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Tóm tắt: 

Với ưu điểm nâng cao được hiệu suất nhà máy, giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải ra môi trường, công 
nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn được xem là các công nghệ tiên tiến hiện nay trong các nhà máy 
nhiệt điện. Tuy nhiên, việc nâng cao các thông số hơi sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu. Bài báo nghiên 
cứu đánh giá, phân tích và lựa chọn các thông số hơi tối ưu và công nghệ đốt phù hợp cho các nhà máy 
nhiệt điện than công suất lớn (>300MW) tại Việt Nam. Việc phân tích lựa chọn dựa trên dựa trên cơ sở 
nghiên cứu, đánh giá các yếu tố về chi phí đầu tư, kinh nghiệm xây dựng và vận hành, bảo dưỡng và 
sửa chữa cũng như thị trường cung cấp thiết bị với việc tính toán, phân tích, so sánh các thông số kỹ 
thuật giữa các phương án thông số hơi khác nhau để từ đó lựa chọn được công nghệ phù hợp với điều 
kiện Việt Nam. Bài báo đã lựa chọn được công nghệ phù hợp cho nhà máy điện Quảng Trạch I. 
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Abstract: 

Supercritical and Ultra supercritical technologies have been considered as advanced technologies in 
thermal power plants due to their improving efficiency of whole power plant and reducing fuel 
consumption and emissions to the environment. However, raising the parameters will increase the initial 
investment costs. This paper analyzes, evaluates and selects optimal steam parameters as well as 
suitable combustion technologies for large coal-fired power plants (> 300 MW) in Vietnam. The analysis 
of options is based on the basis of research, evaluation of the initial capital costs, experience of 
construction and operation, maintenance and repair as well as equipment supply market in order to select 
the suitable technologies for Thermal power plants in Vietnam. This article has selected suitable 
technology for Quang Trach 1 power plant. 
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