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 دراسة تأثير تغير شكل المحرق على قياس سرعة انتشار اللهب الطباقي    

 احمد علي نجيب

 كلية الهندسة  -جامعة االنبار
 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 2009/ 3/ 25تاريخ التسليم:  
 10/2009/ 29تاريخ القبول:  

 2012/     6/    14 تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2010.15474 

تم في هذا البحث تصننع ث ثةثننا قحنناشك ل اخننفا  قي الننا لهنني اللحننلك اللانن بع  لاللحننلك اللل ننث  
لاللحلك الدائلي ل اس يدام قعظوقا خاعلن البصليا تننم ا نناع سننلشا اا لنناش الاقننل الببننالي لالحنناشك ال ةثننا 

(  1atm,298K( لالقننواا اللاننرخ الياننا شعنند الظننللة اللي رليننا )  LPG)   اللاننا  الالالننيلغنناا الر ننلل 
فنني اللحنناشك النن ةم لاش لننا  العاننبا اللفاف ننا شاقنن  الل اشاننا ( Фلللدى لاسننث لق اننالي قننب العاننل اللفاف ننا)

 ةثننا  ننة شانن   نندا لقننب ثننم ااننذا الع ننائة الالا ننا لارلينني الل اشاننا  ننعب اللحنناشك ال. الالا ا فنني هننذا البحننث
لقج لا ا لتأثعل خف     قحننلك شانن  ا نناع سننلشا اا لنناش الاقننل الببننالي لق اشاننا الع ننائة اللا حصنناا قننب 
هذا البحث قث البحوم الااب ا لظقل هعالك ات اك رعد قلا يد  شا   لا اساو ي الق اع لالحانناا الل باننان 

 . في هذا البحث

 

 الكلمات المفتاحية: 
 ،   تغير شكل المحرق

 سرعة انتشار،  

 . لهب الطباقي

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
اللصنندش ااسنناع لاالهننم لاحصننو  شانن     اال  لاك  ان لقا يزا

البالننا. لننذالك فننان فقننم اللبننا ل االساسنن ت لالا ننا اال  ننلاك تح نن   هل ننت 
 ن اال  نننلاك رقنننز افااننان فننني الردالنننا بلصنندش شلاننني لابالنننت  ااصننا.

بفل ننا  كاال  ننلاك لجقننز اللانن قا  ال يننزا عننث  شبنناد النندةا لال ننوا ل 
قننب  ملشانن  الننل .] Barnard & Bradley 1985 [ كرعننلم قننب البالننا

اسنن للاش البحننث شننب قصننا ش لالننت  دياننت قال  ن اال  ننلاك يب نن  لل ننللن 
شديدم لا قا في االللويا بالعابا قلنن  قصننا ش البالننا اااننلى  ن ظنناهلم 

ا  شلا اا ق اد م ق داااا ق نن  اال  لاك هي ظاهلد قا دد ردا تا لد ش
فاا ننننك اللوائننننث لاا  ننننا  الحننننلاشم لالل اننننت لالل ل نننناا الحل  ننننا ل يعاق ننننك   ق

لان فقنننم اللبنننا ل الجوهلينننا لقنننذد الالا ننناا سنننوة  االحنننلاشم لاالانننبلا
 [ نن  قي اننض قا ننةا شلا ننا اال  ننلاك   لانناشداا شانن  ملابععننا قلقننو 

1987 Elbe- Lewis & Von [ لي اللورو  قب بارل  ون اال   ا
 انننوال الولنننو  الغنننااي اللاننن يدم فننني اال  نننلاك لاننن قاك لي عنننال  بلنننف  
قا لل فان هذا ل   ي  ن تلون شلا ا اال  ننلاك لقننذد  لغننااا ا ببلي ننت 

البحننوم الياصننا  يال صننا لا لنندش اللانن بال لهننذا ي باننل االسنن للاش فنن 
لنننا بالا نننت اال  نننلاك لاحصنننو  شاننن  ا  نننلاك لابععنننا  شاننن  لننندش قنننب البا

