مشعل بهکار گرفته شده در بویلرهای چگالشی سری فیوچر ،از فناوری پرمیکس استفاده مینماید تا هوای احتراق و گاز طبیعی را
پیش از ورود به محفظه احتراق آمیخته نماید .در کنار یک فن دور متغیر ،این سیستم سطوح بسیار پایین گازهای آالینده ،بهرهبرداری
ایمن و راندمان احتراق نزدیک به  %100را عرضه میدارد.
فن دور متغیر ،همچنین امکان مدولیت کردن مشعل و کاهش دورههای کاری خاموش/روشن بویلر را فراهم میسازد .مهمترین نتیجه
این کار ،پیگیری دقیق بار مورد نیاز و کاهش هزینههای بهرهبرداری میباشد.
مشعلهای متال فایبر از یک محفظه استیل بهمراه یک روکش از جنس الیاف فلزی که بر روی آن قرار میگیرد ،تشکیل میشوند.
صفحههایی در داخل محفظه قرار داده میشوند تا شرایط برای احتراق همگن فراهم گردد.
احتراق سطحی تکنیکی است که در آن ،گاز و هوای پیشآمیخته بر سطح یک ماده نفوذپذیر میسوزند .در مورد مشعلهای متال
فایبر این ماده نفوذپذیر از الیافهای بسیار نازک فلزی شکل گرفته است .این ماده نفوذپذیر گرم میشود تا افروخته گشته و حداکثر
انرژی ورودی را بصورت تشعشع حرارتی آزاد سازد .مشعلهای متال فایبر در تمامی شرایط کاری احتراقی یکدست و یکنواخت ایجاد
میکنند.
فلزی که در ساخت محفظه این نوع مشعلها بکار گرفته میشود ،مقاومت بسیار باالیی در مقابل اکسیداسیون و خوردگی از خود بروز
میدهد .این امر سبب طول عمر فوقالعاده باالی مشعل میگردد .انرژی تشعشعی که از مشعلهای با احتراق سطحی ایجاد میشود از
دو منبع سرچشمه میگیرد .بخشی از این انرژی از سطح داغ مشعل و بخشی دیگر از گازهای داغ حاصل از احتراق که سطح مشعل را
ترک میکنند ،تامین میشود.

به علت تخلخل باالی فیبر فلزی و ضخامت کم الیه احتراقی ،مشعلهای متال فایبر در چند ثانیه ابتدایی پس از اشتعال بطور کامل در
حالت تشعشعی عمل میکنند .بزرگترین مزیت این رفتار مدوالسیون سریع و کنترل دقیق دما میباشد.

از آنجائیکه مشعلهای متال فایبر بطور کامل از فلز ساخته شدهاند ،حتی در شرایط کاری غیرعادی در مقابل شوکهای حرارتی مقاوم
هستند .درضمن ،بعلت طراحی مستحکم این مشعلها ،انجام اقدامات احتیاطی اضافی برای حمل و نصب آنها ضرورتی ندارد.

یکی دیگر از ویژگیهای مهم این نوع مشعلها که از نقطه نظر ایمنی و برای جلوگیری از آتشسوزی حیاتی است ،سرد شدن سریع
آنها میباشد .بطوریکه اگر مشعل خاموش شده و فن هوا روشن باقی بماند ،تنها چند ثانیه پس از خاموشی مشعل میتوان سطح آن را
با دست لمس نمود.

احتراق سطحی با بکار گرفتن روکشهای متال فایبر منجر به سطوح فوقالعاده پایین انتشار گازهای 𝒙𝑶𝑵 𝑪𝑶 ،و اجزای نسوخته
سوخت میگردد .در نتیجه تماس کامل میان گازها و الیاف فلزی ،دمای شعله به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند و این امر
سطوح بسیار پایین انتشار گاز 𝒙𝑶𝑵 را در مقایسه با سایر فناوریهای موجود بهمراه دارد.
دیگر مزیت منحصر بفرد این مشعلها عدم ایجاد سروصدا در زمان کارکرد است.

