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Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp:  
Thông thoáng bảo quản hạt # 

Phan Hiếu Hiền 
Giảng viên (đã nghỉ hưu), Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh;  

Email: phhien1948@yahoo.com    

Dẫn nhập 
Trên thế giới, điện mặt trời (ĐMT, solar photovoltaic) đã được áp dụng nhiều trong nông 
nghiệp (Van Campen và ctv 2000), với nhiều tài liệu được công bố (USDA 2015). 

Ở Việt Nam, nhiệt mặt trời được dùng để sấy (Phan H.Hien và ctv 2009; Truong Q. Truong 
và ctv 2016) để sấy nui, cá v.v ở qui mô sản xuất, sử dụng bộ thu nhiệt ống trụ; số liệu nghiên 
cứu: nhiệt thu được  1 MJ/h / m2 bộ thu. 

Nhưng áp dụng ĐMT qua 30 năm từ 1980 khá hạn chế, vì nhắm vào hộ gia đình, qui mô nhỏ, 
tốn kém ắc-quy mau hỏng (Phan H.Hien. 2016).  Gần đây, được phép nối lưới, ĐMT sẽ trở 
thành nguồn năng lượng tái tạo chủ lực.  

Hiện tại, giá điện lưới thay đổi theo mức sử dụng.  Ví dụ (phỏng vấn ở Long An 2017) một 
nhà máy xay xát được cho định mức 53 000 kWh/tuần với giá (tương đương) 
0,066 USD/kWh; quá mức này phải trả đơn giá gần gấp đôi.  Trong một tuần tiêu biểu, người 
chủ đã trả 82 triệu đồng và 15 tr.đ  tương ứng với hai mức giá này. 

Vậy, các ứng dụng bổ sung trong kinh doanh nông nghiệp cần xem xét chọn thêm năng lượng 
tái tạo phát điện, trong đó năng lượng mặt trời (NLMT) bao gồm ĐMT, có tiềm năng nhất.   

Báo cáo này trình bày một ứng dụng ĐMT trong nông nghiệp, đó là “Thông thoáng để bảo 
quản hạt dài hạn, với thiết kế xi-lô 1000 tấn, dùng NLMT”.  

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, yêu cầu trọng điểm là bảo quản lúa, phải đạt tối thiểu 6 tháng 
(dù thực tế có thể xay và bán trong 1- 4 tháng) để có thế mạnh của người bán khi thương 
thuyết (khác với dưa hấu, khách hàng yêu sách thì phải hạ giá để khỏi đổ bỏ).  Muốn vậy, cần 
chuyển qua bảo quản đổ xá có thông thoáng, chứ hiện nay bảo quản trong bao chỉ giữ được 3 
tháng.  Việc chuyển đổi phải có cơ sở thực nghiệm với khối lượng lớn;  bài này chỉ cung cấp 
số liệu sơ khởi.  

Phương pháp và phương tiện  
Phân tích kỹ thuật, tham khảo các tài liệu về thông thoáng. Sử dụng số liệu thực nghiệm trước 
đây ở 3 tỉnh Tây Nam bộ, làm cơ sở trong thiết kế kho bảo quản 1000 tấn, sử dụng năng 
lượng mặt trời.  

Tính toán kinh tế, dùng thời gian hoàn vốn và tỷ suất hoàn vốn nội tại IRR. 

                                                
# Báo cáo tại Hội thảo “Điện mặt trời - giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” ngày 11-12-2018, do Sở 
Công Thương Long An tổ chức tại TP Tân An. 
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Kết quả: Ứng dụng điện mặt trời cho thông thoáng bảo quản hạt  

Khác biệt giữa chế độ thông thoáng ở vùng ôn đới và vùng nhiệt đới 
Ở vùng ôn đới, thông thoáng là làm nguội hạt từ nhiệt độ 30- 35 oC do hô hấp, xuống nhiệt 
độ môi trường 10- 20 oC.  Do không khí có ẩm độ tương đối (RH, relative humidity) thấp, 
dưới 60%, nên thổi khí trời liên tục sẽ giữ được hạt khô như sau khi sấy.   

Ngược lại, ở vùng nhiệt đới như Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thông 
thoáng cũng hạ nhiệt do hô hấp, nhưng chỉ đến 28- 30 oC, là nhiệt độ vài giờ trong ngày, khi 
thông thoáng với RH < 75% để hạt lúa cân bằng ở 13,5- 14% ẩm độ, phù hợp cho bảo quản 
dài hạn (Hình 1).  

