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 Concept or Summary

E-20 Xây dựng

Hệ thống Nấu chảy Trực tiếp (DMS) của NSENGI là một sự thay thế cho cơ sở sản xuất năng lượng từ 
chất thải truyền thống. 

1. Tối đa hóa thu hồi năng lượng
Các nhà máy hiệu suất cao

2. Tối đa hóa thu hồi vật liệu (= Giảm thiểu lượng rác chôn lấp cuối cùng)
Xỉ và kim loại chất lượng cao được sản xuất ổn định
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Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
I. Tính bền vững

1) Thu hồi năng lượng
a) Sản xuất điện là vấn đề quan trọng nhất trong các nhà máy sản xuất năng lượng từ chất thải. 

NSENGI đã phát triển các nhà máy có hiệu suất cao tại Nhật Bản.
2) Thu hồi vật liệu (xỉ và kim loại)

a) Khí hóa nhiệt độ cao sản sinh ra xỉ và kim loại chất lượng cao. Xỉ tạo ra có chất lượng gần giống 
như cát tự nhiên. Tái chế 100% xỉ và kim loại tạo ra sẽ góp phần giảm thiểu chất đọng lại khi chôn lấp cuối cùng.

II. Độ ổn định
1) Có thể xử lý nhiều loại chất thải

III. Độ tinh khiết
1) Ít phát thải Dioxin
2) Ít phát thải HCl và SO2 hơn

IV. Độ tin cậy
1) Hơn 34 năm vận hành và bảo trì
2) 42 nơi tham khảo thương mại
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nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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ation in Practice or Schedule

Trong nước: Số lượng cơ sở lắp đặt cao nhất thế giới (42 đơn đặt hàng) (40 nhà máy ở Nhật Bản)
 Hoạt động lâu dài nhất thế giới (34 năm)

 [Nhà máy Shinmoji - nhà máy khí hóa lớn nhất thế giới]

Nước ngoài: 2 nhà máy ở Hàn Quốc
 [Nhà máy Yangsan] Công suất:   8.4 t/h x 2 dây chuyền Bắt đầu hoạt động: 2008
 [Nhà máy Goyang] Công suất: 12.6 t/h x 2 dây chuyền Bắt đầu hoạt động: 2010
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I. Hiệu suất điện năng
NSENGI đã phát triển các nhà máy hiệu suất cao tại Nhật Bản.

II. Công suất xử lý chất thải và lượng xỉ tận dụng được
Tất cả số xỉ tạo ra đều được sử dụng.

Hoàn thành Tháng 4 năm 2007

Công suất
10 t/h x 3 dây chuyền
(230,000 t/năm ≈ 720 t/ngày)

Chất thải rắn đô thị, chất không đốt cháy được, bùn thải

23.5 MW Tổng

Chất thải xử lý

Sản xuất điện

Hiệu quả hoặc nhận xét
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Công suất (tấn/ngày)

Nhà máy Shinmoji 
39.2 barơ, 400ºC

[Hiệu suất điện năng (Lò đốt chất thải ở Nhật Bản)] 

Lượng xỉ tạo ra = Lượng xỉ sử dụng
Công xuất xử lý chất thải

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến




