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MỞ ĐẦU
I. Xuất xứ của dự án
Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng II công suất 2x660 MW (Dự án) là dự án đầu
tư xây dựng mới, được thiết kế nằm trong Quy hoạch tổng thể của Trung tâm Điện lực Vũng
Áng. Dự án dự kiến vận hành thương mại các tổ máy vào năm 2022 và sẽ được phát triển
theo hình thức đầu tư Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) do Nhà đầu tư là Công
ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt Điện Vũng Áng II (VAPCO) đầu tư.
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án do VAPCO lập (lần 1) với sự tư
vấn của Environmental Resources Management (ERM) đã được phê duyệt theo Quyết định
số 40/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục
01).
Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng của Dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do
VAPCO thực hiện đã được phê duyệt trong Quyết định số 0538/QĐ-BCT của Bộ Công
Thương ngày 28 tháng 01 năm 2011 (Phụ lục 02).
Báo cáo ĐTM của Dự án do VAPCO lập (lần 2) với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn
Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã được phê duyệt theo Quyết định số 393/QĐ-BTNMT ngày 13
tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 03).
Tuy nhiên trong giai đoạn triển khai, do vướng mắc trong đàm phán các Hợp đồng dự án với
Chính phủ nên dự án không đáp ứng đúng tiến độ. Báo cáo ĐTM của Dự án do VAPCO lập
(lần 3) với sự tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hoá Môi trường
(CEMM) đã được phê duyệt theo Quyết định số 3055 /QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 10 năm
2018, của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 04).
Hiện nay, trước xu thế áp dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường nhất, Dự án
đã nghiên cứu điều chỉnh áp dụng công nghệ trên siêu tới hạn (Ultra-supercritical – USC) đã
được thương mại hoá trên thế giới nhằm nâng cao hiệu suất phát điện của nhà máy và giảm
phát thải vào môi trường. Báo cáo giải trình này nhằm phân tích, đánh giá liên quan đến việc
chuyển đổi công nghệ lò hơi của Dự án về sự đáp ứng của các công trình bảo vệ môi trường
(BVMT) của Dự án đã được Bộ TNMT phê duyệt trong báo cáo ĐTM (lần 3) năm 2018 theo
công nghệ siêu tới hạn (Supercritical – SC).
II. Sự cần thiết thay đổi công nghệ từ siêu tới hạn sang trên siêu tới hạn
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy
hoạch điện VII điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số
428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2016. Theo đó, tỷ trọng cơ cấu nguồn nhiệt điện than dự
kiến đến năm 2030 là 42,6%, sản xuất ra 53,2% tổng sản lượng điện thương mại. Như vậy,
nhu cầu cung cấp điện từ các NMNĐ ở Việt Nam được dự báo trong tương lai là rất lớn và
hướng tới phát triển theo công nghệ nhiệt điện than sạch hơn, hiệu suất cao hơn, phát thải ít
CO2 hơn.
Các NMNĐ đốt than phun hiện nay ở Việt Nam phổ biến với thông số dưới tới hạn
(subcritical) và thông số trên tới hạn (supercritical - SC). Thông số hơi sẽ quyết định hiệu
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suất sản xuất điện năng của nhà máy. Nhiệt độ và áp suất hơi càng cao thì hiệu suất phát điện
nhà máy càng cao. Do đó, xu hướng áp dụng thông số hơi trên siêu tới hạn (ultra supercirtical
- USC) đang chiếm ưu thế, vì có thể nâng cao nhiệt độ và áp suất hơi nhờ những tiến bộ trong
công nghệ vật liệu.
Việc đề xuất chuyển đổi từ công nghệ SC sang công nghệ USC của Dự án được thực hiện
dựa trên các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực BVMT sau đây:
-

-

-

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, ngày 17 tháng 6
năm 2010;
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định
về quy hoạch bản vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý
chất thải và phế liệu;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 5
năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm
2013 về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
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CHƯƠNG 1
CÔNG NGHỆ LÒ HƠI
1.1 Công nghệ lò hơi siêu tới hạn
Theo hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, TAD/PG(2016)1, Phụ lục
6) thì công nghệ hơi siêu tới hạn (SC) là công nghệ áp dụng với thông số áp suất hơi > 221 bar
(22,1 MPa) và nhiệt độ hơi > 550°C, hoặc là công nghệ có mức phát thải từ 750 g CO2/kWh đến
850 g CO2/kWh.
1.2 Công nghệ lò hơi trên siêu tới hạn
Theo hướng dẫn của tổ chức OECD (TAD/PG(2016)1, Phụ lục 6 thì công nghệ hơi trên siêu tới
hạn (USC) là công nghệ áp dụng với thông số áp suất hơi > 240 bar (24 MPa) và nhiệt độ hơi ≥
593°C, hoặc là công nghệ có mức phát thải < 750 g CO2/kWh.
1.3 So sánh các công nghệ lò hơi
Các NMNĐ đốt than phun hiện nay phổ biến với thông số dưới tới hạn và thông số trên tới hạn.
Xu hướng áp dụng thông số hơi trên tới hạn (bao gồm SC và USC) đang chiếm ưu thế vì có thể
nâng cao nhiệt độ và áp suất hơi. Vấn đề cơ bản là khi tăng nhiệt độ và áp suất, lò hơi phải sử
dụng kim loại chịu nhiệt đặc biệt có chi phí cao.
Việc sử dụng thông số hơi trên tới hạn không làm tăng hiệu suất của lò hơi, nhưng hơi có thông
số cao hơn sẽ làm tăng hiệu suất của cả chu trình hơi. Như vậy, tương ứng sẽ làm giảm lượng
tiêu hao nhiên liệu, và cũng làm giảm lượng phát thải CO2, và giảm công suất của các thiết bị
phụ (như bơm, quạt…) trên mỗi MW điện phát ra. Hình 1.1 mô tả hiệu suất tổ máy (LHV) khi
thay đổi thông số hơi, và Hình 1.2 mô tả mức giảm phát thải khi nâng cao thông số hơi.
Khái niệm về USC được phổ biến và đầy đủ nhất là theo hướng dẫn của OECD (2016). Theo đó,
khái niệm công nghệ USC là công nghệ có thông số áp suất hơi > 240 bar (24 MPa) và nhiệt độ
hơi ≥ 593°C, hoặc theo mức phát thải thì USC đáp ứng mức phát thải < 750 g CO2/kWh (Bảng
1.1).
Bảng 1.1 - So sánh thông số hơi dưới tới hạn và trên tới hạn
Thông số

Áp suất
Nhiệt độ
Mức phát thải

Đơn vị

Dưới tới hạn

Trên tới hạn

Sub-C

SC

USC

Bar

< 221

> 221

> 240

MPa

< 22,1

22,1

24

°C

-

550

≥ 593

g CO2/kWh

> 850

750 - 850

< 750
Nguồn: OECD, 2016.
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Hình 1.1 - Hiệu suất tổ máy (LHV) khi thay đổi thông số hơi
Nguồn: Kumar Rayaprolu, 2012.

Hình 1.2 - Mức giảm phát thải khi nâng cao thông số hơi
Nguồn: Kumar Rayaprolu, 2012.

CEMM

Trang

4

VAPCO

Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Nâng cấp điều kiện hơi – từ SC lên USC

1.4 Xu hướng áp dụng công nghệ USC
Công nghệ lò hơi với thông số hơi trên tới hạn đã phát triển và phân chia thành các dải thông số
hơi: siêu tới hạn (supercritical – SC), trên siêu tới hạn (ultra-supercritical – USC), trên siêu tới
hạn tiên tiến (advance ultra-supercritical – A-USC). Thông số hơi A-USC vẫn còn đang trong
quá trình nghiên cứu để triển khai đưa vào vận hành thương mại. Lịch sử phát triển liên quan
đến thông số hơi của các NMNĐ được mô tả trong Hình 1.3.
Hiện tại, các NMNĐ thông số hơi trên siêu tới hạn (USC) là sự lựa chọn tốt nhất khi xem xét về
yếu tố hiệu suất và mức độ phát thải cũng như yếu tố tin cậy về mặt công nghệ. Trước đây việc
sử dụng các lò hơi thông số hơi USC bị giới hạn do những yêu cầu rất cao về vật liệu chế tạo.
Tuy nhiên, sự tiến bộ trong khoa học vật liệu ngày nay đã loại bỏ yếu tố bất lợi này. Các lò hơi
USC không cần thiết phải tăng chiều dày của vật liệu của các bộ phận chịu áp lực đồng thời giá
thành chế tạo cũng đã giảm đáng kể.
Với các ưu điểm về hiệu suất nhiệt cao hơn khi hoạt động ở công suất định mức, tiêu hao ít
nhiên liệu hơn và lượng phát thải thấp hơn, đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn môi trường
ngày càng nghiêm ngặt, thì lò hơi thông số hơi USC ngày càng được áp dụng phổ biến hơn trên
thế giới.

Hình 1.3 - Lịch sử phát triển thông số hơi trên thế giới
Nguồn: Chengyu Chi, 2011.
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CHƯƠNG 2
CÔNG NGHỆ LÒ HƠI ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN NMNĐ VŨNG
ÁNG II
2.1. Thông số công nghệ lò hơi SC áp dụng cho Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Theo báo cáo Nghiên cứu khả thi của Dự án được phê duyệt năm 2011, công nghệ lò hơi SC
với các thông số chính áp dụng cho Dự án được trình bày trong Bảng 2.1. Các thiết bị chính
liên quan đến hệ thống hơi của Dự án khi áp dụng công nghệ lò hơi SC bao gồm:
a. Lò hơi: Lò hơi sẽ là loại trực lưu áp suất trượt, thông số siêu tới hạn, đốt than phun trực
tiếp, tái nhiệt một lần. Lò hơi được thiết kế để cấp hơi liên tục với áp suất và nhiệt độ hơi mới
định mức đến tuabin máy phát có công suất 660MW.
Nhiên liệu chính để đốt lò là hỗn hợp 70% than á bitum và 30% than bitum, nhưng lò hơi
cũng được thiết kế để có thể đốt được 100% than bitum hoặc 100% than á bitum. Nhiên liệu
phụ là dầu DO theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5689:2013.
Thiết kế và cách bố trí vòi đốt than bột, phương thức cấp không khí cháy sẽ được thực hiện
sao cho mức phát thải NOx tại miệng ra ống khói đạt yêu cầu qui định trong QCVN
22:2009/BTNMT mà không cần phải lắp đặt thiết bị khử NOx ngoài buồng đốt.
Buồng đốt: Buồng đốt sẽ là kiểu bức xạ, vách ống hàn màng, làm mát bằng nước. Ống buồng
đốt sẽ là ống xoắn trơn hoặc ống thẳng có rãnh xoắn trong tuỳ theo thiết kế của nhà sản xuất.
Vòi đốt: Vòi đốt có thể bố trí kiểu tiếp tuyến trên vách hoặc ở góc buồng đốt, hoặc bố trí đối
diện trên tường trước và tường sau của buồng đốt, tuỳ theo thiết kế của nhà sản xuất.
Các vòi đốt than bột là loại vòi phun NOx thấp, giảm thiểu NOx hình thành trong buồng đốt.
Các vòi đốt và hệ thống đốt lò phải tuân thủ các tiêu chuẩn đốt quốc tế và trong nước liên
quan.
b. Tua bin và thiết bị phụ
Gian tuabin máy phát chứa tuabin máy phát và các thiết bị phụ như bể chứa dầu bôi trơn
tuabin, thiết bị dầu bôi trơn khác, hệ thống điều khiển điện thuỷ lực và các thiết bị làm mát.
Gian tuabin máy phát cũng bao gồm các thiết bị phụ trợ thuộc các hệ thống nước cấp và nước
ngưng, gồm có bình ngưng chính kiểu bề mặt, bơm chân không kiểu cơ khí, bơm nước ngưng,
bình ngưng hơi chèn, hệ thống khử khoáng làm sạch nước ngưng, bộ gia nhiệt nước cấp hạ
áp, thiết bị khử khí và bể chứa nước khử khí, các bơm nước cấp lò hơi và động cơ dẫn động,
các thiết bị gia nhiệt nước cấp cao áp và các hệ thống điều khiển, các hệ thống thiết bị điện
cần thiết để hỗ trợ vận hành của các thiết bị này.
Máy phát điện tuabin có công suất thô bằng 660MW ở mức tải RO. Công suất lớn nhất dự
kiến (không đảm bảo) là 680MW ở van tiết lưu ở trạng thái mở rộng (VWO). Điều kiện này
tương ứng với điều kiện công suất vận hành liên tục lớn nhất của lò hơi (BMCR).
Công nghệ sản xuất và vận hành của Dự án: Dự án sử dụng công nghệ lò than phun siêu tới
hạn (SC), với công suất 2x660MW, sử dụng nhiên liệu thứ cấp trong quá trình khởi động và
chạy thấp tải là dầu DO. Hình 2.1 mô tả quy trình đơn giản của nhà máy.
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Cấu hình nhà máy bao gồm hai (02) tổ máy và các hệ thống phụ trợ. Mỗi tổ máy gồm một
(01) lò hơi đốt than, một tuabin ngưng hơi và một máy phát điện.
Bụi và khí thải qua ống khói sẽ được khử bụi bằng hệ thống lọc bụi tĩnh điện, sau đó được
khử SO2 qua hệ thống khử lưu huỳnh dùng nước biển (Seawater-FGD), khói đã xử lý đạt yêu
cầu của QCVN 22:2009/BTNMT và được thải ra khí quyển qua ống khói cao 210 m.
Mỗi tổ máy có hệ thống xử lý và thu gom tro bay riêng từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện, bộ gia
nhiệt khí đốt và bộ hâm nước cấp được thu gom bằng băng tải vào si lô chứa tro bay bằng hệ
thống khí áp, nghĩa là tro sẽ khô hoàn toàn. Mỗi tổ máy của nhà máy có một hệ thống xử lý
tro xỉ đáy và si lô chứa cho phép thu gom và tháo tro đáy từ lò hơi và xỉ quặng từ máy nghiền
than. Tro xỉ được thu gom vận chuyển bằng xe tải hoặc qua đường ống thải tro (tùy chọn) ra
bãi tro xỉ. Phương án vận chuyển bằng xe chuyên dụng là phương án chính, bằng đường ống
là phương án thay thế.
Dự án sử dụng công nghệ làm mát nước bình ngưng bằng nước biển. Nước biển được lấy từ
cửa lấy nước biển theo tuyến ống và được bơm vào hệ thống làm mát của bình ngưng. Nước
thải làm mát được thu tại kênh và theo tuyến ống thải nước làm mát chạy song song với tuyến
thải nước làm mát của NMNĐ Vũng Áng I và xả lại biển.
2.2. Thông số hơi USC áp dụng cho Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Các thông số hơi chính của công nghệ USC dự kiến áp dụng cho Dự án được trình bày trong
Bảng 2.1.
Bảng 2.1 - Thay đổi thông số hơi chính của Dự án
STT

Thông số

Đơn vị

Giá trị
SC

USC

1

Công suất (thô/tinh)

MW

2

Lưu lượng hơi (BMCR)

Tấn/h

2.060

1.843,6

3

Áp suất hơi

MPa

25,4

28,5

4

Nhiệt độ hơi

C

570,9

603,2

5

Áp suất hơi tái nhiệt

MPa

4,6

6,07

6

Nhiệt độ hơi tái nhiệt

o

C

567,6

611

7

Nhiệt độ nước vào

o

C

286,6

306,6

8

Chênh lệch nhiệt độ nước làm mát

o

C

9

Nhu cầu nước biển làm mát (tổ máy)

m3/ngày

10

Nước xả đáy lò hơi

m3/ngày

11

Hiệu suất thô công suất định mức, LHV

%

42,1

43,4

12

Hiệu suất tinh công suất định mức, LHV

%

39,5

40,8

o

660/600

9
2.660.687

2.664.000

694

Công nghệ lò hơi USC với các thiết bị chính liên quan đến hệ thống hơi thay đổi của Dự án
bao gồm lò hơi và hệ thống hơi, tua bin. Cấu hình chung của nhà máy và các hệ thống thiết bị
khác và các hệ thống thiết bị xử lý khí thải và công trình BVMT của Dự án không thay đổi.
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Hình 2.1 - Sơ đồ mô tả quy trình công nghệ vận hành sản xuất của Dự án
Nguồn: Báo cáo ĐTM của Dự án, 2018.
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2.3. Sự thích hợp áp dụng công nghệ USC cho Dự án
Nguyên tắc chung trong việc phân tích lựa chọn công nghệ lò hơi và các thông số hơi chính
áp dụng cho NMNĐ dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
-

Công nghệ phải phù hợp với loại nhiên liệu sử dụng;

-

Công nghệ được lựa chọn phải hiện đại, vận hành an toàn tin cậy, ổn định lâu dài, dễ
dàng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa;

-

Công nghệ phải có hiệu suất cao để mang lại hiệu quả kinh tế cho Chủ đầu tư so với chi
phí đầu tư và giá thành nhiên liệu;

-

Công nghệ sử dụng phải đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn về môi trường của Việt Nam
hiện hành;

-

Công nghệ phải đã được kiểm chứng qua thực tế vận hành trên thế giới hoặc tại Việt
Nam;

-

Công nghệ phải hỗ trợ được việc tận dụng tro xỉ làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng
nhằm tăng tính hiệu quả kinh tế của dự án, giảm ô nhiễm và chi phí đầu tư cho việc tồn
trữ tro xỉ với khối lượng lớn;

-

Công nghệ phải phổ biến, dễ dàng lựa chọn được Nhà sản xuất/cấp hàng theo công
nghệ sử dụng để thuận lợi cho Chủ đầu tư trong công tác lựa chọn Nhà thầu thực hiện
Hợp đồng.

2.3.1 Phù hợp với nhiên liệu sử dụng
Các thông số chính để lựa chọn về chủng loại và thông số lò hơi dựa theo nhiên liệu đốt được
mô tả trong Hình 2.2. Như vậy, các loại nhiên liệu sử dụng công nghệ lò hơi SC cũng đốt
được và phù hợp khi áp dụng cho các lò hơi sử dụng công nghệ USC.
Hiện nay trên thế giới, ngoài hai nước xuất khẩu than lớn nhất là Indonesia và Australia, thì
các nguồn than khác là từ các nước nằm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương (trong đó có
Việt Nam).
Theo nghiên cứu về công nghệ than sạch liên quan đến lựa chọn than thiết kế cho các nhà
máy nhiệt điện USC của Việt Nam năm 2014 đưa ra khuyến cáo “xem xét đến khả năng cung
cấp, vận chuyển và đặc tính than, nguồn cung cấp than từ Indonesia và Australia là thực tiễn
và thuận lợi nhất cho Việt Nam”. Như vậy không có trở ngại về mặt nhiên liệu sử dụng của
công nghệ USC so với công nghệ SC khi áp dụng tại Việt Nam (ASEAN Centre for Energy,
2017).
2.3.2 Công nghệ hiện đại tiên tiến, hiệu suất cao
Với ưu điểm hiệu suất cao, giảm tiêu thụ nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải, công nghệ
USC được nhìn nhận là một công nghệ than sạch và từ lâu đã sự lựa chọn ở các nước phát
triển như Nhật Bản, EU, Mỹ và kể cả các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ. Có
thể nói các công nghệ phát điện hiệu suất cao trong đó có công nghệ SC và USC là xu hướng
phát triển tất yếu trong bối cảnh việc cung cấp nhiên liệu ngày càng khó khăn và sức ép cắt
giảm phát thải nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu.
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Công suất

Nhiên liệu

Lò hơi 2 đường khói

Lò kiểu tháp

Lò CFB

Bituminous, subbituminous

Bituminous, subbituminous

Lignite A

Lignite A và B

Khác: cốc dầu mỏ, sinh
khối, rác thải, dầu đá
phiến

Tới 1350MW

Tới 1350MW

Tới 660MW

Thông số hơi lên tới
330bar/650°C/670°C

Thông số hơi lên tới
605oC/623oC/300bar

Thông số hơi lên tới
300bar/600°C/620°C

Tái nhiệt hai lần
330bar/650°C/670°C/670°
C

Tái nhiệt hai lần
330bar/650°C/670°C/670
°C

Dầu và khí

Anthacite, lignite A và B

Hình 1.2 - Thiết kế lò phụ thuộc nhiên liệu đốt
Nguồn: GE Steam Power Product Catalog, 2017
Hình 2.3 mô tả về các so sánh hiệu suất NMNĐ với các thông số hơi khác nhau. Hiệu suất
nhiệt của công nghệ SC cao hơn chỉ 1,5% so với công nghệ Sub-C, mặc dù đã có nhiều thay
đổi về công nghệ và vận hành giữa công nghệ Sub-C và công nghệ SC. Tuy nhiên điểm khác
biệt chính giữa công nghệ SC và USC là việc sử dụng các vật liệu khác nhau dẫn đến hiệu
suất nhiệt cao hơn. Trong đó, hiệu suất nhiệt của công nghệ USC cao hơn công nghệ SC
khoảng 2,0% (và so với công nghệ Sub-C là 3,5%), và mang lại lợi ích kinh tế tối ưu cho dự
án mặc dù không có khác biệt quá lớn về công nghệ và vận hành giữa hai loại công nghệ SC
và USC.
2.3.3 Vật liệu sử dụng trong công nghệ lò hơi
Đối với lò hơi sự khác biệt về vật liệu giữa công nghệ SC và USC chủ yếu ở các bộ quá nhiệt
và tái nhiệt cuối. Đối với tuabin sự khác biệt về vật liệu chủ yếu ở các bộ phận sau (Hình
2.4):
-

