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NGHIÊN CCU HIAU QU� CNG DENG MÁY PHÁT  IAN 
KHÍ SINH HFC NHGM X> LÝ Ô NHIJM MÔI TR6<NG 

CHKN NUÔI 
 Nguy Nguy Nguy Nguy�n Th! Hinh�n Th! Hinh�n Th! Hinh�n Th! Hinh1111    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T    
H\u h!t các trang tr�i ch�n nuôi [ nD^c ta %&u có h\m bioga dung tích l^n %c xq lý môi trDYng ch�n nuôi. 
Tuy nhiên, do ph\n l^n khí ga sinh ra không thc sq drng %c t�o thu nh�p nên các ch/ trang tr�i thDYng 
ph$i x$ khí ga ra môi trDYng gây ô nhi�m. Uã có nhi&u nghiên cRu trD^c %ây nh�m chuycn giao công ngh. 
máy phát %i.n khí sinh hic (KSH) nhDng chDa %DEc ngDYi ch�n nuôi Rng drng r]ng rãi. Nguyên nhân 
chính là do %i&u ki.n sq drng máy chDa phù hEp, chi phí %\u tD ban %\u cao và nhi&u b-t ti.n trong v�n 
hành, b$o dD�ng, sqa chIa d�n %!n giá thành phát %i.n KSH không thc c�nh tranh v^i %i.n lD^i. D+ án Hz 
trE Nông nghi.p các bon th-p (LCASP) %ã nghiên cRu và %Da ra các %i&u ki.n cr thc %c Rng drng máy phát 
%i.n KSH hi.u qu$ t�i các trang tr�i ch�n nuôi. K!t qu$ cho th-y sq drng máy phát %i.n KSH không phù 
hEp v^i cho %i.n sinh ho�t mà chb mang l�i hi.u qu$ khi sq drng cho %i.n s$n xu-t. U\u tD máy phát %i.n 
KSH chb mang l�i hi.u qu$ kinh t! [ các trang tr�i có nhu c\u sq drng %i.n s$n xu-t trên 30 tri.u %9ng/ 
tháng, %\u tD máy phát %i.n KSH công su-t trên 70 kVA sd gi$m giá thành phát %i.n xuVng dD^i 1.000 
%9ng/kWh. � công su-t này máy phát %i.n KSH hoàn toàn có thc c�nh tranh v^i giá mua %i.n lD^i giY th-p 
%icm. HHn nIa, %ã nghiên cRu phDHng án c$i t�o các máy phát %i.n diesel d+ phòng t�i các trang tr�i ch�n 
nuôi thành máy phát %i.n KSH nh�m mrc %ích gi$m chi phí %\u tD máy phát %i.n KSH. Qua %ó t�ng cDYng 
kh$ n�ng c�nh tranh c/a %i.n KSH v^i %i.n lD^i %c thúc %|y ngDYi dân %\u tD Rng drng công ngh. xq lý ô 
nhi�m môi trDYng trong ch�n nuôi. 
TTTTZ khóaZ khóaZ khóaZ khóa: Máy phát %i.n, khí sinh hic, bioga, ô nhi�m, môi trDYng, ch�n nuôi, D+ án Hz trE Nông nghi.p 
các bon th-p, LCASP.   

    
1. ��T V�N �
4 
Trong thYi gian qua, h\u h!t các ch/ trang tr�i 

ch�n nuôi %ã coi công ngh. khí sinh hic nhD là bi.n 
pháp ch/ y!u %c xq lý môi trDYng ch�n nuôi. Do %i&u 
ki.n Vi.t Nam có ngu9n nD^c khá d9i dào nên ngDYi 
ch�n nuôi %ã sq drng r-t nhi&u nD^c %c làm v. sinh 
chu9ng tr�i và làm mát cho gia súc. Vi.c sq drng 
nhi&u nD^c d�n %!n ch-t th$i lMng không thc thu 
gom và chb còn cách xq lý thông qua các h\m bioga. 
M�c dù h\u h!t các trang tr�i ch�n nuôi lEn %&u có 
h\m bioga dung tích l^n %c xq lý môi trDYng nhDng 
v�n gây ra ô nhi�m nghiêm tring cho môi trDYng 
xung quanh. Nguyên nhân chính là do khí ga sinh ra 
h\u nhD không %DEc sq drng %c t�o thu nh�p nên 
các ch/ trang tr�i thDYng không shn sàng bM chi phí 
%c v�n hành, b$o dD�ng và sqa chIa các h\m bioga 
%úng cách. Kh$o sát c/a d+ án LCASP cho th-y, h\u 
h!t các trang tr�i ch�n nuôi chb sq drng m]t ph\n r-t 
nhM khí ga sinh ra cho mrc %ích %un n-u, vi.c sq 
drng khí ga cho mrc %ích phát %i.n h!t sRc h�n ch! 

                                         
1
 Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp  

Email: nguyenthe.hinh@gmail.com  

vì hi.u qu$ kinh t! th-p. Có thc nói, v^i hHn 20.000 
trang tr�i ch�n nuôi có h\m bioga dung tích l^n hi.n 
nay nhDng chDa thc sq drng hi.u qu$ cho mrc %ích 
kinh t! và môi trDYng %ã và %ang gây lãng phí hàng 
ngàn t� %9ng ti&n vVn %\u tD c/a xã h]i.   

Máy phát %i.n khí sinh hic (KSH) %ã %DEc gi^i 
thi.u [ nD^c ta nhi&u n�m qua nhDng v�n chDa %DEc 
Rng drng r]ng rãi do hi.u qu$ kinh t! mang l�i cho 
ngDYi dân còn khá khiêm tVn. Chính vì nhi&u ch/ 
trang tr�i không sq drng máy phát %i.n KSH nên 
m]t lDEng l^n khí bioga sinh ra tZ các h\m KSH t�i 
các trang tr�i ch�n nuôi b� %Vt bM ho�c x$ bM gây ô 
nhi�m môi trDYng. Uc giúp ngDYi ch�n nuôi %\u tD 
xq lý môi trDYng b&n vIng, D+ án Hz trE Nông 
nghi.p các bon th-p (LCASP) %�t mrc tiêu tìm ki!m 
nhIng công ngh. phù hEp, giúp xq lý môi trDYng mà 
mang l�i hi.u qu$ kinh t! cao cho ngDYi dân.  

