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  الخالصة
محـرق ذو فوهـة   [وهي  األشكالمن المحارق ذات فوهات مختلفة  أنواع أربعةتم تصنيع واختبار   

ذو حافـة   األخير أماية معزول بغاز خامل ومحرق ذو حافة حادة من الخارج مستوية ومحرق ذو فوهة مستو
المحيط الخارجي على ديمومة وبقاء جبهة اللهب مستقرة والتي تحدد بجميع  تأثيروتم دراسة ] حادة من الداخل
 open tip smooth flame, blow out , flash[على موجة االحتراق والمتمثلـة بــ    ةثرؤالمتغيرات الم

back , close tip smooth flame ,     unsuitability polyhedral [   ]تاح قمة جبهـة اللهـب ،   ـانف
ب متعدد السـطوح غيـر   ـ، انغالق قمة جبهة اللهب ، له) انبالع اللهب( انفصال اللهب ، الوميض الخلفي 

" المحـارق خصوصـا   اعأنـو الحدود التي يمكن من خاللها تقييم جميع  أهمتعد هذه الخصائص من ].مستقر 
ـ  مسبقة الخلط في التطبيقات الصناعية ، كما تم تصميم منظومة كاملة لالحتـراق   غـاز   زومنظومـة تجهي

  .النيتروجين لغرض العزل 
المحارق استقرارا وذلك لعزا جبهة اللهب  أكثرالنتائج بينت بان المحرق ذو فوهة مستوية معزول بغاز خامل 

تأثير دينامية الهواء المحيطة بفوهة المحرق وقاعدة جبهة اللهب وعدم  والفاء بغاز خامل عن المحيط الخارجي
وتم توصل .بشكل متغير  األخرىتكون السطوح المتعددة لموجة االحتراق كما هو حال وجودها في المحارق 

 المحرق ذو حافة حادة من الخارج تزداد فيه منطقة الحيز الميت مما يودي الى صغر منطقـة الـوميض   أن
الخلفي على عكس المحرق ذو حافة حادة من الداخل الذي تبين انه اقل المحارق استقرارا بسبب تدوير اللهب 

  .االنعكاسي 
Abstract  
       Four type of burners of different rim shapes were made and tested. 
The rims were of plane surface, plane surface insulated from all side by nitrogen gas, out side 
sharp edge and inside sharp edge. Study of the effect of the ambient conditions on the 
continuity and stability was carried out, in which open tip smooth flame, blow out , flash back 
, close tip smooth flame , unsuitability polyhedral were carefully examined. 
Design and installation of a whole combustion system, including nitrogen gas supply was 
made. 
The results show that the burner with plane surface rim insulated by most stable one. This is 
because the idle gas separates the front of the flame from the ambient air, reducing the 
aerodynamic effect on the flame and eliminating the polyhedral flame. The burner of outside 
sharp edge has the maximum dead space, producing minimum flash back, dislike the burner 

with inside sharp edge, which is the least stable due to rotation of the flame.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