 .[Barnard & Bradley1985]شاعقا قب للو  قاعب  للفب الحصو 
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ها  واسننننبا الادينننند قننننب ان سننننلشا اا لنننناش الاقننننل للفننننب تحدينننند

ال  ع نننناا لقننننب  ععقننننا ت ع ننننا اللحننننلك ال نننني هنننني االلاننننل ا  جننننا باننننالا 
فننني ا اسننناا الاقنننل البصنننليا ل علهنننا قنننب الق اسننناا تاننن ال   .قفوااتقنننا

ااننننوال قي الننننا قننننب اللحنننناشك للفننننب تصننننع لقا النننن  قجلننننوش عب ت  ننننلب 
ال نني تالنن   لحننلك بانن ا ق نن  قحننلك اللجلوشننا االللنن  تاننك اللحنناشك 

ليفنننننون لقنننننل هنننننذد  .( Meker)  لقحنننننلك ق فنننننل ( Bensunب )  عاننننن 
اقنننا اللجلوشنننا ال اا نننا ف   نننلب اللحننناشك ال ننني  .اللحننناشك  البنننا لبنننالي

تال  شا  قرد  باكلننان فنني الح ننب ق نن  قحننلك باكلننان ليفننون لقننل هننذد 
فنننننني قحنننننناشك  .[Dvoak&Rezac1970]اللحنننننناشك ق ننننننبلا  ائلننننننا 

( ال قعلنننننث )  Orifice يعلنننننل الولنننننو  قنننننب فوهنننننا )اللجلوشنننننا االللننننن  
Nozzle  صننغعل ليلننز  قننث القننواا ليلننل صنناشدا فنني اارننوا اللحننلك )

باننننننننلشا تلننننننننون  اس ننننننننا لجانننننننن  الاقننننننننل قانننننننن  ل شعنننننننند خننننننننلا االارننننننننوا 
[Kuo1986] . 

 
 الجزء العملي 

 (1اللواننف فنني اللننف  ) فنني هننذا البحننث  ن الجقنناا اللانن يدم
اك ي لنننننون بصنننننوشم شاقنننننا قنننننب  ش انننننا قعظوقننننناا هننننني قعظوقنننننا اال  نننننل 

لقعظوقا تقع ا ررقا الاقل اللا  ل لقعظوقا خاعلن البصليا لقعظوقا 
 .تاجع  الصوشم  ل الظاهلم
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اقننننا اللحنننناشك اللانننن يدقت فنننني هننننذا البحننننث ف نننند تننننم تصننننل لقا 
لتصننننننننع اقا باالش لننننننننا  شانننننننن  البحننننننننوم الانننننننناب ا قننننننننب لرنننننننن  البننننننننا  عب 

[Ali2000,Jassem2002,Fares2004]  لاللحنننناشك اللانننن يدقا فنننني
 ث هي :هذا البح

 (  15mm*8 ا اع اللحلك اال : ) اللحلك اللا بع  
تم االش لا  شا  الليبا ال صل لي الياص بلحلك ذي اللننخ 

فنننني  عننننث لننننام هننننذا البا ننننث  [Jassem2002]اللننننذ وش لنننندى البا ننننث 
الحننناشك اللاننن بعاا الوالانننا انننلب ال بننننل لاا  ننناش ال بنننل القعننندشلل في 

لغنناااا  عننل اللح للننا ال نني ( لسلشا رليان ا16mm-6.6القعدشلل في )
( ل انننند توانننن ف اللعب ننننا اللانننن  لم لالنننن   200cm/s-80) ت ننننث قننننا عب

 اللحلك للفب ارلاا تصل م االرزاا الياصا باللحلك ل لا ياي :
يننن ثل لنننو  اللحنننلك بلنننف   رعنننل فننني تصنننل م  :لنننو  اللحنننلك 

اللحنننلك  عنننث ان اينننا م لنننو  اللحنننلك اك نننل قنننب اللبانننوا تننن  ي الننن  
ي الجليننان اقننا اذا  ننان هننذا البننو  الصننل فاننوة ت نن   نندلم ااننائل فنن 

