SOLAS

® ONLINE ANALYZÁTOR

PRO SYPKÉ MATERIÁLY

ANALÝZA SYPKÝCH
MATERIÁLŮ POMOCÍ
ZAŘÍZENÍ SOLAS

Společnost apc analytics je vývojářem a výrobcem přístrojů pro odběr,
úpravu a analýzu vzorků pro průmyslové použití. Kromě projektování,
výroby, instalace a uvedení do provozu těchto plně automatických
vzorkovacích a analyzačních přístrojů nabízí apc analytics i komplexní
individuální řešení analytických úkolů. apc analytics je současně
poskytovatelem služeb a výrobcem automatizační techniky, skříňových
rozvaděčů i speciálních zařízení.
apc analytics sídlí v Steinbachu v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem.
Výrobky apc analytics jsou založeny na osvědčené technice, dlouholetých zkušenostech a inovačních myšlenkách. Používají se kromě jiného
v hornictví, průmyslu zpracovávajícím minerální látky a v elektrárnách.
Přístroje vyvíjené a vyráběné firmou apc analytics pracují spolehlivě i
v obtížných podmínkách. Zde představovaný systém SOLAS od apc
analytics, vybavený speciální patentovanou vzorkovací technikou a
řadou dalších přídavných komponent, nabízí vhodné řešení pro každý
případ použití. Systémy SOLAS se v současnosti používají v největších
povrchových dolech a téměř všech velkých hnědouhelných elektrárnách
v Německu.
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SOLAS je plně automatický vzorkovací a analyzační přístroj
pro rychlé určení látek obsažených v sypkých materiálech.
Typickými místy nasazení přístroje jsou nakládací stanice,
dopravníky a úpravny v povrchových dolech, důlní těžbě,
elektrárnách, cementárnách atd.
SOLAS může pracovat jak samostatně, tak i jako součást
komplexního systému doplněn předřazenými zařízeními
pro odběr a úpravu vzorků (jak nekonvenční řešení, tak i
„klasické“ systémy, viz také doplňkový prospekt), které
mohou být rovněž součástí dodávky apc analytics a které
jsou vždy perfektně přizpůsobeny požadavkům příslušné
aplikace.

ONLINE ANALYZÁTOR SOLAS®

Rychlý odběr vzorků a analýza
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Přímo za dopravníkem
K určení obsahu síry a popela, jakož
i složení prvků popela.
K detekci provalení písku do surového
hnědého uhlí.

K žádoucímu přimíchání skrývky k nastavení
požadovaného obsahu popela u surového
hnědého uhlí.
Ke kontrole předpokládané kvality ložiska těžby.
K detekci náhlých změn kvality, na které se
musí rychle reagovat.
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OBLASTI NASAZENÍ
ZAŘÍZENÍ SOLAS

Před mísicím zásobníkem
K registraci skladované kvality v bilančním souboru
zásobníku: Pomocí bilančního souboru zásobníku lze
s nakladačem nastavit cíleně požadovanou kvalitu.

Za mísicím zásobníkem
Jako výstupní kontrola kvality smíchaného koncového
produktu.

V elektrárnách
K eliminaci struskování. SOLAS může poskytovat běžné ukazatele, jako např.
poměr kyselin a zásad, poměr SiO2 nebo koeficient zastruskování.
K optimalizaci řízení čisticích mechanismů (např. ofukovače vodních trysek)
v elektrárnách v závislosti na kvalitě uhlí.
Jako vstupní kontrola kvality. Kdy lze v případě problémů s kvalitou ještě
zareagovat cíleným přimícháním jiného materiálu a zamezit tak drahým
incidentům.
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Princip
SOLAS je založen na kombinaci:
pneumatického systému transportu vzorků, ve kterém je
zkoumaný materiál transportován přímo v proudu vzduchu, a
analytické metody energeticky disperzní rentgenové fluorescenční analýzy (EDXRF).
Díky inteligentnímu systému transportu vzorků umožňuje SOLAS
odebírat vzorky z různých míst a dopravovat je k analyzační jednotce SOLAS. Tak existují např. aplikace, kdy SOLAS odebírá vzorky
z různých dopravníků (dosud realizována zařízení s až 6 místy odběru vzorků). Dále existují také doplňkové moduly, jako např. automatické podávání laboratorních vzorků (viz doplňkový prospekt),
přičemž se SOLAS používá pro automatické, rychlé určení složení
ručně získaných provozních vzorků.
Energeticky disperzní rentgenová fluorescenční analýza umožňuje
simultánní a rychlou analýzu chemických prvků od hliníku až po
uran. Podle místa nasazení lze z obsahu prvků vypočítat, resp. odvodit i další veličiny, např. výhřevnost, obsah síry v uhlí, obsah, jakož i složení popela.
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JAK SOLAS FUNGUJE

