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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Từ nhiều năm nay, kỹ thuật lạnh cryo đã phát triển ở một số 

nước phương Tây và châu Âu. Các khí hóa lỏng được dùng làm môi 
chất lạnh cryo để tạo nhiệt độ rất thấp như nitơ, oxy, hyđro, không 
khí, acgon, nêon và hêli, không chỉ thử nghiệm và dùng trong phòng 
thí nghiệm, mà đã đi vào sản xuất công nghiệp, phục vụ nhiều lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học và nhiều ngành công nghiệp quan trọng 
như kỹ thuật siêu dẫn, vật lý nguyên tử, khoa học vũ trụ, sinh học, y 
học và trong kỹ thuật làm lạnh các sản phẩm và thực phẩm. 

Trong đó, Hêli là một chất khí rất có ích, với nhiệt độ sôi 
4,22 K, rất nhẹ và có lực nâng lớn thì hêli ngoài là môi chất lạnh 
cryo, nó còn rất quan trọng trong tên lửa và còn được dùng vào 
những mục đích khác nhau trong ngành luyện kim, cơ khí, y tế, quốc 
phòng. 

Trong khí quyển Trái Đất, hêli chiếm rất nhỏ do nó đã thoát 
ra ngoài khoảng không gian vũ trụ vì tỷ trọng thấp. Hêli hình thành 
từ sự phân rã phóng xạ của các nguyên tố, do vậy người ta có thể tìm 
thấy hêli trong các mỏ khoáng chất chứa urani, thori v.v.. và trong 
khí phun trào núi lửa. Hêli tồn tại trong nhiều loại khí tự nhiên.  
Từ rất nhiều công dụng của khí hêli trong đời sống tuy nhiên hê li 
được xem là khí hiếm, vì việc sản suất khí hê li còn rất khó khăn. 
Ngoài ra các mỏ khí thiên nhiên có chứa nồng độ hêli cao đang dần 
cạn kiệt. Vì vậy việc sản suất khí hêli từ khí thiên nhiên có nồng độ 
hê li thấp là điều tất yếu. Nhưng nếu hệ thống chỉ sản xuất riêng khí 
hêli thì hiệu quả đem lại rất thấp, thiếu tính khả thi để thực hiện 
chính vì vậy việc sản xuất khí hêli kết hợp với nitơ sẽ là giải pháp.  
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Từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu để làm 
luận văn tốt nghiệp như sau:  

 “Nghiên cứu tách khí hêli từ khí thiên nhiên” 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện nhằm xây dựng phương pháp tách 
khí hêli từ khí thiên nhiên. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: 

Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết, tính toán quá trình tách khi 
hêli từ khí thiên nhiên và nghiên cứu khả năng ứng dụng tại Việt 
Nam về tách khí hêli để làm cơ sở cho việc triển khai trên thực tế hệ 
thống tại Việt Nam. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng  nghiên cứu tập trung vào các vấn đề chính sau: 
- Tình hình sử dụng hêli  
- Tổng quan về kỹ thuật lạnh cryo 
- Các phương pháp hóa lỏng khí 
- Các phương pháp tách khí hê li trên thế giới 
- Tính toán chu trình tách khí hê li từ khí thiên nhiên. 
- Các thiết bị dùng trong hệ thống 
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các phương pháp tách khí 

hêli trên thế giới. Tính toán chu trình để áp dụng cho việc tách khí 
hêli trên thế giới và tại Việt Nam 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Với các mục tiêu trên tôi chọn phương pháp nghiên cứu lý 
thuyết để thực hiện đề tài gồm: 

Nghiên cứu tài liệu về hệ thống tách khí hêli từ khí thiên 
nhiên. 

Nghiên cứu về các phương pháp tách khí hêli trên thế giới 
Tính toán phân tích và đánh giá. 
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Nghiên cứu khả năng ứng dụng tại Việt Nam 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được kết cấu gồm 
năm chương: 

Chương 1: Hêli và tình hình sử dụng Hêli 
Chương 2: Tổng quan về kỹ thuật lạnh Cryo 
Chương 3: Các phương pháp tách khí Hêli trên thế giới 
Chương 4: Tính toán hệ thống lạnh sản xuất khí Hêli từ khí thiên 

nhiên. 
Chương 5: Các thiết bị sử dụng trong hệ thống tách khí 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
- Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng (1999). Kỹ thuật Nhiệt. 

Nhà xuất bản giáo dục. 
- Phạm Lê Dần, Bùi Hải (2000). Nhiệt Động Kỹ Thuật. Nhà 

Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật. Hà Nội. 
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2009). 