Bài vi!t dD^i %ây trình bày k!t qu$ nghiên cRu 
nh�m khOc phrc nhIng h�n ch! trong Rng drng 
công ngh. phát %i.n KSH [ nD^c ta và phân tích hi.u 
qu$ kinh t! c/a %\u tD máy phát %i.n KSH trong các 
mô hình c/a d+ án LCASP. K!t qu$ nghiên cRu này 
sd là cH s[ khoa hic cho vi.c phát tricn Rng drng 
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công ngh. máy phát %i.n KSH, nh�m giúp gi$i quy!t 
v-n %& ô nhi�m môi trDYng ch�n nuôi hi.n nay. 

2. N%I DUNG VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U  

2.1.2.1.2.1.2.1.     UiUiUiUi&u tra hi.n tr�ng Rng drng máy phát %i.n &u tra hi.n tr�ng Rng drng máy phát %i.n &u tra hi.n tr�ng Rng drng máy phát %i.n &u tra hi.n tr�ng Rng drng máy phát %i.n 
KSH tKSH tKSH tKSH t�i 10 tbnh tham gia d+ án LCASP�i 10 tbnh tham gia d+ án LCASP�i 10 tbnh tham gia d+ án LCASP�i 10 tbnh tham gia d+ án LCASP  

Uã ti!n hành %i&u tra hi.n tr�ng sq drng máy 
phát %i.n KSH t�i 10 tbnh tham gia d+ án là Lào Cai, 
SHn La, Phú Thi, BOc Giang, Nam U�nh, Hà Tlnh, 
Bình U�nh, Ti&n Giang, B!n Tre, Sóc Tr�ng %c thu 
th�p các chb sV liên quan %!n ch-t lDEng, giá thành, 
hi.u qu$ kinh t!, môi trDYng, mRc %] ti.n drng. 

2.2.2.2.2.2.2.2.     NhNhNhNh�p máy phát %i.n KSH công su-t nhM (�p máy phát %i.n KSH công su-t nhM (�p máy phát %i.n KSH công su-t nhM (�p máy phát %i.n KSH công su-t nhM (5 5 5 5 
kVAkVAkVAkVA) và ) và ) và ) và llll^n (60 kVA) %c ch�y thq nghi.m, %ánh giá ^n (60 kVA) %c ch�y thq nghi.m, %ánh giá ^n (60 kVA) %c ch�y thq nghi.m, %ánh giá ^n (60 kVA) %c ch�y thq nghi.m, %ánh giá 
hihihihi.u qu$ kinh t!.u qu$ kinh t!.u qu$ kinh t!.u qu$ kinh t! 

Uã ti!n hành nh�p kh|u máy phát %i.n KSH 
chuyên drng v^i các công su-t khác nhau (5 kVA và 
60 kVA) %c lo�i bM m]t sV h�n ch! do nguyên nhân 
máy kém ch-t lDEng ho�c máy c�. Các máy phát %i.n 
công su-t nhM %DEc lOp %�t t�i các h] dân t�i Lào Cai 
và các máy phát %i.n công su-t l^n %DEc lOp %�t t�i 
các trang tr�i t�i Bình U�nh. D+ án ti!n hành theo dõi 
các chb sV sau: sV giY ch�y hàng ngày, công su-t t$i, 
s$n lDEng %i.n, hi.u qu$ kinh t!, các v-n %& phát 
sinh khi v�n hành máy. 

  
Hình 1. Mô hình máy phát Hình 1. Mô hình máy phát Hình 1. Mô hình máy phát Hình 1. Mô hình máy phát %i%i%i%i.n KSH chuyên drng nh�p kh|u.n KSH chuyên drng nh�p kh|u.n KSH chuyên drng nh�p kh|u.n KSH chuyên drng nh�p kh|u    vvvv^i công su-t ^i công su-t ^i công su-t ^i công su-t 5 kVA5 kVA5 kVA5 kVA t t t t�i Lào Cai và 60 kVA �i Lào Cai và 60 kVA �i Lào Cai và 60 kVA �i Lào Cai và 60 kVA     

tttt�i B�i B�i B�i Bình ình ình ình UUUU�nh c/a d+ án LCASP�nh c/a d+ án LCASP�nh c/a d+ án LCASP�nh c/a d+ án LCASP    

2.3.2.3.2.3.2.3.     CCCC$i t�o máy phát %i.n diesel thành máy phát $i t�o máy phát %i.n diesel thành máy phát $i t�o máy phát %i.n diesel thành máy phát $i t�o máy phát %i.n diesel thành máy phát 
%i%i%i%i.n KSH công su-t vZa và l^n (45 kVA và 100 kVA).n KSH công su-t vZa và l^n (45 kVA và 100 kVA).n KSH công su-t vZa và l^n (45 kVA và 100 kVA).n KSH công su-t vZa và l^n (45 kVA và 100 kVA)    

Ti!n hành nghiên cRu c$i t�o máy phát %i.n d+ 
phòng ch�y diesel c/a trang tr�i thành máy phát %i.n 
KSH, lOp %�t b� sung h. thVng lic KSH s$n xu-t 

trong nD^c. Thq nghi.m %DEc ti!n hành t�i Nam 
U�nh, theo dõi các chb sV nh�m %ánh giá hi.u qu$ 
kinh t!, so sánh v^i h. thVng phát %i.n KSH nh�p 
ngo�i và %ánh giá kh$ n�ng thay th! máy phát %i.n 
d+ phòng ch�y diesel b�ng máy phát %i.n KSH.  

  
Hình 2. ThHình 2. ThHình 2. ThHình 2. Thq nghi.m máy phát %i.n KSH c$i t�o tZ máy phát %i.n ch�y b�ng dieselq nghi.m máy phát %i.n KSH c$i t�o tZ máy phát %i.n ch�y b�ng dieselq nghi.m máy phát %i.n KSH c$i t�o tZ máy phát %i.n ch�y b�ng dieselq nghi.m máy phát %i.n KSH c$i t�o tZ máy phát %i.n ch�y b�ng diesel    công sucông sucông sucông su-t 45 kVA c/a d+ -t 45 kVA c/a d+ -t 45 kVA c/a d+ -t 45 kVA c/a d+ 

án LCASP tán LCASP tán LCASP tán LCASP t�i Nam �i Nam �i Nam �i Nam UUUU�nh và 100 kVA t�i Phú Thi�nh và 100 kVA t�i Phú Thi�nh và 100 kVA t�i Phú Thi�nh và 100 kVA t�i Phú Thi

2.4. PhDHng pháp tính toán hi2.4. PhDHng pháp tính toán hi2.4. PhDHng pháp tính toán hi2.4. PhDHng pháp tính toán hi.u qu$ kinh t!.u qu$ kinh t!.u qu$ kinh t!.u qu$ kinh t!    

