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1920 
Założenie fi rmy – 
sprzedaż kamieni 

szlachetnych

1955 
Specjalizacja w 

przygotowaniu próbek 
i pomiarze wielkości 

cząstek

1962 
Pierwszy patent: 

Młynek planetarny 
FRITSCH

1985 
Pierwszy krok 
w technologię 

laserową

2007 
Mielenie w 

zakresie nano

2012 
FRITSCH premium line 

ofensywa dla 
zaawansowanych 

technologicznie młynków 
laboratoryjnych

2014 
Nowy zakład 
produkcyjny 

na terenie fi rmy w 
Idar-Oberstein
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FRITSCH jest czymś więcej niż tylko marką: od czterech pokoleń stoi za nią silna, 

średniej wielkości rodzinna fi rma. Jest powszechnie znana w regionie od 1920 

roku i działa na całym świecie od dziesięcioleci dzięki fi liom w Rosji, Singapurze, 

Chinach i USA, a także pracownikom we Francji. Dziś tradycja ta jest kontynuowana 

przez Roberta Fritscha, przy wsparciu dyrektora technicznego Wolfganga Muttera, 

dyrektora sprzedaży Wolfganga Simona oraz około 100 pracowników. Następne 

pokolenie – Sebastian i Maximilian Fritsch są przygotowani do prowadzenia fi rmy 

i jej dalszego rozwoju.

Przyrządy laboratoryjne FRITSCH do mielenia, pomiaru wielkości cząstek, 

przesiewania i dzielenia, wyznaczają standardy na całym świecie i są synonimem 

wydajnej, niezawodnej pracy w przemyśle i badaniach. Innowacyjne pomysły 

naszego działu rozwoju są inspirowane bliskimi relacjami z naszymi klientami 

i ich praktyczną pracą w laboratorium. Zadowoleni klienci na całym świecie 

liczą na naszą jakość, nasze doświadczenie i naszą służbę. To czyni nas dumnymi 

i motywuje nas.

FRITSCH. JEDEN KROK NAPRZÓD.

TRADYCJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

2015 
Nowe pokolenie 
jest gotowe do 
naśladowania

2018 
Wejście w 

rzeczywistość 
mieszaną
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TECHNOLOGIA POMIARU CZĄSTEK FRITSCH
Statyczne rozpraszanie światła i dynamiczna analiza obrazu

Wybierz analizator wielkości cząstek FRITSCH, aby wykorzystać wyższość techniczną wyni-
kającą z ponad 30-letniego doświadczenia w dziedzinie technologii pomiaru cząstek.
Statyczne rozpraszanie światła w wiązce lasera i dynamiczna analiza obrazu w celu uzyskania 
dokładnych informacji o rozkładzie wielkości cząstek i kształcie cząstek w zakresie urządzeń 
fi rmy FRITSCH – całkowity zakres pomiarowy: 0,01 μm – 20 mm.      
www.fritsch-international.com/particle-sizing

SPIS TREŚCI

 PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

Homogenizacja i podział  ....................................................................................................................................................................... 5
Wybór rodzaju rozdrabniania  ........................................................................................................................................................... 6

Odpowiedni młynek do każdego materiału  ..................................................................................................................... 7
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Młynki dyskowe  ..................................................................................................................................................................................................................... 22 – 23
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Serwis i doradztwo aplikacyjne ...................................................................................................................................................................... 30 – 31
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Jakość każdego produktu lub analizy materiału zależy od jakości przygotowania 

próbki. Dlatego niezwykle ważne jest rozważenie wszystkich indywidualnych pa-

rametrów mielenia w celu dokonania świadomego wyboru. Właściwości materiału 

próbki takie jak: gęstość, stopień twardości, wielkość, ilość próbki, czas mielenia 

i żądane rozdrobnienie końcowe, ścieranie części mielących, czułość temperaturo-

wa lub wilgotność resztkowa – wszystko to jest ważne. Oczywiście również koszty. 

W związku z tym FRITSCH oferuje szeroki wybór wysokowydajnych młynków o różym 

stopniu rozdrabniania dla każdego zastosowania. Wszystkie są łatwe w obsłudze 

i szybkie w czyszczeniu. Przystosowane do bardzo wydajnej pracy w laboratorium.

 OPTYMALNE PRZYGOTOWANIE 
PRÓBEK dla analizy najwyższej jakości 

Próbki homogeniczne 
Homogeniczność próbki jest jednym z kluczowych 
wymagań precyzyjnych analiz. W szczególnych 
warunkach oznacza to, że materiał, z którego ko-
rzystasz do analizy musi reprezentować wszyst-
kie składniki lub właściwości oryginalnej próbki 
w każdych proporcjach. Na przykład fasola składa 
się z łupiny nasiennej, liścienia i zarodka. Właśnie 
dlatego musi zostać zhomogenizowana podczas 
procesu mielenia tak, żeby próbka do analizy 
 zawierała reprezentatywną ilość wszystkich trzech 
składników. Ten proces przygotowania analizy jest 
konieczny dla większości próbek. Przykładowo 
młynki tnące fi rmy FRITSCH lub młynki wirnikowe, 
zapewniają cenną pomoc w tym zakresie.

Reprezentatywny podział próbki  
Często potrzebujesz tylko małej ilości oryginal-
nej próbki do analiz. Losowe wybranie próbki 
reprezentatywnej z materiału falsyfi kuje wynik 
analizy. Tutaj również istotne jest stworzenie re-
prezentatywnej próbki o absolutnie identycznych 
właściwościach, jak w przypadku pierwotnej 
próbki – bez znaczenia czy podział ma miej-
sce przed czy po procesie mielenia. Znajdziesz 
idealne dzielniki próbek FRITSCH na stronach 
26 – 27.