اللاافا الةاقا للز  الل لاشةا بلف  رعد االاات للفب الحصننو  شانن  
( لذلننك باسنن يدام 2300رليننان الببننالي   نن  لننو تجننالا شلننم شيعولنندا ) 

قحلك ذل قعلث لصعل فننان هننذا لانناشد شانن  ب نناا الجليننان لبننالي   نن  
ل نند .[Gydon&Wolfard 1970](40000لننو لصنن  شلننم شيعولننداال  )

تننم االش لننا  فنني اا  نناش لننو  اللحننلك شانن  لننو  اللنندا  الننذي لاننالي 
(0.065 Re Dt )[Bonilla &Maccallum 1968]  عننث ان 

 Fully) اا  نننناش هننننذا البننننو  لابنننني رليننننان لبننننالي ق لاقنننن  العلننننو

developed flow  ل نننذلك فقنننو ل نننلب شلننن  اللحنننلك انننلب  ننندل)
( 910mmلنننننذلك تنننننم اا ننننناش البنننننو  ) [Reed 1969]  االسننننن  لاشيا

  لالحلك.

هننذا  ش ع اللحننلك ذي ق بننث ثا ننث تننم تصننل م:  ش ع اللحننلك  
( ثننننم 10mmاللحننننلك شانننن  خننننف  قعلننننث قننننب  افننننا الجقنننناا لللاننننافا )

للد تم الحصو  قب اننة  هننذا  (20mmثا ي الل بث لللاافا )  لصبف
يانن ا ل ننذلك ال صننل م شانن  ررقننا لقننل قانن  لم فنني الجااننل الل عننل قننب ال

شعد اابا الياا الصح ف لللب فنني الجااننل الغعنني لحنندم ااننبلاا فنني 
ررقنننا الاقنننل ي بانننت  صنننو  ظننناهلم النننوق   اليالننني لهنننذا لحنننو   لن 

تننم الحصننو  شانن   الحصننو  شانن  قنندى رعنند قننب العاننبا اللفاف ننا لللننب
  ( يواف هذا العول.2لاللف  ) ررقا لقل قا  لم لذاا رواال قحد م

  ( 11mm*11: ) اللحلك اللل ث ا اع  اللحلك ال ااي

ان ا انننل بحنننوم اال  نننلاك اش لننندا بلنننف   رعنننل شاننن  اسننناوا 
اللحنننلك الننندائلي ل لنننف  الننن  شاننن  اللحنننلك اللاننن بع  لذلنننك لاصننناو ا 
 البالغننننا فنننني الحصننننو  شانننن  ررقننننا لقننننل قانننن  لم لقع ظلننننا فعقننننا عل ان

عالننك البحوم الياصا باللحلك اللل ث هي قحنندل م للاعاننا رنندا لل انني ه
 [Roper 1978]  اااا  اس ا لغلض تصل م اللحلك اللل ننث  عننث لننام 

 بحاننننننناا اشتلنننننننال ررقنننننننا الاقنننننننل فننننننني اللحنننننننلك اللل نننننننث اقنننننننا البا نننننننث
[Bonilla&Maccullam 1968]   ف ننننند  شع   ي نننننا الجنننننا   ننننندل

االسننن  لاشيا لالحنننلك اللل نننث. تنننم االش لنننا  شاننن  الننن  االسننناوا اليننناص 
 .هذا اللحلك    صل م [Fares2004]لدى البا ث 

( لهو لاا   لو  900mmلو  اللحلك : تم اس الا  لو  )
اللدا   عث ان هذا البو  لح ننخ رليننان لبننالي ق لاقنن  العلننو لاننلب 

 . دل  االس  لاشيا
اللحننلك ذي ق بننث ثا نني ل تننم اسنن يدام اارننوا  ش ع اللحننلك :

(لتننم 1mm)  ( لسلك خننلا هننذا االارننوا هننو11mm*11ثا ي الل بث)
اننة  هننذا ال صننل م شانن  ررقننا لقننل قع ظلننا لشانن  خننف    الحصو  قب

تم ال غاننل شانن  .للننب لحنندم تنندلي لجرقننا الاقننل شعنند ال اشنندم هلم ش نناشي
( لاشتلاشننت mm 11*11ش ع قحننلك اباننا د ) هننذد اللا نناا باسنن يدام