----    T� su-t hoàn vVn (ROI) = LEi nhu�n ròng / Chi 
phí %\u tD 

- SV n�m hoàn vVn = T�ng mRc %\u tD / (Kh-u 
hao + LEi nhu�n sau thu! hàng n�m) 

Xq lý sV li.u b�ng ph\n m&m thVng kê SPSS và 
Excel. 
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3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 
3.1.3.1.3.1.3.1.     KKKK!!!!t qut qut qut qu$$$$ %i %i %i %i&&&&u tra vu tra vu tra vu tra v&&&&    RRRRng dng dng dng drrrrng máy phát %ing máy phát %ing máy phát %ing máy phát %i....n n n n 

khí sinh hkhí sinh hkhí sinh hkhí sinh hiiiic c c c [[[[ Vi Vi Vi Vi....t Namt Namt Namt Nam    
Theo kh$o sát c/a D+ án LCASP, sV lDEng các 

trang tr�i ch�n nuôi Rng drng máy phát %i.n KSH [ 
nD^c ta hi.n nay r-t h�n ch!. K!t qu$ kh$o sát cho 
th-y, trD^c khi d+ án LCASP tricn khai, sV lDEng máy 
phát %i.n KSH [ các tbnh d+ án r-t ít, h\u h!t là máy 
phát %i.n công su-t nhM (tZ 5 - 15 kVA), %a sV %&u 
%DEc c$i t�o tZ máy c� chb có m]t sV ít máy m^i (%\u 
tD theo các d+ án ho�c tD nhân t+ %\u tD). Cr thc: 
trong 10 tbnh tham gia d+ án LCASP chb có 3 máy 
phát %i.n KSH công su-t nhM c$i t�o tZ %]ng cH ô tô 
[ B!n Tre và 01 máy phát %i.n công su-t l^n 100 kVA 
[ Hà Tlnh mua tZ Thái Lan còn %ang ho�t %]ng. 
Nhi&u máy phát %i.n khác sau khi dùng m]t thYi 
gian ngOn %ã b� hMng và ch/ trang tr�i không ti!p trc 
sq drng nIa do hi.u qu$ kinh t! th-p. Ua sV các máy 
phát %i.n %&u là máy c� %DEc c$i t�o tZ %]ng cH 
diesel ho�c %]ng cH x�ng có giá thành th-p do các 
ch/ trang tr�i ti!t gi$m chi phí %\u tD. M]t sV máy 
phát %i.n mua m^i thDYng có ngu9n gVc tZ Trung 
QuVc, ho�c có m]t sV m�c dù có gOn nhãn nhà cung 
c-p trong nD^c nhDng th+c ch-t là %�t hàng tZ Trung 
QuVc các linh ki.n chính, gia công lOp ráp t�i Vi.t 
Nam, thYi gian b$o hành ngOn. Các máy phát %i.n 
này %&u có nhIng h�n ch!: (i) máy ch�y không �n 
%�nh, hay hMng v�t; (ii) v�n hành phRc t�p; (iii) khó 
kh�n trong b$o dD�ng, sqa chIa; (iv) ch-t lDEng lic 
khí ga kém d�n %!n tu�i thi máy phát %i.n th-p; (v) 
giá thành s$n xu-t %i.n KSH cao hHn so v^i giá bán 
%i.n lD^i. Nguyên nhân gây ra nhIng h�n ch! nêu 
trên %DEc xác %�nh nhD sau: 

Máy phát %i.n ch�y không �n %�nh, hay hMng 
v�t: do trình %] cH khí c/a các cH s[ c$i t�o máy phát 
%i.n KSH c/a nD^c ta chDa cao và h\u h!t các máy 
phát %i.n KSH %DEc c$i t�o tZ %]ng cH c� có ch-t 
lDEng th-p. Các máy phát %i.n KSH m^i nh�p tZ 
Trung QuVc có ch-t lDEng th-p do các doanh nghi.p 
nh�p máy r� ti&n.  

V�n hành phRc t�p: các máy phát %i.n KSH %&u 
chDa %DEc t+ %]ng hóa cao nên vi.c v�n hành %òi hMi 
ph$i có k� n�ng chuyên môn. Trong khi %ó, %a sV 
nhân công trong trang tr�i %DEc giao v�n hành máy 
phát %i.n %&u không có trình %] v& cH khí và %i.n do 
các ch/ trang tr�i t�n drng nhân công tham gia ch�n 
nuôi lEn %c v�n hành máy (chb kho$ng 1 - 2 giY/ngày).  

Khó kh�n trong b$o dD�ng, sqa chIa: Hi.n t�i 
trong nD^c h\u nhD không có %Hn v� s$n xu-t máy 

phát %i.n KSH nên vi.c tìm nhà cung c-p các phr 
tùng thay th! g�p r-t nhi&u khó kh�n. HHn nIa, các 
thE sqa chIa máy phát %i.n KSH c�ng không d� 
ki!m t�i nhi&u %�a phDHng. 

Ch-t lDEng lic khí ga kém d�n %!n tu�i thi máy 
phát %i.n th-p: Ch-t lDEng nhiên li.u khí ga %\u vào 
r-t quan tring %Vi v^i tu�i thi c/a máy phát %i.n 
KSH. Do giá thành các b] lic khí ga ch-t lDEng cao 
sq drng cho máy phát %i.n KSH ph$i nh�p kh|u v^i 
giá thành r-t %Ot nên nhi&u ch/ trang tr�i thDYng t�n 
drng các công ngh. lic khí ga có chi phí th-p hHn 
d�n %!n ch-t lDEng nhiên li.u khí ga vào máy th-p. 
S+ không �n %�nh hàm lDEng khí mê tan (CH4) và 
hàm lDEng t�p ch-t cao (%�c bi.t H2S và hHi nD^c) r-t 
có h�i cho %]ng cH.  

