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Seminarium om Iraks olja och framtiden

Den 12 november besöktes Ångströmlaboratoriet av två personer med god inblick i
Irak och landets oljeresurser, ett område som
vanligen betraktas som faktamässigt osäkert

i bedömningar av världens energitillgångar.
Irak har i storleksordningen 10 procent
av de kända globala råoljereserverna. Den
framtida produktionen av olja i Irak kommer därför att vara avgörande för världens
framtida ekonomi och välfärd. Den framtida
oljeproduktionen i Irak och dess betydelse
för den framtida globala oljeförsörjningen
som diskuterades av f.d. oljeminister Issam
A.R. al-Chalabi och f.d. ambassadör i Kuwait, Ingolf Kiesow.
Professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet, redovisade inledningsvis vilka oljereserver som Irak har och vilken potential som
det finns för produktion.

Fotoelektronspektroskopi på vatten
Institutionen för Yt- och gränsskiktsvetenskap har inlett ett nära samarbete med en
forskargrupp vid BESSY, synkrotronljusanläggningen i Berlin. En rad innovationer har
möjliggjort studiet av vätskors fysik på ett
nytt sätt, framförallt genom den s.k. vätskejetteknologin.
– Det faktum att vi nu kan göra fotoelektronspektroskopi på vatten har öppnat upp
en ny horisont med spännande möjligheter,
säger Niklas Ottosson, doktorand vid Ångströmlaboratoriet. Han har tillsammans med
sina tyska kollegor Emad F. Aziz och Bernd
Winter vid BESSY nyligen publicerat en artikel i tidskriften Nature om hur hydroxidjo-

nen OH– interagerar med
vatten, en fundamental
fråga inom fysikalisk kemi.

Framtidspiloter gör
reklam för fysik

Fotbollsspelande robotar,
reklamfilm för fysik och
presentation på en mässa
i Gränby Centrum – det
var inte lite som niondeklassarna från Gränbyskolan hann med under
sin tid som framtidpiloter på Ångströmlaboratoriet.
Under två veckor gästades Ångströmlaboratoriet av fem elever från
fotbollsklassen i årskurs
nio på Gränbyskolan. De
var framtidspiloter, en ny
form av praoelever, som
hade i uppgift att sätta
sig in i och ta fram en
marknadsföringsprodukt
för fysikutbildningar.
Under handledning
av Teknat Samverkan
gjorde eleverna en egen
film, där de intervjuar
fysikstudenter och
färdiga fysiker i arbetslivet.
”Det är så här vi
ska ta emot praoelever i framtiden”,
säger Fredrik Lindkvist, samverkansledare och ansvarig
för Legorobotlabbet.

Materialdagen – forskare möter industrifolk
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Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala Diplom på
25 000 kronor tilldelades Sara Thorslund och Linda Johansson
”för framstående forskning med kommersiella utvecklingsmöjligheter inom området Miniatyriserad cellsortering”. Att miniatyrisera cellsorteringsutrustning har flera potentiella fördelar så
som lägre pris, enklare handhavande och säkrare hantering av
infekterade prover. Metoden Thorslund och Johansson använder för att sortera är mild mot cellerna och baseras på kraftverkan från en ultraljudssignal.

Under Materialdagen den
5 november träffades över
100 materialforskare från
Ångströmlaboratoriet och
industrin för att diskutera
företagens frågeställningar
och tekniska behov inom
materialvetenskap.
Konceptet kring Materialdagen var unikt så till
vida att industrin på förhand hade lämnat in frågeställningar som sedan
matchades med specialister från Uppsala universitet och huvuddelen av
dagen ägnades åt workshops, där forskare och företagsrepresentanter träffades i mindre grupper.
Under dagen pågick diskussioner i över 30 arbetsgrupper. Materialdagen arrangerades av Ångströms Materialakademi med syfte att skapa värdefulla kontakter mellan universitetet och industrin, som på sikt även ska
leda till konkreta forskningssamarbeten.

