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BOŻENA BORYCKA  

FRAKCJE WŁÓKNA POKARMOWEGO Z WYTŁOKÓW 
ARONIOWYCH W RELACJACH Z JONAMI Pb I Cd ORAZ Ca I Mg 

 

S t r e s z c z e n i e 
 
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu składu frakcyjnego włókna pokarmowego 

wytłoków aroniowych oraz warunków środowiska (pH i temperatury) na zdolność wiązania wybranych 
metali: kadmu, ołowiu, wapnia i magnezu. Eksperyment przeprowadzono w warunkach symulujących: 
przewód pokarmowy człowieka, środowisko mleka i środowisko jogurtu. 

Stwierdzono, w sposób statystycznie istotny, że błonnik aroniowy jest sorbentem Pb i Cd. Charaktery-
zuje się przy tym zróżnicowaną zdolnością sorpcji jonów tych metali w zależności od pH środowiska. 
Wykazano, że sorpcja ołowiu w środowisku kwaśnym zależy istotnie wprost proporcjonalnie od składu 
frakcyjnego włókna. W przypadku desorpcji magnezu z włókna aroniowego nie stwierdzono istotnego 
wpływu rodzaju preparatu oraz warunków procesu na jej poziom, natomiast poziom desorpcji jonów 
wapnia w wytłokach zależał od warunków środowiska. 

 
Słowa kluczowe: wytłoki aroniowe, włókno pokarmowe, mikroelementy, makroelementy, sorpcja metali, 
desorpcja metali 
 

Wprowadzenie 

Funkcjonalny charakter żywności wiąże się m.in. z obecnością w niej błonnika 
pokarmowego, którym są węglowodany nieulegające trawieniu w jelicie cienkim 
i stanowiące pożywkę dla mikroflory bakteryjnej w jelicie grubym [20]. 

Zaletą włókna pokarmowego jest równocześnie zdolność wiązania metali cięż-
kich. Zależy ona od źródła pochodzenia włókna oraz jego składu frakcyjnego. Boga-
tym źródłem błonnika pokarmowego są m.in. wytłoki aroniowe. Funkcjonalność mate-
riałów roślinnych, w tym wytłoków aroniowych, zależy od zawartości w nich frakcji 
błonnika pokarmowego. Od obecności grup karboksylowych pochodzących z hemice-
luloz i pektyn oraz grup fenolowych zawartych w ligninie zależy m.in. zdolność wią-
zania kationów metali [6, 16, 17]. Rozpatrując zjawisko wiązania jonów metali przez 
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błonnik pokarmowy należy podkreślić, że jego właściwości sorpcyjne są funkcją wielu 
czynników, a w szczególności m.in. warunków eksperymentu (pH i temperatura) oraz 
rodzaju adsorbowanego jonu [2, 4].  

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu składu frakcyjnego włókna po-
karmowego wytłoków aroniowych oraz warunków środowiska (pH i temperatury) na 
zdolność wiązania wybranych metali: kadmu, ołowiu, wapnia i magnezu w warunkach 
symulujących: przewód pokarmowy człowieka, środowisko mleka i środowisko jogur-
tu. 

Materiał i metody badań 

W badaniach użyto przemielonych i przesianych przez sito o średnicy oczek 
2 mm wytłoków aroniowych, pochodzących z prób przemysłowych z ZPOW „Agriko” 
w Łęczycy. 

Do sporządzenia adsorbatów stosowano roztwory standardowe firmy Merck. 
Przygotowano adsorbaty zawierające: Cd – 0,1 mg/dm3, Pb – 0,5 mg/dm3, Ca – 
1200 mg/dm3, Mg – 165 mg/dm3. Pominięto wartość stężenia Cd i Pb pochodzącego 
z roztworów buforowych ze względu na oznaczone w nich śladowe ilości (w buforach 
14  20 g/kg).  

