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Fabricação de
briquetes com
cavacos de usinagem
de peças fundidas

Andreas Jessberger

O artigo Brikettieren von Gussspänen
foi originalmente publicado na revista
alemã Giesserei 94, de 5/2007, pp.
70-74. Reprodução autorizada pelo
editor. Tradução de Themistocles
Rodrigues Júnior.

Este artigo fala sobre
as vantagens e
desvantagens do uso
de briquetes de
cavacos provenientes
da usinagem de
fundidos e os
compara com as
sucatas de aço.
Também são
destacados as
tecnologias de fusão
e das máquinas,
assim como seus
aspectos
metalúrgicos.

Em muitos processos de fabri-
cação industriais, a usinagem mecânica
de peças fundidas é feita por tornea-
mento, fresamento e mandrilamento.
Neles, são produzidos cavacos de
usinagem, que podem ser reutilizados.

No caso de empresas de usinagem,
os cavacos, em princípio, são vendidos
como sucata; já no caso das fundições,
eles podem ser reaproveitados em uma
unidade de fusão como sucata a granel
ou mesmo vendidos.

Cavacos de usinagem de
peças fundidas

Propriedades e mercado

Em contrapartida à sucata de aço
(chapas, perfis – categoria 5), os cavacos
de usinagem de peças fundidas não
representam uma categoria de sucata
oficial. Porém, na realidade, eles são
comercializados no mercado de sucata
como uma categoria própria, pois
apresentam uma outra faixa de preço,
geralmente maior, em comparação aos
cavacos de aço.

Este tipo de cavaco é usado pre-
dominantemente nas fundições, usinas
de aço ou na indústria química. Por sua
vez, aqueles que resultam da usinagem
de peças fundidas são coletados,
acumulados e armazenados separada-
mente de outros tipos de sucata, para
serem novamente comercializados.

As desvantagens específicas de
cavacos a granel resultam de um preço
de mercado claramente menor em
comparação à sucata em pedaços
grossos (por exemplo, chapas, sucata
de fundição).

Entre elas estão:

1) Logística e armazenamento: os
cavacos apresentam uma densidade
aparente quatro vezes mais baixa do
que a sucata em retalho ou em
pedaços. Por este motivo, é necessário
utilizar grandes recipientes para a
coleta – tanto dentro da empresa,

como também para o transporte
externo. Estes recipientes devem ser
esvaziados com maior freqüência, além
de requererem um maior espaço de
armazenagem. Os transportes rodo-
viários com veículos transportadores
de contêineres são os mais caros
existentes. Os cavacos de usinagem
de peças fundidas com lubrificantes
de refrigeração aderentes requerem
um custo adicional de armazenagem.
Neste caso, é necessário usar reci-
pientes estanques e superfícies firmes
para evitar uma contaminação do solo
e do lençol d’água. Estes fatores
resultam em uma maior queda do
preço de venda, em razão da logística
e da armazenagem.

2) Qualidade da sucata: devido à
grande superfície dos cavacos a granel,
a percentagem de corrosão é relati-
vamente grande. Isto resulta em uma
avaliação do preço também mais baixa.
No caso de cavacos úmidos ou
molhados há uma redução do valor.
Os cavacos com aderência de emulsões
também não podem ser armazenados,
pelo fato de serem corroídos extrema-
mente rápido e de se aglutinarem.

3) Problemas da tecnologia de fusão:
cavacos molhados não podem ser
utilizados na fundição sem um tra-
tamento, ou seja, uma drenagem
preliminar. Mesmo os que recebem
tratamento ou os que estão secos
apresentam desvantagens em relação

A fabricação de briquetes de
cavacos da usinagem de fundidos

oferece um alto potencial para uma
valorização adicional
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aos materiais da carga em pedaços
grossos. Quando a instalação de fusão
(forno, unidade de carregamento) não
está preparada para a fusão de
cavacos a granel, a colocação dos
cavacos não é possível ou implica em
diversas desvantagens, entre elas:

■ limitações na alimentação
■ maior consumo de energia
■ tempos de fusão mais longos
■ desperdícios maiores
■ formação de escória

Por este motivo, a produtividade em geral
da unidade de fusão é reduzida. Os cavacos
a granel não podem ser usados no forno
cubilô, a não ser com aparelhagem adicional
(injetor). Diversas situações resultam em
diferentes avaliações dos fatores individuais
indicados de empresa para empresa.

Fabricação de briquetes

Tecnologia das máquinas e da fusão

Para possibilitar uma fabricação bem
sucedida e duradoura de briquetes de
cavacos de fundidos, é necessário cumprir
dois pré-requisitos: uma tecnologia das
máquinas confiável e um conhecimento da
tecnologia de fusão e metalúrgica na
utilização dos briquetes.

No caso de empresas de usinagem e que
comercializam os briquetes externamente, é
indispensável obter melhores caminhos de
comercialização.

Requisitos da tecnologia das máquinas

As prensas para a fabricação de briquetes
devem ser capazes de fornecer a qualidade
desejada em processos automáticos e com
grande disponibilidade para a operação em
três turnos.

Um requisito indispensável são baixos
custos de consumo de energia elétrica, como

também custos viáveis de manutenção
e de substituição de peças (incluindo
as sobressalentes e as de desgaste).
Os briquetes devem:

■ ser firmemente prensados e apre-
sentar alta resistência ao manuseio
■ ter uma boa friabilidade (alta
resistência ao desgaste e estabilidade
dos cantos)
■ possuir uma baixa umidade residual
(menor que 2%)

■ alcançar a maior densidade possível

Para produzir briquetes com esta quali-
dade, existe a necessidade de aplicar uma
pressão de compressão específica acima de
3.000 kg/cm2 (correspondente a 300 MPa ou
3.000 bar). A densidade dos briquetes pode
ser aumentada elevando-se a pressão de
compressão específica, que se aproxima de
um valor máximo na faixa de 5.000 kg/cm2.

Este valor alcança cerca de 80% da
densidade de uma peça fundida maciça.
Geralmente, as densidades usuais dos
briquetes de cavacos de usinagem de peças
fundidas são de 5,2 a 5,7 kg/dm3. Para
satisfazer estes requisitos de qualidade, é
necessário empregar uma tecnologia de
máquinas de alta qualidade (figura 1).

A retrospectiva do mercado de fabricantes
dos últimos 10 anos mostra que o número
de fornecedores de prensas para briquetes
que “desistiram do jogo” foi maior do que
aqueles que entraram no mercado. Em alguns
casos, foram fornecidas máquinas com
uma construção errada ou de qualidade

Fig. 1 – Instalações de briquetagem com funil de
alimentação separado, para uma produção de 1.200 kg/h

Fig 2 – Briquetes de cavacos de ferro
fundido cinzento
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inadequada aos clientes, que não conse-
guiram satisfazer os requisitos exigidos.

Ao lado da avaliação da tecnologia de
máquinas, o usuário da instalação deve
valorizar uma assistência técnica abrangente.
É importante também a oferta de aparelhos
periféricos para a prensa propriamente dita,
como por exemplo os funis de carga do
mesmo fornecedor, além de uma rápida
disponibilidade de peças sobressalentes e do
pessoal de serviço. Também deve existir a
possibilidade de colocar, por um tempo
limitado, instalações de aluguel à disposição
da fundição, para permitir que sejam feitos
ensaios de fusão.

Para alcançar a rentabilidade máxima,
deve ser possível adaptar o tamanho da
máquina à produção necessária, com base
na paleta de modelos de instalação.
Instalações superdimensionadas resultam
em custos de investimento desneces-
sariamente altos.

Casos extremos

Cavacos frágeis (por exemplo, de fundição
dura) se quebram e desintegram durante a
deformação. Eles podem ser compactados,

porém não atendem à exigência de peças
prensadas compactas e sólidas. Isto vale
parcialmente também para cavacos muito
finos, especialmente aqueles com porções
elevadas de óxido.

A fabricação de briquetes de cavacos de
fundidos provenientes da usinagem seca
somente permite bons resultados com o
acréscimo de umidade (figura 2) originada
da água, de emulsão ou de óleo. Nos cavacos
a granel, uma percentagem abaixo de 1%
deve ser distribuída uniformemente.

