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HHyyddrrooccaarrbboonn  sseennssiittiizzaattiioonn  bbyy  nniittrraatteess  hhaass  bbeeeenn  ooff  iinntteerreesstt  dduuee  ttoo  iittss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  pprroommoottiinngg  iiggnniittiioonn..  BBoorriissoovv  eett
aall..  ((11998833))  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  iiggnniittiioonn  pprroommoottiioonn  ffoorr  mmiixxttuurreess  ccoonnttaaiinniinngg  mmeetthhaannee  aanndd  nniittrraatteess..  SSttuuddiieess  ooff  nniittrraattee
ddeeccoommppoossiittiioonn  kkiinneettiiccss  bbyy  ZZaasslloonnkkoo  eett  aall..  ((11998855,,  11998888))  ssuuggggeesstt  tthhaatt  nniittrraatteess  pprroommoottee  iiggnniittiioonn  ooff  hhyyddrrooccaarrbboonnss
tthhrroouugghh  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  NNOO22  wwhhiicchh  rreeaaccttss  wwiitthh  mmeetthhyyll  rraaddiiccaallss  ttoo  pprroodduuccee  OOHH  rraaddiiccaallss..  DDeettoonnaattiioonn  eexxppeerriimmeennttss
bbyy  TTiieezzeenn  eett  aall..  ((11999911))  sshhooww  tthhaatt,,  aatt  ssttooiicchhiioommeettrriicc  ccoonncceennttrraattiioonnss,,  tthhee  ddeettoonnaattiioonn  cceellll  ssiizzee  ffoorr  hheexxyyllnniittrraattee  vvaappoorr
iinn  aaiirr  iiss  cclloossee  ttoo  tthhaatt  ffoorr  aa  hhyyddrrooggeenn--aaiirr  mmiixxttuurree  aanndd  iiss  aa  ffaaccttoorr  ooff  55  lleessss  tthhaann  tthhaatt  ffoorr  aa  hheexxaannee  vvaappoorr  iinn  aaiirr..  TThhee
aauutthhoorrss  eexxppllaaiinneedd  tthhee  rreessuullttss  bbaasseedd  oonn  tthhee  sseennssiittiizziinngg  eeffffeecctt  ooff  tthhee  nniittrraattee  ggrroouupp..  IInn  ffaacctt,,  mmoosstt  nniittrraatteess  ccaann  bbee
ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ffaaiirrllyy  sseennssiittiivvee  ooxxyyggeennaatteedd  ffuueell..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ppaappeerr  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee
nniittrraatteess  hhaavvee  aa  ssttrroonngg  sseennssiittiizziinngg  eeffffeecctt  aatt  llooww  ccoonncceennttrraattiioonnss  oorr  ssiimmppllyy  sseennssiittiizzee  aa  hhyyddrrooccaarrbboonn--aaiirr  mmiixxttuurree  bbaasseedd
oonn  aann  iinntteerrppoollaattiioonn  mmiixxttuurree  rruullee  ooff  ddiiffffeerreenntt--sseennssiittiivviittyy  ffuueellss..  TThhee  ootthheerr  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee
sseennssiittiizziinngg  eeffffeecctt  iiss  ssttrroonnggllyy  ddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  ccoommbbuussttiioonn  mmooddee  ((ffllaammee  oorr  ddeettoonnaattiioonn))..  EExxppeerriimmeennttss  ppeerrffoorrmmeedd
iinncclluuddeedd  ssttuuddiieess  ffoorr  ffllaammmmaabbiilliittyy  lliimmiittss,,  ffllaammee  vveelloocciittiieess,,  iiggnniittiioonn  ddeellaayyss  bbeehhiinndd  rreefflleecctteedd  sshhoocckkss  aanndd  ddeettoonnaattiioonn
cceellll  ssiizzeess..

