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Tóm tắt: 

Bài báo này giới thiệu tóm tắt các phương pháp tách khí hêli hiện đang được áp dụng trên thế 
giới, phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp này, đồng thời giới thiệu, tính toán, thiết kế 
một hệ thống lạnh cryo để tách khí hêli từ khí thiên nhiên. Các kết quả tính toán cho thấy chu 
trình hệ thống lạnh cryo này có hệ số làm lạnh (COP) cao (lên đến 39%) đối với việc tách khí 
hêli, đồng thời chu trình còn được kết hợp để thu nitơ lỏng. Trong chu trình lạnh cryo này có sử 
dụng máy giãn nở, vì vậy, có thể tận dụng công sinh giãn nở ra để cấp cho máy nén, góp phần 
tiết kiệm năng lượng, tăng COP của toàn chu  trình  hệ  thống và bảo vệ môi trường. 
 

         Từ khóa: Hêli; Hệ thống lạnh cryo; Khí thiên nhiên; Khí hêli; Kỹ thuật cryo; Tách khí hê 
li. 

  

Abstract: 

This  paper  shows  a  brief  of  methods  of  helium extraction being applied in the world, 
analyzes the advantages and disadvantages of these methods as well as introduces, calculates and 
designs a cryogenic refrigeration system to extract helium from natural  gases.  Computational  
results show that the cryogenic refrigeration cycle has a high coefficient of performance (COP) 
(up to 39%) for the separation of helium, and the cycle is also combined to  collect  liquid  
nitrogen.  In  this  cryogenic  refrigeration  cycle, expansion machines are used,  so  it  is possible 
to  use the  work produced  from  expansion  to  power  the  compressor,  thus contributing  to  
saving  energy,  increasing  the  COP  of  the  whole cycle and protecting the environment. 
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