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1958 : Création de l’Aérothermique à Meudon  

1969 : Création du CRCCHT à Orléans 

1991 : CRCCHT devient LCSR  

1991 : Démarrage du projet de relocalisation de l’Aérothermique à Orléans 

1995 : Recréation de l’Aérothermique à Orléans 

1998 : Création de la FR EPEE 

2001 : Installation de l’Aérothermique et du LCSR dans les nouveaux locaux 

2003 : Nouveaux mandats pour l’Aérothermique et le LCSR  

2007 : Création d’ICARE 

2009 : Mi-parcours ICARE 

2010 : Evaluation A+ par l’AERES 

2012:  Nouveau mandat 2012 – 2015 

2012: Labellisation du LABEX CAPRYSSES 

Présentation d’ICARE 

Un demi-siècle d’histoire 



ICARE – CNRS 

Institut de Combustion, Aérothermique 

Réactivité et Environnement 

1c, avenue de la Recherche Scientifique 

45071 Orléans – Cedex 2 – France 

Orléans 

Paris 

ICARE se trouve à 

Orléans, 125 km de 

Paris 

Personnel total  : 87 (dont 42 pemanents) 

26 chercheurs (10) et ens-cher UO (15) 

16 personnel technique et administratif 

23 doctorants 

22 post-doctorants, ATER, contractuels 

 ICARE à Orléans 



  2  Principaux domaines de recherches: 

  Énergie & Environnement 

  Propulsion & Espace 

  3 principaux thèmes de recherche: 

  Cinétique chimique et dynamique de la combustion et des systèmes réactifs 

  Réactivité atmosphérique 

  Propulsion spatiale et Ecoulements à grande vitesse 

 

Personnel: 10 chercheurs CNRS, 16 enseignants-chercheurs, 16 IT, 23 

doctorants, 22 contractuels divers (total : 87 dont 42 permanents) 

 

Faits marquants 2012-: LABEX CAPRYSSES  (ICARE + PRISME, 2012-2019); 

ERC Senior Grant 2G-Csafe (P Dagaut, 2012-2016); HELIOS Chambre 

atmosphérique à irradiation naturelle; Chaire Fondation EADS Propulsion et 

Environnement (2013-2016); FP 7 OPTIMASH (2012-2015); MITHYGENE ANR-

RSNR Risque hydrogène CNRS-ICARE, IRSN, CEA, EDF, AREVA; AIR LIQUIDE (2013-

2016) 

 

ICARE UPR 3021 CNRS 

INSTITUT DE COMBUSTION AEROTHERMIQUE  

REACTIVITE ET ENVIRONNEMENT  



Domaines de recherche:  
Energie & Environnement 

Propulsion & Espace 
 

• Combustion 

  • Cinétique chimique 

    • Physique des plasmas 

      • Mécanique des fluides, turbulence 

        • Ecoulements multiphasiques 

          • Ecoulements supersoniques, hypersoniques 

            • Ecoulements raréfiés, ionisés 

 



Domaines d’application 

• Propulsion aerospatiale 

• Propulsion électrique 

• Propulsion liquide et solide 

• Rentrées atmosphériques 

• Chimie atmosphérique 

• Production d’énergie 

• Combustibles alternatifs, biofuels, H2  

• Réduction des émissions polluantes 

• Prévention des risques industriels 

        

       



Coopérations principales 

Coopérations internationales: UE, Russie, USA, Canada, Chine, Inde, Japon, Turquie, Maroc…  
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Nouveaux développements (2012- 

• LABEX CAPRYSSES  (ICARE + PRISME, 2012-2019) 

• ERC Senior Grant 2G-Csafe (P Dagaut, 2012-2016) 

• HELIOS Chambre atmosphérique à irradiation naturelle 

• Chaire Fondation EADS Propulsion et Environnement (2013-2016) 

• FP 7 OPTIMASH (2012-2015) 

• MITHYGENE ANR-RSNR Risque hydrogène CNRS-ICARE, IRSN, 

CEA, EDF, AREVA; AIR LIQUIDE (2013-2016) 

 
 

  

 

 

 



LABEX CAPRYSSES 
Cinétique chimique et 
Aérothermodynamique pour des 
Propulsions et des Systèmes 
Energétiques Propres et Sûrs 
ANR-11-LABX-06 
  



