SOLAS

® DÖKME MALLAR İÇİN
ONLİNE-ANALİZÖR

DÖKME MALLARIN
APC ANALYTICS ILE ANALIZI

apc analytics, endüstriyel kullanıma yönelik numune alma, numune
hazırlama ve analiz cihazlarının geliştiricisi ve üreticisidir. apc analytics,
bu tam otomatik numune alma & analiz cihazlarının planlanması,
üretimi, montajı ve işletime sokulmasının yanı sıra, analitik görevler için
de bireysel çözümler sunmaktadır. Ayrıca apc analytics, otomasyon
tekniği, şalter dolabı ve aynı zamanda özel makineler alanında da bir
hizmet sunucusu ve üreticidir.
apc analytics, Frankfurt am Main yakınlarında bulunan Steinbach’da
yerleşiktir. apc analytics ürünleri, kendini kanıtlamış tekniğe, uzun
yılların verdiği deneyimlere ve yenilikçi fikirlere dayanmaktadır. Özellikle
madencilikte, maden işleme sanayii ve elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. apc analytics tarafından geliştirilen ve üretilen cihazlar zor
koşullar altında dahi güvenilir bir şekilde çalışmaktadır. apc analytics’nin
burada tanıtılan, patentli numune alma teknikli, ayrıca bazı ilave
bileşenleri bulunan SOLAS Sistemi, her bir kullanım durumu için çeşitli
uygulama olanakları sunmaktadır. SOLAS Sistemleri, örneğin en büyük
açık maden ocağı işletmelerinde, ayrıca neredeyse Almanya’nın tüm
büyük linyit santrallerinde kullanılmaktadır.
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SOLAS, dökme malların içerik maddelerini hızlı bir şekilde
belirlemeye yönelik tam otomatik olarak çalışan bir
numune alma ve analiz cihazıdır. Cihazın tipik kullanım
yerleri açık maden ocağı işletmeleri, yer altı maden
ocakları, elektrik santralleri, çimento fabrikaları gibi
yerlerin yükleme, taşıma ve hazırlama tesisleridir.
SOLAS hem bağımsız bir şekilde çalışabilmektedir, hem de
önceden devreye sokulan numune alma ve hazırlama
sistemleri (hem sıra dışı çözümler, hem de “klasik”
sistemler, ek broşüre de bakınız) ile tamamlanabilmektedir. Bunlar da aynı şekilde apc analytics tarafından sevk
edilebilmektedir ve ilgili uygulama gereksinimlerine
mükemmel bir şekilde uygundur.

SOLAS® ON-LINE-ANALIZÖR

Hızlı numune alımı ve analiz
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Direkt olarak taşıma cihazının arkasında
Kükürt ve kül oranını, aynı zamanda külün
element bileşimini belirlemek için.
İşlenmemiş linyit kömürdeki kum çöküşlerinin
tespiti için.

İşlenmemiş linyit kömürde istenilen kül
oranını ayarlamak için kazılmış toprağın
bilinçli olarak karıştırılması.
Maden ocağı tanıma tarafından önceden
belirtilen kalitenin kontrolü için.
Hızlı bir şekilde reaksiyon gösterilmesi gereken
ani kalite değişikliklerini saptamak için.
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SOLAS KULLANIM
ALANLARI

Karıştırma depolarından önce
İstiflenen kalitenin bir depo kayıt dosyasına kaydedilmesi için:
Depo kayıt dosyası yardımı ile bir kayıt cihazıyla özellikle
istenilen kalite ayarlanabilir.

Karıştırma deposundan sonra
Karıştırılan nihai ürünün kalite çıkış kontrolü olarak.