(10mm( قنننث سنننلك خنننلا اللحنننلك)4mm لتنننم الحصنننو  شاننن  ررقنننا )
   .اف هذا العول( يو 3لاللف  ) لقل شا  خف  هلم ش اشي  اق 

  ( 11mm*11اللحلك ال الث : ) اللحلك الدائلي ا اع 
قننب هننذا اللحننلك للفننب الحصننو  شانن  لقننل قيلللنني قانن  ل 
 لللننندى لاسنننث قنننب العانننل اللفاف نننا ف ننند تنننم تصنننل م هنننذا اللحنننلك ب بنننل

(12mm(  للنننو )810mm  )ان اا  ننناش ق ننن   .لغنننلض قانننك الاقنننل
د اسنن  لاشيا الاقننل  عننث لفننون االارننوا يااننل  لشا اساسنن ا فنني تحدينن  هننذا

لبنننل االارنننوا اللاننن يدم اكرنننل قنننب قانننافا االالنننا  ال ننني ت نننلال   ننننعب ) 
1.3mm-3.8mm  القننواا لفنني الولنني الاننت  –( ال ال القعدشل ل وااا
( بق لننا النن  قننب الق لننا  Reynolds number)  لحنند  شلننم شيعولنندا

( 2300الحلرننننننننننننننننننننننا لاجليننننننننننننننننننننننان الببننننننننننننننننننننننالي لال نننننننننننننننننننننني بحنننننننننننننننننننننندل  )
[Barnard&Bradley 1985]  ععلننا لبننو  االارننوا  لش ثننااوي فنني 

تلننغع  اللحنننلك  عنننث ل نننلب البنننو  اللاننن يدم تح عنننخ رلينننان ق لاقننن  
( الننذي لانند  نندلشد قننب اننللشياا Fully developedالعلننو لبننالي ) 

 .[Reed 1969]تيلعب  دل  اس  لاشيا الاقل  دلا 
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 الحسابات النظرية:
ي الاننلشا ال نني ت حننل  ( هنن Suسننلشا اا لنناش الاقننل الببننالي ) 

 قننا ق دقنننا ررقننا الاقنننل اللاننن ويا بلننف  شلنننو ي شانن  سنننبحقا باتجننناد 
ان ابنننول الانننليان تلنننون ق وااينننا لقع ظلنننا فننني .الياننن ا  عنننل اللح نننلك 
حننلاشد اللعيل ننا ااننر ا لننذلك تننم ا  انناا سننلشا الاللعننالخ ذاا  شرنناا 

شم اا لننناش الاقنننل باالش لنننا  شاننن  ابانننا  ررقنننا الاقنننل اللنننااوذم قنننب صنننو 
ان اللاننا ا الاننبح ا لجرقننا الاقنننل  .خنناعلن ل اسنن يدام ت ع ننا اللانننا ا

ذي اللنننننخ  تي انننننض  انننننل انننننول اللحنننننلك اللاننننن يدم سبالعانننننبا لالحنننننلك 
فننان اللاننا ا الاننبح ا  [Jassem 2002]اللانن يدم قننب لرنن  البا ننث 

(لهننذا يعبرننخ 4aهنني ابنناشم شننب خننبت قعحننلفعب قننائاعب  لننا فنني اللننف  )
اقنننننا اللانننننا ا الانننننبح ا فننننني .(15mm*8شاننننن  اللحنننننلك اللاننننن بع  )

  .(4bاللحلك اللل ث فقي اباشم شب هلم ش اشي  اق  ل لا في اللف  )
لتحال قاا ا ررقا الاقل في  الا اللحننلك اللانن بع  ا نناع 

(8*15mmال اللاا لا ال ال ا  ): 
  (1).. ...( ) ( ) HZWYXA

S
++= 

ل اقننننا فنننني  الننننا اللحننننلك اللل ننننث فننننأن اللاننننا ا تحاننننل  اننننن 
 اللاا لاال ال ا

