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[16] THS. TRẦN MIÊN, THS. NGUYỄN TAM TÍNH, THS. ĐỖ MẠNH DŨNG
  Trồng cây phủ xanh bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh
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KẾT QUẢ ĐẦU TƯ MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC XỬ LÝ 
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

1 Bộ NN&PTNT

TS. Nguyễn THế Hinh

Máy phát điện khí sinh học (KSH) đã được giới thiệu ở nước ta nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được ứng 
dụng rộng rãi do hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân còn khá khiêm tốn. Chính vì người dân không sử 
dụng máy phát điện KSH nên một lượng lớn khí biogas sinh ra từ các hầm KSH tại các trang trại chăn nuôi 
bị đốt hoặc xả bỏ gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người dân không sử dụng máy 
phát điện KSH như: Máy chạy không ổn định, chi phí vận hành bảo dưỡng, sửa chữa cao, thao tác vận hành 
phức tạp, giá điện lưới thấp hơn so với giá thành phát điện KSH,…Để giúp người chăn nuôi đầu tư xử lý môi 
trường bền vững, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) đặt mục tiêu tìm kiếm những công nghệ 
phù hợp, giúp xử lý môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Mô hình hệ thống máy phát điện 
của Dự án LCASP bước đầu đem lại kết quả khả quan tại các trang trại lợn ở Bình Định. Việc đầu tư hệ thống 
máy phát điện tại các trang trại chăn nuôi không chỉ đem lại hiệu quả đầu tư cao mà còn giúp giảm lượng khí 
ga thừa xả ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), tăng cường hiệu quả của các công trình KSH.

1. Đặt vấn đề
Trong thời gian qua, chúng ta đã coi công nghệ KSH 

như là biện pháp chủ yếu để xử lý môi trường chăn nuôi 
lợn. Do điều kiện Việt Nam có nguồn nước khá dồi dào 
nên người chăn nuôi đã sử dụng rất nhiều nước để làm 
vệ sinh chuồng trại và làm mát cho lợn. Việc sử dụng 
nhiều nước dẫn đến chất thải lỏng không thể thu gom 
và chỉ còn cách xử lý thông qua các hầm biogas. Mặc dù 
hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn đều có hầm KSH 
để xử lý môi trường nhưng vẫn gây ra ô nhiễm nghiêm 
trọng cho môi trường xung quanh. Nguyên nhân chính 
là do khí ga sinh ra hầu như không được sử dụng để 
đem lại hiệu quả kinh tế nên các chủ trang trại thường 
không sẵn sàng bỏ chi phí để vận hành, bảo dưỡng và 
sửa chữa các hầm biogas đúng cách. Khảo sát của Dự án 
LCASP cho thấy, hầu hết các trang trại chăn nuôi chỉ sử 
dụng một phần rất nhỏ khí ga sinh ra cho mục đích đun 
nấu, việc sử dụng khí ga cho mục đích phát điện hết sức 
hạn chế vì hiệu quả kinh tế thấp.

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu những hạn chế 
trong áp dụng công nghệ phát điện KSH ở nước ta hiện 
nay và phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư máy phát 
điện KSH trong các mô hình của Dự án LCASP. Kết quả 
nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc phát triển ứng 
dụng công nghệ máy phát điện KSH, nhằm giúp giải 
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn hiện 
nay.

2. Những hạn chế chủ yếu trong áp dụng máy phát 
điện KSH ở nước ta

Theo khảo sát của Dự án LCASP, hiện nay hầu hết 

các máy phát điện hiện đang vận hành đều được cải tạo 
từ máy cũ, chỉ có một số ít máy mới (đầu tư theo Dự án 
hoặc tư nhân tự đầu tư). Đa số các máy phát điện đều 
có giá thành thấp do các chủ trang trại tiết giảm chi phí 
đầu tư. Đồng thời, các máy phát điện cũ được cải tạo 
từ động cơ diesel hoặc động cơ xăng, còn các máy phát 
điện mới thường có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số 
khác đặt từ hàng từ Trung Quốc các linh kiện chính, 
gia công lắp ráp tại Việt Nam, thời gian bảo hành ngắn. 
Các máy phát điện này đều có những hạn chế: (i) Máy 
chạy không ổn định, hay hỏng vặt; (ii) vận hành phức 
tạp; (iii) khó khăn trong bảo dưỡng, sửa chữa; (iv) chất 
lượng lọc khí ga kém dẫn đến tuổi thọ máy phát điện 
thấp; (v) giá thành sản xuất điện khí sinh học cao hơn 
so với giá bán điện lưới. Nguyên nhân gây ra những hạn 
chế nêu trên được xác định như sau:

