The Finnish National Committee - FFRC

Dipoli, Espoo, 23.10.2018
IFRFs (International Flame Research Foundation) Finska Nationella Kommitteen
önskar välkomna alla intresserade till ”Liekkipäivä”, ett evenemang som ordnas
vart annat år och denna gång den 23 oktober i nyrenoverade evenemangscentret
Dipoli, Esbo.
Evenemanget är ett specialforum för både industriella och akademiska aktörer
inom förbränningsvetenskap och –teknologi i Finland. Detta år är programmet
primärt på Engelska men det är möjligt att använda Finska eller Svenska i
presentationerna. Evenemanget kommer att ledas av Vesna Barisic från Sumitomo
SHI FW tillsammans med Sonja Enestam från Valmet Technologies Oy. Temat
för i år, vilket sammanfaller med IFRFs 70 års jubileum, är

“ Fyndig industriell förbränning: effektiv, ren och säker”
Organisatörerna önskar bidrag (abstrakter) inom följande teman:
- REAKTIONSKINETIK och FÖRBRÄNNINGSKEMI
- DIAGNOSTISERING
- FÖRBRÄNNING AV FASTA BRÄNSLEN
- HETEROGEN och SPRAY FÖRBRÄNNING
- FÖRBRÄNNINGSMOTORER
- ÖVRIGA NYA KONCEPT, TEKNOLOGIER och SYSTEM
Abstrakt skall vara minst 250 ord. Var god och redogör tydligt alla författare och
deras anslutningar och vilket tematiskt område de hör till. Bidragen bör skickas till
(Länk).
Viktiga datum:

Deadline för abstrakt:

3:e september.

Besked om godtagande:

17:e september.

Publicering av slutgiltigt program: 2:a oktober.
www.ffrc.fi
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Deltagaravgifter:
Deltagaravgiften för är 200 € (Euro) FFRC- och IFRF-medlemmar och 250 €
(Euro) för övriga. Genom att betala deltagaravgiften är du berättigad till att delta i
alla presentationssessioner, ett exemplar av abstraktboken, lunch och
kaffeserveringar hela dagen och deltagande i evenemangsmiddagen på kvällen.
Dessutom berättigar det till specialpris för logi på hotell Radisson Blue Espoo
(Länk), som är på 6 minuters gångavstånd från Dipoli. Bindande anmälningar tas
emot ända tills den 9:e oktober 2018.
Vänligen notera att alla talare bör anmäla sig.
Anmälningar och förfrågningar bör skickas till (Länk). Räkningar kommer att
skickas ut till de betalningsadresser som uppgivits vid anmälning efter att
tillställningen avslutats.

Plakat och utställningar:
Doktorander erbjuds möjligheten att dela med sej av deras pågående forskning via
plakat och utställningar och få respons från andra experter. Dessa kommer att vara
framställda under hela evenemangsdagen. Utställare bör också skicka in ett
abstrakt och anmäla sig. I anmälning bör det framgå om att presentationen är i
plakatform. (Det finns möjlighet bli att få en sponsorerad muntlig presentation
efter att bidraget undergått granskning)
Industrideltagare har möjlighet att göra utställningar, som räcker hela
evenemangsdagen, för marknadsföring av sina produkter och service. Var god och
kontakta sihteeri@ffrc.fi angående olika vilka alternativ som erbjuds.
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