Giá thành s$n xu-t %i.n KSH cao hHn so v^i giá 
bán %i.n lD^i: Uây là nguyên nhân ch/ y!u d�n %!n 
ngDYi dân không m�n mà áp drng công ngh. phát 
%i.n KSH. Nguyên nhân chính c/a giá thành %i.n 
KSH cao là do chi phí %\u tD máy cao, tu�i thi máy 
th-p, chi phí v�n hành, b$o dD�ng, sqa chIa, chi phí 
lic khí cao, lDEng %i.n tiêu thr không �n %�nh,… T-t 
c$ nhIng lý do trên d�n %!n giá thành s$n xu-t %i.n 
KSH cao hHn so v^i giá %i.n lD^i. Do v�y, m�c dù các 
trang tr�i có ngu9n nhiên li.u khí ga mi�n phí nhDng 
các ch/ trang tr�i v�n không thc sq drng %c phát 
%i.n thay th! chi phí mua %i.n lD^i khá tVn kém (có 
trang tr�i có hóa %Hn ti&n %i.n lên t^i hàng tr�m tri.u 
%9ng/tháng).  

Tóm l�i, h�n ch! trong vi.c áp drng công ngh. 
phát %i.n KSH [ nD^c ta là do ngDYi ch�n nuôi 
không %DEc trang b� ki!n thRc v& các %i&u ki.n sq 
drng các máy phát %i.n KSH nh�m %em l�i hi.u qu$ 
kinh t! cao; không thu�n ti.n trong vi.c ti!p c�n các 
d�ch vr hz trE k� thu�t khi sq drng và chDa có %DEc 
nhIng %Hn v� cung c-p thi!t b� %$m b$o ch-t lDEng. 
NhIng h�n ch! trên %ã d�n %!n sq drng %i.n KSH 
có giá thành cao hHn và b-t ti.n hHn so v^i sq drng 
%i.n lD^i. Kh$o sát c/a D+ án LCASP cho th-y, nhi&u 
h] dân %ã sq drng máy phát %i.n KSH trong quá khR 
%!n nay không còn ti!p trc sq drng nIa. Nhi&u ch/ 
trang tr�i có lDEng khí ga thZa r-t l^n, m�c dù %ã 
muVn %\u tD máy phát %i.n KSH nhDng v�n còn tâm 
lý e ng�i sau khi %i tham kh$o các trang tr�i %ã sq 
drng máy phát %i.n KSH.   

3.2. K3.2. K3.2. K3.2. K!t qu$ nghiên cRu c/a mô h!t qu$ nghiên cRu c/a mô h!t qu$ nghiên cRu c/a mô h!t qu$ nghiên cRu c/a mô hình nhình nhình nhình nh�p máy �p máy �p máy �p máy 
phát %iphát %iphát %iphát %i.n KSH công su-t nhM .n KSH công su-t nhM .n KSH công su-t nhM .n KSH công su-t nhM và lvà lvà lvà l^n^n^n^n    

Phân tích hi.u qu$ kinh t! c/a vi.c v�n hành 
máy phát %i.n 60 kVA (Trang tr�i lEn Huy Tuy!t t�i 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 9/2019 104 

Bình U�nh, nuôi 2.400 lEn, h\m bioga 4.500 m3, máy 
phát %i.n nh�p tZ Trung QuVc ch�y 8 - 10 giY/ngày 
vào các khung giY cao %icm, công su-t phát %i.n �n 
%�nh 32 - 36 kW, s$n lDEng %i.n d+ ki!n kho$ng 
90.000 kWh/n�m, thay th! kho$ng 25% nhu c\u %i.n 
c/a trang tr�i) và mô hình sq drng máy phát %i.n 5 

kVA  (H] ch�n nuôi ông Nguy�n V�n HD[ng t�i Lào 
Cai, h\m bioga 50 m3, máy phát %i.n nh�p tZ Trung 
QuVc ch�y 5 - 6 giY/ngày s$n lDEng %i.n d+ ki!n 
kho$ng 5.000 KWh/ n�m, thay th! kho$ng 50% nhu 
c\u %i.n c/a h] dân) k!t qu$ nhD sau: 

BBBB$ng 1. Phân tích hi.u qu$ kinh t! các mô h$ng 1. Phân tích hi.u qu$ kinh t! các mô h$ng 1. Phân tích hi.u qu$ kinh t! các mô h$ng 1. Phân tích hi.u qu$ kinh t! các mô hình ình ình ình %%%%\u tD máy phát %i.n quy mô nông h] và trang tr�i t�i Lào Cai \u tD máy phát %i.n quy mô nông h] và trang tr�i t�i Lào Cai \u tD máy phát %i.n quy mô nông h] và trang tr�i t�i Lào Cai \u tD máy phát %i.n quy mô nông h] và trang tr�i t�i Lào Cai 
và Bình và Bình và Bình và Bình UUUU�nh�nh�nh�nh    

Chi phí và lEi nhu�n (tri.u VNU) 
STT Các chb tiêu nghiên cRu H] dân (máy 

phát 5 kVA) 
Trang tr�i (máy 

phát 60 kVA) 

1 
Chi phí %\u tD h. thVng máy phát %i.n (bao g9m máy phát 
%i.n KSH và b] lic) 

40 527 

2 Chi phí hàng n�m 10,6 139,7 
 Kh-u hao (10%) 4 52,7 
 Lãi su-t vay hàng n�m (6,5%) 2,6 34,3 
 V�n hành, b$o dD�ng, sqa chIa (10%) 4 52,7 
3 Doanh thu tZ ti!t ki.m %i.n (trung bình 2.000 %9ng/ KWh 

bao g9m c$ giY cao %icm) 10 180 
4 LEi nhu�n hàng n�m -0,6 40,3 
5 T� su-t hoàn vVn (ROI) -5,6% 28,8% 
6 ThYi gian hoàn vVn (n�m) - 5,7 

