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Ρουσονικολός Β., Κοροβέσης Ν., 
Γκουτζηκώστας Δ.,  Ζαλίδης Γ., 
Γκέλης Σ., Τριανταφυλλίδης Κ. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟΥ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ DUNALIELLA ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

34 

Καμάτσος Φ., Μπεθάνης Κ., 
Μητσοπούλου Χ. 

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 
ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΤΟΥ Ni 

35 

Καππής Κ., Παπαβασιλείου Ι., 
Αυγουρόπουλος Γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 
ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 
CuO-CeO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 

36 

Κιοσέογλου Ε., Χατζηδημητρίου 
Α., Σαλίφογλου Α. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΝΑΔΟ-ΥΠΕΡΟΞΟ-ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

37 

Κιοσέογλου Ε., Χατζηδημητρίου 
Α., Σαλίφογλου Α. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΝΑΔΟ-(ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΟ) ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΤΑΪΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

38 

Κόκκα Α., Ραμαντάνη Θ., 
Παναγιωτοπούλου Π. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 0.5%Rh/TiO2 ΣΕ 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ LPG ΜΕ ΑΤΜΟ 

39 

Κοσμαρίκος Ν., Ρηγάκης Ν.,  
Μπίσμπας Α., Μπενέτης Ν., 
Γεωργιάδου Α., Κυρατζής Ν. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

40 

Κουντουράς Κ., Δελίδης Κ., 
Στημονιάρης Α. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ ΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

41 

Κουρμούση M., Καμάτσος Φ., 
Μητσοπούλου Χ. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΚΑΔΜΙΟΥ 
ΤΕΛΛΟΥΡΙΟΥ (CdTe QDs).ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ 
ΦΩΤΟΕΥΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

42 

Λαζόπουλος Γ., Μάτσια Σ., 
Σαλίφογλου Α. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΔΥΑΔΙΚΩΝ-ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΤΡΙΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΟΪΟΝΤΑ 

43 

Λαμπρόπουλος Α., Μπίνας Β., 
Νταλαούτη Α., Σταματάκης Κ., 
Κονσολάκης Μ., Μαρνέλλος Γ.Ε. 

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
H2/CO 

44 

Λάτσιου Α., Μπακαγιάννη Α., 
Παπαγερίδης Κ.Ν., Σιακαβέλας 
Γ.Ι., Γεωργιάδης Α., Τσιότσιας Α., 
Θεοδωρίδης Γ., Μούσιου Β., 
Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ SiO2 
ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 

45 
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Λεοντιάδης Κ., Τσιόπτσιας Κ., 
Τζιμπιλής Ε., Τσιβιντζέλης Ι. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ-
ΒΟΛΛΑΣΤΟΝΙΤΗ 

46 

Λυκάκη Μ., Βαρβούτης Γ., 
Carabineiro S.A.C., Μαρνέλλος 
Γ., Κονσολάκης Μ. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΝΟ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ CeO2 ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 
CuO/CeO2 

47 

Λυκουργιώτης Σ., Κορδούλη Ε., 
Μπουρίκας Κ., Κορδούλης Χ 

GIS ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

48 

Λυκουργιώτης Σ., Κορδούλη Ε., 
Μπουρίκας Κ., Κορδούλης Χ 

ΜΙΚΡΟ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

49 

Μαντζανής Α., Δεληγιαννάκης Ι. ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΖΙΡΚΟΝΙΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ [ZrO2-

X] ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΞΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ 
ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (H2) ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ 
(H2O) 

50 

Μαρούσης Α., Μίτσουλας Β., 
Δημακόπουλος Ι., Τσαμόπουλος 
Ι. 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΥΛΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑ 

51 

Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

52 

Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

53 

Μολόχας Κ., Μπαλκουράνη Γ., 
Μπρούζγου Α., Τσιακάρας Π. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΩΝ PtMe (Me = Ir Ή Pd) 
ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η2-PEMFC: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

54 

Μολόχας Κ., Μπαλκουράνη Γ., 
Τζορμπατζόγλου Φ., Τσιακάρας 
Π. 

 

ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΟΔΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η2-PEMFC 

55 

Μουλαράς Κ., Δημητρίου Χ., 
Δεληγιαννάκης Ι. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΟΝΙΚΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΕ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

56 

Μπακαγιάννη Α., Χαρισίου Ν.Δ., 
Παπαγερίδης Κ.Ν., 
Δουβαρτζίδης Σ., Σιακαβέλας 
Γ.Ι., Λάτσιου Α., Παπαδάκης Ε., 
Πολυχρονοπούλου Κ., Γούλα 
Μ.Α. 

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ 
ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ Al2O3, ZrO2 Ή SiO2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

57 

Μπακαγιάννη Α., Χαρισίου Ν.Δ., 
Παπαδάκης Ε., Γούλα Μ.Α. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 
Ni/Al2O3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ MgO ΚΑΙ CaO 

58 

Μπαλκουράνη Γ., Μολόχας Κ., 
Μπρούζγου Α., Τσιακάρας Π. 

ΥΛΙΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΉ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 
COVID-19 

59 

Μπάμπος Γ., Ζορμπάς Δ., 
Μπεμπέλης Σ. 

ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Μπάμπος Γ., Διαμαντής Α., 
Μπεμπέλης Σ. 

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ Pt ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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  Προλογικό Σημείωμα 

 

Τα νεοπαγή Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο 

Νέων Επιστημόνων με θέμα «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», το 

τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου 2021. Νέοι επιστήμονες (προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι, 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) παρουσιάζουν 

πρωτότυπες ερευνητικές/επιστημονικές εργασίες τους που εντάσσονται  σε κάποιο 

από τα τρία βασικά θεματικά πεδία του συνεδρίου.  

129 νέοι επιστήμονες (προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες), παρουσιάζοντας 150 πρωτότυπες 

εργασίες τους, δίνουν το στίγμα της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στον 

ελλαδικό και κυπριακό χώρο στα αντικείμενα της Χημικής Μηχανικής, του 

Περιβάλλοντος και των Ορυκτών Πόρων. Οι 125 εργασίες θα παρουσιαστούν 

προφορικά και οι υπόλοιπες 25 εργασίες με τη μορφή πόστερ στην ιστοσελίδα 

του συνεδρίου (www.chemop.gr). Όσο αφορά στα θεματικά πεδία, οι 86 εργασίες 

ανήκουν στο πεδίο της «Χημικής Μηχανικής», οι 27 εργασίες στο «Περιβάλλον» 

και οι 37 εργασίες στους «Ορυκτούς Πόρους». 

Τρεις προσκεκλημένοι ομιλητές εγνωσμένου κύρους πλαισιώνουν το πάνελ των 

εισηγητών με παρουσιάσεις ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αυτοί 

είναι οι κάτωθι: 

✓ Δρ. Δημητράτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής 

Χημείας,  University of Bologna, Ιταλία 

✓ Δρ. Ευσταθίου Άγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

✓ Δρ. Τσίκαλας Φίλιππος, Επικεφαλής του Τμήματος Εξερεύνησης 

Υδρογονανθράκων της εταιρείας Vår Energi (πρώην Eni-Norge) στη 

Νορβηγία και Καθηγητής στο Τμήμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του 

Όσλο. 

Υπάρχουν επίσης δύο ειδικές συνεδρίες (εν είδει στρογγυλής τράπεζας) στα εξής 

επιλεγμένα θεματικά πεδία: «Γυναίκες και Επιστήμη», «Ημέρα Καριέρας και Νέοι 

Επιστήμονες του Εξωτερικού», με προσκεκλημένους ομιλητές τους κάτωθι: 

✓ Δρ. Καλαμπούκας Λάμπρος, Τεχνικός Διευθυντής, επικεφαλής ανάπτυξης 

νέων τεχνολογιών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 

http://www.chemop.gr/


1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 

 ii 

Alphonso Inc. 

✓ Δρ. Καλογήρου Σωτήρης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Κοσμήτορας Σχολής, Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου  

✓ Δρ. Κούση Καλλιόπη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Newcastle University, 

Αγγλία 

✓ Δρ. Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

✓ Δρ. Μητσοπούλου Χριστιάνα, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

✓ Δρ. Σιαβάλας Γεώργιος, στέλεχος του ομίλου εταιριών Royal Dutch Shell, 

εργάζεται ως οργανικός πετρολόγος στο τμήμα Συστημάτων Πετρελαίου και 

Γεωχημείας Υδρογονανθράκων 

✓ Δρ. Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Το Συνέδριο πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Zoom. Όλες οι ομιλίες του 

συνεδρίου καταγράφονται στο zoom και θα είναι διαθέσιμες στο κανάλι και μετά 

το πέρας του συνεδρίου για κάθε ενδιαφερόμενο: 

(www.youtube.com/channel/UCiuT9w21gC5DzXMApq35-lQ)  .  

Αξίζει να τονιστεί ότι η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, υπάρχει βράβευση 

των πέντε καλύτερων παρουσιάσεων και δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης 

σε όλους τους συμμετέχοντες (εισηγητές και απλούς συνέδρους). 

Το συνέδριο όπως απεικονίζεται με αριθμούς: 

➢ 150 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες 

➢ 129 νέες και νέοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους 

➢ 125 προφορικές παρουσιάσεις και 25 πόστερ 

➢ 3 θεματικά πεδία: Χημική Μηχανική-Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον 

➢ 3 κεντρικές ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές εγνωσμένου κύρους 

➢ 2 ειδικές συνεδρίες: Ημέρα Καριέρας και Νέοι Επιστήμονες του εξωτερικού-

Γυναίκες και Επιστήμη 

➢ 7 σημαίνοντες προσκεκλημένοι ομιλητές στις ειδικές συνεδρίες 

➢ 2 αίθουσες zoom και 1 κανάλι youtube με ζωντανή μετάδοση 

http://www.youtube.com/channel/UCiuT9w21gC5DzXMApq35-lQ
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➢ 3 τοπικοί φορείς χορηγοί (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμοι Κοζάνης 

και Σερβίων) 

➢ 3 εταιρείες χορηγοί 

Στις εργασίες συμμετέχουν: 

➢ 350 μοναδικοί συγγραφείς 

➢ 15 Πανεπιστήμια της Ελλάδας με πολλαπλά τμήματα, τομείς και 

εργαστήρια από το κάθε Πανεπιστήμιο 

➢ 15 Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

➢ 8 ερευνητικά κέντρα 

➢ 9 μεγάλες ελληνικές εταιρείες 

➢ 5 δημόσιοι φορείς 

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι στήριξαν τη διεξαγωγή 

αυτού του συνεδρίου: τα μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής, 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ιδίως τα μέλη των Συνελεύσεων των 

Τμημάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών, το Εργαστήριο 

Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης και όλους τους 

τεχνικούς υποστήριξης. Ευχαριστούμε επίσης για τις χορηγίες τους την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης, τον Δήμο Σερβίων και τις εταιρίες Purcon 

ΕΠΕ, AIR METAL Ιατρικά Εργαστηριακά, Εργαστήριο Κατασκευής Υάλινων 

Χημικών Συσκευών ΤΣΙΑΠΙΛΗΣ. 

 

 

Το προεδρείο της οργανωτικής επιτροπής, 

Ιορδανίδης Ανδρέας, Πρόεδρος του Συνεδρίου (aiordanidis@uowm.gr) 

Ευαγγελόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος του Συνεδρίου 

(vevagelopoulos@uowm.gr) 

Χαρισίου Νικόλαος, Γραμματέας του Συνεδρίου (ncharisiou@uowm.gr) 
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COLLOIDAL METAL NANOPARTICLES AS A TOOLBOX FOR CATALYTIC 
STUDIES 

 

Dimitratos N. 
 

Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali, ALMA MATER STUDIORUM, Università di Bologna, Viale 
Risorgimento 4, 40136 Bologna, Italy 

 

ABSTRACT 
Catalytic applications of Au-based nanoparticles either in the form of colloids or supported 
nanoparticles have received vast attention in recent years. These materials are highly effective for 
the transformation of organic compounds to useful chemical products. 
Recently, the utilization of colloidal methods has been explored for the synthesis of nanoparticles 
with controllable size and shape of Au-based nanoparticles. We have developed Au-based 
nanoparticles where the control of size, shape and morphology of structure (alloy or core-shell) is 
feasible.  
Here we present case studies where the influence of preparation in catalytic performance of Au-
based nanoparticles synthesized by colloidal methods in a variety of important reactions in terms 
of activity and selectivity is evident, such as (i) the oxidation of glycerol and (ii) the production of 
H2 via photocatalytic processes. The catalysts have been characterized using a combination of 
techniques, (i) TEM/STEM HAADF/XEDS (ii) X-ray absorption spectroscopy and (iii) X-ray 
photoelectron spectroscopy. 
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ΠΩΣ Η ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

Ευσταθίου Α.Μ. 
 

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρο, Λευκωσία 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ομιλία αυτή έχει σαν κύριο στόχο να αναδείξει στους νέους επιστήμονες/ερευνητές τη μεγάλη 
σημασία που έχει σήμερα η διεπιστημονικότητα ως βασικό στοιχείο της επιτυχούς ανάδειξης της 
ερευνητικής προσπάθειας, και ως ένα σημαντικό εφόδιο για την επίτευξη υψηλών 
επιστημονικών στόχων. Ως παράδειγμα θα αναφερθεί αυτό της Χημικής Μηχανικής και του 
ερευνητικού πεδίου της Ετερογενούς Κατάλυσης, με έμφαση την κατανόηση της καταλυτικής 
χημείας σε μοριακό επίπεδο σε επιφάνειες στερεών, μέσα από την προσωπική εμπειρία του 
Εισηγητή. Στόχος η εις βάθος κατανόηση πολύπλοκων χημικών αντιδράσεων (μηχανισμών) με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση ή/και ανάπτυξη μιας καινοτόμου καταλυτικής τεχνολογίας. 
Σημαντικές διεθνείς ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, και 
συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό, για την ανάπτυξη καταλυτών με στόχο τη μελλοντική 
αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου πλούσιου σε CO2 μέσω της παρασκευής αερίου 
σύνθεσης (μίγμα CO/H2 ή/και CO/H2/CO2). Η καταλυτική αυτή διεργασία αναφέρεται ως Ξηρή 
Αναμόρφωση Μεθανίου (DRM: CH4 + CO2 ↔ 2 CO + 2 H2) και θεωρείται επίσης ως ένας πολύ 
ελκυστικός τρόπος αξιοποίησης δύο αερίων του θερμοκηπίου. Επιτυχείς τενολογίες δέσμευσης 
βιομηχανικών εκπομπών CO2 καθιστούν την τεχνολογία αυτή ακόμη πιο ελκυστική. Το αέριο 
σύνθεσης στοχεύει στην παραγωγή καυσίμων (μηδενική συγκέντρωση θείου και σημαντικά 
μειωμένη συγκέντρωση αιθάλης κατά την καύση) μέσω της καταλυτικής αντίδρασης Fischer-
Tropsch, όπως και πολλών άλλων σημαντικών χημικών ενώσεων-πρώτων υλών της χημικής 
βιομηχανίας. Μια σημαντική κατηγορία καταλυτών είναι αυτή του στηριζόμενου μετάλλου Ni ή 
στερεών διαλυμάτων του σε ευκόλως ανηγμένα μεταλλοξείδια. Ο κύριος λόγος είναι η 
σημαντική μείωση του άνθρακα (coke) που εναποτίθεται κατά την αντίδραση, ανταγωνιζόμενοι 
αντίστοιχους καταλύτες ευγενών μετάλλων υψηλού κόστους. 
Η εις βάθος κατανόηση των μηχανισμών εναπόθεσης και αντίδρασης του άνθρακα προς 
σχηματισμό CO(g) με in situ πειραματικές μετρήσεις (κατά τη διάρκεια της αντίδρασης DRM), ή 
σε πολύ σχετικές συνθήκες, όπως και η εξάρτηση τους από παραμέτρους σχεδιασμού των 
καταλυτών (μέγεθος νανοκρυστάλλων Ni, χημική σύσταση υποστρώματος, συνθήκες 
προκατεργασίας, κ.ά.) αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη Χημική Μηχανική/Καταλυτική 
Χημεία σε βασικό επίπεδο. 
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ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Καλαμπούκας Λ. 
 

Alphonso Inc. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επιλογή για την πρώτη (ή την μετέπειτα) θέση εργασίας από έναν υποψήφιο, είναι μια 

αμφίδρομη διαδικασία: δεν επιλέγει μόνο η εταιρία  ή η ομάδα ποιος θα προσληφθεί, αλλά ο 

ίδιος υποψήφιος πρέπει να εκτιμήσει αν η θέση εργασίας, το αντικείμενο, οι μέλλοντες 

συνάδελφοι και οι επικεφαλείς, θα στηρίξουν τους στόχους και τις προσδοκίες του. Στη συζήτηση 

θα προσεγγίσουμε το θέμα από τη σκοπιά του υποψηφίου και στις τρεις φάσεις του κύκλου 

συμμετοχής του στην εταιρία: πρόσληψη, παραμονή και αποχώρηση. Για καθεμία από αυτές τις 

φάσεις, θα παρουσιάσουμε πρακτικά κριτήρια εκτίμησης της θέσης εργασίας, καθώς και μερικές 

συμβουλές διαχείρισης κρίσεων. Η εμπειρία, η γνώση, και τα πτυχία μπορούν να “ανοίξουν” 

επαγγελματικές πόρτες αλλά μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή για μια επιτυχή καριέρα στην 

συνέχεια. Θα κάνουμε επίσης αναφορά σε μια μορφή ηγετικού management που λέγεται servant 

leadership, που αποτελεί ίσως την πιο σημαντική ένδειξη οτι η διοίκηση και τα ηγετικα στελέχη 

δεσμεύονται για την επιτυχία τόσο της εταιρίας όσο και τον μελών της. Τέλος θα γίνει σύντομη 

αναφορά σε λόγους και καταστάσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε “διαζύγιο” συνεργασίας 

κάποιου μέλους από την ομάδα η’ τη θέση που εργάζεται. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 

 

Καλογήρου Σ. 
 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρουσίαση αυτή δίνονται πληροφορίες στο πως αντιμετωπίζεται από τα επιστημονικά 
περιοδικά μία νέα υποβολή εργασίας και της διαδικασίας της κρίσης από ανεξάρτητους κριτές 
μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της εργασίας. Στη συνέχεια δίνονται κάποιες γενικές οδηγίες 
στο πως κάποιος μπορεί να ετοιμάσει μία εργασία για υποβολή και τι να προσέξει για να φτάσει 
στην αποδοχή της εργασίας. Επίσης δίνονται κάποια στοιχεία τα οποία κάποιος δεν πρέπει να 
κάνει. Τα κύρια μέρη της εργασίας και τι πρέπει να περιλαμβάνει το κάθε μέρος δίνονται στην 
συνέχεια και επεξηγείται λεπτομερώς η διαδικασία υποβολής, η διαδικασία της κρίσης και πως 
αντιμετωπίζονται τα σχόλια των κριτών. Στην συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχουν οι μελέτες ανασκόπησης και η παρουσίαση ολοκληρώνεται με τα θέματα λογοκλοπής 
και πως να τα αποφεύγουμε για να μην έχουμε προβλήματα στην ακαδημαϊκή μας πορεία. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

 

Κούση Κ. 
 

Materials, Concepts and Reaction Engineering Group (MatCoRE), Chemical Engineering, School of 
Engineering, Newcastle University 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ενασχόληση μου με τη Χημεία ξεκίνησε το 2006 όταν μπήκα στο τμήμα Χημείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Δέκα χρόνια αργότερα, ακόμα στην Πάτρα, το 2016 τελειώνοντας το 
μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου στο τμήμα Χημικών Μηχανικών, έγινα μέλος της 
ερευνητικής ομάδας της Helbio. Η έρευνα μου όλο αυτό το διάστημα ήταν βασισμένη στην 
κατάλυση παραπροϊόντων βιομάζας (βιοαέριο-βιοκαύσιμα). Περίπου 1 χρόνο αργότερα 
αποφάσισα να συνεχίσω την ακαδημαϊική μου καριέρα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο 
Newcastle University. Από τότε ασχολούμαι με καινοτόμα υλικά που παρασκευάζονται με τη 
μέθοδο exsolution για διάφορες ενεργειακές εφαρμογές. Αυτό συμπεριλαμβάνει χημική 
ανακύκλωση μεθανίου προς αέριο σύνθεσης, επεξεργασία αερίων ρύπων (CO, ΝΟ) και 
κυψελίδες καυσίμων καθώς και μελέτη θεμελιωδών ιδιοτήτων των υλικών αυτών όπως 
μαγνητικές ιδιότητες και μελέτη του μηχανισμού δημιουργίας τους. Ο βασικός λόγος για τον 
οποίο αποφάσισα να συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου πορεία στο εξωτερικό είναι για να μπορέσω 
να δω τον κόσμο της έρευνας από άλλη οπτική γωνία. Μια εμπειρία στο εξωτερικό υπόσχεται, 
στο μυαλό όλων, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις, συνέπεια, 
χρηματοδότηση, προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Στην πραγματικότητα, ανοίγεται μια 
πόρτα σε όλα τα προαναφερθέντα, αλλά είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. Διαφορά 
κουλτούρας, πολιτισμού, καιρού αλλά και ιδιαιτερότητες του ερευνητικού τόπου που θα βρεθεί 
κανείς συνεισφέρουν εξίσου στην εμπειρία αυτή. Σε αυτή την ομιλία θα προσπαθήσω να 
παρουσιάσω μια σφαιρική εικόνα ενός ερευνητικού περιβάλλοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις 
διαφορές αλλά και τις ομοιότητες με την Ελλάδα και τι μπορεί να αναμένει κανείς όταν 
σκέφτεται να κάνει ένα παρόμοιο βήμα. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (STEM: 

SCIENCE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS): ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Λουλούδη M. 
 

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εισήγηση γίνεται στην ειδική συνεδρία ‘Γυναίκες στην Επιστήμη’ στο πλαίσιο του 1ου 

Συνεδρίου Νέων Επιστημόνων που διοργανώνεται διαδικτυακά από τα Τμήματα Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Περιλαμβάνει σύντομη αναδρομή στο πως εξελίχθηκε η συμμετοχή των γυναικών στις επιστήμες 

στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην έρευνα. Έμφαση θα δοθεί στις Φυσικές 

Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM: Science,Technology, 

Engineering, Mathematics).Διαπιστώνεται ότι σήμερα (2021) υπάρχουν γυναίκες σε πολλά 

επιστημονικά πεδία, και μάλιστα επικεφαλής, με διακριτή συμμετοχή στην έρευνα και τις 

ανακαλύψεις. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να διανύσουμε 

μέχρι να φτάσουμε στην ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων προσπερνώντας πολιτισμικά, 

ιδεολογικά, κοινωνικά, θρησκευτικά στερεότυπα. 

Στόχος της παρέμβασής μου είναι στο να προβληματιστούμε, ειδικά αυτοί και αυτές που έχουν 

αποφασιστικό ρόλο, στο πώς θα ενισχύσουμε την επαγγελματική πορεία και παρουσία των 

γυναικών, και εν γένει των μειονοτήτων, στην ιεραρχία θέσεων που σχετίζονται με τις STEM. Η 

ισόρροπη συμμετοχή νέων γυναικών-επιστημόνων αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της 

ανάπτυξης και της ευημερίας των χωρών τους, αλλά πέρα από κάθε πιθανό οικονομικό όφελος, 

είναι κυρίως θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 

Μητσοπούλου Χ. 
 

Καθηγήτρια Χημείας, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ. 
Εργ. Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15771, Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο τίτλος και μόνο λέει πολλά!!!. 
 
Χρειάζεται άραγε να αναφερθούμε ξεχωριστά για τις γυναίκες, τον ρόλο τους και την συμβολή 
τους στην Επιστήμη; 
 
Έχετε ακούσει ποτέ μία ομιλία με τίτλο ‘Άνδρες στην Επιστήμη’; Η αλήθεια είναι ότι από 
περιέργεια έβαλα τον τίτλο στο google και δεν βρήκα τίποτα σχετικό. 
 
Αντιθέτως, παρότι οι γυναίκες σπουδάζουν – εργάζονται, θεωρούνται από το Σύνταγμα ίσες με 
τους άνδρες, στις επιστήμες και ειδικά στις φυσικές επιστήμες συζητούμε για τη θέση της στο 
χώρο. Ψάχνουμε να βρούμε αιτίες γιατί δεν ‘αποδίδουν’. Χρειαζόμαστε ένα άλλοθι ως κοινωνία 
στην διάκριση που δείχνουμε απέναντί τους. 
 
Αυτά και άλλα πολλά που σχετίζονται με την επαγγελματική / ακαδημαϊκή και ηθική 
αποκατάσταση τους θα αναφερθούν στην ομιλία αυτή. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Ή ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ; ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

 

Σιαβάλας Γ. 
 

Integrated Charge Evaluation and Asset Geochemistry, Shell Global Solutions International 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρουσίαση περιγράφει την ερευνητική και επαγγελματική πορεία του υπογράφοντα από τη 
δική του οπτική γωνία. Είναι δομημένη σε τρία μέρη, το πρώτο εκ των οποίων αναφέρεται στα 
χρόνια των προπτυχιακών του σπουδών, το δεύτερο στα χρόνια των μεταπτυχιακών σπουδών 
και της ερευνητικής του δραστηριότητας και το τρίτο στα χρόνια της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας ως στέλεχος πολυεθνικής εταιρίας.  
Στα δύο πρώτα μέρη επιχειρείται να αναδειχθεί πώς η αμφισβητούμενη σύνδεση μεταξύ της 
βασικής γεωλογικής έρευνας και της βιομηχανίας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες είναι 
εφικτή, παρά την περιορισμένη και αποσπασματική χρηματοδότηση της πρώτης από 
πολυεθνικές ή εθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γεωεπιστημών. Τα 
στοιχεία που απαιτούνται για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι ατομική αφοσίωση στην έρευνα 
ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεσο προφανές όφελος, ακόνισμα δεξιοτήτων και γνώσεων στο 
στενό ερευνητικό πεδίο, αλλά και διεύρυνση δεξιοτήτων σε συναφή ή και μη ερευνητικά 
αντικείμενα. Την ίδια στιγμή, η δραστηριοποίηση του ερευνητή σε κλαδικούς φορείς και διεθνείς 
οργανισμούς εκτός από την προσφορά στα κοινά, παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης που είναι δυνατό 
να αποδειχθούν ιδιαιτέρως χρήσιμες ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση. Στο σημείο 
αυτό, εκτός των άλλων, τονίζεται ο πολύ σημαντικός ρόλος της καθοδήγησης ενός νεαρού 
ερευνητή τόσο από τον επιβλέποντα όσο και από πιο έμπειρους συναδέλφους του. 
Στο τρίτο μέρος, η παρουσίαση ασχολείται με τις αναπόφευκτες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
το άτομο κατά τη μετάβαση από την πολύχρονη παραμονή σε ένα μικρό τμήμα ενός 
περιφερειακού πανεπιστημίου της Ελλάδας στις κεντρικές εγκαταστάσεις μιας μεγάλης 
πολυεθνικής εταιρίας στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και τον ενθουσιασμό που συνοδεύει τη 
μετάβαση αυτή. Επιχειρείται μία σύγκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων και σταχυολογούνται 
κάποιες βασικές παρατηρήσεις και διδάγματα μέσα από την προσωπική εμπειρία. 
Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με μία σύντομη αξιολόγηση της ως τώρα πορείας, των 
προοπτικών για το μέλλον και μια αναφορά ως προς την επάρκεια των εφοδίων που παρέχουν 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε ανθρώπους που επιθυμούν να δοκιμάσουν 
την τύχη τους σε εταιρίες και οργανισμούς παγκόσμιας κλάσης. 
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ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

Σπύρτου Α. 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εισήγηση ανιχνεύονται βασικά θέματα που μελετούν οι επιστήμες της αγωγής, όπως είναι 
οι θεωρίες μάθησης, η βιωματική προσέγγιση, η διερευνητική και εποικοδομητική μάθηση, η 
μεταγνώση, η ενταξιακή προσέγγιση, σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των Φυσικών 
Επιστημών, όπως είναι το STEAM και το RRI. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 
συγκλίνουσας ή κριτικής σκέψης, καθώς και της αποκλίνουσας ή δημιουργικής σκέψης. Υπό το 
φως της κριτικής σκέψης, αναλύονται παραδείγματα συστηματικής έρευνας που ακολουθεί 
ένας/μία επιστήμονας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών για την επίλυση ενός 
προβλήματος, π.χ. «πώς μπορεί να διδαχτεί η πυκνότητα ως ιδιότητα των υλικών σε 
μαθητές/τριες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;», «πώς μπορεί να διδαχτεί η στρατηγική ελέγχου 
μεταβλητών;», «πώς να εισάγουμε μια αφηρημένη έννοια, όπως την ενέργεια, στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση;». Υπό το φως της δημιουργικής σκέψης δηλαδή της σκέψης που οδηγεί σε 
δημιουργικές ιδέες αναδεικνύονται περιπτώσεις στις οποίες η έρευνα στην εκπαίδευση των 
Φυσικών Επιστημών αναζητά καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις πέρα από τα 
κλασικά γνωστικά αντικείμενα π.χ. ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, κ.λπ. Αναφέρεται η έρευνα για τη 
διδασκαλία του περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως 
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, δημιουργικής σκέψης στην οποία μπορούν να ενσωματωθούν 
χαρακτηριστικά τόσο της δημιουργικής όσο και της κριτικής σκέψης.  
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ΚΟΙΤΑΣΜΑ «GOLIAT»: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 

Tsikalas F.1, Uncini G.2, Mavilla N.2, Staine I.1, Casaglia F.2, Leutscher J.1, Gennaro M.1, 
Arrigoni V.1, Gustafsson L-E.1, Galimberti R.2, Daturi C.2 

