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РЕАБІЛІТАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ СХОВИЩ 
КОМПОНЕНТІВ РАКЕТНИХ ПАЛИВ 

 
На підставі узагальнення результатів обстеження екологічного 
стану територій розташування сховищ, де зберігались компонен-
ти ракетних палив, визначені основні заходи щодо попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій на цих територіях. Надана 
технологія знешкодження резервуарів зберігання гептилу, від-
працьована під час ліквідації об'єктів інфраструктури ракетних 
військ стратегічного призначення. 
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Постановка проблеми. На даний час  на території України 

знаходиться ціла низка сховищ, де зберігались компоненти ракет-
ного палива (КРП). Досвід обстежень свідчить про значний вплив 
цих об'єктів на екологічний стан довкілля і здоров'я населення на 
прилеглих територіях. Причиною забруднення  довкілля були ви-
ливи або випаровування КРП під час нештатних або аварійних 
ситуацій, недодержання технології зливу-наливу, а також пору-
шення цілісності резервуарів через корозію [1]. 

Найбільш токсичним компонентом ракетного палива є неси-
метричний диметилгідразин (НДМГ) або гептил та продукт його 
розкладу нітрозодиметиламін (НДМА)  - речовини першого класу 
небезпеки, які за своєю дією на організм людини можуть бути по-
рівняні з бойовими отруйними речовинами [2]-[4]. 

Потрапляючи до ґрунту, гептил і нітрозодиметиламін разом з 
талими або дощовими водами опиняються у ґрунтових горизонтах 
і, зрештою, у підземних ґрунтових водах, що є джерелом водопо-
стачання навколишніх населених пунктів. Прикладом може бути 
ситуація в одному з районів  Львівської області, де під час обсте-
жень, проведених в 2001 році, гептил було виявлено в пробах води 
із ставка, де купаються діти (див. таблицю 1, Iп � відношення фа-
ктичної концентрації забруднюючої речовини до гранично допус-
тимого значення). 
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Таблиця 1 � Результати аналізів проб води на вміст НДМГ та 
НДМА 

 
Концентрація забруднюючих речовин, 

мг/дм3 Місце відбору проб 
НДМГ Iп НДМА Iп 

Колодязь на території ліс-
ництва 0,019 0,95 0.077 7,7 

Артезіанська свердловина 
на території лісництва 0,052 2,60 0,063 6,3 

Ставок на території лісни-
цтва 0,126 6,30 0,016 1,6 

Пожежна водойма на те-
риторії військової частини 0,011 0,55 0,027 2.7 

 
Отже, ділянки зберігання гептилу є екологічно небезпечни-

ми і їх знешкодження вирішує актуальну задачу ліквідації потен-
ційних джерел виникнення надзвичайних ситуацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологія лі-
квідації інфраструктури зберігання КРП передбачає виконання 
низки заходів: 

− знешкодження резервуарів, трубопроводів і проміжних 
нейтралізуючих розчинів до гранично-допустимого рівня; 

− демонтаж технічних засобів зберігання КРП (резервуари, 
трубопроводи, арматура), складування отриманого металобрухту; 

− нейтралізацію ґрунту, забрудненого КРП, рекультивацію 
території й поховання будівельного сміття.  

Стосовно гептилу головними напрямами ліквідаційних робіт 
є нейтралізація резервуарів, трубопроводів і забрудненого  ґрунту. 
Основним документом, що регламентує послідовність нейтраліза-
ції резервуарів і трубопроводів є чинна і до цього часу �Инструк-
ция по нейтрализации технических средств после работы с ме-
ланжами, амилом, гептилом и продуктом Т-185� [5]. Інструкція 
передбачає проведення наступних операцій: 

− максимальне очищення резервуарів, трубопроводів від за-
лишків гептилу шляхом їхнього знешкодження нейтралізуючим 
розчином : 

− зачищення резервуара від шламу, його видалення з на-
ступною нейтралізацією; 

− сушіння резервуару; 
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− демонтаж резервуарів і трубопроводів; 
− знешкодження нейтралізуючих розчинів. 
Технологія знешкодження технічних засобів, викладена в 

[5], передбачає застосовування спеціальних хімічних речовин, при 
цьому ефект знешкодження досягається за рахунок заповнення 
резервуарів відповідним розчином та тривалою витримкою їх у 
заповненому стані. При такій технології утворюється велика кіль-
кість знешкоджувальних розчинів, а їх знищення установками 
допалу супроводжується неминучим викидом шкідливих речовин 
в атмосферу. 

Іншою вадою технології [5], не розрахованої на одночасну 
нейтралізацію кількох резервуарів одночасно, є її низька 
ефективність. Спеціальні технології знешкодження технічних за-
собів в об'ємі, необхідному при ліквідації складів компонентів ра-
кетних палив, не розроблялись. 

Постановка завдання та його вирішення. Задачею дослі-
джень, результати яких наведено в статті, є розробка ефективної 
технології знешкодження технічних засобів інфраструктури, що 
забезпечує технічну, екологічну та санітарно-гігієнічну безпеку 
при проведенні ліквідації і утилізації. До технології знешкоджен-
ня технічних засобів ставляться наступні вимоги: 

- максимально можливе очищення технічних засобів від за-
лишку гептилу; 

- мінімальний шкідливий вплив на людину та навколишнє 
середовище; 

− можливість безпечного знищення рідких та газоподібних 
токсичних відходів; 

- мінімізація часу і витрат на виконання робіт; 
- забезпечення високої якості знешкодження внутрішніх 

поверхонь резервуарів. 
Крім того повинні бути враховані ті обставини, що резервуа-

ри виготовлені з вуглеводної сталі, і що в них довгий час, вже піс-
ля зливу гептилу, знаходилися залишки, що не зливаються. При 
цьому  основним небезпечним джерелом корозійної дії на внутрі-
шню поверхню резервуарів була  насичена гептилом парогазова 
суміш. Отже пошкоджена корозією внутрішня поверхня резервуа-
рів зазнала максимального насичення гептилом. 

