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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Denne uken er det kommet ut to flotte artikler om forskningsprosjektet CO2 Foam EOR Field Pilots.
Prosjektet, som er ledet av Arne Graue,
går som tittelen antyder ut på utvikle
teknologi for samtidig oppnå CO2 lagring
og økt utvinning av olje. En meget attraktiv løsning vil nok de fleste være enig i.
En av grunnene til at prosjektet har fått
slik en fin profilering er vel også den innovative bruken av PET skanneren ved
Haukeland sykehus for å avbilde CO2
bevegelsen i kjerneprøver, og Martin
Fernø har fått med seg forskere fra Haukeland i publikasjoner om dette. Alle er
anbefales å lese igjennom de to artiklene
som er lenket inn lengre nede. Veldig
bra!
Videre vil vi gratulere Laszlo som er kommet med på den eksklusive listen over Outstanding Referees of
the Physical Review journals. Listen består av 146 navn og fra før har vi også Ladislav inne på listen. Denne
anerkjennelsen er en følge av godt arbeid over lang tid. Veldig bra!
Før vi gir oss med gratulasjoner for denne gangen må vi ta med at Ranveig Flatabø har blitt plukket ut til å delta
på årets Lindau Nobel Laureate Meeting. I denne eksklusive forsamlingen finner vi 400 hundre av de fremste
unge forskerne i fysikk. Veldig bra!

Chance favours the prepared mind. Louis Pasteur
Veldig bra helg,
Øyvind
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STORT SAMARBEID: CO2 EOR FOAM FIELD PILOTS
”Forskere ved Institutt for fysikk og teknologi bruker PET-skannere i et nytt internasjonalt prosjekt for en mer effektiv oljeutvinning og tryggere CO2-lagring.” (Fra UiB aktuelt)

Martin Fernø (til venstre) og Geir Ersland ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen
jobber med et prosjekt hvor bevegelsene til CO2-skum i bergarter kartlegges ved hjelp av PET-skanner.

”Bruker sykehus-skanner til å kartlegge CO2-lagring” (Fra Teknisk Ukeblad)
Noen fredags ettermiddager, når den siste pasienten har blitt avbildet i PET-skanneren på Haukeland universitetssykehus, går forskerne fra Institutt for fysikk og teknologi i gang med å avdekke annet enn sykdom.
PET benyttes vanligvis til å lokalisere kreft i pasienter. Dette gjøres ved at pasienten injiseres med en glukosevæske radiomerket med isotopen fluor-18.
Siden kreftsvulster metaboliserer mye glukose, kan PET-skanneren avbilde slike svulster ved å plukke opp gammastråling fra fluorisotopen.
Avbilder væskestrøm
Den samme teknologien kan også tas i bruk for å avbilde væskestrøm i porøse steinprøver, for å studere strømningen i olje- og gassreservoarer.
Dette gir høykvalitetsavbilding, og metoden er demonstrert av forskere ved Universitetet i Bergens institutt for
fysikk og teknologi.
– Et viktig funn er at vi har identifisert at PET kan brukes til å studere blant annet CO2-strømning i porøse medier,
sier førsteamanuensis Martin Fernø ved Institutt for fysikk og teknologi.
Forskerne er de første som viser at PET er egnet til å studere CO2.
Dette gjøres på samme måte som når pasienter skannes. I stedet for fluorisotopen, tilsettes isotopen karbon-11 til
CO2 under høyt trykk tilsvarende det man finner på norsk sokkel.
– I tillegg har vi for første gang vist at vi kan bruke radioaktivt CO2. Vi tar karbon-11 som Haukeland genererer i
sin syklotron, og kjører det inn i vårt system for å se hvor CO2 strømmer i bergartene, sier Fernø.
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PHD-DISPUTAS
Cand.scient. Marianne Steinsbø disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Enhanced Oil Recovery by CO2 Injection in Fractured Reservoirs - Emphasis on
Wettability and Water Saturation ”
Pressemelding
Tid: Fredag 4.mars 2016, kl. 13.15
Sted: Auditorium 3, Realfagbygget, Allégt. 41
Opponent:
Opponent:
Øvrig medlem i komiteen:
Leder av disputasen:

Førsteamanuensis, ph.d. Sibani Lisa Biswal, Rice University, USA
Chief Technonogy Officer, dr.scient. Alex Larsen, Perecon AS
Professor, dr.scient. Kjellmar Oksavik, IFT
Professor Per Osland, Universitetet i Bergen
Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