 
1Vår Energi (former Eni Norge), Stavanger, Norway 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ιστορία της πρώτης εμπορικής ανακάλυψης και εκμετάλλευσης πετρελαίου στη Θάλασσα 
Μπάρεντς/Αρκτική Νορβηγία, της εταιρείας Vår Energi (πρώην Eni Norge), χρονολογείται από το 
2000, όταν η πρώτη γεώτρηση στη δομή Goliat ανακάλυψε 43 μέτρα στήλης πετρελαίου στο 
κάτω τμήμα της υπο-ομάδας Realgrunnen ηλικίας ανώτατου Τριαδικού-κατώτατου Ιουρασσικού. 
Η δομή Goliat είναι ένα επίμηκες αντίκλινο με κλειστές ισοϋψείς ποτάμιων και δελταϊκών 
ψαμμιτικών εναποθέσεων με υδρογονάνθρακες προερχόμενων από μητρικά πετρώματα ηλικίας 
Ανώτερου Ιουρασσικού. Η δομή Goliat βρίσκεται στο νότιο άκρο της λεκάνης Hammerfest και 
στις αρχικές ερμηνείες η δομή θεωρήθηκε ότι βρίσκεται πολύ μακριά από την κύρια περιοχή 
γένεσης των υδρογονανθράκων. Η ανακάλυψη Goliat το 2000 ήρθε μετά από 20 χρόνια 
εξερεύνησης στη Θάλασσα Μπάρεντς και πάνω από 54 γεωτρήσεις ως τότε με μία μόνο 
εμπορική ανακάλυψη (κοίτασμα φυσικού αερίου Snøhvit: ανακάλυψη το 1981, τέθηκε σε 
εκμετάλλευση το 2007). Κατά συνέπεια, η ανακάλυψη Goliat αποτέλεσε μία μεγάλη έκπληξη για 
τη νορβηγική πετρελαϊκή βιομηχανία και είχε ως αποτέλεσμα την ευρεία αποδοχή της 
καινοτόμου γεωλογικής αντίληψης της εταιρείας Vår Energi για τη μετανάστευση και 
επανεγκατάσταση υδρογονανθράκων σε «μεγάλες αποστάσεις» και την παγίδευση πετρελαίου 
στα «περιθώρια λεκανών» μέσω μηχανισμού πλήρωσης-και-διαρροής. Ιδιαίτερης σημασίας είναι 
τα αποτελέσματα της τρίτης γεώτρησης (2005) στον Goliat. Εκτός από τη στήλη 
υδρογονανθράκων 68 μέτρων που επιβεβαιώθηκε στον ταμιευτήρα Realgrunnen, η γεώτρηση 
ανακάλυψε μία στήλη πετρελαίου 80 μέτρων σε ποτάμιες και δελταϊκές ψαμμιτικές εναποθέσεις 
ηλικίας Μέσου Τριαδικού (σχηματισμός Kobbe), που ήταν ο δευτερεύων στόχος της γεώτρησης, 
αλλά στη συνέχεια έγινε ο κύριος ταμιευτήρας στον Goliat. Το πετρέλαιο στον σχηματισμό Kobbe 
προέρχεται από μητρικά πετρώματα Κατώτερου-Μέσου Τριαδικού. Τα αποτελέσματα της τρίτης 
γεώτρησης ήταν η «αλλαγή του παιχνιδιού/σημείο καμπής» για τον Goliat. Η ανακάλυψη 
πετρελαίου στο Μέσο Τριαδικό άνοιξε ένα νέο ταμιευτήρα και πετρελαϊκό σύστημα στη 
Θάλασσα Μπάρεντς και παρείχε μια σταθερή βάση αποθεμάτων για την πρώτη εμπορική 
εκμετάλλευση πετρελαίου στην Αρκτική Νορβηγία. Σήμερα, το κοίτασμα Goliat (Vår Energi: 
ποσοστό 65%, Equinor/πρώην Statoil: ποσοστό 35%) είναι η πρώτη εκμετάλλευση πετρελαίου 
(σε παραγωγή από τον Μάρτιο 2016) στο νορβηγικό τμήμα της Θάλασσας Μπάρεντς. Βρίσκεται 
71° 30' βόρειο γεωγραφικό πλάτος και είναι το βορειότερο υποθαλάσσιο κοίτασμα σε 
εκμετάλλευση στον κόσμο. Τα ανακτήσιμα αποθέματα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 175 
εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και σύμφωνα με το τρέχον Σχέδιο Παραγωγής και 
Εκμετάλλευσης του κοιτάσματος (PDO) οι δύο ταμιευτήρες αποστραγγίζονται από 22 γεωτρήσεις 
που είναι συνδεδεμένες με την πλωτή πλατφόρμα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης 
(FPSO). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η καταλυτική αντίδραση αναγωγής του CO2 με υδρογόνο αποτελεί μία υποσχόμενη προσέγγιση 
προς την κατεύθυνση δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης των αυξανόμενων βιομηχανικών 
εκπομπών CO2 και αποτροπής της κλιματικής μεταβολής. Παράλληλα, η διαλείπουσα ενέργεια 
από μεταβλητές ΑΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή «πράσινου» H2 μέσω της 
ηλεκτρόλυσης νερού. Συνεπώς, ο συνδυασμός των παραπάνω διεργασιών δύναται να οδηγήσει 
στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ουδέτερου ανθρακικού 
αποτυπώματος όπως CO, CH4 ή συνθετικά υγρά καύσιμα μέσω της διεργασίας Fischer-Tropsch. 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αντίδραση αναγωγής CO2 με υδρογόνο σε καταλύτες 
CuO/CeO2 (20 % κ.β. Cu), που εμφανίζουν υψηλή καταλυτική ενεργότητα λόγω της συνεργιστικής 
επίδρασης χαλκού-δημητρίας. Στα ανωτέρω υλικά πραγματοποιήθηκε προσθήκη Cs σε 
διαφορετικές συγκεντρώσεις (0-4 άτομα Cs ανά nm2) μέσω της μεθόδου του υγρού εμποτισμού 
για να διερευνηθεί η επίδραση της αλκαλικής προώθησης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 
καταλυτών, καθώς και στην ενεργότητα/εκλεκτικότητα της αντίδρασης υπό συνθήκες περίσσειας 
υδρογόνου. Τα παρασκευασθέντα δείγματα χαρακτηρίστηκαν εκτενώς με χρήση των τεχνικών 
ΒΕΤ, XRD, XPS, H2-TPR, CO2-TPD, FT-IR πυριδίνης και CO-DRIFTS. 
Τα πειράματα καταλυτικής αξιολόγησης διεξήχθησαν σε τυπική διάταξη αντιδραστήρα σταθερής 
κλίνης από χαλαζία, ο οποίος φορτωνόταν με 200 mg καταλύτη αναμεμειγμένα με ίση ποσότητα 
αδρανούς SiO2. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασιακό εύρος 
200-500 oC, ωριαία ταχύτητα χώρου WHSV = 30 L∙g-1∙h-1 και γραμμομοριακή αναλογία 
αντιδρώντων H2:CO2 = 9. Πριν από κάθε πείραμα ο καταλύτης αναγόταν επί τόπου για 60 min 
στους 400 oC με ροή καθαρού H2. 
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η προσθήκη Cs στο σύστημα CuO/CeO2 μείωσε τη μετατροπή 
του CO2, ενώ ενίσχυσε σημαντικά την εκλεκτικότητα προς CO. Ειδικότερα, η προσθήκη Cs σε 
συγκέντρωση 2 ατόμων Cs ανά nm2 οδήγησε σε μετατροπή CO2 ίση με τη θερμοδυναμικά 
επιτρεπτή και σε εκλεκτικότητα CO > 96% στους 430 oC, ενώ περαιτέρω αύξηση της 
συγκέντρωσης Cs στα δείγματα δεν επέφερε κάποια επιπλέον μεταβολή στην ενεργότητα και 
κατανομή των προϊόντων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να ερμηνευθούν επί τη 
βάσει της επίδρασης της προσθήκης του αλκαλίου στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και 
οξεοβασικές ιδιότητες των υλικών. Η προσθήκη Cs μείωσε σημαντικά την ειδική επιφάνεια ΒΕΤ 
και τις ενεργές θέσεις για τη μετατροπή του CO2, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε σε αύξηση της 
βασικότητας των δειγμάτων και σε σταθεροποίηση των μερικώς ανηγμένων ειδών Cuδ+, 
ευνοώντας την παραγωγή CO, καταστέλλοντας παράλληλα την ανταγωνιστική αντίδραση 
μεθανίωσης. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00094). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εξατομικευμένη και στοχευμένη λήψη μιας φαρμακευτικής ουσίας αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η ανάγκη προστασίας της ένωσης έως το 
σημείο τελικής αποδέσμευσης, καθώς και ελεγχόμενης χορήγησής της, οδήγησαν στην 
τεχνολογία εγκλεισμού φαρμακευτικών ουσιών σε νανοσωματίδια. Σήμερα, ο νανοεγκλεισμός 
εφαρμόζεται περαιτέρω για τη βελτίωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων και την κάλυψη 
ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων. 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μελέτη εγκλεισμού ναριγκίνης σε νανοσωματίδια 
πυριτίας με μήτρα το τετρα–αιθοξυσιλάνιο (TEOS). Το αντιδραστήριο TEOS υδρολύεται σε 
βασικό περιβάλλον παρουσία αιθανόλης προς πυριτικό δίκτυο ομάδων Si-O-Si, στο εσωτερικό 
του οποίου είναι δυνατός ο εγκλεισμός μορίων. Επιπλέον, τα νανοσωματίδια επικαλύπτονται με 
πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG 3000) προς αποφυγή του φαινομένου της συσσωμάτωσης. Η 
ναριγκίνη ανήκει στις φλαβανόνες, γενική δομή των φλαβονοειδών, και παρουσιάζει ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση εξαιτίας των χαρακτηριστικών ομάδων OH. Τα φλαβονοειδή εκκαθαρίζουν 
τον οργανισμό από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, είτε ελκύοντας ρίζες οξυγόνου πριν οδηγηθούν σε 
σύστημα αντιδράσεων Fenton και παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου, είτε 
εξουδετερώνοντας λιποϋπεροξειδικές ρίζες που σχηματίζονται κατά τη λιπιδική υπεροξείδωση. 
Τα συντεθέντα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν δομικά και μορφολογικά μέσω 
φασματοσκοπίας υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 
(SEM). Επίσης, διερευνήθηκαν: α) το ποσοστό εγκλεισμού, και β) ο ρυθμός αποδέσμευσης της 
ουσίας συναρτήσει του χρόνου με φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού (UV-Visible). Η 
μελέτη των φασμάτων FT-IR επιβεβαιώνει την ύπαρξη νανοσωματιδίων TEOS επικαλυμμένων με 
πολυαιθυλενογλυκόλη, χωρίς όμως εμφανείς τις κορυφές της ναριγκίνης. Ωστόσο, από τους 
υπολογισμούς απόδοσης του εγκλεισμού, 50-70% της αρχικής ποσότητας ναριγκίνης δεν 
εγκλείστηκε στα νανοσωματίδια. Η απουσία κορυφών ναριγκίνης στα φάσματα FT-IR αποτελεί 
θέμα περαιτέρω διερεύνησης. Πιθανές αιτίες που εξετάζονται είναι α) πολύ μικρή εγκλεισμένη 
ποσότητα, και β) η νανοδομή Si-O-Si να θωρακίζει το μόριο, αποτρέποντας ποιοτικό 
χαρακτηρισμό με FT-IR. Τέλος, τα αποτελέσματα της χρονικής μελέτης αποδέσμευσης της 
ναριγκίνης σε μεθανόλη δείχνουν μεγιστοποίηση της αποδέσμευσης μετά από 16 h. 
 



1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 

 15 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Βασιλείου Χ.1, Μάτσια Σ.1, Κιουμής Ι.2, Σαλίφογλου Α.1 
 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

2 Τμήμα Ιατρικής, Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο “Παπανικολάου” 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χορτιάτης Θεσσαλονίκη 57010 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νόσος που πλήττει τους πνεύμονες 
λόγω στένωσης των αεραγωγών και καταστροφής του πνευμονικού ιστού. Οι μέθοδοι θεραπείας 
της ασθένειας ποικίλουν ανάλογα με το στάδιο της νόσου, συμπεριλαμβάνοντας την 
οξυγονοθεραπεία και τη χορήγηση φαρμάκων (βρογχοδιασταλτικών ή εισπνεόμενων). 
Φαρμακευτικά σκευάσματα με μέγεθος σωματιδίων >10 μm αδυνατούν να φτάσουν στους 
πνεύμονες λόγω προσκρούσεων στη ρινοφαρυγγική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιείται έρευνα σύνθεσης σωματιδίων με μέγεθος 1-5 μm. 
Με γνώμονα τη βελτιστοποίηση του χρονικού προφίλ απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας 
στους πνεύμονες καθώς και τη λήψη της ικανής και αναγκαίας ποσότητας φαρμάκου, τα 
τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες με βιοδιασπώμενα πολυμερή (PCL, 
PLGA, PGA), τα οποία χρησιμοποιούνται ως φορείς της φαρμακευτικής ουσίας. Η πολυ(ε-
καπρολακτόνη) (PCL) είναι βιοαποικοδομήσιμος πολυεστέρας με ιδιαίτερη αντοχή σε διαλύτες. 
Αποικοδομείται στο νερό σταδιακά, με πρώτο στάδιο την υδρολυτική διάσπαση εστερικών 
δεσμών. Ως γαλακτωματοποιητής χρησιμοποιείται η πρωτεΐνη ορού γάλακτος (WPI), 
υδατοδιαλυτό μίγμα β-γαλακτοσφαιρίνης, α-λακταλβουμίνης, αλβουμίνης και ανοσοσφαιρινών. 
Η WPI διαλύεται σε υπερκαθαρό νερό, ενώ το πολυμερές σε διχλωρομεθάνιο. Η υδατική φάση 
ενσωματώνεται στάγδην και υπό ανάδευση στην ελαιώδη φάση με επακόλουθη ομογενοποίηση. 
Το γαλάκτωμα O/W που προκύπτει οδηγείται σε φυγοκέντριση και ξήρανση, για απομόνωση των 
μικροσωματιδίων. Στην συνέχεια μελετάται η δομή, η μορφολογία και η κατανομή μεγέθους με 
τεχνικές φασματοσκοπίας υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR), συνεστιακού 
μικροσκοπίου και αναλυτή μεγέθους σωματιδίων με λέιζερ (Mastersizer 3000). 
H μελέτη των φασμάτων FT-IR επιβεβαιώνει την ύπαρξη μικροσωματιδίων PCL-WPI. Η 
απεικόνιση των σωματιδίων φανερώνει ένα εύρος μεγέθους από 1-5 μm. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από τις μετρήσεις κατανομής μεγέθους σωματιδίων σε Mastersizer 3000, δείχνοντας 
μονοδιασπορά γύρω από τα 5 μm. 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΠΛΑΣΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΓΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 

 

Γεμενετζή Α.1, Μουλαράς Κ.2, Δεληγιαννάκης Ι.2, Λουλούδη Μ.1 
 

1Εργαστήριο Βιομιμητικής Κατάλυσης & Υβριδικών Υλικών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
45110 Ιωάννινα, Ελλάδα 

2 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 
Ιωάννινα, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα νανοσωματίδια αργύρου (Ag0NPs) απορροφούν και σκεδάζουν το φως με εξαιρετική απόδοση 
λόγω των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, τα οποία υφίστανται μια συλλογική ταλάντωση όταν 
διεγερθούν από ακτινοβολία UV-Vis. Αυτός ο φωτοεπαγόμενος Εντοπισμένος Συντονισμός 
Επιφανειακών Πλασμονίων (Localized Surface Plasmon Resonance - LSPR) δημιουργεί δονητικές 
και θερμικές στάθμες που μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η δραστικότητα 
διάφορων καταλυτικών συστημάτων. 
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η επίδραση των φαινομένων LSPR που συμβαίνουν σε ένα 
καταλυτικό σύστημα (σύμπλοκο MnII) που χρησιμοποιείται σε αντιδράσεις οξείδωσης. 
Παράχθηκαν πλασμονικά νανοσωματίδια αργύρου επικαλυμμένα με ένα κέλυφος από σίλικα 
[SiO2@Ag0 PNPs] με την τεχνολογία του Πυρόλυσης Ψεκασμού Φλόγας (Flame Spray Pyrolysis - 
FSP), μία μέθοδο που επιτρέπει την κλιμακούμενη παραγωγή νανοσωματιδίων ελεγχόμενου 
μεγέθους/σύστασης. Αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων 
αναλογιών, ποσότητας και κατανομής ενός ενεργού καταλυτικά συμπλόκου MnII με 
υποκαταστάτη μία βάση Schiff πλησίον των SiO2@Ag0 PNPs. Χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία 
Raman, αποδεικνύεται ότι η παρουσία των SiO2@Ag0 PNPs στο καταλυτικό σύστημα του 
συμπλόκου LMnII γίνεται πηγή ισχυρών φαινομένων LSPR που επηρεάζουν το σύμπλοκο και έχει 
ως αποτέλεσμα φάσματα SERS Raman. 
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ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
(ΖΕΟΛΙΘΟ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

Γεωργιάδης A.Γ.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Σταύρου Σ.1, Γεντεκάκης Γ.2, Γούλα Μ.Α.1 
 

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

2Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το υδρόθειο (H2S) είναι ένα αέριο διαβρωτικό για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, και υψηλής 
τοξικότητας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επομένως, η απομάκρυνσή του από τα 
βιομηχανικά αέρια πριν τη χρήση τους είναι απαραίτητη. Ποικίλες μέθοδοι έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για διεργασίες αποθείωσης με την προσρόφηση να κερδίζει συνεχώς 
έδαφος. Διάφορα προσροφητικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό όπως οι ενεργοί 
άνθρακες, τα οξείδια μετάλλων, τα MOFs και οι ζεόλιθοι, με τους ζεόλιθους να παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτη προσροφητική ικανότητα στην απομάκρυνση τοξικών αερίων όπως το H2S.  
Στη παρούσα μελέτη, ένα εμπορικό μοριακό κόσκινο χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση H2S 
από αέρια μίγματα. Η επίδραση της θερμοκρασίας, της συγκέντρωσης H2S στην είσοδο, το αέριο 
μίγμα εισόδου και οι κύκλοι προσρόφησης/εκρόφησης, διερευνήθηκαν. Οι κινητικές και 
θερμοδυναμικές παράμετροι επίσης ερευνήθηκαν. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα 
εξής: 

• Αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας προσρόφησης 
του H2S, υποδεικνύοντας ότι τα μόρια H2S φυσιοροφούνται. 

• Υψηλές συγκεντρώσεις H2S στην είσοδο οδηγούν στη μείωση του σημείου διάσπασης, το 
οποίο λογικά οφείλεται στην αποτελεσματική μείωση της διάχυσης των πόρων με την 
αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης του H2S.  

• Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα δέσμευσης H2S 
καθώς αρκετές ενεργές θέσεις του προσροφητή καταλαμβάνονται από αυτό το μη-πολικό 
όξινο αέριο. Ωστόσο, η πρόσληψη H2S παρέμεινε σχετικά υψηλή, δείχνοντας ότι το 
μοριακό κόσκινο μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για απομάκρυνση του 
H2S. 

• Η μελέτη αναγεννησιμότητας έδειξε ότι αντίστροφη προσρόφηση επιτυγχάνεται, έτσι το 
μοριακό κόσκινο μπορεί επιτυχώς να επαναχρησιμοποιηθεί, για τουλάχιστον τρείς 
κύκλους.  

• Η διεργασία της αποθείωσης με εμπορικό μοριακό κόσκινο ακολουθεί το μοντέλο 
Bangham και διάχυση στους πόρους αποτελεί το βήμα ελέγχου της διεργασίας της 
προσρόφησης. 

• Το τροποποιημένο διάγραμμα Arrhenius έδειξε ότι η ενέργεια ενεργοποίησης ήταν 42.70 
kJ molˉ1

. 

• Η θερμοδυναμική μελέτη αποκάλυψε ότι, η διεργασία αποθείωσης με εμπορικό μοριακό 
κόσκινο είναι μια αυθόρμητη και εξώθερμη διεργασία, και επίσης ότι η φυσική 
προσρόφηση, είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός προσρόφησης. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00782). 
  



1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 

 18 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Γεωργιάδης Γ.A.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Σταύρου Σ.1, Γεντεκάκης Ι.2, Γούλα Μ.1 
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
2Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το υδρόθειο (H2S) είναι άχρωμο, διαβρωτικό, υδατοδιαλυτό, υψηλής τοξικότητας και εύφλεκτο 
όξινο αέριο, το οποίο έχει τη χαρακτηριστική αποκρουστική μυρωδιά κλούβιου αυγού. Είναι 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο, βλαβερό για το περιβάλλον (όξινη βροχή), και καταστροφικό για 
τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η απομάκρυνσή του πριν τη 
βιομηχανική του χρήση (π.χ. βιοάεριο, φυσικό αέριο) είναι επιτακτική. Διάφορες μέθοδοι 
απομάκρυνσης του H2S έχουν χρησιμοποιηθεί όπως η χημική οξείδωση, η βιολογική 
επεξεργασία, η καταλυτική μετατροπή, η κατακρήμνιση (precipitation), η ηλεκτροχημική 
μέθοδος μείωσης (electrochemical abatement), η καταλυτική προσρόφηση, και ο χημικός 
καθαρισμός (chemical scrubbing), με τη ξηρή όμως προσρόφηση να υιοθετείται όλο και 
συχνότερα λόγω του ότι είναι οικονομική αλλά και αποδοτική σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η εμβάνθυνση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με 
τους αποδοτικότερους προσροφητές. Οι παραδοσιακοί προσροφητές που ευρέως 
χρησιμοποιούνται στην απομάκρυνση του H2S είναι οι φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, οι ενεργοί 
άνθρακες και τα οξείδια μετάλλων. Αυτά τα υλικά μπορεί να έχουν κρυσταλλική (ζεόλιθοι) ή 
άμορφη (ενεργοί άνθρακες) δομή, ενώ μπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω ώστε να 
αλλάξουν οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες, αναβαθμίζοντας έτσι την προσροφητική τους 
ικανότητα προς συγκεκριμένα μόρια. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να 
διευκρινιστούν. Για παράδειγμα, για το φυσικό αέριο που περιέχει πολικά (H2S/H2O) και μη 
πολικά μόρια (CH4), απαιτείται μια προσροφητική επιφάνεια με πολικές ιδιότητες ώστε, να 
επιτευχθεί ο διαχωρισμός (H2S/CH4). Η παρουσία του H2Ο, με διπολική ροπή δύο φορές 
μεγαλύτερη σε σχέση με το H2S, θέτει προκλήσεις σχετικά με τον διαχωρισμό CH4/H2S που 
βασίζεται στη διαφορά πολικότητας. Συγκριτικά με το H2O, το H2S είναι ισχυρότερο οξύ, έτσι, η 
χρήση αμινο-τροποποιημένων ομάδων στην επιφάνεια των προσροφητών (π.χ. MCM-
41/Polyethylenimine), αποτελεί εναλλακτική επιλογή για την απομάκρυνση του H2S. Παρόλα 
αυτά, η χρήση αμινών δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον διαχωρισμό CO2/H2S (π.χ., 
μείγμα βιοαερίου) λόγω του ότι το CO2 έχει μεγαλύτερη οξύτητα συγκριτικά με το H2S. Τόσο το 
H2S όσο και το CO2 είναι δέκτες ηλεκτρονίων (θεωρία του Lewis για οξέα), και αλληλεπιδρούν 
από κοινού με τις αμίνες. Ως εκ τούτου, με φυσική προσρόφηση δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητικός διαχωρισμός CO2/H2S καθώς το H2S πρέπει να προσροφάται εκλεκτικά 
(χημειορόφηση). Σύμπερασματικά οι ενεργοί άνθρακες έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη 
προσροφητική ικανότητα σε σύγκριση με τους ζεόλιθους και τα οξείδια μετάλλων με τιμές που 
φτάνουν τα 300 mg/g. Ωστόσο, όπως και τα οξείδια μετάλλων δεν μπορούν να αναγεννηθούν. 
Τέλος οι ζεόλιθοι, έχουν επιδείξει αξιόλογη προσροφητική ικανότητα σε υδρόθειο, με 
δυνατότητα αναγέννησης (περίπου 400 oC). 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00782). 
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ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ MoS2/BiOCl ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗΣ  

 

Γκρίλλα Ε.1, Καγιαλάρη Μ.Ν.1, Πεταλά Α.1, Φροντιστής Ζ.2, Μαντζαβίνος Δ.1 
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση φαρμακευτικών ουσιών τις τελευταίες δεκαετίες και η 
αλόγιστη απόρριψη τους στο περιβάλλον και σε συνδυασμό με την αναποτελεσματικότητα των 
ήδη γνωστών βιολογικών μεθόδων για πλήρη αποδόμηση τους, οδήγησε στην ανάγκη 
αναζήτησης νέας γενιάς τεχνολογιών, αποτελεσματικότερων και συγχρόνως φιλικών στο 
περιβάλλον. Από την αναφορά του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) ως φωτοκαταλύτη για την 
διάσπαση του νερού την δεκαετία του 1970, η φωτοκατάλυση με χρήση ημιαγωγών, μια φιλική 
προς το περιβάλλον τεχνολογία, χρησιμοποιείται ευρέως για την αποδόμηση οργανικών ρύπων.  
Τα υλικά με βάση το βισμούθιο είναι υποσχόμενα υλικά στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση 
χρωστικών και φαρμακευτικών ουσιών. Το οξυχλωρίδιο του βισμουθίου (BiOCl) είναι ένας 
υποψήφιος φωτοκαταλύτης που μπορεί να συναγωνιστεί το TiO2. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει 
ότι παρά το μεγάλο ενεργειακό του χάσμα, με την κατάλληλη σύνθεση και προσθήκη ιόντων, η 
φωτοκαταλυτική ενεργότητα του μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Ένας τρόπος αύξησης της 
ειδικής επιφάνειας του ημιαγωγού είναι η στήριξη του σε υλικά άνθρακα.  
Υπό αυτό το πρίσμα στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η σύζευξη του MoS2 και του BiOCl για 
την αποδόμηση της βαλσαρτάνης (VLS) μέσω προσομοιωμένης ηλιακής ακτινοβολίας. Ο 
φυσικοχημικός χαρακτηρισμός του σύνθετου καταλύτη πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους: 
φυσικής ρόφησης αζώτου σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (ΒΕΤ) και περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD). 
Εξετάστηκε η φωτοκαταλυτική ενεργότητα του σύνθετου καταλύτη MoS2/BiOCl με διαφορετικές 
αναλογίες μάζας του MoS2 (0.1-10.0 wt.%). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο σύνθετος καταλύτης 
0.25% MoS2/BiOCl επιτυγχάνει την βέλτιστη αποδόμηση της οργανικής ένωσης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η ουσία δεν φωτολύεται, καθώς μόνο το 10% της ουσίας αποδομείται μετά από 
μια ώρα ακτινοβόλησης, αντίθερα επιτυγχάνεται πλήρη απομάκρυνση παρουσία 1000 mg/L από 
το σύνθετο καταλύτη 0.25% MoS2/BiOCl. Στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί η 
φωτοκαταλυτική δραστικότητα του καταλύτη, πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε διαφορετικές 
πραγματικές και συνθετικές υδατικές μήτρες, περιλαμβανόμενης της δευτεροβάθμιας εκροής 
(WW), του εμπορικά διαθέσιμου εμφιαλωμένου νερού (BW), του υπερκάθαρου νερού με την 
προσθήκη χουμικού οξέος (10, 20 mg/L HA) και υπερκάθαρου νερού με την προσθήκη 
ανόργανων ιόντων (NaCl και NaHCO3) σε συγκεντρώσεις που ταιριάζουν με τις ποσότητες των 
πραγματικών υδάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της 
υδατικής μήτρας τόσο μειώνεται και η απόδοση της διεργασίας. Τέλος, ο σύνθετος καταλύτης 
0.25% MoS2/BiOCl εμφανίζει πολύ καλή σταθερότητα μετά από 360 min ακτινοβόλησης, 
αποτελώντας έναν υποσχόμενο καταλύτη για την απομάκρυνση οργανικών ουσιών παρουσία 
ηλιακής ακτινοβολίας. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (CO/H2) 

 

Δαμασκηνός Κ.1, Ευσταθίου Α.Μ.1 
 

1Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1 Λεωφόρος Παν/μιου, 
Πανεπιστημιούπολη, 2109, Λευκωσία 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντίδραση ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου (dry reforming of methane, DRM: CH4 + CO2 → 
2CO + 2H2) συνεχίζει να μελετάται εκτενώς από την επιστημονική κοινότητα, αφού προσφέρει 
ποικίλα πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση τόσο του φυσικού αερίου πλούσιου σε διοξείδιο του 

άνθρακα (> 40 vol %), όσο και του βιοαερίου προς παραγωγή ολεφινών (CO/H2  1), όπως και 
άλλων χημικών ενώσεων μέσω καταλυτικών διεργασιών Fischer-Tropsch. Εντούτοις, η μη 
βιομηχανική εφαρμογή της τεχνολογίας DRM σε μεγάλη κλίμακα ακόμη, οφείλεται κύρια στη μη 
εξεύρεση κατάλληλου καταλυτικού συστήματος με μεγάλη αντίσταση στην εναπόθεση άνθρακα 
για μεγάλους χρόνους λειτουργίας της διεργασίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η χρήση 
μεταλλοξειδίων-υποστρωμάτων για εναπόθεση του νικελίου (κύριο καταλυτικό στοιχείο με 
χαμηλό κόστος) με ευκίνητα πλεγματικά οξυγόνα, όπως αυτό του CeO2 και μικτών οξειδίων του 
μετά από εισαγωγή άλλων μεταλλοκατιόντων στην κρυσταλλική του δομή (π.χ., La3+, Pr3+, Ti4+), 
ενισχύουν σημαντικά την αντίσταση των καταλυτών Ni στην εναπόθεση άνθρακα. 
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης του μεγέθους των κρυσταλλιτών Ni 
(dNi, nm) εναποτιθέμενοι σε μεικτό οξείδιο Ce0.8Ti0.2O2-δ, στην (α) προέλευση του άνθρακα (CH4 vs 
CO2 reaction path), (β) στους ρυθμούς εναπόθεσης άνθρακα (διάσπαση CH4 και αντίδραση 
reverse Boudouard), και (γ) της συμμετοχής του πλεγματικού οξυγόνου του υποστρώματος στην 
αεριοποίηση του εναποτιθέμενου άνθρακα προς παραγωγή CO(g) σε συνθήκες DRM. Για το 
σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν διάφορα δυναμικά ισοτοπικά πειράματα με τη χρήση 18Ο2 και 
13CO2. Για τη συσχέτιση της επίδρασης του μεγέθους των κρυσταλιτών Ni στην ποσότητα και τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του εναποτιθέμενου άνθρακα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 
θερμοπρογραματιζόμενης οξείδωσης (TPO) και χρήση της φασματοσκοπίας HR-TEM και XRD.  
Το μικτό οξείδιο Ce0.8Ti0.2O2-δ (solid solution) παρασκευάστηκε με την τροποποιημένη τεχνική 
λύματος-πηκτώματος με χρήση κιτρικού οξέος (citrate sol-gel), ενώ η εναπόθεση του μετάλλου 
(3-10 %κ.β. Ni) πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Ο προσδιορισμός του 
μεγέθους των σωματιδίων Ni για τα τέσσερα καταλυτικά συστήματα x % κ.β Ni (x = 3, 5, 7.5 και 
10) πραγματοποιήθηκε μέσω πειραμάτων H2-TPD καθώς και χρήσης των τεχνικών PXRD και HR-
TEM. Η τεχνική H2-TPD χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ανάδειξη της επίδρασης του dNi (nm) στη 
δημιουργία διαφορετικών επιφανειακών ειδών Ni. 
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι η μείωση του μεγέθους των 
σωματιδίων Ni στηριζόμενα στο υπόστρωμα Ce0.8Ti0.2O2-δ, μειώνει σημαντικά το ρυθμό 
εναπόθεσης άνθρακα (προέρχεται αποκλειστικά από τη διάσπαση CH4), ενώ o ρυθμός 
αεριοποίησης του εναποτιθέμενου άνθρακά, μέσω της αντίδρασης του με ευκίνητα πλεγματικά 
οξυγόνα του υποστρώματος, καθίσταται σημαντικός ανεξάρτητα του dNi (nm).  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ 
ΤΙΤΑΝΙΑΣ TiO2-x ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 