K!t qu$ thu %DEc [ b$ng 1 cho th-y, %Vi v^i máy 
phát %i.n công su-t nhM, vi.c %\u tD không mang l�i 
hi.u qu$ kinh t! và không thc hoàn vVn %\u tD. UVi 
v^i máy phát %i.n có công su-t l^n dùng cho trang 
tr�i, hi.u qu$ kinh t! cao hHn nhi&u. Cr thc, tính 
toán v& chi phí phát %i.n KSH c/a 2 h] trên cho th-y, 
giá thành phát %i.n KSH c/a h] ông Nguy�n V�n 
HD[ng tVi thicu là 2.120 %9ng/ kWh và t�i trang tr�i 
Huy Tuy!t là 1.552 %9ng/kWh. UVi v^i h] ông 
Nguy�n V�n HD[ng, giá thành phát %i.n KSH cao 
hHn giá thành %i.n sinh ho�t [ mRc 3 (tZ 101 - 200 
kWh v^i giá %i.n sinh ho�t là 1.858 %9ng/kWh), 
trong khi ông HD[ng không có tháng nào dùng quá 
mRc này. Uây là minh chRng rõ ràng t�i sao sq drng 
máy phát %i.n KSH công su-t nhM không thc c�nh 
tranh %DEc v^i %i.n lD^i t�i quy mô h] gia %ình. Tuy 
nhiên, %Vi v^i trang tr�i Huy Tuy!t, giá thành phát 
%i.n KSH này cao hHn giá %i.n lD^i công nghi.p giY 
th-p %icm là 1.004 %9ng/ kWh và tDHng %DHng v^i 
giY bình thDYng là 1.572 %9ng/kWh và th-p hHn giY 
cao %icm là 2.862 %9ng/ KWh. Th+c t!, v^i trang tr�i 
lEn l^n nhD tr�i Huy Tuy!t, hàng tháng chi phí ti&n 
%i.n lên t^i 80 tri.u %9ng, bao g9m c$ chi phí %i.n 
giY cao %icm. Tuy nhiên, tZ khi %\u tD máy phát %i.n 
thì chi phí ti&n %i.n %ã gi$m xuVng kho$ng trên dD^i 
50 tri.u %9ng/tháng. Tính toán cr thc cho th-y, %\u 

tD máy phát %i.n KSH nói trên t�i trang tr�i Huy 
Tuy!t cho t� su-t hoàn vVn lên %!n g\n 29% và thYi 
gian hoàn vVn là 5,7 n�m. 

HHn nIa, m]t lEi ích kinh t! khác khi %\u tD máy 
phát %i.n KSH c�ng %DEc ghi nh�n là ch/ trang tr�i 
sd không ph$i %\u tD thêm máy phát %i.n diesel d+ 
phòng khi m-t %i.n tr� giá vài tr�m tri.u mà %ôi khi 
c$ n�m chb sq drng %DEc vài chrc giY và hàng tu\n 
v�n ph$i ch�y bôi trHn mzi giY h!t hàng chrc lít d\u 
%c khMi hMng máy.  

Ph$n $nh c/a các h] dân tham gia các mô hình 
c/a d+ án LCASP cho th-y, các máy phát %i.n công 
su-t nhM v�n hành không �n %�nh so v^i các máy 
phát %i.n công su-t l^n. Ui sâu tìm hicu nguyên nhân 
là do các h] dân thDYng nVi ngu9n %i.n tZ máy phát 
%i.n KSH vào m�ng %i.n c/a gia %ình, nHi có công 
su-t t$i không �n %�nh. Do các máy phát %i.n KSH 
c\n ph$i t�ng công su-t m]t cách tZ tZ %c tránh quá 
t$i nên vi.c sq drng các máy phát %i.n KSH cho 
m�ng %i.n gia %ình là không phù hEp do vi.c b�t tOt 
các thi!t b� sq drng %i.n di�n ra thDYng xuyên d�n 
%!n quá t$i máy phát %i.n ho�c máy ch�y v^i mRc %] 
t$i quá th-p so v^i công su-t c/a máy nên không 
hi.u qu$ (n!u ch�y máy phát %i.n KSH 5 kVA v^i 
công su-t t$i dD^i 1 kWh thì giá thành phát %i.n sd 
lên t^i hHn 5.000 %9ng/ kWh). TZ nhIng phân tích 
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trên, có thc nh�n xét là máy phát %i.n KSH công su-t 
nhM chb phù hEp v^i nhu c\u sq drng %i.n s$n xu-t 
mà không phù hEp v^i nhu c\u sq drng %i.n sinh 
ho�t. 

Các máy phát %i.n KSH công su-t l^n thDYng 
%DEc sq drng cho nhIng trang tr�i có nhu c\u sq 
drng %i.n cao v^i công su-t t$i �n %�nh nhD %c ch�y 
qu�t công nghi.p cho các chu9ng kín, thOp sáng, %èn 
sD[i -m cho lEn,… Ui&u này giúp cho máy phát %i.n 
KSH luôn ch�y �n %�nh v^i công su-t %�t kho$ng 70% 
công su-t tVi %a (%ây là mRc %] t$i tVt nh-t %$m b$o 
tu�i thi c/a máy). HHn nIa, máy phát %i.n KSH công 
su-t l^n có tVc %] vòng quay mô tH th-p (kho$ng 
1.500 vòng/ phút) nên máy có thc v�n hành liên trc 
lên t^i 15 - 20 giY m]t ngày. Trái l�i, các máy phát 
%i.n KSH công su-t nhM thDYng có tVc %] vòng quay 
mô tH l^n (kho$ng 3.000 vòng/phút) nên không v�n 
hành liên trc %DEc lâu (chb kho$ng 4-6 giY/ ngày) và 
tu�i thi c/a máy không cao. Ui&u này c�ng gi$i thích 
t�i sao nhi&u n�m nay, m�c dù có nhi&u d+ án 
chuycn giao công ngh. phát %i.n KSH nhDng ngDYi 
dân v�n chDa quan tâm t^i Rng drng các máy phát 
%i.n KSH công su-t nhM. 

3.3. K3.3. K3.3. K3.3. K!t qu$ nghiên cRu c!t qu$ nghiên cRu c!t qu$ nghiên cRu c!t qu$ nghiên cRu c$i t�o máy phát %i.n $i t�o máy phát %i.n $i t�o máy phát %i.n $i t�o máy phát %i.n 
diesel thành máy phát %idiesel thành máy phát %idiesel thành máy phát %idiesel thành máy phát %i.n KSH.n KSH.n KSH.n KSH    

D+ án %ã ti!n hành nghiên cRu thq nghi.m c$i 
t�o máy phát %i.n ch�y diesel sang máy phát %i.n 
KSH quy mô vZa t�i trang tr�i ông Cù Trung Lai, xã 
Yên H9ng, Ý Yên, Nam U�nh (trang tr�i nuôi 2.400 
lEn th�t trong chu9ng kín, sq drng %i.n lD^i %c ch�y 
qu�t làm mát chu9ng, hóa %Hn ti&n %i.n trung bình 
31 tri.u %9ng/ tháng trD^c khi lOp %�t máy phát %i.n 
KSH thq nghi.m). Giá thành %\u tD c$i t�o máy phát 
%i.n KSH là 428 tri.u %9ng (bao g9m mua máy phát 
%i.n diesel 45 kVA là 253 tri.u %9ng, chi phí c$i t�o 
thành máy phát %i.n KSH là 100 tri.u %9ng và chi phí 
ch! t�o b] lic KSH trong nD^c là 75 tri.u %9ng bao 
g9m thay th! v�t li.u vM lic tZ b�ng thép sang b�ng 
composite). Máy phát %i.n KSH thq nghi.m có công 
su-t tVi %a 33 kW, ch�y thq nghi.m v^i công su-t t$i 
trung bình là 20 kW, m]t ngày ch�y tZ 8 - 10 giY. S$n 
lDEng %i.n d+ ki!n kho$ng 50.000 kWh/ n�m. Do 
máy phát %i.n KSH %ã ch/ %]ng %DEc công ngh. nên 
chi phí v�n hành, sqa chIa, b$o dD�ng chb kho$ng 24 
tri.u %9ng/ n�m (bao g9m thay th! h�t lic là 1 tri.u 
%9ng/ tháng, thay d\u m� và công v�n hành máy là 1 
tri.u %9ng/ tháng). 