Jednorodna próbka: Fasola przed i po zmieleniu w 
wysokoobrotowym młynku wirnikowym PULVERISETTE 14.

Nasza sugestia: Analityczne rozdrobnienie
W tym przypadku większość metod analitycz-
nych wymaga rozdrobnienia końcowego próbki 
do analizy między 20 μm a 2 mm.
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Zasady rozdrabniania

 Rodzaj rozdrabniania Kategoria młynków

 Ściskanie
  Ruchome powierzchnie naciskają na próbkę znaj-

dującą się pomiędzy nimi.

Kruszarki szczękowe

 Uderzanie
  Próbka jest przyspieszana w kierunku powierzchni 

z bardzo dużą prędkością.

Młynki planetarne
Młynki kulowe
Młynki wirnikowe
Młynki bijakowe

 Tarcie
  W przypadku tarcia, próbka jest mielona 

między powierzchniami na skutek pionowego 
nacisku jednej powierzchni względem drugiej 
przy jednoczesnym jej ruchu.

Ucierak moździerzowy
Młynki dyskowe

 Ścinanie
  W tym przypadku rozdrabnianie odbywa się 

w wyniku efektu ścinania pomiędzy co najmniej 
jedną nieruchomą powierzchnią i jedną 
poruszającą się.

Młynki dyskowe
Młynki wirnikowe 
Młynki bijakowe

 Cięcie
  Obracające się noże tną próbkę między ostrzami 

lub stałymi nożami.

Młynki tnące
Młynki nożowe

 Wybór właściwego rodzaju rozdrabniania
Każdy materiał ma określone właściwości i wymaga wyboru odpowiedniej metody roz-

drabniania. Dzięki szerokiej ofercie młynków laboratoryjnych, fi rma FRITSCH zawsze 

znajdzie idealne rozwiązanie, do każdej aplikacji. Na przykład twarde i kruche materiały 

wymagają ściskania, uderzania lub tarcia do efektywnego rozdrabniania, w tym przy-

padku młynki planetarne, młynki wibracyjne, młynki dyskowe, ucieraki moździerzowe 

lub kruszarki szczękowe są właściwym wyborem. W przeciwieństwie do tego materiały 

miękkie i włókniste mogą być idealnie mielone za pomocą operacji ścinania i cięcia, 

jakie zapewniają młynki tnące, młynki nożowe, młynki wirnikowe i młynki bijakowe.

FRITSCH Przygotowanie próbki
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 Odpowiedni młynek do każdego materiału
Aby łatwo zorientować się w tej broszurze poniżej podane są najczęściej używane 

materiały i zalecane młynki. Alternatywnie możesz zajrzeć do naszej praktycznej 

bazy raportów mielenia, która zawiera szczegółowe informacje na www.fritsch-in-

ternational.com/grinding-reports.

Upewnij się, że Twoja analiza jest dobrej jakości, 
wybierając odpowiedni młynek! 
Chętnie Ci doradzimy.
+49  67  84  70 -150  ·  service@fritsch.de

Analityczne Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-11, P-14

Badania gleby Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1, P-13

Biologiczne Młynki kulowe, Młynki planetarne, Młynki tnące, 
P-11

Ceramika Młynki kulowe, Młynki planetarne, 
P-1, P-13, P-9

Drewno Młynki tnące, P-14

Farmaceutyki P-14, P-2

Folie Młynki tnące

Górnicze Młynki kulowe, Młynki planetarne, 
P-1, P-13, P-9

Guma Młynki tnące, P-14

Karma dla zwierząt Młynki tnące, Młynki kulowe

Katalizatory Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1

Klinkier Młynki kulowe, Młynki planetarne, 
P-1, P-13, P-9

Kości P-19, P-25, P-0

Leki Młynki kulowe, Młynki planetarne, Młynki tnące

Materiały badawcze Młynki planetarne, P-4, P-7 premium line, 
P-5 premium line

Materiały budowlane Młynki kulowe, Młynki planetarne, 
P-1, P-13, P-9

Materiały ogniotrwałe Młynki kulowe, Młynkia planetarne, P-1, P-13, P-9

Materiały złożone Młynki tnące, P-25/P-19 Kombinacja, P-14

Metalurgia Młynki planetarne, P-1, P-9

Minerały Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1, P-13, P-9

Nawozy Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-14, P-2

Odpady domowe Młynki tnące, P-25/P-19 Kombinacja

Osady Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-2, P-9

Pasze (pellet) Młynki tnące, P-11, P-2, P-14

Pigmenty Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-2

Proszki Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-14

Przyprawy Młynki tnące, P-14

RoHS Młynki tnące, P-0, P-9, P-14

Rośliny Młynki tnące, P-11, P-2, P-14

Rudy Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1, P-13, P-9

Ścierne Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-9

Skały Młynki kulowe, Młynki planetarne, 
P-1, P-13, P-2, P-9

Skóra Młynki tnące

Spektroskopia Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-14

Środowiskowe Młynki tnące, P-11, Młynki kulowe

Stopowanie 
mechaniczne Młynki planetarne, P-4

Stopy Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1

Szkło Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1, P-13, P-9

Tabletki Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-2

Tekstylia Młynki tnące

Tworzywa sztuczne Młynki tnące, P-14

Wapno Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-2

Węgiel Młynki kulowe, Młynki planetarne, 
P-16, P-1, P-13

Włókna Młynki kulowe, Młynki planetarne, P-1, P-13, P-9

Ziarna Młynki tnące, P-14

Złom elektroniczny Młynki tnące, P-0, P-14

Textiles Młynki planetarne, P-1, P-9

Wood Młynki kulowe, Młynki planetarne, Młynki tnące, 
P-11, P-2

https://www.fritsch-international.com/sample-preparation/grinding-reports/
https://www.fritsch-international.com/sample-preparation/grinding-reports/
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Produkt