Van, các đường ống hơi chính hơi tái nhiệt;

-

Phần cao trung áp HP/IP: Rotor, cánh, vòi phun, phần thân bên trong;

-

Phần hạ áp LP: Cánh động, vòi phun.
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Hình 2.3 - So sánh hiệu suất nhà máy điện với các thông số hơi
Nguồn: ASEAN Centre for Energy, 2017
Lò hơi

Tuabin

Hình 2.4 - Các bộ phận có sự khác biệt về vật liệu giữa công nghệ SC và USC
Nguồn: ASEAN Centre for Energy, 2017
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Trong chương trình hợp tác than sạch giữa Bộ Công thương (Việt Nam) và METI (Nhật Bản)
năm 2017, nhà cung cấp tuabin Toshiba cũng đã đưa ra so sánh về thông số hơi điển hình và
vật liệu áp dụng của hai loại công nghệ SC và USC (Bảng 2.2).
Bảng 2.2 - Lựa chọn loại vật liệu áp dụng cho công nghệ SC và USC
Lựa chọn vật liệu

Công nghệ SC

Công nghệ USC

Nhiệt độ hơi chính Tuabin (OC) @25MPa(g)

1,000OF to 1,100OF
(538OC to 593OC)

1,100OF to 1,160OF
(593OC to 625OC)

Bộ hâm nước

A178C/A210A1

Buồng đốt

A213T2/A213T12

Bộ phân ly/Bình xả đọng bộ phân ly
Bộ quá nhiệt cuối (Phần ống bị đốt nóng)

SBV62 (eqiv.A302C)
A213TP347H

Bộ quá nhiệt cuối (Phần ống không bị đốt
nóng)

Super 304 (CC2328)
A213T91

Ống góp đầu ra bộ quá nhiệt cuối

A335P91, P92

Đường ống hơi chính

A335P91, P92

Bộ tái nhiệt cuối (Thẳng đứng: Phần ống bị
đốt nóng)

A213TP347H

Bộ tái nhiệt cuối (Thẳng đứng: Phần ống
không bị đốt nóng)

Super 304 (CC2328)
A213T91

Ống góp đầu ra bộ tái nhiệt cuối

A335P91, P92

Đường ống tái nhiệt nóng

A335P91, P92

Hợp kim Cr thấp (Thép Ferit)

Hợp kim 9 Cr
(Thép Ferit)

Thép Austenitic

Nguồn: ASEAN Centre for Energy, 2017
Như vậy có thể nhận thấy công nghệ USC không có sự khác biệt quá lớn với công nghệ SC,
ngoại trừ sự khác biệt về vật liệu sử dụng cho một số bộ phận trong hệ thống hơi, nhưng đem
lại hiệu suất cao hơn rất nhiều.
2.3.4 Vận hành và sửa chữa bảo dưỡng
Liên quan đến hoạt động vận hành cho cho hệ thống hơi của các NMNĐ cũng không có sự
khác biệt lớn giữa hai loại công nghệ SC và USC (Bảng 2.3).
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Bảng 2.3 - So sánh về công tác vận hành
Hạng mục

SC

USC

Đánh giá về công nghệ USC

Điều chỉnh quá trình
cháy

Cơ sở

Tương tự SC

Điều chỉnh quá trình cháy tương tự công
nghệ SC

Thời gian khởi động

Cơ sở

Tương tự SC

Thời gian khởi động nhanh có thể đạt
được ngang bằng SC

Tổc độ thay đổi tải

Cơ sở

Tương tự SC

Tốc độ thay đổi tải có thể đạt được ngang
bằng SC

Quản lý chất lượng
nước cấp

Cơ sở

Tương tự SC

Quản lý chất lượng nước cấp yêu cầu
nghiêm khắc tương tự SC

Điều khiển nhà máy

Cơ sở

Tương tự SC

Ổn định vận hành có thể đạt được ngang
bằng SC

Liên quan đến hoạt động kiểm tra, các hạng mục bảo dưỡng định kì điển hình cho cho hệ
thống hơi của các NMNĐ cũng không có sự khác biệt lớn giữa hai loại công nghệ SC và
USC (Bảng 2.4). Các đánh giá so sánh về bảo dưỡng công nghệ SC và USC cũng không có
sự khác biệt (Bảng 2.5).
Bảng 2.4 - Các hạng mục bảo dưỡng định kì điển hình cho hệ thống hơi NMNĐ
Phần áp lực lò hơi

Hạng mục kiểm tra

Ống góp

Kiểm tra bên trong và làm sạch

Đường ống quá nhiệt

Thu thập dữ liệu về bề mặt vật liệu ống

Đường ống tái nhiệt

Kiểm tra khuyết tật và đường kính ống tại các điểm cố định

Phần áp lực tuabin

Hạng mục kiểm tra

Vỏ bên trong và bên
ngoài tuabin

Thu thập dữ liệu về bề mặt vật liệu ống

Đường ống dẫn hơi

Kiểm tra hạt từ tính/Kiểm tra thẩm thấu

Vòi phun/màng

Kiểm tra bằng mắt/Kiểm tra thẩm thấu

Van stop/van điều khiển
hơi

Kiểm tra thẩm thấu
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Bảng 2.5 - So sánh về bảo dưỡng công nghệ SC và USC
Mục

SC

USC

Đánh giá về công nghệ USC

Hạng mục kiểm tra

Cơ sở

Tương tự SC

Các hạng mục kiểm tra tương tự như
công nghệ USC

Giai đoạn kiểm tra

Cơ sở

Tương tự SC

Giai đoạn kiểm tra tương tự như
công nghệ USC

Chi phí bảo dưỡng
định kì

Cơ sở

Tương tự SC

Chi phí kiểm tra tương tự như công
nghệ USC

2.3.5. Công nghệ đã được kiểm chứng và thương mại hóa
a. Lịch sử phát triển công nghệ SC và USC
Theo nghiên cứu của một số tổ chức liên quan đến NMNĐ đốt than của Nhật Bản, xu hướng
phát triển thông số của lò hơi đốt than theo thời gian được thể hiện trong Hình 2.5.