 

Δημητρίου Χ.1, Μουλαράς Κ.1, Δεληγιαννάκης Ι.1 
 

1Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η νανοτεχνολογία έχει αναβαθμίσει την επιστήμη των δομικών υλικών, εκμεταλλευόμενη τις 
ιδιαίτερες ιδιότητες της νανοκλίμακας με τη μείζονα συνεισφορά της στην φωτοκατάλυση 
(διάσπαση Η2Ο, αναγωγή CO2). Οι προκλήσεις αφορούν [i] την εκμετάλλευση του ηλιακού 
φάσματος, [ii] τον διαχωρισμό των φορέων (ηλεκτρονίων/οπών). Σε αυτό το πλαίσιο, το διοξείδιο 
του τιτανίου (TiO2), ένα νανοϋλικό με απεριόριστες χρήσεις στην ιατρική, τις κατασκευές, στα 
καταναλωτικά αγαθά, που εκτός και από τα περιβαλλοντικά οφέλη, έχει αποκτήσει κυρίαρχο 
ρόλο ως φωτοκαταλύτης με μεγάλο ενεργειακό όφελος. Ωστόσο, απαιτείται η ανάπτυξη νέων 
υλικών για την παροχή βελτιωμένων επιδόσεων σε σχέση με τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες και 
την εύρεση νέων χρήσεων για τη φωτοκατάλυση δράση του TiO2. Έχοντας αυτό κατά νου, 
χρειάζεται να τροποποιηθεί η επιφάνεια του TiO2 για τη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής 
ενεργότητας μέσω δημιουργίας πλεγματικών ατελειών (κενά οξυγόνου, ανηγμένα Ti3+ κέντρα), 
εμποδίζοντας την αντίδραση της επανασύνδεσης φορέων και αυξάνοντας την απόκριση του 
υλικού προς το ορατό τμήμα της ακτινοβολίας, ρυθμίζοντας το ενεργειακό χάσμα και την 
κρυσταλλική δομή καταλλήλως.  
Στην παρούσα εργασία, κατασκευάστηκαν ημιαγώγιμα νανοσωματίδια ανηγμένης τιτανίας TiO2-x 
χωρίς και με ενθυλάκωση διοξειδίου του πυριτίου, TiO2-x@SiO2 χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (Flame Spray Pyrolysis, FSP). Συγκεκριμένα, με τη διάταξη 
Ανοξικού – Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (Anoxic–FSP, A-FSP), αλλά και με την προσθήκη 
μεθανίου (CH4) ακτινικά στον μηχανισμό διασποράς της φλόγας, εξασφαλίζεται αναγωγικό 
περιβάλλον που συμβάλλει στη σύνθεση νανοσωματιδίων TiO2 με ελεγχόμενες πλεγματικές 
ατέλειες μειώνοντας έτσι το ενεργειακό χάσμα του. Συσχετίζοντας το σχηματισμό ρουτιλίου, την 
μείωση του ενεργειακού χάσματος και τον πληθυσμό των φωτο-διεγερμένων φορέων αποκτάται 
ένας αξιόπιστος δείκτης ανοξικότητας, ο οποίος αποκαλύπτει το «διαταραγμένο» κρυσταλλικό 
πλέγμα του TiO2. Επίσης, μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε ένα μικρό ποσοστό φάσεων Magnéli 
(TinO2n-1, n = 4–9) του TiO2, των οποίων ο σχηματισμός τους προωθείται από την φάση του 
ρουτιλίου. Τέλος, η θερμική κατεργασία των παραπάνω δειγμάτων σε θερμοκρασία > 1000 οC 
υπό ατμόσφαιρα μεθανίου (CH4) και αζώτου (N) συνέβαλλε στην περαιτέρω εμφάνιση των 
φάσεων Magnéli. Όλα τα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν εκτενώς με τις τεχνικές των XRD, ΒΕΤ, 
XPS, Raman, EPR, UV-VIS DRS και FT-IR. 
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ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ιr ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ Al2O3-CexZr1-xO2 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ CO: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

Δρόσου Κ.1, Φουντούλη Θ.1, Χαρισίου Ν.Δ.2, Γούλα Μ.Α.2, Γεντεκάκης I.1 
 

1 Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο 
Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα 

2 Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (LAFEC), Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ενδελεχής μελέτη της επίδρασης της φύσης αλλά και 
της μεθόδου σύνθεσης του φορέα καταλυτών Ιριδίου (χαμηλής φόρτισης σε ευγενές μέταλλο, 
δηλ. 1 wt% Ιr) ως προς την καταλυτική δραστικότητα τους στην αντίδραση οξείδωσης του CO σε 
συνθήκες περίσσειας Ο2. Ειδικότερα μελετήθηκε η επίδραση στην καταλυτική ενεργότητα 
φορέων μεικτών οξειδίων που παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα πλεγματικού οξυγόνου και 
κενές θέσεις οξυγόνου στην επιφάνεια τους (surface oxygen vacancies), ήτοι ACZ: Al2O3-CexZr1-x 
(όπου x=0, 0,25, 0,5 και 0,75). Οι φορείς ACZ παρασκευάστηκαν με δύο διαφορετικές μεθόδους 
(α) της συγκαταβύθισης (co-precipitation) (ACZ-P) και (β) της υδροθερμικής μεθόδου 
(hydrothermal method) (ACZ-H), ώστε παράλληλα να διερευνηθεί και η επίδραση της μεθόδου 
παρασκευής τους στη απόδοσή τους κατά την αντίδραση οξείδωσης του CO. Οι φυσικοχημικές 
και δομικές ιδιότητες των φορέων ACZ και των ομόλογων καταλυτών Ιριδίου αξιολογήθηκαν με 
διάφορες τεχνικές χαρακτηρισμού, όπως η περίθλαση ακτινών Χ (XRD), η προσρόφηση-
εκρόφηση N2 κατά BET-BJH, η θερμο-προγραμματιζόμενη αναγωγή με H2 (H2-TPR) και η 
ισοθερμοκρασιακή χημειορόφηση H2 (H2-Chem). Οι καταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν 
τόσο σε προ-ανηγμένους (25%Η2/He, 350οC, 0,5 h) όσο και σε προ-οξειδωμένους καταλύτες (20% 
Ο2/He, 400οC, 1 h) σε διαγράμματα έναυσης (light-off) και σε συνθήκες περίσσειας Ο2. Το μείγμα 
αερίων της τροφοδοσίας ήταν 1 v/v% CO και 5% v/v% Ο2 σε Ηe, και η συνολική παροχή 
τροφοδοσίας στον αντιδραστήρα (στερεάς κλίνης) FΤ=160 mL/min (wGHSV=320000 mL/gcath). 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι καταλύτες Ir/ACZ-H παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνολική 
(ΒΕΤ) επιφάνεια, μεγαλύτερο όγκο πόρων, καθώς και καλύτερη διασπορά του Ir σε σύγκριση με 
τους Ir/ACZ-P. Επιπλέον στα πειράματα ενεργότητας παρατηρήθηκε ότι οι καταλύτες Ir/ACZ-H 
έχουν εν γένει καλύτερη απόδοση, επιτυγχάνοντας 100% μετατροπή του CO σε χαμηλότερη 
θερμοκρασία, σε σύγκριση με τους Ir/ACZ-P. Ωστόσο η απόδοση των καταλυτών Ir/ACZ-H και 
Ir/ACZ-P βρέθηκε να είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη συνάρτηση, εξαρτώμενη τόσο 
από τον τρόπο παρασκευής, όσο και από την σύσταση του φορέα σε CeO2/ZrO2, αλλά και από 
την προ-επεξεργασία τους (προ-ανοιγμένοι ή προ-οξειδωμένοι καταλύτες). Όλες οι πειραματικές 
παρατηρήσεις και οι πιθανές εξηγήσεις της καταλυτικής συμπεριφοράς με βάση τις 
αναμενόμενες επιδράσεις μετάλλου-φορέα, μεγέθους κρυσταλλιτών Ir και άλλων παραγόντων 
που επηρεάζουν την σχέση δομή-ενεργότητα συζητούνται με λεπτομέρεια στην παρούσα 
εργασία. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 (Κωδικός Έργου: Τ7ΔΚΙ-00356). 
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ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ NiMo/SiO2  

 

Ζαφειρόπουλος Ι.1, Πετρόπουλος Γ.1, Κορδούλη Ε.1,2, Κορδούλης Χ.2, Λυκουργιώτης Α.2, 
Μπουρίκας Κ.1 

 
1Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η βιομάζα είναι μια εξαιρετική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Τα φυτικά έλαια, τα ζωικά λίπη, τα 
χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και τα λάδια μικροφυκών αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο είδος 
βιομάζας, καθώς αποτελούνται από φυσικά τριγλυκερίδια, τα οποία περιέχουν μικρότερες 
ποσότητες οξυγόνου σε σύγκριση με άλλα είδη βιομάζας. Αυτό το είδος βιομάζας 
χρησιμοποιείται ήδη για την παραγωγή βιοντίζελ. Προβλήματα στην παραγωγή, αποθήκευση, 
χρήση βιοντίζελ και συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων γλυκερίνης χαμηλής ποιότητας έχουν 
ωθήσει την έρευνα σε εναλλακτικές διεργασίες αναβάθμισης των φυσικών τριγλυκεριδίων για 
την παραγωγή υδρογονανθράκων αντί των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων. Η εκλεκτική 
αποξυγόνωση είναι η πιο σημαντική εναλλακτική λύση αναβάθμισης. Αυτή επιτυγχάνεται με 
υδρογονοκατεργασία μέσω αποκαρβοξυλίωσης, αποκαρβονυλίωσης και 
υδρογονοαποξυγόνωσης. Για αυτή τη διεργασία, στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε καταλύτες 
Ni στηριγμένους σε σίλικα, με διάφορες φορτίσεις σε Ni, προκειμένου να βρούμε το βέλτιστο 
ποσοστό Ni για τη μετατροπή του ηλιελαίου σε πράσινο ντίζελ. Ο καλύτερος καταλύτης 
δοκιμάστηκε στη συνέχεια στη μετατροπή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε 
πράσινο ντίζελ. Επιπλέον, βελτιώσαμε την καταλυτική του αποτελεσματικότητα προσθέτοντας 
Mo ως κατάλληλο ενισχυτή. Πιο συγκεκριμένα, οι καταλύτες συντέθηκαν με την τεχνική του 
υγρού εμποτισμού. Αρχικά, παρασκευάστηκε μια σειρά καταλυτών xNi/Si02 (x: 10, 20, 30, 40, 50, 
60% κ.β. Ni). Το [Ni(en)3](NO3)2 χρησιμοποιήθηκε ως πρόδρομη ένωση του Ni (en: 
αιθυλενοδιαμίνη). Έχοντας βρει τη βέλτιστη φόρτιση σε Ni (50% κ.β. Ni), ο δεύτερος στόχος ήταν 
η επιλογή του βέλτιστου λόγου Ni/(Ni+Mo). Έτσι, στο δεύτερο στάδιο συνθέσαμε καταλύτες με 
συνολική δραστική φάση 50% κ.β. και διάφορες αναλογίες Ni/(Ni+Mo), συγκεκριμένα 0,84, 0,91, 
0,95 και 0,98. Το επταμολυβδαινικό αμμώνιο χρησιμοποιήθηκε ως πρόδρομο άλας του Mo. Η 
εναπόθεση των δραστικών φάσεων ακολουθήθηκε από ξήρανση στους 120oC για 2 ώρες, 
πύρωση στους 400oC για 2 ώρες και αναγωγή στους 400oC για 2.5 ώρες. Τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά των καταλυτών μελετήθηκαν με διάφορες τεχνικές, όπως προσρόφηση-
εκρόφηση Ν2, XRD, TPR, NH3-TPD και TGA. Η αξιολόγηση των καταλυτών έγινε σε αντιδραστήρα 
ημιδιαλείποντος έργου στις ακόλουθες συνθήκες: μάζα ελαίου προς καταλύτη 100 ml / 1 g, 
πίεση 40 bar, παροχή Η2 100 ml/min, θερμοκρασία 310oC. Υγρό δείγμα λαμβανόταν από τον 
αντιδραστήρα κάθε ώρα και αναλυόταν σε σύστημα GC-MS και για συνολικό διάστημα 9 ωρών. 
Όσον αφορά την μετατροπή του ηλιελαίου και την απόδοση σε υδρογονάνθρακες παρουσία των 
καταλυτών xNi/SiO2, βρέθηκε ότι αποτελεσματικότερος ήταν ο καταλύτης 50Ni/SiO2. Αυτό 
συμφωνεί πλήρως με τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού, τα οποία έδειξαν ότι αυτός ο καταλύτης 
εμφανίζει τα καλύτερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα την υψηλότερη δραστική 
επιφάνεια. Όσον αφορά τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του μονομεταλλικού καταλύτη 
50Ni/SiO2 με τον διμεταλλικό 46Ni4Mo/SiO2 με τον βέλτιστο λόγο Ni/(Ni+Mo) (ίσο με 0,95), για 
τη μετατροπή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε υδρογονάνθρακες στην περιοχή του 
ντίζελ, αν και οι δύο καταλύτες εμφανίζουν μετατροπή 100%, ο διμεταλλικός καταλύτης 
επιτυγχάνει μια σύσταση του υγρού προϊόντος αντίδρασης σε ολικά κ-αλκάνια (η πιο σημαντική 
παράμετρος απόδοσης) ίση με 90% έναντι 26% του μονομεταλλικού. Είναι προφανές ότι το 
μολυβδαίνιο (παρά το μικρό του ποσοστό) δίνει σημαντική ώθηση στην απόδοση του καταλύτη, 
αποδεικνύοντας την ενισχυτική του δράση. 
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Cu2O/CuO ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΞΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (A-FSP)  
 

Ζήνδρου Α.1, Στάθη Π.1 , Σολακίδου Μ.1, Δεληγιαννάκης Ι.1 

 
1 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι οι όλο και 
αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και η πιο ρεαλιστική προσέγγιση φαίνεται να είναι η 
μετατροπή του σε υδρογονάνθρακες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο όπως το μυρμηκικό 
οξύ (HCOOH), η φορμαλδεΰδη (HCHO), η μεθανόλη (CH3OH) και το μεθάνιο (CH4). Ένας τρόπος 
για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη χρήση καταλυτικών ημιαγωγών των οποίων η ζώνη 
αγωγιμότητας βρίσκεται σε αρκετά υψηλά αρνητικά δυναμικά π.χ. ECB>-600mV. Το Cu2O είναι 
ένας πολλά υποσχόμενος ημιαγωγός τύπου-p με ενεργειακό χάσμα Eg=1.9-2.2eV και ECB=-1.27eV 
VS NHE . 
Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε μια μέθοδο για την ελεγχόμενη σύνθεση νανοσωματιδίων 
Cu2O μέσω της τεχνολογίας Ανοξικού Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (Anoxic-Flame Spray 
Pyrolysis – A-FSP). Προκειμένου να ελέγξουμε το Ο2 της καύσης έγινε ακτινική εισαγωγή ροής Ν2 
καθώς και προσθήκη αεροκουρτίνας N2. Ο σχηματισμός και η ανάπτυξη των σωματιδίων 
παραμένουν τα ίδια με το συμβατικό FSP. Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του ρόλου των ροών 
Ν2 καθώς και της αναλογίας P/D στη σύνθεση των νανοϋλικών. Τα δεδομένα XRD, BET,XPS, DRS 
και Raman δείχνουν ότι η μεθοδολογία A-FSP επιτρέπει την παραγωγή φάσης Cu2O>90%.  
Τα νανοϋλικά που παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο A-FSP αξιολογήθηκαν ως προς την 
φωτοκαταλυτική τους δράση για παραγωγή Ο2 και Η2 από Η2Ο καθώς και για την 
φωτοκαταλυτική μετατροπή του CO2. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα μελέτη υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Αριθμός Έργου: 1888).  
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

Ζορμπά Φ.1, Μαργέλλου Α.1, Τριανταφυλλίδης Κ.1,2 
 

1Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 
2Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) Α.Π.Θ., Balkan Center, 10ο χλμ Θεσ/νίκης - 

Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην σύγχρονη εποχή, εξαιτίας της παγκόσμιας περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης, η 
στροφή προς τις ανανεώσιμες και αειφόρους πρώτες ύλες αποδεικνύεται αναγκαία. Μία από 
αυτές τις ανανεώσιμες πηγές είναι η βιομάζα. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην 
αξιοποίηση της λιγνίνης, ένα από τα τρία βασικά συστατικά της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, η 
οποία βρίσκεται σε αφθονία στην φύση και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται μόνο για παραγωγή 
ενέργειας. Η αποδόμηση της λιγνίνης, μέσω θερμικών και καταλυτικών διεργασιών, σε μία 
πληθώρα χρήσιμων φαινολικών/αρωματικών ενώσεων προσελκύει όλο και περισσότερο το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας. 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η διεργασία της καταλυτικής υδρογονόλυσης της λιγνίνης 
προς φαινολικά μονομερή και ολιγομερή. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν η Organosolv και η 
Kraft λιγνίνη, η οποία αποτελεί παραπροϊόν της βιομηχανίας πολτού κυτταρίνης και παραγωγής 
χαρτιού. Η υδρογονόλυση της λιγνίνης λαμβάνει χώρα σε σχετικά ήπιες συνθήκες (< 300οC, πίεση 
υδρογόνου < 50 bar) και με την χρήση νερού ή φιλικών/πράσινων οργανικών διαλυτών, όπως 
π.χ. αιθανόλη, ισοπροπανόλη, κ.α., οι οποίοι εκτός από διαλύτες της διεργασίας μπορούν να 
δράσουν και ως «δότες υδρογόνου» με στόχο την ελαχιστοποίηση του αέριου (εξωτερικού) 
υδρογόνου. Επιπλέον, η παρουσία μεταλλικών καταλυτών με δράση υδρογόνωσης προωθούν 
περαιτέρω τις αντιδράσεις υδρογονόλυσης των ολιγομερών της λιγνίνης προς 
μονομερείς/διμερείς φαινολικές ενώσεις, όπως αλκυλο- και αλκοξυ-φαινόλες.  
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν καταλύτες ρουθηνίου (Ru) υποστηριγμένου σε 
μικρο/μεσοπορώδεις ενεργούς άνθρακες, οι οποίοι οδήγησαν στην αποτελεσματική παραγωγή 
βιο-ελαίων λιγνίνης πλούσιων σε οξυγονούχες φαινολικές ενώσεις. Τα βιοέλαια αυτά μπορούν 
να αξιοποιηθούν ως πηγή φαινολικών μονομερών για την παραγωγή πολυμερών (π.χ. ρητινών 
φαινόλης-φορμαλδεϋδης, εποξειδικών ρητινών, κ.α.) ή να μετατραπούν περαιτέρω μέσω 
διεργασιών υδρογονο-αποξυγόνωσης προς παραγωγή υδρογονανθράκων/καυσίμων. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ SOFC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ  
 

Ζουρίδη Λ.1,2, Χαραλαμπάκης Μ.1,3, Γεωργιόπουλος Η.4, Ανδρεούλη K.4, Μαρνέλλος 
Γ.Ε.5,6, Μπίνας Β.1 

 
1Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο 

2Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 
3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 

4ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, Παράρτημα Θήβας, Χαλκίδα 
5Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

6Ινστιτούτο Διεργασιών Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και η ανάπτυξη αποδοτικότερων 
διατάξεων ενεργειακής μετατροπής αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για την αποτροπή 
της κλιματικής μεταβολής και την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. Οι κυψέλες 
καυσίμου είναι γαλβανικά στοιχεία, όπου η χημική ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται 
απευθείας σε ηλεκτρική, σε υψηλές αποδόσεις, παρακάμπτοντας τους θερμοδυναμικούς 
περιορισμούς των θερμικών μηχανών. Ειδικότερα, οι κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων 
(SOFC) λόγω της υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας τους, παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία ως 
προς το καύσιμο τροφοδοσίας, ενώ δύνανται να οδηγήσουν σε συμπαραγωγή ηλεκτρικής και 
θερμικής ισχύος. Η κυριότερη πρόκληση για την ευρεία εφαρμογή των SOFCs είναι η 
πολυπλοκότητα και η κλιμάκωση της κατασκευής τους. Μία από τις πλέον υποσχόμενες λύσεις, 
που θα μειώσουν δραστικά το χρόνο και το κόστος κατασκευής των SOFCs, αποτελεί η χρήση της 
τεχνικής 2D/3D εκτύπωσης για την εναπόθεση λεπτών υμενίων ηλεκτροδίων στην επιφάνεια του 
στερεού ηλεκτρολύτη (YSZ). 
Στην παρούσα εργασία, προτείνεται η χρήση της εκτύπωσης ψεκασμού μελάνης ως μέθοδος 
εναπόθεσης καθοδικών ηλεκτροδίων LSM/YSZ σε συμπαγή υποστρώματα YSZ. Λόγω της 
καινοτομίας, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη και μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των 
μελανιών. Με τη βελτιστοποίηση της μελάνης του ενεργού υλικού μπορεί να επιτευχθεί 
εναπόθεση λεπτού υμενίου υψηλής ποιότητας με άριστη επαναληψιμότητα. Για την ανάπτυξη 
καθοδικής μελάνης ψεκασμού χρησιμοποιήθηκε πρότυπη εμπορική παχύρρευστη μελάνη 
(FuelCellMaterials) προς παραγωγή σταθερού αιωρήματος LSM/YSZ. Για τον έλεγχο της 
καταλληλότητας των αιωρημάτων, μελετήθηκαν οι εξής φυσικοχημικές ιδιότητες: η 
συσσωμάτωση των σωματιδίων (DLS), η σταθερότητα των αιωρημάτων και η διάρκεια ζωής τους 
σε αιώρηση, η θερμική αποδόμηση και η περιεκτικότητα σε ενεργό υλικό (TGA), τα ρεολογικά 
χαρακτηριστικά, η επιφανειακή τάση και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μελάνης και στερεού 
υποστρώματος. Επιπλέον, μελετήθηκε η εκτυπωσιμότητά τους για παρασκευή συμμετρικών 
καθοδικών κυψελών, με την παραμετρική βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Η μελέτη των 
υμενίων πραγματοποιήθηκε μέσω Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM), 
Φασματοσκοπίας Διασκορπισμένης Ενέργειας με Ακτίνες-X (EDS) και Προφιλομετρίας. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01894). 
νταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01894). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ 
ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ 

 

Θεοδωρακόπουλος Μ.1, Σολακίδου Μ.2, Δεληγιαννάκης Ι.2, Λουλούδη Μ.1 
 

1Εργαστήριο Βιομιμητικής Κατάλυσης και Υβριδικών Υλικών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα 

2Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών και Περιβάλλοντος , Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη κατάλληλης τεχνολογίας για παραγωγή Η2 ως εναλλακτικού καυσίμου έναντι των 
ορυκτών καυσίμων αποτελεί έναν σημαντικό στόχο της επιστημονικής κοινότητας λόγω α) της 
σταδιακής μείωσης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και β) της ρύπανσης που προκαλούν. Οι 
πρόσφατες μελέτες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον, κυρίως α) στην εύρεση πηγών παραγωγής Η2, 
που θα παρέχονται άμεσα, σε μεγάλες ποσότητες, σε ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης 
και β) στην ανάπτυξη καταλυτικής τεχνολογίας παραγωγής Η2, με αποτελεσματικούς και 
χαμηλού κόστους καταλύτες. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μελέτες της αντίδρασης διάσπασης του μυρμηκικού 
οξέος σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 100 ℃) από καταλύτες ρουθηνίου (Ru) και σιδήρου (Fe), in 
situ, α) με την χρήση διπλού συστήματος υποκαταστατών, ενός οργανικού και ενός φωσφινικού, 
επιτυγχάνοντας έναν ρυθμό παραγωγής αερίων πάνω από 100 ml/min και β) με την χρήση μόνο 
φωσφινικού υποκαταστάτη για την επίτευξη ενός U.S.R. (Use-Store-Reuse) συστήματος, υψηλής 
σταθερότητας με ικανότητα συνεχούς λειτουργίας για 7 μέρες. Σημειώνεται ότι μετά από 
αποθήκευση αυτού του συστήματος για 23 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς καμία 
προφύλαξη, δηλαδή έναν ολόκληρο μήνα μετά την πρώτη λειτουργία του, με προσθήκη απλώς 
νέας τροφοδοσίας σε μυρμηκικό οξύ, επανα-δραστηριοποιούνταν και συνέχιζε να λειτουργεί με 
μείωση της αρχικής του απόδοσης μόνο κατά 13%.  
Τα συστήματα των δύο μελετών που θα αναφερθούν, σε διεργασίες συνεχούς τροφοδοσίας 
μυρμηκικού οξέος, παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως μεγάλους αριθμούς καταλυτικών 
κύκλων (ΤΟΝ) μέχρι 81000, καθώς επίσης και μεγάλες ποσότητες παραγόμενων αερίων 
Vtotalgas≈40L. Επιπλέον, είναι ικανά να δίνουν μεγάλο ρυθμό παραγωγής αερίων που αγγίζουν τα 
100 ml/min καθώς επίσης και να διατηρούν την σταθερότητά τους σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και πίεσης. Οι δυνατότητες που παρουσιάζονται από τις παραπάνω μελέτες μας 
κατευθύνουν προς την χρήση τους σε σοβαρές εφαρμογές του παραγόμενου υδρογόνου, όπως 
για παράδειγμα η πλήρης αξιοποίησή τους για την λειτουργία κελιών καυσίμων (Fuel Cells). 
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ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CO, Η2 ΚΑΙ C3H6 ΠΑΡΟΥΣΙΑ O2 
ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1% Ir/ACΖ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ NO ΑΠΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΥΣΗΣ 
 

Θεοδωρίδης Γ.Ι.1, Τσιότσιας Α.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γεντεκάκης Γ.2, Γούλα Μ.Α.1 

 
1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
2 Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο 

Κρήτης, Χανιά 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η οποία εξακολουθεί να παράγεται κυρίως από ορυκτά 
καύσιμα, συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας. Μεταξύ των πλέον επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων περιλαμβάνονται και τα 
οξείδια του αζώτου (NOx, ήτοι NO και NO2). Οι αυξημένες εκπομπές NOx συνδέονται άμεσα με 
τη δημιουργία φωτοχημικού νέφους, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη δημιουργία της όξινης 
εναπόθεσης, καθώς και την υποβάθμιση της ανθρώπινης υγείας. Μια πολλά υποσχόμενη 
τεχνολογία, ικανή να μειώσει τις εκπομπές NOx θεωρείται η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή 
(Selective Catalytic Reduction, SCR) των NOx με χρήση αναγωγικών μέσων τους άκαυστους 
υδρογονάνθρακες, οι οποίοι επίσης περιέχονται στα απαέρια των διεργασιών καύσης. Στην 
παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν καταλύτες 1% Ir/Al2O3-CeO2-ZrO2 (Ir/ACZ). Οι φορείς ACZ 
παρασκευάστηκαν με υδροθερμική μέθοδo στους 100 οC για 20 h. Στη συνέχεια, το στερεό 
υπόλειμμα διαχωρίστηκε με φυγοκέντρηση, ξηράθηκε στους 110 oC και πυρώθηκε στους 800 oC 
για 2 ώρες. Η εισαγωγή της ενεργής φάσης του Ir πραγματοποιήθηκε με υγρό εμποτισμό και 
ακολούθησε ξήρανση στους 110 οC. Οι τελικοί καταλύτες προέκυψαν μετά από αναγωγή με 25% 
Η2/Ar στους 400 οC για 3 ώρες. Για την αντίδραση της SCR χρησιμοποιήθηκαν ως αναγωγικά μέσα 
CO, H2 και C3H6, ενώ τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 150 - 500 oC, 
παρουσία Ο2. Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την εν λόγω εργασία είναι ότι ο 
αποδοτικότερος καταλύτης διαφοροποιείται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο αναγωγικό μέσο. 
Τέλος, όσον αφορά το ρόλο της περιεκτικότητας O2 παρατηρείται ότι με αύξηση της τιμής της 
από 2 σε 5 % εμφανίζεται αύξηση της μέγιστης τιμής της μετατροπής και μείωση της μέγιστης 
τιμής της εκλεκτικότητας προς Ν2.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την 
αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων» (κωδικός έργου T7ΔKI-
00356) το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. 
 