MMoosstt  nniittrraatteess  aarree  llooww--vvaappoorr--pprreessssuurree  lliiqquuiiddss  aatt  nnoorrmmaall  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree  aanndd  pprreessssuurree..  IInn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd
tthhee  iinnfflluueenncceess  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  mmuullttiipphhaassee  ttrraannssppoorrtt  ttiimmee  ssccaalleess  aanndd  hheetteerrooggeenneeoouuss  rreeaaccttiioonnss,,  eexxppeerriimmeennttss  ooff
ffllaammmmaabbiilliittyy  lliimmiittss,,  ffllaammee  vveelloocciittiieess,,  iiggnniittiioonn  ddeellaayyss  aanndd  ddeettoonnaattiioonnss  wweerree  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  vvaappoorr  ssttaattee  aatt  aann
eelleevvaatteedd  tteemmppeerraattuurree  ooff  110000  --  112200  ooCC..  SSttuuddiieess  ffoorr  lleeaann  ffllaammmmaabbiilliittyy  lliimmiittss  aanndd  ffllaammee  vveelloocciittiieess  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  iinn
aa  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  ttuubbee,,  55  ccmm  iinn  iinntteerrnnaall  ddiiaammeetteerr  aanndd  11..5588  mm  iinn  lleennggtthh..    TThhee  ttuubbee  wwaass  vveerrttiiccaall  aanndd  cclloosseedd  aatt  bbootthh
eennddss..  MMiixxttuurreess  wweerree  iiggnniitteedd  aatt  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ttuubbee  aanndd  tthhee  ffllaammee  pprrooppaaggaattiioonn  ddiirreeccttiioonn  wwaass  uuppwwaarrdd..  IIggnniittiioonn
ddeellaayy  tteessttss  wweerree  ccoonndduucctteedd  uussiinngg  aa  sshhoocckk  ttuubbee  88  ccmm  iinn  iinntteerrnnaall  ddiiaammeetteerr..  TThhee  ddrriivveerr  sseeccttiioonn  iiss  22  mm  iinn  lleennggtthh  ffiilllleedd
wwiitthh  hheelliiuumm  oorr  nniittrrooggeenn,,  aanndd  tthhee  ddrriivveenn  sseeccttiioonn  iiss  77..55  mm  lloonngg..  TThhee  iiggnniittiioonn  ddeellaayy  wwaass  mmeeaassuurreedd  bbeehhiinndd  tthhee
rreefflleecctteedd  sshhoocckk  uussiinngg  aa  KKuulliittee  pprreessssuurree  ttrraannssdduucceerr  llooccaatteedd  oonn  tthhee  eenndd  wwaallll..  IIssoopprrooppyyll  nniittrraattee  wwaass  uusseedd  aass  tthhee
rreepprreesseennttaattiivvee  nniittrraattee  aaddddiittiivvee  rraannggiinngg  ffrroomm  1100,,  2200,,  aanndd  5500  ttoo  110000  mmoollee  %%  iinn  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ffuueell..  PPrrooppaannee  aanndd
hheexxaannee  wweerree  uusseedd  aass  tthhee  hhyyddrrooccaarrbboonn  ffuueell  iinn  tthhee  ffllaammee  ssttuuddiieess  aanndd  hheexxaannee  iinn  tthhee  iiggnniittiioonn  ddeellaayy  ssttuuddiieess..  TThhee
rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  tthhee  lleeaann  ffllaammmmaabbiilliittyy  lliimmiitt,,  tthhee  ffllaammee  vveelloocciittyy  aanndd  tthhee  iiggnniittiioonn  ddeellaayy  mmoonnoottoonniiccaallllyy  ffaallll  bbeettwweeeenn
tthhee  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  ffuueell  aanndd  tthhee  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  ppuurree  nniittrraattee  ((sseeee  FFiiggss..  11  ––  44))..  EExxppeerriimmeennttss  ffoorr  ddeettoonnaattiioonnss  ooff  ffuueell--
aaddddiittiivvee--aaiirr  mmiixxttuurreess  aarree  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aa  hheeaatteedd  ddeettoonnaattiioonn  ttuubbee,,  00..33  mm  iinn  iinntteerrnnaall  ddiiaammeetteerr  aanndd  2244  mm  iinn
lleennggtthh..  SSmmookkee  ffooiillss  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ddeettoonnaattiioonn  cceellll  ssiizzeess..  TThhee  ddeettoonnaattiioonn  wwiillll  bbee  iinniittiiaatteedd  bbyy  aa
hhyyddrrooggeenn--ooxxyyggeenn  ddeettoonnaattiioonn  iinn  aa  44  mm  iinniittiiaattiioonn  sseeccttiioonn..  DDeettoonnaattiioonn  cceellll  ssiizzeess  wwiillll  bbee  mmeeaassuurreedd  ffoorr  hheexxaannee--aaiirr
mmiixxttuurreess  wwiitthh  tthhee  nniittrraattee  aaddddiittiivvee  rraannggiinngg  ffrroomm  1100  ttoo  110000  mmoollee  ppeerrcceenntt  iinn  ffuueell..

TThhee  eexxppeerriimmeennttaall  rreessuullttss  ppeerrffoorrmmeedd  ssoo  ffaarr  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  nniittrraattee  ddooeess  nnoott  aacctt  aass  aa  ssttrroonngg  sseennssiittiizzeerr  aatt  llooww
ccoonncceennttrraattiioonnss..  TThhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  aa  hhyyddrrooccaarrbboonn--nniittrraattee--aaiirr  mmiixxttuurree  mmoonnoottoonniiccaallllyy  iinnccrreeaasseess  wwhheenn  tthhee  nniittrraattee
aaddddiittiivvee  iiss  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  1100  ttoo  110000  mmoollee  ppeerrcceenntt  iinn  iittss  ppaarreenntt  oorr  hhiigghheerr--CC  aallkkaannee  ffuueell..  TThhiiss  ffaacctt  ddeemmoonnssttrraatteess
tthhaatt  tthhee  nniittrraattee  aaddddiittiioonn  iinnttoo  hhyyddrrooccaarrbboonn--aaiirr  mmiixxttuurreess  bbeehhaavveess  lliikkee  mmiixxiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt--sseennssiittiivviittyy  ffuueellss..  TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss  rreemmaaiinn  tthhee  ssaammee  wwhheenn  tthhee  ccoommbbuussttiioonn  mmooddee  iiss  cchhaannggeedd  ffrroomm  tthhee  ssllooww  ffllaammee  ttoo  tthhee  ffaasstt  mmooddee..
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