  (2 ........)( )YXA
S

= 2 
 Gydon &Wolfard]ل االش لننا  شانن  قاا لننا  لنن  الل اننا 

  فان قاا لا سلشا اا لاش الاقل [1970

  (3 ....)SS

t

U
A

V

A

AU
S

•

=


= 
( يعنن ة قاا لننا سننلشا اا لنناش 3فنني اللاا لننا ) (ASل  اننوي  )

   .الاقل في  ا ا الحال عب

 (4). ...( ) ( ) HZWYX

V
S

U
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  (5......)  ( )YX

V
S

U


=

•

2 
ان الحصو  شا  ررقننا لقننل قاننبحا تلاقننا هننو اقننل فنني  الننا 
الصننناو ا ليننن م الحصنننو  شاعقنننا لقة ظ قنننا تحننني خنننللل ااصنننا رننندا 
لشلا ننا فااننت فنني ا اننل الحنناالا الالا ننا تلننون ررقننا الاقننل اقننا قعحع ننا 

ا تلاقنننننا شاننننن  قاننننناش رلينننننان الياننننن ا اوشنننننا قنننننا ال ااقنننننا ل اننننني شلو لننننن 
[Gydon &Wolfard 1970] ان ااحعاا للا الاقل ي ثل بلف   رعل.

في  لا  ااا اللاا ا الاننبح ا لجرقننا الاقننل لننذلك ف نند تباننل ان ينن م 

تصننل م اللحننللعب اللانن بع  لاللل ننث بحعننث تا  نني اللانن وياا اللاننبحا 
 . لن اي ااحعاا يذ ل

ف ننند تنننم االسننن اااا    ع ننناا للي نننا اقنننا بالعانننبا لالحنننلك الننندائلي 
 ( Gouy methodاللاننننننننننننا ا اللانننننننننننننلام للي نننننننننننننا  نننننننننننننوي ) 

[Anderson&Fein1950]  تا لنند فنني اسنن الالقا شانن  تالينن  سننل ا
 اا لاش الاقل لقاا لا  ل  الل اا  االتي :

(6) .. 
sutu

ASUAm


• ==  
( لاظننننننننننلي )  steadyلشعنننننننننند اف ننننننننننلاض الجليننننننننننان قانننننننننن  ل ) 

Hypothetical ي ان ابننننول الاننننليان تب نننن  ق واايننننا   نننن   او قننننا  )

الاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبف الللرانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  ي ان ) 
= 

u )
[Lewis&VanElbe1987]  ( بالصننننوشم  6شعدئننننذ تصننننبف اللاا لننننا )

 ال ال ا :
 

.... (7) 

لفي هذا البحث تم االش لا  شا  اللاا لا ال ي لااقا 
[Lewis&VonElbe1987]   

 ش الاقل لالحلك الدائلي لهي  االتي :في  ااا سلشا اا لا
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 النتائج والمناقشة:
فنننني هننننذا البحننننث تننننم قرننننلاا تجنننناشا شلا ننننا ق انننند م شانننن   اننننوال 

 عننث تننم الوصننو  قلنن    قي الا قب اللحنناشك )اللانن بع راللل ث رالنندائلي(
الل ل اننا  للافا هذد اااوال ساشد فنني ال غاننل شانن  الللنناك  تصل م قلعز

في شدم اس  لاش ررقا الاقل لاابلاا قعب ننا ال لاشنن  ال ننااوي لظنناهلم 
( ركلننا لتننم ت اعنن  Poly hydral flames) تلننون الاقننل ق انند  الاننبو 

الجااري لالحعز اللعي قب اة  اا  اش سلك قةئم لللا   شتأثعل االا لا
اعنن  اللحننلك للنن  اننول ل اننل اللننف  الللعننز لجرقننا الاقننل ر  ننذلك تننم ت 

تنننننأثعل  يعاق نننننا هنننننواا خنننننلا اللحنننننلك  واسنننننبا اسننننن الا  قاسنننننفا ررقنننننا 
لغلض تانننقع  شلا نننا ا ننناع سنننلشا اا لننناش الاقنننل لتحويننن  ررقنننا .لقنننل