Maks. uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Maks. ilość próbki
Uziarnienie końcowe

(zależy od rodzaju 
materiału)

Oscylacje 
miski mielącej 

na minutę

Młynek wibracyjny Mikro  
P U LV E R I S E T T E  0

www.fritsch-international.com/p-0

5 mm 10 ml 10 μm

3 000 – 3 600
przy amplitudzie 

1 – 3 mm 

Młynek Mini-Mill  
P U LV E R I S E T T E  2 3

www.fritsch-international.com/p-23

6 mm 5 ml 5 μm

900 – 3 000
przy amplitudzie 

9 mm 

FRITSCH  Młynki kulowe  www.fritsch-international.com/ball-mills

MŁYN KI KULOWE 
Skuteczne do rozdrabniania partiami

Młynki kulowe fi rmy FRITSCH są skuteczne do szybkiego rozdrabniania partia-

mi twardych, średnio-twardych, miękkich, twardych, włóknistych, wrażliwych na 

temperaturę i wilgotnych próbek, aż do najdrobniejszych cząstek. Mielenie może 

odbywać się na sucho lub na mokro. Dostępne są zestawy mielące wykonane 

z wielu różnych materiałów. Młynki kulowe fi rmy FRITSCH są również idealnymi 

urządzeniami pomocniczymi w laboratorium do mieszania i homogenizacji.

I D E A L N E  D L A Analiza chemiczna | Badania środowiskowe | Farmaceutyki i medycyna | Biotechnologia |
Analiza sądowa | Synteza materiałów | Technologia materiałów | RoHS
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FRITSCH  Młynki planetarne www.fritsch-international.com/planetary-mills

MŁYNKI PLANETARNE 
Wydajne i wszechstronne urządzenia do każdego laboratorium

Młynki planetarne classic line fi rmy FRITSCH idealnie nadają się do mokrego 

i suchego rozdrabniania twardych, średnio-twardych, kruchych i włóknistych materiałów. 

Próbki mogą być przetwarzane od kilku miligramów do kilku kilogramów przy szero-

kim zakresie poziomów rozdrobnienia do mniej niż 1 μm. Są absolutnie niezawodne, 

łatwe w obsłudze i proste w czyszczeniu. Młynki planetarne premium line fi rmy 
FRITSCH to niezwykle wytrzymałe, uniwersalne młynki o najwyższej  wydajności, uży-

teczności i bezpieczeństwie, a także rewolucyjnej prędkości obrotowej do 1100 obr./min 

(prędkość obrotowa misek mielących do 2200 obr./min). Twoja korzyść: ekstremalnie 

krótkie czasy mielenia i wiarygodne, powtarzalne wyniki aż do zakresu nano. Młynki 

planetarne FRITSCH to również doskonały wybór do wysoce wydajnego mieszania 

i homogenizacji lub mechanicznego stopowania i aktywacji w badaniach materiałów.
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Produkt
Maks. uziarnienie 

początkowe 
(zależy od rodzaju materiału)

Maks. 
ilość próbki

Uziarnienie końcowe
(zależy od rodzaju 

materiału)

Prędkość obrotowa 
tarczy głównej

Młynek planetarny Mikro 
P U LV E R I S E T T E  7

premium line
www.fritsch-international.com/p-7pl

5 mm 60 ml < 0,1 μm 100 – 1 100 
rpm

Młynek planetarny
P U LV E R I S E T T E  5

premium line
www.fritsch-international.com/p-5pl

10 mm 450 ml < 0,1 μm 100 – 800 
rpm

premium line

premium line

I D E A L N E  D L A Geologia i mineralogia | Metalurgia | Ceramika | Badania materiałów | Mechaniczne stopowanie | 
Nanotechnologia | Farmaceutyki | Chemia | Biologia | Przygotowanie próbki do analizy

FRITSCH Młynki planetarne premium line www.fritsch-international.com/planetary-mills

Oprogramowanie MillControl FRITSCH
Oprogramowanie FRITSCH MillControl umożliwia automatyczną 
kontrolę młynków planetarnych premium line i walidację procesu 
mielenia. Ustawiona i rzeczywista prędkość obrotowa oraz zużycie 
energii są monitorowane i dokumentowane.

Pomiar IN SITU
Zmień swój młynek planetarny w analityczny system pomiarowy do 
ciągłego pomiaru ciśnienia i temperatury bezpośrednio w misce mielącej 
za pomocą systemu GTM fi rmy FRITSCH.
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Produkt
Maks. uziarnienie 

początkowe 
(zależy od rodzaju materiału)

Maks. 
ilość próbki

Uziarnienie końcowe
(zależy od rodzaju 

materiału)

Prędkość obrotowa 
tarczy głównej

Młynek planetarny Mikro 
P U LV E R I S E T T E  7

classic line
www.fritsch-international.com/p-7cl

5 mm 40 ml < 1 μm 100 – 800
rpm

Młynek planetarny Mono
P U LV E R I S E T T E  6

classic line
www.fritsch-international.com/p-6cl

10 mm 225 ml < 1 μm 100 –650
rpm

Młynek planetarny
P U LV E R I S E T T E  5

classic line
www.fritsch-international.com/p-5/4cl
www.fritsch-international.com/p-5/2cl

10 mm

z
4 stano-
wiskami
900 ml

z
2 stano-
wiskami
450 ml

< 1 μm 50 – 400 
rpm

Młynek planetarny Vario 
P U LV E R I S E T T E  4

classic line
www.fritsch-international.com/p-4cl

10 mm 450 ml < 1 μm 0 – 400 
rpm

I D E A L N E  D L A Geologia i mineralogia | Metalurgia | Ceramika | Badania materiałów | Mechaniczne stopowanie | 
Nanotechnologia | Farmaceutyki | Chemia | Biologia | Przygotowanie próbki do analizy