LABEX CAPRYSSES: Cinétique chimique et Aérothermodynamique pour des 

Propulsions et des Systèmes Energétiques Propres et Sûrs 

Cadre Scientifique - Objectifs 

•Maitriser les phénomènes couplés relevant de la cinétique chimique et de la 
dynamique des fluides. pour améliorer la qualité et la sureté des systèmes 
énergétiques où la conversion chimique de l’énergie intervient. Il s’agit en particulier 
des domaines suivants: 

 
•La combustion ou l’oxydation partielle des réactifs gazeux, liquides et solides 
•La détonation de mélanges gazeux et contenant des particules solides 
•L’aérothermodynamique des écoulements à moyenne et  grande vitesse 

 
•Dans les conditions des moteurs thermiques, turbines à gaz terrestres et 
aéronautiques, systèmes de propulsion aérospatiale, situations de risques liées aux 
explosions chimiques.   

 
 



LABEX CAPRYSSES: Cinétique chimique et Aérothermodynamique pour des 

Propulsions et des Systèmes Energétiques Propres et Sûrs 

Cadre Scientifique –  Forces en présence et partenaires 

•Université d’Orléans, ENSI Bourges, CNRS 
•ICARE UPR CNRS 3021 et PRISME UPRES EA 4229  UO/ENSIB 
•50 Chercheurs et enseignants-chercheurs, 25 Ingénieurs et techniciens; 40 doctorants 
•Installations expérimentales uniques en Europe allant des réacteurs de laboratoire aux 
souffleries de grandes dimensions, et leurs diagnostics avancés 
•Partenariat socio-économique : EDF, GDF SUEZ, TOTAL, Air Liquide, CEA, AREVA, IRSN, 
INERIS, VEOLIA, PSA, Renault, IFPEN, EADS, SNECMA, AIRBUS, TURBOMECA, ONERA, 
CNES, ESA, ASTRIUM, SNPE/SME, MBDA, NEXTER, ROXEL, CILAS 

 
• Coordination de programmes européens, dont ERC  Advanced Grant, ANR et GDR 
•Gouvernance de plusieurs sociétés savantes internationales 
•Réseau très dense de coopérations internationales  
•OpenLab Energetics PSA 2012 
•Chaire Fondation EADS « Propulsion et Environnement » 2012 
• Pôle National sur les Risques Industriels  



LABEX CAPRYSSES: Cinétique chimique et Aérothermodynamique pour des 

Propulsions et des Systèmes Energétiques Propres et Sûrs 

Les enjeux socio-économiques 

•Réduire l’empreinte CO2 du transport terrestre et aérien par l’utilisation de concepts 
de motorisation avancés plus efficaces et propres, l’intégration des bio-carburants dans 
ces systèmes de motorisation mais aussi en contrôlant l’aérodynamique externe des 
systèmes propulsifs; cela concernera aussi les systèmes de propulsion pour les satellites 
de télécommunication 

 
• Développer des procédés de captage du CO2 pour des systèmes énergétiques à zéro 
émission 
 
•Maîtriser les risques d’explosions chimiques  pour rendre plus sûr le fonctionnement 
des grands systèmes énergétiques, comme les centrales nucléaires, les réseaux de 
transport de gaz… 
 

 



LABEX CAPRYSSES: Cinétique chimique et Aérothermodynamique pour des 

Propulsions et des Systèmes Energétiques Propres et Sûrs 

Le projet de recherche – Actions à mener I  

I] Coupled phenomena between chemical kinetics & fluid dynamics for internal 
combustion engines, gas turbines and gasification  

I.1 Combustion in oxygen enriched air  
* Chemical kinetics of oxygen enriched air combustion of natural gas 
* Laminar and turbulent premixed & non premixed flames in oxygen enriched air 
* Ozone and atomic oxygen assisted ICE combustion 
* Magnetic forces enhanced oxygen enrichment  
I.2 Hydrogen assisted combustion 
* Combustion & emission chemical kinetics of CH4 – H2 and syngas mixtures 
* Laminar & turbulent combustion of CH4 – H2, syngas and biogas mixtures 
* H2 generation with low temperature oxidation of metal particles in water  
I.3 Biofuels 
* Chemical kinetics of oxygenated fuels and synthetic kerosene 
* Structure and dynamics of high pressure liquid biofuel flames 
* Biomass gasification in supercritical water 
I.4 Controlling and optimizing internal combustion engines 
 



