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  الشركة العامة لمصفاة حمص
  مدیریة الجودة والسالمة المھنیة والبیئة

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 املشاعل منظومات

 

 إعداد وتقديم / املهندس مسري خالد
 املهنية والبيئة مدير اجلودة والسالمة
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  مقدمة :
 بأیة الغازات لحرق وتستخدم عام بشكل Atmospheric Pressure الجوي بالضغط المشاعل منظومات تعمل
 الكیماویة المعالجة معامل وفي المصافي وفي الطبیعي والغاز النفط ومعالجة أنتاج وحدات في وتستخدم  ، كمیة

ً أمرا   المشاعل منظومات تكون بأنواعھا ً أساسیا         صمامات من المتحررة الغازات عادة وتستلم الوحدات ھذه في       
 إلى تصریفھا یمكن ال والتي الغازات تصریف خطوط -  Blow Down وصمامات Safety Valves األمان
 األبخرة لحرق آمنة طریقة المنظومات ھذه وتعتبر المشاعل ھذه في حرقھا یتم لذا البیئیة تأثیراتھا بسبب الجو

ُ     الم سیطر الحرق خالل من منھا السوائل عزل بعد الوحدات ھذه من    ُ    الم نتجة  العاملین سالمة على للحفاظ علیھ   
  .والمعدات

  

  

  

  :المشاعل من أنواع ثالثة ھناك
  .Elevated Flare البرجي المشعل. ١ 
  . Ground Flare األرضي المشعل. ٢ 
  .Burn Pit Flare الحرق حفرة مشعل. ٣ 

 التلوث -  اإلشعاع( البیئي التلوث اعتبارات -  الكلفة - التشغیلیة الظروف على المشاعل ھذه اختیار ویعتمد
  .Available Space للعمل المطلوبة المساحة إلى باإلضافة -) الضوضاء - الھواء تلوث -  البیئي

  

  

  

 Flare Types & Application:   واستخداماتھا المشاعل أنواع

 المشاعل
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ً شیوعا   األنواع أكثر من وھي  ّ توف ر حیث ، وأبسطھا       ً حرقا       ً كافیا        ً وآمنا          اللھب من مختلفة وبدرجات للغازات      
 األفضل والحل السامة الغازات حرق في األفضل النوع ھذا ویكون ، البخار حقن وسائل استخدام معھا ویمكن

 كبریتید  غاز وخاصة الطبیعي والغاز النفط معالجة وحدات في العالي التركیز ذوات الغازات تصریف في
  .الھیدروجین

  

  

  

 لتحقیق م ١,٥ عن ارتفاعھا یزید ال األرض على تنصب التي المشاعل من مستقیم خط عن عبارة يھو
 المحترقة الغازات انتشار مراعاة ویجب ، عنھا الناتجة الضوضاء وقلة إشعاعھا بقلة وتتمیز الكامل االحتراق

 فیھا ُ    ی حظر التي األماكن في( النظیفة للغازات مناسب النوع وھذا األرض من لقربھا وبالنظر صحیح بشكل
  .األدنى الحد إلى المرئیة تأثیراتھا ومن الضوضاء من القلیل تسبب أنھا كما) الكامل غیر الغازات حرق

ّ  ویفض ل  ّ  ویفض ل ، المتحررة الغازات كل لحرق كبیرة أرضیة مشاعل إنشاء عدم      مع تعمل أن الحاالت ھذه في    
Relief Flare .الزائدة الغازات لحرق أضافي برجي بمشعل ملحقة األرضیة المشاعل یتكون أن یجب حیث 

  .طاقتھا عن
 الھواء تیارات أن حیث ، الھواء تأثیرات من لحمایتھا األرضیة المشاعل من قریب جدار بناء یتم أن ویجب 

ً سلبا   تؤثر أن یمكن الشدیدة . المشاعل ھذه خالل ھوائیة دوامات عمل خالل من المشاعل من النوع ھذا على     
  .NOx غازات تكون ویمنع صحیح بشكل الھواء توزیع الى یؤدي الجدار ھذا ووجود

  

  

  

  

 Elevated Flares البرجیة المشاعل-١

 Ground Flares: األرضیة المشاعل -٢
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 من كبیرة كمیات مع للتعامل یستعمل ، التكلفة قلیل ، الصنع بسیط ، مربعة حفرة شكل على تركیب وھو
 لضمان میل بزاویة المشعل یكون أن ویجب ، Knock Out Drum سوائل عازلة إلى الحاجة بدون السوائل

 بشكل الحفرة جدران تصمیم إلى باإلضافة ، األنبوب في بقاءھا وعدم الحفرة في واحتراقھا السوائل كل نزول
  .االحتراق على التأثیر من الھواء یمنع كما ، الغرفة قعر في واحتراقھا األسف إلى السوائل بنزول یسمح مائل

 Remotely Ignited Pilot بعد عن إشعال بلوحة المشاعل من النوع ھذا تزوید    ً جدا   الضروري من 
Burners  طریقة توجد وال. الحفرة داخل كربونیةوھیدر سوائل أیة اشتعال احتمالیة من المشغلین لحمایة 

  . LP-Flare الضغط واطئ المشعل من اإلشعاع على للسیطرة
  
  
  
  
  
 ، األمان صمامات من الخارجة الغازات من ممكنة كمیة أكبر مع للتعامل " عادة المشاعل تصمیم یتم 