Princip funkce zařízení
SOLAS
SOLAS nasává vzorek nerezovou trubkou.
Vzorek transportovaný proudem vzduchu je
nejdříve veden do mlýna „AIRMILL 6000“,
kde se materiál během několika sekund
rozemele na jemný prach. Poté se vzorek
dělí, aby se snížilo množství vzorku pro
vlastní analýzu. Vzorek je pak v cyklonovém
odlučovači oddělen od proudu vzduchu a
zadržen ve vzorkovací předkomůrce. Čidlo
stavu naplnění sleduje sbírání vzorku, a
odběr vzorků ukončí, jakmile je nasbírán
dostatek materiálu pro analýzu. Tento vzorek
je automaticky umístěn do svislé měřicí
buňky, před kterou je umístěna měřicí hlava
rentgenového fluorescenčního analyzátoru
(Analyzátor EDXRF). Během následné analýzy
se již do předkomůrky přepravuje a ukládá
další vzorek, takže je zaručena téměř
kontinuální kontrola kvality kontrolovaného
materiálu.

7

SOLAS nabízí několik možností odběru vzorků. Nejčastěji používanou variantou, která byla zvolena i pro základní provedení SOLAS, je pneumatický odběr vzorků, při němž je zkoumaný materiál nasáván ze spádu
(např. pásový přesyp, drtič apod.) pod ochranným
plechem vzorkovače.
Další možností je použití konvenčních vzorkovačů (kladivový vzorkovač, lžícový vzorkovač atd.), případně
podle výchozí zrnitosti navazujících systémů pro úpravu (kladivové mlýny).
Další rovněž osvědčenou variantou je použití tyčového síta k odběru vzorků, kdy je trvale z hlavního dopravního toku odebírána určitá část toku a přiváděna
k úpravě vzorků.
Všechny tyto další komponenty může apc analytics
dodat a zkombinovat je do uceleného systému, perfektně přizpůsobeného zákazníkově aplikaci, na zákazníkovu aplikaci, přičemž komponenty jsou buď již
obsaženy ve stavebnici apc analytics, nebo je lze naprojektovat individuálně.
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ODBĚR VZORKŮ
ZAŘÍZENÍM SOLAS

SOLAS analyzuje získaný vzorek pomocí rentgenového fluorescenčního
analyzátoru. Přitom se analyzovaný vzorek vybudí rentgenovým
zářením rentgenky a jeho spektrum se následně zachytí energeticky
disperzním detektorem. Z tohoto spektra lze simultánně určit obsahy
prvků (teoreticky prvky od sodíku po uran). Po ukončení měření, které
trvá podle případu aplikace 30 až 120 sekund, se měřený vzorek z
měřicí buňky odstraní, měřicí buňka vyčistí vzduchem a naplní dalším
mezitím nashromážděným vzorkem. K eliminaci absorpce rentgenového fluorescenčního záření může být SOLAS volitelně vybaven proplachem heliem. Toto opatření účinně zlepšuje hranice prokazatelnosti
zejména „lehkých“ prvků s nízkými energetickými spektrálními čarami.
Trubkový vzorkovač

Tyčové síto

Kladivový vzorkovač

Lžícový vzorkovač

Získaná data z analýz jsou předávána do procesního vizualizačního
systému WinCC (Siemens). Přerušení v transportu uhlí, kdy není
vzorkování potřeba, využívá analyzátor k autokalibraci zabudovaným
standardním materiálem, pro automatické přezkoušení určitých
součástí, např. řídicích ventilů, nebo analyzuje vzorky čekající v automatickém přísunu laboratorních vzorků.
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Ochrana před zářením