Hình 2.5 - Quá trình phát triển thông số hơi trên tới hạn của BHK
Nguồn: Babcock Hitachi K.K, 2017
Các lò hơi thông số siêu tới hạn đầu tiên trên thế giới đã được xây dựng từ những năm 1950
tại các NMNĐ Chemische WerkeHüls, NMNĐ Philo Nr. 6, NMNĐ Eddystone Nr. 1. Thập
kỷ 60 chứng kiến hàng loạt các lò hơi siêu tới hạn được lắp đặt tại Mỹ và kéo dài trong 20
năm sau đó tại Đức và Nhật Bản. Tại Mỹ, một lò hơi PC công suất 600 MW lắp đặt tại nhà
máy điện Turk, Arkansas là tổ máy thông số hơi trên siêu tới hạn đầu tiên được xây dựng ở
nước này bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2012.
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Tại Nhật Bản, gần như hơn 30 GW công suất nhiệt điện than của nước này là từ các nhà máy
siêu tới hạn hoặc nhà máy trên siêu tới hạn, trong đó đa số được xây dựng chưa đầy 30 năm.
Dựa vào than nhập khẩu, hiệu quả về kinh tế khuyến khích các nhà máy vận hành hiệu quả
hơn đồng thời giúp cho các trung tâm nhiệt điện đốt than phun của Nhật Bản trở thành tiên
tiến và sạch nhất trên thế giới. Việc phát triển kim loại độ bền cao tại Nhật Bản trong suốt
thời gian những năm 1980 đã dẫn tới tổ máy USC đầu tiên trên thế giới tại nhà máy điện
Tsuruga, hoạt động từ năm 1992. Kể từ đó, 11 GW công suất của các nhà máy USC đã được
xây dựng với các tổ máy từ 600 đến 1050 MW, trong đó tổ máy điển hình phát điện với nồng
độ khí thải thấp đặt tại Isogo.
Trung Quốc cũng khuyến khích phát triển công nghệ USC. Nhiều NMNĐ tiên tiến nhất thế
giới công suất đạt tới 1000MW như Waigaoxiao 3, Taizhou.
Hàn Quốc trong hơn 2 thập kỉ qua cũng đã phát triển hơn 20GW công suất nhiệt điện than
chủ yếu là các tổ máy thông số USC và SC đốt than phun. Các tổ máy USC đốt than phun
đầu tiên được xây dựng ở nước này là Dangjin #9&10 công suất 2x1020MW.
Hiện tại, Mỹ, Nhật, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ đều có các chương trình nghiên cứu phát triển
thế hệ lò hơi trên siêu tới hạn tiên tiến (A-USC) nhiệt độ hơi chính có thể đạt trên 700oC áp
suất hơi chính trên 350 bar, hiệu suất LHV nhà máy đạt tới 50% và đã đạt được những bước
tiến nhất định trong công nghệ mới này.
Các lò hơi áp dụng công nghệ USC đã được xây dựng và đưa vào vận hành tại nhiều nước
phát triển trên thế giới, đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, điều này chứng minh tính ưu
việt của công nghệ USC trong lĩnh vực nhiệt điện đốt than.
b. Tính thương mại hóa công nghệ SC và USC
Thị trường cung cấp thiết bị lò hơi, tuabin với các thông số trên tới hạn là tương đối cạnh
tranh, và có nhiều nhà cung cấp, có gam công suất tổ máy và thông số hơi đa dạng. Bảng 2.6
thống kê một số nhà chế tạo lò hơi và tuabin trên thế giới.
Bảng 2.6 - Các nhà chế tạo lò hơi/tuabin lớn trên thế giới
TT

Nhà chế tạo

Quốc gia

Công suất lò lớn
nhất (MW)

Thông số hơi lớn
nhất (bar/oC/oC)

1

Mitsubishi

Nhật Bản

1100

245/600/620

2

Hitachi

Nhật Bản

1000

250/600/610

3

Toshiba

Nhật Bản

1050

250/600/610

4

IHI

Nhật Bản

1050

272/605/623

5

Ansaldo

Italia

660

252/604/612

6

Doosan

Hàn Quốc

1000

269/613/624

7

Siemens

Đức

813

280/600/610

8

GE(*)

Mỹ

1300

330/650/670
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9

SEC

Trung Quốc

1000

276/605/605

10

Dongfang

Trung Quốc

1000

262/605/605

11

Harbin

Trung Quốc

1000

275/605/603

12

Krasny Kotelshchik

Nga

800

255/568/596

(*) Ghi chú: trong đó bao gồm cả mảng chế tạo thiết bị nhà máy điện mới sát nhập từ Alstom
Power trước đây.
Thông số hơi USC được áp dụng chủ yếu ở các nước phát triển do những yêu cầu nghiêm
ngặt về bảo vệ môi trường. Hiện tại các nước đang phát triển đang dần triển khai các dự án áp
dụng công nghệ trên siêu tới hạn. Lý do là các động lực chính để sử dụng công nghệ trên siêu
tới hạn như giá nhiên liệu ngày càng giảm do những tiến bộ trong công nghệ vật liệu, thân
thiện hơn với môi trường, và sức ép cắt giảm phát thải ngày càng lớn ở các quốc gia.
Như vậy, công nghệ lò hơi áp dụng thông số hơi USC hiện nay đã được nhiều nhà sản xuất
thiết bị năng lượng cung cấp trên thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và nhiều nhà máy áp
dụng công nghệ USC đã được đưa vào vận hành thương mại tại các quốc gia phát triển trên
thế giới.
2.3.6 Công nghệ thân thiện môi trường
Như đã phân tích ở trên công nghệ USC với ưu điểm hiệu suất cao, giảm tiêu thụ nhiên liệu
dẫn đến cắt giảm phát thải, được nhìn nhận là một công nghệ than sạch và từ lâu đã sự lựa
chọn ở các nước phát triển thế giới. Trong đó tiêu chí để đánh giá công nghệ lò hơi USC về
phương diện phát thải khí là < 750 g CO2/KW.
Đặc điểm của than là trong thành phần có chứa một hàm lượng thành phần các chất không
cháy hết do đó nhược điểm lớn của công nghệ nhiệt điện đốt than truyền thống là hằng năm
thải ra một lượng lớn tro xỉ. Hiệu suất nhiệt của NMNĐ khi áp dụng công nghệ lò hơi USC
cao hơn, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ than giảm và cho phép lượng tro xỉ hằng năm thải ra cũng
có xu hướng giảm. Nhìn chung các nhà máy áp dụng công nghệ lò hơi USC cũng có mức
phát thải là thấp hơn nhiều so với công nghệ lò hơi SC.
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CHƯƠNG 3
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG
3.1.Đánh giá tác động môi trường
Các nghiên cứu, đánh giá về việc điều chỉnh công nghệ lò hơi SC sang công nghệ lò hơi USC
đã chỉ rõ chủ yếu là sự thay đổi, khác biệt về việc sử dụng vật liệu đáp ứng điều kiện làm việc
ở nhiệt độ và áp suất hơi cao tại các bộ quá nhiệt và tái nhiệt cuối của lò hơi và ở các bộ phận
liên quan đến hệ thống hơi của tua bin bao gồm: Van, các đường ống hơi chính hơi tái nhiệt;
Rotor, cánh, vòi phun, phần thân bên trong của phần cao trung áp HP/IP; cánh động, vòi phun
của phần hạ áp LP.
Như vậy các đối với giai đoạn chuẩn bị của Dự án không phát sinh/thay đổi các tác động đến
môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực Dự án và lân cận.
Trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án các tác động phát sinh/thay đổi chủ yếu liên quan
đến lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống hơi của Dự án. Tuy nhiên, việc điều chỉnh công
nghệ SC sang USC đã chỉ rõ chủ yếu là sự thay đổi, khác biệt về việc sử dụng vật liệu ở một
vài bộ phận liên quan của lò hơi và tua bin. Tuy nhiên các thiết bị liên quan đến lò hơi và tua
bin được cung cấp đồng bộ bởi các nhà sản xuất, do vậy các điều kiện, quy trình lắp đặt, vận
hành thử nghiệm tuân thủ các quy định của nhà sản suất. So với công nghệ SC, không có sự
khác biệt về thành phần và tính chất của dòng thải liên quan đến việc chuyển sang công nghệ
lò hơi USC trong giai đoạn này. Do vậy có thể nói, công trình BVMT trong giai đoạn thi
công xây dựng của Dự án hoàn toàn đáp ứng khi chuyển sang công nghệ lò hơi USC.
Trong giai đoạn vận hành của Dự án, các công trình BVMT không thay đổi và dựa trên công
nghệ sản xuất vận hành và dòng thải của Dự án (Hình 2.1) cho thấy phạm vi ĐTM của Dự án
liên quan đến việc điều chỉnh công nghệ lò hơi USC thuộc các phạm vi sau: khí thải qua ống
khói, tro xỉ, nước xả đáy lò hơi và nước thải làm mát.
3.1.1 Phát thải khí thải qua ống khói
Thông số của ống khói sử dụng mô hình như trình bày trong Bảng 3.1. Thiết kế của nhà máy
đảm bảo nồng độ của chất ô nhiễm phát thải từ ống khói đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt
trong nước và nước ngoài. Hướng dẫn chung về An toàn Môi trường và Sức khỏe của IFC
được sử dụng cho nồng độ phát thải SO2 và PM10, trong khi Quy chuẩn Việt Nam QCVN
22:2009/BTNMT được sử dụng cho NOx. Không có hướng dẫn nồng độ phát thải CO theo
tiêu chuẩn của IFC, do đó nhà máy áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT.
Nồng độ PM10 và SO2 sẽ được giảm khoảng 99,9% và 90% tương ứng thông qua bộ lọc tĩnh
điện (ESP) và hệ thống khử sulfua từ khí thải (FGD). Lò đốt có hàm lượng NOx thấp sẽ được
sử dụng để giảm thải NOx.
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Bảng 3.1 – So sánh số liệu phát thải của dự án
Công nghệ SC
Thông số