Przesłanką do analizy oddziaływania wytłokowych preparatów aroniowych wo-
bec: Cd2+, Pb2+, Ca2+ i Mg2+ był przyjęty model doświadczenia, w którym symulowano 
środowisko żołądka oraz wzbogacanie tymi preparatami produktów mleczarskich na 
przykładzie jogurtów. Wartość pH środowiska przyjęto na podstawie danych Harpera 
i wsp. [9] (żołądek: pH = 1,0  2,5) oraz Świderskiego [21] (mleko: pH ~ 6,6; jogurt: 
pH ~ 4,5). Próby preparatów błonnikowych nasączano, stosując 10 ml buforowanego 
adsorbatu na 1 g preparatu. Nasączanie próbek aroniowych prowadzono w temp. 37 ºC 
przy pH = 2,0; w 20 ºC przy pH = 4,0 oraz w 20 ºC przy pH = 6,0. Próbki wirowano po 
upływie 1 h, przez 15 min z prędkością 4000 obr./min. Sorbent przemywano wodą 
redestylowaną, powtarzając trzykrotnie procedurę wytrząsania i odwirowywania prób-
ki, po czym suszono go w temp. 55 ºC do stałej masy. Każde doświadczenie powtarza-
no sześciokrotnie. 

W celu określenia przydatności preparatów wytłokowych do celów żywnościo-
wych, w tym sorpcji metali, określano ich skład chemiczny. Badania prowadzono na 6 
próbach.  

Frakcje włókna pokarmowego (WP) oznaczano metodą van Soesta [22]. Metoda 
ta polega na selektywnym wyodrębnianiu w określonych warunkach różnych frakcji 
poprzez oddzielenie ich od innych składników, przy wykorzystaniu związków po-
wierzchniowo-czynnych. W celu usunięcia skrobi zastosowano modyfikację McQuena 
i Nicholsona [15]. 

Frakcje włókna pokarmowego oznaczano następującymi metodami: 
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 kwaśne detergentowe włókno (ADF) (celuloza, lignina) metodą van Soesta [22], 
 frakcja ligninowa kwaśnego włókna (ADL) zgodnie z metodyką AOAC  

wg procedury nr 973,18,C [19], 
 frakcję celulozową obliczano jako różnicę pomiędzy zawartością kwaśnego błon-

nika detergentowego a zawartością ligniny, 
 neutralne detergentowe włókno (NDF) (celuloza, hemiceluloza, lignina) metodą 

van Soesta [22], 
 zawartość hemicelulozy obliczano jako różnicę pomiędzy zawartością neutralnego 

błonnika detergentowego a zawartością kwaśnego błonnika detergentowego. 
Frakcje włókna pokarmowego oznaczano w Katedrze Technologii i Żywienia 

Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  
Frakcje pektynowe ogółem wydzielano na gorąco za pomocą 0,5 M HCl zgodnie 

z procedurą Kinga [11], natomiast frakcję rozpuszczalną w wodzie izolowano metodą 
ekstrakcji Kawabaty [10]. Do określenia zawartości kwasów uronowych w ekstraktach 
stosowano spektrofotometryczną metodę boranową Bittera [12]. Zdolność wymiany 
kationów sodu (CEC) określano metodą McConnella [14]. 

Charakterystykę mineralną prób błonnikowych oraz określenie poziomu sorpcji i 
desorpcji wybranych metali wykonywano przy użyciu atomowej spektrofotometrii 
absorpcyjnej ASA, w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Do oznaczeń Mg i Ca używano palnika jednoszczelinowego o długości szczeliny 
10 cm. Do oznaczania zawartości Pb i Cd stosowano bezpłomieniową AAS z zastoso-
wanie kuwety grafitowej [13]. Wielkość sorpcji wyliczano z procentowego stosunku 
zawartości pierwiastka związanego z kompozycją błonnikową do ogólnej ilości tego 
pierwiastka wprowadzonego do układu. 

Poziom desorpcji wyliczano z procentowego stosunku wielkości ubytku pier-
wiastka zawartego w kompozycji do wyjściowego stężenia metalu w próbce. 

Celem udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy warunki prowadzenia procesu (pH 
i temperatura) wpływają na poziom sorpcji i desorpcji wybranych jonów metali w wy-
tłokach aroniowych zastosowano metodę jednoczynnikowej analizy wariancji. Odpo-
wiednią hipotezę zerową weryfikowano testem F Fishera-Snedecora, przy poziomie 
istotności p = 0,05. 