Elektrik santrallerinde
Cüruflaşmayı önlemek için. SOLAS tarafından, örneğin; asit/baz oranı, SiO2
oranı veya cüruflaşma faktörü gibi yaygın kodlar oluşturulabilir.
Elektrik santrallerinde kömür kalitesine bağlı olarak temizleme
mekanizmalarının (örneğin; tazyikli su) kontrolünü optimize etmek için.
Kalite giriş kontrolü olarak. Şimdi kalite problemlerinde kasıtlı olarak başka bir
materyal karıştırılmak suretiyle hala müdahale edilebilmektedir ve çok pahalı
ara durumlar önlenebilmektedir.
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Prensip
SOLAS aşağıdaki kombinasyona dayanmaktadır:
İçerisinde incelenecek olan malın direkt olarak hava akımında
nakli gerçekleştirilen pnömatik bir numune taşıma sistemi.
Enerji dağılımlı röntgen floresans analizinin (EDXRF) analiz
yöntemi ile.
Akıllı numune taşıma sistemi sayesinde SOLAS ile çeşitli numune
alma yerinden numune almak ve bunu SOLAS’ın analiz bölümüne
transferini sağlamak mümkündür. Böylelikle, örneğin SOLAS’ın
çeşitli taşıma bandı tesislerinden numune aldığı (şu ana kadar
hayata geçirilen tesisler maksimum 6 numune alma yerine
sahiptir) uygulamalar mevcuttur. Ayrıca örneğin otomatik olarak
laboratuvara numune gönderimi (bakınız ek broşür) gibi ilave
modüller mevcuttur ki, burada SOLAS manüel olarak elde edilen
işletim numunelerinin bileşimini otomatik olarak hızlı bir şekilde
belirlemek için kullanılır.
Enerji dağılımlı röntgen floresans analizi, alüminyumdan uranyuma
kadar olan kimyevi elementlerinin eş zamanlı hızlı analizine izin
vermektedir. Kullanım alanına göre, element içeriklerinden başka
boyutlar hesaplanabilir veya türetilebilir. Örneğin kömürde, ısıtma
değeri, kükürt oranı, kül oranı, aynı zamanda külün bileşimi gibi.
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SOLAS NASIL IŞLIYOR?

SOLAS’ın işlevselliği
SOLAS tarafından, bir yüksek alaşımlı çelik
boru ile bir numune emilerek çekilir. Bu
esnada hava akımında nakli gerçekleştirilen
numune önce bir değirmenden “AIRMILL
6000” geçer, bu değirmende numune
malzemesi saniye hızında ince toz haline
getirilir. Sonra numune, asıl analize ulaşacak
numune miktarını azaltmak için bölünür.
Ardından numune, bir numune siklonunda
hava akımı ile ayrılır ve bir numune ön
deposunda toplanır. Bir dolum seviyesi
sensörü, numune toplanmasını denetim
altında tutar ve bir analiz için yeterli numune
malzemesi toplanır toplanmaz numune
alımını sonlandırır. Daha sonra bu numune
otomatik olarak, önüne bir röntgen floresans
analizörünün (EDXRF-analizörü) ölçüm
başlığının monte edilmiş olduğu, dikey olarak
düzenlenmiş ölçüm hücresine akıtılır.
Akabinde yapılacak analiz esnasında hemen
bir sonraki numunenin nakli gerçekleştirilir
ve ön depoda toplanır. Böylelikle numune
malın kalite denetimi fiilen sürekli olarak
sağlanmış olur.
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SOLAS, numune alımı için çeşitli varyasyonlar sunmaktadır. En basiti olup, sık kullanılan ve hali hazırda
SOLAS – temel uygulamasında mevcut olan varyant,
pnömatik numune alımıdır. Söz konusu bu numune
alımında incelenecek olan mal, bir düşürücü akımdan
(örneğin; bir band transferi, bir kırıcı vs.) bir numune
alımı koruyucu plakası altında emilir.
Bir diğer olanak ise, konvansiyonel numune alıcısının
(çekiçle numune alımı, kaşıkla numune alımı gibi), ayrıca çıkış tane boyutuna göre buna bağlı hazırlama sistemlerinin (çekiçli değirmenler) kullanılmasıdır.
Aynı şekilde kendini kanıtlamış olan bir diğer varyant
ise, sürekli olarak sevk akımının kısmi akımının alındığı ve aynı şekilde numune hazırlamaya iletildiği numune alımı çubuk kutusunun kullanılmasıdır.
Tüm bu ilave bileşenler apc analytics tarafından sevk
edilebilmekte ve mükemmel bir şekilde kullanıma
uyarlanan genel sisteme kombine edilebilmektedir ki,
bu bileşenler zaten hali hazırda apc analytics yapı kitinde mevcuttur veya da bireysel olarak projelendirilmektedir.
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SOLAS ILE
NUMUNE ALMA