Зазначені обставини визначили порядок робіт із знешко-
дження резервуарів і трубопроводів під час ліквідації інфраструк-
тури зберігання гептилу. 
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Запропонований порядок і зміст робіт базуються на раніше 
розроблених ефективних та безпечних технологіях, що пройшли 
практичну перевірку при виконанні  аналогічних проектів на 
уніфікованих заправних позиціях у рамках Програми зменшення 
воєнної загрози. 

Розроблена  комплексна технологія знешкодження технічних 
засобів інфраструктури зберігання гептилу передбачає 2 етапи 
виконання робіт: 

Підготовчий етап - виконання якісної рідинної струминної 
обробки та зачищення внутрішніх поверхонь резервуарів, на осно-
ві застосування існуючих штатних технологічних операцій, перед-
бачених чинними в Збройних Силах  України експлуатаційними 
та керівними документами для роботи на складах ракетних па-
лив, зокрема [5]. 

Для зачищення внутрішніх поверхонь передбачається засто-
совування 0,05% розчину дві треті основної солі гіпокриту кальцію 
або хлорного вапна. 

У результаті виконання підготовчого етапу забезпечується 
видалення пошкодженого корозією металу із внутрішніх повер-
хонь резервуарів і створюються сприятливі умови для остаточного 
знешкодження гептилу, конденсованого в капілярах матеріалу 
резервуару.  

Остаточне знешкодження забезпечується шляхом обробки 
внутрішніх поверхонь перегрітою парою. Фізична сутність даного 
методу полягає в нагріванні резервуарів водяною парою до темпе-
ратури кипіння знешкоджуваної речовини, інтенсивному утво-
ренні і видаленні пари гептилу з поверхні резервуарів в процесі 
нагрівання. Водяна пара стикаючись з холодною поверхнею резе-
рвуара конденсується і пари гептилу розчиняються в конденсаті. 
Одночасно водна плівка змиває залишки гептилу з поверхонь. 
Пари і промстоки видаляються з резервуару через дренажну й 
зливальну магістралі і далі через нейтралізуючий розчин. 

У випадку знешкодження резервуарів температура пари мо-
же бути 120-1300С. Знешкодження резервуарів необхідно проводи-
ти по циклах, що  включають пропарювання протягом оптимально 
обраного часу і  продувку повітрям при тиску 0,4·105 Па протягом 
2-3 годин. В цьому випадку повітря з температурою ∼ 10-200С, 
надходячи в резервуари, як більше холодне відносно пари пально-
го, опускається вниз, поступово заповнюючи об'єм резервуару і ви-
тісняючи пари гептилу.  
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Знешкодження вважається закінченим, якщо за результата-
ми контролю через 2 години, потім через 24 години і нарешті че-
рез 3 доби концентрація пари пального не піднімається вище ГДК 
робочої зони (0,1 мг/м3). 

При  перевищенні ГДК цикл знешкодження повторюється. 
Ефективність запропонованої технології підтверджена під 

час ліквідації ділянок зберігання гептилу в Любашівці Одеської 
області та Баловному Миколаївської області. 

Після проведення знешкодження резервуари, трубопроводи і 
піддони вилучають з ґрунту (рис.1), проводиться складування ме-
талобрухту, рекультивацію території і поховання будівельного 
сміття. Окремим важливим заходом є нейтралізація ґрунту, 
забрудненого гептилом. 

 

 
 
Рис. 1 � Вилучення резервуару 
 
Висновки. На основі аналізу фізичних процесів, що відбу-

ваються під час довготривалого  зберіганні в резервуарах залиш-
ків гептилу, що не зливаються, запропонована ефективна техно-
логія знешкодження резервуарів, яка передбачає, поряд з викори-
станням хімічних засобів нейтралізації, обробку поверхонь резер-
вуарів парою з температурою 120-1300С. Показано, що завдяки та-
кому підходу досягається висока якість знешкодження резервуа-
рів, економія часу і витрат на проведення робіт. 
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Прохач Э.Е. 
Реабилитация территорий хранилищ компонентов ракетных 

топлив 
На основе обобщения результатов обследования экологического состоя-

ния территорий размещения участков хранения компонентов ракетных топ-
лив сформулированы основные мероприятия по предотвращению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на этих территориях. Предложена  комплекс-
ная технология обеззараживания резервуаров хранения гептила, предусмат-
ривающая  в качестве заключительной операции обеззараживания обработку 
внутренних поверхностей резервуаров перегретым паром. Эффективность 
предложенной технологии подтверждена при ликвидации объектов инфра-
структуры ракетных войск стратегического назначения. 

Ключевые слова: технология, обеззараживание, гептил 
 
Prokhach E.Ye. 
Rehabilitation of territories storage components of rocket fuel 
On the basis of summarizing the results of a survey of ecological state of 

territories storage sites placing components of rocket fuels formulated the basic 
measures to prevent emergencies in these areas. A complex technology of disin-
fection of storage tanks heptyl, providing a final disinfection of the processing op-
eration of internal surfaces of tanks with superheated steam, is offered. The ef-
fectiveness of the proposed technology is confirmed by the liquidation of the in-
frastructure of strategic rocket forces. 

Key words: technology, disinfection, heptyl 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 1.2
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


