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Firma apc analytics konstruuje i produkuje urządzenia do pobierania i
wstępnej obróbki próbek oraz analizatory do zastosowań przemysłowych. Oprócz konstruowania, produkcji, instalacji i uruchamiania tych w
pełni zauto-matyzowanych urządzeń do pobierania próbek i analizatorów firma apc analytics oferuje także indywidualne rozwiązania analityczne. Ponadto firma apc analytics realizuje usługi i produkcję rozwiązań z zakresu techniki automatyzacji, budowy szaf sterowniczych oraz
maszyn specjalnych.
Siedziba firmy apc analytics mieści się w Steinbach, miejscowości
położonej niedaleko Frankfurtu nad Menem. Produkty firmy apc
analytics są tworzone
w oparciu o sprawdzoną technikę, wieloletnie doświadczenie i innowacyjne pomysły. Są stosowane między innymi w górnictwie i kopalnictwie, w przemyśle przetwórstwa minerałów oraz w elektrowniach.
Urządzenia projektowane i wytwarzane przez firmę apc analytics
pracują niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach. Prezentowany w tym dokumencie system SOLAS firmy apc analytics, wykorzystujący
opatentowaną technikę pobierania próbek, jak również wiele dostępnych komponentów dodatkowych zapewniają szerokie możliwości
użycia w przypadku każdego rodzaju zastosowania. Systemy SOLAS są
stosowane na przykład w największych kopalniach odkrywkowych oraz
w prawie wszystkich dużych elektro-wniach węgla brunatnego na
terenie Niemiec.

SOLAS to całkowicie automatyczne urządzenie do
pobierania próbek i ich analizy, umożliwiające szybkie
określanie składników materiałów sypkich. Typowymi
miejscami zastosowania urządzenia są instalacje przeładunkowe, transportowe i przygotowujące w kopalniach
odkrywkowych, punktach transportu podziemnego,
elektrowniach, cementowniach itp.
Urządzenie SOLAS może pracować zarówno samodzielnie,
jak również z wstępnie podłączonymi systemami pobierania i przygotowywania próbek (zarówno rozwiązania
niekonwencjonalne, jak też „klasyczne” systemy, patrz
dodatkowy prospekt), które także mogą zostać dostarczone przez firmę apc analytics, idealnie dostosowane do
wymogów danego zastosowania.

ANALIZATOR ONLINE SOLAS®

Szybkie pobieranie próbek i analiza
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Bezpośrednio za urządzeniem transportowym
Określanie zawartości siarki i popiołu
oraz elementarnego składu popiołu.
Wykrywanie piasku w surowym węglu
brunatnym.

Kontrolowane mieszanie nadkładu w celu
ustawienia żądanej zawartości popiołu
w surowym węglu brunatnym.
Kontrolowanie jakości zadanej w zakresie
wykrywania złóż.
Wykrywanie nagłych zmian jakości, które
wymagają szybkiego reagowania.

4

ZAKRESY ZASTOSOWANIA
URZĄDZENIA SOLAS

Przed zbiornikami mieszającymi
Rejestrowanie jakości zebranego materiału w pliku bilansu
zbiornika. Plik bilansu zbiornika umożliwia ustawienie żądanej
jakości w urządzeniu pobierającym.

Za zbiornikiem mieszającym
Wyjściowa kontrola jakości zmieszanego produktu końcowego.