Aspectos metalúrgicos e da
tecnologia de fusão

Os aspectos individuais da utilização
de briquetes podem ser avaliados de modo
diferente, em função das condições ope-
racionais . Portanto, não é possível
apresentar uma avaliação de validade
geral, porém apenas uma relação dos
diversos aspectos parciais.

Vantagens dos briquetes de cavacos

1) Logística e armazenamento: as pro-
priedades dos briquetes são similares

àquelas da sucata em pedaços. Os
briquetes podem ser armazenados e
transportados sem problemas e de modo
econômico, pois apresentam uma alta
densidade aparente. Cavacos de usinagem
de peças fundidas umidificados, em forma
de briquetes, também podem ser arma-
zenados por um tempo maior. Neste caso,
o potencial de risco dos cavacos a granel
diminui; traços de óleo indesejados ao
longo do trajeto dos vagonetes e no local
de armazenamento do contêiner podem
ser evitados.

2) Qualidade do material da carga: A
fabricação de briquetes diretamente no
local de produção impede uma corrosão
do material em geral, pois a superfície
exposta é drasticamente reduzida e, em
conseqüência, consegue-se evitar a
formação de óxido. Além disso, é possível
reutilizar os lubrificantes de refrigeração
por processo de compressão, o que
economiza na compra de agentes con-
centrados. Um fator especialmente
importante para a dosagem é a pos-
sibilidade de poder utilizar material
reciclado e, desta forma, um material
conhecido e equivalente em termos
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metalúrgicos. Os teores de carbono, silício
e, eventualmente, de outros elementos de
liga, que são conservados na reutilização,
representam um alto valor adicionado.
O emprego de sucata de aço, em con-
trapartida, aumenta os custos dos
agentes de carburação e obriga o
acréscimo de silício.

3) Vantagens da tecnologia de fusão: o
uso de briquetes de cavacos só é desejável
na carga das instalações de fusão quando
o emprego de cavacos a granel não é
possível ou quando as desvantagens
descritas anteriormente são aceitas. Os
briquetes podem ser alimentados de modo
mais simples, o que resulta em tempos de
fusão mais curtos e, conseqüentemente,
em um menor consumo de energia elétrica
e um melhor aproveitamento das ca-
pacidades. A forma compacta reduz os
desperdícios, resultando no aumento da

produção e na redução da percentagem
de pó filtrado. Além disso, é possível
evitar as aderências de cavacos a granel
na parede do forno e um excesso de
“fervura” do forno, devido à passagem
reduzida de gás.

4) Vantagem econômica: Os pontos
apresentados são o motivo pelo qual os
briquetes de cavacos de usinagem de
fundidos têm uma classificação mais alta
do que os cavacos a granel. A fabricação
de briquetes pode ser economicamente
interessante  tanto para empresas que
usinam peças fundidas, como também para
fundições com usinagem própria. No
primeiro caso, há a vantagem do lucro
adicional na comercialização da sucata.
Neste caso, é possível conseguir aumentos
de 30 a 100 euros/tonelada, dependendo
da situação da empresa (qualidade dos
cavacos, quantidade, contratos de venda

momentâneos) com oscilações para baixo
e para cima. No caso das fundições que
usinam suas próprias peças, é possível
partir de uma vantagem de 100 euros/
tonelada, em média, ao longo do ano. Este
valor representa uma menor renda na
venda dos cavacos a granel como sucata
em relação aos custos de aquisição de
matéria-prima ferrosa para a fundição.

Coleta separada de materiais da
fundição

As vantagens descritas tornam-se ple-
namente efetivas quando a produção de
briquetes é feita diretamente no local de
produção. Especialmente importante é a coleta
e o processamento separado de materiais de
fundição com qualidades diversas.

O ferro fundido nodular deve ser isento
de cavacos de ferro fundido cinzento, pois
as peças fundidas só poderão ser
fabricadas novamente em ferro fundido
nodular se possuírem determinadas
composições químicas e metalúrgicas.
Quando não é possível evitar uma mistura
dos materiais, os briquetes devem ser
usados para produzir peças fundidas de
ferro fundido cinzento.