Tüp numune alıcısı

Çubuk kutusu

Çekişle numune alıcısı

Kaşıkla numune alıcısı

SOLAS, elde edilen numuneyi bir röntgen floresan analizörü yardımı ile
analiz etmektedir. Bu esnada bir röntgen tüpünün röntgen ışını ile
analiz edilecek olan numune uyarılır ve spektrumu enerji dağılımlı
detektörü ile kaydedilir. Bu spektrumdan element oranları (sodyumdan
uranyuma kadar teorik elementler) aynı anda tespit edilebilmektedir.
Uygulama durumuna göre yaklaşık 30 ila 120 saniye arasında süren
ölçüm sona erdikten sonra, ölçülen numune ölçüm hücresinden dışarı
akıtılır, ölçüm hücresi hava ile temizlenir ve bu sürede toplanmış olan
bir sonraki numune ölçüm hücresine aktarılır. Röntgen floresan ışınının
emilimini azaltmak için SOLAS isteğe bağlı olarak bir helyum durulama
ile donatılabilir ki, bu özellikle spektral hatlı, düşük enerjili “hafif”
elementlerin kanıtlama sınırını iyileştirmektedir.
Elde edilen analiz verileri, işlem verileri toplama ve görselleştirme
sistemi WinCC’ye (Siemens) aktarılır. Analiz cihazı, numune almanın
gerekli olmadığı taşıma esnasındaki duraklamaları, monte edilmiş olan
bir standart materyalle öz kalibrasyonun yapılması, aynen eklenmiş
kontrol valfın de olduğu gibi belli yapı parçalarının otomatik olarak
kontrolü için kullanır veya otomatik laboratuvar girişinde bekleyen
numuneleri analiz eder.
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Radyasyondan koruma

Veri işleme

SOLAS’a entegre edilen, apc analytics tarafından en
modern bileşenler ve detektör teknoloji esasınca
oluşturulan EDXRF-analizörü X-PLORER 9000® düşük
güçlü
minyatür röntgen tüpü ve açığa bırakılan fotoenler
ile çalıştığından, onay maliyeti düşüktür ve tehlike
potansiyeli de radyoaktif kaynaklara kıyasla çok
daha düşüktür.

SOLAS’da biriken tüm veriler (analiz sonuçları, ham
spektrumlar, işletim kayıtları, alarmlar v.s.) net bir
şekilde görselleştirilir ve veri bankalarında ya da
arşivlerde depolanır. Sistem, eğilimlerin hızlı bir
şekilde belirlenmesi olanağını sağlar, önceden
belirlenen sınır değerlerinin aşılması halinde alarm
verir, v.s. İşlem kullanımında özellikle kalibrasyon
seçilebilir, numune alma yeri veya numune alma
modu seçilebilir, ayrıca tüm tesis parçalarının
kontrolü gerçekleştirilebilir.

Radyoaktif kaynaklarla olan çözümler ile karşılaştırıldığında, aşağıda yer alan avantajlara sahiptir:
Kapatılabilir radyasyon üretimi;
Toksik maddeler kullanılmamıştır;
Üretilen ışın şiddeti ayarlanabilir ve uyarlanabilir
niteliktedir;
Analizi etkileyen etkileri yoktur. Örneğin uyarının
zayıflamasının (radyoaktif kaynakların yarılanma
ömrü) dikkate alınması gerekliliği gibi.
Röntgen tüplerinin dayanıklılık süresi, sürekli
kullanım halinde 10 yıldan daha fazladır.
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SOLAS ILE ANALIZ

Kilometrelerce uzakta kurulabilen müşteri bilgisayarlarında, tesisin aynı görselleştirmesi ve kullanımı sunulabilmekte ve böylelikle pratikte mahallinde bulunma
gerekliliği bulunmamaktadır.
Tutanaklar, müşteri taleplerine uygun olarak yapılandırılır (örneğin; katman ortalama değerlerinin yer aldığı
katman tutanağı, oranlı ortalama oluşturma) ve
otomatik olarak verilir. Ayrıca tüm işlem verilerinin
görselleştirme sistemi WinCC’de kaydedilmesi için, ham
spektrumlar da dahil olmak üzere tüm analiz verileri
doğrudan MS-Excel formatında da sunulmaktadır.