 

  



1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021 

 

 29 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ CO, H2 ΚΑΙ HC ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 

Θεοδωρίδης Γ.Ι.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γεντεκάκης Γ.2, Γούλα Μ.Α.1 

 
1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
2 Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο 

Κρήτης, Χανιά 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ένα ζήτημα μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας και πιθανώς ένας από τους πιο απαιτητικούς 
τομείς στην ετερογενή κατάλυση είναι η αποτελεσματική μείωση των NOx (NO + NO2), του 
πρωταρχικού ρύπου των κινητών και των στατικών πηγών, σε N2 αντί του ανεπιθύμητου 
παραπροϊόντος N2O. Παρόλο που έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος, ορισμένα ζητήματα 
παραμένουν ανοιχτά για διερεύνηση, όπως η απαραίτητη χρήση σπάνιων και δαπανηρών 
καταλυτών Rh, η χαμηλή θερμική αντοχή και μικρή διάρκεια ζωής τους, όπως και η δυσκολία 
ανακύκλωσης των πολύτιμων μετάλλων, λόγω του υψηλού κόστους της εν λόγω διεργασίας. Οι 
περοβσκίτες έχουν το χημικό τύπο ABO3 ή A2BO4, όπου τα Α και Β είναι διαφορετικά κατιόντα 
μετάλλων και το Ο είναι το ανιόν οξυγόνου. Θεωρούνται ως λειτουργικά υλικά με υψηλή θερμική 
και υδροθερμική σταθερότητα, ενώ μπορούν να έχουν διαφορετικές στοιχειομετρίες και 
κρυσταλλικές δομές. Επίσης, οι περοβσκίτες προσφέρουν τη δυνατότητα μεταβολής της 
οξειδωτικής τους κατάστασης, όπως και των κενών τους θέσεων οξυγόνου καθώς είναι δυνατό 
να αντικατασταθούν τα κατιόντα τους Α και / ή Β. Τέλος, τα εν λόγω υλικά έχουν μελετηθεί σε 
μεγάλο βαθμό για μια ποικιλία καταλυτικών εφαρμογών. Η εργασία που παρουσιάζεται εδώ 
παρέχει μια κριτική επισκόπηση των δημοσιευμένων εργασιών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία 
και αναφέρονται στη χρήση καταλυτών τύπου περοβσκίτη στην εκλεκτική καταλυτική αναγωγή 
του ΝΟ χρησιμοποιώντας ως αναγωγικά μέσα το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το υδρογόνο (H2) 
και διάφορους υδρογονάνθρακες (HC). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις συνθήκες στις οποίες 
διεξήχθησαν τα πειράματα, στη σύσταση των αερίων μειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ 
πραγματοποιείται και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στη 
βιβλιογραφία αναφορικά με την ενεργότητα και σταθερότητα των καταλυτών τύπου περοβσκίτη 
για την κάθε κατηγορία αναγωγικού μέσου. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την 
αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων» (κωδικός έργου T7ΔKI-
00356) το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. 
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ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

Θεοφανίδης Σ.Α.1, Ίτσκου Ι.1, Τασίουλα Μ.1, Λεμονίδου Α.1 

 
1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54124 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το αιθυλένιο αποτελεί προϊόν υψηλής αξίας για τον κλάδο των πετροχημικών, ως πρώτη ύλη για 
τη σύνθεση πλαστικών, πολυμερών και άλλων χρήσιμων χημικών. Η βιομηχανική παραγωγή του 
γίνεται μέσω ατμοπυρόλυσης κλασμάτων πετρελαίου, ωστόσο λόγω των υψηλών ενεργειακών 
απαιτήσεων το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων, μία εκ των οποίων 
είναι η καταλυτική οξειδωτική αφυδρογόνωση του αιθανίου. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην 
ανάπτυξη καταλυτικών συστημάτων με βάση το σίδηρο (Fe) για την αντίδραση οξειδωτικής 
αφυδρογόνωσης αιθανίου προς αιθυλένιο, με παράλληλη χρήση του CO2 (CO2-ODH) ως ήπιο 
οξειδωτικό. Τρία υποστρώματα μεικτών οξειδίων (NiO-MgO-ZrO2) συντέθηκαν με την μέθοδο 
αυτανάφλεξης λύματος – πηκτής, μεταβαλλόμενης συγκέντρωσης NiO (0–10 wt%, zNiMgZr) και 
σταθερού γραμμομοριακού λόγου Mg/Zr (~12). Η σύνθεση των καταλυτών Fe αυξανόμενης 
περιεκτικότητας Fe (5–15 wt%, xFe/zNiMgZr), στηριζόμενων στα παραπάνω υποστρώματα, 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο υγρού εμποτισμού.  
Η προσθήκη NiO είχε θετική επίδραση τόσο στο βαθμό μετατροπής του C2H6 όσο και στην 
παραγωγή C2H4. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι ο μεγαλύτερος γραμμομοριακός λόγος Ni/Fe 
ενισχύει την απόδοση των καταλυτών. Η συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
χαρακτηρισμού των δειγμάτων μέσω φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (X-ray 
Photoelectron Spectroscopy, XPS) έδειξε ότι αυτό έγκειται στη δημιουργία διεπιφάνειας FeOx-
NiO: μεταξύ του Fe της επιφάνειας και του Ni που βρίσκεται στο υπόστρωμα, η οποία αποτελεί 
ενεργό κέντρο για την αντίδραση αφυδρογόνωσης. Οι καταλύτες Fe που μελετήθηκαν διασπούν 
τους δεσμούς C-H (αντίδραση αφυδρογόνωσης) και διατηρούν τους δεσμούς C-C (των οποίων η 
σχάση οδηγεί σε αναμόρφωση), επομένως θεωρούνται εκλεκτικοί καταλύτες για την αντίδραση 
CO2-ODH. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η συγκεκριμένη εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας 
(ΕΛΙΔΕΚ, II-CUDET - HFRI-FM17-1899). 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Pd/CeO2 ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ Α 

 

Ιωαννίδη Α.1, Μπάμπος Γ.1, Φροντιστής Ζ.2, Μαντζαβίνος Δ.1 
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα  
2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία 30 χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί σε μια νέα 
κατηγορία ρύπων τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDCs), οι οποίοι αποτελούν αυξανόμενη 
απειλή για τους υδατικούς οργανισμούς καθώς και για την ανθρώπινη υγεία. Οι συγκεκριμένοι 
ρύποι κατατάσσονται στους μικρορύπους διότι έχουν ανιχνευθεί στα υπόγεια και επιφανειακά 
ύδατα σε συγκεντρώσεις από ng/L μέχρι και μg/L. Η Δισφαινόλη Α (ΒΡΑ), η οποία ανήκει στα 
EDCs είναι μια ξενοβιοτική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία των πλαστικών με 
αποτέλεσμα να απελευθερώνεται στο περιβάλλον και να ανιχνεύεται συχνά σε επιφανειακά 
νερά (0.0005-0.41 μg/L). Η αδυναμία των βιολογικών διεργασιών να αποδομήσουν πλήρως την 
ΒΡΑ έχει ως συνέπεια πολλές ερευνητικές ομάδες να αναζητήσουν τη λύση στις προηγμένες 
διεργασίες οξείδωσης όπως φωτοκατάλυση, ηλεκτροχημική οξείδωση, Fenton, υπέρηχοι και 
ενεργοποίηση υπερθειικών αλάτων. 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ενεργοποίηση του υπερθειικού νατρίου (Νa2S2O8) με χρήση 
καταλύτη Pd/CeO2 για τη διάσπαση της ΒΡΑ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε σύνθεση των 
καταλυτών 0.075% κ.β. Pd/CeO2, 0.125 % κ.β. Pd/CeO2, 0.25 % κ.β. Pd/CeO2, 0.5 % κ.β. Pd/CeO2 

και 1.00 % κ.β. Pd/CeO2 με στο στόχο να βρεθεί η φόρτιση του Pd που παρουσιάζει τον 
μεγαλύτερο ρυθμό αποδόμησης της ΒΡΑ. Στην συνέχεια, μελετήθηκαν διάφοροι παράμετροι 
όπως η συγκέντρωση του καταλύτη, η συγκέντρωση του υπερθειικού νατρίου (SPS), η αρχική 
συγκέντρωση της BPA, το pH και η υδατική μήτρα. H παρασκευή των καταλυτών 
πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του υγρού εμποτισμού και ο χαρακτηρισμός τους 
πραγματοποιήθηκε με τεχνικές BET, XRD, SEM και TEM. Οι συνθήκες των πειραμάτων ήταν ήπιες, 
με την θερμοκρασία ίση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και πίεση ίση με την ατμοσφαιρική. 
Όλα τα πειράματα έλαβαν χώρα σε αντιδραστήρα τύπου Batch. Ο όγκος του διαλύματος ήταν 60 
mL. Το διάλυμα αναδευόταν συνεχώς με μαγνητικό αναδευτήρα. Λαμβάνονταν δείγμα, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, όγκου 1.5 mL, τα οποία, έπειτα από διήθηση με φίλτρο 0.22 μm PVDF, 
αναλύονταν με τη χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC). 
Συνοπτικά, βρέθηκε ότι ο βέλτιστος καταλύτης ήταν ο 0.25 % κ.β. Pd/CeO2, ο ρυθμός 
αποδόμησης της ΒΡΑ αυξάνεται με αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη. Η βέλτιστη τιμή της 
συγκέντρωσης του SPS είναι τα 50 mg/L για συγκέντρωση καταλύτη 250 mg/L και ΒΡΑ 0.5 mg/L. 
Ο ρυθμός αποδόμησης της ΒΡΑ ακολουθεί κινητική ψευδο - πρώτης τάξης ως προς την 
συγκέντρωση της ΒΡΑ. Η διεργασία ευνοείται σε ελαφρώς όξινο προς ουδέτερο pH ενώ σε pH 3 
και 9 παρατηρείται σχεδόν πλήρη αναστολή της αντίδρασης. Η ταχύτητα της αντίδρασης 
μειώνεται δραματικά τόσο παρουσία διττανθρακικών ιόντων (kapp= 0.0084 minˉ¹) όσο και 
παρουσία εμφιαλωμένου νερού (kapp= 0.0207 minˉ¹) και δευτεροβάθμιας εκροής (kapp= 0.0049 
minˉ¹) σε σχέση με το υπερκάθαρο νερό kapp= 0.2265 minˉ¹). Τέλος, η παρουσία ιόντων χλωρίων 
και οργανικού υλικού (χουμικό οξύ) παρεμποδίζουν ελαφρώς την αντίδραση. Συνοψίζοντας, η 
διάσπαση της ΒΡΑ καθυστερεί περισσότερο όσο πιο σύνθετη είναι η υδατική μήτρα.  
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ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
2,5-ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (FDCA) ΚΑΙ ΠΟΛΥ(2,5-

ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΑΚΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑΣ) (PEF) 
 

Ιωαννίδης Ρ.1, Τσέτσου Ε.1, Νικολαΐδης Γ., Τερζοπούλου Ζ.Γ.1,2, Μπικιάρης Δ.Ν.2, 
Καπνιστή Μ.3, Παπαγεωργίου Γ.Ζ.1 

 
1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
3Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα πολυμερή είναι από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα υλικά. Τις 5 τελευταίες δεκαετίες η 
χρήση των πολυμερών γνώρισε μια εκθετική αύξηση. Ως υλικά τα πολυμερή προσφέρουν 
χαμηλή πυκνότητα, ευκολία μορφοποίησης σε διάφορα σχήματα και φυσικά χαμηλό κόστος. 
Όμως, η εξάντληση των ορυκτών πόρων αφενός και τα προβλήματα της ρύπανσης λόγω 
συσσώρευσης πλαστικών απορριμμάτων, έχουν οδηγήσει σε σοβαρό προβληματισμό αναφορικά 
προς τις πρώτες ύλες, τον τρόπο παραγωγής και χρήσης και τον κύκλο ζωής των πλαστικών. Έτσι 
υπάρχει πλέον μια καθαρή στροφή προς πολυμερικά υλικά από ανανεώσιμους πόρους, δηλαδή 
πολυμερή που είτε παράγονται αυτούσια από τη φύση όπως το άμυλο, είτε μπορούν να 
παραχθούν έμμεσα από τη φύση, καθώς η σύνθεσή τους βασίζεται σε μονομερή από βιομάζα. 
Έτσι σήμερα υπάρχει το βιο-πολυαιθυλένιο, bioPE, ή ο βιο-πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) 
bio-PET κλπ. Επίσης, πέρα από τα υποκατάστατα (drop in) των συμβατικών πολυμερών, μέσω 
βιοδιυλιστηρίου, παράγονται νέα μονομερή από βιομάζα, όπως το γαλακτικό οξύ (LA), το 
ηλεκτρικό οξύ (SA), το 2,5-φουρανοδικαρβοξυλικό οξύ (FDCA), το ισοσορβίδιο (Is) και η 1,3-
προπανοδιόλη (1,3-PDO) και από αυτά παράγονται νέα πολυμερή και όπως το πολυ(γαλακτικό 
οξύ) (PLA), ο πολυ(ηλεκτρικός βουτυλενεστέρας) (PBS) και ο πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικός 
αιθυλενεστέρας) ( PEF).  
Το FDCA είναι ένα από τα 12 πιο σημαντικά μονομερή από βιομάζα. Το γεγονός ότι είναι 
αρωματικό, του δίνει επιπλέον αξία, καθώς τα πολυμερή από αρωματικά μονομερή εμφανίζουν 
ανώτερες μηχανικές και θερμικές ιδιότητες. Το πιο γνωστό και ίσως πιο σημαντικό πολυμερές 
από FDCA είναι το PEF. Αυτό είναι ένας νέος πολυεστέρας από βιομάζα που θεωρείται ως 
πιθανός αντικαταστάτης του πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) (ΡΕΤ), δηλαδή του πιο 
σημαντικού θερμοπλαστικού πολυεστέρα. Πέραν του ό,τι προέρχεται από βιομάζα μέσω 
πράσινων διεργασιών, εμφανίζει ανώτερες μηχανικές ιδιότητες και κυρίως ανώτερες ιδιότητες 
φραγής έναντι αερίων (gas barrier).  
Στην εργασία αυτή έγινε σύνθεση και μελέτη της κρυστάλλωσης του PEF με διαφορική 
θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (WAXD) και πολωτική οπτική 
μικροσκοπία (PLM). Ομοίως συντέθηκαν και μελετήθηκαν ο πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) 
(ΡΕΤ) και ο πολυ(2,6-ναφθαλινοδικαρβοξυλικός αιθλενεστέρας) (ΡΕΝ). Βρέθηκε ότι η ταχύτητα 
κρυστάλλωσης του PEF είναι πιο μικρή σε σχέση με τους δύο ομόλογους του πολυεστέρες. 
Μελετήθηκε επίσης, η θερμική σταθερότητα των υλικών με TGA. Βρέθηκε ότι το PEF έχει λίγο 
μειωμένη σταθερότητα, κάτι που συνιστά ένα από τα βασικά εμπόδια για άμεση παραγωγή τους 
σε μεγάλη κλίμακα καθώς οδηγεί σε χρωματισμό των φιαλών που παράγονται για αναψυκτικά. 
Παρασκευάστηκαν μίγματα ΡΕΤ-PEF τα οποία εμφάνισαν μερική αναμιξιμότητα στην άμορφη 
φάση , όπως φαίνεται από τις δύο μεταβάσεις υάλου των μιγμάτων. 
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ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Mo/BC ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Ιωαννίδου Γ.1, Υφαντή Β.Λ.1, Λεμονίδου Α.Α.1,2 
 

1Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας , Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 
2Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Χαριλάου – Θέρμης,Θεσσαλονίκη  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το προπυλένιο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ολεφίνες στην πετροχημική βιομηχανία 
καθώς αποτελεί πρώτη ύλη για την παρασκευή χημικών προϊόντων, όπως πολυμερών και άλλων 
χρήσιμων ενδιάμεσων προϊόντων. Συμβατικά παράγεται μέσω καταλυτικής πυρόλυσης και 
ατμοπυρόλυσης της νάφθας. Ωστόσο, η συνεχώς αυξημένη ζήτηση σε προπυλένιο, σε 
συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών πόρων, έστρεψαν το 
επιστημονικό ενδιαφέρον στην αναζήτηση νέων ανανεώσιμων διεργασιών παραγωγής του, όπως 
μέσω της αξιοποίησης παραγώγων της βιομάζας. Ένας εναλλακτικός τρόπος παραγωγής 
προπυλενίου, που ακόμη δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στην ανοικτή βιβλιογραφία, είναι μέσω της 
καταλυτικής υδροαποξυγόνωσης της γλυκερόλης που αποτελεί παραπροιόν της διεργασίας 
παραγωγής του βιοντήζελ.  
Η παρούσα εργασία μελετά την αντίδραση υδροαποξυγόνωσης της γλυκερόλης προς 
προπυλένιο, σε ένα στάδιο, στην αέρια φάση. Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διεργασίας ως 
προς την παραγωγή προπυλενίου, μελετάται η επίδραση των λειτουργικών συνθηκών 
(τροφοδοσία: 10-20%κ.β. γλυκερόλη/H2O, ρυθμός παροχής τροφοδοσίας Qfeed = 0.03-0.1 
cm3/min, μοριακός λόγος Η2/γλυκερόλη: 22-250, PΗ2 = 22-73 bar, W/F = 195-517 gκατ/(molΓλ/h), 
για χρόνο αντίδρασης TOS = 4h και θερμοκρασία 280⁰C. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 
αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας (FlowCAT, HEL), παρουσία μερικώς ανηγμένου καταλύτη 
μολυβδαινίου στηριγμένου σε φορέα black carbon (8.7%κ.β. Μο/BC), ο οποίος συντέθηκε με τη 
μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Τα κυριότερα ενδιάμεσα προϊόντα που ανιχνεύονται στην υγρή 
φάση είναι η 1-προπανόλη, 2-προπενόλη και προπανάλη, ενώ στην αέρια φάση εκτός από το 
προπυλένιο, σε ορισμένες συνθήκες ευνοείται και ο σχηματισμός προπανίου.  
Υπό τις βέλτιστες πειραματικές συνθήκες (ΡΗ2 = 40 bar, W/F = 310 gκατ/molΓλ/h, Η2/γλυκερόλη= 
150, Qfeed = 0.05 cm3/min) επιτυγχάνεται 51% εκλεκτικότητα προς προπυλένιο (απόδοση 50%) σε 
σχεδόν πλήρη μετατροπή γλυκερόλης. Η 1-προπανόλη αποτελεί το κύριο προϊόν στην υγρή φάση 
(16% εκλεκτικότητα), ενώ η εκλεκτικότητα προς τα υπόλοιπα προϊόντα ήταν <2%. Ο σχηματισμός 
προπυλενίου ευνοείται με την αύξηση τόσο της πίεσης του Η2 όσο και του μοριακού λόγου 
Η2/γλυκερόλης, με την επίδραση του δεύτερου να είναι εντονότερη στην κατανομή των 
προϊόντων. Η αύξηση των παραπάνω παραμέτρων ευνοεί τις αντιδράσεις υδρογόνωσης με 
αποτέλεσμα να ευνοείται ο σχηματισμός 1-προπανόλης αλλά και προπανίου, με μικρή ωστόσο 
εκλεκτικότητα (<10%). Τέλος, θετική επίδραση στο σχηματισμό του επιθυμητού προϊόντος έχει 
και η αύξηση του λόγου W/F. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του 
προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στο πλαίσιο της 
δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (κωδ έργου:Τ1ΕΔΚ-02864) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ DUNALIELLA ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Καβούκης Σ. 1, Παπαπαναγιώτου Γ.2,3, Ιακώβου Γ.1, Μαργέλλου Α.1, Λόρτου O.2, Πάνου 
M.2, Ρουσονικολός Β.3, Γκουτζηκώστας Δ.3, Κοροβέσης Ν.4, Ζαλίδης Γ.3, Γκέλης Σ.2, 

Τριανταφυλλίδης Κ. 1,5 

 
1Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

2Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
3Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

4Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., Ασκληπιού 1, 10679 Αθήνα 
5Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), ΑΠΘ, Balkan Center, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-

Θέρμης, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνα και ανάπτυξη έχει στρέψει τα τελευταία χρόνια την προσοχή της σε νέες μορφές 
ανανεώσιμων πρώτων υλών. Τα μικροφύκη αποτελούν μία αξιόπιστη πηγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας καθώς παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πρώτες 
ύλες (π.χ. κλασσικές γεωργικές καλλιέργειες), όπως υψηλούς ρυθμούς αύξησης και μικρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς αξιοποιούν το CO2 ως πηγή άνθρακα και τον ήλιο ως πηγή 
ενέργειας για την ανάπτυξη βιομάζας ακόμα και σε υποβαθμισμένα και ρυπασμένα ύδατα. 
Επιπλέον, η παραγωγή τους μπορεί να συστηματικοποιηθεί μέσω κατάλληλων διατάξεων 
αξιοποιώντας και πάλι το CO2, το φως του ήλιου και υδάτινα ρεύματα, όπως για παράδειγμα 
ύδατα αποστράγγισης υδροπονικών καλλιεργειών τα οποία περιέχουν και τα κατάλληλα 
«θρεπτικά» συστατικά για την ανάπτυξη των μικροφυκών (π.χ. άζωτο, φώσφορος κ.α.). Ανάλογα 
με το καλλιεργούμενο στέλεχος μικροφυκών και τις συνθήκες ανάπτυξής του, είναι δυνατόν να 
παραχθεί βιομάζα εμπλουτισμένη σε λιπίδια (έλαια), πρωτεΐνες, χρωστικές και υδατάνθρακες. 
Τα μακρομόρια αυτά μπορούν να απομονωθούν μέσω διεργασιών βιο- διύλισης και να 
αξιοποιηθούν για την παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  
Στην παρούσα εργασία πέντε στελέχη μικροφυκών του γένους Dunaliella, τα οποία 
απομονώθηκαν από αλυκές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Βόρειου Αιγαίου, μελετήθηκαν όσον αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και τη 
βιοχημικής τους σύνθεση. Περαιτέρω έρευνα πραγματοποιήθηκε για την εκχύλιση χρήσιμων 
πρώτων υλών από τη βιομάζα των στελεχών Dunaliella spp., η οποία εμφανίζει υψηλή 
περιεκτικότητα σε β- καροτένιο. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μέθοδοι εκλεκτικής 
εκχύλισης/απομόνωσης και φασματοφωτομετρικού ποσοτικού προσδιορισμού του β-
καροτενίου, το οποίο αποτελεί μια σημαντική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία τροφίμων και την 
κοσμητολογία. Στη καλλιέργεια που μελετήθηκε βρέθηκε μέγιστη περιεκτικότητα β-καροτενίου 
3,84 mg/g ξηρής βιομάζας. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Ελληνικούς πόρους μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Ειδικές 
Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ), ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργο PILOUS, MIS 5045805). 
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ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΤΟΥ NI  
 

Καμάτσος Φ.1, Μπεθάνης Κ.1, Μητσοπούλου Χ.1 
 

1Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15771, Ελλάαδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η φωτοκαταλυτική παραγωγή του υδρογόνου έχει διερευνηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεθόδου μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ένα ανανεώσιμο 
και βιώσιμο καύσιμο. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην προσπάθεια μείωσης της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα αλλά και επειδή η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο 
είναι μακράν ο μεγαλύτερος πόρος μεταξύ των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, με την 
πιο ευοίωνη να είναι η χρήση καταλυτικών συστημάτων που βασίζονται σε σύμπλοκα με 
μέταλλα μεταπτώσεως. Ο οξειδωτικός μηχανισμός απόσβεσης περιλαμβάνει την οξείδωση του 
διεγερμένου φωτοευαισθητοποιητή PS' προς PS+ από ένα δέκτη ηλεκτρονίων R. Σε αντίθεση με 
τον οξειδωτικό μηχανισμό, ο αναγωγικός μηχανισμός απόσβεσης περιλαμβάνει την αναγωγή του 
φωτοευαισθητοποιητή μέσω διεγερμένης κατάστασης του PS' από τον δότη ηλεκτρονίων D.Σε 
αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα διμεταλλικό θειολικό του Νi που συντέθηκε στο 
εργαστήριο μας. Το σύμπλοκο αναλύθηκε και χαρακτηρίστηκε με διάφορες φασματοσκοπικές 
μεθόδους (Uv-Vis, IR, NMR), ηλεκτροχημικές μεθόδους (Cyclic Voltammetry) και 
κρυσταλλογραφία X-ray. Επιπλέον, εξετάστηκε για τη σταθερότητα και τις καταλυτικές τους 
ιδιότητες για την παραγωγή υδρογόνου τόσο σε φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις όσο και 
ηλεκτροκαταλυτικές.  
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Επίσης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που 
υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ CuO-CeO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 
 

Καππής Κ.1, Παπαβασιλείου Ι.1,2, Αυγουρόπουλος Γ.1 
 

1 Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
2 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Πάτρα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι κυψελίδες καυσίμου πολυμερούς ηλεκτρολύτη (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells, 
PEMFCs) αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για φορητές και εκτός δικτύου 
ενεργειακές εφαρμογές. Ωστόσο, η χρήση καθαρού υδρογόνου στο άμεσο μέλλον, ως καύσιμο 
τροφοδοσίας, ειδικότερα σε κινητές εφαρμογές, παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα σε 
σχέση με τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον ανεφοδιασμό. Εναλλακτικά, σε μεσοπρόθεσμο 
στάδιο (αλλά και μακροπρόθεσμα) η μεθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο-φορέας 
του υδρογόνου, μιας και κατέχει τα πλεονεκτήματα ενός υγρού καυσίμου. Οι εμπορικά 
διαθέσιμοι καταλύτες [Cu-ZnO-(Al2O3)] που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υδρογόνου 
μέσω της αναμόρφωσης της μεθανόλης παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα (σύντηξη 
κρυσταλλιτών χαλκού, πυροφορικότητα) τα οποία περιορίζουν τη χρήση τους. Επομένως, 
κρίνεται αναγκαία η βελτιστοποίηση των καταλυτών χαλκού για εφαρμογή σε κυψελίδες 
καυσίμου. Τα τελευταία χρόνια, εξετάζονται νέες μέθοδοι σύνθεσης για την παρασκευή 
νανοδομημένων καταλυτών με υψηλή εκλεκτικότητα, ενεργότητα και σταθερότητα. Ανάμεσα σε 
αυτές τις μεθόδους, η υδροθερμική μέθοδος, μπορεί να δώσει ελκυστικά φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά στους παρασκευασμένους νανοκαταλύτες, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις της αντίδρασης αναμόρφωσης μεθανόλης με ατμό. Στην παρούσα εργασία 
μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων παραμέτρων της υδροθερμικής μεθόδου στα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά του καταλυτικού συστήματος CuCeOx και συνεπώς, στην απόδοση αυτών, στην 
αναμόρφωση μεθανόλης με ατμό προς παραγωγή υδρογόνου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η 
επίδραση της διάρκειας (24h, 48h) και της θερμοκρασίας της υδροθερμικής κατεργασίας (120, 
150, 180 οC), καθώς και η συγκέντρωση του μέσου καταβύθισης (0.1, 1M NaOH). Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε μελέτη ως προς τη συγκέντρωση του καταλύτη σε χαλκό (7.5, 15wt% Cu) 
αλλά και ως προς τη θερμοκρασία πύρωσης των δειγμάτων (300, 350, 400oC). H παρασκευή των 
προαναφερόμενων καταλυτικών συστημάτων χαλκού έγινε μέσω μιας τροποποιημένης 
υδροθερμικής μεθόδου, χρησιμοποιώντας ως χηλικό παράγοντα το κιτρικό οξύ, υδροξείδιο του 
νατρίου ως μέσο καταβύθισης, ενώ ως πρόδρομες ενώσεις του χαλκού και του δημητρίου τα 
αντίστοιχα νιτρικά άλατα. Τα δείγματα που προέκυψαν, χαρακτηρίστηκαν με τεχνικές όπως BET, 
XRD και SEM. Οι καταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν υπό ατμοσφαιρική πίεση, σε 
αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, σε θερμοκρασιακό εύρος 200-300 οC και σε χρόνο παραμονής 
(W/F) ίσο με 0.257 g∙s∙cm-3. Το μίγμα της τροφοδοσίας (H2O/MeOH = 1.5) αποτελούνταν από 5% 
MeOH, 7.5% Η2Ο και 87.5% He. Από τα αποτελέσματα της καταλυτικής ενεργότητας και 
εκλεκτικότητας παρατηρήθηκε ότι για το καταλυτικό σύστημα CuCeOx η υψηλή συγκέντρωση 
υδροξειδίου του νατρίου οδήγησε στην παρασκευή πιο ενεργών και εκλεκτικών καταλυτών 
ανεξαρτήτως της διάρκειας της υδροθερμικής κατεργασίας. Ο υψηλότερος χρόνος παραμονής σε 
υδροθερμική κατεργασία επίσης είχε ως αποτέλεσμα αποδοτικότερους καταλύτες. Η αύξηση του 
ποσοστού του χαλκού βελτίωσε μόνο την εκλεκτικότητα ως προς το CO2 και όχι την ενεργότητα 
των δειγμάτων, ενώ η πύρωση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες είχε ελάχιστη επίδραση στην 
απόδοσή τους. Η μεγάλη ειδική επιφάνεια ορισμένων δειγμάτων δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην ενεργότητα, καθώς τα δείγματα με 223 m2/g και 45 m2/g είχαν παρόμοια ενεργότητα. 
Πλήρης μετατροπή της μεθανόλης επιτυγχάνεται στους 280 oC με αρκετά χαμηλή εκλεκτικότητα 
ως προς το CO, 3%. 
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Κιοσέογλου Ε.1, Χατζηδημητρίου Α.2, Σαλίφογλου Α.1 
 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