الاقل ثةث ا الباد قل  ررقا ثعائ ا الباد تم قرلاا تصننل م اننارف لالحننلك 
الذي لل نناا شننب اللحننلك اللانن بع  بننان تصننويل رااننل لا نند قننب   اللل ث

فلنني للالفننا اللاننا ا الاننبح ا اللا ننا لقننا باننرل تعنناظل ررقننا الاقننل ل 
 .اللف  القعدسي

ss
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اللحنننناشك اللانننن بعاا  الل بننننث فنننني اتننننم اسنننن يدام النننن  ااسنننناو  
لاحصننننو  شانننن  ررقننننا قاننننبحا الجوااننننل لقانننن  لم شانننن  خننننلا اللحننننلك 
ل ننذلك تننم اسنن يدام قاسننفا ررقننا الاقننل  عننث ااقننا تانناشد شانن  اسنن  لاش 
ررقننا الاقننل شانن  خننلا اللحننلك ل ننذلك فنني رانن  روااننل الاقننل قحنند م 
بحعننث لفننون خننف  ررقننا الاقننل هننلم ش نناشي  اقنن . تننز ا  سننلشا اا لنناش 

لافننا اللحنناشك اللانن يدقا قننث ايننا م العاننبا اللفاف ننا فنني الجااننل الاقننل ل
الل عننل قننب اليانن ا قلنن   ن تصنن  قلنني  شانن  ا لننا لقننا شعنند ااننبا قفاف ننا 
 شا  ب اعنن  قننب ااننبا الياننا العظليننا رثننم ترننداا بانند ذلننك باالايلنناض قننث 
اينننا م العانننبا اللفاف نننا فننني الجاانننل الغعننني قنننب الياننن ار لللافنننا اللحننناشك 

اشانن  سننلشا اا لنناش لاقننل تلننون شعنند اصننغل قاننا ا سننبح ا ي  ننف ان 
لاقننل ر عنننث ان اللانننا ا الاننبح ا ت ننن  قنننث ايننا م العانننبا اللفاف نننا فننني 
الجاال الل عل قب اليا ا ثم ترداا بالزيا م في الجااننل الغعنني ران الاننرل 
في ذلك لاو  ال  ايا م تأثعل االالا  في الجاال الل عل قننب اليانن ا قلننا 

ع  قاد  ال لاش  الل ل ائي في هذا الجاال اقا فنني الجااننل ي  ي ال  ت ا
الغعنني فننأنث تننأثعل ال عافننذ ال ننااوي لالنن  شانن  قننا الاقننل لايننا م اللاننا ا 

.  لننننا ان ايننننا م  شرننننا  ننننلاشم الاقننننل [Toong 1983]الاننننبح ا لننننت
اال يبات ننا قننث العاننبا اللفاف ننا ينن  ي النن  ايننا م قانند  ال لاشنن  الل ل ننائي 

ياا العظليا  عث ان اشا  سلشا اا لاش لاقل تلون شعنند باتجاد اابا ال
( يرننعب تغعننل 7,6,5لاالخننفا ) .[Kuo 1986]اشانن   شرننا  ننلاشم لاقننل

سلشا اا لاش الاقل قث العابا اللفاف ا لللافا اللحنناشك اللانن يدقا شعنند 
قننب اننة  ق اشاننا ا ننائة ال نني تننم  .(298Kال غا الجوي ل شرا  ننلاشم )

شك النن ةم اللانن يدقا فنني هننذا البحننث لرنند ان ال وصنن  العقننا قننب اللحننا
اللانن يدقا هنني اشانن   سننلشا اا لنناش الاقننل لالحننللعب اللل ننث لاللانن بع 

قعقنننا فننني  النننا اللحنننلك الننندائلي لالانننرل فننني ذلنننك لانننو  الننن  ان للي نننا 
ا نناع اللاننا ا الاننبح ا لجرقننا الاقننل لالحنناشك اللانن بعاا ال اللحننلك 

 النننا اللحنننلك الننندائلي بانننرل اللل نننث هننني ا ك قنننب للي نننا ا اسنننقا فننني 
اليباا العاخ ا شب ااحعاا قيللل  عاب ل ذلك  صو  ظنناهلم ال نندلي 