FRITSCH Młynki planetarne classic line www.fritsch-international.com/planetary-mills
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JAKOŚĆ MADE IN GERMANY
Tylko to co sami robimy, mamy naprawdę pod kontrolą. Dlatego wszystkie 

produkty FRITSCH są wytwarzane zgodnie ze specjalnymi, stale weryfi kowanymi 

standardami jakości w naszej niemieckiej centrali w Idar-Oberstein – dzięki dobrze 

zarządzanej produkcji, która jest jedną z naszych mocnych stron. Wszystkie części 

ze stali, aluminium i stali nierdzewnej są frezowane i toczone w naszym dziale 

prefabrykacji CNC. Zakupione przedmioty, takie jak plastikowe obudowy i części 

z blachy, pochodzą głównie od długoletnich partnerów z Niemiec. Nasza produkcja 

jest skrupulatnie wykonywana ręcznie w małych partiach przez doświadczony, 

wyspecjalizowany personel. Bez linii montażowej. Ta ścisła relacja jest dla nas 

ważna i stanowi kluczowy czynnik  wyjątkowej jakości FRITSCH.

Nasz wewnętrzny dział rozwoju produkuje nowe modele od początkowego pomysłu 

aż po prototyp. Przygotowany jest do produkcji po serii testów wytrzymałościo-

wych –zawsze inspirowany Twoim praktycznym dniem pracy, a także dzięki bliskiej 

współpracy z laboratorium FRITSCH.

Tak działa FRITSCH.
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Produkt

Maks. uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Maks. 
ilość próbki

Uziarnienie końcowe 
(zależy od rodzaju 

materiału)

Prędkość obrotowa 
miski

Ucierak moździerzowy
P U LV E R I S E T T E  2

www.fritsch-international.com/p-2

8 mm 190 ml 10 – 20 μm 70/80 rpm

I D E A L N E  D L A 

k źd i

FRITSCH  Ucierak moździerzowy www.fritsch-international.com/mortar-grinder

UCIERAK MOŹDZIERZOWY 
Uniwersalny młynek do każdego zastosowania

Ucierak moździerzowy FRITSCH PULVERISETTE 2 jest idealny do mielenia na 

sucho i na mokro twardych, średnio twardych, miękkich, kruchych i wrażliwych 

na temperaturę próbek do analizy, kontroli jakości i testowania materiałów. Mieli 

również trudne próbki o wilgotnej, włóknistej lub elastycznej strukturze z użyciem 

ciekłego azotu. A także doskonale nadaje się do mieszania i homogenizowania 

organicznych i nieorganicznych ciał stałych i cieczy. Aby uniknąć ryzyka niepożą-

danego ścierania, zestawy do mielenia oferowane są z siedmiu różnych materiałów.

Farmacja| Żywność | Chemia | Górnictwo i metalurgia | Geologia i mineralogia | 
Przemysł szklarski i ceramiczny | Rolnictwo i gospodarka leśnia
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Produkt

Maks. uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Maks. 
ilość próbki

Uziarnienie końcowe 
(zależy od rodzaju 

materiału)

Prędkość 
obrotowa

Młynek nożowy
P U LV E R I S E T T E  1 1

www.fritsch-international.com/p-11

40 mm < 1 400 ml < 300 μm

2 000 – 10 000 rpm, 
z funkcją turbo 

14 000 rpm

I D E A L N E  D L A 

FRITSCH  Młynek nożowy www.fritsch-international.com/knife-mill

MŁYNEK NOŻOWY 
Wielofunkcyjny młynek przemysłowy

Młynek nożowy PULVERISETTE 11 fi rmy FRITSCH to idealny mikser laboratoryjny 

do bardzo szybkiego delikatnego rozdrabniania i homogenizacji wilgotnych, tłustych, 

suchych, miękkich, średnio-twardych oraz włóknistych próbek. Specjalny nóż z mak-

symalnie czterema ostrzami pozwala uzyskać homogeniczną próbkę w bardzo krótkim 

czasie. Wszystkie części, które wchodzą w kontakt z próbką, można sterylizować 

w autoklawie. Dzięki systemowi vario-lid objętość naczynia mielącego można zmniej-

szyć do 0,54 l, a próbkę ścisnąć podczas zmniejszania objętości. Można zapisać 

i zarządzać przez interface USB do 20 standardowych procedur operacyjnych (SOP).

Żywność | Pasze | Rolnictwo i leśnictwo | Biologia | Farmacja | Chemia 

Szybkie mielenie kriogeniczne w jednym kroku
Trudne do mielenia próbki, takie jak: żelki, czekolada, zabawki plastikowe, mogą być kruszone 
bezpośrednio w ciekłym azocie w naczyniu mielącym wykonanym ze stali nierdzewnej 316L. 
Próbka pozostaje w 100% schłodzona.
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FRITSCH  Młynki tnące www.fritsch-international.com/cutting-mills

MŁYNKI TNĄCE 
Drobne i mocne rozdrobnienie z maksymalną elastycznością

Młynki tnące są idealne do rozdrabniania miękkich, średnio-twardych, twardych, 

kruchych, włóknistych i trudnych materiałów, do próbek wrażliwych na temperaturę 

i tworzyw sztucznych, a także do przygotowywania mieszanek heterogenicznych.

Uniwersalne młynki tnące są dostępne ze zmienną prędkością obrotową rotora 
między 300 – 3000 obr./min lub 50 – 700 obr./min dla optymalnego dopasowania 

prędkości cięcia do materiału próbki. 

Wszystkie wersje charakteryzują się szybkim i bezpiecznym rozdrabnianiem za 

pomocą noży o różnej geometrii. Wymienne ostrza, zapewniają maksymalną 

elastyczność i trwałość, a praktyczna kaseta/wkład z sitem, określa pożądane 

rozdrobnienie końcowe.