 للسیطرة األقصى الحد مع للتعامل تصمیمھ ویتم ، Relief Valves وصمامات ، Blow Down صمامات
      معاكس ضغط أقصى االعتبار بنظر األخذ مع ، المعمل في تحدث قد التي الخطرة الحاالت على

Maximum Allowable Backpressure المشاعل إلى الغاز تصریف مناطق أو األمان صمامات على.  
 تجمیع وأنبوب KO Drum لعازلة بالنسبة االعتبار بنظر Pressure Drop الضغط فرق أخذ یجب كما 

 بسبب التصامیم بعض في السرعة تحدید یجب كما. Flare Tip المشعل ورأس Flare Header المشعل
 والغازات األمونیا مثل المنخفضة الحراریة القیمة ذات الغازات أو ، للھیدروجین العالیة االشتعال سرعة
  .الخاملة

 السامة الغازات وانتشار ، Radiation اإلشعاع كمیة على اعتمادا تحدیده فیتم المشعل وارتفاع موقع أما 
ً دولیا   المقبولة اإلشعاع كمیة وتعتبر. علیھا السیطرة ومدى      :  

-  Btu/h.   المستمر للتشغیل 2٥٠٠
- Btu/h.   فقط االضطراریة للحاالت ١٥٠٠  2
 یتم حیث ، منھ المتأتیة الضوضاء وتقلیل الدخان تقلیل لغرض المشعل في البخار حقن الحاالت بعض في ویتم 

ً منعا   علیھ مسیطر بمعدل حقنھ  البخار بكمیة للتحكم المحترقة الغازات كثافة قیاس طریقة أما ، اللھب النطفاء     
 حقنھ یتم لذلك ، التآكل إحداث على وقابلیتھا ، للغاز منخفضة ال السرعة بسبب عملیة غیر فھي المحقون
  .یدوي صمام باستعمال

 وحقن المشعل لمراقبة Closed Circuit Television CCT بنظام تعمل تلفزیونیة كامیرا تركیب ویمكن 
ّ تسل ط حیث ، البخار  حیث ، المراقبة لغرض السیطرة غرفة في مراقبة شاشة وتوضع المشعل على كامیرا    
  .المحقون البخار كمیة في للتحكم واآلخر الحین بین الشاشة مراقبة المشغل على یتوجب

  
  

  

  
 باإلضافة ، الوقود وغاز الھواء كمیة في للتحكم المشاعل عن بعد على ُ    ت نصب أیقاد منظومة عن عبارة وھي
 من خلیط مع Flare Tip المشعل رأس إلى ونقلھا المنظومة ھذه في شعلة إحداث لیتم Igniter قداحة إلى

 Burn Pit Flares: الحرق حفرة مشعل -٣

 Design Considerations: التصمیمیة االعتبارات
 

 Pilot Ignition System: بعد عن اإلشعال منظومات
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ً بعیدا   صغیرة شعلة أحداث باختصار أي) وقود + ھواء( المشتعلة المواد  إلى أنبوب بواسطة ونقلھا المشعل عن      
  :وھي العوامل من بالعدید أداءھا ویتأثر ، الدول من العدید في معروفة التقنیة وھذه . المشعل رأس

ً غالبا   المشاعل خطوط أن -    تصریف عملیات إجراء یتطلب مما الماء من كبیرة بكمیات مملوءة تكون ما      
Drain اإلشعال عملیة قبل مستمرة.  

  .المشاعل في مشاكل أحداث الى سیؤدي الرطب الغاز استعمال أو الوقود غاز مكونات في تغییر أي أن -  
  .المشاعل في جدیة مشاكل الى تؤدي قد الصیانة وقلة التآكل مشاكل أن -  

  

  

  

 من مناسبة كمیة تتوفر لم ما احتراقھا عند الدخان إحداث إلى تمیل الھیدروكربونیة الغازات أغلب أن: ج  
 غیر غازات على تحتوي والتي منخفضةال الضغوط ذات الغازات أن حیث ، االحتراق منطقة في األوكسجین

 على للحصول البخار حقن في اعتمادھا یتم التي التصامیم من العدید وھناك ، الدخان إحداث إلى تمیل مشبعة
 Nozzles  فوھات بواسطة البخار حقن ویتم ، الھیدروكربونیة المكونات على اعتمادا دخان بغیر احتراق
  . المشعل فوھة إلى موجھ عال وبضغط

  

  

 الحمل حالة حدوث لتجنب حرقھا سیتم التي الغازات خط من الھیدروكربونیة السوائل إزالة لغرض ویستعمل
  :  على اعتمادا األوعیة ھذه تصمیم ویتم. المشعل فوھة من المشتعل المطر أو Carryover اإلضافي

  Residence Time المكوث زمن  -
  الغاز في السائل قطرات سرعة -

 ھذا في فصلھا یتم التي القطرات قطر فأن السوائل من صغیرة كمیة مع التعامل یمكنھا المشاعل أن وبما 
 منظومة خالل من السوائل تجمع لتجنب األوعیة ھذه وتصمم ،/  میكرون  ٦٠٠- ٣٠٠ / بین یتراوح الوعاء
  .الغاز خط في انسدادات تسبب السوائل ألن. الوعاء خارج تصریفھا إلى تؤدي السوائل على سیطرة

 

 المشاعل؟ بعض في البخار حقن سبب ما: س

  KO-Drum: وعاء


