CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QE VIỆT NAM
Công nghệ XPlate® tăng hiệu quả quá trình sản xuất

XPlate®
kiệm nhiên liệu thế hệ mới đã được kiểm chứng,
đó là kết quả nghiên cứu khoa học tích cực hơn
10 năm và đã được đăng ký bằng sáng chế tại
Vương quốc Anh năm 2008 và bằng sáng chế
quốc tế năm 2009.

Công nghệ XPlate ® hoàn toàn
khác biệt so với các công nghệ khác
trên thị trường. Với bất kể loại
nhiên liệu nào, chúng tôi có thể
cung cấp nhiều ô xy hơn cho phản
ứng cháy.

Nó là thiết bị rất linh động và dễ dàng lắp đặt
trên các quy trình công nghệ khác nhau như
nồi hơi, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng
lò quay, nhà máy thép hoặc bất kỳ nơi nào sử
dụng nhiệt năng từ quá trình đốt cháy nhiên
liệu. Công nghệ này đã được chứng minh và
được nhiều tổ chức chính phủ , doanh nghiệp
tư nhân trên thế giới sử dụng.
XPlate® đã được thử nghiệm và chứng nhận vào
năm 2010 tại Viện công nghệ năng lượng Than
(CETI) thuộc Viện Hàn lâm khoa học quốc gia
Ucraina (NAS)

Nguyên lý của công nghệ
Khi các chất như luồng không khí chuyển động
trong bất kỳ ống dẫn nào, các phân tử chuyển
động tự do, tương tác, va chạm với nhau và với
thành ống. Sự tương tác xẩy ra giữa các nguyên
tử của phân tử này với các nguyên tử của các
phân tử khác gây ra lực hút và lực đẩy; các lực
này được biết đến là lực tương tác giữa các phân
tử, nó là nguyên nhân gây ra sự liên kết các phân
tử với nhau và hình thành các cụm phân tử.
Khi các cụm phân tử không khí đi qua ống đã
được xử lý bằng tấm XPlate® trên bề mặt, chúng
được tách rời thành các phân tử đơn O 2 và N2 .
Thiết bị này làm trung hoà bề mặt ống, kết quả
là O 2 và N2 được giải phóng khỏi cụm phân tử.
Do đó nhiều O 2 ở dạng phân tử đơn sẵn sàng
cho sự cháy và sự cháy xảy ra hoàn toàn hơn.

www.qexplate.com
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Lò ghi xích, Lò hơi, Nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện hơi nước CFB ở Hàn Quốc

XPlate® có thể sử dụng cho cả lò hơi thông thường và lò hơi tầng sôi
tuần hoàn CFB trong các ngành công nghiệp như nhiệt điện, chế biến
thức ăn, công nghiệp giấy, vải sợi, dược và cao su. Mức tiết kiệm nhiên
liệu đạt được từ 2% - 5%. Ngoài lợi ích chính của XPlate® là giảm tiêu
hao nhiên liệu, nó còn mang lại lợi ích cho môi trường, làm giảm đáng
kể lượng khí thải CO 2 , NO x và SO x .
Không có XPlate®

Có XPlate®

Quá trình khí hóa than

Công ty CP Prime Yên Bình, Việt Nam

Phản ứng hoá học của cacbon, ô xy, và hơi nước trong lò khí hoá được
tăng cường nhờ XPlate ®. Càng nhiều phân tử đơn tự do ô xy và nước,
phản ứng của chúng với than càng hiệu quả hơn làm tăng hàm lượng
CO, H 2 , và CH4 trong khí tổng hợp. Thông thường nhiệt trị của khí
than tổng hợp tăng ít nhất 1%, đồng thời giảm lượng than tiêu thụ.

Lò gạch men / Lò sấy phun

Ứng dụng XPlate ® cho lò nung gạch men sẽ giúp tiết kiệm khí gas tự
nhiên hoặc khí gas tổng hợp từ 2% - 5%. Trong quá trình sấy phun,
ngoài tiết kiệm nhiên liệu, XPlate ® còn làm chất lượng sản phẩm tốt
hơn, giảm độ ẩm sản phẩm.
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