Tecnologia de fusão

Os briquetes podem ser utilizados tanto
no forno cubilô, como também em fornos a
indução de média freqüência e nos de
freqüência de rede. No forno cubilô, os
briquetes podem ser usados da mesma forma

Exemplo 1
Produção: Automotiva
Cavacos: Ferro fundido nodular, aderência de emulsão,

aproximadamente 5.000 t/ano
Produção e preço 1.500 kg/h, investimento total 310.000 euros, dos quais
das instalações: 130.000 são especificamente para a prensa de briquetagem
Especialidades: Os clientes necessitam, além da prensa com tecnologia avançada, das instalações

periféricas da prensa, assim como da tecnologia de transporte e silos de cavacos
Exemplo 2

Produção: Carcaças de motor
Cavacos: Predominantemente cavacos de ferro fundido cinzento, aderência de emulsão
Produção e preço 750 kg/h, investimento de aproximadamente 100.000 euros
das instalações:
Especialidades: A emulsão extraída por compressão é reutilizada na produção

Tab. 1 – Exemplos de instalações de forno cubilô agregado à fusão.
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Exemplo 1
Produção: Válvulas com usinagem posterior
Cavacos: Ferro fundido nodular, seco, 120 t/ano
Agregado de fusão: Forno de freqüência de rede
Produção e preço das instalações: 150 kg/h, investimento de aproximadamente 30.000 euros
Especialidades: A prensa de briquetagem é equipada com um dispositivo de dosagem. Neste caso, os cavacos estão  levemente oleados

(porcentagem de óleo abaixo de 1%). Os cavacos secos não podem ser briquetados satisfatoriamente. Equipamento bom para
os clientes que vão reutilizar o seu próprio material, pois a valorização adicionada é grande, apesar da pequena capacidade de produção.

Exemplo 2
Produção: Fabricação de tambor de freio
Cavacos: Fundido específico do tambor de freio, aderência de emulsão, aproximadamente 25.000 t/ano
Agregado de fusão: Forno a indução
Produção e preço das instalações: Quatro prensas de briquetagem com um total de 5 t/h, investimento de aproximadamente 480.000 euros
Especialidades: A emulsão recuperada é utilizada novamente na produção

Exemplo 3
Produção: Montagem de motores diesel
Cavacos: Ferro fundido nodular, aderência da emulsão, aproximadamente 1000 t/a
Agregado de fusão: Forno de freqüência de rede, forno de média freqüência
Produção e preço das instalações: 700 kg/h, investimentos de 140.000 euros, sendo 100.000 euros para a prensa de briquetagem e o restante para a periferia
Especialidades: A instalação foi projetada para o momento de máxima produção. Os briquetes (Umidade residual

de quase 2%) foram carregados em forno de freqüência de rede durante muitos anos

Tab. 2 – Exemplos de instalações de fornos a indução agregados de fusão

que outras sucatas em pedaços (tabela 1). Já
no forno elétrico, existe a necessidade de
observar determinadas regras referentes à
seqüência de alimentação:

1) Forno de média freqüência: no forno
vazio ainda quente por causa da corrida
anterior, deve-se alimentar os briquetes
em primeiro lugar (a camada mais baixa

também pode ser de sucata), em seguida,
deve-se colocar sucata em pedaços como
camada superior (tabela 2).

2) Forno de freqüência de rede: na poça
líquida, deve-se colocar inicialmente a
sucata seca, de modo que esta ultrapasse
o nível do ferro líquido. Em seguida, é feita
a alimentação dos briquetes e, então,
acrescenta-se outra vez a sucata de aço.

Com a alimentação da maneira des-
crita, também é garantido que a umidade
residual existente nos briquetes escape
antes da sua fusão. No forno de média
freqüência, isto é menos problemático,
pois o forno pode ser carregado mesmo
vazio. Os briquetes acumulam-se muito
bem e a umidade contida evapora em
primeiro lugar.
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Porém, mesmo no forno de freqüência de
rede é possível obter uma operação segura,
pois a umidade contida nos briquetes dispõe
de tempo suficiente para escapar, devido ao
aquecimento provocado pela poça quente.

