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Резиме: На стотине хиљада истрошених моторних возила: аутомобила, камиона, 
аутобуса, трактора, и сл. лежи на малим дивљим депонијама или су расејана по околини 
широм Србије. Такав однос према моторним возилима на крају животног циклуса чини од 
њих изузетне загађиваче природне / животне средине. Тако тоне најтоксичнијих 
материјала доспевају, пре свега, у водотокове, подземне воде и у земљиште, а мањи део се 
испари и оде у атмосферу. То, дугорочно може да изазове трајну контаминацију животне 
средине и да нанесе велику штету живом свету и здрављу људи. Моторна возила садрже 
велики број токсичних материја, али доминантни су тешки метали попут кадмијума, 
живе, олова, шестовалентног хрома и флуида као што су моторно и мењачко уље, кочионо 
уље, расхладна течност, сумпорна киселина, остаци горива, флуиди за климатизацију. У 
раду се разматра проблематика рециклаже токсичних материја са исторшених моторних 
возила. Разлог за ово је што је у Србији у задњих неколико година интензивирано 
сакупљање отпадног метала, а све остало садржано на моторном возилу се баца у 
околину чиме се интензивира еколошка катастрофа.  
Кључне речи: моторно возило, крај животног циклуса, истрошено моторно возило, 
токсични материјали, загађење, животна средина. 
 
Abstract: Spent hundreds of thousands of vehicles: cars, trucks, buses, tractors, etc.. lies on the 
small wild landfill or wool-gathering in the surroundings throughout Serbia. Such an attitude 
towards motor vehicles at the end of the life cycle is of extreme polluters natural / environmental. 
So tons of material toxic due, primarily, in water flows (rivers), underground water and land, a 
small part of the evaporate and went into the atmosphere. This can cause long lasting 
contamination of the environment and to cause great damage  living world and health of peoples. 
Vehicles include a large number of toxic substances, but the dominant heavy metals such as 
cadmium, live, lead, hexavalent chromium, fluids such as transmision and motor oil, brake oil, 
cooling liquid, sulfuric acid, the remains of fuel, fluids for air conditioning. The paper discusses 
the problem of recycling toxic substances with waste motor vehicles. The reason for this is that in 
Serbia in the last few years intensified the collection of waste metals, and everything else 
contained in the vehicle are cast in the environment, which intensified ecological disaster. 
Key words: Motor Vehicle, End of Life, ELV, Toxic Materials, Contamination, Enviroment. 

 
 
1. УВОД 
 

На стотине хиљада истрошених моторних 
возила: аутомобила, камиона, аутобуса, 
трактора, и сл. лежи на малим дивљим 
депонијама или су расејана по околини широм 
Србије. Такав однос према моторним возилима 

на крају животног циклуса чини од њих 
изузетне загађиваче природне/ животне 
средине. Тако тоне најтоксичнијих материјала 
доспевају, пре свега, у водотокове, подземне 
воде и у земљиште, а мањи део се испари и оде 
у атмосферу. То, дугорочно може да изазове 
трајну контаминацију животне средине и да 
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нанесе велику жтету живом свету и здрављу 
људи. Моторна возила садрже велики број 
токсичних материја, али доминантни су тешки 
метали попут кадмијума, живе, олова, 
шестовалентног хрома и флуида као што су 
моторно и мењачко уље, кочионо уље, 
расхладна течност, сумпорна киселина, остаци 
горива, флуиди за климатизацију и др. Поред 
истрошених возила и 2,2 милиона моторних 
возила у експлоатацији генерише велике 
количине токсичног отпада, пре свега, 
истрошених радних течности, али и велике 
количине гума, зауљених прирубница, 
каталитичких лонаца, и сл. И овај отпад, 
такође, припада појму крај животног циклуса 
производа. 