Kesişme yerleri

Diğer online analizörlerin aksine taşımanın durdurul-

İletme tekniği (verilerin transferi, ayrıca olası kontrol
sinyallerinin alınması) ile iletişim kurmak için SOLAS,
örneğin profibus, OPC, seri şekli, donanım (örneğin
4–20mA) gibi çeşitli varyantlar sunmaktadır.

leştirilmesi de aynı şekilde basittir.

Kalibrasyon
Cihazın kalibrasyonu genellikle, numunelerin bilinen
analiz verileriyle ya manüel olarak kalibrasyon için
öngörülen emilim ağzına verilmesi veya otomatik kova
numunesi (bakınız ek broşür) ile aktarılmasıya gerçekleştirilir. Bu esnada numunelerin oranı SOLAS’ın çalışacak
olduğu yerdeki genel değerleri mümkün olduğunca
karşılaması gerekir. Kalibrasyonda, röntgen floresans
ölçüm cihazı tarafından belirlenen yoğunluklar (kimyevi
bir element için sayım oranı), örneklenmiş materyalin
laboratuvar analiz değerlerine dahil edilir. Genellikle ilgili
kimyevi elementin yoğunluğu ve dökme maldaki oran
arasında basit doğrusal fonksiyonlar elde edilir.

ması gerekmemektedir, üretim süreci hiçbir şekilde
değiştirilmez. Sonuçların kontrol edilmesinin gerçek-

Uzun vadeli istikrar
İlgili görev dağıtımına yönelik kalibrasyon bittikten
sonra, cihaza entegre edilmiş olup, her zaman için
röntgen floresans analizörünün istikrarının kontrol
edilmesine izin veren ve bir sonunun olması
durumunda, esas kalibrasyonun tekrar oluşturulması
imkanını sağlayan bir birim, bilinen laboratuvar
değerleri ile yeniden numunelerin ölçülmesi
gerekliliği olmaksızın, sentetik standart numuneleri
ölçecektir. Burada da üretim sürecinin herhangi bir
şekilde etkilenmesi söz konusu değildir.
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Pnömatik numune transfer sistemi ile SOLAS çok esnek bir şekilde kurulabilmektedir. Normalde SOLAS,
taşıma tesisinin, taşıma transferinin, kırıcıların v.s., yakınında bulunup, tüm gerekli yardımcı ekipmanları
içeren bir konteynere kurulur. Konteyner tamamen klimalı ve ısıtmalıdır, aynı zamanda titreşimlere karşı
korumalıdır.
Elbette SOLAS, aynı zamanda ilgili yardımcı ekipmanları mevcut mekanlara da kurulabilmektedir.
Besleme aracı olarak sadece akım prizi (voltaj lokal koşullara göre olacaktır) gerekmektedir. Taşıma
bandının yapım türü (örneğin; çelik takviyeli bantlar) veya taşıma miktarı nedeniyle sınırlamalar
bulunmamaktadır. Uygun yerel koşullarda SOLAS, band aktarımlarının birbirilerinden çok fazla uzak
olmaması durumunda (yaklaşık 50 metre) değişik bantlardan da numune alabilir.

Numune alma tekniğ
Tüp numune alımı bir darbe levhası altından
doğrudan düşürücünün altından bir band
aktarıcısına, sonra oradan pnömatik numune
transferine.
Materyalin üst kısmından bir taşıma bandına
(Sadece eşit band doluluğunda ve < 30mm parça
boyutunda mümkündür).
Hali hazırda mevcut konvansiyonel bir numune
alma ve hazırlama sistemine (bu durumda SOLAS
sadece hızlı analiz cihazı olarak kullanılır)
bağlanarak.