Niezrównana łatwość czyszczenia!
Cecha charakterystyczna dla młynków tnących FRITSCH: cała komora mieląca 

może być otwarta w celu całkowitego oczyszczenia wszystkich narzędzi tnących – 

w kilka sekund, bez użycia narzędzi, wykonując zaledwie dwa proste ruchy. Niezwykle 

szybki, prosty i wydajny sposób!
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Produkt

Maks. 
uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału i leja)

Maks. 
wydajność 

(zależy od rodzaju 
materiału i sita)

Rozdrobnienie 
końcowe 

(zależy od sita)

Prędkość rotora 
(zależy od napięcia 

i częstotliwości)

Młynek tnący 
P U LV E R I S E T T E  1 5

www.fritsch-international.com/p-15

70 x 70 mm 50 l/h 0,25 – 20 mm 2 800/3 400 rpm

Uniwersalny młynek tnący
P U LV E R I S E T T E  1 9

www.fritsch-international.com/p-19/300-3000
www.fritsch-international.com/p-19/50-700

70 x 80 mm 60 l/h 0,2 – 6 mm
300 – 3 000 rpm

 odpowiednio
50 – 700 rpm

Młynek tnący dużej mocy
P U LV E R I S E T T E  2 5

www.fritsch-international.com/p-25

120 x 85 mm 85 l/h 1 – 10 mm 300/360 rpm

Kombinacja młynków tnących 
P U LV E R I S E T T E  2 5 / 
P U LV E R I S E T T E  1 9

www.fritsch-international.com/p-25/19

120 x 85 mm 60 l/h 0,2 – 6 mm
300/360

odpowiednio
300 – 3 000 rpm

binac

I D E A L N E  D L A Tworzywa sztuczne i tkaniny | Rolnictwo i leśnictwo | Ochrona środowiska | RoHS | Analityka | 
Materiały budowlane | Chemia | Żywność

Całkowicie ze stali nierdzewnej
Oba modele PULVERISETTE 19 są również dostępne w wersji ze stali 
nierdzewnej 316L dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Optymalne układy odbierania próbek: separatory cyklonowe FRITSCH
Separatory cyklonowe FRITSCH zapewniają proste podawanie próbki 
i większą przepustowość dzięki dużemu przepływowi powietrza. Ze 
względu na szybszą pracę i mocniejsze chłodzenie, nawet wrażliwe na 
temperaturę próbki mogą być mielone bez żadnych problemów.

 ze zmienną
prędkością obrotową



18

MŁYNKI WIRNIKOWE / BIJAKOWE 
Wysoka energia mielenia – nawet dla tworzyw sztucznych

Ze względu na ich wysoką energię mielenia, młynki wirnikowe oraz młynki bijakowe 

są najlepszym wyborem dla próbek miękkich, średnio-twardych i wrażliwych na 

temperaturę, takich jak na przykład tworzywa sztuczne. Rozdrobnienie końcowe 

próbek zależy od wybranego wkładu sitowego. Aby uniknąć niepożądanego ścierania, 

młynki wirnikowe PULVERISETTE 14 fi rmy FRITSCH mogą być wyposażone w wirniki 

i pierścienie sitowe wykonane ze stali nierdzewnej, czystego tytanu lub z powłoką 

z azotku tytanu.

Zalety młynków FRITSCH premium: Młynki wirnikowe PULVERISETTE 14 premium 

line oferują uderzanie, ścinanie i cięcie w jednym urządzeniu – z wyższą wydajnością, 

lepszym chłodzeniem oraz szczególnie dużym bezpieczeństwem dzięki systemom 

AutoLOCK oraz Intelligence-Safety-Control-System.

Młynki krzyżowo-bijakowe PULVERISETTE 16 są dostępne z wkładami mielącymi 

wykonanymi z żeliwa lub z twardszej stali nierdzewnej.

FRITSCH  Młynki wirnikowe/bijakowe www.fritsch-international.com/rotor-mills
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Produkt

Maks. 
uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Maks. 
wydajność 

(zależy od rodzaju 
materiału i sita)

Uziarnienie 
końcowe 

(zależy od sita)

Prędkość 
rotora

Wysokoobrotowy 
młynek wirnikowy 

P U LV E R I S E T T E  1 4
premium line

www.fritsch-international.com/p-14pl

15 mm 15 l/h 0,08 – 6 mm 6 000 – 22 000
rpm

Wysokoobrotowy 
młynek wirnikowy 

P U LV E R I S E T T E  1 4
classic line

www.fritsch-international.com/p-14cl

10 mm 5 l/h 0,08 – 6 mm 6 000 – 20 000
rpm

Młynek krzyżowo-bijakowy 
P U LV E R I S E T T E  1 6

www.fritsch-international.com/p-16/iron
www.fritsch-international.com/p-16/steel

25 mm 80 l/h 0,12 – 10 mm 2 000 – 4 000
rpm

premium linep

I D E A L N E  D L A Analityka | Biologia | Chemia | Rolnictwo i leśnictwo | Żywność | Tworzywa sztuczne i tkaniny | 
Farmacja | Ochrona środowiska | RoHS | Geologia i mineralogia | Górnictwo i metalurgia | Ceramika

Wielofunkcyjny: Rozdrabnianie za pomocą wirnika udarowego 
lub tnącego
Zmień swój młynek PULVERISETTE 14 premium line w młynek tnący, 
wykonując kilka prostych ruchów, aby szybko i skutecznie mielić materiały 
włókniste i tworzywa sztuczne z prędkością do 15 000 obr./min.