Kỹ Thuật Lạnh Ứng Dụng. Nhà Xuất Bản Giáo Dục. 
- Randall Barron (1966). Cryogenic Systems. McGraw-Hill, 

Inc. Printed in the United States of America. 
- Isidoro Martinez (1995-2013). Heat exchangers. Printed in 

the United States of America, pp.9-12. 
- Frank G. Kerry (2006). Industrial Gas Handbook Gas 

Separation and Purification. Taylor & Francis Group, LLC. New 
York. 
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CHƯƠNG 1 
HÊLI VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÊLI 

1.1. TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HÊLI VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ 
1.1.1. Tính chất của khí Hêli 

 Hêli (He) là khí trơ, không độc, không màu, không vị, tỷ 
trọng rất thấp 0.178g/l  

 Hêli (He) khuêch tán tốt qua chất rắn, nhẹ hơn không khí và 
nó không phản ứng với hầu hết các nguyên tố hóa học  

Hêli có điểm sôi thấp và chỉ có thể đông đặc dưới áp suất rất 
cao. Nguyên tố này thường thường là khí đơn nguyên tử và về mặt 
hoá học nó là trơ. 

* Tính chất vật lý 
• Các nguy cơ chính: gây ngạt, nguy cơ áp suất cao 
• Giới hạn nổ: Không 
• Khả năng gây cháy: không 
• Mùi: Không 
• Phân tử lượng: 4.003 
• Trạng thái vật chấtkhí 
• Điểm nóng chảy 0,95 oK  
• Điểm sôi ở áp suất khí quyển 4,22 K  
• Áp suất tới hạn: 2,3 Bar 
• Nhiệt độ tới hạn: - 2680C 
• Điểm đóng băng : không xác định được 
• Nhiệt bay hơi 0,0845 kJ/mol=21.12kJ/kg 
• Nhiệt nóng chảy 5230 kJ/mol=1307500kJ/Kg 
• Nhiệt dung riêng 5,193 kJ/(kg·K) 
• Không màu, không mùi hơi khó nhìn 
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1.1.2. Ứng dụng của khí Hêli 
Ø  Lĩnh vực y tế 
Làm mát các nam châm siêu dẫn được sử dụng trong các 

máy quét MRI y tế (chụp cộng hưởng từ) và có được hình ảnh chất 
lượng cao.  

Ø Lĩnh vực thám hiểm biển sâu 
 Giảm tác động của trạng thái mê man  Tại độ sâu  mật độ 

thấp của hêli làm cho việc thở dễ dàng hơn. 

Ø Lĩnh vực hàn, luyện kim 
 Trong công nghệ hàn Hêli có tính dẫn nhiệt cao hơn lên cho 

hồ quang nóng hơn so với sử dụng argon.  
Ø Lĩnh vực kinh khí cầu 

 Hêli có mật độ thấp nhẹ hơn không khí và không thể phá hủy 
nên khí cầu và bong bóng được thổi phồng hêli để nâng lên.  

Ø Lĩnh vực vũ trụ 
 Sử dụng để thanh lọc nhiên liệu và chất oxy hóa từ các thiết 

bị hỗ trợ mặt đất trước khi khởi động và hydro lỏng làm mát 
trong thiết bị không gian . 

Ø Lĩnh vực phát hiện rò rỉ công nghiệp 
 Sử dụng như một loại khí đánh dấu để phát hiện rò rỉ trong 

các thiết bị chân không cao và hộp đựng áp lực cao.  
Ø Lĩnh vực điện tử 
Hêlium là rất quan trọng cho sản xuất sợi quang được sử 

dụng trong các loại cáp viễn thông.  
Ø Sử dụng trong khoa học 
Việc sử dụng hêli làm giảm tác động bóp méo của thay đổi 

nhiệt độ trong không gian giữa ống kính trong một số kính thiên 
văn , do nó chỉ số khúc xạ rất thấp .  

Ø Thay đổi âm sắc và chất lượng của giọng nói con người  
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1.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÍ HÊLI TRÊN THẾ GIỚI 
1.2.1. Trữ lượng hêli 
Toàn cầu dự trữ của hêli được biết là khoảng 41 tỷ mét 

khối. Hầu hết trong số chúng nằm ở Qatar, Algeria, Mỹ và Nga. 
Ngoài ra Iran cũng là nước có trữ lượng khí hêli rất lớn khi phát hiện 
ra mỏ khí Hêli có trữ lượng lớn nhất thế giới ở khu mỏ South Pars 
miền Nam đất nước. 
 1.2.2. Tình hình sản xuất khí hêli hiện nay trên thế giới 

 Trong nhiều năm qua Hoa Kỳ đã sản xuất hơn 90% có thể sử 
dụng thương mại hêli trên thế giới, trong khi các nhà máy khai thác 
ởvCanada , Ba Lan , Nga và các nước khác sản xuất còn lại.   
1.3. TÌNH HÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN 
Ở VIỆT NAM 

1.3.1. Trữ lượng khí thiên nhiên 
Tính đến 31/12/2004 có 27 mỏ khí được phát hiện, chủ yếu ở 

thềm lục địa dưới 200 m nước, chỉ có mỏ khí Tiền Hải C và D14 ở 
đất liền thuộc về MVHN (kể cả một số mỏ khí cùng với các mỏ dầu 
như: mỏ Bunga, Kekwa, Sư Tử Trắng…). Trong số 27 mỏ có trữ 
lượng đáp ứng được điều kiện nêu trên chỉ có 5 mỏ khí có trữ lượng 
trên 30 tỉ m3 chiếm khoảng 40% trữ lượng khí. Kích thước mỏ và trữ 
lượng phát hiện minh họa ở hình. 

