
مزاياي دستگاه شعله مستقيم فلش (ساخت شركت ساري پويا ) 
 
 

نگ در ژنراتور ، اين دستگاه امكان غليظ سازي محلول را در دماي كمتر فراهم يبه دليل استفاده از پديده فلش .1
مي سازد از طرفي مي دانيم كه با افزايش دما ، خورندگي محلول افزايش يافته و به دنبال آن عمر دستگاه 

 درجه 50  نوع فلش با توجه به اين كه دما ژنراتور اوليه حدود   SDFكاهش مي يابد ، بنابراين در دستگاه 
كمتر نسبت به دستگاه شعله مستقيم معمولي مي باشد .لذا طول عمر دستگاه افزايش چشمگيري خواهد 

 داشت .
 

محفظه احتراق دستگاه فلش دوپاس مي باشد از طرفي قسمت ژنراتور اوليه وت بك ساخته شده كه اين امر  .2
باعث مي شود دود در ورودي لوله ها دماي بسيار كمتري داشته باشد كه عمر لوله دودها را افزايش         

 مي دهد ،  اين امر باعث افزايش طول عمر و كاهش هزينه تعميرات مي شود .
 

 
 درجه كاهش مي يابد كه اين موضوع باعث 140با توجه به ساختار كوره ، دماي دود خروجي از دودكش تا  .3

 كاهش تلفات حرارتي از دودكش مي شود .
 

قسمت كوره دستگاه شعله مستقيم فلش از دو قسمت تشكيل شده كه با صفحاتي از هم مجزا شده اند قسمت  .4
مقاوم تر تحت وكيوم بوده و محلول ليتيوم برومايد مستقيماً در آنجا حرارت مي بيند و در اصل ژنراتور اوليه 
دستگاه شعله مستقيم مي باشد ولي قسمت دوم كه دور لوله ها مي باشد و معموالً قسمت ضعيف تر دستگاه 

مي باشد و با آب پر شده و تحت وكيوم نيست ، لذا در صورت سوراخ شدن لوله هاي دود آب از آنها خارج 
مي شود و محصوالت احتراق به داخل دستگاه كشيده نمي شود ، بنابراين در صورت نشتي در لوله ها 

 محلول ليتيوم برومايد آسيب نمي بيند و اين امر هزينه هاي تعميرات را به مراتب كاهش مي دهد .
 

 
در زمستان ، قسمتي كه شامل آب است و تحت وكيوم نيست در مدار قرار مي گيرد و بقيه قسمتها از مدار  .5

خارج مي شوند ، لذا اين دستگاه در زمستان مانند ديگ آب گرم و بدون استهالك در مدار قرار مي گيرد و 
گرمايش و آب گرم مصرفي را تامين مي كند .بنابراين مي توان ديگ هاي آب گرم را حذف كرد و از دستگاه 

شعله مستقيم فلش جهت تامين سرمايش و گرمايش و آب گرم مصرفي استفاده كرد .اين امر هزينه هاي 
 پروژه را بسيار كاهش مي دهد.

 
 
 
 
 

 



بهره برداري و نگهداري دستگاه شعله مستقيم نوع فلش بسيار ساده تر و كم هزينه تر از دستگاه شعله  .6
مستقيم معمولي مي باشد دليل اين امر كاهش دماي ژنراتور و به دنبال آن ساده تر شدن سيستم كنترل و 

 عدم نياز به سيستمهاي حفاظتي پيچيده كنترل دماي دود و بخار و بدنه مي باشد .
 

تقريباً تمامي دستگاه هاي شعله مستقيم فلش ساخت شركت ساري پويا د رحالت گرمايش نيز استفاده       .7
 سال 10مي شوند و سالهاست كه اين دستگاه در پروژه ها در تمامي فصول در حال كار بوده و هنوز پس از 

 حتي يك مورد تعميرات نداشته اند .
 
 
 

 
                     