Vào tháng 3DL (mùa khô), thông thoáng từ 9h đến 18h khi RH<75%. Vào tháng 8 (mùa 
mưa) RH chỉ thấp hơn 80% từ 10h đến 16h, vậy cần nhiệt phụ thêm từ một lò đốt nhỏ hoặc 
NLMT để hạ RH còn 70- 75% (Hình 2).  Mùa khô hay mưa, ban đêm RH đều rất cao (hơn 
92%) nên không thể dùng không khí trời để thông thoáng, trừ phi dùng lò đốt khá lớn để đưa 
RH xuống 70-75%, khá tốn kém. 

 
Hình 1.  Ẩm độ cân bằng của lúa  
theo nhiệt độ và ẩm độ không khí  
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Hình 2. Nhiệt độ và ẩm độ tương đối RH ở Cần Thơ 
vào tháng 3 và tháng 8; số liệu trung bình 5 năm 

1988-1992 

Số liệu thực nghiệm về thông thoáng lúa  
Bảo quản lúa dùng quạt thông thoáng được thí nghiệm và ứng dụng ở 3 Tỉnh phía Nam (Phan 
H.Hiền & Nguyễn H.Tam).  Đầu tiên thí nghiệm với qui mô nhỏ 1 tấn, sau đó tăng lên 30 tấn, 
70 tấn, và 400 tấn, sử dụng quạt và lò của các máy sấy có sẵn.  Qui trình lập được, sấy hạt  
xuống 13% ẩm độ và thông thoáng mỗi tuần 4 giờ, đã được áp dụng cho hơn 2000 tấn lúa;  
kết quả xác nhận về kỹ thuật và tính kinh tế cho thông thoáng chủ động.  Lúa giống có thể trữ 
được ít nhất 7 tháng; bảo quản lúa thương phẩm được 11 tháng, không ảnh hưởng đến chất 
lượng xay xát.   

Thiết kế: Chọn suất lượng không khí (Fkk) cho thông thoáng lúa   
Suất lượng “gió” Fkk (m3/giờ/tấn hạt) ảnh hưởng đến 2 biến số là Tổn áp Δp qua lớp hạt 
(ASAE 1996), và Công suất quạt P để thông thoáng, giả sử hiệu suất chung là 40%.   

Tóm tắt các tính toán (vòng lặp): 

(a) Tính thử với silo trụ 17 m, lớp hạt 16 m, chứa 2000 tấn lúa.  Theo tài liệu (Navarro 
2002)  Fkk = 5- 7 m3/h/t nếu thông thoáng 24/24h.  Chọn Fkk =  6,6 m3/h/t, ứng với quạt lưu 
lượng 3.8 m3/s; tổn áp 59 mm H2O, công suất quạt 5.5 kW, cũng được.  Tiếp tục, tính thời 
gian thông thoáng theo hai cách:  
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 Phương trình cân bằng nhiệt (Brooker và  ctv 1992). 
 Ước lượng: 01 thể tích hạt cần 900- 1000 thể tích không khí thông thoáng (Navarro 2002). 

Cả hai cách đều ra kết quả 220 giờ thông thoáng, bằng 9 ngày x 24 giờ.  Vì khí hậu ở Cần 
Thơ chỉ cho phép thổi 8 giờ/ngày, nên phải cần 28 ngày cho 220 giờ, quá dài và không an 
toàn cho hạt.   

(b) Vì thế tăng Fkk gấp nhiều lần. Với silo 2000 tấn, ϕ17 m * 16 m ở trên: 

Chọn Fkk = 13,2 m3/h/t (gấp đôi trường hợp a), tổn áp 128 mm H2O, công suất quạt 24 kW, 
nghĩa là khó chọn quạt, hoặc chọn được nhưng tốn kém, cả về đầu tư và năng lượng. 

(c) Vì vậy, cần giảm bế dày lớp hạt.  Ví dụ trên, giảm bề dày còn 8 m, vẫn ϕ17 m, chứa 1000 
tấn;  với Fkk = 13,2 m3/h/t, tổn áp = 29 mm H2O, và  công suất quạt =2,7 kW, khá thấp. 