Công nghệ USC

(a)

1 tổ máy

2 tổ máy

1 tổ máy

Đường kính ống khói

Không thay đổi

Vị trí ống khói

Không thay đổi

Chiều cao ống khói (m)

Không thay đổi

2 tổ máy

Nhiệt độ phát thải (°C)

76

76

73,7

73,7

Vận tốc phát thải (m s-1)

24,1

24,1

26,3

26,3

Tốc độ dòng thải theo thể tích được chuẩn
hóa (Nm-3 s-1) (b)

569

1.138

550,83

1.101,66

Tốc độ dòng thải theo thể tích thực (Am-3
s-1) (c)

800

1.600

753,77

1.507,54

NOx (e)

455

455

420

420

PM10

50

50

50

50

SO2

200

200

200

200

1.000

1.000

200

200

NOx

239

478

233,5

466,7

PM10

28,5

56,9

27,54

55,08

SO2

113,8

227,6

110,17

220,34

CO

569

1.138

110,17

220,34

Nồng độ chất thải (mg Nm-3) (d)

CO (f)
Tốc độ phát thải (g s-1)

Ghi chú:
(a) Tất cả mô hình được thực hiện trong đánh giá này, ngoại trừ được ghi rõ, đều ước tính vận
hành liên tục là trường hợp xấu nhất (8.760 giờ/năm).
(b) Giả thiết nồng độ phát thải dựa trên điều kiện chuẩn hóa; (6% O2 (khô), 273 K.)
(c) Giả thiết hàm lượng ẩm là 10%.
(d) Nồng độ phát thải được dựa theo Hướng dẫn của IFC EHS: NMNĐ trừ khi được ghi rõ; nồng
độ sử dụng cho khí khô với 6% hàm lượng oxy.
(e) Dựa theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 22:2009/BTNMT.
(f) Dựa theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT.
Như vậy, khi áp dụng công nghệ lò hơi USC, thải lượng phát thải bụi và khí thải qua ống
khói hàng năm của dự án sẽ có xu hướng giảm (Bảng 3.2). Đối với thông số NOx, thải lượng
hàng năm sẽ giảm 356 tấn, tương ứng tỷ lệ cắt giảm phát thải NOx là 2,4%. Đối với thông số
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PM10, thải lượng hàng năm sẽ giảm 57 tấn, tương ứng tỷ lệ cắt giảm phát thải PM 10 là
3,2%. Đối với thông số SO2, thải lượng hàng năm sẽ giảm 229 tấn, tương ứng tỷ lệ cắt giảm
phát thải SO2 là 3,2%. Đối với thông số CO, thải lượng hàng năm sẽ giảm 28.939 tấn, tương
ứng tỷ lệ cắt giảm phát thải CO là 80,6%.
Bảng 3.2 - Tỷ lệ giảm phát thải của bụi và khí thải hàng năm
Thông số

SC

USC
Tấn/năm

Thay đổi

Tỷ lệ thay đổi

Tấn/năm

%

NOx

15.074

14.718

356

2,4

PM10

1.794

1.737

57

3,2

SO2

7.178

6.949

229

3,2

CO

35.888

6.949

28.939

80,6

3.1.2 Tro xỉ
Các thành phần chủ yếu của tro xỉ (tro bay và tro đáy) là các ôxít khoáng như của canxi, silíc,
nhôm, sắt. Hệ thống thu gom tro xỉ phục vụ cho mỗi tổ máy có công suất tối thiểu là 35
tấn/giờ, dựa trên tỷ lệ 80% tro bay và 20% tro đáy. Tro xỉ sẽ được vận chuyển đến các silô
(có sức chứa trong 48 giờ) bằng hệ thống hơi áp suất, sau đó chuyên chở bằng xe tải hoặc qua
đường ống thải tro (tuỳ chọn) đến bãi xỉ. Dự án không có sự thay đổi liên quan đến chủng
loại và nguồn cung cấp than sử dụng
Hiệu suất thô ở công suất định mức (LHV) của Dự án khi áp dụng công nghệ lò hơi USC là
43,4 % đáp ứng yêu cầu quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị
sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dưng
mới. Hiệu suất này cao hơn khoảng 1,3% đơn vị so với hiệu suất có thể đạt được của công
nghệ lò hơi SC, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ than giảm và cho phép lượng tro xỉ hằng năm thải ra
cũng có xu hướng giảm.
Đối với công nghệ SC, tổng lượng than tiêu thụ dự đoán hàng năm của nhà máy nhiệt điện là
khoảng 4,2 triệu tấn (vận hành 85% công suất). Tỉ lệ tro bay và tro đáy là khoảng 80%:20%.
Bảng 3.3 tóm tắt số liệu tro phát sinh tối đa của nhà máy theo công nghệ SC và USC.
Bảng 3.3 - Số liệu phát sinh tro thải của Dự án
Thông số

Đơn vị

SC

USC

Giá trị thay
đổi

Tỷ lệ thay
đổi (%)