BBBB$ng $ng $ng $ng 2.2.2.2. Phân tích hi Phân tích hi Phân tích hi Phân tích hi.u qu$ kinh t! .u qu$ kinh t! .u qu$ kinh t! .u qu$ kinh t! ththththq nghi.mq nghi.mq nghi.mq nghi.m máy phá máy phá máy phá máy phát %it %it %it %i.n .n .n .n KSH cKSH cKSH cKSH c$i t�o tZ máy phát %i.n diesel công su-t $i t�o tZ máy phát %i.n diesel công su-t $i t�o tZ máy phát %i.n diesel công su-t $i t�o tZ máy phát %i.n diesel công su-t 
45 kVA t45 kVA t45 kVA t45 kVA t�i Nam U�nh�i Nam U�nh�i Nam U�nh�i Nam U�nh    

Chi phí và lEi nhu�n (tri.u VNU) 

STT Các chb tiêu nghiên cRu 
Hi.u qu$ khi  

c$i t�o máy phát %i.n ch�y 
diesel sang máy phát %i.n 

KSH - U\u tD m^i 

Hi.u qu$ khi c$i 
t�o máy phát %i.n 
diesel %ã %\u tD  

1 
Chi phí %\u tD h. thVng máy phát %i.n (bao g9m 
máy phát %i.n KSH và b] lic) 

428 175 

2 Chi phí hàng n�m 94,6 69,3 
 Kh-u hao (10%) 42,8 17,5 
 Lãi su-t vay hàng n�m (6,5%) 27,8 27,8 
 V�n hành, b$o dD�ng, sqa chIa  24 24 

3 
Doanh thu tZ ti!t ki.m %i.n (trung bình 2.000 
%9ng/ KWh bao g9m c$ giY cao %icm) 

100 100 

4 LEi nhu�n hàng n�m 5,4 30,7 
5 T� su-t hoàn vVn (ROI) 5,7% 44% 
6 ThYi gian hoàn vVn (n�m) 8,9 3,6 

K!t qu$ thq nghi.m ban %\u cho th-y, %Vi v^i 
vi.c %\u tD m^i máy phát %i.n KSH c$i t�o sd cho t� 
su-t hoàn vVn (ROI) chb 5,7% và thYi gian hoàn vVn 
là 8,9 n�m. Th+c t!, so sánh %Vi chi!u hóa %Hn ti&n 
%i.n trD^c và sau khi thq nghi.m máy phát %i.n chb 
chênh nhau khoáng 10 tri.u %9ng/tháng. Uây là 

m]t th+c t! khá thách thRc %Vi v^i kh$ n�ng thDHng 
m�i hóa máy phát %i.n KSH s$n xu-t trong nD^c 
(trDYng hEp doanh nghi.p %DEc chuycn giao công 
ngh. sd c$i t�o các máy phát %i.n %i.n diesel thành 
máy phát %i.n KSH %c bán cho các ch/ trang tr�i 
ch�n nuôi).  
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Tuy nhiên, n!u ch/ trang tr�i ch-p nh�n c$i t�o 
máy phát %i.n diesel d+ phòng hi.n có t�i trang tr�i 
thì t� su-t hoàn vVn sd t�ng cao lên %!n 44% và thYi 
gian hoàn vVn %\u tD chb còn 3,6 n�m. Uây là m]t 
phDHng án có t� su-t lEi nhu�n cao và kh$ thi %c 
thDHng m�i hóa. Th+c t! cho th-y, %\u tD máy phát 
%i.n KSH chb mang l�i hi.u qu$ kinh t! cao khi s$n 
lDEng %i.n sinh ra %áp Rng nhu c\u sq drng %i.n 
thDYng xuyên c/a chính trang tr�i %ó (ch�y qu�t làm 
mát chu9ng lEn, ch�y máy bHm nD^c, …). Khi trang 
tr�i nuôi nhi&u lEn thì lDEng khí ga sinh ra nhi&u %/ 
%c %áp Rng nhu c\u sq drng %i.n c/a trang tr�i nên 
n!u %ã %\u tD máy phát %i.n KSH thì vi.c ph$i %\u tD 
máy phát %i.n diesel d+ phòng cho trang tr�i sd 
không còn c\n thi!t nIa.    

Tính toán chi phí phát %i.n c/a 02 trDYng hEp 
trên cho th-y: n!u trang tr�i nhà ông Lai %\u tD m^i 
máy phát %i.n KSH %ã c$i t�o c/a D+ án LCASP thì 
sd cho giá thành phát %i.n KSH là 1.892 %9ng/ kWh 
trong khi c$i t�o máy phát %i.n diesel d+ phòng hi.n 
có c/a trang tr�i thành máy phát %i.n KSH thì giá 
thành 01 kWh sd chb còn 1.386 %9ng. Giá thành này 
có thc c�nh tranh %DEc v^i giá mua %i.n lD^i vào giY 
cao %icm là 2.862 %9ng/kWh. Do v�y, %ã khuy!n cáo 
ch/ trang tr�i chb nên ch�y máy phát %i.n KSH vào 
các giY cao %icm c/a %i.n lD^i. 