LABEX CAPRYSSES: Cinétique chimique et Aérothermodynamique pour des 

Propulsions et des Systèmes Energétiques Propres et Sûrs 

Le projet de recherche – Actions à mener II  

II Coupled phenomena between chemical kinetics & fluid dynamics for aerospace 
propulsion 

II.1 Moderate and high speed flow control 
* Boundary layer transition and separation; control and development of actuators 
* Supersonic flow control by secondary flows 
* Subsonic and supersonic flow control by plasmas 
 
II.2 Chemical space propulsion 
* Shock induced supersonic combustion 
* Supersonic combustion of the pyrolysis products of hydrocarbons or biofuels 
* Continuous detonation engine studies 
 
II.3 Energetic materials 
New storable propulsion agents for satellite propulsion (ionic liquids, metallic foams, 
nanoparticles, H2O2…) 
 



LABEX CAPRYSSES: Cinétique chimique et Aérothermodynamique pour des 

Propulsions et des Systèmes Energétiques Propres et Sûrs 

Le projet de recherche – Actions à mener III  

III Coupled phenomena between chemical kinetics & fluid dynamics relevant for 
chemical explosion mitigation and industrial site safety 

 
* Flame acceleration & transition to detonation of gaseous & heterogeneous 
mixtures 
* Blast effects induced by detonation 



 
 

 

LMD (3-5-8) sistemi 

Lise sonrasi ilk 3 sene Lisans diploması 

+2 Master diploması (M1 ve M2) 

+ 3 Doktora çalısmaları 

 
Fransa’nın bir  özelliği Üniversitelerle mühendislik diploması veren 

okulların farklı sistemlerle çalışmasıydı (mühendilik okulları lise 

sonrasında iki senelik bir hazırlık okulu döneminden sonra sınavla 

öğrenci alıyor ve 3 senede mühendislik diploması veriyorlardı; şimdi 2 

senelik hazırlık dönemi giderek mühendislik okullarının bünyesine 

alınıyor ve sınav sistemi hala geçerli olmasına rağmen dosya ve mülakat 

sistemiyle öğrenci alınması da giderek yaygınlaşıyor  

 

Fransa’da doktora egitimi 

organizasyonu (1) 



 

Fransa’da doktora eğitimi 

organizasyonu (2) 

 

 Doktora dönemi Ecole Doctorale (doktora okulu, graduate 

school) tarafından organize edilir. ED’leri yakın disiplinler 

oluşturur. Mesela Orléans Üniversitesinde benim bağlı 

olduğum ED’nin adı : Ecole Doctorale Energie, Matériaux, 

Sciences de la Terre et de l’Univers’dir (enerji, malzeme, yer 

ve uzay/everen bilimleri). Aynı şekilde biyoloyi ve kimya; 

matematik ve informatik; sosyal bilimleri organize eden ED’ler 

var. ED sayısı ve yapısı her üniversitenin ARGE yapısına göre 

değişir. Son yıllarda aynı ED birden fazla üniversitenin ortak 

ED’si olabilir (mesela Orléans + Tours) 

 Her ED’nin bir müdürü, ED kapsamına giren ARGE merkez 

müdürlerinden, ana bilim dalları sorumlularından ve doktora 

öğrencisi temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu vardır. 
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Fransa’da doktora eğitimi 

organizasyonu (3) 

 

ED’ler doktora süresi olan 3 sene boyunca 

öğrencilerin genel bilimsel kültürlerini artıracak 

veya iş dünyasına (akademik veya değil) 

intibaklarını kolaylaştıracak ders veya kurslar 

organize ederler. Her sene her öğrencinin izlemesi 

gereken ders/kurs  kapsamı 30 saat civarındadır ve 

genellikle belirgin doktora konularını kapsamaz. 