Ø Chất lượng khí và phát triển khai thác  
Ø Đưa khí thiên nhiên hóa lỏng vào sử dụng tại Việt Nam  
1.3.2. Tình hình tách khí thiên nhiên tại Việt Nam 
Nhà máy Messer Việt Nam  đã  nâng cấp để đạt  200 xilanh  

ở Việt Nam. Trong năm 2009, Messer thành lập một xí nghiệp 200 xi 
lanh cây điền tọa lạc tại Khu công nghiệp Đông Xuyên để phục vụ 
nhu cầu của các loại khí công nghiệp trong thị trường đóng tàu của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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CHƯƠNG 2 
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẠNH CRYO 

 
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Kỹ thuật lạnh cryo được hiểu là kỹ thuật lạnh sâu (hay lạnh 
thâm độ).  

Trong lĩnh vực lạnh cryo người ta còn phân biệt lĩnh vực 
nhiệt độ thấp và lĩnh vực nhiệt độ rất thấp.  
2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LẠNH CRYO 

Kỹ thuật lạnh cryo việc tạo nhiệt độ thấp ban đầu chỉ nhằm 
hóa lỏng môi chất rồi sau đó môi chất lạnh đã hóa lỏng này mới được 
dùng để làm lạnh các đối tượng cần làm lạnh.  

Kỹ thuật lạnh cryo luôn gắn liền với kỹ thuật hóa lỏng khí. 
Các môi chất lạnh lỏng có nhiệt độ bay hơi thấp hơn -1000C, vì thế 
còn được gọi là các chất lỏng cryo.Không khí lỏng cũng được coi là 
một môi chất lạnh cryo với nhiệt độ bay hơi khoảng 80K (-
193,150C).  
2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LỎNG KHÍ 

2.3.1. Phương pháp Pictet 
Phương pháp này còn có tên gọi là phương pháp hóa lỏng 

nhiều tầng, Hệ thống ghép tầng là một sự mở rộng của hệ thống quá 
lạnh, mà ở đó hơi quá lạnh được quá lạnh bởi những hệ thống lạnh 
khác.  

Các môi chất lạnh lần lượt được hóa lỏng và bay hơi một 
cách liên tục trong mỗi tầng. Hơn nữa, mỗi môi chất lạnh có thể 
được bay hơi ở mỗi mức áp suất khác nhau để đạt được nhiệt độ thấp 
hơn. Ở phương pháp hóa lỏng Pictet, số lượng tầng phụ thuộc vào 
tính chất của khí hóa lỏng và của các môi chất lạnh sử dụng.  
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2.3.2. Phương pháp Linde 
Phương pháp Linde là phương pháp hóa lỏng có làm lạnh khí 

trước khi tiết lưu đoạn nhiệt. Khí được làm lạnh nhờ trao đổi nhiệt 
với khí lạnh từ thiết bị phân ly về máy nén tại thiết bị hồi nhiệt hoặc 
trao đổi nhiệt với môi chất lạnh trung gian tại thiết bị trao đổi nhiệt 
trung gian và khí lạnh từ thiết bị phân ly về máy nén tại thiết bị hồi 
nhiệt.  

a. Hệ thống thiết bị hóa lỏng kiểu Linde đơn giản 
Hơi đầu tiên được hút từ môi trường ngoài vào máy nén 

được nén đẳng nhiệt. Hơi tiếp tục đi qua thiết bị hồi nhiệt (HN), trao 
đổi nhiệt đẳng áp với hơi lạnh về máy nén để hạ nhiệt độ. Hơi dãn nở 
qua van tiết lưu (TL). Một phần hơi đã hóa thành lỏng được lấy ra ở 
trạng thái f và phần còn lại tách ra khỏi lượng lỏng đó ở trạng thái g 
(trạng thái hơi bão hòa). Hơi lỏng này cuối cùng hấp thụ nhiệt của 
hơi cao áp, nóng lên rồi được hút về lại máy nén hòa trộn với khí 
mới ở trạng thái 1 và lại tiếp tục một chu trình mới 

Ø  Hệ thống thiết bị hóa lỏng kiểu Linde dùng môi chất lạnh 
trung gian 

Nguyên lý hoạt động của chu trình tương tự như chu trình 
Linde đơn giản. Nhưng khí cần hóa lỏng trước khi qua van tiết lưu 
được hạ nhiệt độ xuống nhờ trao đổi nhiệt với thiết bị trao đổi nhiệt 
trung gian sử dụng môi chất lạnh trung gian bên ngoài (TĐNTG) và 
trao đổi nhiệt với khí lạnh về tại thiết bị hồi nhiệt (HN). 