Máy phát điện chạy không ổn định, hay hỏng vặt: 
Do các sản phẩm cung cấp chủ yếu được nhập từ Trung 
Quốc với chất lượng không đảm bảo, hoặc do yếu tố lợi 
nhuận mà các nhà kinh doanh cắt bớt các thông số kỹ 
thuật so với thông số công bố (giảm công suất, bỏ các 
phần điều khiển và bảo vệ, cũng như các bộ phận đảm 
bảo chất lượng điện năng được cung cấp). Các máy phát 
điện được cải tạo từ máy cũ thì động cơ đã xuống cấp và 
trình độ cơ khí của các cơ sở chế tạo máy phát điện KSH 
của nước ta chưa cao.

Vận hành phức tạp: Đa số nhân công trong trang trại 
được giao vận hành máy phát điện đều không có trình 
độ về cơ khí và điện do các chủ trang trại tận dụng nhân 
công tham gia chăn nuôi lợn để vận hành máy. Hiện 
nay, các máy phát điện KSH đều chưa được tự động hóa 
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cao trong khi việc vận hành máy phát điện KSH đòi hỏi 
phải có kỹ năng chuyên môn như:  thao tác nhằm tăng 
dần tải trọng của máy phát điện đến công suất mong 
muốn, điều chỉnh áp suất dòng khí ga vào máy, đóng 
tải các thiết bị sử dụng điện một cách tuần tự,… Có thể 
nói, công tác vận hành máy phát điện KSH đòi hỏi nhân 
công kỹ thuật cao. Đây là một khó khăn cho chủ trang 
trại khi chỉ cần thuê để vận hành 1- 2 giờ/ngày. 

Khó khăn trong bảo dưỡng, sửa chữa: Hiện tại trong 
nước hầu như không có đơn vị sản xuất trực tiếp các 
máy phát điện KSH nên việc tìm nhà cung cấp các phụ 
tùng thay thế gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, các thợ 
sửa chữa máy phát điện KSH cũng không dễ kiếm tại 
nhiều địa phương.

Chất lượng lọc khí ga kém dẫn đến tuổi thọ máy 
phát điện thấp: Chất lượng nhiên liệu khí ga đầu vào 
rất quan trọng đối với tuổi thọ của máy phát điện KSH. 
Do giá thành các bộ lọc khí ga chất lượng cao sử dụng 
cho máy phát điện KSH phải nhập khẩu với giá thành 
đắt nên nhiều chủ trang trại thường tận dụng các công 
nghệ lọc khí ga có chi phí rẻ, dẫn đến chất lượng nhiên 
liệu khí ga vào máy thấp. Sự không ổn định hàm lượng 
khí mê tan (CH4) và hàm lượng tạp chất cao (đặc biệt 
H2S và hơi nước) rất có hại cho động cơ. Bên cạnh đó, 
sự không ổn định về lưu lượng và áp suất dòng khí cũng 
ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của máy.

Giá thành sản xuất điện KSH cao hơn so với giá bán 
điện lưới: Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến người 
dân không mặn mà áp dụng công nghệ phát điện KSH. 
Nguyên nhân chính của giá thành điện KSH cao là do 
chi phí đầu tư máy cao, tuổi thọ máy thấp, chi phí vận 
hành, bảo dưỡng, sửa chữa, chi phí lọc khí cao, lượng 
điện tiêu thụ không ổn định,…Tất cả những lý do trên 

dẫn đến giá thành sản xuất điện KSH cao hơn so với giá 
điện lưới. Do vậy, mặc dù các trang trại có nguồn nhiên 
liệu khí ga miễn phí nhưng các chủ trang trại vẫn không 
thể sử dụng để phát điện thay thế chi phí mua điện lưới 
khá tốn kém (có trang trại lên tới hàng trăm triệu đồng/
tháng). 

Tóm lại, hạn chế trong việc áp dụng công nghệ 
phát điện KSH ở nước ta là do sử dung các máy phát 
điện KSH hiện tại không thuận tiện cho chủ trang trại 
và không đem lại hiệu quả kinh tế so với sử dụng điện 
lưới. Khảo sát của Dự án LCASP cho thấy, nhiều hộ dân 
đã sử dụng máy phát điện KSH trong quá khứ đến nay 
không tiếp tục sử dụng. Nhiều chủ trang trại có lượng 
khí ga thừa rất lớn, mặc dù đã muốn đầu tư máy phát 
điện KSH nhưng vẫn còn tâm lý e ngại sau khi đi tham 
khảo các trang trại đã sử dụng máy phát điện KSH.  

