
Kemilærerdag, Institut for Kemi, 23.03.2012: ”Temadag om polymerer” 

09.45 Registrering 

 

10.00 Velkomst med introduktion til polymers forunderlige 

verden. (v. Ib Johannsen, Institutleder)  
” Introduktionen vil fortælle om, hvad det er, der er så unikt ved 

polymerer og plast.  Desuden vil den indeholde en skitse af det 

danske forskningslandskab for området med vægt på aktiviteterne 

på AU.” 

10.30 Syntese af plastik (v. adjunkt Mogens Hinge) 
”Fremstillingen af polymer er yderst vigtig for de endelige 

egenskaber som plastmaterialet kan opnå. Der vil være en 

introduktion til de forskellige fremstillingsmetoder/-principper, der 

kan styre den kemiske sammensætning, molekylestrukturen, 

størrelsen o.l. Udgangspunktet vil være de plastmaterialer, vi 

omgiver os med i hverdagen.” 

11.00 Analyse af plast (v. adjunkt Mogens Hinge) 
”Polymer analyse bliver grundlæggende anvendt til to formål: 

 1) Kontrol af kemisk reaktion og sammensætning. 2) Analyse af 

egenskaberne af den fremstillede plastik. Der vil blive givet 

eksempler på simple såvel som avancerede analysemetoder, der 

tilsammen vil kunne give et indblik i de kemiske og fysiske 

egenskaber, plasten har opnået efter endt syntese. Dette inkluderer 

termisk analyse, spectroskopisk-  samt mekanisk analyse af plasten. 

Endelig vil der blive givet en kort introduktion til dagens 

laboratorieeksperiment.” 

11.30 Kaffe / IR analyse af udleveret plastprøve / lab-

rundvisning 
(Før/under kaffen vil alle få udleveret en plastprøve, der skal måles 

IR på. Herefter anvendes analysen til at identificere, hvilken 

plasttype, der er tale om. Samtidig vil der være holdbaseret 

rundvisning på instituttets laboratoriefaciliteter. Disse aktiviteter 

foregår i parallelle sessioner og fortsættes fra kl. 16.00.) 

 

13.00 Frokost 

14.15 IK’s tilbud til gymnasier og undervisere (ønsker, 

specifikke kurser, Tompladsordningen). Dialog i 

plenum. 

15.00 Modellering af plastik (v. Prof. Jeppe Olsen) 
Plastik og polymerers makroskopiske egenskaber, for eksempel 
viskoelasticitet og brudstyrke, hænger tæt sammen med den 
molekylære sammensætning og geometriske struktur af de enkelte 
polymerkæder.  I denne forelæsning vil en række eksempler på disse 
sammenhænge først blive givet.  Ud fra modeller for polymerers 
entropi og indre energi er det muligt at lave teoretiske forudsigelser 
af egenskaber af polymerer og polymerblandinger. Disse modeller og 
eksempler på deres anvendelse vil derefter blive gennemgået. 

 

16.00  Spektre analyse (IR og NMR) 

17.00 Afslutning og let anretning 

17.45 Kemishow 

 

Herefter Fredagsbar, hvor alle er velkomne. 

 

 