(Overhang(  لاللننننننف .)يواننننننف ق اشاننننننا سننننننلشا اا لنننننناش الاقننننننل 8 )
بانند ااننذ الع ننائة لالحنناشك النن ةم اللانن يدقا فنني . لالحنناشك اللانن يدقا

(  9  )هذا البحث لق اشا قا قث البحننوم الانناب ا ل لننا قوصننف فنني اللننف
 . لرد تباب ا رعدا في الع ائة الحاا  ا لالالا ا لقذا البحث

 

 

يوضح مخطط عام للجهاز المستخدم     الشكل  (1)

 
 ( 15mm*8المحرق المستطيل قياس )  يوضح (2الشكل ) 

 
 ( 11mm*11قياس )  المربعالمحرق  يوضح (3الشكل ) 
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 ( مخطط اسطح جبهة اللهب 4الشكل ) 

 
ار اللهب مع النسبة المكافئة للمحرق المستطيليوضح تغير سرعة انتش  (5) 

 الشكل 

 

 (6) يوضح تغير سرعة انتشار اللهب مع النسبة المكافئة للمحرق المربع

 الشكل 

 

 (7)  يوضح تغير سرعة انتشار اللهب مع النسبة المكافئة للمحرق الدائري 

 الشكل 

 
ة للمحارق الثالث يوضح مقارنة تغير سرعة انتشار اللهب مع النسبة المكافئ   

 الشكل  (8)

 
 الشكل  (9) يوضح مقارنة نتائج هذا البحث مع البحوث السابقة

 
 الرموز المستخدمة :

 الوحدة  المعنى الرمز 
sA 2 مساحة اللهب السطحيةm 

tA 2 المحرق  ساحة مقطع انبوبm 

H 
االرتفاع المائل لشبه المنحرف لجبهة 

 اللهب 
mm 

L طول فوهة المحرق المستطيل mm 

M عرض فوهة المحرق المستطيل mm 

m معدل الجريان الكتلي Kg/s 

fS  سرعة جبهة اللهب cm/s 

uS  سرعة انتشار اللهب cm/s 

U , gS سرعة جريان الغازات غير المحترقة cm/s 

oT درجة الحرارة عند الظروف القياسية K 

u, Ts T درجة حرارة الغازات غير المحترقة K 

Uo  الوقود  سرعة جريان  cm/s 

Us سرعة الخليط المجهز cm/s 

V 
معدل جريان الغازات غير المحترقة 

 cm3/s الحجمي 

W  طول قمة شبه المنحرف لجبهة اللهب mm 

X  عرض قاعدة اللهب mm 

Y  االرتفاع المائل لجانب اللهب mm 
Z  طول قاعدة جبهة اللهب mm 

ρo كثافة الغازات المحترقة kg/m3 

ρu ازات غير المحترقةكثافة الغ  kg/m3 

Ф النسبة المكافئة - 
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S االرتفاع المائل للمخروط الحقيقي mm 

St  االرتفاع المائل للمخروط التام mm 

Rt نصف قطر األنبوب mm 

Rtip  نصف قطر تدوير قمة لهب بنسن mm 

R  نصف قطر قاعدة اللهب mm 

D  قطر قاعدة اللهب mm 
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A STUDY ON THE INFLUENCE OF SHAPE OF BURNER ON THE 

MEASUREMENT OF THE LAMINAR BURNING VELOCITY 

AHMED ALI NAJEEB 

ABSTRACT: 

In this research, three burners are manufactured in different shapes (rectangular, square and circular). By 

optical Schielren system, velocity of laminar flame diffusion is measured for the three burners to the Iraqi Liguid 

Petrol Gas (LPG) and the beforehand mixed air at the laboratory condition (1 atm, 298o K) and for wide and equal 

range of equivalent ratios (Ф) in the three burners, and using the equivalent ratios as a comparison factor in this 

research. The experimental results were performed and the effect of the shape of burners on the laminar flame speed 

was studied. The results in this research gave a good agreement with the litretures. The agreement refers that there is a 

good accuracy in the method of calculation and measurement used in this research. 