Ø  Các vấn đề liên quan đến chu trình Linde 
Trong kỹ thuật lạnh cryo, một chu trình Linde đơn giản 

không ứng dụng để hóa lỏng nêon, hyđrô và Hêli là do 2 nguyên 
nhân sau: 

- Hệ thống sẽ không thể hoạt động được. Sự dãn nở qua van 
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tiết lưu có thể dẫn đến một sự tăng nhiệt độ, do đó trong quá trình 
hoạt động, hơi đi vào thiết bị trao đổi nhiệt có thể tiếp tục được làm 
ấm lên hơn là lạnh đi.  

- Thậm chí, khi chúng ta đạt được nhiệt độ thấp với chu trình 
Linde, sự dãn nở qua van tiết lưu ở nhiệt độ thấp sẽ chuyển hoàn 
toàn thành hơi, và không tạo ra lỏng.  

2.3.3. Phương pháp Claude 
Sử dụng phương pháp hóa lỏng này có thể không cần có 

thêm môi chất lạnh trung gian.  
Thông thường trong các thiết bị hóa lỏng Claude hiện nay, 

người ta sử dụng cả van tiết lưu và máy dãn nở để tạo quá trình dãn 
nở khí.  

Khí nén sau khi được làm lạnh sơ bộ, được chia thành hai 
dòng: một dòng được dãn nở và sinh công trong máy dãn nở rồi quay 
lại thiết bị hồi nhiệt để làm lạnh dòng thứ hai trước khi dòng này 
được dãn nở trong van tiết lưu. Hỗn hợp hai pha ra khỏi van tiết lưu 
được phân li ở phần dưới của thiết bị. Khí hóa lỏng được lấy ra. Phần 
còn lại cũng được đưa trở lại thiết bị hồi nhiệt rồi vào máy nén cùng 
với khí mới tiếp tục chu trình. 
2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LỎNG 
KHÍ 

Ø Đánh giá phương pháp Pictet 
Theo quan điểm nhiệt động học, hệ thống ghép tầng là cực 

kỳ thích hợp để hóa lỏng khí do nó gần với chu trình thuận nghịch lý 
tưởng hơn bất kỳ hệ thống nào khác. Tuy nhiên, hệ thống ghép tầng 
tương đối phức tạp, thiết bị cồng kềnh, phải sử dụng nhiều chu trình 
ghép sử dụng nhiều môi chất khác nhau, với  nhiều máy nén và các 
trang thiết bị nên tốn kém và quản lý, vận hành khó khăn. 
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Ø  Đánh giá phương pháp Linde 
Phương pháp Linde đơn giản (phương pháp Linde không sử 

dụng môi chất lạnh trung gian ) ít thiết bị, vận hành đơn giản. Tuy 
nhiên, một chu trình Linde đơn giản không dùng được để hóa lỏng 
hyđrô, nêon và Hêli. 

Phương pháp Linde có sử dụng môi chất lạnh trung gian 
được ứng dụng rộng rãi trong các chu trình hóa lỏng khí là do khí 
cần hóa lỏng sau khi qua khỏi máy nén được làm mát đến nhiệt độ đủ 
thấp để tiết lưu thành lỏng. 

Ø  Đánh giá phương pháp Claude 
Phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp Linde và có thể 

không cần dùng thiết bị trao đổi nhiệt trung gian. Công do máy dãn 
nở sinh ra có thể được sử dụng để tham gia truyền động máy nén, tiết 
kiệm năng lượng cung cấp từ bên ngoài. Tuy nhiên hệ thống này làm 
cồng kềnh và phức tạp thêm hệ thống thiết bị làm tăng đáng kể vốn 
đầu tư. 

Để hóa lỏng các thiết bị có nhiệt độ bay hơi thấp của khí hóa 
lỏng (ở áp suất bình thường), cần phải tăng cường làm lạnh và dãn 
nở khí trước tiết lưu bằng cách sử dụng nhiều máy dãn nở và nhiều 
thiết bị hồi nhiệt để hóa lỏng các khí có nhiệt độ sôi thấp như Hêli, 
hyđrô…. 
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CHƯƠNG 3 
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ HÊLI TRÊN THẾ GIỚI 
 

3.1. KHAI THÁC HÊLI TỪ KHÍ TỰ NHIÊN 
Ø Khai thác hêlium thô từ khí tự nhiên thường đòi hỏi ba 

bước xử lý.  
Bước đầu tiên là loại bỏ tạp chất. Amin và hấp thu glycol, 

khô hút ẩm hấp phụ, và quá trình khai thác khác thường loại bỏ 
nước, carbon dioxide và hydrogen sulfide từ khí.  

Bước thứ hai là khai thác các hydrocarbon cao trọng lượng 
phân tử.  

Bước thứ ba là chế biến đông lạnh, trong đó loại bỏ hầu hết 
các khí metan còn lại. Sản phẩm này là một hêli thô thường có chứa 
50 đến 70 % hêli, phần còn lại được chủ yếu là nitơ cùng với một 
lượng nhỏ hơn của argon, neon, và hydro. 

