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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày việc ứng dụng kỹ thuật cryo để hoá lỏng khí mêtan từ khí thiên nhiên, phục vụ 
mục đích tồn trữ và vận chuyển mêtan. Trong bài báo này, tác giả chọn phương pháp hoá lỏng 
khí mêtan từ khí thiên nhiên bằng việc sử dụng chu trình lạnh cascade. Hệ số COP của chu trình 
hóa lỏng mêtan từ khí thiên nhiên  kiểu  Pictet  sử  dụng  chu  trình  cascade  với  cặp  môi  chất 
Amoniac NH3 và etylen C2H4 cao hơn so với các chu trình hóa lỏng khí khác như: kiểu Linde 
đơn giản, kiểu Linde sử dụng môi chất lạnh trung gian, kiểu Claude. Bài báo trình bày các 
phương pháp hóa lỏng khí trong kỹ thuật lạnh cryo (phương pháp Pictet, phương pháp Linde, 
phương pháp Claude), góp phần vận dụng kiến thức kỹ thuật lạnh cryo trong công nghệ hóa lỏng 
khí thiên nhiên. Đồng thời, tác giả đã phân tích đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống lạnh 
cascade trong kỹ thuật cryo dùng để hoá lỏng khí mêtan. 
 

         Từ khóa: Mêtan; Hoá lỏng mêtan; Kỹ thuật cryo; Chu trình cascade; Khí thiên nhiên. 

  

Abstract: 

This article presents the application of cryogenic technique to liquefy methane from natural 
gases for storage and transportation of methane. In this paper, the author selects a method to 
liquefy methane from natural gases by using the cascade refrigerating cycle. The COP of the 
cycle to liquefy methane from natural gases following Pictet's cycle using a cascade cycle with a 
pair of medium ammonia NH3 and ethylene C2H4 is higher than that of other liquefied gas 
cycles such as Linde's simple type, Linde’s using the intermediate refrigerant type or Claude  
type.  This  article  presents  methods  of  gas  liquefaction  in cryogenic technique (Pictet 
method, Linde method, Claude method), contributes to the application of cryogenic refrigeration 
technology in natural  gas  liquefaction  technology.  At  the  same  time,  the  author analyzes 
the advantages and disadvantages of cascade refrigeration systems in cryogenic technique used 
to liquefy methane gas. 
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