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EKOLOGICZNO-EKSPLOATACYJNE ASPEKTY
W PROCESIE UŻYTKOWANIA
I ODNOWY MASZYN I URZĄDZEŃ.
KONCEPCJA MODELU SYSTEMU REGENERACJI
CZĘŚCI I ODNOWY ZESPOŁÓW WYMIENNYCH
MASZYN ROLNICZYCH W ASPEKCIE
OCHRONY ŚRODOWISKA (CZ. II)

Wiesław Tomczyk
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie. Artykuł zawiera założenia abstrakcyjnego modelu systemu organizacji regene-
racji części wymiennych zbudowanego w oparciu o teorie systemów. Model ten łączy w so-
bie główne elementy systemu w realiach założeń gospodarki rynkowej w Polsce. Omówiono
również główne parametry wskaźnikowe zasad jego funkcjonowania.
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Wstęp

Funkcjonujący w Polsce do 1989 roku system odnowy maszyn po wprowadzeniu zasad
gospodarki rynkowej stracił rację bytu. W chwili obecnej w kraju do odnowy maszyn
i urządzeń zdecydowanie preferowane są fabrycznie nowe i oryginalne części wymienne.
Wpływa to częściowo na poprawę wskaźników niezawodnościowych użytkowanych ma-
szyn, ale w sposób istotny podnosi koszty ich eksploatacji (koszt materiałowy naprawy –
cena części wymiennych) [Tomczyk 1994, 1997,1998; Tomczyk, Kubera 1999; Tomczyk
2005, 2006, 2007].

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji alternatywnego modelu systemu
regeneracji części i odnowy uszkodzonych podzespołów w miejsce poprzedniego nieefek-
tywnie działającego w Polsce do 1989 r. Tworzony system łączy w sobie pozostałe ele-
menty minionego systemu oraz nowopowstałe na bazie gospodarki rynkowej.
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Koncepcja modelu systemu
Do produkcji rolniczej wykorzystywane są różnorodne typy złożonych konstrukcji ma-

szyn i urządzeń, które zgodnie z teorią systemów mogą funkcjonować w postaci prostych
lub złożonych systemów tworzących strukturę przez związki łączące kolejne obiekty sys-
temu [Findeisen 1985; Powierża 1997].

Według znawcy systemów bioagrotechnicznych [Powierża1997] oraz autora pracy,
projektowany model systemu odnowy maszyn i urządzeń rolniczych tworzony ze zbioru
istniejących i nowopowstających elementów infrastruktury można przedstawić wg zapisu:

SO = < Ω , µ > (1)

gdzie:
Ω j =1,2,…n – zbiór elementów działania systemu, Ω ={A(a), B(b), C(c), D(d), E(e),…}
µ – zbiór relacji systemotwórczych µ= {Ω} x {Ω} istotnych dla funkcjonowania

systemu
Zbiorem elementów tworzonego systemu są:

A(a) – producenci wyrobów gotowych,
B(b) – bezpośredni użytkownicy maszyn i urządzeń,
C(c) – sieć jednostek handlowych,
D(d) – zaplecze naprawcze,
E(e) – otoczenie zewnętrzne systemu, itp.
Każdy element systemu jest szczegółowo zdefiniowany poprzez jego atrybuty: a, b, c,

d, e, (cechy charakterystyczne).
 Relacje i zależności elementów strukturalnych, będących relacjami zmiennymi w funk-

cji czasu i zmieniających się warunków zewnętrznych, można zdaniem autora zapisać
w formie funkcji „SO ” projektowanego modelu systemu odnowy w postaci:

 SO = f (Ωj (t) )  (2)

Funkcja ta jest sformalizowanym zapisem strukturalnego modelu projektowanego sys-
temu odnowy maszyn i urządzeń rolniczych i może być wykorzystywana w dalszych eks-
perymentalnych badaniach numerycznych.

Dla określenia efektywności systemu odnowy maszyn i urządzeń rolniczych, należy zi-
dentyfikować czynniki mające istotny wpływ na efektywność procesu napraw w określonej
sytuacji eksploatacji sprzętu rolniczego.

Uwarunkowania organizacyjne systemu odnowy maszyn
Według autora, projektowany system będzie miał rację bytu tylko wówczas, gdy będzie

zapewniony stały dopływ zużytych części wymiennych do przedsiębiorstw (zakładów)
prowadzących regenerację części i odnowę zespołów. Stąd, wdrożenie sprawnej organiza-
cji skupu części zużytych nadających się do regeneracji oraz obrotu częściami i zespołami
zregenerowanymi jest głównym elementem systemu regeneracji. Niezbędne warunki, jakie
powinny być spełnione w zakresie organizacji skupu i obrotu częściami zregenerowanymi,
to: optymalne i ekonomicznie uzasadnione rozmieszczenie (zbliżenie) punktów skupu
zużytych części i podzespołów do użytkowników maszyn i urządzeń, zapewnienie pełnej
opłacalności dla wszystkich uczestników obrotu, szeroka akcja informacyjna o możliwo-
ściach sprzedaży zużytych części i podzespołów oraz nabycia zregenerowanych.
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Współpraca między punktami pozyskiwania części do regeneracji, a zakładami wyko-
nującymi regenerację ma się opierać o szczegółową „umowę – zlecenie”.