ÅPEN DAG PÅ REALFAG 2016
De minste partiklene og de største havdyp. Informasjon fra verdensrommet og fra cellene i din egen kropp. Jordklodens historie og beregninger av framtidens klima. Det er
realfag alt sammen.
Onsdag 9. mars får du møte
forskere og studenter som jobber på våre åtte realfagsinstiutt.
De åpner dørene og gir deg smakebiter av det som skjer innenfor.
Biologi, fysikk, geofysikk, geovitenskap, informatikk, kjemi, matematikk eller molekylærbiologi? Det er mye å velge i. Vi har
sørget for at du rekker to arrangement denne dagen, et før
og et etter lunsj. Velg de to du
helst vil besøke. Du finner alle
fagdagene på listen nedenfor.

BIOLOGISK FAGDAG 2016

EN DAG SOM GEOSTUDENT - FAGDAG PÅ INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP

FAGDAG OM FYSIKK OG TEKNOLOGI

MOLEKYLÆRBIOLOGISK DAG 2016

FAGDAG OM VÆR, HAV, KLIMA OG FORNYBAR ENERGI

FAGDAG VED KJEMISK INSTITUTT

MATEMATISK FAGDAG 9. MARS 2016

ÅPEN DAG PÅ INSTITUTT FOR INFORMATIKK

III
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LÆRINSPLATTFORMEN CANVAS/MITT UIB
Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk i den nye
læringsplattformen Canvas/Mitt UiB på følgende datoer:
25. februar 2016: Hva kan Canvas gjøre for meg? (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
2. mars 2016: UPED632 Hvordan kan Canvas forbedre ditt kurs? (dag 2) (Kurs - universitetspedagogikk)
Tid: 09:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
31. mars 2016: Hvordan levere innhold med Canvas (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
6. april 2016: UPED632 Hvordan kan Canvas forbedre ditt kurs? (dag 3) (Kurs - universitetspedagogikk)
Tid: 09:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
28. april 2016: Vurdering i Canvas (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
26. mai 2016: Hvordan kan Canvas forbedre samhandling? (Workshop)
Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
Åpen for alle

SISTE FRIST FOR Å INNLEVERE PHD-OPPGAVE FØR SOMMEREN: 12.APRIL 2016
Fristen betinger at veileder har forslag til opponenter klart.

ħ-BAR er ikke åpen i kveld, men neste fredag er det semesterfest
med quiz og rebusløp. Alle oppfordres til å komme. Mer info på Hbars facebookside.
H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter, men ansatte er også velkomne!

IV

IFT-POSTEN UKE 9 - 2016

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Helene Hisken, Gexcon AS, holder foredraget:
”The Wave: tsunami warning systems ”
Tid: Fredag 4. mars, klokken 14.00
Sted: Auditorium B, Allégaten 66.
Servering av kaffe med noe attåt.

KUNNGJØRING AV VALG FOR GRUPPE B TIL UNIVERSITETSSTYRET 2016-2017
Den som velges blir valgt for ett år, med virkning fra 1. august 2016, og vervet er honorert.
Til orientering skal det også velges en representant for gruppe B til fakultetsstyret for samme periode.
Dette er viktige verv som det erfaringsmessig er lite konkurranse om. En av årsakene er at det er vanskelig å nå ut
med informasjon til gruppen. I tillegg til at det er viktige verv for institusjonen, kan det også være gunstig å ha
denne type organisatorisk/strategisk erfaring på CV-en.
Se kunngjøringen med norsk tekst / in english
Forslagsfrist: Onsdag 31. mars
Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 20 -26. april.
Valglokalet er åpent fra onsdag 20. april kl. 9.00 til tirsdag 26.
april kl. 12.00.

FRAMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDENE MED OPPUSSING AV TOALETTER I ALLEGATEN 55
Det nye HC/unisex toalettet i 3.etg syd er klart utenom spesialdøren som blir levert i neste uke. Ser ut til å bli fint.
De er i full gang med dametoalettet i 2.etg nordfløy, samt det lille toalettet under trappen i inngangspartiet i
nord.
Det nye toalettet i 2.etg nord, er midlertidig unisex toalett, og det ser ut til å fungere. Når så dametoalettet står
ferdig, vil toalettet gå tilbake til rent herre-toalett
Med de nødvendige støyende arbeidene, har begrensningen i tid fungert bra.
Takk for tålmodigheten.

IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller arbeidsforholdet, eller kjenner noen som gjerne
ønsker å stå på mailinglista vår, kan du sende en e-post til :

ift-posten@ift.uib.no.
V
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STUDVEST ØNSKER KRONIKKER OG LESERINNLEGG FRA FLERE PROFESSORER OG FORSKERE
Mitt navn er Mats Arnesen og jeg er ansvarlig redaktør i Studvest. Jeg tar kontakt for å be om litt hjelp fra dere.
Vi er svært interessert i å få flere professorer og forskere inn i våre spalter med kronikker og leserinnlegg. Mange
er allerede aktive med denne typen ting i både BA og BT, men jeg mener det kan være fordelaktig å bruke
Studvest og, som en direkte portal til studentene. Med over 13 000 ukentlige lesere kan man nå ut til mange studenter gjennom våre kanaler.
Debattretningslinjer i Studvest:
Leserinnlegg - 2500 tegn
Kronikk - 4500 tegn
Send bidrag til debatt@studvest.no
De som er interessert kan ta kontakt med meg på ansvarlig.redaktor@studvest.no eller 954 46 697 for en uforpliktende prat om en kronikk eller leserinnlegg.

UNIVERSITETSHYTTENE
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i
Utne- sommerferien 2016 (uke 25-32)
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for sommerferien 2016, i perioden 19. juni – 14. august
2016.
Tidligere har det vært egne trekninger for hver hytte, dette er nå endret til en felles
trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte
og ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er endret til 30 dager før leieperiodens start for å
unngå gebyr for avbestilling.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon f.eks. fakturaadresse. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt
ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Søknadsfristen er 15. mars, trekningen foretas 16. mars 2016.

VI
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VELFERDSTILBUD - Bergen Nasjonale Opera har gleden av å tilby: Madame Butterfly

5.mars har vi premiere på Puccinis “Madama Butterfly” i Grieghallen, et evig aktuelt stykke, der Puccinis musikalske kreativitet kommer til fullt uttrykk.
Produksjonen kommer fra Teatro Regio Torino og er regissert av en av bransjens mest kreative kunstnere, italienske Damiano Michieletto.
Operaen spilles i Grieghallen 5., 7., 9. og 11. mars. Dere kan selv velge dato, men vær obs på at onsdagens forestilling er nesten utsolgt.
LInker til billettkjøp per dato:


Lørdag 5.mars: 20 % rabatt på premierekvelden, gjelder seter i kategori 2-5.



Mandag 7.mars: 50 %rabatt i kategori 2-5



Onsdag 9.mars: 20% rabatt i kategori 2-5



Fredag 11.mars: 20% rabatt I kategori 2-5

VELFERDSTILBUD Tilbud til forestillingen «Vår ære/vår makt»
Tid: 8. mars kl.19:30.
Sted: Teaterkjelleren Den Nationale Scene
Kjøp innen 29. februar og betal kr. 200 pr. billett (ordinær pris kr. 350)
LInk til billettkjøp

Velg priskategori Ansatt Universitetet i Bergen, skriv inn kode 2016UIB. Skriv inn ønsket antall billetter.
Forsett til betaling ved å logge deg inn til kassen. Om du ikke allerede har en kundekonto hos Billettservice, må
du registrere deg før du går videre til betaling. Dette gjør du kun første gang.
Om du ønsker det, er du selvsagt fremdeles velkommen til å kjøpe billetter på vårt billettkontor.

VII
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SKRIVEKONKURRANSE I TIDSSKRIFTET NATUREN
Tidsskriftet Naturen feirer i 2016 sin 140. årgang, og inviterer i den forbindelse til skrivekonkurranse med flotte premier. Alle manuskript som
mottas innen 20. mars 2016 er med i konkurransen.
Vi lokker med følgende premiering:



1. premie: 10 000 kr



2. premie: 5 000 kr



3. premie: 3 000 kr

Alle vinnermanus vil trykkes innenfor tidsskriftets jubileumsår. Det stilles ingen absolutte krav til deltakerne, men
man bør minimum inneha en bachelorgrad i naturvitenskapelige fag eller matematikk. Manuskriptene vil bli
vurdert ut fra både faglige kvaliteter, kvaliteter ved presentasjonen og innholdets aktualitet. Les forfatterveiledning m.m. på Naturens nettside.
Manuskripter sendes til naturen@uib.no konkurranse i tidsskriftet Naturen

