
LYNCIS Analizörleri Düşük Maliyet ve Yüksek Verimlilik Sunar 
 
Demir-çelik şirketlerinin online element analizörlerini aktif olarak kullanmaya başlamasının ana nedenlerinden biri, verimliliği 
arttırma, prosesi otomasyon ile izleme ve kalite kontrolüdür. Online sensörler, gerçek zamanlı veriler sağlar ve geleneksel 
laboratuvar analizlerinin doğasında bulunan insan hatalarını ve gecikmiş verilerden kaynaklanan maliyetli hataların 
önlenmesine yardımcı olur. Online sensörler eklenmesi, operasyon maliyetlerinin azaltılması ve daha kalıcı bir süreç anlamına 
gelmektedir. 
 
Demir-çelik tesisleri için, tesise beslenen malzeme analizinin online analizörler ile yapılması en az süreç kadar önemlidir; çünkü 
bazen aynı cevher yatağında bile farklı kalitede demir görülebilir. Bu durum, prosesteki baz seviyesini kontrol altında tutmayı 
zorlaştırır. Sinter kimyasal analizi hatalı olduğunda veya analizlerde gecikmeler görüldüğünde, sistem akış seviyesine doğru 
eklemeyi yapamaz ve baz seviyesi kontrol edilemez. 
 
LYNCIS, online element analizörünü demir-çelik firmalarının bu problemlerini çözmek için geliştirmiştir. LYNCIS online element 
analizörleri demir-çelik endüstrisinde yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. 
 
Rusya’da, büyük demir-çelik firmalarından birinin kurulumunda LYNCIS online analizörü, var olan otomasyon sistemine 
entegre edildi. Hedef, LYNCIS sayesinde döküm tesislerinden birinde karışımın akım seviyesini geliştirmek ve dökümdeki 
gerçek zamanlı ölçümlerle yakıt tüketimini azaltmaktı. 
 
Birkaç yıl aktif olarak LYNCIS online analizör kullanıldıktan sonra, döküm tesisinde aşağıda bahsedilen gelişmeler elde edildi; 

• Akış seviyeleri daha kolay ayarlandı, dökümün baz miktarındaki değişkenlikler azaldı. 
• Baz değişkenliğinin azaltılmasıyla, patlatma fırınında KOK tüketimi ”1,5 kg KOK/MT oranından daha fazla” azaltıldı. 
• İdeal ham besleme için sinterin kimyasal bileşimi hakkındaki gerçek bilgilere dayalı olarak yüksek fırının kararlı çalışması 

sağlandı. 
 
Firmanın işlettiği diğer döküm tesisleri ile kıyaslandığında, LYNCIS analizör ile kontrol edilen bu tesisin en iyi sonucu ve en 
yüksek süreç kalıcılığını verdiği görüldü. 
 

 

LYNCIS analizörleri şu anda çelik, tuğla, fosfat, gübre ve kömür endüstrilerinde kullanılmaktadır. LYNCIS, radyasyon kaynağı 
içermeyen LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) teknolojisi kullandığından, firmalara yüksek teknolojiyi takip etme, 
ekonomik verimlilik ve çevre standartlarına uyum sağlamada yardımcı olmaktadır. 
 
LYNCIS analizörleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@troyaproses.com mail adresinden veya internet sitemiz olan 
www.troyaproses.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