 
2. СТРУКТУРА И КОЛИЧИНЕ 

ХАЗАРДНИХ МАТЕРИЈАЛА И 
КОМПОНЕНАТА ВОЗИЛА 

 
Хазардни материјали и/или материје 

садржане у моторним возилима се могу 
сврстати у неколико основних група: 

 тешки метали, 
 радни флуиди, 
 хемикалије (неорганске, органске), 
 експлозивне материје, 
 контаминирани компоненте и 

склопови. 
(1) Тешки метали 
Тешки метали који су уграђени у моторно 

возило, а који су јако токсични по људе и живи 
свет су: жива, олово, цинк, кадмијум и 
шестовалентни хром. Олово је садржано у 
смолама, акумулаторима, лему, теговима за 
балансирање точкова, флуидима,  итд. Цинк, 
кадмијум и шестовалентни хром (Cr VI) се 
користе, првенствено, за површинску заштиту 
метала. Док се жива користи за живине 
прекидаче (0,8 гр живе по прекидачу), сијалице 
(контакте), у систему за кочење (ABS), 
дисплеје за навигацију, за сензоре за ваздушне 
јастуке, и др. Скоро комплетна жива садржана 
у возилу се након дробљења истрошеног 
возила налази у издробљеном материјалу, а 
само мала количина испари у атмосферу. Треба 
имати у виду да жива у додиру са водом 
образује метил живе који је изузетно 
неуротоксичан и у малим количинама, не само 
по човека, већ и за читав живи свет (кумулира 
се у биљкама и животињама). 

 (2) Радни флуиди и погонска горива 
Под радним флуидима се подразумевају 

све течности које су садржане у возилу и служе 
за подмазивање (уља), течности за хлађење 
мотора, течности за кондиционирање ваздуха, 
уља за кочење, уља за хидрауличне 

преноснике, и др. У табели 1. дати су структура 
и количине радних флуида на путничком 
аутомобилу Застава Скала 101/128 
(најзаступљенијем домаћем аутомобилу).   

 
Гориво, радни 

флуиди 
Количина по 

једном 
аутомобилу 

Потрошња 
горива и 

замена радних 
течности 

Бензин (пун 
резервоар) 

38 л (7 – 9) л/100 км 

Резерва бензина (4,5 – 7) л  
Течност за 
хлађење мотора 

6,5 л Замена сваке 
две године. 

Моторно уље 4,25 л Замена након 
сваких 10.000 

км 
Уље за мењач - 
диференцијал 

3,25 л Замена након 
сваких 30.000 

км 
Кочионо уље око 0,5 л Замена сваке 

две године. 
Течност за 
прање стакла 

око 1 л  

Сумпорна 
киселина 

око 2,5 л  

Табела 1 –  Подаци о садржају флуида у 
путничком возилу ЗАСТАВА СКАЛА 101 
Извор: Техничко упутство СКАЛА 101/128, Застава 
аутомобили, ад, www.zastava.net 
 

Ако се пође од података да је укупан број 
моторних возила у експлоатацији у 2008. 
години у Србији био 2.274.770 возила, а да се 
број истрошених возила креће (30 – 120) 
хиљада моторних возила, зависно од године и 
нивоа економске кризе, и усвојимо да је 
ЗАСТАВА СКАЛА 101 референтно моторно 
возило, онда се добија податак о укупним 
количинама флуида који су истовремено и 
изузетни загађивачи. С друге стране, ако се 
укључе и количине истрошених радних флуида 
који се користе током године у експлоатацији 
моторних возила, онда се добија укупна 
количина флуида у Србији коју треба сакупити, 
транспортовати и рециклирати (Табела 2.). 

Количина радних 
флуида из 
истрошених 

моторних возила 
за годину дана 

Количина радних 
флуида из 
истрошених 

моторних возила 
+ истрошени 
флуидиу 

експлоат за 
годину дана 

Гориво, 
радни 
флуиди 

мин. 
30.000 

мах. 
120.000 

мин. 
30.000 

мах. 
120.000 

Гориво 
(бензин, 
дизел) 

450 т 1.800 т 450 т 1.800 т 

Течност за 
хлађењ. 
мотора 

195 т 780 т 7.530 т 8.125 т 

Моторно 
уље 

127,5 т 510 т 8.490 т 8.870 т 

Уље за 
мењач - 

97,5 т 390 т 2.375 т 2.665 т 
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диференциј
ал 
Кочионо 
уље 

15 т 60 т 465 т 510 т 

Течност за 
прање 
стакла 

30 т 120 т *4.430 
т 

*4.910 т 

Сумпорна 
киселина 

75 т 300 т **1.07
5 т 

**1.300 
т 

Табела 2. Количине истрошених радних 
флуида из моторних возила у Србији 
*Течност се током употребе расипа у окружење 
**Сваке пете године долази до замене акумулатора због 
истрошености 
 

(3) Хемикалије (неорганске, органске) 
Велики број хемикалија учествује у 

производњи моторних возила и њихових 
компонената. С друге стране, велики број 
хемијских једињења (масти, смоле, фарба, 
површинска заштита делова, пластични 
материјали, горива, уља, итд.) је уграђен у 
моторна возила. То се може лепо 
илустровати у структури фарбе за фарбање 
шкољке (Табела 3.). 
 
