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Безспорно е колко важна е противопожарната система за всяка сграда или съоръжение, но когато говорим за
съхранение на пропан бутан, нещата започват да звучат наистина много сериозно. От HTI България
представят за читателите на Инженер.bg едно доказано надеждно решение, произведено от техния партньор
Victaulic, което е внедрено и изпитано не къде да е, а на новия морски терминал на колумбийската компания
Plexa, откъдето преминава половината от цялото количество гориво за Колумбия. Прочетете в следващите
редове.

Да пазиш от пожар половината от горивото на Колумбия
Plexa е компания с повече от 45 години опит в дистрибуцията, логистиката, транспорта и съхранението на горивни
газове, като втечнен нефтен газ (LPG), на колумбийския пазар. С нарастването на търсенето на пропан бутан в
Колумбия, през май 2020 г. ръководството на Plexa чрез свързаното с нея предприятие Plexaport завършва
изграждането на нов морски терминал в индустриалната зона Mamonal на гр. Картахена.

Проектът се състои от док, дълъг 1200 m свързващ тръбопровод, противопожарна система и терминал с общ
капацитет за съхранение от 25 000 барела за пропан бутан в 12 резервоара. Капацитетът на съоръжението вкючва
възможност за изпращане на 12 000 барела на ден, което се равнява на половината от националното потребление на
пропан бутан.

 

Да пазиш от пожар половината от горивото на Колум�ия, или как ра�оти системата на Victaulic.
Коментират от HTI България
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„Инженерите на Plexaport се изправиха пред предизвикателството да идентифицират най-добрия метод за защита и
охлаждане на 12-те резервоара за съхранение на пропан бутан, чийто общ обем е 1 080 000 галона. Беше
установено, че системата за противопожарна защита тип Deluge, използваща отворени дюзи и съставена от
надеждни висококачествени компоненти, е най-добрият избор за защита на този тип резервоари поради естеството
на опасността. По време на тръжния процес беше решено да се използват продуктите на Victaulic“, обясниха от HTI
България.

От какво се състои и как работи системата на Victaulic?
Противопожарната система обхваща 2” и 6” поцинкована тръба от въглеродна стомана, съединена с твърди връзки
Victaulic Style 009N FireLock EZ, фитинги с жлебове FireLock и клапи с жлебови връзки вместо заварени или
фланшови, поради тяхната безопасност, надеждност и ефективност. Освен това, всеки резервоар за втечнен нефтен
газ е защитен от клапан Victaulic Series 769N FireLock NXT™ Vic-Quick Riser. Електрическият соленоид на всеки
клапан е свързан към системата за откриване на огън и искри, за да осигури активиране на клапана при откриване на
пожар. Използвани са и двуинчови Deluge вентили за защита на помпеното и компресорно помещение от LPG
системата. Всички вентили са с конфигурацията Vic-Quick Riser – предварително сглобени със спирателен клапан,
алармен превключвател и дренажи, които позволяват бърз и опростен монтаж.

„Когато детекторите получат сигнал по време на пожар, те активират електрическия соленоид, освобождавайки вода
до общо 1104 отворени дюзи Victaulic Style V12, които са отговорни за разпределението на вода по цялата повърхност
на резервоарите. Отвореният модел на изпускане на дюзата е специално проектиран да абсорбира топлината от
външната страна на резервоарите, като по този начин се предотвратява експлозия на резервоарите“, посочиха още
от българското дружество на HTI.

А за да се потопим в духа на Картахена, Колумбия, Ви предлагаме няколко впечатляващи градски пейзажа в
галерията ни долу.



Източник на снимковия материал: Victaulic, pixabay.com
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Ако статията ви е харесала и сте намерили полезна и изчерпателна информация в нея, споделете я със своите приятели или колеги.
Помогнете на някой друг също да намери своето решение.

Тагове: HTI Group, ВиК, Ейч Ти Ай България, пожароизвестяване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ейч Ти Ай България ЕООД

http://www.hti-bulgaria.com/bg

Още от Внедрявания 

ETI Elektroelement проектира и изпълни защитата на електрическите инсталации на завода Green Medical в Северна
Македония

20.08.2021 г.

Ротек: Система със сервоуправление на Rockwell Automation осигурява до 40% икономия на енергия в завод за прера�отка
на месо

19.08.2021 г.

Безжична система за оповестяване в малки здравни заведения и домове за възрастни хора от ЕТА-СИС
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