(d) Vậy tăng Fkk = 26,4 m3/h/t (gấp 4 lần trường hợp a), lớp hạt 8m, chứa 1000 tấn, quạt 7,5 
m3/s, công suất 11,9 kW, tổn áp 64 mm H2O, chấp nhận được.  Thời gian  thông thoáng 56 
giờ, nghĩa là 7 ngày x 8 giờ/ngày, cũng chấp nhận được. 

Tóm lại, ở vùng nhiệt đới, cần suất lượng gió gấp 2- 4 lần so với ở vùng ôn đới. 

Các vấn đề về cân bằng nhiệt và cân bằng khối cho thông thoáng  
Hao tổn chất khô (DryMatterLoss DML), thể hiện bằng C6H12O6 được tính từ  phương trình 
hô hấp:  C6H12O6 (180 kg) + 6 O2 ---> 6 CO2 (264 kg)  +  H2O (108 kg)   +  2834 MJ nhiệt.   

Vậy 1 kg DML sinh ra 1,47 kg CO2;  0,6 H2O và 15,7 MJ nhiệt. 
Nước H2O làm tăng ẩm độ hạt Wg; nhiệt sinh ra làm tăng nhiệt độ khối hạt Tg. 

Người ta đo CO2, tính được DML, và đã xác lập được:  DML là hàm số của Wg , Tg,  và thời 
gian bảo quản tstor (Seib và  ctv 1980; Sauer 1992). 

Ví dụ: Tháng 3DL ở Cần Thơ, Ta = 27 oC, Wg  = 14.5%,  tstor = 1 tuần = 168 giờ, tính toán 
được:  1 tấn hạt mất 0,11 kg DML sinh ra 0,66 kg H2O và 17,2 MJ nhiệt.   

Có 2 vấn đề liên quan về DML;  đã tính được giải pháp, với tóm tắt các tính toán dưới đây: 

Vấn đề 1:  1a) Ẩm độ hạt tăng bao nhiêu?  1b) Làm sao hạ ẩm độ xuống mức ban đầu? 

Trả lời: 1a) Một tuần, hạt tăng 0,066% ẩm độ.  Ba tháng, tăng 0,8%.  Nghĩa là hạt 14% ẩm độ 
sẽ thành 14,8%.  Độ tăng này thấp hơn, so với ảnh hưởng của không khí ẩm có thể tăng ẩm 
độ hạt lên tới 16,3%.    

  1b) Giải pháp: sấy thông thoáng, nghĩa là quạt thổi không khí có  RH = 70- 75% để 
đưa ẩm độ hạt trở về 13,5- 14%.  Nếu không khí quá ẩm, cần nâng nhiệt độ Ta khoảng 3 oC 
(Td = Ta +3). Thời gian thông thoáng tùy thuộc nhiệt độ không khí sấy Td, suất lượng gió Fkk , 
và tính được nhờ đồ thị không khí ẩm (Brooker và ctv 1992).  Ví dụ: với Fair =26 m3/h/tấn, và 
có nhiệt phụ nâng Td sao cho RH ≈70%, tính được thời gian sấy là 23 giờ liên tục.  Hoặc 
tránh ban đêm, thời gian là 3 ngày x 8 giờ/ngày, có thể thêm nhiệt phụ từ mặt trời, tùy thời 
tiết.  Tính với 1000 tấn như trên, cần có quạt 7,5 m3/s, tổn áp 63 mm H2O, công suất 11 kW. 

Về nguồn nhiệt phụ, có thể chọn trong ba cách:   

 Lò đốt than đá, tiêu thụ 4 kg/giờ;  được dùng khi RH trên 70% (ngày hoặc đêm);  hoặc  
 Lò đốt trấu, tiêu thụ 12 kg/giờ; có bộ phận cấp trấu và cào tro tự động để bớt công canh; 
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 Bộ thu nhiệt mặt trời.  Nếu dùng ống thu nhiệt plastics đường kính 1 m, chiều dài cần thiết 
tính ra là 90 m (chia nhiều đoạn song song), để diện tích mặt thu như là 90 m2, đạt công 
suất nhiệt là 90 MJ/giờ.  Dĩ nhiên, nhiệt mặt trời chỉ dùng được vào ban ngày. 

Vấn đề 2:  2a) Nhiệt độ hạt tăng bao nhiêu do hô hấp?  2b) Dùng thông thoáng để hạ nhiệt độ 
xuống bằng nhiệt độ môi trường, cần bao nhiêu lượng không khí, và thổi trong bao lâu? 