Боја пигмента Хемијске компоненте 
Бела  Титанијум диоксид, бело 

олово, цинк оксид 
Црвена Оксиди гвожђа, калцијум 

сулфат, кадмијум селенид 
Наранџаста Олово хромат-молибденат 
Браон Оксиди гвожђа 
Жута Оксиди гвожђа, олово 

хромат, калцијум сулфид 
Зелена Хром оксид, бакар, 

фосфорноволфрамова 
киселина 

Плава Ферит фероцијанид, бакар 
Љубичаста Манган фосфат 
Црна Црни оксид гвожђа 
Металик Алуминијум, бронза, бакар, 

олово, никл, нерђајући 
челик, сребро, цинк у праху 

Табела 3. Хемијске компоненте основних 
пигмената у фарби  
Извор: Mc Graw Hill Encyclopedia of Science and 
Technology, 1987. 
 

Да би се знало шта је све уграђено у 
моторна возила урађена је глобална листа 
обзнањених супстанци у аутомобилу 
(GADSL – www.gadsl.org ). Листа обухвата 
супстанце (хемијске елементе и једињења), 
препарате (мешавине, композиције две или 
више супстанци), материјале (хемијске, 
елементе, једињења и легуре), 
производе/материјале који садрже 

хемикалије и трансформишу се кроз 
процес производње, делови који су 
израђени од једног или више хомогених 
материјала. Листа садржи 144 супстанце са 
потпуним подацима о њима (од 
ацеталдехида до винил хлорида). На 
основу ове листе и Међународног система 
података о материјалима (IMDS - 
www.mdsystem.com) може се израчунати 
укупна количина хемикалија на возилима 
водећих светских произвођача моторних 
возила. Наравно да због малог простора 
овог рада није могуће приказати структуру 
и количине хемикалија садржаних у 
конкретном моторном возилу. 

(4) Експлозивне материје 
Под експлозивним материјама на 

моторном возилу подразумевају се све 
врсте бензина, гасовита горива 
(пропан/бутан, природни гас) и, посебно, 
експлозивна смеша која се користи код 
ваздушних јастука (air bag). Ово је јако 
важно за демонтажу система напајања 
горивом и система ваздушних јастука. 

Тако, ваздушни јастук, поготову ако 
обухвата сва седишта и бочне прозоре 
моторног возила, је веома сложен 
безбедносни систем. Он функционише по 
принципу експлозивног пуњења јастука 
израђених на бази тканих најлонских 
влакана, у моменту судара или превртања 
моторног возила (активирањем сензора 
судара/удара). Као смеша за експлозивно 
пуњење користи се натријум ацид (NaN3) 
помешан са оксидом метала који служи као 
оксидант.  Иницирањем реакције:   
2 NaN3 → 2 Na + 3 N2 натријум ацид се 
експлозивно разлаже на натријум и азот. 
Азот под великим притиском пуни јастуке 
од најлона штитећи на тај начин путнике 
од повреда и смрти у моменту акцидента. 
Експлозивна смеша је смештена у 
контејнеру од легираног челика и 
алуминијума, а оксидација се одвија у 
заштићеном тунелу. 

Натријум ацид је токсичан по људе, а с 
друге стране и подложан експлозивном 
сагоревању па захтева пажљиву и стручну 
демонтажу. 

(5) Контаминирани компоненте и 
склопови 

Контаминација делова и склопова на 
моторном возилу је изражена и 
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вишеструка, али се може класификовти на 
неколико кључних загађивача: 