Metodą analizy korelacji prostoliniowej testowano wpływ składu frakcyjnego 
błonnika i jego jonowymienności na poziom sorpcji i desorpcji wybranych metali 
w produktach aroniowych, a także wpływ składu frakcyjnego błonnika aroniowego na 
kształtowanie się jego zdolności do wymiany kationów sodu (CEC) [7]. Analiza kore-
lacji obejmowała wyznaczenie macierzy wartości współczynnika korelacji prostoli-
niowej oraz weryfikację hipotezy o istotności tych wartości testem t-Studenta (p = 
0,05). Obliczenia wykonano za pomocą procedury Anova komputerowego pakietu 
Statistica.  
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Wyniki i dyskusja 

Stwierdzono, że wytłoki aroniowe zawierały około 50 % włókna pokarmowego 
(WP = NDF + pektyny) oraz ok. 11 % pektyn aktywnych w wymianie jonowej (tab. 1). 
Z badań Boryckiej i Góreckiej [3] wynika, że wytłoki z czarnych porzeczek zawierają 
wprawdzie o około 10 % większą zawartość NDF, ale o ponad 50 % mniejsze udziały 
frakcji pektynowych. 

 
T a b e l a  1 

Skład frakcyjny aroniowego włókna pokarmowego oraz CEC w s.m.  
Fractional composition of dietary fibre in aronia and on CEC in dry matter.  
 

Parametr / Parameter Próbka / Sample 

x ± Sx [%] 

Neutralne włókno pokarmowe NDF / Neutral dietary fibre NDF 37,28 ± 0,40 

Celuloza / Cellulose 17,73 ± 0,32 

Hemicelulozy / Hemicelluloses 8,57 ± 0,52 

Lignina / Lignin 11,03 ± 0,37 

Pektyny ogółem / Total pectins 11,3 ± 0,13 

Pektyny rozpuszczalne w H2O / H2O-soluble pectins 1,03 ± 0,014 

CEC [mEq/1 g] 0,149 ± 0,003 

CEC – zdolność do wymiany jonów sodu / Na-ion exchange capacity 
 
Stwierdzono, że próby wytłoków aroniowych sorbowały jony ołowiu (SPb), a ich 

średni poziom był zróżnicowany w zależności od warunków prowadzania procesu (tab. 
2). Z wcześniejszych badań podatności odpadów z owoców jagodowych na wiązanie 
jonów metali wynika, że wysoką sorpcją ołowiu (średnio SPb: ok. 85 %) charakteryzu-
ją się np. preparaty wytłokowe z czarnych porzeczek, bez względu na warunki prowa-
dzonego eksperymentu [2]. 

Wytłoki aroniowe cechowała stosunkowo mała i zróżnicowana sorpcja jonów 
kadmu (SCd), głównie w zależności od warunków przeprowadzania tego procesu. Po-
dobnie niewielkie poziomy sorpcji kadmu, nie przekraczające 8 % uzyskiwała autorka 
[5] w próbach wytłokowych pochodzących z surowców z innego sezonu. Porównując 
dane SCd z tab. 2. z wynikami badań sorpcji Cd2+ przez wytłoki z czarnych porzeczek 
[4] należy zauważyć, że były one znacząco niższe. Poziom SCd w wytłokach aronio-
wych wynosił ok. 2 %, natomiast w próbach z czarnych porzeczek średnio około 36 %. 
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T a b e l a  2 
Wiązanie jonów Pb i Cd oraz Ca i Mg przez wytłokowe włókno aroniowe, w zależności od pH i tempera-
tury.  
Binding of Pb and Cd, and Ca and Mg ions by dietary fibre in aronia pomace depending on pH and tem-
perature.  
 

Poziom metalu 
Metal level 

Pb Cd Mg Ca 

x ± Sx [mg/kg] 

Przed eksperymentem 
Prior to the experiment 

0,28 ± 0,34 0,19  0,01 924,80  
11,64 

2803,00  
4,58 

Warunki eksperymentu (pH/temp.) 
Experimental conditions (pH/temp.) 

Proces / Process 

Sorpcja Pb 
Pb sorption 

Sorpcja Cd 
Cd sorption 

Desorpcja Mg 
Mg desorption 

Desorpcja Ca 
Ca desorption 

x ± Sx [%] 

2/37 ºC 
27,11 
 4,700 

2,84 
 0,207 

97,86 
 0,700 

27,06 
 3,073 

4/20 ºC 
78,97 
 6,527 

1,40 
 0,278 

97,97 
 0,235 

27,93 
 4,240 

6/20 ºC  
80,31 
 9,147 

1,57 
 0,194 

96,69 
 0,196 

5,84 
 1,172 

Wyniki analizy wariancji – wartości F 
Results of analysis of variance – F 
values 

167,463* 106,866* 2,168 146,704* 

Symbol * oznacza, że wartość testu F  pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej (przy poziomie p = 0,05) / 
Symbol * indicates that F- test value allows to reject the null hypothesis (at a level of p = 0.05). 

 
Badania nad zdolnością uwalniania kationów Mg2+ (DMg) z włókna aroniowego 

dowiodły wysokiej desorpcji jonów Mg (średni poziom DMg > 95 %) (tab. 2). Stwier-
dzono ponadto zbliżony poziom desorpcji jonów magnezu, niezależnie od pH 
i temperatury. Podobne wyniki DMg uzyskano w przypadku włókna pokarmowego 
z wytłoków z czarnych porzeczek i ich równowagowej kompozycji z wytłokami jabł-
kowymi [4]. Wytłoki z czarnych porzeczek, także niezależnie od warunków prowa-
dzonego procesu, charakteryzowały się stosunkowo wysoką desorpcją jonów magnezu. 
Kompozycje porzeczkowo-jabłkowe desorbowały więcej magnezu (DMg: 78  92 %) 
niż wytłokowe preparaty z czarnej porzeczki (DMg: 55   80 %) [4]. 

W wytłokach aroniowych zaobserwowano także desorpcję jonów wapnia (DCa) 
(tab. 2), przy czym jej średni poziom był zróżnicowany w zależności od warunków 
prowadzenia procesu. Najmniejszą desorpcję (DCa) z wytłoków aroniowych stwier-
dzono w środowisku o pH = 6,0 (<6 %), a największą (ok. 27 %) w środowisku mocno 
kwaśnym. 
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Wpływ warunków procesu – pH i temperatury – na sorpcję i desorpcję badanych 
metali w wytłokach aroniowych potwierdzono w sposób statystycznie istotny. Wartość 
F w przypadku sorpcji ołowiu w wytłokach aroniowych wskazuje, że wydajność zale-
żała od warunków prowadzenia procesu. Wartości średniej arytmetycznej SPb (tab. 2) 
pozwalają na stwierdzenie, że wydajność tego procesu zmniejszyła się istotnie przy 
obniżeniu pH środowiska do 2.  

W przypadku sorpcji kadmu obliczone wartości F dowodzą, że SCd zależy od wa-
runków prowadzenia procesu. Wartości średniej arytmetycznej SCd (tab. 2) wskazują 
ponadto, że w wytłokach aroniowych poziom sorpcji kadmu zmniejszył się istotnie 
wraz ze wzrostem pH z 2 do 4. 

Poziom desorpcji jonów magnezu w wytłokach aroniowych (wartość F, tab. 2) 
był niezależny od warunków doświadczenia tj. pH i temperatury. 

Z kolei poziom desorpcji wapnia w badanych wytłokach zależał od warunków 
prowadzenia procesu, a istotne zmniejszenie wydajności DCa występowało tylko przy 
wzroście pH z 4 do 6. 

W niniejszej pracy oszacowano też korelacje pomiędzy składem frakcyjnym wy-
tłokowych preparatów aroniowych a wydajnością procesów wiązania jonów Pb2+ 
i Cd2+ oraz Ca2+ i Mg2+. W wyniku tej analizy wykazano, że SPb wytłoków aroniowych 
w środowisku kwaśnym zależała istotnie wprost proporcjonalnie od zawartości celulo-
zy, a odwrotnie proporcjonalnie od zawartości ligniny i hemiceluloz (tab. 3). W łagod-
niejszych warunkach środowiska (pH równe 4 i 6) wydajność procesu sorpcji jonów 
ołowiu w wytłokach aroniowych zależała istotnie i wprost proporcjonalnie od zawarto-
ści NDF oraz hemiceluloz i odwrotnie proporcjonalnie od zawartości ligniny. Źródła 
literaturowe [6, 8] podają wiele czynników determinujących zdolność wiązania pier-
wiastków, w tym obecność grup karboksylowych oraz grup fenolowych zawartych we 
frakcjach błonnikowych, ale ich wzajemne oddziaływanie, szczególnie przy bardzo 
niskim poziomie wyjściowym metali, jaki ma miejsce w niniejszej pracy, jest trudne do 
interpretacji. 