Trả lời (tóm tắt các tính toán):  

2a) Nhiệt độ hạt tăng 10 oC.  Nếu ban đầu là 28 oC, hạt sẽ nóng đến 38 oC. 

2b) Lượng không khí cho thông thoáng: 1 530 m3 cho 1 m3 hạt lúa. Với silo chứa 1000 tấn 
lúa, và quạt lưu lượng 7,5 m3/s (đã tính trên) thời gian thông thoáng là 57 giờ. 

Chi phí bảo quản lúa bằng phương pháp thông thoáng  
Với silo 1000 tấn lúa, ước tính chi phí bảo quản cho 6 tháng, dùng các số liệu sau: 

● Silo và  thiết bị 120 000 USD.  
● Nếu sử dụng NLMT:  
a) Pin MT 24 000 USD. (Giá pin 2 USD/W, 2015);  
b) Bộ thu nhiệt MT 2000 USD. 
    ((không chi phí cho điện lưới). 

● Nếu sử dụng điện lưới:   
   Lò đốt trấu 1000 USD.   
   Giá điện lưới: 0,12 USD/ kWh 

● Các số liệu khác (lãi suất, giá ngày công lao 
động v.v) coi như không khác nhau. 

NLMT = 12,8;  Điện lưới = 14,0  USD /tấn
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Hình 3. So sánh chi phí bảo quản lúa  
bằng NLMT và điện lưới (6 tháng) 

Kết quả tính thể hiện ở Hình 3.  Chi phí bảo quản 6 tháng dùng NLNT rẻ hơn 1,2 USD/tấn so 
với dùng điện lưới.  Nếu bảo quản 1000 tấn /6 tháng hay 2000 tấn/năm, tiết kiệm được mỗi 
năm 2400 USD nhờ NLMT.  So với đầu tư NLMT 26 000 USD, thời gian hoàn vốn là một 
năm nếu chỉ dùng nhiệt MT, hoặc 11 năm nếu sử dụng cả nhiệt và điện mặt trời.  Dùng ĐMT, 
hoàn vốn 11 năm và IRR chỉ 4% không hấp dẫn lắm.  Tuy nhiên nếu giá pin MT giảm còn 
1 USD/watt (đã thấy giữa năm 2018), thời gian hoàn vốn còn 6 năm và IRR 15%, chấp nhận 
được.   

Bài toán kinh tế trên không bàn đến lợi ích của bảo quản (tùy thuộc nhiều yếu tố) nằm ngoài 
phạm vi thảo luận. 

Tóm tắt thiết kế silo bảo quản lúa 1000 tấn, dùng năng lượng mặt trời  
● Kích thước:  17m * 8 m lớp hạt. 
● Quạt 7,5 m3/s;  tổn áp 64 mm H2O. 
   công suất 11,9 kW (giả sử 40% hiệu suất). 
● Điện mặt trời (nối lưới) 12 kW. 
● Thông thoáng 56 giờ = 7 ngày * 8 giờ/ngày 

● Bộ thu nhiệt mặt trời: 
   Loại: ống trụ plastic  1 m * dài 29 m; 
   Diện tích thu nhiệt : 90 m2 ; 

   Công suất thu nhiệt: 90 MJ/giờ (25 kW).  
Hình 4.  Silo bảo quản hạt  
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Các công ty trong nước hoặc nước ngoài đều có thể chế tạo silo theo qui cách trên (Hình 4). 

 

Kết luận  
Áp dụng điện mặt trời cho thông thoáng hạt được tính với thiết kế silo 1000 tấn, dựa trên cơ 
sở các thí nghiệm trước đây.  Tính toán cho thấy khả thi về kỹ thuật và lợi ích kinh tế.  Nông 
nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long cần áp dụng NLMT rộng rãi hơn nữa, có thể bắt đầu với 
thông thoáng bảo quản hạt.  Đây là ứng dụng ĐMT áp mái (rooftop solar PV), không tốn 
thêm đường dây truyền tải điện, không quá tải lưới điện.  Có thể tham khảo kinh nghiệm rất 
thành công của ĐMT áp mái của Đức (Xem bài: “Điện mặt trời ở Đức: một số kinh nghiệm 
tham khảo” của tác giả, trong Kỷ yếu này). 
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