а - делови и склопови загађени горивом 
(бензин, дизел) су: резервоар за гориво, 
пречистач горива, водови/цеви за 
гориво, мотор и издувни систем, 
б - делови и склопови загађени 
минералним уљима (моторно, 
трансмисионо, хидраулично): мотор, 
свећице, мењач и диференцијал, 
хидраулична спојка, пречистач уља, 
пречистач ваздуха, компоненте система 
за кочење, 
в - делови и склопови загађени 
течношћу за хлађење мотора: хладњак, 
мотор, црева за течност, експанзиони 
суд, 
г - делови и склопови загађени 
продуктима сагоревања горива: мотор, 
свећице, издувни систем, каталитички 
лонац,  
д- делови и склопови загађени мастима 
за подмазивање: прирубнице, 
хомокинетички зглобови, 
ђ - склоп загађен сумпорном 
киселином: акумулатор, 
е - делови и склопови загађени живом 
(Hg): прекидачи на бази живе, лампе, 
сензори (за ABS кочнице, за ваздушне 
јастуке), 
ж - склоп који садржи 
хлорфлуороугљеник (CFC): систем за 
кондиционирање ваздуха у путничком 
простору/кабини моторног возила. 
Наравно да се у овом раду не могу 

побројати све компоненте и склопови 
моторног возила који садрже тешке метале 
и хемијске супстанце, али у сваком случају 
треба напоменути пнеуматике који садрже, 
поред гуме, олово и живу, као и шкољку и 
све остале фарбане делове и склопове који 
садрже читав сет тешких метала. 
 
3. РЕЦИКЛАЖА ТОКСИЧНИХ 

МАТЕРИЈА 
 

Рециклажа токсичних материјала 
садржаних у истрошеним моторним 
возилима је важна из три разлога: да се 
уклоне из природне средине и на тај начин 
избегне загађивање, други је да се одстране 
са и/или из материјала који иде на 
рециклажу како би се добили рециклирани 

материјали добрих (захтеваних) 
карактеристика, а трећи да се рециклажом 
поврате токсичне материје/материјали у 
циљу умањења њихове производње 
(поновним коришћењем за моторна возила 
- минерална уља, на пример). Поставља се 
питање, шта се од ових материјала и 
колико може рециклирати? У том погледу 
се њихова рециклажа може сврстати у 
неколико категорија: 
(1) Рециклажа сортираних 
материјала/материја: гориво и радни 
флуиди који се са истрошених возила 
добијају цеђењем, гуме/пнеуматици, 
обојени метали (олово, цинк), стакло, и др.  
(2) Рециклажа сепарираних материјала 
(након дробљења): обојени метали, стакло, 
пластика. 
(3) Уклањање токсичних материјала у току 
поступка рециклаже материјала: гвожђе и 
челик (елиминисање цинка и других 
материја које негативно утичу на 
карактеристике челика - посебан проблем 
су површинска заштита и фарба), олово 
(сумпорна киселина из акумулатора), 
рециклажа прекидача и сензора (уклањање 
живе) и др. 
(4) Добијање енергије сагоревањем отпада 
(пластика, гума, пена, текстил, остатак од 
дробљења (садржи веома токсичне 
материје)). Због високе токсичности 
ограничено је сагоревање остатка од 
дробљења моторних возила у 
спалионицама отпада. 

На слици 1. дат је приказ животног 
циклуса аутомобилских гума и њихова 
прерада на крају животног циклуса (ради 
се о великом загађивачу животне средине). 

 

Производња сировина и гума 

Утицај гума на животну средину током животног циклуса 

Дистрибуција гума 

Гуме у фази коришћења 

Сакупљање гума на 
крају животног циклуса 

Прерада на крају 
животног циклуса 

Повраћај материјала 

Повраћај енергије 

Одлагање на земљу* 

 
Слика 1. Фазе живота аутомобилских гума и 

прерада на крају животног циклуса 
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4. ТРЕНДОВИ ДИЗАЈНА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 

 
Дизајн је управо кључ за остварење 

минималног утицаја на животну средину 
кроз јачање животног циклуса производа. 
Ово подразумева деловање кроз целокупан 
ланац од развоја и производње па до 
коришћења и рециклаже. Сем тога, 
размишљање о животној средини снижава 
трошкове и унапређује ефикасност 
коришћења ресурса у компанији. 

Код дизајнирања моторног возила, а у 
циљу минимизације утицаја на околину, 
треба предузети следеће активности: 

 редукцију отпада и загађивања, 
 конзервацију ресурса, 
 коришћење рециклираних 

материјала у свим стадијумима 
животног циклуса производа. 

Успостављање размишљања о 
животном циклусу у дизајну, производњи, 
коришћењу и повлачењу моторног возила 
из експлоатације је позитиван став који 
мора постати стандард. Оцена целокупног 
животног циклуса обезбеђује 
информациону основу уз помоћ које се 
уравнотежавају еколошке, друштвене и 
економске последице код одлучивања. 