W elektrowniach
Zapobieganie zażużleniu. Urządzenie SOLAS może tworzyć typowe wskaźniki,
jak np. stosunek kwasowości/zasadowości, stosunek SiO2
lub współczynnik zażużlenia.
Optymalizacja sterowania mechanizmami czyszczącymi (np. dmuchawami
lancy wodnej) w elektrowniach w zależności od jakości węgla.
Wejściowa kontrola jakości. W razie problemów z jakością umożliwia to
reagowanie przez kontrolowane mieszanie innych materiałów, a tym samym
zapobieganie kosztownym przestojom.
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Zasada działania
Urządzenie SOLAS bazuje na połączeniu:
Pneumatycznego systemu transportu próbek, w którym odbywa
się transport badanego materiału bezpośrednio
w strumieniu powietrza;
Analizy metodą rentgenowskiej fluorescencji dyspersyjnej
(EDXRF).
nteligentny system transportu próbek sprawia, że możliwe jest pobieranie próbek z różnych punktów pobierania i transporto-wanie
ich do części analizującej urządzenia SOLAS. Dzięki temu są możliwe np. zastosowania, w których urządzenie SOLAS pobiera próbki
z różnych przenośników taśmowych (dotychczas zrealizowano instalacje z maksymalnie 6 punktami pobierania próbek). Ponadto
są także dostępne moduły dodatkowe, jak np. automatyczne doprowadzanie próbek laboratoryjnych (patrz dodatkowy prospekt),
przy czym urządzenie SOLAS jest stoso-wane w celu automatycznego, szybkiego określania składu ręcznie pozyskanych próbek zakładowych.
Rentgenowska fluorescencja dyspersyjna umożliwia jednoczesną,
szybką analizę pierwiastków chemicznych od aluminium po uran.
W zależności od zastosowania, na podstawie zawartości pier-wiastków możliwe jest obliczanie lub wyprowadzanie dodatkowych wielkości, takich jak wartość opałowa, zawartość siarki lub
zawartość popiołu w węglu brunatnym czy też skład popiołu.
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JAK DZIAŁA URZĄDZENIE SOLAS

Zasada działania
urządzenia SOLAS
Urządzenie SOLAS zasysa próbkę przez rurę
ze stali szlachetnej. Próbka transportowana
w strumieniu powietrza jest przy tym
prowadzona najpierw przez młyn „AIRMILL
6000”, w którym materiał próbki jest szybko
mielony do postaci drobnego pyłu. Następnie próbka jest dzielona w celu zredukowania jej do ilości poddawanej analizie.
Potem próbka jest w cyklonie oddzielana
od strumienia powietrza i umieszczana
w komorze wstępnej. Czujnik napełnienia
nadzoruje pobieranie próbki i kończy proces,
gdy zostanie pobrana ilość materiału
wystarczająca do przeprowadzenia analizy.
Próbka jest następnie automatycznie
podawana do ustawionego pionowo ogniwa
ważącego, przed którym jest zlokalizowana
głowica pomiarowa analizatora wykorzystującego metodę fluorescencji rentgenowskiej
(analizatora EDXRF). W trakcie analizy
odbywa się transport kolejnej próbki, do
komory wstępnej, dzięki czemu gwarantowane jest ciągłe monitorowanie jakości
materiału.
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System SOLAS umożliwia różne sposoby pobierania
próbek. Najprostszą, często stosowaną metodą, zintegrowaną już w podstawowej wersji systemu SOLAS,
jest pneumatyczne pobieranie próbek, przy której badany materiał jest zasysany ze strumienia spadającego materiału (np. przesypnia, rozdrabniarka itp.) pod
blachą ochronną pobierania próbek.
Kolejną możliwością jest zastosowanie konwencjonalnych próbników (próbnika młotkowego, próbnika łyżkowego itp.) oraz – w zależności od stopnia granulacji
wyjściowej – podłączonych do nich systemów przygotowujących (młyny młotkowe).
Również sprawdzoną metodą pobierania próbek jest
zastoso-wanie skrzyni żerdziowej, w tym przypadku
strumień częściowy strumienia transportowego jest
w trybie ciągłym pobierany i doprowadzany do etapu
przygotowania próbki.
Te wszystkie komponenty dodatkowe mogą być dostarczone przez firmę apc analytics i połączone w całościowy system, idealnie dopasowany do danego zastosowania. Komponenty te są już dostępne w ofercie
firmy apc analytics lub mogą zostać zaprojektowane
zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.
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POBIERANIE PRÓBEK
Z UŻYCIEM SYSTEMU
SOLAS