Ø Thanh lọc hêli 
Thanh lọc hêli là bước cuối cùng trước khi hóa lỏng, thường 

được thực hiện bằng cách  
Hấp thụ than hoạt tính ở nhiệt độ chất lỏng nitơ và áp suất cao 
Quá trình hấp thụ áp lực xoay (PSA).  

3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ HÊLI TRÊN THẾ GIỚI 
3.2.1. Phương pháp 18B.8 BSL để tách hêli từ khí tự 

nhiên 
Thủy tinh Pyrex gần như không thấm cho tất cả các loại khí 

trừ khí hêli.  Thực tế này cho thấy một phương pháp để tách hêli từ 
khí tự nhiên có thể được theo tỷ lệ tương đối phổ biến thông qua 
Pyrex 
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3.2.2. Phương pháp chưng cất hêli sử dụng nitơ lỏng làm 
lạnh 

a. Quá trình sản xuất khí hêlium 
(A) Làm mát, tiết lưu và hóa lỏng một phần lượng khí thiên 

nhiên cấp vào thành phần bao gồm metan, nitơ và hêli; 
(B) Đưa đưa hỗn hợp lỏng và khí thiên nhiên vào tháp chưng 

cất hoạt động ở áp suất dao động trong khoảng từ 250 đến 450 PSI; 
(C) Trong tháp chưng cất, tách metan lỏng và nitơ-hêlium 

hơi ra khỏi nhau; 
(D) Thu hồi nitơ-hêlium hơi từ tháp chưng cất; 
(E) một phần ngưng tụ nitơ-hêlium hơi sản xuất hơi hêlium-

phong phú hơn và nitơ lỏng phong phú hơn; 
(F) Ngưng tụ từng phần hỗn hợp hơi hêlium- nitơ để sản xuất 

khí hêlium thô và nitơ lỏng; 
(G) Gia nhiệt khí hêli thô bằng cách trao đổi nhiệt gián tiếp 

với khí làm mát; 
(H) Thanh lọc khí hêlium thô để sản xuất sản phẩm khí 

hêlium và khí thải có chứa hêlium; 
(I) Đi qua khí thải có chứa hêlium-để hêlium tinh khiết hơn 

hêli tách ra của bước (F). 
b. Phương pháp tách khí hêli sử dụng của cột đôi NRU - 

Nitrogen Rejection Unit 
c. Phương pháp tách khí hêli sử dụng của cột đơn NRU
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CHƯƠNG 4 
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LẠNH SẢN XUẤT KHÍ HÊLI TỪ 

KHÍ THIÊN NHIÊN 
 
4.1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỆ THỐNG TÁCH KHÍ HÊLI TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN 

4.1.1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống tách khí Hêli từ khí 
thiên nhiên 

 

KHÍ 
THIÊN NHIÊN 

VÀO 

MÁY 
NÉN 2 

MÁY 
NÉN 3 

TĐN2 

TĐN 3 

BỘ TRAO  

ĐỔI NHIỆT 4 

MÁY DÃN 
NỞ 

KHÍ  
THIÊN NHIÊN 

RA 

KHÍ  
HÊLI RA 

BÌNH 
NGƯNG TỤ 2 

BÌNH 
TÁCH KHÍ 

BẪY THAN 
HOẠT TÍNH 

VTL 1 

VTL 2 

VTL 3 

VTL 4 

VTL 5 
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4.1.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống tách khí Hêli từ 
khí thiên nhiên 

Khí thiên nhiên sau khi được dẫn vào máy nén 1 sẽ được nén 
lên đến áp suất 42 atm rồi đi qua bộ trao đổi nhiệt 1 sau khi khí CO2, 
khí H2S và hơi nước bị loại bỏ. Phần lớn khí thiên nhiên sẽ được 
ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt này rồi qua van tiết lưu 1 dãn nở đến 
áp suất 18 atm. Dòng môi chất này tiếp tục đi vào bình ngưng tụ 1 
hay là bình tách khí Hêli thô (làm lạnh bằng khí nitơ), trong thiết bị 
này khoảng 98% khí thiên nhiên được hóa lỏng. Hơi từ bình tách khí 
Hêli thô có chứa 40% khí nitơ và 60% khí Hêli về thể tích và một 
lượng rất nhỏ khí Mêtan. Hỗn hợp này sau khi ra khỏi bình tách khí 
Hêli thô sẽ được sưởi ấm đến nhiệt độ môi trường trong bộ trao đổi 
nhiệt 2. Thành phần lỏng được tách ra trong bình ngưng tụ 1 qua van 
tiết lưu 2 giảm áp suất xuống rồi đi qua bộ trao đổi nhiệt 1, trong 
thiết bị trao đổi nhiệt 1 này thì khí thiên nhiên đi vào được làm mát 
bởi dòng lỏng đi ra. Sản phẩm thải ra này là loại khí đốt rất tốt vì một 
số thành phần không cháy được như khì Nitơ, khí Hêli, khí CO2, và 
khí H2S đã được loại bỏ. 