Lượng tro đáy phát sinh

Tấn/h

12,85

11,67

1,18

9,18

Lượng tro bay phát sinh

Tấn/h

51,24

46,67

4,57

8,92

Tổng lượng tro đáy và
tro bay phát sinh

Tấn/h

64,09

58,34

5,75

8,97
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Lượng tro đáy (vòng đời
Dự án)

Tấn

2.391.573

2.171.776

219.797

9,19

Lượng tro bay (vòng đời
Dự án)

Tấn

9.537.594

8.687.104

850.490

8,92

Tổng lượng tro bay
(vòng đời Dự án)

Tấn

11.929.167

10.858.880

1.070.287

8,97

Tổng lượng tro xỉ phát sinh trong ngày đối với công nghệ SC là khoảng 1.538 tấn. Tổng
lượng tro xỉ phát sinh trong ngày đối với công nghệ USC là khoảng 1.400 tấn.
Dự báo một số thành phần ô xít chính trong tro xỉ không thay đổi khi áp dụng công nghệ lò
hơi USC.
3.1.3 Nước xả đáy lò hơi
Nước xả đáy lò hơi được dự báo là không thay đổi cả về lưu lượng (Bảng 2.1), thành phần và
tính chất.
3.1.4 Nước thải làm mát
Nước thải làm mát được sử dụng từ nguồn nước biển và không thay đổi về nhiệt độ chênh
lệch (Bảng 2.1). So với công nghệ SC, lưu lượng nước biển làm mát có sự thay đổi, tăng
3.313 m3/ngày/tổ máy, tuy nhiên mức gia tăng là rất nhỏ (0,125%).
3.2.Đánh giá mức độ đáp ứng của các công trình BVMT
3.2.1 Công trình BVMT xử lý khí thải qua ống khói
Hệ thống kiểm soát NOx: Khi áp dụng công nghệ USC, hệ thống đốt giảm thải NOx không
thay đổi về công nghệ xử lý, lắp đặt các điều kiện đốt và kỹ thuật đốt giảm thải NOx.
So với công nghệ SC, thải lượng NOx phát thải hàng năm trong công nghệ USC có khả năng
giảm khoảng 2,4%, tương ứng với giảm khoảng 356 tấn. Như vậy có thể nói hệ thống kiểm
soát NOx được thiết kế và lắp đặt cho công nghệ SC cũng hoàn toàn đáp ứng để kiểm soát
NOx trong công nghệ USC.
Hệ thống lọc bụi tĩnh điện: Khi áp dụng công nghệ USC, hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP)
không thay đổi về các điều kiện lắp đặt, công nghệ xử lý và vận hành, hiệu suất thu hồi bụi
cũng không thay đổi (99,9 %). Tuy nhiên, thải lượng bụi PM10 hàng năm có thể sẽ giảm
khoảng 3,2%, tương ứng với giảm khoảng 57 tấn bụi PM10. Như vậy có thể nói hệ thống xử
lý bụi được thiết kế và lắp đặt cho công nghệ SC cũng hoàn toàn đáp ứng để xử lý bụi trong
công nghệ USC.
Hệ thống xử lý SOx: Khi áp dụng công nghệ USC, hệ thống xử lý SOx cũng không thay đổi
về các điều kiện lắp đặt, công nghệ xử lý và vận hành, hiệu suất xử lý SO2 không thay đổi (90
%). Tuy nhiên, thải lượng khí SOx hàng năm có thể sẽ giảm khoảng 3,2%, tương ứng với
giảm khoảng 229 tấn SO2/năm. Như vậy có thể nói hệ thống xử lý SOx được thiết kế và lắp
đặt cho công nghệ SC cũng hoàn toàn đáp ứng để xử lý bụi trong công nghệ USC.
Phát thải khí nhà kính: Công nghệ USC với ưu điểm hiệu suất cao, giảm tiêu thụ nhiên liệu
dẫn đến cắt giảm phát thải khí nhà kính, được nhìn nhận là một công nghệ than sạch và từ lâu

CEMM

Trang

20

VAPCO

Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Nâng cấp điều kiện hơi – từ SC lên USC

đã sự lựa chọn ở các nước phát triển thế giới. Mức độ phát thải khí nhà kính khi áp dụng công
nghệ lò hơi USC về phương diện phát thải khí là < 750 g CO2/KW, trong khi công nghệ lò
hơi SC là từ 750 g CO2/KW đến 850 g CO2/KW.
3.2.2 Hệ thống tro xỉ
Hệ thống tro xỉ bao gồm các thiết bị thu giữ và vận chuyển tro đáy và tro bay để đưa toàn bộ
lượng tro xỉ sinh ra từ nhà máy tới bãi chứa tro xỉ. Khi áp dụng công nghệ USC, hệ thống xử
lý thu gom và xử lý tro xỉ cũng không thay đổi về các điều kiện lắp đặt, công nghệ xử lý và
vận hành. Tổng thải lượng tro xỉ (tro đáy và tro bay) sẽ giảm khoảng 5,75 tấn/h, tương ứng
mức giảm khoảng 8,97%. Thành phần một số ô xít chính của tro xỉ không thay đổi khi áp
dụng công nghệ USC. Như vậy có thể nói hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý tro xỉ của
dự án được thiết kế và lắp đặt cho công nghệ SC cũng hoàn toàn đáp ứng để thu gom và xử lý
tro xỉ trong công nghệ USC.
Bãi xỉ dự kiến của Dự án rộng 49,4 ha, đặt tại chân núi Ngà Voi và Cao Vọng, phía bắc sông
Quyền, khoảng 3km về phía tây nam của Dự án. Các điều kiện thiết kế, xây dựng và công
nghệ vận hành tại bãi chứa tro xỉ cũng không thay đổi khi Dự án điều chỉnh theo công nghệ
lò hơi USC.
Tổng thải lượng tro xỉ của cả vòng đời Dự án (25 năm) khi áp dụng công nghệ USC là
khoảng 10.858.880 tấn, giảm 1.070.287 tấn tro xỉ, tương ứng mức giảm 8,97%. Tương ứng
thời gian lưu trữ của bãi chứa tro xỉ sẽ kéo dài thêm khoảng 30 tháng.
3.2.3 Nước xả đáy lò hơi
Nước xả đáy lò hơi được dự báo là không thay đổi cả về lưu lượng, cũng như thành phần và
tính chất. Hệ thống thu gom và xử lý nước xả đáy lò của Dự án khi chuyển sang công nghệ lò
hơi USC cũng không thay đổi về công nghệ xử lý, điều kiện lắp đặt và vận hành, do vậy
chúng hoàn toàn đáp ứng cho Dự án.
3.2.4 Nước làm mát
Nước làm mát từ nguồn nước biển không thay đổi về nhiệt độ chênh lệch. So với công nghệ
SC, lưu lượng nước biển làm mát có sự thay đổi, tăng 3.313 m3/ngày/tổ máy, tuy nhiên mức
gia tăng là không đáng kể (mức gia tăng là rất nhỏ, 0,125%). Do vậy hệ thống nước làm mát
được thiết kế, xây dựng, lắp đặt cũng như công nghệ, điều kiện vận hành hoàn toàn có thể
đáp ứng được khi chuyển sang công nghệ lò hơi USC.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Dự án NMNĐ Vũng Áng II dự kiến sẽ chuyển sang áp dụng công nghệ lò hơi USC. Mặc dù
sẽ làm tăng chi phí đầu tư là khoảng 100 triệu USD, việc chuyển đổi công nghệ này sẽ có lợi
cho toàn bộ các điều kiện thực tế của Dự án, điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay và
cũng đáp ứng các yêu cầu về BVMT của ngành năng lượng theo xu thế hướng tới công nghệ
năng lượng sạch hiệu suất cao và phát thải CO2 thấp.
Công nghệ lò hơi USC áp dụng cho Dự án là khả thi cả về điều kiện thi công, lắp đặt cũng
như điều kiện về giảm phát thải và các công trình BVMT: phù hợp với loại nhiên liệu sử
dụng; vận hành an toàn tin cậy, ổn định lâu dài; dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa; có
hiệu suất cao; đáp ứng các quy chuẩn về môi trường của Việt Nam hiện hành; giảm phát thải
gây ô nhiễm và kéo dài tuổi thọ bãi chứa tro xỉ; đã được kiểm chứng qua thực tế vận hành và
thương mại hoá; thuận lợi cho công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng.
Việc điều chỉnh áp dụng công nghệ lò hơi SC sang công nghệ lò hơi USC về bản chất chỉ là
sự thay đổi về việc sử dụng vật liệu ở một số bộ phận liên quan đến lò hơi và tua bin đáp ứng
yêu cầu làm việc trong điều kiện nhiệt độ và áp suất hơi cao. Thông số nhiệt độ hơi và áp suất
hơi theo công nghệ lò hơi USC tương ứng là 603,2oC và 25,4 MPa.
Các bộ phận của hệ thống hơi liên quan đến việc sử dụng vật liệu đáp ứng điều kiện làm việc
ở nhiệt độ và áp suất hơi cao trong công nghệ lò hơi USC là:
-

