Wat is fakkelen?

/ Petrochemische fabrieken en raffinaderijen
beschikken standaard over fakkelsystemen. Eenvoudig gesteld: een fakkel is een voorziening
om brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af te voeren en te verbranden. Het is een
stalen toren met in de top een brander (met waakvlam), op voldoende afstand van de
installaties. Een fakkel is zeker geen afvalverwerkingssysteem.
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