A cobertura com sucata impede uma
subida dos briquetes para a superfície. Isto
aconteceria em caso de um movimento muito
pequeno do banho. Por apresentarem uma
menor densidade, os briquetes flutuam como
cortiça na superfície do banho e provocam
uma escorificação e uma grande perda de
metal. Com a cobertura também é possível
fundir briquetes com o rendimento máximo.

Limitações

Mesmo com um modo de operação
cauteloso no emprego de briquetes de
cavacos é preciso respeitar determinados
limites. Primeiramente, existe a necessidade
de observar o desenvolvimento de fumaça
causado pela umidade residual dos brique-
tes, da mesma forma que nos cavacos
úmidos a granel. A captação e, respec-
tivamente, a limpeza dos gases da fumaça
devem ser corretamente dimensionadas.

Apenas a percentagem de óleo em
evaporação na umidade total pode apresen-
tar um problema específico, pois pode
constituir uma fonte de ignição em forma
condensada no filtro. Adicionalmente, pode
haver a ocorrência de chamas no forno, cau-
sadas pela percentagem de óleo em combus-
tão, que podem danificar eventualmente as
unidades de alimentação instaladas.

Um fator importante é a limitação dos
briquetes de cavacos como material de
reciclagem na carga total. Esta limitação tem
a finalidade de evitar problemas metalúrgicos
no banho e, respectivamente, na peça
fundida, tais como enriquecimento com
nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e defeito
no balanceamento silício/carbono.

Qualidade dos briquetes

O emprego de material cujas características
metalúrgicas não estão definidas ou mesmo
de material contaminado, pode resultar em
grandes custos adicionais. A escória alcalina
pode atacar o revestimento ácido do forno,
enquanto a sujeira e metais estranhos
provocam uma formação intensificada de
escória e, no pior caso, a introdução de
oligoelementos indesejados.

A tendência de aumentar os lucros com a
introdução de materiais estranhos provocada
por pessoas inescrupulosas do comércio, resul-
tou, infelizmente, em muitas surpresas desa-
gradáveis ao consumidor. Isto estabeleceu a
má reputação – injustificada – de briquetes
de cavacos nas fundições afetadas.

Este problema pode ser evitado quando
se utiliza apenas material reciclado da própria
produção ou quando os briquetes produzidos
no local da empresa que faz a usinagem
passam por um controle constante da
qualidade.

Perspectivas

Os conceitos alternativos e mais abran-
gentes da produção de briquetes para o
emprego na fundição visam à:

■ produção de briquetes com elementos
de liga

■ obtenção de um aproveitamento adicional,
por exemplo, com a introdução de
elementos portadores de carbono

■ adição de resíduos metálicos definidos,
com a finalidade de reintroduzi-los no me-
tal e economizar os custos de eliminação

Estes conceitos já foram aplicados em
diversas instalações e também se encontram
em desenvolvimento. Eles requerem uma
sintonização estreita (da mistura) dos
materiais preliminares com a tecnologia da
máquina e a instalação de fusão. Esta
sintonização é claramente mais dispendiosa
do que a própria fabricação de briquetes de
cavacos de usinagem de peças fundidas,
porém promete uma valorização de grande
proporção no caso individual.

Conclusão

A fabricação de briquetes de cavacos de
fundidos oferece um grande potencial de va-
lorização adicional, que assume valores de 30
a 100 euros/t para empresas de usinagem sem
instalação própria de fusão e de 100 euros/t
para fundições com usinagem própria.

Os briquetes podem ser usados no forno
cubilô, como também nos fornos a indução
de média freqüência e de freqüência de rede,
com a observação de determinadas regras
de alimentação. As propriedades dos
briquetes são similares àquelas da sucata
em pedaços. Além disso, os briquetes
oferecem vantagens de armazenagem e
logística.

Os lubrificantes para refrigeração
resultantes na fabricação de briquetes
podem ser novamente usados. Com uma
tecnologia de máquinas de alta qualidade
é possível produzir briquetes com resis-
tência elevada.

Cavacos de usinagem de peças fun-
didas com diferentes qualidades devem ser
coletados e processados separadamente.
A fabricação de briquetes diretamente no
local de produção garante a eles a
qualidade desejada.



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

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