Lò hơi: các bộ quá nhiệt và tái nhiệt cuối;
Tua bin: van; các đường ống hơi chính hơi tái nhiệt; rotor, cánh, vòi phun, phần thân
bên trong của phần cao trung áp HP/IP; cánh động, vòi phun của phần hạ áp LP.

Hiệu suất thô ở công suất định mức (LHV) khi áp dụng công nghệ lò hơi USC là 43,4 % đáp
ứng yêu cầu quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25
tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng
lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Hiệu
suất này cao hơn khoảng 1,3% đơn vị so với hiệu suất có thể đạt được của công nghệ lò hơi
SC.
Trong các giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công xây dựng của Dự án, khi chuyển sang
công nghệ lò hơi USC không làm phát sinh/thay đổi các tác động đến môi trường tự nhiên và
kinh tế xã hội của khu vực Dự án và lân cận. Các công trình BVMT trong giai đoạn các giai
đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công xây dựng của Dự án hoàn toàn đáp ứng khi sử dụng công
nghệ lò hơi USC.
Trong giai đoạn vận hành của Dự án, phạm vi ĐTM liên quan đến việc sử dụng công nghệ lò
hơi USC thuộc các lĩnh vực sau: khí thải qua ống khói; hệ thống tro xỉ; nước xả đáy lò hơi;
nước làm mát.
Dự án áp dụng công nghệ lò hơi USC sẽ giảm thải lượng phát thải PM10 và các khí thải qua
ống khói. Đối với thông số NOx thải lượng hàng năm sẽ giảm 356 tấn, tương ứng tỷ lệ cắt
giảm phát thải NOx là 2,4%. Đối với thông số PM10 thải lượng hàng năm sẽ giảm 57 tấn,
tương ứng tỷ lệ cắt giảm phát thải PM 10 là 3,2%. Đối với thông số SO2 thải lượng hàng năm
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sẽ giảm 229 tấn, tương ứng tỷ lệ cắt giảm phát thải SO2 là 3,2%. Đối với thông số CO thải
lượng hàng năm sẽ giảm 28.939 tấn, tương ứng tỷ lệ cắt giảm phát thải CO là 80,6%.
Thành phần các ô xít chính trong tro xỉ được dự báo là không thay đổi. Lượng tro xỉ sẽ được
cắt giảm khoảng 138 tấn/ngày. Tổng thải lượng tro xỉ sẽ cắt giảm của cả vòng đời Dự án (25
năm) là 1.070.287 tấn tro xỉ, tương ứng mức giảm 8,97%. Tương ứng thời gian lưu trữ của
bãi chứa tro xỉ sẽ kéo dài thêm khoảng 30 tháng.
Nước xả đáy lò hơi không thay đổi cả về lưu lượng, thành phần và tính chất.
Nước làm mát được từ nước biển không thay đổi về nhiệt độ chênh lệch. So với công nghệ
SC, lưu lượng nước biển làm mát có sự thay đổi tuy nhiên mức gia tăng là không đáng kể
(0,125%).
Trong giai đoạn vận hành, các công trình BVMT, xử lý bụi và khói thải qua ống khói của Dự
án không thay đổi cả về thiết kế, lắp đặt, công nghệ xử lý môi trường và vận hành.
Hệ thống xử lý thu gom và xử lý tro xỉ cũng không thay đổi về các điều kiện lắp đặt, công
nghệ xử lý và vận hành. Các điều kiện thiết kế, xây dựng và vận hành tại bãi chứa tro xỉ cùng
không thay đổi.
Hệ thống thu gom và xử lý nước xả đáy lò công nghệ lò hơi USC cũng không thay đổi.
Hệ thống nước làm mát được thiết kế, xây dựng, lắp đặt cũng như công nghệ, điều kiện vận
hành hoàn toàn có thể đáp ứng được khi sử dụng công nghệ lò hơi USC.
Nhìn chung, việc thay đổi nâng cấp công nghệ từ siêu tới hạn sang trên siêu tới hạn được xem
xét là hoàn toàn phù hợp và đem lại lợi ích hơn cho Dự án.
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và Môi trường phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án NMNĐ BOT
Vũng Áng II (lần 2).
Phụ lục 04: Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 10 năm 2018, của Bộ Tài
nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án NMNĐ
BOT Vũng Áng II (lần 3).
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PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục
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Phụ lục 01

Phụ lục

Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Nâng cấp điều kiện hơi - từ SC lên USC

: Quyết định số 40/QĐ-BTNMT ngày
19 tháng 01 năm 2011, của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường
của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng
Áng II, công suất 2x660MW.
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Phụ lục 02

Phụ lục

Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Nâng cấp điều kiện hơi - từ SC lên USC

: Quyết định số 0538/QĐ-BCT, của Bộ
Công Thương ngày 28/01/2011về việc
phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi
NMNĐ BOT Vũng Áng II.
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Phụ lục 03

Phụ lục

Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Nâng cấp điều kiện hơi - từ SC lên USC

: Quyết định số 393/QĐ-BTNMT ngày
13 tháng 02 năm 2015, của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường
của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng
Áng II, công suất 2x660MW.
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Phụ lục 04

Phụ lục

Dự án NMNĐ Vũng Áng II
Nâng cấp điều kiện hơi - từ SC lên USC

: Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT, ngày
08 tháng 10 năm 2018, của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường
của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng
Áng II, công suất 2x660MW.
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