M]t %icm c\n lDu ý là t�i trang tr�i nhà ông Lai 
có thc nâng công su-t t$i c/a máy phát %i.n lên 23 
kW (kho$ng 70% c/a công su-t tVi %a là 33 kW). 
Trong trDYng hEp này, s$n lDEng %i.n có thc nâng 
lên %!n 57.500 KWh/ n�m. Lúc %ó, doanh thu hàng 
n�m sd t�ng lên tDHng Rng là 115 tri.u %9ng, t� su-t 
hoàn vVn và thYi gian hoàn vVn sd là 21,6% và 6,8 n�m 
%Vi v^i trDYng hEp %\u tD m^i máy phát %i.n KSH và 
65,9% và 2,8 n�m %Vi v^i trDYng hEp c$i t�o máy phát 
%i.n diesel d+ phòng shn có c/a trang tr�i. Do v�y, 
n!u ch/ trang tr�i b� sung thi!t b� sq drng %i.n phrc 
vr s$n xu-t %c nâng công su-t t$i c/a máy phát %i.n 
KSH thì sd có lEi nhu�n t�ng thêm kho$ng 10% so v^i 
hi.n t�i. 

K!t qu$ nghiên cRu c�ng cho th-y, n!u trang 
tr�i %\u tD máy phát %i.n KSH công su-t càng l^n thì 
giá thành phát %i.n KSH càng th-p và lEi nhu�n c/a 
ch/ trang tr�i khi %\u tD máy phát %i.n KSH càng 
cao. Hi.n d+ án LCASP %ang tricn khai mô hình máy 
phát %i.n KSH c$i t�o tZ máy phát %i.n diesel nhãn 
hi.u Denyo công su-t 100 kVA, s$n xu-t t�i Nh�t 
B$n, chi phí mua máy c� 290 tri.u %9ng (máy m^i 
400 tri.u %9ng), chi phí c$i t�o chuycn %�i tZ diesel 

sang KSH là 135 tri.u %9ng, h. thVng lic 80 tri.u 
%9ng, thay lic 15 tri.u %9ng/ n�m, v�n hành b$o 
dD�ng 30 tri.u %9ng/ n�m, %�a %icm mô hình t�i tr�i 
nhà ông Nguy�n V�n Lý, Công ty TNHH Thành U�t, 
xã Minh Côi, H� Hòa, Phú Thi. V^i t�ng mRc %\u tD 
ban %\u là 505 tri.u %9ng, máy có công su-t t$i tVi %a 
70 kW, mRc t$i trung bình là 54 kW, sq drng %c ch�y 
qu�t làm mát 8 dãy chu9ng lEn th�t. V^i nhu c\u sq 
drng %i.n c/a trang tr�i là 60 tri.u %9ng/ tháng, d+ 
ki!n máy phát %i.n sd thay th! kho$ng 50% ti&n %i.n 
c/a trang tr�i khi v�n hành tZ 8 — 10 giY/ ngày vào giY 
cao %icm c/a %i.n lD^i. D+ ki!n s$n lDEng phát %i.n 
KSH sd kho$ng 157.000 kWh/ n�m, giá thành phát 
%i.n KSH theo tính toán lý thuy!t sd vào kho$ng 817 
%9ng/ kWh. Vi.c %\u tD m^i máy phát %i.n KSH c/a 
D+ án v^i công su-t này sd hoàn toàn kh$ thi %c 
thDHng m�i hóa s$n ph|m phrc vr s$n xu-t. 

M]t sV n]i dung nghiên cRu nh�m khOc phrc 
nhIng h�n ch! c/a máy phát %i.n KSH %ã nêu [ mrc 
3.1 c�ng %ã %�t %DEc k!t qu$ kh$ quan. Cr thc nhD sau: 

KhOc phrc khó kh�n trong v�n hành máy phRc 
t�p: Uã nghiên cRu h. thVng t/ %i.n %i&u khicn t+ 
%]ng hóa nh�m nâng t$i khi kh[i %]ng máy m]t cách 
tZ tZ; có h. thVng t+ %]ng báo tin nhOn cho ch/ trang 
tr�i v& thYi gian máy ho�t %]ng hàng ngày nh�m 
khOc phrc hi.n tDEng bM quên d�n %!n máy ch�y 
quá lâu. 

KhOc phrc khó kh�n trong b$o dD�ng, sqa chIa: 
Hi.n %ang thí %icm cH ch! t� chRc cho thuê máy 
phát %i.n KSH t�i các trang tr�i nh�m thu lEi nhu�n 
tZ vi.c ti!t ki.m ti&n %i.n tZ các trang tr�i. Ch/ trang 
tr�i sd không c\n quan tâm %!n chi phí %\u tD c�ng 
nhD b$o dD�ng, sqa chIa máy phát %i.n KSH. Hàng 
tháng, c�n cR vào sV kWh ch/ trang tr�i sq drng và 
mRc %] ti!t ki.m chi phí mua %i.n lD^i, ch/ trang tr�i 
sd chia s� lEi nhu�n v^i công ty %\u tD máy phát %i.n 
KSH cho trang tr�i.  

KhOc phrc h�n ch! trong ch-t lDEng b] lic khí 
ga: Uã nghiên cRu s$n xu-t thành công các h�t lic 
khí ga tZ qu�ng bentonite, %9ng thYi c$i ti!n h. 
thVng d�n khí, bHm khí, theo dõi mRc %] bi!n %�i 
c/a h�t lic nh�m xác %�nh thYi gian c\n thay th! h�t 
lic. U�c bi.t, %ã nghiên cRu thay th! nguyên li.u s$n 
xu-t vM lic tZ thép (b] lic nh�p kh|u) sang sq drng 
v�t li.u composite, giúp gi$m giá thành b] lic tZ 150 
tri.u %9ng (giá nh�p kh|u) xuVng còn kho$ng 75 
tri.u %9ng (giá thành s$n xu-t b] lic b�ng 
composite).  
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Hình 3. ThHình 3. ThHình 3. ThHình 3. Thq nghi.m h. thVng nhOn tin t+ %]ng v& thYi gian ch�y máy và thay th! vM lic b�ng thép nh�p kh|u q nghi.m h. thVng nhOn tin t+ %]ng v& thYi gian ch�y máy và thay th! vM lic b�ng thép nh�p kh|u q nghi.m h. thVng nhOn tin t+ %]ng v& thYi gian ch�y máy và thay th! vM lic b�ng thép nh�p kh|u q nghi.m h. thVng nhOn tin t+ %]ng v& thYi gian ch�y máy và thay th! vM lic b�ng thép nh�p kh|u 
bbbb�ng v�t li.u composite�ng v�t li.u composite�ng v�t li.u composite�ng v�t li.u composite    

4. K�T LU�N 
Vi.c áp drng công ngh. phát %i.n KSH v�n còn 

r-t h�n ch!. Nguyên nhân chính là do hi.u qu$ kinh 
t! c/a %\u tD máy phát %i.n KSH th-p: các y!u tV 
nhD chi phí %\u tD ban %\u cao, công su-t t$i c/a 
máy th-p và không �n %�nh, v�n hành máy phRc t�p, 
máy hay b� hMng v�t, không thu�n ti.n trong b$o 
dD�ng, sqa chIa,... Ui&u này làm các ch/ trang tr�i 
không quan tâm v�n hành, b$o dD�ng và sqa chIa 
các h\m bioga quy mô l^n %úng cách, d�n %!n ô 
nhi�m môi trDYng hHn c$ khi không có h\m bioga. 