"INTEGRERBAR"
I fjor høst åpnet studentene sin egen studentbar "Integrerbar" i
Realfagbygget 1. etasje (under kantinen, retning nord)
Baren er godt besøkt, men studentene ønsker også at de ansatte bruker baren! Her er det en ypperlig anledning for ansatte
og studenter å treffes i en hyggelig setting!
Integrerbar er åpen hver tirsdag, torsdag og fredag 16-00. Baren er perfekt for sosiale sammenkomster på tampen av en lang arbeidsdag eller uke. Og i følge studentene: Prisene er utrolig lave, og utvalget vokser......
Lokalet er mulig å leie til de fleste anledninger, har godt lydanlegg med mulighet for bruk av mikrofon og opptredener. I fjor ble det også arrangert julebord i Integrerbar. Leie kan skje innenfor og utenom vanlig åpningstid.
Så, om du bare har lyst å ta en tur innom etter arbeidstid, eller ønsker å leie til sosiale sammenkomster så vil studentene sette stor pris på at baren blir brukt !! Kontaktinformasjon

Så, om du bare har lyst å ta en tur innom etter arbeidstid, eller ønsker å leie til sosiale sammenkomster så vil studentene sette stor pris på at baren blir brukt !!
Kontaktinformasjon: integrerbar@uib.no
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PUBLIKASJONER UKE 9


van Leusden, P.; et al.: (Postema, M.) “Strength of microbeads for the encapsulation of heat sensitive, hydrophobic
components” FOOD HYDROCOLLOIDS Volume: 56 Pages: 318-324



Bruvik, E. M.; Hjertaker, B. T.: “Liquid characterization and measurement of fluid properties for reduced uncertainty in multiphase flow area fraction measurements” FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION Volume: 47
Pages: 10-18



Nima, Ciren; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; Chen, YC; Zhao, Lu; Stamnes, Jakob J.; et al.: “Impact of particulate and
dissolved material on light absorption properties in a High-Altitude Lake in Tibet, China” HYDROBIOLOGIA Volume:
768 Issue: 1 Pages: 63-79



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Elliptic flow of muons from heavy-flavour hadron decays
at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV” PHYSICS LETTERS B Volume: 753 Pages: 41-56



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin dit; Rosendahl,
P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.: “Constraints on nonStandard Model Higgs boson interactions in an effective Lagrangian using differential cross sections measured in
the H ->gamma gamma decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector” PHYSICS LETTERS B Volume: 753
Pages: 69-85



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Forward-central two-particle correlations in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV” PHYSICS LETTERS B Volume: 753 Pages: 126-139



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Pseudorapidity and transverse-momentum distributions
of charged particles in proton-proton collisions at root s=13 TeV” PHYSICS LETTERS B Volume: 753 Pages: 319-329



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Azimuthal anisotropy of charged jet production in root s
(NN)=2.76 TeV Pb-Pb collisions” PHYSICS LETTERS B Volume: 753 Pages: 511-525



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin dit; Rosendahl,
P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland, M.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurements of fourlepton production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector” PHYSICS LETTERS B Volume: 753 Pages: 552-572



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; Haaland, O.; Huang, M.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Study of cosmic ray events with high muon multiplicity
using the ALICE detector at the CERN Large Hadron Collider” JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE
PHYSICS Issue: 1



Li, G.; Et al.: (Eckhoff, R. K.) ”A catastrophic aluminium-alloy dust explosion in China ”JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES “ Volume: 39 Pages: 121-130



Stoecker, Horst; Et al.: (Csernai, Laszlo P.) “Glueballs amass at the RHIC and LHC! The early quarkless first-order
phase transition at T=270MeV-from pure Yang-Mills glue plasma to Hagedorn glueball states” JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS Volume: 43 Issue: 1



Chefdeville, M.; Et al.: (Eigen, G.) “Shower development of particles with momenta from 15 GeV to 150GeV in the
CALICE scintillator-tungsten hadronic calorimeter” JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume:10



Guo, Xiaodong; Helseth, Lars Egil: “Optical and wetting properties of nanostructured fluorinated ethylene propylene changed by mechanical deformation and its application in triboelectric nanogenerators” MATERIALS RE-

SEARCH EXPRESS Volume: 2 Issue: 1
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W
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