3. Hiệu quả mô hình đầu tư máy phát điện KSH 
của Dự án LCASP

Dự án đã tiến hành triển khai các mô hình sử dụng 
máy phát điện KSH quy mô nhỏ và lớn tại Lào Cai và 
Bình Định. Dự án đã tiến hành nhập khẩu máy chuyên 
dụng phát điện bằng KSH với các công suất khác nhau 
(5KVA và 60 KVA) để loại bỏ một số hạn chế do nguyên 
nhân máy kém chất lượng hoặc máy cũ. Hiệu quả kinh 
tế và mức độ thuận tiện khi vận hành máy đã được Dự 
án đánh giá, phân tích dưới đây: 

3.1. Hiệu quả kinh tế của mô hình:
 Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình máy phát 

điện 60 KVA sử dụng cho trang trại khoảng 2400 lợn tại 
Bình Định và mô hình sử dụng máy phát điện 5KWh tại 
Lào Cai của Dự án LCASP cho kết quả như sau:

Bảng 1: Phân tích hiệu quả kinh tế các mô hình đầu tư máy phát điện quy mô nông hộ và trang trại tại Lào Cai và Bình Định

STT Các chỉ tiêu nghiên cứu Chi phí và lợi nhuận (triệu VNĐ)
Hộ dân (máy phát 5 KVA) Trang trại (máy phát 60 

KVA)
1 Chi phí đầu tư hệ thống máy phát điện 40 377
2 Chi phí hằng năm

Khấu hao (10%/ năm) 4 37,7
Lãi suất vay hằng năm (6,8%/ năm) 2,72 25,6
Nhân công (0,5 giờ/ ngày) 8,25 8,25
Bảo dưỡng, sửa chữa 1 25

3 Doanh thu từ tiết kiệm điện (trung bình 2.000đ/ kwh 
bao gồm cả giờ cao điểm với giá thành 2.862 đ/ kwh)

18 200

4 Lợi nhuận hằng năm 2,03 103,45
5 Tỷ suất sinh lời (ROI) 5% 27%
6 Thời gian hoàn vốn (năm) 6,6 2,7

Ghi chú: Hộ chăn nuôi – ông Đoàn Văn Bình, Lào Cai, hầm biogas 50 m3, sản lượng điện dự kiến 9.000 kwh/ năm (chạy 5 - 6 
h/ ngày), thay thế khoảng 50% nhu cầu điện của hộ dân; Trang trại – trại lợn Huy Tuyết, Bình Định, hầm biogas 4.500m3, sản 
lượng điện dự kiến 100.000 kwh/năm (chạy 8 – 10 h/ngày vào các khung giờ cao điểm), thay thế khoảng 25% nhu cầu điện của 
trang trại.
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4. Kết luận và kiến nghị
Kết quả nghiên cứu của Dự án LCASP cho thấy, 

việc ứng dụng công nghệ KSH như là biện pháp chủ 
yếu để xử lý môi trường chăn nuôi lợn quy mô trang 
trại nhưng lại chưa quan tâm giải quyết đầu ra cho một 
lượng lớn khí ga sinh ra đã dẫn đến không hiệu quả về 
kinh tế và ô nhiễm môi trường. Việc nghiên cứu ứng 
dụng hiệu quả công nghệ phát điện KSH là hết sức cấp 
thiết, nhằm giải quyết những bất cập trong ứng dụng 
công nghệ KSH để xử lý môi trường chăn nuôi lợn ở 
nước ta hiện nay.

Thông qua thực hiện các mô hình trên cho thấy, 
đầu tư máy phát điện KSH công suất nhỏ cho hiệu 
quả kinh tế thấp và mức độ thuận tiện trong vận hành 
không cao. Chỉ khi lượng điện năng tiêu thụ trong gia 
đình đạt mức trên 200 Kwh/ tháng (giá điện sinh hoạt 
mức 4) thì việc sử dụng máy phát điện KSH mới đem 
lại hiệu quả kinh tế do giá thành phát điện thấp hơn giá 
điện lưới. Trái lại, đầu tư máy phát điện KSH công suất 
lớn đem lại hiệu quả cao về kinh tế và máy vận hành 
ổn định, thuận tiện cho các chủ trang trại. Điều này lý 
giải thực tế là người dân không mặn mà đầu tư các máy 
phát điện KSH công suất nhỏ, mặc dù đã có rất nhiều 
nghiên cứu và khuyến cáo sử dụng trong thời gian qua.

