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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Dịch vụ Kỹ thuật: Phát triển Nhà máy Nhiệt điện
Đặc tính
Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dựa trên thiết kế ở giai đoạn EPC trong quá trình phát triển nhà máy
nhiệt điện với các đặc tính sau:
 Quan điểm từ sự hữu dụng, nhìn ở góc độ của người vận hành cơ sở
 Lịch sử lâu đời về thành tựu nổi bật trong vấn đề tiết kiệm năng lượng
 Kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng từ nhiều nhà sản xuất khác nhau
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Hành động xuất phát từ viễn cảnh cống hiến cho sự cải thiện môi trường ở một số quốc gia nước ngoài
khác, cải thiện hiệu suất nhiệt và mở rộng phương pháp bảo vệ môi trường, TEPCO đã tận dụng triệt
để kinh nghiệm của mình để xây dựng trạm nhiệt điện, vận hành và bảo dưỡng dựa trên công nghệ của
riêng mình.
1. Thiết kế nhà máy khái niệm
Thiết kế cơ bản
- Hiệu năng nhà máy
- Quy cách kỹ thuật của nhà máy
- Vận hành nhà máy
Bản vẽ mặt bằng khu đất
- Sơ đồ bố trí nhà máy
- Hình trạng nhà máy
- Kế hoạch vận chuyển và lắp đặt thiết bị
2. Hợp đồng EPC (thiết kế kỹ thuật, cung ứng thiết
bị công nghệ và thi công xây dựng)
Đề nghị mời thầu cho EPC
- Phạm vi công trình
- Điều kiện thiết kế
- Vận hành nhà máy
- Các hạng mục bảo hành
Sơ tuyển các nhà thầu EPC tiềm năng
- Đánh giá nhà thầu
Xem xét đề nghị cho EPC
- Quy cách kỹ thuật của thiết bị
- Tiến độ và quy trình sản xuất, vận chuyển, lắp đặt
- Nhà cung cấp thiết bị
- Tiêu chuẩn thử nghiệm
Kỹ thuật chi tiết
- Tiến độ tổng thể
- Trách nhiệm
- Sơ đồ bố trí nhà máy và hình trạng nhà máy đối với mục đích bảo dưỡng
và an toàn
- Quy cách kỹ thuật của thiết bị
- Tiến độ và quy trình sản xuất, vận chuyển, lắp đặt
- Kiểm soát chất lượng tổng thể, môi trường và an toàn
Hợp đồng EPC
- Phạm vi EPC
- Chi phí EPC
3. Tiến độ dự án (thiết kế kỹ thuật, thi công xây dựng và khánh thành)
4. Giấy phép
Quy cách kỹ thuật của nhà máy để xin giấy phép môi trường
Quy cách kỹ thuật nhiên liệu để xin giấy phép môi trường
Xin giấy phép
- Môi trường
- Chi phí EPC

Hiệu quả hoặc nhận xét
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 Tiết kiệm năng lượng bằng cách nâng cao hiệu suất nhiệt
 Nâng cao tính khả dụng bằng quản lý chất lượng
Một trong những chỉ số chứng minh hiệu suất cung cấp điện của TEPCO là hiệu suất nhiệt chiếm
47.1% tại toàn bộ các nhà máy nhiệt điện (2010).

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Phát triển các trạm nhiệt điện trong khu vực dịch vụ của TEPCO (khoảng 38,700MW
(tính đến tháng 3 năm 2012) tại 25 địa điểm)
Nước ngoài: (1) Dịch vụ kỹ thuật của chủ đầu tư tại Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 2-2
(715MW)
Dự án ở Việt nam
Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Mekong
Thời hạn: Tháng 2/1999 – Tháng 10/2004
Dịch vụ kỹ thuật
- Nghiên cứu tính khả thi
- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường
- Xem xét lại thiết kế nhà máy, bản vẽ và tài liệu do EPC cung cấp
- Hỗ trợ chủ đầu tư đàm phán và hoàn tất hợp đồng EPC
- Hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp trong suốt quá trình đàm phán với bên cho vay và bảo
hiểm
Lò thu hồi nhiệt ở Phú Mỹ 2-2

Nhà máy điện Chang-Bin (Đài loan)

(2) Dịch vụ kỹ thuật của chủ đầu tư ở Chang-Bin (490MW) / Fong-Der (490MW x 2) Dự
án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp ở Đài loan
Chủ đầu tư: Công ty Star Energy Power xây dựng nhà máy điện Chang-Bin, Công
ty Sun Ba Power xây dựng nhà máy điện Fong-Der
Thời hạn: Tháng 8/2000 – Tháng 4/2004
Dịch vụ kỹ thuật
- Xem xét lại thiết kế nhà máy, bản vẽ và tài liệu do EPC cung cấp
- Hỗ trợ chủ đầu tư đàm phán và hoàn tất hợp đồng EPC
- Hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp trong suốt quá trình đàm phán với bên cho vay và bảo
hiểm
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