2 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκαν μελέτες της συνθετικής χημείας συναρμογής του 
βαναδίου και συγκεκριμένα τριαδικών υβριδικών βαναδοϋλικών. Τα υλικά αυτά έχουν 
αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν σημαντική δραστικότητα και εφαρμογές στη χημεία, με κορυφαία 
την οξειδωτική καταλυτική τους δράση. Συγκεκριμένα, συντέθηκαν νέα δυαδικά/τριαδικά V(V)-
υπεροξο/βεταΐνες (zwitter ions) κρυσταλλικά υλικά.  
Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός ανέδειξε τις ιδιότητες των νέων δυαδικών/τριαδικών V(V)-
υπεροξο/βεταΐνες αμφοτερικών (N+, O-) υλικών που συντέθηκαν, με μετρήσεις φασματοσκοπία 
υπερύθρου (FT-IR), φασματοφωτομετρίας UV-Visible, κυκλικής βολταμετρίας (C.V.), 
θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA-DTG), φασματοσκοπίας Raman, και πυρηνικού μαγνητικού 
συντονισμού (NMR) υγρής και στερεάς κατάστασης. 
Από την οικογένεια των καλά χαρακτηρισμένων αυτών υλικών, επελέγησαν συγκεκριμένες 
ενώσεις που εξετάσθηκαν ως προς τις καταλυτικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 
αντιδράσεις με καταλύτη ενώσεις της οικογένειας V(V)-υπεροξο/βεταΐνες, σε δύο κατηγορίες 
δραστικότητας. Έτσι, εξετάσθηκαν καταλυτικές αντιδράσεις α) οξείδωσης του βενζολίου 
(υδροξυλίωση) προς σχηματισμό της φαινόλης, και β) εποξείδωσης του στυρενίου προς 
σχηματισμό του εποξειδίου του βενζολίου. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνηγορούν 
για το δυναμικό των διεργασιών αυτών σε βιομηχανικές εφαρμογές και ευρείες χρήσεις των 
προϊόντων της κατάλυσης. 
Τέλος, διεξήχθησαν μελέτες δράσης των V(V)-υπεροξο/βεταΐνες υλικών ως βιομιμητικών 
καταλυτών για περαιτέρω εφαρμογή τους στην καταστολή ασθενειών, όπως του καρκίνου ή του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι αντιδράσεις των υπεροξειδίων, στις 
οποίες λαμβάνει χώρα μεταφορά οξυγόνου, διαμορφώνουν μια ερευνητική περιοχή που έχει μεν 
διερευνηθεί εκτενώς, αλλά οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης είναι πάρα πολλές. Από αυτές η 
εποξείδωση ολεφινών χρησιμοποιώντας καταλύτη σύμπλοκα μετάλλων μεταπτώσεως, όπως 
αυτό του βαναδίου, καταλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο. 
Αδιαμφισβήτητα, η ανάγκη καλά καθορισμένων δυαδικών-τριαδικών βαναδοϋλικών ενισχύει το 
καταλυτικό δυναμικό του βαναδίου σε βιομηχανικές καταλυτικές μετατροπές κλειδιά, 
διευρύνοντας έτσι την έρευνα προς σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
«Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β' κύκλος» από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-
2020».  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι «κακοήθεις νεοπλασίες» είναι μια κατηγορία ασθενειών που χαρακτηρίζονται από 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων και αντιπροσωπεύουν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας 
παγκοσμίως. Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη καρκίνου που αντιμετωπίζονται 
διαφορετικά. Η αύξηση στα ποσοστά επιβίωσης οφείλεται ιδίως στην καλύτερη θεραπεία με πιο 
αποτελεσματικά αντικαρκινικά φάρμακα, όπως τα μεταλλο-φάρμακα cis-platin και τα παράγωγά 
της. Καθώς, όμως, αυτές οι ενώσεις έχουν σοβαρές παρενέργειες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
για τη σύνθεση νέων υλικών περισσότερο αξιόπιστων. Η ομάδα μας αναπτύσσει έρευνα στο 
πεδίο της μεταλλοφαρμακευτικής χημείας, εστιάζοντας στη σύνθεση συμπλόκων βαναδίου με 
εξειδίκευση στην αναστολή της ογκογένεσης, των μεταστάσεων και της ενεργοποίησης του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Η αντικαρκινική δράση των ενώσεων του βαναδίου δεν έχει 
εκτενώς διερευνηθεί. Λίγες μόνο μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε σύμπλοκα βαναδίου με 
δραστικότητα κατά του καρκίνου. Σε αυτή τη μελέτη, καταφέραμε να συνθέσουμε τριαδικά 
υλικά του βαναδίου με υπεροξειδο και βεταϊνικούς υποκαταστάτες (αμφοτερικά ligands), η δομή 
των οποίων επιβεβαιώθηκε με κρυσταλλογραφία ακτίνων-X. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν οι 
χαρακτηρισμοί: FT-IR, UV, Raman, φθορισμού, και βιολογικές μελέτες, από τις οποίες 
διεξήχθησαν πολυάριθμες πληροφορίες για τις επιδιωκόμενες βιολογικές ιδιότητές τους. 
Τα αποτελέσματα των επακολουθησάντων βιολογικών πειραμάτων έδειξαν ότι η παρουσία 
βαναδίου αναστέλλει το μονοπάτι ενεργοποίησης του Ras με τρόπο χρονο-εξαρτώμενο και 
καθυστερεί την κάθοδο του καρκινικών δεικτών H-ras και ΜΜΡ-2 στις καρκινικές κυτταρικές 
σειρές MCF-7 και Α549. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το βανάδιο αναστέλλει τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων και στις δύο καρκινικές σειρές, 
χωρίς ωστόσο να βλάπτει τα υγιή φυσιολογικά κύτταρα. Ως εκ τούτου, αποδεικνύεται ότι το 
βανάδιο αντιπροσωπεύει μια τάξη σημαντικών αντικαρκινικών μορίων, τα οποία μπορεί να είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι ώστε να ενισχυθεί η δραστικότητά τους και η εξειδίκευσή τους 
προς μια συγκεκριμένη οικογένεια καρκίνου. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
«Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β' κύκλος» από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-
2020». 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 0.5%Rh/TiO2 ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ LPG ΜΕ ΑΤΜΟ 
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1 Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 
2 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η χρήση του υδρογόνου σε συνδυασμό με τις κυψέλες καυσίμου, αποτελεί μία περιβαλλοντικά 
και οικονομικά ωφέλιμη μέθοδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για κινητές όσο 
και σταθερές εφαρμογές. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί μέσω της αντίδρασης αναμόρφωσης 
με ατμό διαφόρων ενώσεων όπως του φυσικού αερίου, της αιθανόλης, του υγροποιημένου 
αερίου του πετρελαίου (LPG) και διαφόρων παραγώγων του πετρελαίου. Μεταξύ αυτών, το LPG 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ενδιάμεση παραγωγή Η2, 
ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές με προβλήματα στα υπάρχοντα ηλεκτρικά δίκτυα. Το LPG 
αποτελείται κυρίως από προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4H10) σε ποικίλες συστάσεις ανάλογα με 
την πηγή, τη διαδικασία ανάκτησης και την εποχή. Βασικό μειονέκτημα της αντίδρασης είναι η 
εναπόθεση άνθρακα, η οποία οδηγεί σε καταλυτική απενεργοποίηση. Η εναπόθεση άνθρακα 
μπορεί να περιοριστεί χρησιμοποιώντας κατάλληλους καταλύτες ή/και ελέγχοντας τις 
λειτουργικές συνθήκες αντίδρασης.Σε προηγούμενη εργασία μας, βρέθηκε ότι ο καταλύτης 
0.5%Rh/TiO2 παρουσιάζει υψηλή ενεργότητα και εκλεκτικότητα για την αντίδραση αναμόρφωσης 
του LPG με ατμό. Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων 
(θερμοκρασία, χρόνος, λόγος Η2Ο/C, ταχύτητα χώρου) στην καταλυτική συμπεριφορά του 
0.5%Rh/TiO2, καθώς και η δυναμική απόκρισή του σε απότομες αλλαγές των συνθηκών 
αντίδρασης, τόσο απουσία όσο και παρουσία βουτανίου στη τροφοδοσία, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση τους και την αύξηση της απόδοσης της διεργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
η καταλυτική συμπεριφορά βελτιώνεται σημαντικά αυξάνοντας την θερμοκρασία, την 
περιεκτικότητα ατμού στη τροφοδοσία ή/και μειώνοντας την ταχύτητα χώρου. Η επίδραση του 
λόγου Η2Ο/C στην καταλυτική ενεργότητα βρέθηκε μεγαλύτερη παρουσία C4H10, σε αντίθεση με 
την επίδραση της ταχύτητας χώρου η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη υπό συνθήκες 
αναμόρφωσης του C3H8 με ατμό. Η καμπύλη μετατροπής του προπανίου μετατοπίζεται προς 
υψηλότερες θερμοκρασίες όταν προστίθεται C4H10 στην τροφοδοσία, υποδεικνύοντας ότι η 
παρουσία του παρεμποδίζει την αναμόρφωση του C3H8 με ατμό. Η καταλυτική ενεργότητα και η 
εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα της αντίδρασης παραμένουν ανεπηρέαστες μετά από 
απότομες αλλαγές του λόγου Η2Ο/C μεταξύ 2 και 7, τόσο παρουσία όσο και απουσία C4H10 στην 
τροφοδοσία. Ο καταλύτης παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα στους 500 και 650οC. Ωστόσο, 
όταν η αντίδραση πραγματοποιείται στους 600oC λαμβάνει χώρα μία αντιστρεπτή 
απενεργοποίηση του καταλύτη, η οποία, ωστόσο, μπορεί να ανακτηθεί πλήρως αυξάνοντας ή 
μειώνοντας την θερμοκρασία στους 650oC ή 500oC, αντίστοιχα. Πειράματα μακροχρόνιας 
σταθερότητας που πραγματοποιήθηκαν σε καταλύτη 0.5%Rh/TiO2 σε μορφή πελλετών υπό 
πραγματικές συνθήκες αντίδρασης έδειξαν ότι ο καταλύτης είναι εξαιρετικά ενεργός, εκλεκτικός 
και σταθερός, και κατά συνέπεια πολλά υποσχόμενος για την αντίδραση αναμόρφωσης του LPG 
με ατμό. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442).
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  

 

Κοσμαρίκος Ν.1, Ρηγάκης Ν.4, Μπίσμπας Α.2, Μπενέτης Ν.1, Γεωργιάδου Α.3, Κυρατζής 
Ν.1 

 
1Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

2Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Κοζάνη 

3π. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Αντιρρύπανσης, π. ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα 
41ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών, Γρεβενά, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κεραμικά ή και σύνθετα κεραμο-μεταλλικά υμένια (cermets) χρησιμοποιούνται ευρύτατα σαν 
ηλεκτρόδια σε διάφορες συσκευές όπως κεραμικές κυψέλες καυσίμου ή ηλεκτρόλυσης, αέριους 
αισθητήρες και κεραμικές μεμβράνες. Παράμετροι όπως το πάχος του υμενίου, το πορώδες και ο 
βαθμός στρεβλότητας (tortuosity) ρυθμίζουν τις τιμές πόλωσης συγκέντρωσης και 
ενεργοποίησης των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων σε κεραμικές κυψέλες καυσίμου και 
ηλεκτρόλυσης. Είναι πολύ σημαντικό κατά την παρασκευή τέτοιων δομών να ελέγχεται η 
μορφολογία του παραγόμενου υμενίου ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες τιμές διάχυσης 
αντιδρώντων και προϊόντων που συμμετέχουν στις διάφορες ηλεκτροχημικές αντιδράσεις και 
καθορίζουν τις συνολικές απώλειες πόλωσης. Οι ερευνητικές προσπάθειες στην ανάπτυξη των 
παραπάνω συσκευών έχουν επικεντρωθεί τελευταία στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 
παρασκευής που εμπεριέχουν την δυνατότητα ελέγχου των μορφολογικών χαρακτηριστικών των 
παραγόμενων λεπτών κεραμικών υμενίων αναλόγως των απαιτούμενων λειτουργικών 
χαρακτηριστικών τους. Τέτοιες μέθοδοι ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των μεθόδων μοριακής 
απόθεσης κατά τις οποίες η διαμόρφωση του φιλμ καθορίζεται από μια σειρά φυσικοχημικών 
διεργασιών των μορίων των πρόδρομων ουσιών που με τη σειρά τους ρυθμίζονται από τις 
παραμέτρους λειτουργίας της μεθόδου απόθεσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε το υμένιο να 
αποκτήσει τα απαιτούμενα μορφολογικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Μια από τις πολλά 
υποσχόμενες μεθόδους σ’ αυτή την κατηγορία είναι η τεχνική της πυρόλυσης ψεκασμού, που 
συνίσταται ουσιαστικά στην παρασκευή λεπτών υμενίων απλών ή/και μεικτών ανόργανων 
οξειδίων με ψεκασμό ενός διαλύματος αλάτων με τα κατάλληλα ιόντα σε κατάλληλες μοριακές 
αναλογίες μέσα σε ένα θερμοκρασιακό πεδίο και σε κατάλληλο υπόβαθρο για τον χρόνο που 
απαιτείται για την διάσπαση των αλάτων στα κατάλληλα οξείδια. Τα πλεονεκτήματα της 
μεθόδου εκτός του χαμηλού κόστους συνίστανται στην απλότητά της λόγω του ότι λειτουργεί σε 
ανοικτή ατμόσφαιρα, ακριβή έλεγχο της στοιχειομετρίας σε επίπεδο σταγόνας και την άμεση 
συσχέτιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του διαλύματος και των παραμέτρων της διεργασίας με 
τις ιδιότητες του τελικού κεραμικού υμενίου (μορφολογία, μέγεθος κόκκων). Προσπάθειες 
μοντελοποίησης της τεχνικής δεν έχουν εμφανισθεί πολλές στην βιβλιογραφία με πιο σημαντική 
ίσως ως προς τους φυσικοχημικούς μηχανισμούς αυτή των Messing et al. (J Am Ceram Soc, 
76(11):2707 – 2726), και Jayanthi et al. (Aerosol Science and Technology (1993) 19: 478-4906). 
Στην παρούσα εργασία επεκτείνουμε το μαθηματικό μοντέλο των παραπάνω συγγραφέων στην 
προσομοίωση πυρόλυσης ψεκασμού υδατικού διαλύματος για την απόθεση φιλμ ZrO2 και CeO2 
με χρήση του λογισμικού MATHEMATICA. Οι εξισώσεις μεταφοράς μάζας και θερμότητας 
εφαρμόζονται σε επίπεδο σταγόνας και περιοριζόμαστε στα αρχικά στάδια της διεργασίας. 
Παρουσιάζουμε πρόδρομα θεωρητικά αποτελέσματα που είναι της μορφής των προφίλ 
συγκεντρώσεων της διαλυμένης ουσίας μέσα στην σταγόνα και εξάγουμε συμπεράσματα σε 
σχέση με την μορφολογία των υμενίων. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ ΠΛΗΡΩΤΩΝ  
ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

Κουντουράς Κ.1, Δελίδης Κ.1, Στημονιάρης Α.1 
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι φυλλόμορφοι πληρωτές με τη χαρακτηριστική δομική αρχιτεκτονική τους έδωσαν νέα ώθηση 
στα σύνθετα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα 
το γραφένιο σαν πληρωτής συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά και της 
βιομηχανίας λόγω των ειδικών δομικών χαρακτηριστικών που διαθέτει. Σε συνδυασμό με άλλους 
φυλλόμορφους πληρωτές μπορεί να οδηγήσει στην παρασκευή-δημιουργία νέων σύνθετων 
πολυμερών.  
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες και η δυναμική μοριακή 
συμπεριφορά νανοσύνθετων πολυμερών με πληρωτή γραφένιο, σαν πρώτο στάδιο του 
ερευνητικού προγράμματος, με κεντρική ιδέα τη συνέργειά του με άλλους φυλλόμορφους 
πληρωτές. Ο βαθμός-δείκτης διασποράς του γραφενίου εντός της μήτρας εξετάζεται με 
ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διασπορά εξαρτάται 
τόσο από την επιφανειακή τροποποίηση, όσο και από τη συγκέντρωση του πληρωτή. Η δυναμική 
συμπεριφορά του νανοσύνθετου εξετάστηκε με DMA μετρήσεις και οι θερμικές ιδιότητες με DSC 
και TGA τεχνικές. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα σχετικά με το ρολό της επιφανειακής τροποποίησης στη συμπεριφορά συνθέτου. 
Το δυναμικό μέτρο αποθήκευσης (Ε’) υπολογίζεται συνολικά μικρότερο του καθαρού 
πολυμερούς σε όλο το εύρος των θερμοκρασιών, τόσο στην υαλώδη, όσο και την ελαστική 
περιοχή και αντίστοιχη ελαφρά μείωση παρουσιάζει και το μέτρο απωλειών (Ε’’) στο αντίστοιχο 
θερμοκρασιακό εύρος. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg) μετατοπίζεται σε μικρότερες 
θερμοκρασίες, ως προς το καθαρό πολυμερές και μειώνεται αυξανόμενης της περιεκτικότητας 
πληρωτή. 
Επόμενος στόχος του προγράμματος είναι η επίδραση της συνέργειας δύο πληρωτών, του 
γραφενίου και άλλων φυλλόμορφων πηλών, στις ιδιότητες (μηχανική αντοχή, διάχυση και 
διαπερατότητα αερίων κ.α.) των υλικών συσκευασίας. Η συνύπαρξη των φυλλόμορφων 
πληρωτών δημιουργεί εντός της μήτρας ένα πολύπλοκο τρισδιάστατο σύμπλεγμα εμποδίων το 
οποίο αναμένεται να επηρεάζει την διαπερατότητα των αερίων (εισερχομένων ή και 
εξερχομένων) λόγω του φαινομένου της δαιδαλώδους πορείας (tortuous path).  
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΚΑΔΜΙΟΥ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟΥ (CdTe 
QDs).ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΩΤΟΕΥΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΗ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
 

Κουρμούση M.1, Καμάτσος Φ.1, Μητσοπούλου Χ.1 

 
1Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15771, Ελλάαδα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παραγωγή ανανεώσιμων και μη ρυπογόνων καυσίμων μέσω της άμεσης μετατροπής της 
ηλιακής ενέργειας σε χημική ενέργεια παραμένει μέχρι σήμερα μια μεγάλη πρόκληση. Ανάμεσα 
σε διάφορες ενδιαφέρουσες αντιδράσεις, η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού σε μοριακό 
υδρογόνο (H2) και μοριακό οξυγόνο (Ο2) αποτελεί έναν από τους πιο υποσχόμενους τρόπους για 
παραγωγή ενέργειας.H2O → H2 + 1/2O2 μέσω ορατού φωτός. Πολλά συστήματα φωτοπαραγωγής 
Η2 έχουν μελετηθεί με την πάροδο των χρόνων καθώς αποτελεί σημαντικό καύσιμο, και συνήθως 
αποτελούνται από έναν καταλύτη, έναν φωτοευαισθητοποιητή και έναν δότη ηλεκτρονίων. 

Ημιαγώγιμα σωματίδια όπως είναι οι κβαντικές τελείες που βρίσκονται στην κλίμακα των 
νανοδιαστάσεων έχουν πολύ ασυνήθιστες ιδιότητες. Λόγω του μεγέθους τους και της σύνθεσής 
τους οι κβαντικές τελείες παρουσιάζουν σημαντικές κβαντικές, οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. 
Σε σύγκριση με διάφορους πολυμοριακούς φωτοευαισθητοποιητές οι κβαντικές τελείες λόγω της 
καλής τους φωτοσταθερότητας και της ευρείας φασματικής απορρόφησης στο ορατό αποτελούν 
εναλλακτικές λύσεις αποδοτικών φωτοευαισθητοποιητών.  
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύνθεση οικονομικών και πράσινων κβαντικών τελειών 
καδμίου-τελλουρίου (CdTe QDs)(5) αλλά κυρίως η μελέτη της απόδοσής και της σταθερότητάς 
τους ως φωτοευαισθητοποιητές σε συστήματα παραγωγής υδρογόνου με διαμινικά σύμπλοκα 
του Ni (II) που συντέθηκαν στο εργαστήριο μας. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων του ΕΚΠΑ ( Grant No 16672). 
Επίσης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που 
υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΔΥΑΔΙΚΩΝ-ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΤΡΙΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΟΪΟΝΤΑ 
 

Λαζόπουλος Γ.1, Μάτσια Σ.1, Σαλίφογλου Α.1 
 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα φλαβονοειδή είναι κατηγορία χημικών ενώσεων φυσικής προελεύσεως, με ποικίλη 
πολυφαινολική διάταξη, που συναντώνται σε φρούτα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα. Στον τομέα 
της φαρμακευτικής, τα φλαβονοειδή εμφανίζουν αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, 
αντιθρομβωτική, νευροπροστατευτική, και καρδιοπροστατευτική δράση, καθιστώντας τα το 
κύριο αντικείμενο μελέτης προς ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Στο πλαίσιο ανακάλυψης νέων 
μεταλλοφαρμάκων με βελτιωμένες δράσεις και κλινική συμπεριφορά σε σχέση με τη μητρική 
δομή, ερευνάται στο εργαστήριο η ικανότητα των φλαβονοειδών να συναρμόζονται με 
μεταλλοϊόντα δημιουργώντας σύμπλοκα με βιολογική δραστικότητα. Αρκετά τέτοια νέα υλικά 
έχουν αναδείξει βελτιωμένη αντιοξειδωτική δράση. Έτσι, τρισθενή μεταλλοϊόντα όπως το χρώμιο 
Cr(III), το γάλλιο Ga(III), και λανθανίδες, όπως το νεοδύμιο Nd(III) συναρμόζονται με οργανικές 
φυσιολογικές βάσεις και εμφανίζουν την τάση να σχηματίζουν δεσμούς με άτομα οξυγόνου και 
αζώτου που βρίσκονται στα μόρια φλαβονεοειδών που λειτουργούν ως δότες-υποκαταστάτες. 
Μεταξύ των φλαβονοειδών, η χρυσίνη και η κερσετίνη, διαθέτουν στο μόριο τους ομάδες που 
καθιστούν δυνατή τη συναρμογή τους με μεταλλοκατιόντα. Έτσι, η συνθετική χημεία 
αλληλεπίδρασης των μεταλλοϊόντων αυτών αναπτύχθηκε στο Εργαστήριό μας παρουσία των 
φλαβονοειδών και των αρωματικών χηλικοποιητών 1,10-φαινανθρολίνη και 2,2’-διπυριδίνη με 
φυσικοχημικές μελέτες δυαδικών-τριαδικών συστημάτων. Βασικοί διερευνητικοί παράγοντες για 
τη μελέτη αυτών περιλαμβάνουν α) τη μοριακή στοιχειομετρία μεταξύ των αντιδρώντων, β) τους 
διαλύτες ή τα συστήματα διαλυτών, γ) τις μεθόδους αντίδρασης, και δ) τις μεθόδους 
απομόνωσης προϊόντων σε κρυσταλλικές μορφές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της 
κρυσταλλικής τους δομής με ακτίνες Χ. 
Τα προκύπτοντα κρυσταλλικά υλικά χαρακτηρίστηκαν με στοιχειακή ανάλυση, φασματοσκοπία 
υπερύθρου (FT-IR) και κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Τα συλλογικά πειραματικά δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι κάτω από επιλεγμένες συνθήκες, δυαδικά και τριαδικά συστήματα τρισθενών 
μεταλλοϊόντων οδηγούν σε καλά καθορισμένα κρυσταλλικά υλικά, των οποίων οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες διαμορφώνουν εφαρμογές στη αντιμετώπιση του διαβήτη και του καρκίνου 
(προληπτική και θεραπευτική ιατρική). 
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ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ H2/CO 

 

Λαμπρόπουλος Α.1, Μπίνας Β.2, Νταλαούτη Α.3, Σταματάκης Κ.3, Κονσολάκης Μ.4, 
Μαρνέλλος Γ.Ε.1,5 

 
1 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

2 Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο 
3 Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., Παλλήνη, Αττική 

4 Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 
5 Ινστιτούτο Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων, ΕΚΕΤΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μολονότι η συμμετοχή του ορυκτού άνθρακα στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα βαίνει μειούμενη 
τα τελευταία χρόνια (28% το 2019), λόγω των εξελίξεων της ενεργειακής μετάβασης για την 
αποτροπή της κλιματικής μεταβολής, ο γαιάνθρακας εξακολουθεί να κατέχει ένα σημαντικό 
μερίδιο στη παραγωγή ηλεκτρισμού (~40%). Το 2019, η ΕΕ ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο, το 
“Πράσινο Συμβόλαιο”, για να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη το 2050. Στο πλαίσιο 
αυτό, 42 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Μακεδονίας, θα απεξαρτηθούν άμεσα 
από τον γαιάνθρακα. Ο λιγνίτης αποτέλεσε το κυριότερο εγχώριο ορυκτό καύσιμο για παραγωγή 
ηλεκτρισμού, σχεδόν για 6 δεκαετίες, και υποστήριξε την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με 
τις συναφείς δραστηριότητες να συμμετέχουν κατά ~40% στο περιφερειακό ΑΕΠ δημιουργώντας 
περισσότερες από 25000 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις απασχόλησης. Η απότομη 
απολιγνιτοποίηση, όμως, θα επιφέρει σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην 
περιοχή και γι’ αυτό το λόγο έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές στρατηγικές χρήσης αυτού 
του εθνικού πόρου προς μη-ενεργειακές χρήσεις ή σε αποδοτικότερες ενεργειακές διεργασίες, 
όπως η αεριοποίηση του προς αέριο σύνθεσης. Η αεριοποίηση διεξάγεται σε υψηλές 
θερμοκρασίες (700 – 1200 οC) λόγω της ενδοθερμικής της φύσης, μετατρέποντας τα στερεά 
καύσιμα σε αέριο σύνθεσης (κυρίως Η2, CO, CO2, CH4), μικρές ποσότητες πισσών και σε στερεό 
υπόλειμμα, με χρήση ενός οξειδωτικού μέσου που συνίσταται είτε από υπο-στοιχειομετρικό 
αέρα/οξυγόνο ή H2O ή CO2 ή μίγμα των παραπάνω, για τον αποδοτικότερο έλεγχο των θερμικών 
απαιτήσεων της διεργασίας και της ποιότητας του αερίου σύνθεσης. Η απόδοση της 
αεριοποίησης εξαρτάται ισχυρά από τις λειτουργικές συνθήκες (θερμοκρασία, μέσο 
αεριοποίησης, κ.ά) και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του άνθρακα (μόνιμος άνθρακας, πτητική 
συστατικά, υγρασία, τέφρα, δομή οργανικής ύλης, κ.ά). Η φρύξη και η αργή πυρόλυση των 
στερεών καυσίμων οδηγούν σε εξανθρακώματα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά καυσίμου. 
Επιπλέον, η αεριοποίηση με Η2Ο παράγει αέριο σύνθεσης πλούσιο σε Η2, ενώ ο λόγος Η2/CO 
είναι δυνατό να διαμορφωθεί στα επιθυμητά επίπεδα, όταν στο μέσο αεριοποίησης προστεθεί 
CO2, ως μία εναλλακτική μέθοδο επαναχρησιμοποίησης δεσμευμένων βιομηχανικών εκπομπών 
CO2. Στην παρούσα εργασία μελετάται η αεριοποίηση Ελληνικού λιγνίτη και των 
εξανθρακωμάτων του στους 300, 500 και 800 oC με μίγματα Η2Ο(+CO2)/Ηe, σε εργαστηριακό 
αντιδραστήρα αεριοποίησης ασυνεχούς λειτουργίας. Βρέθηκε ότι η παραγωγή αέριων 
προϊόντων αυξάνεται με τη θερμοκρασία επεξεργασίας του πρωτογενή λιγνίτη λόγω των 
βελτιωμένων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των εξανθρακωμάτων, ενώ η προσθήκη 
κατάλληλων ποσοτήτων CO2 στο μέσο αεριοποίησης δύναται να διαμορφώσει τον λόγο Η2/CΟ 
στο αέριο σύνθεσης, ανάλογα με την μετέπειτα τελική του χρήση. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01894). 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ SiO2 ΣΤΗΝ 
ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 
 

Λάτσιου Α.1,2, Μπακαγιάννη Α.1, Παπαγερίδης Κ.Ν.1, Σιακαβέλας Γ.Ι.1, Γεωργιάδης Α.1, 
Τσιότσιας Α.1, Θεοδωρίδης Γ.1, Μούσιου Β.3, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γούλα Μ.Α.1 

 
1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

3Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το βιοντίζελ παράγεται κυρίως από την αντίδραση της μετεστεροποίησης φυτικών ελαίων ή 
ζωικών λιπών. Το κύριο παραπροϊόν της βιομηχανίας βιοντίζελ είναι η γλυκερόλη, καθώς για 
κάθε 100 g βιοντίζελ παράγονται 10 g γλυκερόλη. Μία βιώσιμη λύση αξιοποίησης της 
γλυκερόλης είναι η μετατροπή της σε διάφορα χημικά ή η παραγωγή αερίου σύνθεσης (H2/CO) 
και υδρογόνου. Το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην παραγωγή υδρογόνου μέσω της καταλυτικής 
ατμο – αναμόρφωσης της γλυκερόλης, διότι για κάθε mol γλυκερόλη παράγονται 7 mol Η2. 
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η απόδοση των μετάλλων Ni, Co και Cu τα οποία 
στηρίχθηκαν σε υπόστρωμα SiO2. Διερευνήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στην: 
i) ολική μετατροπή της γλυκερόλης, ii) μετατροπή της γλυκερόλης σε αέρια προϊόντα, iii) 
εκλεκτικότητα και απόδοση σε υδρογόνο, iv) εκλεκτικότητα αέριων προϊόντων και v) 
εκλεκτικότητα υγρών προϊόντων. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του ξηρού 
εμποτισμού με τελική περιεκτικότητα 5% κ.β. σε Ni, Co και Cu. Τα δείγματα στη συνέχεια 
ξηράνθηκαν για 12 hr και πυρώθηκαν στους 800 oC για 5 hr.  
Πριν την αντίδραση πραγματοποιήθηκε αναγωγή του καταλύτη για 1 hr στους 800 oC, υπό ροή 
υψηλής καθαρότητας H2 (100 ml min-1). Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν με BET, XRD και ICP.  
Η αντίδραση της ατμο-αναμόρφωσης της γλυκερόλης διεξήχθη σε ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) 
και θερμοκρασία από 400 έως 750 oC σε αντιδραστήρα σταθεροποιημένης κλίνης. Η υγρή 
τροφοδοσία αποτελούνταν από C3H8O3 (20% κ.β.) και H2O (0.12 ml min-1).  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καταλύτης Ni/Si ήταν πιο δραστικός ενώ πάνω από τους 600 oC 
δεν παράχθηκαν υγρά προϊόντα σε σύγκριση με τους καταλύτες Co/Si και Cu/Si. Επιπλέον, η 
απόδοση σε H2 του Ni/Si ήταν πολύ κοντά στην μέγιστη θεωρητική τιμή που προβλέπεται από 
την θερμοδυναμική. Τέλος, η παραγωγή CO2 ευνοήθηκε συγκριτικά με την παραγωγή CO. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ-ΒΟΛΛΑΣΤΟΝΙΤΗ 
 

Λεοντιάδης Κ.1, Τσιόπτσιας Κ.1, Τζιμπιλής Ε.1, Τσιβιντζέλης Ι.1  
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σωματίδια ανόργανων υλικών μπορούν να εισαχθούν στην πολυμερική μήτρα για τη βελτίωση 
των ιδιοτήτων της. Η επαρκής διασπορά αυξάνει την επιφάνεια αλληλεπίδρασης, ενώ όσο 
ισχυρότερη είναι η αλληλεπίδραση των μακρομορίων με τα ανόργανα σωματίδια, τόσο 
αποτελεσματικότερη είναι μεταφορά μηχανικής τάσης στο πρόσθετο, με αποτέλεσμα τη 
σημαντική βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων. Επιπροσθέτως, η βελτίωση της μηχανικής 
αντοχής στις πολυμερικές ίνες μπορεί να επιτευχθεί με την τάνυση τους, η οποία οδηγεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό ευθυγράμμισης των μακρομορίων.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη νανοσύνθετων τανυσμένων ινών 
πολυπροπυλενίου-βολλαστονίτη, τα σωματίδια του οποίου παρουσιάζουν βελονοειδή μορφή 
και έχουν τη μία τους διάσταση στη νανοκλίμακα. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μελέτη 
με βάση σχεδιασμό πειραμάτων (Design of experiments – DoE). Ως μεταβλητές σχεδιασμού 
επιλέχθηκαν το περιεχόμενο της πολυμερικής μήτρας σε βολλαστονίτη και κατάλληλο 
συμβατοποιητή, καθώς και ο λόγος τάνυσης. Ως μεταβλητές απόκρισης επιλέχθηκαν η αντοχή 
στη θραύση, η θερμοκρασία έναρξης της αποικοδόμησης, η θερμοκρασία και η ενθαλπία τήξης. 
Τα δείγματα παρασκευάστηκαν με δύο εκβολές. Αρχικά παρασκευάστηκαν τα σύνθετα υλικά, σε 
διπλοκόχλιο εργαστηριακό εκβολέα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες αναλογίες από 
προαναμεμιγμένες μήτρες (masterbatches) πολυμερούς, οι οποίες περιείχαν κατάλληλο 
αντοξειδωτικό και το ανόργανο πρόσθετο. Τα παραχθέντα σύνθετα υλικά εισήχθησαν σε 
μονοκόχλιο εργαστηριακό εκβολέα για την παραγωγή ινών. Οι ίνες που προέκυψαν 
υποβλήθηκαν σε τάνυση στερεάς κατάστασης. Μελετήθηκαν οι μηχανικές τους ιδιότητες, καθώς 
και οι θερμικές τους ιδιότητες με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και θερμοσταθμική 
ανάλυσης (TGA).  
Προέκυψε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη βελτίωση της μηχανικής αντοχής είναι ο 
λόγος τάνυσης και ακολουθεί η περιεκτικότητα του δείγματος σε ανόργανο ενισχυτικό. Επιπλέον 
προέκυψε ότι η ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της αντοχής σε εφελκυσμό και της θερμικής αντοχής 
δεν είναι εφικτή, διότι παράγοντες που εύνουν τη βελτίωση της μηχανικής αντοχής, όπως η 
αύξηση του λόγου τάνυσης, οδηγούν σε ελάττωση της θερμικής αντοχής. Τέλος, στα πλαίσια της 
αξιολόγησης των προβλέψεων της βελτιστοποίησης που ακολούθησε το σχεδιασμό πειραμάτων, 
εκτελέστηκαν πειράματα επαλήθευσης, τα οποία εμφάνισαν αποτελέσματα σε πολύ καλή 
συμφωνία με τις προβλέψεις.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστίες εκφράζονται στην εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. για την ευγενική παραχώρηση των 
προαναμεμιγμένων μητρών (masterbatches), καθώς και στην εταιρεία Thrace NonWovens & 
Geosynthetics ΑΒΕΕ για την εποικοδομητική συζήτηση των αποτελεσμάτων.  
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» και 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-0003). 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΝΟ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ CeO2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CuO/CeO2 

