
 

 

Lophin 

Lophin er trivialnavnet for 2,4,5-
triphenyl-imidazol. Det der gør lophin 
specielt er, at stoffet kan danne en 
dimer med sig selv, der udviser 
piezochromatisk effekt. Denne effekt 
kan observeres ved at stoffet skifter 
farve når man trykker på det.  
 
I dette års masterclass vil i først skulle 
fremstille Lophin og derefter dimeren. 
Undervejs vil vi bruge nogle af de 
vigtigste analyse teknikker i kemien. 
  

   

 

 

Silikone 

Silikone består af såkaldte organo-
polysioxlaner, som består af silicium, 
oxygen og organiske grupper. Silikoner 
kan laves med en bred vifte af ”blødhed” 
og reaktiviteter og har deraf et hav af 
anvendelser f.eks. som smørremidler, 
isolering og til at støbe bløde ting. 
 
I vil som en del af dette års masterclass 
fremstille en silikone og efterfølgende 
bedømme dens egenskaber.   
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Lophine dimer skifter farve når det udsættes 
for tryk. 

Silikone bruges i mange sammenhæng, som 
f.eks. her i komestisk kirulogi. 



     

”Kemi er kort sagt læren 
om materialer.” 

I din normale undervisning, er der lagt 
vægt på det basale i forståelsen af 
kemi. Dette års masterclass giver dig 
muligheden for at selv at lave nogle af 
de mere interessante materialer og 
undersøge deres egenskaber. I år skal 
vi lave en såkaldt piezochromatisk 
forbindelse (lophin) og en uorganisk 
polymer (silikone). Begge stoffer har i 
dag stor anvendelse pga. deres 
teknisk egenskaber. 

Tilmelding 

Tilmelding kan ske i Google ved at 
sende en besked til JV@egegym.dk 
med navn og klasse (Tilmeldingsfrist 
1/10).   

 

 

 

Om Masterclass Kemi 

I denne masterclass lægges der i høj 
grad vægt på den håndværksmæssige 
del af kemifaget. Vi vil dog undervejs 
komme ind på noget af teorien bag 
reaktionerne vi udfører i laboratoriet, 
samt nogle af de analyseteknikker vi 
benytter til at undersøge de 
fremstillede stoffer. 
 
Masterclass Kemi kommer til at foregå 
over 4 eftermiddage, hvor vi starter kl. 
15.30 og slutter ca. kl. 17.30. Der vil 
være noget forberedelse til hver 
øvelsesgang. De fire eftermiddage 
lægger alle på torsdag (27/10, 3/11, 
10/11 og 17/11). 

 

Krav for deltagelse  

• Du modtager undervisning i 
Kemi B (2g) eller Kemi A. 

• Du har lyst til at lære om 
materialekemi. 

• Du vil deltage aktivt 4 
torsdageftermiddage (start 
27/10). 

• Du har mod på at lære at lave 
eksotisk kemi. 
 

 

Det får du ud af 
Masterclass Kemi 

• Laboratoriefærdigheder der 
ligger ud over din normale 
undervisning. 

• Hvordan du kan bruge 
videnskabelige artikler til at 
finde synteser  

• Inspiration til SRP og måske 
studievalg. 

• Bevis på deltagelse af 
Masterclass Kemi. 

 

Materialekemien har stor indvirkning på 
vores udvikling. Her er et billede af et 
carbo-nanorør, som kan overføre 
information med  lysets hastighed. 

Du vil på denne 
Masterclass lære 
at arbejde med 
laboratorie-
teknikker, da går 
langt ud over det 
normale for 
gymnasieelever. 
 
Du kan f.eks. 
bruge disse 
teknikker i din 
kommende SRP 
eller som 
inspiration til dit 
kommende 
studievalg.   