Zpracování dat

Jelikož v analyzátoru EDXRF X-PLORER 9000®
integrovaném do zařízení SOLAS, sestaveném firmou
apc analytics na bázi nejmodernějších komponent a
detekční technologie, pracuje pouze jedna miniaturní rentgenka s nízkým výkonem a nízkou energií
emitovaných fotonů, jsou náklady na homologaci
nízké a potenciál rizik mnohem menší než u řešení
se zdroji radioaktivního záření.

Všechna data vznikající v SOLAS (výsledky analýz,
surová spektra, provozní hlášení, alarmy atd.) jsou
přehledně vizualizována a ukládána do databází,
příp. archivů. Systém umožňuje rychlé rozpoznání
trendů, spouští alarm při překročení daných
limitních hodnot atd. Při obsluze procesu lze kromě
jiného zvolit kalibraci, místo, příp. režim odběru
vzorků, jakož i ovládat všechny části zařízení.

Oproti řešením se zdroji radioaktivního záření
to má tyto výhody:
emisi záření lze vypnout;
nepoužívají se žádné toxické látky;
intenzitu emitovaného záření lze regulovat
a přizpůsobovat;
nemusí se zohledňovat jevy ovlivňující analýzu,
jako je např. zeslabení buzení (poločasy rozpadu
zdrojů radioaktivního záření).
Životnost rentgenek je při trvalém provozu delší
než 10 let.
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ANALÝZA POMOCÍ SOLAS

V klientském PC, nainstalovaném ve vzdálenosti až
několika kilometrů, je k dispozici stejná vizualizace
a obsluha zařízení, takže prakticky není potřeba být
na místě.
Protokoly budou nakonfigurovány podle přání zákazníka
(např. směnový protokol s průměrnými hodnotami za
směnu, průměrné hodnoty po šaržích) s automatickým
výstupem. Navíc k uložení všech procesních dat v
procesním vizualizačním systému WinCC jsou všechna
data analýz včetně surových spekter k dispozici také
přímo ve formátu MS Excel.

Rozhraní
As a means of communication with the instrumentation & control (I&C), i.e. the transmission of data and
the reception of possible control signals, SOLAS offers
several serial options, such as OPC, Profibus, hardware
(4–20 mA, floating contacts).

Kalibrace
The equipment will usually be calibrated in such a way
that samples with analysis data already known are
either fed into the suction hole manually or fed into the
system via the pneumatically operated sample transport
system (see separate brochure). Ideally, the contents of
the samples thus used for the calibration should cover
the entire range of qualities for which SOLAS is employed. During the calibration the x-ray intensities
measured by the x-ray fluorescent analyser (count rate
for a particular chemical element) will be correlated
with the laboratory analysis data. The result in most
cases will be simple linear functions between the
intensities of the chemical element concerned and the
contents in the bulk good.

Contrary to other online analysers, neither the
production nor the conveyor belts need to be stopped
during the calibration, and the production process will
in no way be affected. The results can be verified in an
equally easy way.

Dlouhodobá stabilita
After the system has been calibrated in line with
the actually intended use, a set of synthetic samples
integrated into the system will be measured.
This set of samples (pure elements and lithium
tetraborate samples) will make it possible to verify
the stability of the x-ray fluorescent analyser at any
time. Should a problem arise, the original calibration
can be restored without having to re-measure new
samples with the contents known from the laboratory analyses. Again, the production process will not
be affected in any way, either.
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Díky systému pneumatického transportu vzorků lze zařízení SOLAS instalovat velmi flexibilně. Většinou se
SOLAS nainstaluje do kontejneru, který obsahuje všechny potřebné pomocné agregáty. Kontejner, umístěný
zpravidla v blízkosti pásového dopravníku, pásových přesypů, drtičů atd., je plně klimatizovaný a vytápěný
a poskytuje ochranu vnitřnímu zařízení proti vibracím.
Samozřejmě je možné SOLAS i jeho příslušné doplňkové agregáty nainstalovat v existujících provozních
prostorách uživatele.
Jako napájecí médium je potřeba pouze přípojka elektrické energie (napětí podle lokální situace). Neexistují
žádná omezení ohledně konstrukce dopravníku (např. u pásů vyztužených ocelí) nebo dopravovaného
množství. V případě příznivých místních podmínek může SOLAS odebírat vzorky z několika různých pásů,
pokud jejich pásové přesypy neleží příliš daleko od sebe (max. cca 50 metrů).

