
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation 
 

til Kemilærerdag 
 

fredag d. 25. marts 2011 



Registrering  09.45 
 
Velkomst 10.00
Lektor Frank Jensen, Kemisk Institut 
 
Alt har overflader  10.15
Adjunkt Mogens Hinge, Kemisk Institut 
 
Overfladen er det yderste lag af et materiale som 
grænser op til omgivelserne. Kig dig omkring – 
alt har overflader. Overfladen har oftest en helt 
anden kemisk sammensætning – og dermed helt 
andre egenskaber - end det underliggende 
materiale. I mange tilfælde er det ikke 
nødvendigt med tykke belægninger (f.eks. 
autolak), ofte kan få nanometers tykkelse totalt 
ændre overfladens egenskaber. F.eks. den 
vandafvisende effekt det har at smøre et tyndt 
lag voks på sin bil. Ønsket er at via organisk 
overfladekemi at kunne designe og lave 

overflader som opfylder specifikke krav 
(vandafvisende, lav friktion, etc.) som det 
underliggende materiales overflade ikke selv kan. 
I overfladekemi er det udfordrende at analysere 
og dokumentere de ændringer, der er fortaget af 
overfladen. Dette skyldes at antallet af 
overflademolekyler er meget lille i forhold til det 
samlede antal molekyler i materialet. Jeg vil give 
en række eksempler på hvordan man kan ændre 
overfladeegenskaberne af et givent materiale, 
samt hvordan vi analyserer og dokumenterer at 
den ønskede overflade er opnået. 

 
Pause (kaffe, the og rundstykker) 10.55 

 
Materialer - løsningen på fremtidens energikrise?  11.25
Adjunkt Mogens Christensen, Kemisk Institut 
 
Nobelprisvinder Richard Smalley foreslog: Top ti 
over menneskehedens problemer de næste 50 år. 
De først fem punkter er: 1) Energi, 2) vand, 3) 
mad, 4) miljø og 5) fattigdom. Løsninger på de 
fleste af disse problemer kan ske gennem 
teknologiske gennembrud. Foredraget vil 
fokusere på udfordringer i forbindelse med 
leveringen af konstant, pålidelig og miljøvenlig 

energi i fremtiden. Der vil ikke være én enkelt 
teknologi, som kan løse alle problemerne i 
forbindelse med fremtidens energiforsyning, og 
derfor skal der satses bredt. Foredraget vil give 
et indblik i igangværende forskningsaktiviteter 
indenfor materialekemi, som skal sikre 
energiforsyningen i fremtiden 

 
Instituttets uddannelser og tilbud til gymnasiet 12.05 

AC-TAP Peter Hald Besøgsservice på Kemisk Institut 
Kemisk Institut 
 
Lektor Thomas Vosegaard Kemiuddannelserne 
Kemisk Institut 
 
Jens Holbech Fakultetets øvrige tilbud til gymnasierne 
Kommunikationschef, Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Frokost  12.45 
 



Kemisk forståelse og bæredygtigt landbrug 14.15
Seniorkonsulent, lic. scient Bjørn Hjortshøj Andersen, AgroTech 
 
Landbrugets behov for kemisk viden er langt 
mere omfattende end man måske forestiller sig. 
Den agrokemiske industri er toppen af isbjerget, 
men i bestræbelserne op at få styr på 
produktionsmiljøet og gøre produktionen mere 
miljørigtig og bæredygtig, er det nødvendigt at 
inddrage mange andre områder af kemien. Nogle 
få eksempler: (1) For at få styr på 
luftforureningen fra husdyrproduktionen er det 
nødvendigt at forstå og beherske elementer af 
fysisk kemi, syre-baseligevægte, stoffers 

opløselighed og redoxprocesser m.m. 
(2) Udvikling af kemiske sensorer forudsætter 
ofte viden om elektrokemi. (3) Rensesystemer 
for vand og luft kan være baserede på 
fotokemiske reaktioner, redoxprocesser m.m.  
(4) Til håndtering af gylle og forbedring af 
biogasøkonomien er der brug for forståelse af 
kolloidkemi. (5) Udvikling af analysemetoder til 
stort set alle områder er baseret på kemisk 
viden. 

 

Rundvisning i Kemisk Instituts forskningslaboratorier 14.55 
 
Kaffe 16.00 
 
Medicinal polymer chemistry: What we do and  
what we think we can do with polymers in biomedicine 16.30 
Adjunkt Alexander Zelikin, Kemisk Institut 
 
Biomedical engineering is an exciting field of 
science which combines the advances in 
chemistry, physics and biology and puts these for 
the benefits of biomedicine. Over the past few 
decades, polymer chemistry and biomaterials 
science have literally revolutionized healthcare 
and continue to contribute to the development of 
safer treatments and procedures. Every one of us 
– be it at the hospital or at home - uses polymer 
materials in routine, day-to-day healthcare 

procedures, hygiene items and many other 
instances. In this talk, I will try to provide an 
insight into newer, recent and emerging 
applications of novel smart polymeric materials in 
biomedicine, specifically in drug delivery. Can we 
deliver drugs to their site of action with fewer 
side effects and a greater efficiency? Polymer 
chemists think they can do it, and during this 
presentation we will look at successes and further 
promises of medicinal polymer chemistry. 

 
Den kemiske vej til nye biologiske opdagelser 17.10 
Postdoc Thomas Bjørnskov Poulsen, Kemisk Institut 
 
Fremskridt indenfor de biomedicinske områder er 
stærkt afhængig af forskernes evne til at kunne 
manipulere molekylære strukturer. Dette er 
traditionelt kemikernes domæne og derfor er 
vores videnskab i en unik position til at kunne 
støbe fundamentet for de opdagelser, som 

kommer til at berøre vores alles liv i fremtiden. I 
foredraget vil jeg via eksempler fra celle- samt 
cancerbiologisk forskning vise at kemikernes 
molekylære tilgang til verden lige netop kan være 
nøglen, der åbner døren til de helt store nye 
biologiske indsigter. 

 
Afslutning på det faglige program 17.50
Lektor Frank Jensen, Kemisk Institut 
 
Let anretning 18.00 
 
Kemishow 18.45 
 

Herefter er du velkommen i fredagsbaren! 



 
 
 
 
 

Kære kemilærer 
 

Kemisk Institut inviterer dig hermed til at deltage i Kemilærerdag på 
Kemisk Institut, Aarhus Universitet 

fredag d. 25. marts 2011. 
 

Det er gratis at deltage - inkl. forplejning - men tilmelding er nødvendig 
senest d. 18. marts 2011 på www.chem.au.dk/kemilaererdag 

 
Der er begrænset deltagerantal, 

og forbehold for ændringer i programmet. 
 
 
 

Niels Pind 
lektor, Kemisk Institut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemisk Institut 
Aarhus Universitet 

Langelandsgade 140, 8000 Århus C 
tlf. 8942 1111 

www.chem.au.dk 
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