Để tăng cường ứng dụng công nghệ phát điện KSH, 
Nhà nước cần phải quan tâm hỗ trợ các nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ nhằm giảm giá thành phát 
điện KSH so với điện lưới thông qua giảm chi phí đầu 
tư, bảo dưỡng, sửa chữa, chi phí lọc khí ga, áp dụng 
công nghệ tự động hóa,... Đồng thời tăng cường mức 
độ thuận tiện khi áp dụng công nghệ phát điện KSH 
thông qua tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung ứng bộ lọc khí ga, dịch vụ vận 
hành, thiết bị tự động hóa,... Có như vậy mới tạo được 
thị trường đầu ra cho KSH từ các hầm biogas quy mô 
lớn, giúp các chủ trang trại vận hành hiệu quả hệ thống 
xử lý chất thải chăn nuôi lợn■

Kết quả thu được ở Bảng trên cho thấy: Đối với máy 
phát điện công suất nhỏ, việc đầu tư mang lại hiệu quả 
kinh tế không cao với tỷ suất lợi nhuận chỉ 5%/năm, 
thời gian hoàn vốn đầu tư là 6,6 năm. Đối với máy 
phát điện có công suất lớn cho quy mô trang trại sẽ 
cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, cụ thể, trang trại 
Huy Tuyết tại Bình Định cho tỷ suất lợi nhuận lên đến 
gần 30% và thời gian hoàn vốn chỉ 2,7 năm. Thực tế, 
đối với các trang trại lợn lớn như trại Huy Tuyết, hàng 
tháng chi phí tiền điện lên tới 80 triệu đồng, bao gồm 
cả chi phí điện giờ cao điểm. Tuy nhiên, từ khi đầu 
tư máy phát điện thì chi phí tiền điện đã giảm xuống 
khoảng trên dưới 50 triệu đồng/tháng. Tính toán của 
tư vấn LCASP về chi phí phát điện KSH là khoảng 
1.826 đồng/ Kwh. Chi phí này cao hơn giá điện lưới 
công nghiệp giờ thấp điểm là 1.004 đồng/Kwh và giờ 
bình thường là 1.572 đồng/Kwh nhưng lại thấp hơn 
nhiều so với giá điện lưới giờ cao điểm là 2.862 đồng/
Kwh. Hơn nữa, một lợi ích kinh tế khác khi đầu tư 
máy phát điện KSH cũng được ghi nhận là chủ trang 
trại sẽ không phải đầu tư thêm máy phát điện diesel 
dự phòng khi mất điện trị giá vài trăm triệu mà đôi 
khi cả năm chỉ sử dụng được vài chục giờ. So sánh trên 
cũng cho thấy, việc đầu tư máy phát điện KSH công 
suất nhỏ để sử dụng tại các hộ gia đình là không đem 
lại hiệu quả kinh tế ở những nơi có lượng điện tiêu thụ 
thấp do giá thành điện sinh hoạt chưa tính lũy kế rất 
thấp (1.549 đồng/ Kwh). Giá thành phát điện KSH chỉ 
có thể tương đương giá điện lưới khi hộ gia đình sử 
dụng điện ở mức 3 (từ 101 - 200 Kwh với giá điện sinh 
hoạt là 1.858 đồng/Kwh).

3.2. Thực tế vận hành của mô hình
Phản ánh của các hộ dân tham gia các mô hình của 

Dự án LCASP cho thấy, các máy phát điện công suất 
nhỏ vận hành không ổn định so với các máy phát điện 
công suất lớn. Theo tìm hiểu, Dự án xác định nguyên 
nhân chính là do các hộ dân thường nối nguồn điện từ 
máy phát điện KSH vào mạng điện của gia đình, nơi 
có công suất tải không ổn định. Do các máy phát điện 
KSH cần phải tăng công suất một cách từ từ để tránh 
quá tải nên việc sử dụng các máy phát điện KSH cho 
mạng điện gia đình là không phù hợp do việc bật tắt 
các thiết bị sử dụng điện diễn ra thường xuyên dẫn 
đến quá tải máy phát điện hoặc máy chạy với mức độ 
tải quá thấp so với công suất của máy nên không hiệu 
quả. 

Các máy phát điện công suất lớn thường được sử 
dụng cho những trang trại có nhu cầu sử dụng điện 
cao với công suất tải ổn định như để chạy quạt công 
nghiệp cho các chuồng kín, thắp sáng, đèn sưởi ấm 
cho lợn,… nên máy phát điện luôn chạy ổn định với 
công suất đạt khoảng 70% công suất tối đa (đây là mức 
độ tải tốt nhất đảm bảo tuổi thọ của máy). Hơn nữa, 
máy phát điện công suất lớn có tốc độ vòng quay mô 
tơ thấp (khoảng 1500 vòng/phút) nên máy có thể vận 
hành liên tục lên tới 15 - 20 giờ một ngày.

▲Hình 1. Mô hình máy phát điện công suất lớn của Dự án 
LCASP tại Bình Định