Technika odběru vzorků
Trubkový vzorkovač pod odraznou deskou
přímo ze spádu v pásovém přesypu, od
vzorkovače následuje pneumatický transport
vzorků.
Z horní strany materiálu na dopravníku (to je
možné pouze v případě rovnoměrného obsazení
pásu a zrnitosti < 30 mm).
Připojení k již existujícímu konvenčnímu
systému pro odběr a úpravu vzorků (SOLAS se
pak používá pouze jako přístroj pro rychlou
analýzu).
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INSTALACE SOLAS

Z potrubí/pneumatických kanálů se sypkými
látkami lze vzorky odebírat přímo.
Společně s kontinuálně pracujícím systémem
pro odběr a úpravu vzorků (viz doplňkový
prospekt).
Společně s diskontinuálně pracujícím systémem
pro odběr a úpravu vzorků (viz doplňkový
prospekt).

Výsledky

SOLAS – standardní provedení
Četnost analýz

použití 20–60 analýz/hodinu

Analyzovatelné prvky
a z nich tvořené parametry

Obecně všechny prvky od Al po U

Např. v železné rudě: Složení železné rudy
(Al, Si, P, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)
Např. v cementu:

IRON CONCENTRATION IN LIGNITE

Obsah síry, obsah popela, složení popela, výhřevnost,
koeficienty zestruskování
(Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)

Složení cementové moučky
(Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)
výpočet LSF

Hmotnost
(provedení v kontejneru)

6t

Rozměry
(provedení v kontejneru)

d × š × v 5500 × 3000 × 2600 mm,
alternativně také standardní kontejner 20 stop

Napájení energií

25 kW, 3 fáze, napětí/frekvence podle lokálních podmínek

Teplotní rozsah

-40 až +45 °C
V kontejneru je zabudována klimatizace a vytápění

Vibrace

Kontejner je uložen na pneumatických pružinách

Připojení systému SOLAS
ke vzdálené vizualizační
stanici PC

Všechna ethernetová připojení (např. přes DSL modemy, bezdrátově,
optické vlákno, síť GSM-VPN)

Rozhraní/ovládací kontakty

OPC, Profibus, Hardware (4–20 mA, beznapěťové kontakty), sériové

25000

20000

SOLAS [ppm raw]

Např. v uhlí:

Následující obrázek ukazuje jako příklad výsledky dosažené během
kalibrace pro obsah popela v hnědém uhlí.
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Vzdálenost závisí na zvoleném druhu připojení (DSL modemy do 10 km,
bezdrátové cca do 1 km, v síti GSM-VPN prakticky neomezeně)

TECHNICKÉ ÚDA JE SOLAS
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Konvenční vzorkovače
Kladivový vzorkovač
Lžícový vzorkovač
Tyčové síto
U kladivového vzorkovače se vzorkuje celý průřez pásového
dopravníku, kvůli tomu však systém nepracuje plynule a těžební
proud kontroluje pouze namátkově. Pro milovníky klasického
vzorkování nabízí apc analytics kladivové vzorkovače pro nejrůznější měření na dopravníku a zrnitosti uhlí.
Pro kontinuální vzorkování velkých toků materiálu se nabízí
možnost zabudování tyčového síta. Při tom padá vzorkovaný
materiál v pásovém přesypu na tyčové síto, které odebírá pouze
část toku (příp. vybrané frakce) vzorkovaného materiálu. Tyčové
síto může být v pohyblivém provedení, aby bylo možno vyčistit
eventuální ucpání, příp. ukončit odběr vzorků (např. při těžbě
skrývky v uhelných povrchových dolech).
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DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI

Kladivové mlýny

Turbomlýny

apc analytics vyrábí kladivové mlýny ve dvou různých
velikostech, které se výborně osvědčily v drsném trvalém
provozu v hnědouhelných povrchových dolech a elektrárnách.

apc analytics vyrábí také turbomlýny, které se
výborně osvědčily v drsném trvalém provozu v
hnědouhelných povrchových dolech a elektrárnách
a s odpovídajícím příslušenstvím jsou vhodné
pro rychlé mletí v laboratoři.

„Velký“ mlýn HAMILL 4000 je dimenzován pro hmotnostní
tok cca 4 t/h a drtí ho na < 10 mm, zatímco menší kladivový mlýn HAMILL 250 je upraven na tok cca 250 kg/h
a výstupní zrnitost < 2 mm.
Samozřejmě může apc analytics nabídnout také další varianty obou modelů podle zvláštních požadavků zákazníka.
Kladivové mlýny mohou být také sestaveny jako modul pro
úpravu vzorků s dělením materiálu vzorků pomocí šneku
vloženého do částečně nadrceného materiálu.

Turbomlýny AIRMILL 6000 se speciálním principem
mletí rozmělňují materiál na prášek v proudu
vzduchu. Např. u hnědého uhlí podle použití a
dimenzování na střední velikost zrna (průměrná
hodnota) cca 50 µm.

Dopravní technika

Směnový vzorkovač

Ocelové konstrukce

Pokud je třeba vybudovat transportní trasu, nabízí
apc analytics vhodný typ dopravníku pro nejrůznější
uspořádání. Ve spolupráci s renomovanými výrobci je
vybrán nejvhodnější typ dopravníku a přizpůsoben
podle konkrétních podmínek přepravy a speciálních
požadavků online analýzy. Podle zvolené dopravní
techniky je možné do dopravního systému integrovat
i další měřicí přístroje renomovaných výrobců
(např. mikrovlnné měření vlhkosti).

Pro vytvoření rezervy vzorkovaného materiálu a
pro další měření v laboratoři lze nainstalovat systém
odběru průměrného vzorku za směnu. Během požadovaného časového intervalu tento systém ukládá
laboratorně připravený rozemletý vzorek do plastové nebo nerezové nádobky.

apc analytics vám zajistí také všechny potřebné ocelové
konstrukce.
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SOLAS s předřazeným klasickým odběrem
a úpravou vzorků
apc analytics kombinuje různé komponenty do řešení šitého na míru podle specifických podmínek a požadavků zákazníka. Níže je znázorněna realizace dvojitého, plně automatického
analyzačního zařízení s kladivovým vzorkovačem, třístupňovým mletím a dělením vzorků a
odběrem průměrného vzorku za směnu. Do takovéhoto systému je možno navíc integrovat
další analyzátory (vlastní vývoj nebo renomovaní výrobci), např.
mikrovlnné měření vlhkosti atd.

Automatický podavač nádobek
Pomocí automatického podavače nádobek „ADOP“ lze v přístroji SOLAS automaticky zpracovávat laboratorní vzorky. Pokud analyzátor SOLAS současně pracuje také v režimu online,
lze nastavit, zda mají prioritu laboratorní vzorky z nádobek, nebo vzorky online. SOLAS standardně odebírá nadále vzorky z procesu a automaticky je zpracovává plně v pauzách mezi
vzorky z nádobek. Aby nemohlo dojít k nechtěné záměně vzorků, je automatický podavač
nádobek vybaven čtečkou RFID.

Technická podpora
apc analytics nabízí inženýrské služby v oblasti: poradenství a řešení analytických úkolů, poradenství a řešení odběru a úpravy vzorků, automatizační techniky (programování S7, vizualizace
WinCC), projektování a výroby skříňových rozvaděčů a projektování a výroby ocelových konstrukcí (podesty, dopravní technika, konvenční vzorkovače, realizace projektů). Těšíme se na
spolupráci při řešení vašich úkolů.
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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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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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