Master 2 dersleri dahilinde doktora için gereken 

birikim kazanılmış kabul edilir.  
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Fransa’da doktora eğitimi 

organizasyonu (4) 

ED’lerin görevleri: 
Öğrencilerin doktoraya yazılması için gereken belgeleri kontrol eder ve onaylar (bir 

nevi yeterlilik verir). Doktora süresince öğrencinin burslu olup olmadığını kontrol eder, 

doktoranın yapılacağı ARGE merkezinden burs veya maaş garantisi ister (3 senelik) 

Doktora yöneticisinin doktora konusu için yeterliliğine karar verir (doktora yönetme 

ehliyeti- Habilitation- olup olmadığını kontrol eder; yönetebileceğinden fazla doktora 

yönetmemesini kontrol eder (aynı anda en fazla 3 doktora yönetimi); eş-yönetici varsa 

onaylar, doktora yönetici yardımıcısı varsa onaylar 

Öğrencinin ED derslerine katılıp katılmadığını izler 

Doktora çalışmalarının planlandığı gibi gitmesini izler, sorun varsa izleyiciler atar 

Doktora çalışmalarının bitmesine doğru (3. senenin ikinci yarısında), doktora 

savunmasına olur verecek «doktoranın yapıldığı üniversite dışından 2 

raportörü» onaylar, daha sonra da savunma jürisinin üyelerini onaylar; savunma 

sonunda yazılan karar raporunu inceler ve onaylar, diplomanın verilmesi için gereken 

koşullar varsa onların yerine getirilmesini izler (savunma jürisinin istediği 

düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı gibi). 
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Mühendislik alanlarında doktora’ya giden süreç:  

öğrenci açısından 

 Master 1 senesinde (yani lise sonrası+4) 4 aylık bir mecburi staj vardır 

(bir araştırma laboratuvarında veya sanayi ARGE birimlerinde 

yapılabilir) 

 Master 2 senesinin ilk yarısı derslere ayrılır ve ocak gibi sınavlar biter ve 

öğrenciler 6 aylık mecburi staja başlar. Master 2 (lise+5) bir diploma 

olduğu için (mühendislik okulları için mühendislik diploması) öğrenci 

elbette bu diplomadan sonra doktoraya devam etmeye mecbur değildir. 

Devam etmek istiyorsa bunu önceden düşünmesinde ve M2 yılındaki 6 

aylık stajını bir araştırma laboratuvarında yapmasında yarar vardır  

 Staj sonunda staj raporu hazırlanır ve staj savunması olur. Öğrenci hem 

sınavlar hem de staj için yeterli not alırsa doktoraya yazılmaya hak 

kazanır 

 Doktora yapmaya niyetli ise bilhassa staj döneminde kendini 

göstermeye çalışır, ya stajını yaptığı merkezde veya başka bir ARGE 

merkezinde açılan doktora konularına kendini kabul ettirmeye 

çalışır.  

 Mühendislik konularında burssuz veya maaşsız doktora 

yapılmadığı için, ve burs bulma süreci Master 2 savunması (eylül) 

yapılmadan sonuçlandığı için (mart-nisan), staj dönemi çok önemlidir  
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Mühendislik alanlarında doktora’ya giden süreç:  

doktora yöneticisi açısından (1)  

 Doktora, doktora yönetimine hak kazanan bir kişi tarafından yürütülür: bu kişi 

doktora çalışmasının yürütücüsüdür, hatta Fransa’da bu kişiye, «directeur de thèse» 

denir, yani « danışman » değil 

 Her doktorası olan kişi doktora yürütücüsü olamaz; Yardımcı doçent 

hatta doçent bile olsa, « profesörlük » kadrosuna yol açan « habilitation à diriger des 

recherches-HDR » diploması yoksa, doktora yürütücüsü olamaz, eş-yürütücü de 

olamaz, sadece yürütücü yardımcısı olabilir. Doktora sahibi bir araştırıcı 

doktorasından itibaren 5 ila 10 sene sonra, doktora sonrasında bir araştırma grubu 

dahilinde bilhassa doktora yürütücüsü yardımcısı olarak görev alarak, kendine özgü 

araştırma alanları oluşturarak, kafi derecede yayın yaparak, ulusal ve uluslararası ve 

de konuyla ilgili uygulama ortamlarında kendisini yeterince kanıtladıktan sonra, yani 