Inną zależność zdolności wiązania Pb2+ przez frakcje w wytłokach z aronii, ja-
błek, gruszek i róży stwierdzili Nawirska i wsp. [16, 18]. Ustalili oni następujący sze-
reg aktywności SPb w środowisku wodnym dla wyizolowanych składników włókna: 
polifenole > pektyny > hemicelulozy > celuloza > ligniny. Można wnioskować zatem, 
że mechanizm wiązania jest zależny od ilościowego i jakościowego składu włókna 
pokarmowego, pH środowiska oraz od stężenia Pb. Stężenie Pb (0,5 mg/dm3) w wy-
branym dla potrzeb tej pracy modelowym roztworze symulującym przetwory mleczne 
było 20-krotnie mniejsze od zastosowanego roztworu wodnego Pb2+ w doświadcze-
niach Nawirskiej i Oszmiańskiego [16]. Trzeba też podkreślić, że skład wytłokowego 
błonnika pokarmowego aronii jest niestabilny i trudno jest jednoznacznie określić me-
chanizm procesu sorpcji oraz wpływ zawartości poszczególnych frakcji na związanie 
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Pb2+ uzyskane w tej pracy, co potwierdzają też wyniki doświadczenia Nawirskiej [18] 
oraz Anioły i Góreckiej [1]. 
 

T a b e l a  3  
Wiązanie jonów Pb i Cd oraz Ca i Mg przez wytłoki aroniowe w zależności od składu frakcyjnego włókna 
pokarmowego – współczynniki korelacji.  
Binding of Pb and Cd, and Ca and Mg ions by aronia pomace depending on fractional composition of 
dietary fibre – correlation coefficients.  
 

Właściwość 
Characteristic 

SPb SCd 

pH = 2;  
37 ºC  

pH = 4; 
20  ºC 

pH = 6; 
20  ºC 

pH = 2; 
37 ºC 

pH = 4;  
20  ºC 

pH = 6;  
20  ºC 

NDF -0,03 -0,20 -0,54 0,40 0,02 -0,34 

Lignina  
Lignin 

-0,71* -0,76* -0,14 -0,37 -0,24 0,24 

Celuloza 
Cellulose 

0,85* 0,73* -0,26 0,60* 0,44 -0,32 

Hemiceluloza 
Hemicellulose 

-0,75* -0,59* 0,25 -0,35 -0,49 0,07 

Pektyny ogółem 
Total pectins 

-0,60* -0,47 0,23 0,12 -0,21 -0,16 

Pektyny rozpuszczalne 
Soluble pectins 

-0,96* -0,98* -0,10 -0,52 -0,66* 0,24 

CEC 0,34 0,05 -0,71* 0,07 0,35 -0,02 

Właściwość 
Characteristic 

DMg DCa 

pH = 2;  
37 ºC 

pH = 4; 
20  ºC 

pH = 6; 
20  ºC 

pH = 2; 
37 ºC 

pH = 4;  
20  ºC 

pH = 6;  
20  ºC 

NDF 0,53 0,05 0,07 -0,54 0,02 -0,32 

Lignina  
Lignin 

0,49 -0,46 -0,04 0,00 0,72* -0,53 

Celuloza 
Cellulose 

-0,20 0,67* 0,16 -0,39 -0,81* 0,45 

Hemiceluloza 
Hemicellulose 

0,18 -0,64* -0,19 0,32 0,67* -0,42 

Pektyny ogółem 
Total pectins 

0,00 -0,53 -0,25 0,30 0,56 -0,34 

Pektyny rozpuszczalne 
Soluble pectins 

0,58 -0,53 0,04 0,06 0,98* -0,82* 

CEC 0,57 0,30 0,10 -0,76 -0,30 -0,15 

Symbol * oznacza statystycznie istotną wartość współczynnika korelacji / Symbol * indicates a statistical-
ly significant value of correlation coefficient. 
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Wyniki analizy korelacji pomiędzy składem frakcyjnym włókna aroniowego 
a wydajnością procesu sorpcji jonów kadmu dowodzą, że sorpcja tego pierwiastka 
w środowisku o pH = 4 zależy istotnie i wprost proporcjonalnie od zawartości ligniny. 
Wyniki te korespondują z rezultatami Nawirskiej i Oszmiańskiego [16]. Określili oni 
następujący szereg aktywności SCd dla składników wytłoków z aronii, jabłek, gruszek 
i róży: pektyny > polifenole aronii > ligniny jabłek > celuloza aronii, gruszek i róży > 
hemicelulozy gruszek, jabłek i róży > ligniny aronii i róży > celuloza jabłek. Jednak 
modelowe warunki ich doświadczenia znacznie odbiegały od omawianych w niniejszej 
pracy, bowiem stężenie Cd (0,1 mg/dm3) i pH w modelowym roztworze symulującym 
przetwory mleczne w obecności jonów Pb, Ca i Mg, było 100-krotnie mniejsze od 
badanego przez Nawirską i Oszmiańskiego [16] roztworu wodnego Cd.  