Próbnik rurowy

Skrzynki żerdziowe

System SOLAS analizuje pobraną próbkę za pomocą analizatora wykorzystującego metodę fluorescencji rentgenowskiej. Promieniowanie
rentgenowskie, generowane przez lampę rentgenowską, wzbudza
analizowaną próbkę, a jej spektrum jest rejestrowane przez detektor
dyspersyjny. Na podstawie tego spektrum możliwe jest jednoczesne
określenie zawartości pierwiastków (teoretycznie pierwiastki od sodu
po uran). Po zakończeniu pomiaru, który – w zależności od zastosowania – trwa od 30 do 120 sekund, zmierzona próbka jest wyprowadzana
z ogniwa pomiarowego, ogniwo jest czyszczone za pomocą powietrza,
a następnie doprowadzana jest do niego następna pobrana próbka.
W celu zredukowania pochłaniania rentgenowskiego promieniowania
fluorescencyjnego system SOLAS może być opcjonalnie wyposażony
w jednostkę płukania helem, który poprawia granice wykrywania,
w szczególności „lekkich” pierwiastków, z liniami spektralnymi w niskim
zakresie energii.
Pozyskane dane analityczne są przekazywane do systemu rejestracji
danych procesowych i wizualizacji WinCC (Siemens). Podczas przerw
w transporcie, w trakcie których próbkowanie nie jest wymagane,
analizator przeprowadza automatyczną kalibrację z wykorzystaniem
wbudowanego materiału standardowego w celu automatycznego
sprawdzenia określonych podzespołów, jak np. zastosowane zawory
sterujące, lub analizuje oczekujące próbki z modułu automatycznego
doprowadzania próbek laboratoryjnych.

Próbniki młotkowe

Próbniki łyżkowe
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Ochrona przed
promieniowaniem
Analizator EDXRF X-PLORER 9000® zintegrowany
w urządzeniu SOLAS, skonstruowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych komponentów i
technologii detektorowej, zawiera jedynie miniaturową lampę rentgenowską o niskiej mocy i z niską
energią emitowanych fotonów, dlatego wymagania
dotyczące zezwolenia są niewielkie, a potencjalne
zagrożenia znacznie mniejsze niż w przypadku
rozwiązań wykorzystujących radioaktywne źródła.

Przetwarzanie danych
Wszystkie dane zawarte w systemie SOLAS (wyniki
analiz, spektra surowe, komunikaty robocze, alarmy
itd.) są w przejrzysty sposób wizualizowane i zapisywane w bazach danych lub archiwach. System
umożliwia szybkie ocenianie trendów, generuje
alarm przy przekroczeniu skonfigurowanych
wartości granicznych itd. W trakcie obsługi procesu
można m.in. zainicjować kalibrację, wybrać miejsce
lub tryb pobierania próbek oraz sterować wszystkimi
elementami instalacji.

Zalety, w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi radioaktywne źródła, są następujące:
Generowanie promieniowania z możliwością
wyłączenia;
Brak wykorzystania toksycznych substancji;
Możliwość regulacji i dopasowania natężenia
generowanego promieniowania;
Brak konieczności uwzględniania efektów wpływających na analizę, takich jak osłabienie wzbudzenia (półokresy reakcji źródeł radioaktywnych).
Żywotność lampy rentgenowskiej przekracza 10 lat
w trybie ciągłym.
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ANALIZOWANIE Z UŻYCIEM SYSTEMU SOLAS

Na komputerze-kliencie, który można ustawić nawet
w odległości kilku kilometrów, dostępne są te same
możliwości wizualizacji i obsługi instalacji, dzięki czemu
nie trzeba przebywać na miejscu.
Protokoły są konfigurowane zgodnie z życzeniem klienta
(np. protokół zmiany, zawierający średnie wartości
zmiany, określanie średnich wartości partiami) i
automatycznie generowane. Dodatkowo, na potrzeby
zapisywania wszystkich danych procesowych w systemie
wizualizacji WinCC, wszystkie dane analityczne, łącznie
ze spektrami surowymi, są udostępniane także bezpośrednio w formacie pliku MS-Excel.

Interfejsy
Komunikacja urządzenia SOLAS z systemem sterowania (przekazywanie danych i odbieranie ewentualnych
sygnałów sterowania) odbywa się na różne sposoby,
na przykład za pośrednictwem magistrali Profibus,
OPC, szeregowo, sprzętowo (np. 4–20 mA).