Hỗn hợp khí Hêli thô sau khi được sưởi ấm trong bộ trao đổi 
nhiệt 2 sẽ được máy nén 2 hút về và nén lên đến áp suất 185 atm rồi 
quay trở lại bộ trao đổi nhiệt 2 và được làm mát bởi dòng khí hêlui 
thô đi ra. Khí sau khi được làm mát sẽ đi vào bình ngưng tụ-bay hơi 
2(được làm lạnh bằng hệ thống bổ sung nitơ lỏng), và hầu hết khí 
nitơ trong dòng khí Hêli thô này được ngưng tụ ra khỏi hỗn hợp và 
rơi xuống đáy của bình ngưng tụ-bay hơi này. Có một ít khí Hêli bị 
hòa tan trong lỏng Nitơ ngưng tụ này, dòng lỏng này sau đó sẽ qua 
van tiết lưu 3 giảm áp xuống đến 18 atm rồi vào bình tách khí, trong 
bình tách này thì lượng khí Hêli bị hòa và khí Nitơ bay hơi được tách 
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ra và đưa trở lại ngưng tụ 1. Lỏng nitơ được sử dụng để giúp cung 
cấp lạnh cho các bình ngưng tụ. 

Khí Hêli sau khi ra khỏi bình ngưng tụ-bay hơi 2 có độ tinh 
khiết khoảng 98,5% và 1,5% là khí Nitơ. Độ tinh khiết cuối cùng đạt 
được đến 99,995% khí Hêli khi đi qua bộ bẫy than hoạt tính, trong 
thiết bị này khí Nitơ sẽ bị hấp tụ. 

Sự làm lạnh cho hệ thống tách này được cung cấp bởi hệ 
thống hóa lỏng Claude sử dụng môi chất làm việc là khí nitơ. Khí 
Nitơ được nén đến áp suất 42 atm, qua bộ trao đổi nhiệt, và dãn nở 
đến áp suất khí quyển thông qua máy dãn nở để cung cấp lạnh cho 
các bình ngưng tụ. 
 4.1.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống hóa lỏng Claude 
sử dụng môi chất làm việc là khí Nitơ 

Khí Nitơ sau khi làm mát trong bình ngưng tụ 1 sẽ được máy 
nén 3 hút về qua thiết bị trao đổi nhiệt 4 được hâm nóng lên vào máy 
nén và nén lên đến áp suất 42 atm, rồi được đẩy trở lại thiết bị trao 
đổi nhiệt 4 để được làm mát từ dòng khí đi ngược chiều, ra khỏi thiết 
bị trao đổi nhiệt 4 dòng khí được chia làm hai dòng:  

Dòng thứ nhất khoảng 80% khí sẽ vào máy dãn nở để dãn nở 
rồi hợp lại với dòng khí Nitơ từ bình ngưng tụ 2 đến thiết bị trao đổi 
nhiệt 3 để làm lạnh dòng hơi đi vào trước khi tiết lưu nhằm giảm tổn 
thất lạnh do tiết lưu, tăng hiệu quả làm lạnh. 

Dòng khí thứ hai khoảng 20% sẽ vào thiết bị trao đổi nhiệt 3 
để được làm lạnh rồi qua van tiết lưu 5  giảm áp suất rồi kết hợp với 
dòng lỏng từ thiết bị tách khí đi đến bình ngưng tụ 2 cung cấp lạnh 
cho quá trình tách khí Hêli. Sau khi làm lạnh để tách khí sẽ thành 
hơi, dòng hơi này sẽ hợp với dòng khí đi ra từ máy dãn nở đi vào 
bình ngưng tụ 1 làm mát ngưng tụ khí thiên nhiên rồi được hút trở về 
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lại máy nén 3 lặp lại chu trình    
4.2. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH TÁCH KHÍ HÊLI 

4.2.1. Tính toán hệ thống chính tách khí hêli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống chính tách khí Hêli từ khí thiên nhiên 
Bảng 4.1. Bảng kết quả trạng thái các điểm nút như sau: 

Thành phần (%) Điểm Áp suất 
(atm) 

Nhiệt độ 
(K) Mêtan Nitơ Hêli 

1 1 300 52 40 8 
2 42 320 52 40 8 
3 42 184 52 40 8 
4 18 166 52 40 8 
5 18 114 60 40 - 
6 1 96 60 40 - 
8 18 120 - 40 60 
9 18 300 - 40 60 
10 185 320 - 40 60 
11 185 110 - 40 60 
12 185 90 - 1,5 98,5 



17 

 

13 185 90 - 92,88 7,12 
14 185 90 - - 99,995 
16 18 85 - 92,88 7,12 
17 18 95 - 100 - 
18 1 77 - 100 - 
7 1 210  40 60 
15 185 151   99,995 

