
Konference ”Thermodynamics 2015” 
 
Afholdelse af konferencen første gang i København  
”Thermodynamics” er en af de mest historiske termodynamiske konferencer i verden med 
en lang historie. Man kunne sige, at den er den ”britiske” konference i termodynamik (dog 
med deltagelse fra hele verden). I sin næsten 50 års historien er det blot den 4. gang, at 
konferencen bliver afholdt uden for UK og første gang i København. 
 
Termodynamik: et værdifuldt værktøj inden for nye områder 
Termodynamik er et nøgle-fagområde for Center for Energy Resources Engineering 
(CERE), Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitetet (DTU), der afholder 
denne konference. Termodynamik er en af de vigtigste discipliner med anvendelser inden 
for energi, kemi, materialer og bioteknologi. I de senere år har den termodynamiske 
videnskab udviklet sig i mange retninger: fra tidligere hovedsageligt at have været et 
værktøj for den kemiske industri samt olie- og gasindustrien til at blive et værdifuldt 
værktøj inden for nye områder som biologisk industri, røgrensning og plastfremstilling.  
 
Dialog mellem forskere og industri er vigtig til fremtidig udvikling af nye produkter 
og processer 
Termodynamikkens udvikling stiller nye krav til de modeller og tænkemåder man bruger 
inden for feltet. I denne proces er dialogen mellem forskere og industri endnu mere central 
end hidtil, og denne konference ønsker at bidrage hertil. Der forventes ca. 200 deltagere 
primært fra Europa, men også fra USA og andre lande.  De fleste deltagere vil være 
tilknyttet universiteter eller forskningsinstitutioner, men der vil også være repræsentanter 
for industrien.  
 
Termodynamik og dansk erhvervsliv 
Flere af CEREs tidligere ph.d. studerende og Post-Doc arbejder i danske virksomheder, 
som Haldor-Topsøe, Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, AkzoNobel, Calsep, og i 
udlandet. Termodynamikkens betydning for dansk erhvervsliv dokumenteres i CERE 
Annual Reports 2009-2013, der kan findes her:  
http://www.cere.dtu.dk/Publication/Annual-Reports  

Yderligere information 

Konferencen finder sted i Tivoli Congress Center i september 2015. Yderligere information 

kan findes her: 

http://www.thermodynamics2015.org/ 

 

 