 Regeneracja części i odnowa zespołów do sprzętu rolniczego związana jest ściśle z or-
ganizacją napraw wykonywanych w zapleczu naprawczym technicznej obsługi rolnictwa.
W związku z tym regeneracja i odnowa ma być wykonywana w zakładach napraw głów-
nych sprzętu (remont całej maszyny), zakładach napraw głównych wybranych zespołów
(podzespołów) oraz w wąskim zakresie w zakładach naprawczych o profilu uniwersalnym
(zakłady napraw bieżących).

Oprócz wyżej wymienionych, istnieje możliwość i wręcz potrzeba organizowania sieci
drobnych, prywatnych, rzemieślniczych zakładów, które mogą świadczyć usługi z zakresu
regeneracji bezpośrednio na rzecz użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych oraz
uczestniczyć szeroko w kooperacji z dużymi jednostkami obsługowo-naprawczymi. Wa-
runkiem sprawnego funkcjonowania systemu organizacji odnowy maszyn i regeneracji
części jest ścisła współpraca zakładów regenerujących z producentami wyrobów gotowych.

 Przedstawiony model systemu organizacji odnowy maszyn ujmuje zależności pomię-
dzy elementami systemu (producent, użytkownik, zaplecze naprawcze, handel) w postaci
wzajemnych relacji i uwarunkowań zmieniających się w funkcji czasu oraz czynników
zewnętrznych (sytuacja finansowa użytkowników, dostępność oraz ceny nowych i odno-
wionych maszyn i części, itp.). Z tego też względu model umożliwia:
– zidentyfikowanie stanu (wieku, ilości, asortymentu) użytkowanych maszyn i urządzeń,
– zidentyfikowanie zaplecza naprawczego (ilość zakładów naprawczych, terytorialne ich

rozmieszczenie, jakość świadczonych usług, itp.),
– określenie mocy przerobowych zakładów naprawczych zaplecza technicznego świad-

czących usługi z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz odnowy podzespołów i rege-
neracji części wymiennych,

– określenie ilości części nadających się do regeneracji i zregenerowanych znajdujących
się w systemie,

– określenie zysków zakładów zajmujących się odnową podzespołów maszyn oraz zy-
sków rolników decydujących się na stosowanie w naprawach części i podzespoły od-
nowione zamiast fabrycznie nowe,

– przedstawienie wzajemnych relacji zachodzących między poszczególnymi elementami
systemu.
Przedstawiony model systemu jest modelem abstrakcyjnym [Findeisen 1985; Heller

1992; Powierża 1997].
W związku z powyższym nasuwa się pytanie: jak ocenić przydatność określonego wa-

riantu systemu za pomocą budowanego modelu?
Wykorzystując ogólnie znane wzory i metody można ustalić wstępne, szacunkowe

wartości liczby wymian zespołów zużytych na odnowione (zregenerowane), rozkład tej
liczby na poszczególne warsztaty oraz liczbę zespołów, które zostały skierowane do
ponownej odnowy. Natomiast dynamikę zachodzących zdarzeń (zjawisk zachodzących
w poszczególnych stanach) projektowanego systemu, tj.:
– procesu powstawania zapotrzebowania na wymianę części i zespołów,
– podziału tego zapotrzebowania na poszczególne okresy agrotechniczne (spiętrzenia

prac polowych jesienią, latem, na wiosnę),
– wtórny obrót zespołami przeznaczonymi do regeneracji,
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– dystrybucji zespołów, itp., można przedstawić wykorzystując metody symulacji kom-
puterowej. Mają one istotne znaczenie poznawcze i utylitarne w doskonaleniu realizacji
procesu projektowania systemu empirycznego.
Zaproponowany abstrakcyjny model adaptacyjnego systemu odnowy maszyn rolni-

czych w restrukturyzowanym systemie ich obsługi technicznej należy poddać takiej wery-
fikacji, której celem jest możliwość przeprowadzenia tanich i szybkich badań symulacyj-
nych zasad jego funkcjonowania, bez konieczności prowadzenia trudnych, niekiedy wręcz
niemożliwych badań systemu empirycznego. Badania te są szczególnie przydatne, gdy
system empiryczny nie istnieje w rzeczywistości, (z czym mamy do czynienia w naszym
przypadku). Wtedy na podstawie wyników badań symulacyjnych modelu można progno-
zować zachowanie się i wydolność systemu empirycznego w założonych wariantach.