Kalibracja
Kalibracja urządzenia odbywa się z reguły w taki sposób,
że próbki o znanych danych analitycznych są albo
podawane ręcznie do otworu ssącego, albo doprowadzane przez automatyczny moduł próbkowania (patrz
dodatkowy prospekt). Zawartość próbek powinna przy
tym w miarę możliwości obejmować cały zakres
wartości, w jakim pracuje system SOLAS. Podczas
kalibracji wartości natężenia ustalone przez rentgenowski miernik fluorescencyjny (ułamki cząstek radioaktywnych zarejestrowanych przez licznik) są przyporządkowywane do laboratoryjnych danych analitycznych
badanego materiału. Najczęściej między wartościami
natężenia danego pierwiastka chemicznego a zawartością w materiale sypkim zachodzi zależność w postaci
prostych funkcji liniowych.

W przeciwieństwie do innych analizatorów online
nie jest wymagane zatrzymywanie transportu, proces
produkcyjny nie jest w żaden sposób zakłócany.
Równie łatwo odbywa się sprawdzanie wyników.

Długoterminowa stabilność
Po zakończeniu kalibracji pod kątem danego
zastosowania następuje obmierzanie zintegrowanego w urządzeniu zestawu standardowych próbek
syntetycznych, który pozwala sprawdzić w każdej
chwili stabilność fluorescencyjnego analizatora
rentgenowskiego i w razie wystąpienia problemu
umożliwia przywrócenie pierwotnej kalibracji, bez
konieczności ponownego obmierzania próbek o
znanych parametrach zawar-tości. Ta procedura
także nie wpływa w żaden sposób na proces
produkcyjny.
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Pneumatyczny system transportu próbek zapewnia elastyczne możliwości instalacji systemu SOLAS.
Zazwyczaj urządzenie SOLAS instalowane jest w kontenerze zawierającym wszystkie niezbędne agregaty
pomocnicze, w pobliżu przenośnika taśmowego, przesypni, rozdrabniarek itd. Kontener jest w pełni
klimatyzowany i ogrzewany oraz zabezpieczony przed drganiami.
Oczywiście system SOLAS i przynależne agregaty dodatkowe można także zainstalować w dostępnych
pomieszczeniach.
Jedynym wymaganym elementem zasilającym jest przyłącze prądu (napięcie zgodnie z warunkami lokalnymi).
Ani konstrukcja przenośnika taśmowego (np. w przypadku taśm laminowanych stalą), ani transportowana
ilość nie stanowią żadnego ograniczenia. Przy odpowiednich warunkach lokalnych system SOLAS może
także pobierać próbki z różnych przenośników, jeżeli ich przesypnie nie są od siebie zbytnio oddalone
(ok. 50 metrów).

Technika pobierania próbek
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Próbnik rurowy pod płytą rozkruszającą bezpośrednio ze strumienia spadu w przesypni, stamtąd
następnie pneumatyczny transport próbki.

Z rurociągów/pneumatycznych przenośników
korytowych materiałów proszkowych możliwe
jest bezpośrednie pobieranie próbek.

Z wierzchu materiału na przenośniku taśmowym
(możliwe tylko przy równomiernym obłożeniu
taśmy i wielkości ziarna < 30 mm).

W połączeniu z systemem pobierania
i przygotowywania próbek pracującym w trybie
ciągłym (patrz dodatkowy prospekt).

Połączenie z ewentualnie już używanym,
konwencjonalnym systemem pobierania/
przygotowywania próbek (SOLAS jest wówczas
stosowany jedynie jako urządzenie do szybkiej
analizy).

W połączeniu z systemem pobierania
i przygotowywania próbek pracującym w trybie
nieciągłym (patrz dodatkowy prospekt).