Wydajność procesu desorpcji jonów magnezu w wytłokach aroniowych, prowa-
dzonego jedynie w środowisku o pH = 4, zależała istotnie (wprost proporcjonalnie) od 
zawartości celulozy i od zawartości hemiceluloz (odwrotnie proporcjonalnie), co może 
oznaczać, że magnez jest silniej związany przez frakcję hemicelulozową (tab. 3).  

Analiza zależności procesu desorpcji jonów wapnia od składu frakcyjnego aro-
niowego włókna pokarmowego i zdolności wiązania kationów sodu pozwala na 
stwierdzenie, że wydajność DCa, podobnie jak w przypadku desorpcji magnezu, tylko 
w środowisku o pH = 4 zależy istotnie (wprost proporcjonalnie) od zawartości ligniny. 
Ponadto zależy ona istotnie (wprost proporcjonalnie) od zawartości hemiceluloz i (od-
wrotnie proporcjonalnie) od zawartości celulozy.  

Wnioski 

1. Błonnik aroniowy jest sorbentem ołowiu i kadmu, charakteryzuje się przy tym 
zróżnicowaną w warunkach pH zdolnością sorpcji kationów tych metali. Poziom 
sorpcji Pb2+ w wytłokach zależy od warunków prowadzenia procesu i obniża się 
istotnie przy zmniejszeniu pH środowiska do 2.  

2. Poziom sorpcji ołowiu w wytłokach aroniowych w środowisku kwaśnym zależy 
istotnie wprost proporcjonalnie od zawartości celulozy, a odwrotnie proporcjonal-
nie od zawartości ligniny i hemiceluloz. 

3. Poziom sorpcji kadmu we włóknie aroniowym zależy od warunków prowadzenia 
procesu, sorpcja tego pierwiastka w środowisku o pH = 4 zależy istotnie i wprost 
proporcjonalnie od zawartości ligniny. 

4. Jedynie w przypadku desorpcji magnezu badanej z włókna aroniowego nie stwier-
dzono istotnego wpływu warunków procesu na jej poziom. 

5. Poziom desorpcji jonów wapnia w wytłokach zależy od warunków prowadzenia 
procesu, przy czym zaobserwowano istotny spadek desorpcji tylko przy wzroście 
pH z 4 do 6, a tylko w pH = 4 zależy on istotnie (wprost proporcjonalnie) od za-
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wartości ligniny oraz istotnie od zawartości hemiceluloz (wprost proporcjonalnie) 
i od zawartości celulozy (odwrotnie proporcjonalnie). 
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FRACTIONS OF DIETARY FIBRE FROM ARONIA POMACE IN RELATION TO  

Pb, Cd, AND Mg IONS 
 

S u m m a r y 
 

The objective of the research performed was to determine the effect of the fractional composition of 
dietary fibre in aronia pomace, as well as of the process conditions (pH and temperature) on the binding 
capability of selected metals: cadmium, lead, calcium, and magnesium. The experiment was conducted 
under the simulation conditions of:  human gastrointestinal tract, milk environment, and yoghurt environ-
ment. 

It was statistically significantly confirmed that the aronia fibre was a Pb and Cd sorbent. At the same 
time, the aronia fibre is characterized by a diversified ability to absorb the above named metal ions and the 
sorption depends on the pH value of environment. It was proved  that the Pb sorption in an acid environ-
ment depended significantly and directly proportional on the fractional composition of the fibre. In the 
case of magnesium desorption from the aronia fibre, there was found no significant effect of the type of 
preparation or of the process conditions on the desorption level. However, the desorption level of calcium 
ions in the pomace depended on the conditions of the environment. 

 
Key words: aronia pomace, dietary fibre, microelements, microelements, metal sorption, metal  
desorption  



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