4.2.2. Tính toán hệ thống cung cấp Nitơ lỏng đến các bình 
ngưng tụ 

Sơ đồ hệ thống được tách ra như sau: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.3. Sơ đồ hệ thống cung cấp Nitơ lỏng đến các bình ngưng tụ 
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Bảng 4.2. Bảng kết quả trạng thái các điểm nút như sau: 
Điểm Nhiệt độ(K) áp suất(atm) trạng thái 
1’ 300 1 Hơi hạ áp 
2’ 320 42 hơi cao áp 
3’ 250 42 hơi cao áp 
4’ 130 42 hơi cao áp 
5’ 77 1 hơi hạ áp 
6’ 77 1 Lỏng hạ áp 
7’ 77 1 hơi hạ áp 
8’ 87 1 hơi hạ áp 
9’ 85 1 hơi hạ áp 
10’ 109 1 hơi hạ áp 
11’ 228 1 Hơi hạ áp 
12’ 297 1 Hơi hạ áp 
Ø Tính chọn máy nén trong hệ thống 
- Máy nén 1: 

l =  =   = 573,679 kW 

- Máy nén 2:  

l2 =  =   = 435,2456 

kW 

- Máy nén 3:  

l3 =  =   = 425,229 

kW 

- Máy dãn nở 

l4 = [ ]'8'31
TT

k
R

−
−

 =   = 121,027 kW 

Ø Tính thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống 
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- Bộ trao đổi nhiệt 1 

Q1 =  m2He.Cp2He.(T2 – T3) + m2N.Cp2N.(T2 – T3) + 

m2CH4.[Cph2.(T2 – Ts) + r + Cpl2.(Ts – T3)] 

= 0,02. 5,1931.(320-184)+0,56.1,039.(320 

184)+0,42[2,231.(320-190) + 169,81 +5,1872.(190-184)] = 416 kJ 

- Diện tích bộ trao đổi nhiệt 1 
Hệ thống sử dụng bộ trao đổi nhiệt kiểu tấm  

Hệ số truyền nhiệt k =50   

Thay số vào: F1 =                             m2 

- Bộ trao đổi nhiệt 2 
Q2 = mHeCp10He.(T10 – T11) + mNCp10N.(T10 – T11) 

      = 0,008. 5,1931.(320-110) + 0,0056. 1,0937.(320-110) = 10,01 kJ
 - Diện tích bộ trao đổi nhiệt 2 

F2 =  
 
- Bộ trao đổi nhiệt 3 
Nhiệt lượng trao đổi 
Q3 = mN. Cp.( T3’ – T4’) = 0,2. 1,039.(250-130) =  24,93 kJ 
- Diện tích bộ trao đổi nhiệt 3 
Suy ra:  F3 =  

   

F3 =  

- Bộ trao đổi nhiệt 4 
Nhiệt lượng trao đổi 
Q4 = mN. Cp.( T2’ – T3’) = 1.1,039.(320-250) = 72,73kJ 
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- Diện tích bộ trao đổi nhiệt 4 
 

  F4 =  
Thay số vào: 

  
  F4 =  

 
4.2.3. Tính hệ số làm lạnh của toàn chu trình 
Hệ số làm lạnh của chu trình được tính theo công thức : 

 

   
Trong đó do trong chu trình có sử dụng máy dãn nở, công 

máy dãn nở sinh ra sử dụng để truyền động máy nén nên công nén 
của chu trình được tính như sau: 

 
Nhiệt lượng hữu ích thu được trong toàn chu trình được tính: 

 Thay số vào ta có: 
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CHƯƠNG 5 
CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG TÁCH KHÍ 

 

5.1. MÁY NÉN  
5.1.1. Giới thiệu chung 
Máy nén khí ly tâm là máy nén dòng, thực hiện truyền năng 

lượng từ bánh công tác sang dòng khí nén.  
 Máy nén ly tâm có năng suất từ 600 – 300000 (m3/h), áp 

suất nén từ 0,1 – 450 bar nên rất thích hợp dùng cho hệ thống tách 
khí hêli. 
 5.1.2. Nguyên lý và cấu tạo của máy nén ly tâm 

a. Nguyên tắc làm việc 
b. Cấu tạo chung 

5.2. THÁP CHƯNG CẤT 
Chưng cất là quá trình dùng nhiệt để tách một hỗn hợp lỏng 

và hơi ra thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau 
của các cấu tử trong hỗn hợp ở cùng một nhiệt độ. 
 5.2.1. Tháp có đệm (Packing bed Tower) 

 Tháp có đệm là một cột thép dọc, trong đó có tấm đệm được 
sử dụng để mang lại hơi tăng vào liên hệ mật thiết với chất lỏng 
thuộc tháp.   
 5.2.2. Tháp dùng khay (Tray Tower) 

Đây cũng là một cột hình trụ cao. Bên trong, một loạt các 
khay được đặt bên trong. Các khay được sử dụng để tăng sự tiếp xúc 
của hơi và chất lỏng.   
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Ø Tháp chưng cất dùng khay sàng (The tray Sieve Plate)  
Tháp chưng cất dùng khay sàngchỉ đơn giản là một tấm kim 

loại có chứa các lỗ khoan thông qua đó hơi có thể đi vào chất lỏng 
chảy qua khay  

Ø Tháp chưng cất dùng khay van (The tray valve) 
Khay van tương tự như các loại khay sàng, nhưng mỗi lỗ 

được trang bị với một van sẽ mở ra khi hơi qua lỗ.  
 Các lỗ và đĩa có thể là hình tròn hoặc hình chữ nhật .  
 Các van sẽ di chuyển lên hoặc xuống để đáp ứng với thay 
đổi lưu lượng hơi. Tại bình thường tốc độ dòng chảy, các van là gần 
ở giữa vị trí  

 Khi vận tốc hơi thấp, đĩa sẽ hạ thấp van xuống để tránh lỏng 
chảy xuống. Các van đủ nặng để ngăn chặn việc mở quá mức vân tốc 
của hơi thấp.  

Ø Tháp chưng cất dùng khay tạo bọt  - (Bubble-cap khay)  
The tray bubble-cap là thiết bị bao gồm một số ống nhỏ, ống 

ngắn gắn vào khay, thông qua đó hơi có thể đi qua. Trang bị trên ống 
đứng là một nắp đê gây ra hơi tăng lên quá 180 °.   
5.3. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU TẤM 

Một trao đổi nhiệt tấm được thực hiện của các lớp các tấm 
sóng cách nhau bằng tấm kim loại phẳng, thường là nhôm, để tạo ra 
một loạt các phòng cánh.  Cánh dùng tăng cường tính toàn vẹn cấu 
trúc của bộ trao đổi nhiệt và cho phép nó chịu được áp lực cao trong 
khi cung cấp một diện tích bề mặt mở rộng nhiệm vụ truyền nhiệt. 

Bốn loại tấm là: tấm phẳng,  xương cá,  và có răng 
cưa và đục lỗ  
5.4. THIẾT BỊ HẤP THỤ ĐỂ LỌC HÊLI TINH KHIẾT 

Hệ thống PSA để tinh chế hêli khi các tạp chất của 
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hydrocarbon, nitơ và carbon dioxide  
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu của luận văn thì luận văn đã có 
những kết luận như sau: 

Tình hình sử dụng của khí hêli hiện nay trên thế giới ngày 
một tăng do nhiều ứng dụng hữu ích của hêli như làm mát máy quét 
MRI y tế để có được các hình ảnh chụp chất lượng cao, sử dụng cho 
thợ lặn sâu, bệnh nhân hen suyển, các lĩnh vực  kinh khí cầu, luyện 
kim, phát hiện rò rỉ công nghiệp, làm mát thiết bị điện tử .... 

Với nhu cầu sử dụng hêli ngày một tăng thì trữ lượng mỏ khí 
thiên nhiên giàu hêli ngày càng giảm. Vì vậy việc khai thác khí thiên 
nhiên có nồng độ hêli thấp là điều tất yếu. Do đó chu trình tôi nghiên 
cứu tính toán trong luận văn là giải pháp cho vấn đề này.  

+ Nếu một hệ thống hoạt động mà kết quả chỉ thu được khí 
hêli, thì với nồng độ khí hêli thấp sẽ không đáp ứng được việc thu 
hồi vốn đầu tư dẫn đến khó thực hiện. Nên việc chu trình sử dụng 
nitơ lỏng làm mát kết quả  cho ra  khí hêli tinh khiết và đồng thời cho 
nitơ lỏng sẽ thích hợp với tình hình hiện nay. 

+ Qua tính toán chu trình ta có được hệ số làm lạnh là ε = 
39%  tương đối cao. Ngoài ra chu trình còn có những ưu điểm sau: 

Ưu điểm: 
+ Do kết hợp thu nitơ lỏng nên hiệu quả của chu trình được 

nâng lên đáng kể 
+ Chu trình sử dụng cả van tiết lưu và máy dãn nở, trong đó 

quá trình dãn nỡ làm lạnh khí tốt hơn và công của máy dãn nở sinh ra 
có thể tham gia truyền động máy nén tiết kiệm năng lượng cung cấp 
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từ bên ngoài. Đây cũng là yếu tố nâng cao hệ số làm lạnh chu trình. 
Nhược điểm: 
+ Sử dụng nhiều máy dãn nở và nhiều thiết bị hồi nhiệt nên 

hệ thống cồng kềnh, phức tạp 
+ Các thiết bị trong hệ thống phải làm việc trong áp lực lớn 
+ Công việc vận hành, quản lý phức tạp 

+ Vốn đầu tư lớn 
2. KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa đề tài này tôi cho rằng cần 
tiếp tục nghiên cứu mở rộng một số vấn đề sau: 

+ Nghiên cứu biện pháp để giảm áp suất của hệ thống trong 
quá trình đưa hêli thô thành hêli tinh khiết. Trong chu trình tính toán 
trên, máy nén 2 đã nén khí hêli thô lên đến áp suất 185at điều này 
làm các thiết bị trong hệ thống phải làm việc với áp suất rất cao dễ 
gây nguy hiểm. 

+ Tính toán thiết kế chế tạo các thiết bị sử dụng trong chu 
trình như tháp chưng cất, thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm, van tiết 
lưu, máy dãn nở, máy nén… 

 
 