 

Λυκάκη Μ.1, Βαρβούτης Γ.2,3, Carabineiro S.A.C.4, Μαρνέλλος Γ.2,3, Κονσολάκης Μ.1 
 

1Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 
2Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

3Ινστιτούτο Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων, EKETA, Θεσσαλονίκη 
4Laboratory of Catalysis and Materials (LCM), Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (water-gas shift reaction, WGSR) διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή καθαρού υδρογόνου μέσω της χημικής ισορροπίας: CO + H2O ⇌ 
CO2 + H2. Τα μικτά οξείδια χαλκού-δημητρίας έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
τομέα της ετερογενούς κατάλυσης, λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, οι 
οποίες απορρέουν από τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα, αλλά και του εξαιρετικά 
χαμηλού τους κόστους σε σύγκριση με τα βασιζόμενα σε ευγενή μέταλλα καταλυτικά 
συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι διάφορες παράμετροι, όπως το μέγεθος και η μορφολογία 
των σωματιδίων του υποστρώματος, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα επιφανειακά 
χαρακτηριστικά (π.χ. οξειδωτική κατάσταση, κενές θέσεις οξυγόνου, αναγωγική ικανότητα, 
κινητικότητα οξυγόνου) και κατ’ επέκταση την καταλυτική απόδοση των μικτών οξειδίων. Στην 
παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της μορφολογίας του φορέα CeO2 (νανο-ράβδοι (CeO2-
NR), νανο-πολύεδρα (CeO2-NP), νανο-κύβοι (CeO2-NC)) στις φυσικοχημικές ιδιότητες και την 
καταλυτική συμπεριφορά (αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου) των μικτών οξειδίων 
CuO/CeO2. Τα καθαρά υποστρώματα δημητρίας παρασκευάστηκαν μέσω της υδροθερμικής 
μεθόδου υπό μεταβαλλόμενες πειραματικές συνθήκες (θερμοκρασία γήρανσης, συγκέντρωση 
βάσης) κι έπειτα πραγματοποιήθηκε η προσθήκη χαλκού στο υπόστρωμα CeO2 μέσω της 
μεθόδου του υγρού εμποτισμού, σε ατομική αναλογία Cu/Ce ίση με 0.25 (8.5% κ.β. Cu). Τα προς 
μελέτη υλικά χαρακτηρίστηκαν μέσω των τεχνικών ΒΕΤ, XRD, TEM, XPS, Η2-TPR τόσο πριν (fresh) 
όσο και μετά (used) την αντίδραση WGSR (Συνθήκες αντίδρασης: 85 vol.% N2, 5 vol.% CO, 15 
vol.% H2O, Πίεση 1 bar, Αναγωγή 10 vol.% H2 για 1 ώρα). Τα αποτελέσματα υπέδειξαν τη 
σημαντική επίδραση της μορφολογίας του φορέα δημητρίας στα αναγωγικά/επιφανειακά 
χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση στην καταλυτική συμπεριφορά. Ο καταλύτης Cu 
υποστηριγμένος σε CeO2 ραβδοειδούς μορφολογίας (Cu/CeO2-NR) παρουσίασε τη βέλτιστη 
καταλυτική συμπεριφορά επιτυγχάνοντας ~95% μετατροπή CO στους 350 οC ακολουθούμενος 
από το δείγμα της κυβικής μορφολογίας (Cu/CeO2-NC), το οποίο παρουσίασε ~85% μετατροπή 
CO στην ίδια θερμοκρασία. Ωστόσο, μετά τους 300 οC, το δείγμα της πολυεδρικής μορφολογίας 
(Cu/CeO2-NP) παρουσιάζει φθίνουσα πορεία ως προς τη μετατροπή του CO με τη μέγιστη 
μετατροπή του να φτάνει ~65% στους 300 oC. Οι καταλύτες Cu/CeO2 υποβλήθηκαν σε πειράματα 
σταθερότητας διάρκειας 22 ωρών στους 350 οC. Το δείγμα Cu/CeO2-NR επέδειξε υψηλή 
σταθερότητα με τελική μετατροπή ~80% μετά από 22 ώρες, ενώ τα δείγματα Cu/CeO2-NC και 
Cu/CeO2-NP παρουσιάζουν μια σταδιακή απώλεια της σταθερότητας. Η μεγάλη δραστικότητα 
των νανο-ράβδων CeO2 έναντι των άλλων υποστρωμάτων, αποδίδεται στην υψηλή συγκέντρωση 
ασθενώς συνδεδεμένων ειδών οξυγόνου, τα οποία οδηγούν σε αυξημένη κινητικότητα οξυγόνου 
στο πλέγμα του CeO2 και κατ’ επέκταση σε υψηλούς ρυθμούς μετατροπής CO. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00094). 
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GIS ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

 

Λυκουργιώτης Σ.1,2, Κορδούλη Ε.2,3, Μπουρίκας Κ.2, Κορδούλης Χ.3,4 
 

1Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πάτρα 
2Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιου Πατρών, Πάτρα 
4Ινστιτούτο επιστημών χημικής μηχανικής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Ρίο, Πάτρα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συλλογή και αξιοποίηση υπολειμματικών πρώτων υλών με σκοπό την παραγωγή ανανεώσιμων 
καυσίμων (όπως το πράσινο ντίζελ) είναι μια πολλά υποσχόμενη δυνατότητα που έχει 
καταδειχθεί εργαστηριακά τα τελευταία χρόνια. Είναι, όμως, εφικτή η αξιοποίησή τους σε μαζική 
κλίμακα; Ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος συλλογής και εκμετάλλευσης; Στην παρούσα 
εργασία αναλύθηκε η ελλαδική περίπτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία 
των Geographic Information Systems (GIS) καθώς και τεχνικές χωρικής ανάλυσης, με κύρια 
έμφαση στη μεθοδολογία της χωρικής αυτοσυσχέτισης. Η κεντρική λογική της χωρικής 
αυτοσυσχέτισης βασίζεται στο λεγόμενο «πρώτο νόμο της γεωγραφίας» του Tobler και ο 
υπολογισμός της υλοποιείται με τη χρήση ολικών και τοπικών δεικτών, όπως οι Moran’s I, 
Geary’s c και Getis G. Για τον υπολογισμό των δεικτών χρησιμοποιήθηκαν η γλώσσα R και τα 
λογισμικά ανοιχτού κώδικα GeoDA και QGIS. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: 
α) επιτόπιες καταγραφές, β) δειγματοληπτικές καταγραφές, γ) ενσωμάτωση δεδομένων από 
ανοιχτές πηγές. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν στην γεωγραφική βάση της χώρας ήταν, 
αφενός, οι ποσότητες των Waste cooking Oils (WCO) και Houses oils (HO) και, αφετέρου, οι 
ποσότητες της λιγνιτοκυτταρινούχου βιομάζας. Για τα WCO και HO έγινε δυνατός ο 
προσδιορισμός των ποσοτήτων με ακριβή στοιχεία σε 278 από τους 325 δήμους της χώρας, ενώ 
για τις ποσότητες λιγνιτοκυτταρινούχου βιομάζας αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΚΕΠΕ που 
παρέχουν τις διαθέσιμες ποσότητες βιομάζας —χωρισμένες σε έξι κατηγορίες— και για τα 5922 
δημοτικά διαμερίσματα της επικράτειας. Από τη γεωγραφική προβολή και τη χωρική 
αυτοσυσχέτιση των ποσοτήτων προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα: α) Καταδείχθηκε πως οι 
ποσότητες των WCO, των HO και της λιγνιτοκυτταρινούχου βιομάζας αντιπροσωπεύουν μια πολύ 
σημαντική, μερικώς αναξιοποίητη, πηγή υπολειμματικής πρώτης ύλης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων και πράσινου ντίζελ στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. β) Η 
διερεύνηση της χωρικής εξάπλωσης κατέδειξε τη γεωγραφική πολυδιάσπαση των κατανομών. Οι 
ποσότητες που καταγράφονται είναι μεν σημαντικές, παρουσιάζουν όμως τέτοια εξάπλωση που 
το κόστος συλλογής και μεταφοράς τους σε κεντρικές μονάδες εξεργασίας θα ήταν 
απαγορευτικό. γ) Τα αποτελέσματα των δεικτών χωρικής αυτοσυσχέτισης συνηγορούν προς 
λύσεις μικρών μονάδων σε κάθε σημείο της χώρας, δηλαδή στην δημιουργία αυτόνομων 
μονάδων συλλογής και επεξεργασίας σε κάθε γειτονιά και περιοχή της επικράτειας. δ) Στην 
προοπτική περαιτέρω έρευνας, μικρές, πράσινες, πλήρως αυτοματοποιημένες και ενεργειακά 
αυτόνομες μονάδες, που θα αξιοποιούν αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα 
μπορούσαν να σχεδιαστούν εργαστηριακά.  
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ΜΙΚΡΟ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 

Λυκουργιώτης Σ.1,2, Κορδούλη Ε.2,3, Μπουρίκας Κ.2, Κορδούλης Χ.3,4 
 

1Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πάτρα 
2Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιου Πατρών, Πάτρα 
4Ινστιτούτο επιστημών χημικής μηχανικής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Ριο, Πατρα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο προσδιορισμός της δραστικής επιφάνειας των στηριγμένων καταλυτών είναι πολύ σημαντικός 
για την πρόβλεψη και ερμηνεία της καταλυτικής τους συμπεριφοράς. Στην περίπτωση των 
στηριγμένων μεταλλικών καταλυτών η δραστική επιφάνεια ταυτίζεται με την επιφάνεια των 
μεταλλικών σωματιδίων που εντοπίζονται πάνω στον φορέα. Η εκτίμηση της δραστικής 
επιφάνειας γίνεται παραδοσιακά με διάφορες μεθόδους, συνήθως με έμμεσο τρόπο, όπως λ.χ. 
χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα ακτίνων –Χ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μια νέα 
μέθοδο, άμεσης εκτίμησης της δραστικής επιφάνειας, που βασίζεται στην διανυσματική 
αξιοποίηση εικόνων ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διαπερατότητας (TEM) και στην τυποποίηση 
μαθηματικών υπολογισμών. Η νέα μέθοδος εδράζεται σε τρεις παραδοχές: α) τα στηριγμένα 
νανοσωματίδια σχηματίζουν όγκους που μπορούν να προσεγγιστούν από το σχήμα της σφαίρας 
β) ότι το ποσοστό της επιφάνειας της σφαίρας που συνδέεται με τον φορέα είναι πολύ μικρό γ) 
οι κατανομές διαμέτρου των νανοκρυστάλλων που προκύπτουν από την αξιοποίηση 800 
στιγμάτων για κάθε δείγμα μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές. Η μέθοδος 
εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μια σειρά έξι καταλυτών νικελίου (10-60% κ.β.), στηριγμένων πάνω σε 
ορυκτό παλυγορσκίτη. Για τη δημιουργία της κατανομής του μεγέθους των νανοκρυστάλλων οι 
εικόνες ΤΕΜ εισήχθησαν σε λογισμικό διανυσματικής ανάλυσης (CAD). Μέσω αυτού μετρήθηκε 
η διάμετρος >800 κηλίδων για κάθε δείγμα, που επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτικό πλήθος 
κατανομής δειγματοληψίας. Για την παρουσίαση της κατανομής των νανοκρυστάλλων 
επιλέχθηκαν κλάσματα εύρους 2nm επί της διαμέτρου, ώστε να προκύπτει μια σαφής εικόνα της 
κατανομής. Δια μέσου των κατανομών, των βασικών γεωμετρικών τύπων και του ειδικού βάρους 
των μετάλλων, υπολογίστηκε η ενεργή επιφάνεια ανά γραμμάριο της δραστικής φάσης αλλά και 
η ενεργή επιφάνεια ανά γραμμάριο του συνολικού καταλύτη. Παρατηρήθηκαν τα εξής: α) 
συνεχής πτώση της δραστικής επιφάνειας ανά γραμμάριο νικελίου, από 101 m2/gΝi (για τον 
καταλύτη 10% Νi κ.β.) έως 28 m2/g Νi (για τον καταλύτη 60% Νi κ.β.) και β) η αύξηση της 
δραστικής επιφάνειας ανά γραμμάριο καταλύτη έως τους καταλύτες 30 - 40% και, στη συνέχεια, 
η μείωσή της στους καταλύτες 50% και 60%. Οι εκτιμήσεις της δραστικής επιφάνειας ανά 
γραμμάριο καταλύτη συγκρίθηκαν τελικά με τα αποτελέσματα καταλυτικών τεστ σε αντιδράσεις 
εκλεκτικής αποξυγόνωσης φυσικών τριγλυκεριδίων προς πράσινο ντίζελ, επιβεβαιώνοντας την 
ευθεία συσχέτιση των αποτελεσμάτων της μεθόδου εκτίμησης της δραστικής επιφάνειας με τα 
αποτελέσματα των καταλυτικών τεστ. 
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ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΖΙΡΚΟΝΙΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ [ZRO2-X] ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΞΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (H2) ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ (H2O) 
 

Μαντζανής Α.1, Δεληγιαννάκης Ι.1 

 
1 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ζιρκονία (ZrO2) είναι ένα σημαντικό οπτοηλεκτρονικό και καταλυτικό υλικό. Ελέγχοντας την 
εισαγωγή ατελειών στο πλέγμα της είναι δυνατό να τροποποιήσουμε το ενεργειακό της χάσμα 
και την δυναμική των φωτοεπαγόμενων φορέων της, βελτιστοποιώντας έτσι την 
φωτοκαταλυτική επίδοση της. Στη παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μέσω της τεχνολογίας A.F.S.P 
η μεθοδολογία για την ελεγχόμενη εισαγωγή ατελειών-κενών θέσεων οξυγόνου (VO) στην δομή 
της. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος της μερικής πίεσης του οξυγόνου (𝑃𝑂2) με την εισαγωγή αζώτου 

(N2) από μία ακτινική συνιστώσα αποδείχθηκε καίριος για την δημιουργία των πλεγματικών 
ατελειών στο πλέγμα της ZrO2-x. Κατά αυτό τον τρόπο, δημιουργήσαμε ανηγμένους νανο-
ημιαγωγούς με ενεργειακά χάσματα της τάξεως των 1.8eV, μικρότερα της αρχικής δομής ( 5̴eV). 
Βασιζόμενοι σε φασματοσκοπίες Ορατού-Υπεριώδους Διάχυτης Ανάκλασης, Ηλεκτρονικού 
Παραμαγνητικού Συντονισμού και Raman μελετήθηκε η φύση και η δυναμική των εισαγόμενων 
πλεγματικών ατελειών-κενών θέσεων οξυγόνου (VO) και μέσω Αέριας Χρωματογραφίας (GC-TCD) 
οι ανηγμένοι νανο-ημιαγωγοί αξιολογήθηκαν ως προς την παραγωγή υδρογόνου (H2) από την 
διάσπαση νερού (H2O). 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα μελέτη υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Αριθμός Έργου: 1888).  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΕΝΔΟΘΥΛΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑ 
 

Μαρούσης Α.1, Μίτσουλας Β.1, Δημακόπουλος Ι.1, Τσαμόπουλος Ι.1 

 

1Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 
26500, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας αποτελεί ένα δίκτυο πρωτεογλυκανών και γλυκοπρωτεϊνών, το 
οποίο καλύπτει την αυλακώδη επιφάνεια του αγγειακού ενδοθηλιακού κυττάρου και 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της μικροκυκλοφορίας. Η 
χρονομεταβαλλόμενη συμπεριφορά της ροής του αίματος επηρεάζει τις λειτουργίες του 
ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα σε φυσιολογικές αλλά και παθολογικές συνθήκες. Ωστόσο, η 
πειραματική μελέτη του γλυκοκάλυκα καθίσταται αρκετά δύσκολη, λόγω της μικρής κλίμακας 
𝑂(100 𝑛𝑚) και της περίπλοκης δομής του στρώματος.  
Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τη δυναμική συμπεριφορά του 
ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων της παλμικής ροής του 
αίματος, οι οποίες υποδηλώνουν διαφορετικούς καρδιακούς ρυθμούς. Εκτός αυτού, 
λαμβάνουμε υπόψιν την διαστολή και συστολή του τριχοειδούς αγγείου, με αποτέλεσμα η 
απόσταση μεταξύ των ινών γλυκοκάλυκα να μεταβάλλεται με το χρόνο. Για να μελετηθεί τόσο η 
υδροδυναμική της ροής πλάσματος, όσο και η δυναμική απόκριση των ινιδίων γλυκοκάλυκα, 
πραγματοποιούμε τρισδιάστατες προσομοιώσεις «Αλληλεπίδρασης Ρευστού-Στερεού» (Fluid-
Structure Interactions). Το πλάσμα του αίματος αντιμετωπίζεται ως νευτώνειο υγρό, ενώ οι ίνες 
γλυκοκάλυκα περιγράφονται ως υπερελαστικά στερεά. Σε κάθε περίπτωση, υπολογίζουμε την 
φαινόμενη διαπερατότητα του στρώματος και παρουσιάζουμε ορισμένες χαρακτηριστικές 
ποσότητες όπως η οπισθέλκουσα δύναμη και η ροπή που δρουν σε κάθε ινίδιο.  
Οι προσομοιώσεις μας δείχνουν ότι σε υψηλές συχνότητες τα ινίδια γλυκοκάλυκα υπόκεινται σε 
μικρότερες παραμορφώσεις, και ως εκ τούτου η τιμή της φαινόμενης διαπερατότητας αυξάνεται. 
Ακόμα, παρατηρούμε ότι το φαινόμενο αυτό ενισχύεται όταν εισάγουμε αγγειοδιαστολή-
αγγειοσυστολή στο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση των 
μηχανισμών του γλυκοκάλυκα σε πραγματικές βιολογικές διεργασίες και μπορεί να συμβάλει 
στη θεραπεία πολλών ασθενειών με τις οποίες έχει συσχετιστεί. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το παρών ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛΙΔΕΚ), στα πλαίσια «της ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», επιστημονικό πρόγραμμα CARE.  
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ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Μάτσια Σ.1, Σαλίφογλου Α.1 
 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντιοξείδωση αποτελεί έναν από τους δύο εταίρους της οξειδοαναγωγικής πλάστιγγας που 
συμβάλλει στη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, των φυτών, των ζώων και όλων των 
(μικρο)οργανισμών στην ιεραρχία της βιολογικής εξέλιξης. Από την εποχή της διαμόρφωσης της 
γήινης ατμόσφαιρας με βάση τη χημική σύσταση του πλανήτη, οξειδοαναγωγικές διεργασίες 
συνετέλεσαν στη βιολογική εξέλιξη μορφών ζωής με εμφανή έκφανση στη μοριακή νοημοσύνη, 
(βιο)χημική δραστικότητα, κινητική και θερμοδυναμική συνθετικών οδών βιομορίων και στη 
συνέχεια ολοκληρωμένων βιολογικών συστημάτων που συνολικά απαρτίζουν αυτό το οποίο 
σήμερα είναι γνωστό ως νοήμων έμβιο βασίλειο. 
Κύρια συστατικά τα οποία αναδείχθηκαν ουσιαστικοί παράγοντες επιβίωσης των 
διαφοροποιημένων μορφών ζωής, βακτηρίων, φυτών και ζώων μεταξύ άλλων, είναι μόρια τα 
οποία προστατεύουν τη φυσιολογία και επιβίωση των οργανισμών μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται φυτικής προέλευσης μόρια όπως είναι τα φλαβονοειδή τα οποία συντελούν 
στην αποσόβηση οξειδωτικών καταστροφών στα κύτταρα που διατηρούν την ακεραιτότητα των 
ιστικών πλεγμάτων. Εξίσου σημαντικά προς το σκοπό αυτό είναι επίσης μόρια που ενέχονται 
στον κυτταρικό μεταβολισμό, απαντώνται κυρίως στα ευκαρυωτικά κύτταρα αλλά η παρουσία 
τους στα βακτήρια ως αυξητικών παραγόντων είναι σημαντική, και η εμπλοκή τους στη 
συμπλοκοποίηση με γενετικό υλικών ιών συμβάλλει στη σταθεροποίησή τους. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη νέων υβριδικών υλικών που ενέχουν φυσικής προέλευσης μόρια, όπως αυτά που 
προαναφέρθηκαν, θέτουν σε νέο επίπεδο την επίδραση που μπορεί να έχουν αυτά στην 
κυτταρική φυσιολογία ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων, επεκτείνοντας ακόμη 
περισσότερο την εμβέλεια βιοχημικής δραστικότητας σε νέες διεργασίες προστασίας ιστών και 
πιθανώς προλήψεως αποκλινουσών φυσιολογιών που οδηγούν σε νοσηρότητα και ασθένειες.  
Με βάση την προαναφερθείσα ιδέα, φλαβονοειδή (κιρσετίνη, ναριγκίνη, κατεχίνη, χρυσίνη, κ.ά.) 
χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικά υλικά για τη συνθετική ανάπτυξη υβριδικών υλικών με σπερμίνες 
διαφορετικών δομών (ευθείας αλυσίδας και διακλαδισμένων) σε οργανικά διαλυτικά 
συστήματα. Η οργανική σύνθεση οδήγησε νέα υλικά τύπου Schiff που απομονώθηκαν κάτω από 
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά στην υγρή φάση και στερεά 
κατάσταση. Οι αναλογικές συνθέσεις (στοιχειομετρικές αναλογίες) που χρησιμοποιήθηκαν 
αντικατοπτρίζουν την τελική φύση των απομονωθέντων υλικών και θέτουν τη βάση για τη 
διερεύνηση της (βιο)χημικής τους δραστικότητας in vitro και in vivo. Συγκεκριμένα, οι ενώσεις 
αυτές εξετάσθηκαν σε in vitro πειράματα αδιπογένεσης ευκαρυωτικών κυτταρικών σειρών, με τα 
αποτελέσματα να υποδεικνύουν νέες δραστικότητες που δεν ήταν γνωστές μέχρι σήμερα και 
αποτελούν βάση για περαιτέρω διερεύνηση της προστατευτικής δράσης που μπορεί να έχουν σε 
κυτταρικό και ιστικό επίπεδο. 
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ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Μάτσια Σ.1, Σαλίφογλου Α.1 
 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα λιποσώματα είναι σφαιρικά κυστίδια που διαθέτουν τουλάχιστον μία λιπιδική διπλοστιβάδα. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορείς απόδοσης φαρμάκων, για χορήγηση θρεπτικών 
ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
νανοσωματίδια λιπιδίων σε εμβόλια mRNA και εμβόλια DNA. Αποτελούνται από φωσφολιπίδια, 
αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα μόρια, αρκεί αυτά να είναι συμβατά με τη δομή της 
φωσφολιπιδικής μεμβράνης και μπορούν να φέρουν στην επιφάνειά τους δραστικές ομάδες 
μέσω των οποίων προσδένονται σε ιστούς στόχους. 
Οι κύριοι τύποι λιποσωμάτων περιλαμβάνουν τα πολυστρωματικά κυστίδια (MLV, με πολλές 
στρώσεις λιπιδίων διπλής στιβάδας), τα μικρά μονοστρωματικά κυστίδια λιποσωμάτων (SUV, με 
μια διπλή στιβάδα λιπιδίων), τα μεγάλα μονοστρωματικά κυστίδια (LUV) και τα κοχλιωτά 
κυστίδια. Τα κυστίδια αυτά είναι σε θέση να περιλαμβάνουν περιπτώσεις γαλακτωμάτων, όπως 
έλαιο/νερό (o/w) ή νερό/έλαιο (w/o), υποδεικνύοντας έτσι τις δυνατότητες που υπάρχουν για 
την ανάπτυξη φορέων ουσιών (καθαρών ή/και μιγμάτων συνθετικών και φυσικών ουσιών) για 
την αντιμετώπιση ασθενειών που απαιτούν απόδοση υδροφιλικών ή υδροφοβικών φαρμάκων. 
Για το σκοπό αυτό, ξεκίνησε ερευνητική δραστηριότητα στο Εργαστήριό μας προκειμένου να 
αναπτυχθούν λιποσωμικοί φορείς που είναι σε θέση να δράσουν ως ξενιστές μεταφοράς και 
απόδοσης φυσικών προϊόντων με φαρμακευτική δράση. Ως τέτοιοι φορείς επιλέχθηκαν να 
αναπτυχθούν λιποσωμικά νανοσωματίδια που βασίζονται σε διπαλμιτοϋλοφωσφατιδυλοχολίνη 
(DPPC), διστεαροϋλοφωσφατιδυλοχολίνη (DSPC) ή μικτού τύπου, τα οποία σταθεροποιούνται σε 
γαλακτώματα o.w, επιτρέποντας έτσι τον εγκλεισμό κατάλληλου βιολογικά δραστικού υλικού με 
φαρμακευτικές ιδιότητες. Το υλικό στόχος στην περίπτωση αυτή ήταν η φυσική πρόπολις. 
Τα προαναφερθέντα λιποσωμικά σωματίδια παρασκευάσθηκαν σύμφωνα με πρωτόκολλα από 
τη βιβλιογραφία, περιλαμβάνοντας στην ανάπτυξή τους χοληστερόλη σε κατάλληλη αναλογία. 
Τα παρασκευασθέντα λιποσώματα α) κενά, και β) περιέχοντα εγκλεισμένη πρόπολη, 
απομονώθηκαν και καθαρίσθηκαν με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους (SEC). Τα 
προκύπτοντα νέα υλικά απομονώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρατηρείται ομοιόμορφη 
κατανομή αυτών στο γαλάκτωμα, με τον επακολουθούντα φυσικοχημικό χαρακτηρισμό να 
υποδεικνύει την ταυτότητα αυτών (σαρωτική μικροσκοπία SEM). Πειράματα δυναμικής 
σκέδασης φωτός (DLS) έδειξαν ότι το μέγεθος αυτών κυμαίνεται γύρω στα 128 nm, με μετρήσεις 
Ζ-δυναμικού να υποδεικνύουν τιμές που κυμαίνονται πολύ κοντά στα -30 mV. 
Τα νέα αυτά νανοσωμικά υλικά που περιέχουν πρόπολη χρησιμοποιούνται σε βιολογικά 
πειράματα που εξετάζουν την αντιμετώπιση οξειδωτικού stress και την ακεραιότητα του 
κυττάρου να ανθίσταται στην οξειδωτική καταστροφή σε ευαίσθητους ιστούς, όπως αυτοί στον 
ιππόκαμπο του εγκεφάλου και στα β-παγκρεατικά κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη κατά του 
διαβήτη τύπου ΙΙ.  
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΩΝ PtMe (Me = Ir Ή Pd) ΓΙΑ 
ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η2-PEMFC: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ  
 

Μολόχας Κ.1, Μπαλκουράνη Γ.1, Μπρούζγου Α.1, Τσιακάρας Π.1 

 

1Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σήμερα, έπειτα από δεκαετίες ερευνών, οι ηλεκτροκαταλύτες με βάση την Pt εξακολουθούν να 
θεωρούνται ως οι αποδοτικότεροι, τόσο για την άνοδο όσο και την κάθοδο των κυψελίδων καυσίμου 
ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFCs), λόγω της υψηλής τους απόδοσης στις αντιδράσεις της οξείδωσης 
του υδρογόνου (HOR) και της αναγωγής του οξυγόνου (ORR). Παρ’ όλα αυτά, η δριμεία δηλητηρίαση 
τους στην παρουσία CO, δεδομένου ότι η παραγωγή καθαρού υδρογόνου δεν είναι ακόμα εφικτή, 
καθώς και η χαμηλή τους σταθερότητα εμποδίζουν προς το παρόν την χρήση τους σε πρακτικές 
εφαρμογές. Γι’ αυτόν το λόγο η επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην 
σύνθεση καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών με βάση την Pt που θα ικανοποιούν αυτές τις προκλήσεις. 
Παρ’ όλα αυτά, σπάνια οι έρευνες εστιάζουν ταυτόχρονα και στα δύο προβλήματα.  
Στην παρούσα εργασία, οι υποστηριζόμενοι σε άνθρακα Vulcan XC-72 PtMe (Me = Ir ή Pd) 
ηλεκτροκαταλύτες, διαφορετικών ατομικών αναλογιών (Pt/Me (20 wt.%) = 3:1, 1:1, 1:3), 
παρασκευάστηκαν με την τροποποιημένη, με παλμικά μικροκύματα μέθοδο της πολυόλης και 
εξετάστηκαν ως προς την ανοχή τους στο CO και την σταθερότητά τους ως προς την ORR. Για τον 
φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των καταλυτών εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης 
(TEM) και η περίθλαση ακτίνων Χ (XRD). Για τον ηλεκτροχημικό τους χαρακτηρισμό έγινε χρήση των 
μεθόδων της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης (EIS), της κυκλικής βολταμμετρίας (CV), 
της βολταμμετρίας γραμμικής σάρωσης (LSV) καθώς και της τεχνικής του ηλεκτροδίου 
περιστρεφόμενου δίσκου (RDE). Όσον αφορά την εξέταση της ανοχής στο CO, ακολουθήθηκε 
συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά και είναι ελεύθερη προς 
χρήση από άλλες επιστημονικές ομάδες.  
Ανάμεσα στους εξεταζόμενους ηλεκτροκαταλύτες, την υψηλότερη απόδοση ως προς την HOR, τόσο 
σε απουσία όσο και παρουσία CO, την εμφανίζει ο PtPd3/C. Συγκεκριμένα, ακόμα και μετά από 
δηλητηρίαση 400 ppm CO για 9 ώρες αποδεικνύει εξαιρετική ανοχή παρουσιάζοντας μόλις 3 mV/dec 
μείωση στη κλίση Tafel. Επιπλέον σημειώνεται πως υψηλότερη ανοχή στο CO από τον Pt/C 
εμφανίζουν o Pd/C και Pt3Ir/C αλλά με σημαντική μείωση της απόδοσης τους για χρόνους 
δηλητηρίασης μεγαλύτερους των 6 ωρών. Τέλος, την υψηλότερη απόδοση ως προς την ORR την 
παρουσιάζουν οι PtPd3/C και PtPd/C, με ηλεκτρο-ενεργότητες ανά μάζα Pt 4 και 5 φορές μεγαλύτερες 
από του Pt/C (339.4 και 410 mA/mgPt στα 0.9 V, αντίστοιχα), ενώ την μεγαλύτερη σταθερότητα 
έπειτα από τεστ 5000 κύκλων την εμφανίζουν οι PtPd/C και PtIr/C.  
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ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΟΔΙΚΩΝ 
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Μολόχας Κ.1, Μπαλκουράνη Γ.1, Τζορμπατζόγλου Φ.1, Τσιακάρας Π.1  
 

1Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου υδρογόνου προέρχεται από την αναμόρφωση 
υδρογονανθράκων, όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
υδρογόνο να μην προσφέρεται καθαρό, φέροντας προσμίξεις όπως το CO, CO2 κ.α. Η παρουσία 
αυτών των προσμίξεων, και ειδικότερα του CO, στο καύσιμο των κυψελίδων καυσίμων 
ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFCs) χαμηλής θερμοκρασίας έχει αποδειχθεί πως υποβαθμίζει 
σημαντικά την απόδοσή τους εξαιτίας της δηλητηρίασης της ανόδου. Έτσι τα τελευταία χρόνια 
σημαντικές προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ανοδικών ηλεκτροκαταλυτών με 
υψηλή ανοχή στο CO.  
Στην παρούσα επισκόπηση, παρουσιάζονται οι πρόσφατα αναπτυχθέντες ανοδικοί 
ηλεκτροκαταλύτες για PEMFC χαμηλής θερμοκρασίας που εξετάστηκαν για την ανοχή τους στο 
CO. Αρχικά γίνεται εισαγωγή των αποδοτικότερων στην παρουσία CO ηλεκτροκαταλυτών που 
αναπτύχθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, εστιάζοντας κυρίως στους μηχανισμούς που τους 
καθιστούν ανθεκτικούς. Στην συνέχεια, συγκρίνονται οι πιο πρόσφατα αναπτυχθέντες 
ηλεκτροκαταλύτες ως προς τα αποτελέσματά τους σε συστήματα τριών ηλεκτροδίων και 
μοναδιαίων PEMFCs.  
Παρατηρήθηκε πως η έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ανάπτυξη ανοδικών 
ηλεκτροκαταλυτών με βάση την Pt. Πιο συγκεκριμένα, τρεις στρατηγικές ακολουθήθηκαν: i) 
ανάπτυξη κραμάτων με βάση την Pt, είτε συμβατικών μορφολογιών και δομών είτε 
τροποποιημένων, ii) ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών συνδυασμού Pt με μεταλλικά οξείδια και iii) 
ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών με βάση την Pt υποστηριζόμενων σε εναλλακτικά νανοϋλικά. Σε 
κάθε περίπτωση ξεχωρίζονται οι ανθεκτικότεροι στο CO ηλεκτροκαταλύτες δίνοντας παράλληλα 
έμφαση στα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν αποδοτικούς έτσι ώστε να προκύψει ένας 
γενικός άξονας στρατηγικών που συμβάλουν στην ανάπτυξη ανοδικών ηλεκτροκαταλυτών με 
υψηλή ανοχή στο CO. Τέλος, παρουσιάζοντας τα εναπομείναντα μειονεκτήματα κάθε 
περίπτωσης, δίνεται έμφαση στις μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο.  
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΟΝΙΚΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Μουλαράς Κ.1, Δημητρίου Χ.1, Δεληγιαννάκης Ι.1 
 

1Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο συντονισμός τοπικού επιφανειακού πλασμονίου (LSPR) έχει εδραιωθεί ως ένα υποσχόμενο 
εργαλείο ενίσχυσης φωτοκαταλυτικών διεργασιών όπως την παραγωγή υδρογόνου μέσω 
διάσπασης νερού και την CO2 αναγωγή, χρησιμοποιώντας νανοδομές ελεγχόμενων 
χαρακτηριστικών μέσα από 3 μηχανισμούς: (i) την μη-ακτινοβολητική διέγερση ηλεκτρονίων (hot 
electrons) και συμμετοχή τους στις αντιδράσεις, (ii) την μεταφορά ενέργειας από τοπικά 
ενισχυμένα ηλεκτρικά πεδία «παγιδευμένων» φωτονίων (hot spots) στην νανο-εγγύτητα 
πλασμονικών νανοσωματιδίων και (iii) φωτοθερμικά φαινόμενα. Ο ακριβής έλεγχος του 
μεγέθους, γεωμετρίας και μορφολογίας των πλασμονικού nanoensemble καθορίζει την 
καταλυτική απόδοση και προωθεί τον επιθυμητό μηχανισμό. Παρόλο που ο πλήρης διαχωρισμός 
συνεισφοράς του κάθε μηχανισμού στην πλασμονική φωτοκατάλυση δεν εχει αποσαφηνιστεί, ο 
κοινός παρονομαστής τους αφορά την σύζευξη μεταξύ γειτονικών, πλασμονικών νανοδομών και 
την απόρροιά της στη συμπεριφορά των ενεργητικών φορέων.  
Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας (Flame 
Spray Pyrolysis) για την παραγωγή core@shell νανοδομών Ag@SiO2 ελεγχόμενου μεγέθους και 
ενδοσωματιδιακής απόστασης, ρυθμίζοντας το πάχος του SiO2 κελύφους σε ενός βήματος 
σύνθεση. Ο Ag ως το πλασμονικά ανώτερο μέταλλο και το SiO2 κέλυφος ως ρυθμιστής της 
πλασμονικής σύζευξης χαρακτηρίστηκαν με TEM, XRD, BET, Raman, UV/Vis, FT-IR & XPS. Η 
παραγωγή και συλλογή των hot electrons μελετήθηκε μέσω αναγωγής του εξασθενούς χρωμίου 
Cr(VI) και ανιχνεύθηκε με φασματοσκοπία Ηλεκτρονιακού Παραμαγνητικού Συντονισμού (EPR). 
Παρατηρείται πως όταν οι πλασμονικοί νανο-γείτονες βρίσκονται σε εγγύτητα (ενισχυμένα hot 
spots), η αναγωγή του Cr(VI) αυξάνεται, μαρτυρώντας την έντονη παρουσία των hot electrons. 
Παρά την παρουσία του ενεργειακού φράγματος που θέτει το SiO2 κέλυφος, τα hot spots και τα 
surface effects προσδίδουν την απαιτούμενη κινητική ενέργεια των φορέων, ώστε να 
μεταφερθούν στα Cr species ενισχύοντας την καταλυτική απόδοση. Επιπροσθέτως, ρυθμίζοντας 
το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ανιχνεύοντας την επιλεκτική παρουσία 
Cr(V) και Cr(III) species στην διεπιφάνεια μεταξύ γειτονικών νανοδομών με STEM, οδηγούμαστε 
στην ερμηνεία του συσχετισμού της δημιουργίας hot spots και της επίδρασής τους στην 
αυξημένη παραγωγή των hot electrons. Η ευελιξία της τεχνολογίας FSP στον έλεγχο των 
χαρακτηριστικών του νανοπλασμονικού συστήματος, η ποσοτικοποίηση των spin και η μελέτη 
των Cr species μέσω φασματοσκοπίας EPR και η διάκριση των LSPR-επαγόμενων μηχανισμών 
αποτελούν μία ισχυρή «εργαλειοθήκη» στον υποσχόμενο κλάδο της πλασμονικής 
φωτοκατάλυσης. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ Al2O3, ZrO2 Ή SiO2 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 

Μπακαγιάννη Α.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Παπαγερίδης Κ.Ν.1, Δουβαρτζίδης Σ.2, Σιακαβέλας 
Γ.Ι.1, Λάτσιου Α.1, Παπαδάκης Ε.3, Πολυχρονοπούλου Κ.4, Γούλα Μ.Α.1 

 
1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
2Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

3Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο 
4Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντίδραση της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου (BDR) έχει ως στόχο την παραγωγή 
υδρογόνου ή/και αερίου σύνθεσης. Η χρήση μεταβατικών μετάλλων αποτελεί προϋπόθεση για 
τη βιομηχανική εφαρμογή της BDR. Παρόλα αυτά, η εναπόθεση άνθρακα είναι η κύρια αιτία 
απενεργοποίησης τέτοιων καταλυτών. 
Έτσι λοιπόν, η αντιμετώπιση της εναπόθεσης άνθρακα κατά τη διάρκεια της BDR, απαιτεί 
εκτεταμένη έρευνα της επιφάνειας των χρησιμοποιημένων καταλυτών, ώστε να κατανοηθεί η 
επίδραση που έχουν τα διαφορετικά είδη άνθρακα στον μηχανισμό απενεργοποίησης και τη 
συσχέτιση του σχηματισμού τους με τις καταλυτικές ιδιότητες. Αν και η εναπόθεση άνθρακα 
κατά τη διάρκεια της BDR δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, η ανάπτυξη καταλυτικών 
συστημάτων που ευνοεί τον σχηματισμό ευκολότερων οξειδωτικών ανθρακούχων ειδών 
φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη.  
Η εργασία που παρουσιάζεται εδώ, παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση της καταλυτικής 
σταθερότητας σε σχέση με την εναπόθεση άνθρακα και τη συσσωμάτωση των μεταλλικών 
σωματιδίων σε καταλύτες Ni/Al2O3, Ni/ZrO2 και Ni/SiO2 σε διαφορετικές θερμοκρασίες 
αντίδρασης. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού με φόρτιση 
8% κ.β. σε Ni. Πριν την αντίδραση πραγματοποιήθηκε αναγωγή του καταλύτη για 1 hr στους 800 
oC, χρησιμοποιώντας υψηλής καθαρότητας H2. Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν με διάφορες 
τεχνικές, όπως TGA, Raman και XPS.  
Οι πειραματικές δοκιμές είχαν διάρκεια 10 hr, πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασίες 600 οC, 650 
οC, 700 οC, 750 οC και 800 οC και η τροφοδοσία αποτελούνταν από αέριο μείγμα CH4/CO2 με 
υψηλή περιεκτικότητα σε C (CH4/CO2 = 1.5) και μικρή αραίωση (10% Ar).  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο σχηματισμός και η φύση του άνθρακα που εναποτέθηκε στην 
επιφάνεια των καταλυτών, εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση ορισμένων παραμέτρων, όπως η 
αλληλεπίδραση του μετάλλου, τα χαρακτηριστικά οξύτητας / βασικότητας, η κινητικότητα των 
ιόντων O2

- και το μέγεθος των σωματιδίων της ενεργής φάσης. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση 
αγροτικών υπολειμμάτων - εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας» (κωδικός έργου T7ΔKI-00388) 
το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία 
Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου, ένα μείγμα αερίων αποτελούμενο κυρίως από CH4 και 
CO2, μέσω της αναμόρφωσής του ή την ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου έχει τεράστιο 
ενδιαφέρον, καθώς μετατρέπει αυτά τα δύο αέρια του θερμοκηπίου σε αέριο σύνθεσης (H2/CO). 
Οι καταλύτες με βάση το Ni έχουν μελετηθεί εκτενώς και στις δύο αντιδράσεις, καθώς 
εμφανίζουν υψηλή δραστικότητα, όμως υποφέρουν από γρήγορη απενεργοποίηση λόγω της 
εναπόθεσης άνθρακα στην επιφάνειά τους. 
Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκαν καταλύτες νικελίου στηριζόμενοι σε αλουμίνα και 
τροποποιημένη αλουμίνα με 6% MgO ή 6% CaO για την αντίδραση της ξηρής αναμόρφωσης του 
βιοαερίου. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού με 
περιεκτικότητα 8% κ.β. σε Ni. Στη συνέχεια, τα δείγματα ξηράνθηκαν στους 120 oC για 12 hr και 
πυρώθηκαν στους 800 oC για 4 hr. Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν από XRD, SEM, ICP και BET. 
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα σταθεροποιημένης κλίνης σε ατμοσφαιρική 
πίεση με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 500 έως 800 oC. Πριν την αντίδραση οι καταλύτες 
ενεργοποιήθηκαν για 2 hr στους 800 oC υπό ροή καθαρού υδρογόνου (50 ml min-1). Το αέριο 
μείγμα τροφοδοσίας αποτελούνταν από CH4/CO2/He (30, 20 και 50% κ.ο. αντίστοιχα) με WHSV = 
120000 ml g-1 h-1. Έτσι το μείγμα είχε σταθερή μοριακή αναλογία CH4/CO2 = 1,5 
προσομοιώνοντας ένα ιδανικό μοντέλο βιοαερίου. 
Από τα αποτελέσματα της καταλυτικής δραστικότητας και σταθερότητας παρατηρήθηκε ότι οι 
καταλύτες Ni/MgO-Al2O3 και Ni/CaO-Al2O3 εμφάνισαν υψηλότερες τιμές στην μετατροπή του CH4 
και του CO2, καθώς και υψηλότερη απόδοση σε Η2, συγκριτικά με τον Ni/Al2O3. Η προσθήκη των 
οξειδίων του μαγνησίου και ασβεστίου εξασφάλισε μία αρκετά σταθερή μοριακή αναλογία 
H2/Co. Το MgO επέφερε αρκετά καλή δραστικότητα και σταθερότητα στον καταλύτη και 
ταυτόχρονα λόγω της απελευθέρωσης οξυγόνου μπόρεσε να οξειδώσει τον άνθρακα που 
εναποτέθηκε στην επιφάνεια του καταλύτη. Όσον αφορά, το CaO, βοήθησε στην πρόληψη του 
σχηματισμού άνθρακα στην επιφάνεια του καταλύτη, λόγω του ότι ενισχύει την χημική 
προσρόφηση του CO2 και προωθεί την αντίδραση οξείδωσης του άνθρακα.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση 
αγροτικών υπολειμμάτων - εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας» (κωδικός έργου T7ΔKI-00388) 
το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία 
Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ασθένεια COVID-19 συνεχίζει να προκαλεί δραματική απώλεια ανθρώπινων ζωών παγκοσμίως, 
θέτοντας μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και την 
οικονομία. Η ταχεία και αποτελεσματική ανίχνευση του SARS-CoV-2 με στόχο την αναστολή της 
περαιτέρω εξάπλωσής του είναι απαραίτητη. Οι τρέχουσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
την ανίχνευση ιών είναι σχετικά χρονοβόρες, κοστοβόρες και απαιτούν ειδικό εργαστηριακό 
εξοπλισμό. Αναζητώντας πιο αποτελεσματικούς τρόπους ανίχνευσης, οι ηλεκτροχημικοί 
βιοαισθητήρες είναι πολύ ελπιδοφόρα εργαλεία, αφού μπορούν να προσφέρουν: i) ακριβή, ii) 
χαμηλού κόστους, iii) υψηλής ευαισθησίας, iv) γρήγορη και v) φορητή ανίχνευση του SARS-CoV-
2.  
Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία, συλλέχτηκαν και αξιολογήθηκαν τα υλικά ηλεκτροδίων 
βιοαισθητήρων που αναπτύχθηκαν έως σήμερα για την ηλεκτροχημική ανίχνευση του ιού SARS-
CoV-2. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι μέθοδοι αξιολόγησης των βιοαισθητήρων για την 
ηλεκτροχημική ανίχνευση των ιών της οικογένειας SARS, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, 
είναι η κυκλική βολταμμετρία (CV), η ηλεκτροχημική φασματοσκοπία εμπέδησης (EIS), η 
χρονοποτενσιομετρία (CA) και η διαφορική παλμική βολταμμετρία (DPV). Μεταξύ αυτών η 
κυκλική βολταμμετρία είναι η πιο αξιόπιστη. Σημειώνεται ότι ο χρόνος απόκρισης θεωρείται 
επίσης σημαντικός δείκτης και ελέγχεται για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των 
βιοαισθητήρων. 
Τα υλικά ηλεκτροδίων μπορούν να συγκεντρωθούν σε δύο κύριες ομάδες που διερευνήθηκαν 
διεξοδικά ως ηλεκτρόδια μετατροπέα: i) με βάση τον χρυσό (Au) και ii) με βάση τον άνθρακα ή το 
γραφένιο. Οι βιοαισθητήρες που δημιουργήθηκαν με τα υλικά των δύο αυτών κατηγοριών 
παρουσιάζουν ταχύτερο χρόνο απόκρισης (λίγα δευτερόλεπτα) και υψηλότερη ακρίβεια, 
συγκριτικά με τις τρέχουσες μεθόδους ανίχνευσης. Επίσης η πλειονότητα αυτών παρουσιάζει 
υψηλότερη ευαισθησία που φτάνει ακόμη και την κλίμακα aM (= 10-18 M), ενώ η εξειδίκευσή 
τους (specificity) είναι συγκρίσιμη με των τρεχουσών μεθόδων ανίχνευσης. Επιπλέον, πολλοί από 
αυτούς έχουν τη δυνατότητα να είναι φορητοί και μικροσκοπικοί. Μεταξύ των υπό εξέταση 
υλικών, το ηλεκτρόδιο SPCE με νανοσωματίδια Au@Fe3O4 σε ανηγμένο οξείδιο γραφενίου 
(RGO) παρουσίασε τον χαμηλότερο χρόνο απόκρισης, λιγότερο των 10sec καθώς και το 
χαμηλότερο ανιχνεύσιμο όριο συγκέντρωσης, με τιμή 3 aΜ. 
Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες συμπεραίνουμε ότι τα υποστρώματα άνθρακα ή γραφενίου 
μπορούν να ανταγωνιστούν τα ηλεκτρόδια με βάση το Au, καθώς έχουν παρόμοια ή καλύτερα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας επίσης το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους. 
Επομένως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νανοϋλικών και εφαρμόζοντας νέες προσεγγίσεις 
για την ανάπτυξή τους, εκφράζουμε την αισιόδοξη άποψη ότι οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν 
στην διαδικασία ανίχνευσης θα ξεπεραστούν και στο εγγύς μέλλον είναι πιθανό να προκύψουν 
οι πρώτοι εμπορικοί ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες για τον ιό SARS-CoV -2. 
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1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη στοιχείων καυσίμου με ηλεκτρολύτη αλκαλική μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων 
(alkaline anion exchange membrane fuel cells, AAEMFCs) εμφανίζει ιδιαίτερο τεχνολογικό 
ενδιαφέρον κυρίως λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η πραγματοποίηση 
της αντίδρασης αναγωγής του Ο2 (Ο2 reduction reaction, ORR) σε αλκαλικό περιβάλλον σε σχέση με 
την πραγματοποίησή της σε όξινο περιβάλλον. H ORR είναι εγγενώς ταχύτερη σε αλκαλικό 
περιβάλλον, επιτρέποντας τη χρήση ηλεκτροκαταλυτών μη-ευγενών μετάλλων. Επίσης, το λιγότερο 
διαβρωτικό περιβάλλον επιτρέπει τη χρήση περισσότερων υλικών ως πιθανών ηλεκτροκαταλυτών. 
Ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτροκαταλυτών που δεν βασίζονται σε ευγενή μέταλλα έχουν μελετηθεί 
τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλαιότερα, για την αντίδραση αναγωγής του Ο2 σε αλκαλικό 
περιβάλλον, ως εναλλακτικοί προς τους ηλεκτροκαταλύτες ευγενών μετάλλων. Οι 
ηλεκτροκαταλύτες αυτοί είναι κυρίως υβριδικοί καταλύτες άνθρακα - μετάλλων μετάπτωσης, 
ντοπαρισμένοι με αμέταλλα νανοδομημένοι άνθρακες, καθώς και οξείδια μετάλλων μετάπτωσης, 
στα οποία περιλαμβάνονται και μικτά οξείδια με δομή περοβσκίτη.  
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν έξι περοβσκιτικά οξείδια, σε μηχανικό μίγμα με αγώγιμο 
άνθρακα (Vulcan XC72R), ως ηλεκτροκαταλύτες για την αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου σε 
αλκαλικό περιβάλλον (υδατικό διάλυμα 0.1Μ ΚΟΗ). Η μελέτη της ηλεκτροκαταλυτικής 
δραστικότητας έγινε κύρια με την τεχνική του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου (RDE) με 
τον ηλεκτροκαταλύτη ως μικρού πάχους εναπόθεμα σε ηλεκτρόδιο υαλώδους άνθρακα. Τα 
οξείδια που μελετήθηκαν ήταν LaNiO3, La0.8Sr0.2NiO3, LaNi0.99Ru0.01O3, La0.8Sr0.2Ni0.99Ru0.01O3, 
LaNi0.9Ru0.1O3 και La0.8Sr0.2Ni0.9Ru0.1O3, και παρασκευάστηκαν με την μέθοδο της in situ 
ανάφλεξης. Η θερμική τους κατεργασία πραγματοποιήθηκε στους 900 oC, ενώ στην περίπτωση 
των οξειδίων που δεν περιείχαν Ru δοκιμάστηκε και θερμική κατεργασία σε 700 oC. Ο 
φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους έγινε με περίθλαση ακτίνων-Χ, από όπου διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη περοβσκιτικής δομής, και με μέτρηση της ολικής ειδικής επιφάνειας, με φυσική ρόφηση 
Ν2 (μέθοδος BET).  
Παρατηρήθηκε ότι υποκατάσταση του La από Sr στα Α-κέντρα, καθώς επίσης υποκατάσταση του 
Ni από Ru στα Β-κέντρα, οδήγησε σε αύξηση της ειδικής επιφάνειας. Σύγκριση της 
ηλεκτροκαταλυτικής δραστικότητας ως προς ORR σε διάλυμα 0.1 Μ KOH έδειξε ότι ο 
ηλεκτροκαταλύτης με βάση LaNiO3 που είχε υποστεί θερμική κατεργασία στους 900 oC είχε την 
υψηλότερη δραστικότητα. Μερική αντικατάσταση La από Sr στα Α-κέντρα του LaNiO3 οδήγησε σε 
μείωση της ηλεκτροκαταλυτικής δραστικότητας ως προς ORR. Στην περίπτωση των 
περοβσκιτικών οξειδίων που δεν περιείχαν Ru, μείωση της θερμοκρασίας κατεργασίας από τους 
900 oC στους 700 oC οδήγησε επίσης σε μείωση της ηλεκτροκαταλυτικής δραστικότητας. Η μερική 
αντικατάσταση του Ni από Ru είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της δραστικότητας ως προς ORR για 
αμφότερους τους ηλεκτροκαταλύτες LaNiO3/C και La0.8Sr0.2NiO3/C. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πραγματοποίηση της ηλεκτροχημικής αναγωγής του οξυγόνου (ORR) σε αλκαλικό αντί σε όξινο 
περιβάλλον προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα είναι το 
λιγότερο διαβρωτικό περιβάλλον και η ταχύτερη εγγενής κινητική, που επιτρέπουν τη χρήση ενός 
μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτροκαταλυτών, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτροκαταλυτών μη 
ευγενών μετάλλων. Με στόχο τη μείωση του κόστους των ηλεκτροκαταλυτών που βασίζονται σε 
Pt και, παράλληλα, την αύξηση της δραστικότητας ως προς ORR, πολλές ερευνητικές εργασίες 
έχουν επικεντρωθεί στο συνδυασμό Pt με ένα δεύτερο μέταλλο μετάπτωσης. Ο συνδυασμός 
αυτός, παράλληλα με τη μείωση του κόστους, είναι δυνατό να οδηγήσει σε αύξηση της 
δραστικότητας ως προς την ORR λόγω της μεταβολής των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων της 
μεταλλικής φάσης.  
Προς αυτή την κατεύθυνση, στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκε και μελετήθηκε μια σειρά 
στηριγμένων σε αγώγιμο άνθρακα (Vulcan XC72R) διμεταλλικών καταλυτών 10 wt.% Pt – M (M = 
Ag, Co, Cu, Fe, Ni, Ru, Sn, Zn)/C, με ατομική αναλογία Pt:M ίση με 3:1. Η σύνθεση των καταλυτών 
έγινε με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού, με ακόλουθη αναγωγή στους 300 oC υπό ροή Η2 για 2 
h. Ως υλικό αναφοράς χρησιμοποιήθηκε καταλύτης 10 wt.% Pt/C που παρασκευάστηκε με τον 
ίδιο τρόπο. Οι καταλύτες χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά όσον αφορά στην ειδική επιφάνεια και 
τα φασικά χαρακτηριστικά με φυσική ρόφηση Ν2 (μέθοδος ΒΕΤ) και με περίθλαση ακτίνων-Χ 
(XRD), αντίστοιχα. Η ηλεκτροκαταλυτική δραστικότητα για αναγωγή Ο2 σε αλκαλικό περιβάλλον 
(0.1 Μ ΚΟΗ) προσδιορίστηκε με την τεχνική του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου (thin-film 
rotating disk electrode technique). Πριν από τις μετρήσεις ηλεκτροκαταλυτικής δραστικότητας, 
προσδιορίστηκε για κάθε ηλεκτροκαταλύτη η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια (ECSA) με την 
τεχνική ηλεκτροχημικής οξείδωσης προ-ροφημένου CO (CO stripping). 
Η παρουσία κράματος ταυτοποιήθηκε (με XRD) μόνο στην περίπτωση του καταλύτη Pt-Zn/C. Όσον 
αφορά στην ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια, τη μεγαλύτερη τιμή επέδειξε ο ηλεκτροκαταλύτης 
Pt/C και τη μικρότερη ο Pt-Sn/C. Όσον αφορά στην ειδική δραστικότητα, δηλαδή στο λόγο 
κινητικού ρεύματος προς ECSACO, για δυναμικά από -0.15 V έως -0.45 V vs. Ag/AgCl ο 
ηλεκτροκαταλύτης Pt-Sn/C εμφανίστηκε πιο δραστικός συγκριτικά με τους υπόλοιπους, ενώ για -
0.5 V vs. Ag/AgCl την υψηλότερη δραστικότητα επέδειξαν ο ηλεκτροκαταλύτης Pt/C και ο 
ηλεκτροκαταλύτης Pt-Ag/C. Μεγάλη ειδική δραστικότητα εμφάνισαν οι Pt-Ni/C, Pt-Ru/C και Pt-
Cu/C, ενώ τη μικρότερη δραστικότητα επέδειξε ο Pt-Fe/C. Όσον αφορά στη δραστικότητα μάζας, 
δηλαδή το λόγο κινητικού ρεύματος προς τη μάζα Pt στο ηλεκτρόδιο, ο Pt/C εμφανίστηκε ως ο 
πλέον δραστικός, ακολουθούμενος από τον Pt-Ag/C. Μεγάλη δραστικότητα μάζας επέδειξαν 
επίσης οι Pt-Ru/C, Pt-Ni/C και Pt-Zn/C, ενώ τη μικρότερη επέδειξε ο Pt-Fe/C. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η τεχνική της πυρόλυσης ψεκασμού διαλύματος (solution spray pyrolysis, SSP) συνίσταται στον 
ψεκασμό ενός διαλύματος αλάτων κατάλληλων πρόδρομων ουσιών πάνω σε κατάλληλο 
θερμαινόμενο υπόβαθρο. Στην παρούσα εργασία η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε επιτυχώς για την 
παρασκευή λεπτών κεραμικών υμενίων του περοβσκίτη La0.75Sr0.25MnO3 (LSM) και του φθορίτη 

Ce0.9Gd0.1O2−x (CGO) πάνω σε συμπαγή δοκίμια ζιρκονίας σταθεροποιημένης με ύττρια 

Zr0.92Y0.08O2−x (YSZ) και περοβσκίτη La0.3Sr0.7FeO3 (LSF70) αντίστοιχα. Τα υμένια αυτά έχουν πολλές 
τεχνολογικές εφαρμογές όπως σε κεραμικές κυψέλες καυσίμου, αισθητήρες CO και κεραμικές 
μεμβράνες. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικές ιδιότητες των υμενίων όπως η τιμή πορώδους, 
πάχους και στρεβλότητας (tortuosity) επηρεάζουν σημαντικά τους ρυθμούς διάχυσης αερίων 
αντιδρώντων που τελικά καθορίζουν την συνολική επίδοση τέτοιων συσκευών.  
Επί πλέον η τεχνική της πυρόλυσης ψεκασμού διαλύματος (SSP) αποτελεί μια καινοτόμο τεχνική 
παρασκευής λεπτών κεραμικών υμενίων που βασίζεται στην αρχή της μοριακής απόθεσης και 
επομένως διαθέτει το εγγενές πλεονέκτημα ελέγχου επί τόπου της μικροδομής του φιλμ (όπως 
τιμή πορώδους, μέγεθος πόρων, πάχους και ομοιομορφίας) με κατάλληλη ρύθμιση των 
λειτουργικών της παραμέτρων. 
Στην παρούσα εργασία, ανακοινώνουμε αρχικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης των 
φυσικοχημικών παραμέτρων της διεργασίας σε σχέση με την θερμοκρασία του υποστρώματος 
και χρόνο απόθεσης για την παρασκευή υμενίων κατάλληλης μορφολογίας. Τα υμένια κατόπιν 
θερμικής επεξεργασίας χαρακτηρίστηκαν με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) και ηλεκτρονική 
μικροσκοπία σάρωσης (SEM) ενώ τα πρόδρομα άλατα χαρακτηρίστηκαν με θερμική ανάλυση. 
Επί πλέον τα παραχθέντα υμένια CGO χαρακτηρίστηκαν ηλεκτροχημικά αναφορικά με την 
ικανότητά τους να μπλοκάρουν την ηλεκτρονική αγωγιμότητα ευρισκόμενα σε επαφή με τα 
υπόβαθρα LSF.  
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Μπελλές Λ.1, Μουλαράς Κ.1, Δεληγιαννάκης Γ.1 
 

1Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης είναι ιδανικά ως ηλεκτροκαταλύτες λόγω της υψηλής τους 
απόδοσης και της σταθερότητας τις οποίες επιδεικνύουν. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε 
ένα πρωτόκολλο για την σύνθεση νανοσωματιδίων οξειδίων του κοβαλτίου ελεγχόμενης 
κρυσταλλικότητας, μεγέθους και φάσεως, με τη μέθοδο Πυρόλυσης Ψεκασμού Φλόγας (FSP). 
Η Αντίδραση Αναγωγής του Οξυγόνου (ORR) είναι η σημαντικότερη αντίδραση που συμβαίνει 
στη κάθοδο κάθε κυψέλης καυσίμου εξαιτίας της αργής κινητικής. Συνεπώς τα παραγόμενα 
νανοϋλικά (με καθαρή φάση Co3O4 αλλά και ετεροδομές CoO/Co3O4) αξιολογήθηκαν ως 
συνεργιστικοί ηλεκτροκαταλύτες με τα νανοσωματίδια πλατίνας για την ORR τόσο σε όξινο όσο 
και σε αλκαλικό pH. Το βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο από πλευράς ηλεκτροχημικής σταθερότητας 
αλλά και απόδοσης επιτεύχθηκε με αναλογία 52% Pt + 48% Co3O4 σε όξινο pH σε θερμοκρασία 
δωματίου. Όσον αφορά το αλκαλικό pH επιτεύχθηκε πολύ ανώτερη ηλεκτροχημική σταθερότητα 
και απόδοση με τον κατάλληλο έλεγχο της φάσης CoO/Co3O4 στην νανοδομή με χρήση του FSP 
με μόλις 4% Pt. 
Σε αυτή τη μελέτη, η ενισχυμένη δραστηριότητα αποδίδεται στην παρατηρούμενη μορφολογία 
πυρήνα@κελύφους (CoO@Co3O4) και στον ακριβή συντονισμό των ειδών κοβαλτίου (Co2+/Co3+) 
καθώς και στην αφθονία της ενεργού θέσης στην επιφάνεια του καταλύτη. Από τεχνολογικής 
άποψης, η παρούσα εργασία καταδεικνύει το FSP, ως μια τεχνική η οποία επιτρέπει την 
βιομηχανικής κλίμακας παραγωγή νανοσωματιδίων, επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της σύνθεσης 
των φάσεων καθώς και της μορφολογίας των υλικών και μπορεί να θεωρηθεί ως μια ισχυρή 
μέθοδος για την ηλεκτροκαταλυτική μηχανική, στην πολλά υποσχόμενη τεχνολογία κυψελών 
καυσίμου. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (REAL TIME IN-SITU) 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Μπεσίρη Ι., Γκουδούλας Θ., Germann Ν. 
 

