
 
FFLARE ASSISTIDO POR VAPOR

Série HCL

Flare Assistido por Vapor HCL

A APROPRIADA INJEÇÃO DE VAPOR REDUZ FORMAÇÃO 
DE FUMAÇA. 

A ponteira de flare série HCL ZEECO® promove controle de fumaça em um 
sistema de flare por meio da injeção otimizada de vapor e ar aspirado. O projeto 
único da Zeeco afasta os bocais de injeção de vapor do calor da chama do flare 
e os desloca para uma posição onde um envoltório de ondas sonoras pode ser 
projetado para abafar o ruído do jato de injeção de vapor. A ponteira de flare série 
HCL utiliza um sistema de tubos de condução de vapor/ar internos ao corpo do 
flare para rotear uma mistura de vapor/ar do distribuidor de injeção de vapor até 
o interior da ponteira de flare, descarregando esta mistura de vapor/ar diretamente 
no interior da coluna de gás conforme ela sai da ponta do flare para a atmosfera. 
A mistura de vapor/ar é injetada em numerosos pontos através da secção de saída 
da ponta de flare e não apenas a partir do perímetro esterno de saída da ponta. 
Esse design pode reduzir o vapor necessário para uma determinada vazão de gás 
sem formação de fumaça em 35% ou mais. 

NÍVEIS DE RUÍDO E RADIAÇÃO MAIS BAIXOS
O impacto da injeção de vapor no ponto de saída da ponta do flare é 

crítico para mais do que apenas o desempenho de redução de formação de 
fumaça. O vapor também “molda” a chama do flare em condições de vento 
forte, eliminando o impacto da chama nas paredes a favor do vento, visto 
em muitas ponteiras de flare não assistidos. O vapor também ajuda a abaixar 
o nível de radiação a nível do solo abaixando a emissividade da chama do 
flare e fornecendo energia vertical para manter a chama ereta em um vento 
transversal. A série HCL pode reduzir o nível total de ruído de injeção de vapor 
em 10 a 12 dBa em comparação com flares de vapor convencionais. O abafador 
absorve muito do ruído produzido pelos bocais de vapor dirigindo-o para 
cima, ao invés da propagação se dar para baixo ou para as laterais. O conjunto 
montado de ponteira de flare série HCL vem como padrão com os maiores tubos 
de injeção de vapor/ar disponíveis e cada tubo de vapor/ar é equipado com peças 
fundidas de aspiração de ar nas entradas e com bocais de descarga fundidos 
altamente reforçados nas saídas dos tubos.

POR QUE ESCOLHER ZEECO?
Atualmente a Zeeco lidera o mercado global em projetos de equipamentos 

de combustão. Nossos engenheiros têm a experiência, o conhecimento e as 
ferramentas para dimensionar e projetar adequadamente qualquer flare em qualquer 
lugar. Os sistemas de flare ZEECO operam ao redor do globo por mais de 30 anos. 
Nossa filosofia é a de fornecer aos clientes qualidade superior, entregas no prazo 
contratado e preços competitivos, esta é a pedra fundamental de nosso sucesso. 
Deixe-nos colocar nossa experiência para trabalhar para você. Ligue-nos ou 
envie-nos um e-mail hoje e saiba mais sobre a linha completa de produtos de flare 
ZEECO, assim como serviços e componentes de reposição para o seu sistema de 
flare novo ou existente.

Ponta de Flare HCL em Caminhão para Entrega

Flare Assistido por Vapor de Baixo Ruído / Alta Eficiência HCL

SOLUÇÕES EM COMBUSTÃO E MEIO AMBIENTE. (AMBIENTAIS).  
PURO E SIMPLES.®



FLARESQUEIMADORES INCINERADORES PEÇAS E SERVIÇO

Flare Assistido por Vapor

APLICAÇÕES
• Plantas de refino, petroquímicas, químicas, plantas de polpa e papel, farmacêuticas,  

de processamento de alimentos.

• Onde queima sem fumaça é desejada e vapor está disponível.

• Onde ruído mais baixo e taxas menores de formação fumaça são requeridos. 

• Reposição de ponteiras aparafusadas de flares de outros fabricantes.

VANTAGENS 
• Maior eficiência possível na redução de fumaça  em um flare assistido por vapor.

• Mais baixo nível de ruído possível em uma ponta de flare assistido por vapor.

• Como padrão pilotos de alta estabilidade e baixo consumo de combustível.

• Eficiência de destruição de hidrocarboneto de 98,5% ou maior.

• Materiais e características de construção superiores para  
máxima vida útil.

• Área de saída de gás de flare com acesso a múltiplos pilotos  
para ignição contínua.

CARACTERÍSTICAS
• Tamanhos de 305mm (12 polegadas) a 3050mm (120 polegadas)

• Tubos de injeção de vapor/ar internos com entradas otimizadas.

• Distribuidor de vapor de injeção mais baixo com envoltório otimizado  
de ondas sonoras.

• Bocais de vapor em peças fundidas com múltiplas aberturas para ruído  
o mais baixo possível.

• Bocais de vapor desenvolvidos para otimização de aspiração de ar e eficiência de mistura.

• Apropriado para vapor a 3,45 barg (50 psig) até 12,25 barg ( 250 psig ).

• Pilotos de alta estabilidade (testados a ventos com velocidade de 240 km/h [150 mph]).

• Eficiência de destruição de hidrocarboneto de no mínimo 98,5%.

Modelo 3D de HCL

Abafador de ruído

Coletor de vapor  
interior/inferior 

Coletor de vapor superior

Tubo de vapor/ar  
de alta eficiência

Piloto HSLF-Z

Coletor de gás do Piloto
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