INSTALACJA SYSTEMU SOLAS

Wyniki

Standardowa wersja systemu SOLAS
Częstotliwość analizy

W zależności od zastosowania 20–60 cykli analizy/godzinę

Analizowane pierwiastki
i wynikające z nich parametry
analizy

Zasadniczo zawartość pierwiastków od Al do U

Np. w rudzie żelaza: składniki rudy żelaza
(Al, Si, P, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)
Np. w cemencie:

IRON CONCENTRATION IN LIGNITE

zawartość siarki, popiołu/składniki popiołu,
wartość opałowa, współczynniki zażużlenia
(Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)

składniki surowej mączki cementowej
(Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)
obliczenie LSF

Ciężar
(wersja do montażu w kontenerze)

6t

Wymiary
(wersja do montażu w kontenerze)

Dł. × szer. × wys.: 5500 × 3000 × 2600 mm, alternatywnie także
20-stopowy kontener standardowy

25000

20000

SOLAS [ppm raw]

Np. w węglu:

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowe wyniki zawartości
popiołu w węglu brunatnym uzyskane w trakcie kalibracji.

15000
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25 kW, 3-fazowe, napięcie/częstotliwość zgodnie z lokalnymi warunkami

Zakres temperatur

Od -40 do +45 stopni Celsjusza
Klimatyzacja i ogrzewanie zintegrowane w kontenerze

Drgania

Kontener ułożyskowany na sprężynach pneumatycznych

Połączenie systemu SOLAS
ze zdalnym komputerem
ze stacją wizualizacji

Wszystkie połączenia Ethernet (np. modemy DSL, bezprzewodowe,
światłowodowe, GSM-VPN), odległość zależna od wybranego typu połączenia
(modemy DSL do 10 km, bezprzewodowe do ok. 1 km, GSM-VPN praktycznie
bez ograniczeń)

Interfejsy/styki sterujące

OPC, Profibus, sprzętowe (4–20 mA, styki bezpotencjałowe), szeregowo
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DANE TECHNICZNE SYSTEMU SOLAS
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Konwencjonalne próbniki
Próbniki młotkowe
Próbniki łyżkowe
Skrzynki żerdziowe
W przypadku próbników młotkowych próbki są pobierane na
całym przekroju przenośnika taśmo-wego, ale w związku z tym praca systemu nie odbywa się w trybie ciągłym i system monitoruje
strumień transportowy jedynie wyrywkowo. Dla zwolenników
klasycznych metod pobierania próbek firma apc analytics oferuje
próbniki młotkowe do wielu różnych wymiarów przenośników i
rodzajów materiałów.
Na potrzeby ciągłego próbkowania dużych strumieni materiałów
zleca się montaż skrzynki żerdziowej. Materiał próbki spada przy
tym na przesypni na skrzynkę żerdziową, która pobiera jedynie
częściowy strumień (lub frakcję częściową) badanego materiału.
Skrzynka żerdziowa może być ruchoma, na przykład w celu usuwania ewentualnych zatorów lub kończenia pobierania próbki (np.
przy przerzucaniu nadkładu w kopalniach odkrywkowych węgla).
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DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

Młyny młotkowe

Młyny turbo

Firma apc analytics wytwarza młyny młotkowe o dwóch
różnych wielkościach, które sprawdziły się doskonale
w surowych warunkach ciągłej eksploatacji w kopalniach
odkrywkowych węgla brunatnego i elektrowniach.

Firma apc analytics produkuje także młyny turbo,
które doskonale się sprawdziły w surowych warunkach ciągłej eksploatacji w kopalniach odkrywkowych
węgla brunatnego i elektrowniach, a z odpowiednimi
akcesoriami mogą być używane także do szybkiego
mielenia w laboratoriach.

„Duży” młyn HAMILL 4000 jest przeznaczony do
strumienia masowego ok. 4 t/h, który jest zmniej-szany
do rozmiaru < 10 mm, natomiast mniejszy młyn młotkowy
HAMILL 250 przygotowuje strumień próbki z ok. 250 kg/h
na < 2 mm.
Oczywiście na podstawie obu modeli firma apc analytics
może oferować także inne warianty zgodne z wymaganiami klientów.
Młyny młotkowe można także zestawić z układem podziału próbek i ślimakiem do pobierania próbek, tworząc
moduł przygotowywania próbek.