Утицај на животну средину се исказује 
у више облика и мора бити разматран као 
саставни део укупног животног циклуса 
производа, укључујући производњу 
материјала и енергије, процесе 
производње, фазу коришћења и крај 
животног циклуса/повлачење из употребе. 
Оцена утицаја на животну средину мора се 
вршити за сваки нови или иновирани 
производ што обухвата редукцију масе, 
елиминисање вишкова материјала, 
дизајнирање делова који се лако 
демонтирају, избегавање коришћења 
хазардних материјала, продужење живота 
делова и коришћење рециклираних или 
репроцесираних материјала, повећање 
енергетске ефикасности производних 
процеса, редукцију отпада у свим фазама 
животног циклуса, и тд. Циљ наведених 
мера је да се обезбеди компатибилност 
моторног возила са животном средином. 

У циљу умањења и елиминације 
хазардних материјала и супстанци донет је 
велики низ прописа по којима моторна 

возила након 2015. и 2020. године неће 
садржати материје опасне по животну 
средину и здравље људи (жива, кадмијум, 
шестовалентни хром, и др.). Који су 
прописи донети у свету и који су трендови 
везани за хазардне материјале приказано је 
на слици 2. 

Елиминисањем хазардних материјала и 
супстанци из моторних возила, отклањају 
се многи изражени проблеми у демонтажи 
истрошених моторних возила и рециклажи 
материјала и битно унапређује животна 
средина. 

 

Донете регулативе 

Увећање комплексности 

К
ом

пл
ек
сн
ос
т

 
Извор: www.siemens.com/teamcenter 
Слика 2. Листа регулатива животне средине 

усмерена на редуковање коришћења 
хазардних супстанци у моторним возилима 

 
5. ЗАКЉУЧЦИ 
 

Генерално посматрано проблем 
хазардних материјала и супстанци које се 
налазе у истрошеним моторним возилима 
је изутетно актуелан у читавом свету. Да 
би се разрешио, покреће се више 
различитих активности: 

 доношење законских прописа 
којима се уређује област 
сакупљања, руковања и рециклаже 
хазардних материја, 

 развој технологија складиштења и 
рециклаже са максималним 
ефектима прераде и високим 
степеном безбедности, 

 дизајнирање материјала и 
моторних возила без хазардних 
материјала и супстанци. 

Што се тиче рециклаже ових 
материјала и супстанци у Србији, може се 
на основу истраживања закључити да је 
процес рециклаже тек у зачетку (у већини 
случајева примитиван), као и то да се више 



 38

од 75% опасних материја и супстанци из 
истрошених моторних возила расипа у 
водотокове и земљу. Ситуација је, када је у 
питању заштита животне средине, више 
него алармантна јер се на овај начин 
дугорочно угрожава здравље 
становништва, али и читавог живог света 
(биљака, животиња). Заправо, једини 
исправан пут је да Србија под хитно усвоји 
и почне ефикасно да примењује 
међународну регулативу у области 
управљања отпадним моторним возилима 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
[1]  Пројекат НИ: Развој интегралног и 

одрживог система рециклаже моторних 
возила на крају животног циклуса, 
финансира- Министарство за науку Србије 

[2]  Environmental compliance, Designing and 
manufacturing products to comply with 
international ELV, RoHS, REACH 
andWEEE guidelines, 
www.siemens.com/teamcenter 

[3]  Annual activity report 2007-2008, The 
European Tyre & Rubber Manufacturers 
Аssociation, Brussels, www.etrma.org 

[4]  End-of-Life Vehicle Recycling: The State of 
the Art of Resource Recovery from Shredder 
Residue, B.J. Jody and E.J. Daniels, Argonne 
National Laboratory, US, September 25, 
2006 

[5]  End-of-Life Recycling for Vehicles of the 
Future: Roadmap Update 2006, Argonne 
National Laboratory, US, December, 2006 

[6]  DIRECTIVE 2000/53/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 September 2000 on end-of 
life vehicles 

[7]  DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 January 2003 on waste 
electrical and electronic equipment (WEEE) 

[8]  DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 January 2003 on the 
restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic 
equipment 

[9]  REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 December 2006 concerning 
the Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals (REACH) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


