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Serviço de Engenharia: Desenvolvimento de Usina de Energia Termal
Características
A Tepco fornece serviços de engenharia em design na fase de EPC (Engineering, Procurement and
Construction - Engenharia, Aquisição e Construção), para o desenvolvimento de usina de energia termal,
com as seguintes características.
 Pontos de vista da empresa, como operadora das instalações
 Longa história com altos resultados em economia de energia
 Experiências em obtenção de equipamentos de diversos fornecedores
Descrição Geral ou Princípios do Sistema
Atuando a partir de uma perspectiva de contribuir para reduzir o impacto negativo ao meio ambiente em
diversos países, elevando a eficiência termal e expandindo medidas para proteger o meio ambiente, a
Tepco tem utilizado todas as suas experiências acumuladas em construção, operação e manutenção de
usinas de energia termal, com base em suas próprias tecnologias.
1. Projeto de Concepção da Usina
Projeto Básico
- Desempenho da usina
- Especificações da usina
- Operação da usina
Plano Gráfico
- Leiaute da usina
- Configuração da usina
- Plano de transporte e instalação de
equipamentos
2. Contrato de EPC (Engenharia, Aquisição e
Construção)
Requerimentos de Propostas de EPC
- Âmbito dos trabalhos
- Condições do projeto
- Operação da usina
- Itens de garantia
Avaliação Prévia das Empresas Contratadas para EPC
- Avaliação das empresas contratadas
Examinação das Propostas de EPC
- Especificações de equipamentos
- Manufatura, transporte, cronograma de instalação e procedimentos
- Fornecedores de equipamentos
- Critério de examinação
Plano de Detalhes
- Cronograma geral
- Responsabilidade
- Leiaute e configuração da usina para manutenção e segurança
- Especificações dos equipamentos
- Manufatura, transporte, cronograma de instalação e procedimentos
- Controle em geral da qualidade, meio ambiente e segurança
Contrato de EPC
- Âmbito dos trabalhos de EPC
- Custo de EPC
3. Cronograma do Projeto (Engenharia, Construção e Início de Operação)
4. Permissões e Aprovações
Especificações da Usina para a Obtenção de Aprovação Ambiental
Especificações de Combustível para Aprovação Ambiental
Requerimento para Permissões e Aprovações
- Meio ambiente
- Custo de EPC

Efeitos de Economia de Energia e Itens Específicos
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◆ Economia de energia mediante a melhora da eficiência termal
◆ Melhora da eficácia mediante a elevação da qualidade
Em 2010, a Tepco atingiu a taxa de eficiência termal de 47,1% em todas as suas usinas de energia
termal, consistindo em um dos indicadores de fornecimento eficiente de energia elétrica.
Installation in Practice
Implementações
Realizadasor
ouSchedule
Previstas

JAPÃO

Desenvolvimento de estações de energia termal dentro da área de competência da Tepco
(aprox. 38.700MW em 25 localidades (março de 2011))

EXTERIOR

(1) Serviços a Proprietários em Engenharia na Usina de Energia de Ciclo Combinado de
Phu-My 2-2
Proprietário: Mekong Energy Company Ltd.
Período: Fevereiro de 1999 a outubro de 2004
Serviços Técnicos
- Estudo de viabilidade
- Avaliação do Estudo de Impacto Ambiental
- Revisão do projeto, desenho e documentação da usina apresentados pela empresa
contratada para EPC
- Assistência ao proprietário na negociação e finalização do contrato de EPC
- Fornecimento de apoio durante a negociação com os concessores de empréstimos e
seguradoras
Caldeira a Vapor com Recuperação do
Calor de Exaustão em Phu-My 2-2

Usina Termoelétrica de Chang-Bin (Taiwan)

(2) Serviços a Proprietários em Engenharia no Projeto de Usina de Energia Termal de Ciclo
Combinado em Chang-Bin e Fong-Der, em Taiwan
Proprietário: Star Energy Power Corporation no caso da Usina de Energia de Chang-Bin, e
Sun Ba Power Corporation no caso da Usina de Energia Fong-Der
Período: Agosto de 2000 a abril de 2004
Serviços Técnicos
- Revisão do projeto, desenho e documentação da usina apresentados pela empresa
contratada para EPC
- Assistência ao proprietário na negociação e finalização do contrato de EPC
- Fornecimento de apoio durante a negociação com os concessores de empréstimos e
seguradoras
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