Optymalne układy odbierania próbek: separatory cyklonowe 
FRITSCH
Separatory cyklonowe FRITSCH zapewniają proste podawanie próbki 
i większą przepustowość dzięki dużemu przepływowi powietrza. Ze 
względu na szybszą pracę i mocniejsze chłodzenie, nawet wrażliwe na 
temperaturę próbki mogą być mielone bez żadnych problemów.
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FRITSCH  Kruszarki szczękowe www.fritsch-international.com/jaw-crushers

KRUSZARKI SZCZĘKOWE  
Pełna moc do wstępnego kruszenia

Kruszarki szczękowe premium line oraz classic line fi rmy FRITSCH to klasyczne 

urządzenia do wstępnego rozdrabniania bardzo twardych, średnio-twardych, 

kruchych i twardych materiałów, partiami lub w sposób ciągły. FRITSCH oferuje 

części mielące wykonane z różnych gatunków stali, węglika wolframu i tlenku 

cyrkonu.

Zalety serii premium: Tylko kruszarka szczękowa premium line fi rmy FRITSCH 

posiada całkowicie dostępną do czyszczenia komorę mielącą, ponieważ szczęki 

kruszące można całkowicie odchylić lub wyjąć. Regulacja szczeliny z milimetrową 

dokładnością jest wykonywana za pomocą pojedynczego ruchu. Oferuje ona również 

zmianę kinematyki szczęk kruszących dla większego rozdrobnienia końcowego. 

Zintegrowane kanały odprowadzające umożliwiają doskonałe odprowadzanie pyłu.
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Produkt

Maks. uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Maks.
wydajność 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Uziarnienie końcowe 
(zależy od ustawienia 

szczęk)

Pobór 
energii

Kruszarka szczękowa 
P U LV E R I S E T T E  1

premium line
www.fritsch-international.com/p-1pl

95 mm 250 kg/h 0,3 – 15 mm 3,5 kW

Kruszarka szczękowa
P U LV E R I S E T T E  1

classic line
www.fritsch-international.com/p-1/1cl
www.fritsch-international.com/p-1/2cl

Model I
60 mm 140 kg/h 1 – 15 mm 1,6 kW

Model II 
95 mm 200 kg/h 1 – 15 mm 2,6 kW

premium line

I D E A L N E  D L A Górnictwo i metalurgia | Przemysł chemiczny | Geologia i mineralogia | 
Przemysł szklarski i ceramiczny | Skały i gleby

Wstępne i końcowe mielenie w jednym kroku
Połączenie kruszarki szczękowej oraz młynka dyskowego PULVERISETTE 
13 jest idealne do automatycznego jak i ciągłego mielenia wstępnego, 
a także końcowego w jednym kroku – nawet w przypadku dużych ilości.

Mielenie bez zanieczyszczenia metalami
Kruszarki szczękowe i młynki dyskowe dostępne są również do mielenia  
wstępnego oraz końcowego bez zanieczyszczenia metalami, np.: do 
stosowania w przemyśle ceramicznym lub w inżynierii medycznej jak 
i stomatologicznej.
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FRITSCH  Młynki dyskowe www.fritsch-international.com/disk-mills

MŁYNKI DYSKOWE  
Precyzyjne mielenie dużych ilości

Młynki dyskowe PULVERISETTE 13 premium line oraz classic line fi rmy FRITSCH 

idealnie nadają się do rozdrabniania w średnim zakresie wielkości cząstek, mogą 

być używane do mielenia substancji twardych oraz wrażliwych na temperaturę 

ciał stałych.

Zalety serii premium: Młynek dyskowy PULVERISETTE 13 premium line jest 

jeszcze bezpieczniejszy dzięki automatycznemu blokowaniu naczynia zbierającego 

i komory mielenia. Jest łatwiejszy w obsłudze dzięki precyzyjnej regulacji szczeliny 

mielącej z cyfrowym wyświetlaczem. Wszystkie parametry mielenia wyświetlane 

są na wyświetlaczu.

Młyn wibracyjny PULVERISETTE 9 jest idealny do wyjątkowo szybkiego mielenia 

miękkich, twardych, kruchych oraz włóknistych materiałów, aż do rozmiarów anali-

tycznych.
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Produkt

Maks. uziarnienie 
początkowe 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Maks. 
wydajność 

(zależy od rodzaju 
materiału)

Uziarnienie 
końcowe

Prędkość 
silnika

Młynek dyskowy 
P U LV E R I S E T T E  1 3

premium line
www.fritsch-international.com/p-13pl

20 mm 150 kg/h 0,05 – 12 mm 440 rpm

Młynek dyskowy 
P U LV E R I S E T T E  1 3

classic line
www.fritsch-international.com/p-13cl

20 mm 150 kg/h 0,1 – 12 mm 440 rpm

Młynek wibracyjno-tarczowy
P U LV E R I S E T T E  9

www.fritsch-international.com/p-9

12 mm  250 ml 10 – 20 μm 600 – 1 500 rpm

premium line

I D E A L N E  D L A Górnictwo i metalurgia | Przemysł szklarski i ceramiczny | Skały i gleby | Badania gleby | 
Rolnictwo i środowisko | Przygotowanie próbek do IR, XRF i XRD

Prasa do próbek
Do szybkiego i łatwego przygotowywania próbek do fl uorescencji rentge-
nowskiej lub spektroskopii w podczerwieni – ręczna, hydrauliczna, prosta.

• Zmienna siła nacisku do 400 kN względnie 250 kN
• Narzędzie do prasowania próbki do 40 mm średnicy
• Prosta obsługa: automatyczna względnie ręczna
• Solidna i odporna budowa na czynniki zewnętrzne
• Łatwe czyszczenie
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FRITSCH  Wytrzą sarki sitowe www.fritsch-international.com/sieveshakers

Wytrząsarki sitowe fi rmy FRITSCH do sit o średnicy do 450 mm oferują maksymalny 

komfort i precyzję dla niezawodnego, precyzyjnego i powtarzalnego przesiewania 

na sucho, na mokro i mikro-przesiewania. Urządzenia te posiadają wysokiej jakości 

system napinania stosów sit, zapewniają automatyczną kontrolę amplitudy oraz 

pozwalają na indywidualne tworzenie programów przesiewania i automatyczną 

ocenę analizy sitowej za pomocą oprogramowania do kontroli i oceny AUTOSIEVE.

WYTRZĄSARKI SITOWE  
Komfort i precyzja dla niezawodnej analizy sitowej
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Produkt
Maks. 

ilość próbki 
(około.)

Średnica 
sit

Maks. 
ilość sit w stosie

Urządzenie testowe 
kalibrowane zgodnie 

z ISO 9001

Wytrząsarka wibracyjna
A N A LY S E T T E  3  P R O

www.fritsch-international.com/a-3pro

2 kg
100 mm 
200 mm 

8″

10 (50 mm wysokość sita)
16 (25 mm wysokość sita) tak

Wytrząsarka wibracyjna
A N A LY S E T T E  3  S PA R TA N

www.fritsch-international.com/a-3spartan

2 kg
100 mm 
200 mm 

8″

10 (50 mm wysokość sita)
16 (25 mm wysokość sita) nie

Wytrząsarka wibracyjna 
do dużych obciążeń

A N A LY S E T T E  1 8
www.fritsch-international.com/a-18

15 kg 200 – 450 mm / 
8″– 18″ 12 (65 mm wysokość sita) tak

I D E A L N E  D L A Przesiewanie | Pomiar ilościowego rozkładu wielkości cząstek stałych i zawiesin | Rozdzielanie | 
Frakcjonowanie

Szybka alternatywa dla przesiewania 
Jeśli przeprowadzasz wiele analiz sitowych, to analizator cząstek ANALYSETTE 28 
ImageSizer fi rmy FRITSCH jest idealną alternatywą, pozwalającą zaoszczędzić czas. 
Ponadto urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i nie wymaga dużego nakładu pracy. 
Dodatkowo, oprócz rozkładu wielkości cząstek, otrzymujesz także cenne informacje 
na temat kształtu cząstek.
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Dzięki możliwości przygotowania reprezentatywnej próbki, dzielniki próbek FRITSCH 

stanowią podstawę każdej dokładnej analizy. Wytwarzają reprezentatywne próbki, 

które mają dokładnie taki sam skład jak cała próbka. Rozdzielacz próbek FRITSCH 

z dzielonym stożkiem LABORETTE 27 dzieli próbki na 30 części na obrotowej głowicy 

stożkowej z dokładnością do 3000 kroków na minutę, co zapewnia niezrównaną 

dokładność podziału do 99,9%. Zmienne współczynniki podziału i konstrukcja głowicy 

w kilku wariantach, gwarantują zastosowanie do różnych zadań.

DZIELNIKI PRÓBEK  
Gwarantowane reprezentatywne próbki

FRITSCH  Dzi elniki próbek  www.fritsch-international.com/sample-dividers
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Produkt Stosunek 
podziału

Maks. 
wielkość ziarna

Maks. 
ilość próbki

Objętości butelek 
na próbki

Rotacyjny Dzielnik Stożkowy
L A B O R E T T E  2 7

www.fritsch-international.com/l-27

1 : 8

1 : 10

1 : 30

10 mm

10 mm

2,5 mm

4 000 ml

2 500 ml

300 ml

500 ml, 250 ml, 32 ml

250 ml, 32 ml

15 ml, 20 ml, 30 ml

Głowica 
dzieląca

I D E A L N E  D L A Reprezentatywny podział próbki

Głowice dzielące z różnych materiałów

Wybierz odpowiednią głowicę dzielącą do swojego badania w zaresie 1:8; 

1:10 lub 1:30, która wykonana jest z wytrzymałego plastiku POM, a otrzy-

masz 8, 10 lub 30 indywidualnych próbek o  identycznych właściwościach 

chemicznych i fi zycznych.

Głowice rozdzielające z aluminium anodowanego – 1:8 oraz 1:10 – są do-

stępne dla materiałów i zawiesin o właściwościach ściernych. W przypadku 

szczególnie agresywnych ciał stałych i zawiesin dostępna jest odporna, 

pokryta PTFE aluminiowa głowica dzieląca 1:30.

Głowica dzieląca 1:30

Głowica dzieląca 1:8

Głowica dzieląca 1:10 
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Produkt Maks. 
ilość podawania

Min. 
ilość podawania Przeznaczenie Długość rynny 

(całkowita)

Wibracyjny podajnik rynnowy
L A B O R E T T E  2 4

www.fritsch-international.com/l-24v
www.fritsch-international.com/l-24u

Rynna V-kształtna
1 500 g/min 1 g/min wąskie, 

ukierunkowane 
podawanie próbki

330 mm

Rynna U-kształtna 
2 500 g/min 5 g/min równomierne, 

szerokie podawanie 
próbki

330 mm

FRITSCH  Podajniki próbek www.fritsch-international.com/vibratory-feeders

PODAJNIKI PRÓBEK 
Idealne podawanie próbki 

Podajniki wibracyjne LABORETTE 24 fi rmy FRITSCH są idealnym rozwiązaniem 

do powolnego i absolutnie równomiernego podawania nawet najmniejszych ilości 

próbek do rotacyjnych dzielników młynków, mixerów, wytrząsarek sitowych, wag oraz 

innych instrumentów laboratoryjnych. W zależności od wyboru, dostępne są dwa 

rodzaje rynien przenoszących próbki, wąska – w kształcie litery V oraz szersza – 

w kształcie litery U. Natężenie przepływu, intensywność i czas mogą być powtarzalnie 

regulowane za pomocą oddzielnej jednostki sterującej. Przepływ materiału można 

również precyzyjnie wyregulować nawet dla najmniejszych ilości próbki.

