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FBP: Flare Burn Pit  
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ارسال مي پایین دست  تاسیسات  به سمت  که  زائد سرچاهي  مایعات  یا دفع  براي دفع  شود و 

شود. در گذشته به دلیل  مایعات و بخارات مایع در حالت اضطراري از چاله سوزان استفاده مي 

از طریق گود کردن زمین و نصب یك   قوانین سختگیرانه زیست محیطي،  ل مشععدم وجود 

هاي نوین با هدف جلوگیري از ایجاد  شد. اما امروز استفاده از مشعل معمولي این کار انجام مي 

آب  و  یا  دود، حفظ خاك  و  شده  خارج  سیاالت  سریع  تیخیر  با  و سطحي،  زیر سطحي  هاي 

هاي نفت و گاز قرار  سوزاندن مواد پایه نفتي، در دستور کار تمام پاالیشگاههاي پایین دستي چاه

   رفته است.گ

هاي مختلفي براي چاله سوزان وجود دارد که در بعضي موارد استفاده از پوشش هاي بتني نسوز دیده مي شود. سیاالت موجود در حوضچه چاله  طراحي 

      باید توجه نمود:سوزان از طریق انتقال حرارتي تشعشعي ساطع شده از مشعل تبخیر شده مي شوند. در کل در هنگام طراحي چاله سوزان به موارد زیر 

 باشد. مي  API 521طراحي مشعل بر مبناي استاندارد  •

اي باشد که شیب کف در جهت شعله باشد به گونه اي که در صورت جمع مایعات مشعل زمان الزم براي  طراحي چاله سوزان باید به گونه  •

 تبخیر را داشته باشد و زیر آب نرود. 

 له سوزان درون گودال باشد تا از برگشت شعله در هنگام وزش باد مخالف جلوگیري شود. الزم است چا براي مقابله با سرعت باد، •

 بهتر است تاسیسات پشت مشعل از طریق یك دیواره حائل نسوز محافظت شوند.  •

 طول چاله سوزان باید از طول شعله ایجاده شده توسط مشعل بیشتر باشد.  •

 ه در طول دوره نگهداري جمه مي شوند÷ کافي باشد. حجم چاله سوزان براي مهار بارهاي پیش بیني شده ک •

 . شود استفاده مشعل سر هر براي یلوتاپ دو حداقل •

 . است  مهم  شعله خرابي هشدار دهنده و پایلوت هايشعله  پایش ایمني، دالیل به •

 حداقل فاصله توصیه شده براي سیستم چاله سوزان از تاسیسات به شرح زیر است:  •

 سازي ذخیره تاسیسات و فرآیند ها، جاده امالك، خط از  متر 150 ✓

 اشتعال  قابل هاي  هیدروکربن منبع هر از متر  60 ✓

 كنيد؟ انتخاب را( Parsoocoپارثكو ) چرا

  به  ارسال برتر، کیفیت با مشتریان به ارائه ما  فلسفه. دارند  را مكاني هر در فلر هر مناسب طراحي و گیرياندازه  براي الزم  ابزار و دانش تجربه، ما مهندسان

 بزنید   ایمیل  یا  بگیرید  تماس  ما  با  امروز.  دهیم  قرار  شما  خدمت  در  را  خود  تجربیات  دهید  اجازه.  است  ما  موفقیت  بناي  سنگ  که  است  رقابتي  قیمت  و  موقع

 . بدانید  بیشتر  خود موجود یا جدید  فلر سیستم براي جایگزین اجزاي و فلر  محصوالت کامل خط مورد در تا
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 كاربردها

 پتروشیمي  پاالیشگاههاي نفت و گاز، •

 سكوهاي دریایي •

  دسترس در بخار و است نظر مورد دود بدون مشعل که جاهایي •

 است

  نظر مورد  باالتر دود بدوندبي فلرینگ  و  کم صداي  که جایي در •

 است

 هیدروکربن  به آغتشه  مواد و هالجن  سوزاندن و دفع •

 مایع  فاز تك یا و مایع /گاز فازي دو سیاالت سوزاندان و دفع •

 گودال  درون مایعات آوري جمع •

 

 مزایای 

 اینكونل یا و 310 استیل استنلس از استفاده •

 باشد  گاز زیادي  مقدار ناگهاني سوزاندن براي اقتصادي روش یك تواندمي •

 ندارند  نیاز کمكي  سوخت به احتراق از پشتیباني براي موارد از بسیاري در •

 شود  استفاده متغیر یا متناوب  زائد هايجریان کنترل براي تواندمي •

 است  دود بدون سیستم این معموال •

 کم   سوخت مصرف و  باال پایداري با پایلوتبهره گیري از  •

 

 امكانات 

 هر میزان دبي جریان با هر ترکیبي  برايقابلیت طراحي  •

 Internal mixingو  Y-jet Typeنمونه مشعل روز دنیا با مكانیسم ضد دود  2سفارشي سازي  •

 

 

 

 تفاوت پارثكو

مي تماس  پارثكو  با  ميوقتي  پاسخ  ما  ميگیرید،  درخواستي  وقتي  به  دهیم.  سریعا  دهید، 

سریع،  درخواست شما رسیدگي خواهد شد. ما توانمند و کارا هستیم و قادر به تصمیم گیري  

هاي فروش، مهندسي و ساخت ما  بدون بوروکراسي و تشریفات اداراي هستیم چرا که گروه 

تا قیمتي بسیار رقابتي را در کوتاه دست به دست هم داده  ارائه  اند  ترین زمان ممكن به شما 

هاي شما هستیم تا با شما مستقیما براي آینده پروژه  دهند. ما آماده و مایل به ورود به پروژه

شما به بحث و گفتگو بپردازیم و این اطمینان را براي شما حاصل کنیم که در تمام مراحل در  

 کنار شما خواهیم بود. 


