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 Thủy điện
Đặc tính
Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động phát triển nhà máy thủy điện bao gồm việc xác định khu vực
tiềm năng, nghiên cứu tính khả thi, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng với các đặc tính sau:
 Quan điểm từ sự hữu dụng, nhìn từ góc độ của người vận hành cơ sở
 Đạt được hiệu quả sử dụng nguồn nước bằng cách phát triển 160 nhà máy thủy điện ở Nhật Bản
bao gồm 9 nhà máy điện loại tích năng khổng lồ
 Tích lũy kiến thức toàn diện về công nghệ xây dựng, lắp đặt và ứng dụng các cơ sở sản xuất điện (ví
dụ như đập nước, đường hầm, các cơ sở điện ngầm, cửa hút, đường thoát và đập tràn) đồng thời có
tính đến cả chi phí thực hiện và sự thân thiện với môi trường.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
TEPCO cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho việc phát triển các nhà máy thủy điện bao gồm các hạng mục
sau:
1. Đánh giá tính khả thi lĩnh vực kinh doanh
- Phân tích yếu tố kinh tế và tài chính
- Phân tích hệ thống
2. Khảo sát hiện trường
- Đo lưu lượng trên sông
- Khảo sát chất lượng nước
- Khảo sát địa hình
- Khảo sát địa chất
- Giám sát và phân tích môi trường
- Giám sát và phân tích xã hội
3. Khảo sát thủy văn
- Đo lưu lượng
- Phân tích dòng chảy
- Nghiên cứu lưu lượng lũ
- Kế hoạch vận hành đập nước
4. Nghiên cứu tiền khả thi và khả thi
- Khảo sát hiện trường tiềm năng
- Kế hoạch sản xuất điện
- Thiết kế cơ bản
- Lập kế hoạch xây dựng
- Lập kế hoạch chi phí dự án
- Phân tích kinh tế và tài chính

Hiện trường nguồn nước Kusan (Indonesia)

Khảo sát tiềm năng thủy điện (Zambia)

5. Thiết kế chi tiết cho cơ sở thủy điện (Cơ sở kỹ thuật dân dụng, thiết bị điện và dụng cụ cơ khí)
Đập nước: Đập nước bê tông (loại: đập trọng lực, đập vòm, đập trụ chống)
(phương pháp xây dựng: phương pháp RCC, phương pháp ELCM, v.v…)
Đập đá, đập đất
Kênh nước: Cửa hút, cửa xả, tháp điều áp, đường ống, đập tràn
Nhà máy điện: Nhà máy điện bán ngầm, nhà máy điện ngầm, nhà máy điện nổi
Thiết bị điện và dụng cụ cơ khí: tuabin (loại: tuabin Francis, tuabin Pelton, và tuabin cánh quạt)
Máy phát, máy biến áp, thiết bị phụ trợ, đường dây tải điện và thiết bị chuyển mạch
- Thử nghiệm mô hình thủy lực
- Nghiên cứu vận hành hiệu quả
- Phân tích động thái và tính ổn định dưới tải trọng tĩnh hoặc động
- Tính toán chi phí chi tiết
- Chuẩn bị hồ sơ và bản vẽ mời thầu
- Thiết kế chi tiết về cầu và đường hầm để vận chuyển máy phát điện và kết nối đường lộ
- Thiết kế chi tiết các biện pháp xử lý về môi trường

6. Giám sát xây dựng
- Hỗ trợ về mặt quy trình
- Hỗ trợ đánh giá nhà thầu
- Hỗ trợ đàm phán và lập hợp đồng
- Giám sát xây dựng
- Thanh tra và quản lý
- Kiểm tra nghiệm thu
- Giám sát các khía cạnh về môi trường và xã hội
7. Vận hành và bảo dưỡng
- Bảo dưỡng và kiểm tra cơ sở thủy điện để vận hành
Khu vực lên kế hoạch xây dựng nhà máy
hiệu quả
thủy điện ở hạ nguồn sông Wailoa (Fiji)
- Dự báo lượng mưa và lưu lượng vào và vận hành cửa
đập
- Giám sát và điều tra độ ổn định đối với việc khôi phục và cải tạo
- Hướng dẫn vận hành hồ chứa hiệu quả
8. Chuyển giao công nghệ
- Đào tạo tại chỗ trong giai đoạn F/S, D/D và C/S
- Đào tạo vận hành và bảo dưỡng
- Đào tạo phương pháp kỹ thuật trên lý thuyết và thực hành thực tế
- Tham quan hiện trường của các cơ sở nguồn điện khác để đa dạng hóa và phát triển các kỹ năng mới
9. Hỗ trợ kỹ thuật
- Phái cử chuyên gia đến trong từng giai đoạn của dự án

Hiệu quả hoặc nhận xét
 Tận dụng hiệu quả nguồn nước
 Thiết kế có xem xét đến vấn đề môi trường
 Chuyển giao công nghệ, bao gồm cả vận hành và bảo dưỡng

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước:  Đạt được mục tiêu phát triển 164 nhà máy thủy điện (công suất lắp đặt: 8,983MW)
bao gồm 9 nhà máy điện tích năng (bao gồm nhà máy điện lớn nhất thế giới
Kanagawa: sản xuất điện tích năng với lượng đầu ra cuối cùng 2,820MW) và các nhà
máy thủy điện thông thường.
Nước ngoài:  Khảo sát ban đầu cho dự án khôi phục Baluchaung Số 2 (2012)
 “Nhà máy thủy điện để bảo vệ Dự án di sản thế giới ruộng bậc thang ở Philippine”
(2010)
 “Nghiên cứu ban đầu về Dự án khôi phục và mở rộng nhà máy tthủy điện ở Bakaru,
Indonesia” (2010)
 “Nghiên cứu khả thi (F/S) của nhà máy thủy điện Kusan, Indonesia” (2005)
“Nghiên cứu ban đầu về Dự án nhà máy thủy điện Kusan” (2009)
 “Nghiên cứu về Dự án phát triển năng lượng tái tạo thủy điện ở hạ lưu Wailoa thuộc
Cộng hòa quần đảo Fiji” (2009)
 “Khảo sát phát triển Kế hoạch tổng thể điện khí hóa nông thôn Zambia” (2007)
 “Báo cáo về năng lượng tái tạo Fiji” (2007)
 “Nghiên cứu khả thi CDM về hiện trường thủy điện Tà Thàng, Việt Nam (2005)"
 “Đánh giá lựa chọn phát triển đối với Dự án nhà máy thủy điện Ulu Terengganu,
Malaysia (2003)”
 “Nghiên cứu khả thi của phát triển phương án thủy điện Ulu Jelai, Malaysia (2002)”
 “Dự án điện tích năng Shanxi Xilongchi, Trung quốc (2002)”
Liên hệ:

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, International Affairs Department
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp
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