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AkzzoNobe
el i Sten
nungsu
und de
elar ut N
Nordic
c Prize
d
ut till vinnarna Daniel
D
Aili
AkzoNobels Nordiiska pris i ytt- och kolloiidkemi har delats
vid Lin
nköpings un
niversitet och Jakob Kib
bsgaard vid Aarhus universitet. De
e tilldelas
priset för
f sitt utmä
ärkta arbete
e och självsttändiga fors
skning inom
m i yt- och ko
olloidkemi.
Vinsten
n består av ett resestip
pendium på 25
2 000 kron
nor vardera.
– Det känns
k
väldigtt ärofyllt. Titta
ar man på lis
stan över tidigare pristaga
are så hittar man många
duktiga
a och framstå
ående forska
are. Jag tror att
a jag fick prriset för att ja
ag har arbeta
at med ett
nytt och
h annorlunda
a förhållningsssätt till en så traditionell vetenskap, som yt- och kolloidkemi
ändå ka
an sägas vara, säger Da
aniel Aili från Linköpings universitet.
u
I år är det
d 28:e årett i rad som AkzoNobel
A
de
elar ut denna
a
prestige
efyllda utmärrkelse. Även Jakob Kibsg
gaard från
Aarhuss är hedrad över
ö
utmärkelsen.
– Det är
ä helt klart ett erkännand
de för det arb
bete man lagt
ner. De
et är det förstta priset jag fått
f och det känns
k
förståss
speciellt. Jag har re
edan planera
at att åka tillb
baka till
Stanforrd University i USA där ja
ag gjort en de
el av
forsknin
ngsarbetet. Så
S priset kom
mmer väl till pass,
p
säger
Jakob.
Prisutdelning arrang
gerades i slu
utet av augus
sti i år och juryn som JakobKibsgaardd och Daniel Ailii
utsåg pristagarna
p
b
bestod
av:
• Krister Holm
mberg, Profe
essor vid Cha
almers
• Björn Lindm
man, Professsor vid Lunds
s Universitet
• Per Claesson, Professo
or vid KTH
• Peter Westtbye, doktora
and på AkzoN
Nobel Surfacce Chemistryy
• Leif Karlsso
on, PhD på AkzoNobel
A
• Peter Westtbye, PhD AkkzoNobel Surface Chemiistry
• Leif Karlsso
on, PhD AkzoNobel
Länkar till prisvinna
arnas arbeten
n
Daniel Aili:
www.akzonob
bel.com/se/syystem/image
es/AkzoNobe
el_abstract_D
Daniel_Aili_n
nordic_prize
http://w
_2012_
_tcm16-7535
58.pdf
K
Jakob Kibsgaard:
http://w
www.akzonob
bel.com/se/syystem/image
es/AkzoNobe
el_abstract_jakob_kibsga
aard_nordic
_prize_
_2012_tcm16
6-75357.pdf
Länk tilll mer information om prisset och programmet:
http://w
www.akzonob
bel.com/se/om_oss/prize_surface_co
olloid_chemisstry/
er informatio
on
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