Młyny turbo AIRMILL 6000, działające na specjalnych
zasadach, rozdrabniają materiał w strumieniu powietrza aż do uzyskania proszku. Np. w przypadku węgla brunatnego – w zależności od zastosowania i wersji
urządzenie – aż do uzyskania średniej wielkości ziarna (mediana) równej ok. 50 µm.

Technika transportowa
Na potrzeby obsługi ewentualnie koniecznych
odcinków transportowych firma apc analytics zawsze
oferuje pasujące typy przenośników, które są
wybierane i dopasowywane do konkretnych
zastosowań i specjalnych wymogów analizy
online w porozumieniu ze znanymi producentami.
W zależności od zastosowanej techniki transportowej możliwe jest także zintegrowanie dodatkowych
analizatorów (np. mikrofalowy pomiar wilgotności
itd.) znanych producentów.

Urządzenie do pobierania
próbek zmianowych
W celu umożliwienia odłożenia materiału próbek lub
wykonywania dalszych badań w laboratorium można
zainstalować system pobierania średnich próbek zmianowych. Przez określony czas napełnia on zbiornik z
tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej zmieloną
próbką, gotową do badania laboratoryjnego.

Konstrukcje stalowe
Firma apc analytics może także zrealizować wszelkie ewentualnie wymagane konstrukcje stalowe.
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System SOLAS z wstępnie podłączonym klasycznym
modułem pobierania i przygotowywania próbek
W zależności od zastosowania i życzeń klienta firma apc analytics łączy różne komponenty,
tworząc rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb. Poniżej przedstawiono realizację
podwójnej w pełni automatycznej instalacji analizującej, wyposażonej w próbnik młotkowy,
3-krotny młyn i układ podziału próbek oraz urządzenie do pobierania średnich próbek zmianowych.

Automatyczne doprowadzanie dawek
Moduł automatycznego doprowadzania dawek „ADOP” umożliwia automatyczne doprowadzanie próbek laboratoryjnych do urządzenia SOLAS. Jeżeli urządzenie SOLAS pracuje także
jako analizator online, dla pobierania dawek można określić, czy mają one mieć wyższy priorytet niż pobieranie próbek online, w przeciwnym razie urządzenie SOLAS wciąż będzie pobierać próbki z procesu, a dawki oczekujące na analizę będzie przetwarzać w pełni automatycznie w trakcie przerw w transporcie. Moduł automatycz-nego doprowadzania dawek jest
wyposażony w czytnik RFID, dzięki któremu nie ma niebezpieczeństwa zamienienia dawek.

Rozwiązania inżynieryjne
Firma apc analytics oferuje usługi inżynieryjne w zakresie: doradztwa oraz rozwiązań analitycznych, doradztwa oraz rozwiązań z zakresu poboru i przygotowania próbek, techniki automatyzacji (programowanie S7, wizualizacja WinCC), projektowania i budowy szaf sterowniczych,
projektowania i budowy konstrukcji stalowych (podesty, technika transportowa, konwencjonalne próbniki), realizacji projektów. Z przyjemnością podejmiemy się realizacji zleconych
przez Państwa zadań.
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OPCJE DODATKOWE
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PRODUCT

CUSTOMER

APPLICATION SITE

ANALYSIS

SAMPLING

SOLAS 1

RWE

Fortuna Bergheim mine
Germany

Lignite

Direct sampling from transfer point

1995

SOLAS 2

Severočeské doly

Doly Bilina
Czech Republic

Lignite

Direct sampling from transfer point

1995

SOLAS 3

RWE

Garzweiler mine
Germany

Lignite

Direct sampling from transfer point

1997

SOLAS 4

Severočeské doly

Doly Nastup Tusimice
Czech Republic

Lignite

Direct sampling from transfer point

1998

SOLAS 5

Severočeské doly

Doly Nastup Tusimice
Czech Republic

Lignite

Sampling from Sizer, additional hammer mill

1999

SOLAS 6

RWE

Garzweiler mine
Germany

Lignite

Direct sampling from transfer point

1999

SOLAS 7

Deutsche Steinkohle AG Ensdorf mine Germany

Coal

Direct sampling from transfer point, additional Sample Dryer Modul

2000

SOLAS 8

Severočeské doly

Doly Bilina
Germany

Lignite

Direct sampling from transfer point, additional mill

2000

SOLAS 9

RWE

Neurath power plant
Germany

Lignite

Direct sampling after crusher, updated in 2005 with AIRMILL 6000 and helium flushing

