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Dipoli, Espoo, 23.10.2018
IFRF (International Flame Research Foundation) Suomen kansallinen komitea
kutsuu kaikki kiinnostuneet puhujat puolivuosittaiseen Liekkipäivään lokakuun
23. päivä 2018, joka pidetään uudistetussa Dipoli monikäyttötalossa Espoossa.
Tapahtuma toimii erityisenä foorumina sekä teollisuudelle että tieteelle
polttotekniikan ja teknologian alalla Suomessa. Tämän vuoden esitykset tullaan
ensisijaisesti pitämään englanniksi, mutta mahdollisuus suomenkielisiin ja
ruotsinkielisiin esityksiin pidetään avoinna. Tapahtuman vetäjinä toimivat Vesna
Barisic (Sumitomo SHI FW) ja Sonja Enestam (Valmet Technologies Oy).
Tapahtuman teema ja samalla IFRF:n 70. juhlavuoden teema on

“Neuvokas teollinen poltto: tehokas, puhdas ja turvallinen”
Tiivistelmähaku:
Järjestävä komitea etsii esityksiä seuraavista aiheista,
-

REAKTIO KINETIIKKA ja PALAMISEN KEMIA.
DIAGNOSTIIKKA.
KIINTEÄN POLTTOAINEN POLTTO.
HETEROGENINEN ja RUISKUPOLTTO.
POLTTOMOOTTORIT.
Muut UUDET KONSEPTIT, TEKONOLOGIAT ja JÄRJESTELMÄT.

Tiivistelmän tulisi olla vähintään 250 sanaa ja kaikki työhön liittyvät kirjoittajat ja
heidän yhteytensä tulee merkitä selvästi, kuten myös mihin aiheeseen haluaa
osallistua. Tiivistelmät lähetetään osoitteeseen (Linkki).
Tärkeät päivämäärät:
Tiivistelmien viimeinen jättöpäivä on 3 syyskuuta.
Ilmoitus hyväksynnästä 17 syyskuuta.
Lopullinen ohjelma julkistaan 2 lokakuuta.
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Osallistumis- ja rekisteröintimaksut:
FFRC ja IFRF jäsenille maksu on 200 € (euroa) ja ei-jäsenille 250 € (euroa).
Rekisteröinti oikeuttaa osallistumisen jokaiseen esitykseen, kopion
tiivistelmäkirjasta, lounaan ja tarjoilua päivän aikana, osallistumisen tapahtuman
illalliseen ja FFRC alennuksen Radisson Blue Espoo hotellista (Linkki), joka
sijaitsee 6 minuutin kävelymatkan päästä Dipolista. Sitovat rekisteröinnit tulee
tehdä 9 lokakuuta 2018 mennessä.
Huomioikaa että kaikkien esiintyjien tulee rekisteröityä.
Rekisteröinnit tulee lähettää osoitteeseen (Linkki). Tapahtuman jälkeen lasku
lähetetään rekisteröinnin yhteydessä annettujen maksutietojen perusteella.

Posteri- ja näyttelyhaku:
Nuorilla jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus jakaa käynnissä olevaa tutkimustaan
ja saada palautetta muilta alan osaajilta jakamalla posterin, joka on näkyvillä koko
tapahtuman ajan. Tiivistelmän palautus ja rekisteröityminen vaaditaan kuitenkin
mutta hakemuksessa tulisi merkitä selvästi posteriesitelmä. (Hakijoilla on
mahdollisuus pitää sponsoroitu suullinen esitelmä hakemuksen tarkastelun
jälkeen)
Teollisuuden osallistujilla on myös mahdollisuus esitellä ja markkinoida omia
tuotteitaan ja palveluitaan tapahtuman ajan. Lisätietoja tarjotuista paketeista, jotka
sisältävät sponsorointia, on saatavilla osoitteesta sihteeri@ffrc.fi.
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