12

SOLAS KURULUMU

Boru hatlarından/toz şeklindeki maddelerle
hava akış oluklarından numune direkt olarak
alınabilir.
Sürekli olarak çalışan bir numune alma &
hazırlama sistemi ile bağlantılı olarak
(bakınız ek broşür).
Kesintili olarak çalışan bir numune alma &
hazırlama sistemi ile bağlantılı olarak
(bakınız ek broşür).

Sonuçlar

SOLAS Standart Uygulama
Analiz sıklığı

Uygulamaya bağlı 20–60 Analiz/Saat

Analiz edilebilir elementler,
ayrıca bunlardan oluşturulan
analiz parametreleri

Esas itibarıyla alüminyumdan uranyuma kadar element içerikleri.

Çimento-ham un bileşenleri
(Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)
LSF’nin hesaplanması

Ağırlık
(Konteyner uygulaması)

6t

Ebatlar
(Konteyner uygulaması)

U × G × Y 5500 × 3000 × 2600 mm,
alternatif olarak 20 adımlık standart konteyner

Enerji kaynağı

25 kW, 3 fazlı, voltaj/frekans lokal özelliklere göre

Sıcaklık aralığı

-40 – +45 derece celsius
Konteynere klima ve ısıtıcı entegre edilmiş

Titreşimler

Konteyner havalı süspansiyon üzerine yerleştirilmiştir

SOLAS’ın uzaktaki
görselleştirme istasyonları
olan PC’lere bağlanması

Tüm eternet bağlantıları (Örneğin; DSL-modemleri, Wireless, fiber optik,
GSM-VPN üzerinden) mesafe seçilen bağlantı türüne bağlıdır
(DSL-modemler 10 km’ye kadar, Wireless yaklaşık 1 km’ye kadar,
GSM-VPN pratikte sınırsız)

Kesişme yerleri/
kontrol kontakları

OPC, profibus, donanım (4–20 mA, serbest gerilimli kontaklar), seriyel

SOLAS TEKNIK VERILERI

25000

20000

SOLAS [ppm raw]

Örneğin; demir cevherinde: Demir cevherinin bileşenleri
(Al, Si, P, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)
Örneğin; çimentoda:

IRON CONCENTRATION IN LIGNITE

Kükürt oranı, kül oranı/külün bileşenleri,
ısıtma değeri, cüruflaşma faktörleri
(Al, Si, P, S, CI, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe)

15000
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0
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20000

25000

Laboratory [ppm raw]
ASH CONTENT IN LIGNITE

18

16

14

SOLAS [% raw]

Örneğin; kömürde:

Aşağıda yer alan grafik örnek olarak, bir kalibrasyon esnasında linyit
kömürdeki kül oranı için elde edilen sonuçları göstermektedir.
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Konvansiyonel numune alıcısı
Çekişle numune alıcısı
Kaşıkla numune alıcısı
Çubuk kutusu
Çekiçle numune alımında tüm taşıyıcı band kesiti kontrol edilir.
Fakat bunun için bu sistem kesintili olarak çalışmaktadır ve rastgele
numune alımı ile akış kontrol edilmektedir. Klasik numune alımını
sevenler için apc analytics, çekişle numune alıcısını çeşitli taşıyıcı
band ebatları ve taneler için sunmaktadır.
Büyük madde akışlarını kesintisiz olarak kontrol etmek için bir
çubuk kutusunun monte edilmesi seçeneği sunulmaktadır. Burada
numune malı, kontrol edilecek olan malın sadece bir parça akışını
(veya bir kısmı fraksyonunu) alan çubuk kutusunun üzerindeki bir
band aktarımına düşer. Olası tıkanmaları temizlemek veya numune
alımını sona erdirmek için (örneğin açık maden ocağı işletmelerinde
depolama alanına taşınmasında) çubuk kutusu hareketli olarak
uygulanabilir.
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EK SEÇENEKLER

Çekiçli Değirmenler

Turbo Değirmenler

apc analytics, kendilerini açık hava linyit kömür işletmelerinde ve elektrik santrallerinde muhteşem bir şekilde
kanıtlamış olan iki değişik boyutta çekiçli değirmen üretmektedir.

apc analytics, kendilerini açık hava linyit kömür
işletmelerinde ve elektrik santrallerindeki, kaba
sürekli işletimde muhteşem bir şekilde kanıtlamış
ve ilgili donatıları ile birlikte laboratuvarda hızlı
öğütme işlemi için uygun olan turbo değirmenler
de üretmektedir.