« akademik özgünlüğünü kanıtladıktan sonra » HDR diplomasına kendi 

üniversitesinde başvurur. Bunun için doktora sonrasında neler yaptığını etraflıca 

anlatan bir rapor yazar. Üniversite bu raporu kendi üniversite bünyesi dışından HDR’i 

olan 3 raportöre inceletir, onaylanırsa savunma kurulu oluşturulur ve savunma 

yapılır. HDR başvurusu yapanların üniversite dahilinde çalışması şart değildir, kamu 

araştırma kurumlarında veya sanayi ARGE merkezlerinde de çalışabilir. Elbette 

doktora yapılacak birimin ARGE altyapısı olması gerekir ve de hem doktora hem de 

HDR diplomalarını sadece üniversiteler verir. 2
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Mühendislik alanlarında doktora’ya giden süreç:  

doktora yöneticisi açısından (2)  

 Doktora yürütücüsü ögrencinin 3 senelik doktora bursunu veya maaşını 

garantilemekle yükümlüdür. Bu garanti olmadan doktora konusu çağrısı açamaz. 

Bir doktora çalışması başlatabilmek için yürütücü çeşitli kurumlara burs başvrusu 

yapar: yüksek eğitim bakanlığı, yerel yönetimler, CNRS veya benzer kurumlar. Bu 

kolay bir süreç değildir: burs sayısı sınırlı olduğu için yürütücünün önce kendi 

ARGE merkezinde önceliğini kabul ettirmesi daha sonra da burs istenen kurumun 

vereceği burs sayısına tekabül eden öncelik listesine girmesi gerekir. Ayrıca, şayet 

ARGE destekleri varsa (AB projeleri, çeşitli ulusal ARGE projeleri veya doğrudan 

sanayi ile projeler) doktora öğrencisinin 3 senelik bursunu maaş gibi ödeyebilir 

(miktarı resmi bursların seviyesini aşamaz). 

 Doktora yürütücüsü doktora öğrencisine 3 sene içinde orijinal sonuçlar elde 

edilebilecek (ki doktoranın tarifi budur), yani Rang A dediğimiz uluslararası 

dergilere makale kabul ettirebilecek orijinal sonuçların öngörüldüğü bir konu 

önermekle, bu çalışmanın sürdürülebilmesi için gerekli bütün koşulları sağlamakla 

ve de doktora çalışmasını 3 sene boyunca yakından izlemekle yükümlüdür. 

Doktora yürütücülüğünde zaafiyeti gözlenen bir kişiye HDR’i olsa bile Ecole 

Doctorale doktora yürütme görevi vermeyebilir. 
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Üzerine gidilmesi gereken konular 

 Doktora yürütücüsü olma koşulları 

 Ecole Doctorale tipinden bir sistemin kurulması 

 Doktora öğrencisinin 3 sene boyunca vaktinin %200’ünü 

doktora çalışmasına hasretmesinin sağlanması (burs/maaş 

konusu) 

 Doktora konularının ARGE merkezlerinden önerileceği yapının 

oluşturulması (doktora yapmak isteyen öğrenci ancak hangi 

alanda doktora yapabileceğini bilir, doktora öncesi birikimine 

uygun olarak, konusunu kendisi belirleyemez). Ancak bu yapı 

oluşturulursa doktoralı eleman gereken alanlarla yetiştirilen 

doktoralı sayısı arasında bir uyuma doğru gidilebilir 

 Uluslararası ortak doktora programları (joint PhD programları) 
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Some History 
Industrial Gas Turbine Technology from a Socio-Historical Perspective 
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Assembly of the first model of Whittle’s experimental engine  
which run for the first time on 12 April 1937.  
 
The W1 engine had its first run on 12 April 1941 and was first  
flight tested with The Glouster E28 aircraft on 15 May 1941 

Industrial Gas Turbine Technology from a Socio-Historical Perspective 
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Whittle’s combustion chamber test rig 

Industrial Gas Turbine Technology from a Socio-Historical Perspective 
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The prehistory of the 
gas turbine technology 
starts with the patent 
issued to John 
Barber in England 
(1791), but no 
working model of it 
was ever built.  
 

Industrial Gas Turbine Technology from a Socio-Historical Perspective 