Przedstawiony model opisuje strukturę i szereg najważniejszych cech funkcjonowania
systemu, umożliwiając prognozowanie zapotrzebowania na części i zespoły w wybranych
wariantach realizacji w obecnym stanie gospodarki, jednocześnie dając możliwość powią-
zania z prognozami społeczno-gospodarczymi rozwoju wsi i rolnictwa, pozwalając na
oszacowanie parametrów jego efektywności. Według badań autora, efektywność tą można
określić przez wyznaczenie poniższych wskaźników:

Wz = n k  (3)

gdzie:
Wz – zysk zakładów wykonujących regeneracje,
n – liczba podzespołów nadających się do regeneracji n = a n

w
,

a – wskaźnik efektywnej regeneracji,
n

w
 – ogólna liczba wymian podzespołów,

k – średni zysk jednostkowy zakładu z regeneracji podzespołu

Z
r
 = n' (C

N
 – C

R
 – C

S
 )  (4)

gdzie:
Zr – zysk rolników stosujących w naprawach zregenerowane podzespoły,
n' – liczba rolników stosujących w naprawach zregenerowane podzespoły n' = b n

w
,

b – wskaźnik zainteresowania rolników regeneracją podzespołów (części),
 C

N
 – średnia cena nowego podzespołu zastosowanego w odnowie maszyny,

C
R
 – średnia cena zregenerowanego podzespołu,

C
S
 – średnia cena skupu podzespołu nadającego się do regeneracji.

Oszacowania liczbowe badań symulacji systemu umożliwią ocenę różnych wariantów
w projektowanych stadiach jego realizacji i potwierdzą, czy nadaje się on do szacowania
potrzeb w zakresie wykorzystania istniejącej i w przyszłości rozbudowywanej infrastruktu-
ry zaplecza naprawczego rolnictwa. Efektywność systemu, oparta na uzyskanych wynikach
liczbowych poszczególnych wariantów jego realizacji, pozwoli na dokonanie bardziej
racjonalnego wyboru w obecnej rzeczywistości. Model ten po zweryfikowaniu można
wykorzystać do sporządzenia prognoz dla dowolnie wybranego regionu, województwa.
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Podsumowanie

1. Obecnie w zapleczu naprawczym rolnictwa brak jest systemowych powiązań, integru-
jących w sposób racjonalny poszczególne jednostki w nim uczestniczące.

2. W opracowaniu zaprezentowano (w skróconej wersji) opracowany przez autora model
systemu odnowy maszyn rolniczych. Opisuje on strukturę i szereg najważniejszych
cech rzeczywistego procesu. Jego algebraiczna postać ma charakter operacyjny i po-
zwala na wyznaczenie efektów jego funkcjonowania.

3. Aktualnie ciągniki są eksploatowane coraz dłużej przy jednoczesnym, ciągle obniżają-
cym się ich stanie gotowości technicznej i wzrastającej liczbie uszkodzeń losowych, co
jest bezpośrednio wynikiem przeprowadzania przez użytkowników we własnym zakre-
sie napraw doraźnych ze względów czysto ekonomicznych (wysokie ceny nowych czę-
ści (zespołów) wymiennych, przy braku tychże tańszych - zregenerowanych). Wymu-
sza to konieczność stworzenia organizacyjno - technicznych rozwiązań alternatywnych,
czego przykładem jest zaproponowany model systemu odnowy maszyn rolniczych
w restrukturyzowanym systemie ich obsługi technicznej w aspekcie proekologicznych
zasad eksploatacji maszyn i urządzeń, do przestrzegania, których jesteśmy (jako Polska)
zobligowani poprzez dyrektywy Unii Europejskiej.

4. Zaprezentowana koncepcja jest próbą rozwiązania przedmiotowego problemu jakim
jest ekonomicznie opłacalna i proekologiczna eksploatacja maszyn i urządzeń rolni-
czych w rezstrkturyzowanym polskim rolnictwie. Za wskazane uznać należy podjęcie
dalszych prac mających na celu doskonalenie i rozwijanie opracowanego modelu, sto-
sownie do zmieniających się warunków infrastruktury polskiego rolnictwa i przecho-
dzenia do pełnych zasad gospodarki rynkowej oraz stałej dbałości o stan środowiska
przyrodniczego.
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ECOLOGICAL AND OPERATING ASPECTS
IN THE PROCESS OF MACHINERY
AND EQUIPMENT USE, AND RENOVATION.
THE CONCEPT OF A MODEL SYSTEM
FOR REGENERATION OF PARTS AND RENOVATION
OF REPLACEABLE UNITS IN FARM MACHINES IN THE
ASPECT OF ENVIRONMENT PROTECTION (PART II)

Abstract. The article contains guidelines for an abstract model of a system allowing to organise
regeneration of replaceable parts, built on the basis of systems theories. This model combines main
elements of the system in the reality of market economy guidelines in Poland. Moreover, the paper
discusses main indicator parameters of its functioning principles.

Key words: model, system, indexes, efficiency

Adres do korespondencji:
Wiesław Tomczyk; e-mail: Wieslaw.Tomczyk@ur.krakow.pl
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ul. Balicka 116 B,
30-149 Kraków



<<
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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