“Büyük” Değirmen HAMILL 4000 yaklaşık 4 t/s hacim
akımı için hazırlanmış ve bunları <10mm’ye ufalarken,
daha küçük olan Çekiçli Değirmen HAMILL 250 yaklaşık
250 kg/s’lik bir numune akımını < 2mm’ye kadar ufalamaktadır.
Elbette apc analytics, bu iki model bazında müşteri talepleri uyarınca başka varyantlar da sunabilmektedir.
Çekiçli değirmenler, araya yerleştirilen numune alma mili
ile numune dağıtımlı numune hazırlama modülü olarak da
oluşturulabilmektedir.

Özel öğütme prensibine sahip AIRMILL 6000 turbo
değirmenler, materyali hava akımında toz haline gelecek şekilde ufalamaktadır. Örneğin linyit kömürde
kullanım ve yayılmaya göre yaklaşık 50 µm boyutundaki orta boy parçacıklara (medyan değeri).

Taşıma Tekniği

Rastgele numune alıcısı

Çelik yapı

lası gerekli nakil hatları için apc analytics, hep uygun
olan tipteki taşıyıcıları sunmaktadır ki, bunlar ünlü
üreticilerle birlikte ilgili taşıma görevine ve online
analizin özel taleplerine göre seçilmekte ve belirlenmektedir. Kullanılan taşıma tekniğine göre, ek analiz
cihazları da (örneğin mikrodalga nem ölçümleri gibi)
ünlü üreticilerle birlikte entegre edilebilir.

Numune materyali almak veya laboratuvarda başka
incelemeler yapmak için bir rastgele numune alma
sistemi kurulabilir. Bu, istenilen zaman dilimi içerisinde laboratuvar için hazır öğütülmüş numuneyi
bir plastik veya yüksek alaşımlı çelik kabın içine
doldurur.

Gerekli olabileceği olası tüm çelik yapı işlemi de
apc analytics üzerinden gerçekleştirilebilir.
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Önceden devreye sokulmuş klasik numune alımlı ve
hazırlamalı SOLAS
apc analytics, kullanım türüne ve müşteri talebine göre çeşitli bileşenleri özel çözüme
dönüştürür.
Aşağıda örnek olarak, çekiçli numune alıcılı, 3 kez öğütmeli ve numune dağıtımlı ve tabaka
maddeli numune alımlı çifte tam otomatik bir analiz tesisinin nasıl hayata geçirildiği görülmektedir.
Böyle bir sisteme ek olarak ayrıca başka analiz cihazları da entegre edilebilir (örneğin
mikrodalga bazında nem ölçümü v.s.).

Otomatik kutu beslemesi
Otomatik kutu beslemesi “ADOP” ile laboratuvar numuneleri otomatik olarak SOLAS cihazına
aktarılabilir. SOLAS, online analizör olarak da çalışıyorsa, kutuların analizi için, bunların online
analizden önce öncelikli olup olmadığı seçilebilir, bunun dışında SOLAS süreçten numuneleri
almaya devam eder ve ardından tam otomatik olarak analiz için bekleyen kutuların taşıma
molalarında çalışmaya devam eder. Otomatik kutu besleyici bir RFID okuma cihazı ile donatılmıştır ve dolayısıyla kutuların karıştırılması söz konusu olmaz.

Mühendisli
apc analytics, aşağıda yer alan alanlarda mühendislik hizmetleri vermektedir: Verilecek analitik
görevler için danışmanlık ve çözümler, Numune alımı ve numune hazırlama için danışmanlık ve
çözümler, Otomasyon tekniği (Programlama S7, Görselleştirme WinCC), Şalter dolaplarının
planlanması ve kurulumu, Çelik yapıların planlaması ve kurulumu (platformlar, taşıma tekniği,
konvansiyonel numune alıcısı). Vereceğiniz görevden dolayı mutluluk duyarız.
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EK SEÇENEKLER
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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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KURULAN SOLAS TESİSLERİ

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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