2001/2005

SOLAS 10

RWE

Neurath power plant
Germany

Lignite

Direct sampling after crusher, updated in 2005 with AIRMILL 6000 and helium flushing

2001/2005

SOLAS 11/KOLA 1

RWE

Hambach mine
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit

2002

SOLAS 12/KOLA 2

RWE

Hambach mine
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit

2003

SOLAS 13

Vattenfall Europe

Lippendorf power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 4 transfer points and from existing conventional sampler,
AIRMILL 6000, helium flushing

2005

VALE
SOLAS 14

Severočeské doly

Iron ore mine
Brasil
Tusimice
Czech Republic

Iron ore
Lignite

YEAR OF INSTALLATION

SOLAS Test-installation. VALE ordered a new SOLAS system
for the final installation place
Multiple sampling directly from 4 transfer points and from existing conventional sampler,
AIRMILL 6000, helium flushing

2008

2006

SOLAS 15

Severočeské doly

Doly Bilina
Czech Republic

Lignite

Multiple sampling directly from 4 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2008

SOLAS 16

RWE

Garzweiler mine
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit, helium flushing, automatic sample feeder ADOP

2007/2012

SOLAS 17

RWE

Garzweiler mine
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit, helium flushing

2008
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ZAMONTOWANE INSTALACJE SOLAS

PRODUCT

CUSTOMER

APPLICATION SITE

ANALYSIS

SAMPLING

YEAR OF INSTALLATION

SOLAS 18

Vattenfall Europe

Jänschwalde power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2009

SOLAS 19

Vattenfall Europe

Jänschwalde power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2009

SOLAS 20

Vattenfall Europe

Jänschwalde power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2010

SOLAS 21

RWE

Niederaussem power plant
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit, AIRMILL 6000 with frequency control, helium flushing

2010

SOLAS 22

RWE

Niederaussem power plant
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit, AIRMILL 6000 with frequency control, helium flushing

2010

SOLAS 23

Vattenfall Europe

Boxberg power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2010

SOLAS 24

Vattenfall Europe

Boxberg power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2010

SOLAS 25

VALE

Iron ore mine
Brasil

Iron ore

Sampling from a conventional sampler, Drying system, AIRMILL 6000,
helium flushing (Installation scheduled 2014)

2014

SOLAS 26

RWE

BoA Neurath power plant
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit, helium flushing

2012

SOLAS 27

RWE

BoA Neurath power plant
Germany

Lignite

Additional sample preparation unit, helium flushing

2012

SOLAS 28

Vattenfall Europe

Schwarze Pumpe power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 4 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing

2012

SOLAS 29

Test Unit

USA

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing,
latest X-Ray analyzer X-PLORER 9000®

2014/2015

SOLAS 30

MIBRAG

Vereinigtes Schleenhain mine
Germany

Lignite

Hammer-type sampler, additional sample preparation unit HAMILL 4000 + 250,
NEW: sample bottler PAV, AIRMILL 6000, helium flushing, latest X-Ray analyzer X-PLORER 9000®

2014/2015

SOLAS 31

RWE

Weisweiler power plant
Germany

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing,
latest X-Ray analyzer X-PLORER 9000®

2015

SOLAS 32

Partner Company

Asia

Lignite

Multiple sampling directly from 2 transfer points, AIRMILL 6000, helium flushing,
latest X-Ray analyzer X-PLORER 9000®

2016

SOLAS 33

MIBRAG

Profen mine
Germany

Lignite

Sampling from a conventional sampler, additional sampling unit with screw conveyor,
AIRMILL 6000, helium flushing, latest X-Ray analyzer X-PLORER 9000®

2016
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