- Vi.c phát tricn công ngh. máy phát %i.n KSH 
là y!u tV then chVt nh�m t�o th� trDYng %\u ra cho 
khí bioga sinh ra tZ hàng ngàn công trình KSH dung 
tích l^n [ các trang tr�i ch�n nuôi %ã %DEc %\u tD 
hàng ngàn t� %9ng mà chDa phát huy %DEc hi.u qu$ 
sq drng. Do v�y, Nhà nD^c c\n có cH ch! hz trE %i.n 
KSH giVng nhD %ang hz trE 9,35 cent US$ cho %i.n 
m�t trYi và %i.n gió nhD hi.n nay. Vi.c hz trE cho 
%i.n KSH không nhIng giúp b� sung thêm ngu9n 
n�ng lDEng %i.n tái t�o cho quVc gia mà còn giúp 
gi$m hi.n tr�ng ô nhi�m môi trDYng ch�n nuôi %ang 
r-t nghiêm tring [ nhi&u vùng nông thôn.  

Vi.c Rng drng các máy phát %i.n KSH công 
su-t nhM nh�p ngo�i không %em l�i hi.u qu$ kinh 
t! do chi phí %\u tD ban %\u cao, nhu c\u sq drng 
%i.n c/a h] dân th-p và không �n %�nh d�n %!n giá 
thành phát %i.n KSH cao hHn nhi&u so v^i giá 
thành mua %i.n sinh ho�t tZ %i.n lD^i. Do v�y, máy 

phát %i.n KSH không %em l�i hi.u qu$ kinh t! v^i 
nhu c\u sq drng %i.n sinh ho�t ngo�i trZ ý nghla 
d+ phòng [ nhIng nHi thi!u %i.n ho�c có %i.n lD^i 
không �n %�nh. 

K!t qu$ mô hình %\u tD máy phát %i.n KSH 
công su-t vZa và l^n [ nhIng trang tr�i có nhu c\u sq 
drng %i.n cao %ã mang l�i k!t qu$ khá kh$ quan: T� 
su-t lEi nhu�n và thYi gian hoàn vVn %\u tD hoàn toàn 
kh$ thi %c có thc thDHng m�i hóa. Nhu c\u sq drng 
%i.n cho s$n xu-t c/a trang tr�i càng l^n thì giá 
thành phát %i.n KSH càng gi$m. Khuy!n cáo chb nên 
%\u tD các máy phát %i.n KSH có công su-t tZ 60 
KVA tr[ lên t�i nhIng trang tr�i có nhu c\u sq drng 
%i.n s$n xu-t trên 30 tri.u %9ng/ tháng %c %$m b$o 
hi.u qu$ kinh t!. UVi v^i nhIng trang tr�i có nhu c\u 
sq drng %i.n s$n xu-t th-p thì c\n có phDHng án b� 
sung thêm các thi!t b� sq drng %i.n s$n xu-t %c nâng 
cao hi.u qu$ %\u tD. PhDHng án t� chRc s$n xu-t 
theo hD^ng cho thuê máy phát %i.n KSH có thc giúp 
khOc phrc m]t sV h�n ch! v& b$o dD�ng và sqa chIa 
máy phát %i.n KSH.   

U\u tD c$i t�o máy phát %i.n có công su-t tZ 45 
kVA v�n cho t� su-t hoàn vVn khá cao và thYi gian 
hoàn vVn %\u tD ngOn. Vi.c %\u tD m^i các máy phát 
%i.n KSH có công su-t tZ 70 kVA tr[ lên có thc giúp 
gi$m giá thành phát %i.n KSH xuVng dD^i 1.000 
%9ng/ kWh, %i&u này sd giúp cho %i.n KSH hoàn 
toàn có thc c�nh tranh v^i %i.n lD^i s$n xu-t, kc c$ 
trong giY th-p %icm. 
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RESEARCH ON APPLICATION OF BIOGAS ELECTRICITY GENERATOR TO REDUCE LIVESTOCK RESEARCH ON APPLICATION OF BIOGAS ELECTRICITY GENERATOR TO REDUCE LIVESTOCK RESEARCH ON APPLICATION OF BIOGAS ELECTRICITY GENERATOR TO REDUCE LIVESTOCK RESEARCH ON APPLICATION OF BIOGAS ELECTRICITY GENERATOR TO REDUCE LIVESTOCK 
WASTE POLLUTIONWASTE POLLUTIONWASTE POLLUTIONWASTE POLLUTION    

Nguyen The HinhNguyen The HinhNguyen The HinhNguyen The Hinh    

SummarySummarySummarySummary    
Almost large livestock farms own big biogas plants to treat animal wastes. However, many farm's owners 
are unable to use gas for income generation, therefore, they discharge gas to pollute the environment. The 
biogas electricity generators have not been widely applied although there were many research and 
technology transfer on this topic before. There are several reasons such as the unsuitable conditions for the 
biogas electricity generator application, high initial investments, inconviniences in operation, maintenance 
and repairing, etc. which lead to the higher production costs of biogas electricity versus the Government's 
net electricity. To solve the problems, the Low Carbon Agricultural Support Project (LCASP) identified the 
conditions for efficient application of biogas generators. The LCASP showed that the biogas generator is not 
suitable for home electricity but can bring high economic efficiency with the manufacturing electricity. 
Investment into biogas generator can only bring high economic efficiency in livestock farms of the 
manufacturing electricity demand of minimum 30 million VND per month and the biogas generator of 
capacity higher than 70 kVA can reduce the electricity production cost down to below 1.000 VND per kWh — 
this cost can be competitive with the Government’s net electricity price. Furthermore, the LCASP also 
introduced the option of modifying the available diesel electricity generators into the biogas electricity 
generators, which greatly reduced the initial investments and enhanced the competition of biogas electricity 
versus the Government's net electricity, through that promoting the application of this livestock waste 
treatment technology. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Electricity generator, biogas, livestock pollution, environment, LCASP, Low Carbon Agricultural 
Support Project.   
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