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FTS-G3    بدون دود سري  فلر  
FTS-G3: Flare Tip - Steam assisted - Generation 3 
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 فلرینگ بدون دود همراه با مصرف بخار كمتر 

از طراحي اجكتور الهام گرفته است، به که    راهای ضد دود به کمک بختیپنسل سوم  

کارایي را افزایش داده و وابستگي به فشار بخار و مصرف سوخت در    طور چشمگیری

در هنگام    منسل سو   دهد.دستیابي و رسیدن به یک احتراق بدون دود را کاهش مي 

ا/سوخت ایجاد ایجاد شعله بدون دود با مصرف بخار کمتر، هیچگونه پیش اختالط هو

جویي در عث صرفهاب های فلرنسل سوم تیپ در   مصرف بخار کمتر همچنین کند.نمي

 شود.  ای ناشي از تولید بخار مي هزینه و کاهش انتشار گازهای گلخانه

موضوعات روز دنیا در فلرینگ    برانگیزترین  چالشبه کمک بخار    نسل سوم  رتیپ فل

 به   مكانیكي  حساسیتکاهش    ،تیپ فلر  ترطوالني  عمر:  کندمي   حل  راهمراه با بخار  

شعله   و  تشعشع حتيایجاد  عمودی   انتشار  کاهش  ،پایین  جریان  هایسرعت  در  ای 

 جویي  صرفه  با  مستقیم  طور  به  ای  گلخانه  گازهای  انتشار)کاهش    ایگلخانه  گازهای

 (. Purge Gas(، کاهش مصرف گاز پاکسازی )است  مرتبط  بخار و مصرف تقاضا در

 

 

 نسل سومبا انقالبی در تيپ هاي فلر  فناوري

دهانه   که  ارتفاعي  همان  در  را  ،بخار  و  هوا  مخلوط  نسل سومتیپ فلر  

  معمولي،  طراحي  در  که  آنجایي  از .  کندمي  رها  است  فلر  تیپ  خروجي

 ،شوندمي  مخلوط فلر گاز با فلر تیپ از خروج از بخار قبلیا  و هوا

در   .کنند  کار سیال کمكيدبي باالتری از  با مجبورند آن  جبران برای

، حداکثر  بخار  ثابت  مقدار  توسط  مكش شده  هوای  مقدار  نسل سوم

بنابراین   و  دارد  را  خود  ممكن    بخار   بیشتر،  هوای  جریان  بامقدار 

  مورد  کم  جریان  سناریوهای  در  تجهیزات  از  محافظت  برای  کمتری

 .است نیاز

 

 

 

 مخلوط بخار و هوا 

 نازل

 محل خروج گاز 

 رینگ تزریق بخار 

 گاز فلر 

 نازل تزریق بخار مافوق صوت 

 ورودی هوا 

87500

173167

262210

هزینه مصرف بخار در تیپ

3فلر نسل 

هزینه مصرف بخار در تیپ

2فلر نسل 

هزینه مصرف بخار در تیپ

1فلر نسل 

الر
د
ه 

 ب
ت

م
قي

هزینه صرفه جویی شده در مصرف بخار 
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 نسل سوم هاي كليدي طراحیویژگی

  را  ناشي از تولید بخار هایهزینه و کندمي جلوگیری نامناسب عملكرد ازشود و ي مي کنترل واحددر  سبب سادگي بخار تامین منبعوجود یک  •

 دهد. مي  کاهش

 های هر تیپ بستگي به میزان جریان گاز فلر و نرخ تزریق بخار برای جلوگیری از تشكیل دود مي باشد. تعداد نازل  •

 است.   متصل مستقیم فلر خروجياز  بخش یک به  که است  شده تشكیل کوچک مقطع با زانویي یک از نازل هر •

 . شودنمي  انجام زائد گاز و هوا ي بیناختالط پیش هیچ •

 . دهدمي  کاهش را بخار مصرف   و  بخشدمي  بهبود را فلرینگ راندمان •

  

 ای گلخانه گازهای انتشار ،کرد کم هزینه خواهان که کندمي ایجاد  هایيشرکت  برای را چشمگیری تفاوت( Parsoocoشرکت پارثكو ) نسل سوم تیپ فلر

 نرخ و  جریان با ،کمتر بخار ترزیق باو  دود  بدون که هستند تیپ فلر تاسیسات خود در )قابلیت کار در نرخ فلرینگ مختلف( پذیرانعطاف  طراحي و کمتر

 باشد.نسبت به پیشنهادات سایر رقبا  کمتر پاکسازیگاز 

 

 

 تفاوت پارثكو

تنها تجارت ما تجارت محصوالت دوستدار محیط زیست است. ما با ارائه بهترین راه حل های ممكن و به روز دنیا در 

ایم که بتوان با کمک آن آب، هوا و خاک سالم تری به  زمینه احتراق و تصفیه مواد شمیایي خط و مشي را ترسیم نموده 

 آیندگان خود تحویل دهیم. 

دهید، سریعا به درخواست شما رسیدگي خواهد  دهیم. وقتي درخواستي مي گیرید، ما پاسخ مي وقتي با پارثكو تماس مي 

های  شد. ما توانمند و کارا هستیم و قادر به تصمیم گیری سریع، بدون بوروکراسي و تشریفات ادارای هستیم چرا که گروه

ترین زمان ممكن به شما ارائه  ند تا قیمتي بسیار رقابتي را در کوتاهافروش، مهندسي و ساخت ما دست به دست هم داده

های شما هستیم تا با شما مستقیما برای آینده پروژه شما به بحث و گفتگو بپردازیم  دهند. ما آماده و مایل به ورود به پروژه

 . و این اطمینان را برای شما حاصل کنیم که در تمام مراحل در کنار شما خواهیم بود 

 