I D E A L N E  D L A Doskonałe podawanie próbki
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Produkt Pojemność 
użytkowa

Wewnętrzne 
wymiary zbiornika Wymiary kosza Maks. 

moc wyjściowa

Myjka ultradźwiękowa 
L A B O R E T T E  1 7

www.fritsch-international.com/l-17/1
www.fritsch-international.com/l-17/2

Rozmiar I
5,6 l Ø 24 cm

13 cm głębokość
Ø 21,8 cm

5 cm wysokości
siatka 5 x 5 mm

2 x 240 W/okres
35 kHz

Rozmiar II
28 l 50 x 30 x 20 cm 45,5 x 24,5 x 5 cm 

siatka 5 x 5 mm
2 x 600 W/okres

35 kHz

FRITSCH  Myjki ultradźwiękowe www.fritsch-international.com/ultrasonic-cleaners

I D E A L N E  D L A Doskonałe czyszczenie

MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE 
Łagodnie – dokładnie – czysto

Oba modele myjek ultradźwiękowych LABORETTE 17 gwarantują szczególnie 

delikatne czyszczenie wrażliwych części, takich jak szkło, fi ltry, sita lub cenne sita 

mikro-precyzyjne. Urządzenia te działają szybko, dokładnie oraz rozpuszczają 

uporczywe zabrudzenia nawet w niedostępnych miejscach.

Oprócz czyszczenia, LABORETTE 17 nadają się również do zewnętrznej dyspersji 

zawiesin wykorzystywanej w analizie wielkości cząstek oraz do przyspieszenia  
i ulepszenia sekwencji procesów reakcji chemicznych, takich jak ekstrakcja substancji 

roślinnych. Dwie inne dodatkowe funkcje to odgazowywanie cieczy i emulgowanie 

faz olejowych oraz wodnych.
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FRITSCH Serwi s www.fritsch-international.com/service
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NA CAŁYM  ŚWIECIE DLA CIEBIE

Indywidualne mielenie próbek i analiza 
wielkości cząstek
Nasze laboratorium aplikacyjne z przyjemnością 
pomoże Tobie znaleźć odpowiednie urządzenie do 
konkretnego zastosowania. W ramach doradztwa 
przeprowadzimy mielenie Twojego materiału lub 
analizę wielkości cząstek i wyślemy Ci szczegóło-
wy raport na temat mielenia lub pomiaru wielkości 
cząstek określający, który przyrząd jest odpowied-
ni dla Twojego zastosowania. 
Rezultat Cię przekona.

Test na miejscu w mobilnym laboratorium
Przetestuj urządzenia fi rmy FRITSCH – prak-
tycznie i łatwo w naszym mobilnym laboratorium.

Szkolenia i warsztaty
Dzielimy się naszą fachową wiedzą – podczas 
regularnych warsztatów i seminariów w Twojej 
fi rmie lub w dogodnych lokalizacjach na całym 
świecie. Zapytaj nas o nie!

Raporty mielenia i pomiar wielkości 
cząstek – online 
Na stronie www.fritsch.de znajdziesz obszerną 
bazę danych o mieleniu i pomiarze wielkości 
cząstek dla różnych materiałów i branż. Warto 
rzucić okiem!

Długoterminowa konserwacja i serwis 
części zamiennych
Zapewniamy optymalne, długotrwałe użytko-
wanie urządzeń laboratoryjnych fi rmy FRITSCH 
przez konkurencyjne kontrakty serwisowe i gwa-
rancję dostawy dla wszystkich ważnych części 
 zamiennych przez co najmniej 10 lat – w celu zmak-
symalizowania bezpieczeństwa Twojej inwestycji.

Nasi eksperci chętnie Ci doradzą:
+49 67 84 70 150
service@fritsch.de · www.fritsch.de

Gdziekolwiek używasz swoich urządzeń FRITSCH: jesteśmy w pobliżu. W naszej 

globalnej sieci międzynarodowych biur przedstawicielskich dostępny jest wysoko 

wykwalifi kowany personel, który pomaga w obsłudze technicznej i konsultacjach 

aplikacyjnych. Spotkaj się z nami na najważniejszych krajowych i międzynarodowych 

targach i wystawach.



Fritsch GmbH 

Mielenie i Mierzenie

Industriestrasse 8

55743 Idar-Oberstein

Germany

Phone +49 67 84 70 0

Fax +49 67 84 70 11

info@fritsch.de

www.fritsch.de

Produktpol-18-11-1/PConcept and design: Zink und Kraemer AG, Trier · Cologne, www.zuk.de 


	KATALOG PRODUKTÓW MIELENIE | PRZESIEWANIE |DZIELENIE |
	OPTYMALNE PRZYGOTOWANIEPRÓBEK
	Próbki homogeniczne
	Wybór właściwego rodzaju rozdrabniania
	Odpowiedni młynek do każdego materiału

	MIELENIE
	Młynki kulowe
	Młynki planetarne
	Ucierak moździerzowy
	Młynek nożowy
	Młynki tnące
	Młynki wirnikowe/bijakowe
	Kruszarki szczękowe
	Młynki dyskowe

	PRZESIEWANIE
	Wytrząsarki sitowe

	DZIELENIE | PODAWANIE / CZYSZCZENIE
	Dzielniki próbek
	Podajniki próbek
	Myjki ultradźwiękowe

	NA CAŁYM ŚWIECIE DLA CIEBIE
	Serwis i doradztwo aplikacyjne



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020007700650072>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