Fluid Dynamics of Complexed Biosystems Group, Maximus-von-Imhof-Forum 2, 
School of Life Sciences Weihenstephan, Technical University of Munich, 85354 Freising, Germany 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η δημιουργία υδροπηκτωμάτων κατά τη διάρκεια του ρεολογικού χαρακτηρισμού επί τόπου (in 
situ) και σε πραγματικό χρόνο (real time) δίνει σημαντικές πληροφορίες στις μηχανικές και 
ιξωδοελαστικές ιδιότητες των υλικών. Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε και παρουσιάσαμε μία 
πρωτότυπη ρεολογική κατασκευή που να πληροί τις απαιτήσεις αυτές για τις αντιδράσεις 
ιοντικής διασύνδεσης. Η μέθοδός μας βασίζεται στον ακριβή προσδιορισμό της συγκέντρωσης 
και του όγκου των αντιδρώντων, ώστε να επιτευχθεί λεπτομερής έλεγχος της δημιουργίας 
πηκτωμάτων. Ο τελικός πειραματικός εξοπλισμός αποτελείται από δύο τμήματα από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Αρχικά, το επάνω τμήμα συνδέεται σε μία βάση, παρέχοντας μία εσωτερική κοιλότητα. 
Μια ογκομετρική σύριγγα συνδέεται στην κατασκευή μέσω πλευρικής οπής τροφοδοσίας, 
γεμίζοντας την κοιλότητα με το κατάλληλο ιοντικό διάλυμα. Τέλος, με μια ανοδική μικρο-ροή 
εντός της γεωμετρίας, μεταφέρει το ιοντικό διάλυμα μέσω καναλιών και τεσσάρων 
μικροσκοπικών οπών στο επάνω μέρος της κατασκευής, όπου βρίσκεται το διάλυμα του 
βιοπολυμερούς. Έτσι, η αντίδραση ξεκινά με τα ιόντα να διαχέονται στο πολυμερές, και το 
ρεόμετρο να καταγράφει την αντίδραση και μετάβαση από την υδατική φάση στη δημιουργία 
των βασικών δομών υδρογέλης.  
Οι ερευνητικές μας προσπάθειες επικεντρώνονται στη μελέτη του συστήματος του 
πολυσακχαρίτη Alginate με Ca2+. Εξετάσαμε την έγχυση διαφορετικών συγκεντρώσεων CaCl2 σε 
1% κ.β. Alginate στους 25 °C. Έτσι, χρησιμοποιώντας το ρεόμετρο Kinexus Ultra+, 
πραγματοποιήθηκαν ρεολογικά πειράματα διατμητικής ταλαντωτικής παραμόρφωσης 
(oscillatory shear experiments) με παραμόρφωση γ = 3% και γωνιακή συχνότητα ταλάντωσης ω = 
1 rad/s, σε εκτενείς χρονικές κλίμακες (oscillatory time-sweep experiments).  
Με τη νέα ρεολογική κατασκευή λαμβάνουμε τις κινητικές καμπύλες της ιοντικής αντίδρασης 
Αlginate-Ca2+, κατά τη διαδικασία δημιουργίας πηκτωμάτων. Παρατηρούμε ότι αυτή η 
ιδιοκατασκευή μπορεί επιτυχώς να καταγράψει την επί τόπου δημιουργία των υδροπηκτωμάτων 
από το πολύ αρχικό στάδιο της αντίδρασης. Το μέτρο αποθήκευσης, G´, αυξάνεται με γρήγορο 
ρυθμό στην αρχή, που όμως σε μεγαλύτερες χρονικές κλίμακες εμφανίζει μια οιονεί μόνιμη 
κατάσταση (quasi-steady-state). Υποθέτουμε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στον 
πολλαπλασιασμό των δομικών μονάδων (egg-box structures) που οδηγούν στη δημιουργία 
τρισδιάστατων δικτύων (πηκτωμάτων), με αποτέλεσμα τα ιόντα να διαχέονται με πιο αργό 
ρυθμό στο πολυμερές. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι το G´ αυξάνεται συστηματικά σε μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις του CaCl2, συμπεραίνοντας ότι η διαθεσιμότητα περισσότερων ιόντων οδηγεί σε 
πιο ισχυρά δομικά δίκτυα λόγω της αύξησης των διασυνδέσεων μεταξύ των αλυσίδων Αlginate.  
Συμπερασματικά, η γεωμετρία που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε καταγράφει 
αποτελεσματικά και συνεχώς τη δημιουργία πηκτωμάτων Αlginate-Ca2+. Η κατασκευή αυτή 
μπορεί να θεωρηθεί οιονεί ασυνεχής αντιδραστήρας (batch-reactor) και ενδεχομένως να 
χρησιμοποιηθεί για μελέτη παρόμοιων ιοντικών αντιδράσεων που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανία, όπως λ.χ. η πηκτίνη, όπου η δημιουργία πηκτωμάτων στα τελικά προϊόντα εξαρτάται 
από μία καλά ελεγχόμενη διαδικασία.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η σουλφαμεθοξαζόλη (SMX) είναι αντιβιοτικό της οικογένειας των σουλφοναμιδίων. Τα 
τελευταία χρόνια η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία τους στο 
υδάτινο περιβάλλον. Πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία αντιβιοτικών στα υγρά 
απόβλητα, και αυτό έχει αναγνωριστεί ως σημαντική πηγή ύπαρξης τους στο πόσιμο νερό λόγω 
του κύκλου του νερού, με αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά 
και κατά συνέπεια τη μείωση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών στην θεραπεία 
λοιμώξεων. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ανάγκη απομάκρυνσης των αντιβιοτικών κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός 
ότι πολλές μελέτες ασχολούνται με την απομάκρυνση του SMX, με διαφορετικές φυσικοχημικές 
διεργασίες, όπως φωτοκατάλυση, οζονισμό, διεργασία τύπου Fenton κ.λπ. Οι παραπάνω 
μέθοδοι αποτελούν μέρος των προηγμένων διεργασιών οξείδωσης (AOPs). 
Στην παρούσα εργασία, παρασκευάστηκαν βιοαπανθρακώματα στους 850ΟC από ριζίδια βύνης, 
τα οποία είναι παραπροϊόν της παραγωγής μπύρας. Τα αρχικά βιοαπανθρακώματα 
τροποποιήθηκαν με HF- με την μέθοδο του ξηρού εμποτισμού χρησιμοποιώντας διάλυμα 40% 
HF, που είχε ως αποτέλεσμα 11% κατά βάρος HF στο τροποποιημένο biochar. Στη συνέχεια, στα 
αρχικά και στα τροποποιημένα βιοαπανθρακώματα εφαρμόστηκε διεργασία τύπου Fenton για 
την αποδόμηση του αντιβιοτικού SMX σε υδατική μήτρα. Ως οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιείται το 
υπερθειικό νάτριο (SPS), το οποίο ενεργοποιείται προς την παραγωγή θειικών ριζών. Τα 
πειράματα αποδόμησης πραγματοποιήθηκαν σε ένα κυλινδρικό δοχείο των 150 mL, ανοιχτό 
στον αέρα. Σε αυτό το δοχείο τοποθετήθηκαν 120 ml διαλύματος SMX (500μg L–1) και 
προστέθηκαν οι κατάλληλες ποσότητες biochar και SPS. Τελικά, περιοδικά λαμβάνονταν 
δείγματα, σκοπό να μετρηθεί η συγκέντρωση του SMX. 
Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ικανότητα των BC και HF–BC να δρουν ως 
καταλύτες, μέσω ενεργοποίησης του υπερθειικού νατρίου. Επίσης, το HF–BC εμφάνισε 
εντυπωσιακή βελτίωση καθώς αυξήθηκε η καταλυτική ενεργότητα. Η βελτίωση της διεργασίας 
δεν οφείλεται στην παρουσία του HF στο διάλυμα, αλλά στο γεγονός ότι τροποποιήθηκε το 
biochar με HF. Τέλος, παρατηρήθηκαν πολλαπλές οδοί αντίδρασης, δηλαδή ταυτόχρονα 
αντιδράσεις οξείδωσης μέσω ελευθέρων ριζών όσο και μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα βιοεξανθρακώματα (biochars) αποτελούν πορώδη στερεά, πλούσια σε άνθρακα, που 
προκύπτουν κατά τη θερμική πυρόλυση βιομάζας υπό συνθήκες περιορισμένου οξυγόνου. Η 
υψηλή ειδική επιφάνεια τους τα καθιστά υλικά κατάλληλα τόσο για διεργασίες απορρύπανσης 
μέσω ρόφησης όσο και για καταλυτικές διεργασίες ως φορείς καταλυτών. Η επιλογή της αρχικής 
βιομάζας επηρεάζει όχι μόνο την ποσότητα αλλά και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του 
παραγόμενου βιοεξανθρακώματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται εκτενής αναφορά στα είδη 
της βιομάζας τα οποία έχουν πυρολυθεί για να παραχθούν βιοεξανθρακώματα. Με βάση τη 
διεθνή εμπειρία στην Ελλάδα, όπου ο πρωτογενής τομέας κατέχει σημαντική θέση στην 
οικονομία, φαίνεται ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υπολείμματα αγροτοβιομηχανικών 
δραστηριοτήτων για τη μετατροπή τους σε βιοεξανθρακώματα. 
Στην παρούσα εργασία εξανθρακώματα, τα οποία παρήχθησαν με πυρόλυση βιομάζας 
υπολειμματικής πρώτης ύλης (καφέ τύπου εσπρέσο), χρησιμοποιήθηκαν σε μια διεργασία 
καταλυτικά ενεργοποιημένης απόσταξης προς παραγωγή ανανεώσιμου (πράσινου) ντίζελ μέσω 
αποκαραβοξυλίωσης/αποκαρβονυλίωσης(deCOx) χωρίς κατανάλωση υδρογόνου. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η παραγωγή των εξανθρακωμάτων έγινε 
με πυρόλυση της πρώτης ύλης σε ατμόσφαιρα περιορισμένου οξυγόνου για διαφορετικούς 
χρόνους πυρόλυσης στους 850°C. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών που προέκυψαν 
προσδιορίστηκαν αρχικά με ρόφηση-εκρόφηση αζώτου σε θερμοκρασία υγρού αζώτου, με 
περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) ενώ η οξύτητά τους διερευνήθηκε μέσω του pH ισορροπίας τους. Η 
αξιολόγηση των παραχθέντων εξανθρακωμάτων για τη μετατροπή τηγανελαίων (waste cooking 
oils, wco) σε πράσινο ντίζελ πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρα ημιδιαλείποντος έργου, σε 
θερμοκρασία 350°C, πίεση ελαφρώς υψηλότερη της ατμοσφαιρικής, υπό ροή Ar (100mL/min), 
για 4 ώρες, απουσία διαλύτη με αναλογία βιοεξανθρακώματος προς έλαιο 0,03g/mL wco. Το 
παραγόμενο πράσινο ντίζελ λαμβάνεται ως συμπύκνωμα των ατμών του στην έξοδο του 
αντιδραστήρα. Όλα τα εξανθρακώματα εμφάνισαν υψηλές ειδικές επιφάνειες, μικροπορώδη 
δομή και ενδιαφέρουσα καταλυτική δράση, η οποία φαίνεται να συνδέεται με τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά τους. Η καταλυτική τους συμπεριφορά τα καθιστά πολλά υποσχόμενα υλικά για 
τη χρήση τους τουλάχιστον ως φορείς στηριγμένων καταλυτών για την διεργασία παραγωγής 
ανανεώσιμου ντίζελ σε ήπιες συνθήκες πίεσης απουσία υδρογόνου. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη 
Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI» (MIS 
5027222) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
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ΠΟΛΥ(ΒΑΝΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑΣ) : ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΝΗ  

 

Ξανθοπούλου Ε.1,2, Τερζοπούλου Ζ.1,2, Ζαμπούλη Α.2, Παπαδόπουλος Λ.1, Τζέτζης 
Δ.3,Μπικιάρης Δ.Ν.2, Παπαγεωργίου Γ.Ζ.1,4 

 
1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2 Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης  
3Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη  

4Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ) Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εξάντληση των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη συσσώρευση συνθετικών πλαστικών σε 
χερσαίους και υδάτινους αποδέκτες, έχει στρέψει το ενδιαφέρον τόσο της έρευνας όσο και της 
βιομηχανίας στην αναζήτηση νέων βιοπροερχόμενων πολυμερικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, η 
λιγνίνη, που αποτελεί το δεύτερο σε αφθονία φυσικό πολυμερές, μπορεί να αποτελέσει μία 
εξαιρετική πρώτη ύλη για τη σύνθεση μονομερών με βάση τη βιομάζα και την παραγωγή πιο 
«πράσινων» πολυμερών, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία. 
Το βανιλικό οξύ ή 4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζοϊκό οξύ, το οποίο μπορεί να παραχθεί από τη λιγνίνη 
μέσω της βανιλίνης, αποτελεί ένα σχετικά νέο και πολλά υποσχόμενο μονομερές για τη σύνθεση 
βιοπροερχόμενων πολυεστέρων. Χάρη στη δομική ομοιότητα του βανιλικού με το τερεφθαλικό 
οξύ, έχει αναφερθεί ότι οι πολυεστέρες με βάση το βανιλικό οξύ, εμφανίζουν ιδιότητες 
συγκρίσιμες με τους αντίστοιχους τερεφθαλικούς.  
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε σύνθεση και μελέτη των θερμικών και 
νανομηχανικών ιδιοτήτων, καθώς και της συμπεριφοράς κρυστάλλωσης του πολυ(βανιλικού 
προπυλενεστέρα) (PPV), ενός νέου αλειφαρωματικού βιοπροερχόμενου πολυεστέρα, που 
παράγεται μέσω μίας αντίδρασης πολυσυμπύκνωσης δύο σταδίων του 4-(2-υδροξυ)-3-
μεθοξυβενζοικού οξέος.  
Καθώς οι θερμικές μεταβάσεις και αλλαγές φάσης κυριαρχούν στην επεξεργασία των 
πολυμερικών υλικών και καθορίζουν το θερμοκρασιακό παράθυρο επεξεργασίας τους, 
προσδιορίστηκαν οι θερμοκρασίες τήξης, κρυστάλλωσης και μετάβασης υάλου και μελετήθηκαν 
τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά και η κινητική των μεταβάσεων αυτών. Επιπλέον, 
υπολογίστηκε η ενθαλπία τήξης (ΔΗm

o=162 J/g) του πλήρως κρυσταλλικού πολυμερούς 
συνδυάζοντας δεδομένα ενθαλπίας τήξης από διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και 
διαγραμμάτων περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ ευρείας γωνίας (WAXD), καθώς και η θερμοκρασία 
τήξης ισορροπίας (Τm

o=220,5°C), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Hoffman-Weeks. Η συμπεριφορά 
πολλαπλής τήξης του πολυεστέρα ερμηνεύθηκε βάσει του μοντέλου τήξης-ανακρυστάλλωσης, 
ενώ επιπρόσθετα μελετήθηκε η ισόθερμη κρυστάλλωση. Δεδομένου ότι η μορφοποίηση των 
πολυμερών στη βιομηχανία είναι μία δυναμική διαδικασία με γρήγορη θέρμανση και ψύξη, 
μελετήθηκε το προφίλ της μη-ισόθερμης κρυστάλλωσης τόσο από το τήγμα όσο και από το 
γυαλί, με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών: DSC, WAXD και οπτική μικροσκοπία πολωμένου 
φωτός (PLM).  
Τέλος, καθώς οι μηχανικές ιδιότητες των αρωματικών πολυμερικών υλικών αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα των εφαρμογών τους, προσδιορίστηκε η μηχανική συμπεριφορά του 
συντιθέμενου πολυεστέρα μέσω της τεχνικής της νανοδιείσδυσης. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 

Αl2O3 ΚΑΙ La2O3-Al2O3 
 

Παπαγερίδης Κ.Ν.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γούλα Μ.Α.1 
 

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το βιοντίζελ (Fatty Acid Methyl Esters, FAME), το οποίο παράγεται μέσω της μετεστεροποίησης 
φυτικών ελαίων με αλκοόλες, χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των παραδοσιακών υγρών 
καυσίμων που προέρχονται από το πετρέλαιο. Ωστόσο, το βιοντίζελ έχει χαμηλή οξειδωτική 
σταθερότητα, υψηλό ιξώδες και χαμηλή απόδοση ψυχρής ροής. Ως αποτέλεσμα, το βιοκαύσιμο 
δεύτερης γενιάς, επίσης γνωστό ως βιο-υδρογονωμένο ή πράσινο ντίζελ, το οποίο παράγεται 
μέσω της εκλεκτικής καταλυτικής αποξυγόνωσης (Selective De-Oxygenation, SDO) αποκτά 
σημαντικό ενδιαφέρον. Οι αντιδράσεις SDO είναι η αποκαρβοξυλίωση / αποκαρβονυλίωση 
(deCOx) και η υδρογονο-αποξυγόνωση (HDO). 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη της καταλυτικής απόδοσης 
καταλυτών Ni με φορέα γ-Al2O3 (Ni/Al) και με φορέα τροποποιημένη γ-Al2O3 με La2O3 (Ni/LaAl), 
σε αντιδραστήρα σταθεροποιημένης κλίνης ροής στάγδην, για την εκλεκτική αποξυγόνωση του 
φοινικέλαιου. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού με σταθερή 
φόρτιση μετάλλου 8% κ.β. και χαρακτηρίστηκαν μετά από πύρωση (calcined) ή/και αναγωγή 
(reduced) με BET, XRD, NH3-TPD, CO2-TPD, H2-TPR, H2-TPD, XPS και TEM, προκειμένου να 
μελετηθεί η επίδραση που έχουν στην απόδοση οι φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Ο 
άνθρακας που εναποτέθηκε στην επιφάνεια των καταλυτών μετά από πειράματα σταθερότητας 
20 hr, χαρακτηρίστηκε με TGA, TPO, Raman και ΤΕΜ. 
Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 300-400 oC, υπό 
σταθερή πίεση (30 bar) και για διαφορετικές τιμές LHSV (1.2 έως 3.4 h-1). Πριν από την 
αντίδραση, οι καταλύτες ενεργοποιήθηκαν για 2 hr στους 400 oC υπό ροή καθαρού υδρογόνου 
(50 ml min-1). Κατά την αντίδραση, η τροφοδοσία του αντιδραστήρα αποτελείτο από Η2 και 
φοινικέλαιο σε αναλογία Η2/oil = 1000 cm3 Η2/cm3 oil. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη 
La2O3 στη γ-Al2O3 βελτίωσε τη διασπορά της δραστικής φάσης, αύξησε τον αριθμό των βασικών 
θέσεων του καταλύτη και προκάλεσε ανακατανομή των όξινων θέσεων όσον αφορά στην 
οξύτητα και την επιφανειακή πυκνότητά τους. 
Με τον καταλύτη Ni/LaAl επιτεύχθηκε υψηλότερη μετατροπή των τριγλυκεριδίων σε 
υδρογονάνθρακες C15-C18 σε χαμηλή θερμοκρασία αντίδρασης. Επίσης, στα πειράματα 
σταθερότητας ο καταλύτης Ni/LaAl φάνηκε σημαντικά σταθερότερος καθ’ όλη τη διάρκεια των 
20 hr. Τέλος, ο εναποτεθείς άνθρακας στην επιφάνεια του καταλύτη Ni/LaAl ήταν λιγότερος και ο 
βαθμός γραφιτοποίησης του μικρότερος, το οποίο εξηγεί την εξαιρετική απόδοσή του καταλύτη 
αυτού στα πειράματα σταθερότητας. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η ερευνητική εργασία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» (MIS-5050170). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ (SDO) ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

Ni/ZrO2: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Παπαγερίδης Κ.Ν.1, Μπακαγιάννη Α.1, Δουβαρτζίδης Σ.Λ.2, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γούλα Μ.Α.1 
 

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

2Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H αποτελούμενη από τριγλυκερίδια βιομάζα, όπως τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, θεωρείται 
μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ μπορεί να 
συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε σημαντικό βαθμό. Οι αντιδράσεις 
υδρογονο-αποξυγόνωσης (HDO), αποκαρβοξυλίωσης (deCO2) και αποκαρβονυλίωσης (deCO) 
αποτελούν καταλυτικές διεργασίες που έχουν αναπτυχθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
συγκεκριμένα του ανανεώσιμου ντίζελ ή πράσινου ντίζελ. Η αποκαρβοξυλίωση 
/αποκαρβονυλίωση (deCOx), όπου το οξυγόνο απομακρύνεται μέσω διάσπασης του δεσμού 
άνθρακα-άνθρακα, απελευθερώνοντας CO2/CO αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα σε χαμηλότερες 
πιέσεις H2 και δεν απαιτεί τη χρήση θειωμένων καταλυτών. Αντιθέτως, η HDO, κατά την οποία το 
οξυγόνο του τριγλυκεριδίου απομακρύνεται με τη μορφή Η2Ο, απαιτεί μεγάλες ποσότητες 
υδρογόνου για την αναγωγή των οξυγονωμένων ειδών σε λιπαρά οξέα, και τη χρήση θειωμένων 
καταλυτών, όπου υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης του τελικού προϊόντος με θείο. 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της μεθόδου παρασκευής καταλυτών νικελίου 
(8% κ.β.) στηριζόμενων σε υπόστρωμα ZrO2 (Saint Gobain NorPro, SSA=77 m2 g-1), στη διεργασία 
της εκλεκτικής αποξυγόνωσης του φοινικέλαιου (palm oil). Η παρασκευή των καταλυτών 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ξηρού εμποτισμού (incipient wetness impregnation-IWI) 
και της ισορροπίας-εναπόθεσης-διήθησης (Equilibrium-deposition-filtration, EDF, pH=7.0). 
Ειδικότερα, μελετήθηκε η επίδραση της μεθόδου παρασκευής στη συνολική μετατροπή του 
λαδιού, στην απόδοση και την εκλεκτικότητα ως προς C15-C18 υδρογονάνθρακες, στη συνεισφορά 
των αντιδράσεων HDO και deCO/deCO2 και στην απόδοση ως προς αέρια προϊόντα (CO, CO2, CH4, 
C3H8). Τα πειράματα καταλυτικής δραστικότητας πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα 
σταθεροποιημένης κλίνης (Autoclave Engineers BTRS) χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες 
πειραματικές συνθήκες: Τ=300 °C, Ρ=30 bar, LHSV=1.2 h-1 και H2/έλαιο=1000 cm3 cm-3. Οι 
φυσικοχημικές ιδιότητες των καταλυτικών υλικών διερευνήθηκαν με BET, XRD, H2-TPR, CO2-TPD, 
NH3-TPD, XPS και ΤΕΜ. Η ανάλυση των υγρών προϊόντων της αντίδρασης πραγματοποιήθηκε σε 
αέριο χρωματογράφο-φασματογράφο μάζας (GC-MS), ενώ ο διαχωρισμός των αέριων προϊόντων 
(CO, CO2, CH4, C2H4, C2H6, C3H8) επιτεύχθηκε με χρήση αέριου χρωματογράφου. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι κύριες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα ως επί το 
πλείστων είναι η deCO και η deCO2, ωστόσο, ο καταλύτης Ni/Zr-EDF παρουσίασε υψηλότερη 
μετατροπή και απόδοση σε C15-C18 υδρογονάνθρακες σε σύγκριση με τον καταλύτη Ni/Zr-IWI. 
Συγκεκριμένα, οι τιμές μετατροπής βρέθηκαν να είναι ίσες με 95 και 76% για τους καταλύτες 
Ni/Zr-EDF και Ni/Zr-IWI, αντίστοιχα. Επιπλέον, για τον καταλύτη Ni/Zr-EDF, οι τιμές C15 και C17 
βρέθηκαν να είναι ίσες με 20 και 55%, ενώ για τον καταλύτη Ni/Zr-IWI 12 και 18%, αντίστοιχα, 
υποδεικνύοντας ότι ο καταλύτης Ni/Zr-EDF ήταν περισσότερο εκλεκτικός στις αντιδράσεις deCO 
και deCO2. Ομοίως για τον καταλύτη Ni/Zr-EDF, η απόδοση σε υδρογονάνθρακες C15-C18 βρέθηκε 
να είναι υψηλότερη σε σύγκριση με το Ni/Zr-IWI, λαμβάνοντας τιμές ίσες με 88 και 57%, 
αντίστοιχα.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Cu/CeO2 ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ CO (PROX) 
 

Παπαδόπουλος Χ.1, Bάκρος Ι.2, Αυγουρόπουλος Γ.1 

 
1Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

2Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον στρέφεται στην ανάπτυξη και εμπορική διείσδυση 
κυψελών καυσίμου. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης κατάλληλου δικτύου διανομής και αποθήκευσης 
του Η2, χρησιμοποιούνται κυρίως αναμορφωτές καυσίμου. Tο τελικό αέριο μίγμα της 
αναμόρφωσης του αρχικού καυσίμου (βενζίνη, φυσικό αέριο ή κάποια αλκοόλη) αποτελείται 
από 45-75 vol. %H2, 15-25vol. % CO2, 0,5-2vol. % CO, Ν2 και Η2Ο. Το CO αποτελεί δηλητήριο και 
απενεργοποιεί τους ανοδικούς καταλύτες Pt των κυψελών καυσίμου και απαιτείται ένα επιπλέον 
βήμα καθαρισμού του αέριου μίγματος. Η εκλεκτική καταλυτική οξείδωση του CO (PROX) είναι 
μια απλή, φθηνή και αποτελεσματική μέθοδος για την απομάκρυνση του CO.  
Τα πιο υποσχόμενα καταλυτικά συστήματα για τη διεργασία PROX είναι οι οξειδικοί καταλύτες 
χαλκού-δημήτριας. Παρουσιάζουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα όπως η χαμηλή θερμοκρασία 
λειτουργίας και η υψηλή εκλεκτικότητα. Η παρουσία και η αλληλεπίδραση των 
οξειδοαναγωγικών ζευγών Ce3+/Ce4+ και Cu2+/Cu1+, η μεγάλη συγκέντρωση ατελειών οξυγόνου 
και η υψηλή αναγωγιμότητα του συγκεκριμένου καταλυτικού συστήματος είναι χαρακτηριστικά 
που οφείλονται στην υψηλή τους ενεργότητα. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να 
αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μέσω της βελτιστοποίησης των 
παραμέτρων σύνθεσης. 
Για τη σύνθεση των φορέων δημήτριας των καταλυτών, επιλέχτηκε η τεχνική της καταβύθισης 
του πρόδρομου νιτρικού άλατος του δημητρίου Ce(NO3)3∙6H2O μέσω της υδροθερμικής μεθόδου 
σε αυτόκλειστο δοχείο. Μελετήθηκε η θερμοκρασία σύνθεσης και η συγκέντρωση του 
παράγοντα καταβύθισης (NaOH). Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν 9 φορείς σε 
θερμοκρασίες 120οC, 150οC και 180οC σε συγκεντρώσεις NaOH 0,1Μ, 1Μ και 5Μ. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε κιτρικό οξύ (C6H8O7) ως παράγοντας συμπλοκοποίησης σε αναλογία 1:1 με το 
νιτρικό άλας. Η διάρκεια της σύνθεσης ήταν 24h. Μετά τις 24h, ακολούθησε διήθηση και πλύση 
των πρόδρομων στερεών με θερμό απιονισμένο νερό. Τέλος τα στερεά ξηράνθηκαν για 12h 
στους 75οC και πυρώθηκαν σε αέρα στους 400οC για 2h. Οι φορείς χαρακτηρίστηκαν με τις 
μεθόδους φυσιορρόφησης N2, SEM και XRD. 
Τέλος, έγινε εναπόθεση ιόντων χαλκού στις διάφορες δημήτριες μέσω της μεθόδου του υγρού 
εμποτισμού. Το τελικό ποσοστό φόρτισης των καταλυτών σε οξείδιο του χαλκό ήταν 7,5%κ.β. Τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καταλυτών μελετήθηκαν μέσω των μεθόδων της 
ρόφησης/εκρόφησης N2, XRD, H2-TPR και RAMAN. Οι καταλύτες αξιολογήθηκαν στην αντίδραση 
(Prox) σε ατμοσφαιρική πίεση και σε εύρος θερμοκρασιών 20-200oC. Χρησιμοποιήθηκαν 120mg 
καταλύτη και ροή αέριου μίγματος 50cm3min-1 σύστασης 1vol.% CO, 1,25vol.% O2, 50vol.% H2 και 
He ως φέρον αέριο. Ο καταλύτης που ο φορέας του παρασκευάστηκε σε πειραματικές συνθήκες 
1Μ NaOH στους 150οC παρουσίασε τα καλύτερα καταλυτικά αποτελέσματα καθώς κατάφερε να 
οξειδώσει πλήρως το CO στους 130οC με εκλεκτικότητα 90,2%. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 βιομηχανιών με έντονο αποτύπωμα άνθρακα, οι 
κύκλοι ενανθράκωσης του MgO έχουν πρόσφατα προσεγγίσει το ενδιαφέρον ως μια εναλλακτική 
τεχνολογία δέσμευσης CO2, λόγω της δυνατότητας εφαρμογής σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες 
(Τ= 200-400οC). Το κύριο μειονέκτημα χρήσης του MgO αποτελεί η υψηλή ενέργεια πλέγματος 
του, που καθιστά αργή την κινητική ρόφησης CO2. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της κινητικής, 
έχει προταθεί η προσθήκη νιτρικών αλκαλίων, τα οποία τήκονται στις θερμοκρασίες που 
λαμβάνει χώρα η ρόφηση, διαλύοντας το MgO και το CO2, με αποτέλεσμα τον πιο εύκολο 
σχηματισμό του MgCO3 σε σχέση με τη διάσπαση των δεσμών του ακατέργαστου MgO. 
Επιπλέον, η κινητική ρόφησης μπορεί να ενισχυθεί με προσθήκη ανθρακικών αλκαλικών γαιών, 
όπως το CaCO3, που μπορεί να αντιδράσει με το MgO και το CO2 προς σχηματισμό μιας μικτής 
ανθρακικής φάσης με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την παραγωγή του MgCO3. Έχοντας 
στόχο την κλιμάκωση της τεχνολογίας, η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη 
ροφητικών υλικών χαμηλού κόστους με βάση MgO ορυκτής φύσης και της ενίσχυσής τους με 
CaCO3 και νιτρικά αλκάλια. 
Τα υλικά παρασκευάστηκαν με ανάμιξη μαγνησίτη και ασβεστόλιθου μέσω υγρής χημείας, 
ακολουθούμενη από εναπόθεση μίγματος LiNO3/NaNO3/ΚΝΟ3 με αναλογία 30/18/52. 
Δοκιμάστηκαν διάφοροι γραμμομοριακοί λόγοι CaCO3/MgO (0.05, 0.10, 0.20 0.25) και μίγματος 
αλάτων/MgO (0.05, 0.10, 0.15, 0.20 και 0.25). Έγινε μελέτη των υλικών μέσω τεχνικών XRD, BET 
και SEM, ενώ διερευνήθηκε ο μηχανισμός ενανθράκωσης τους με in-situ XRD. Η ροφητική 
ικανότητα αξιολογήθηκε με υποβολή των υλικών σε συνεχόμενους κύκλους ρόφησης/εκρόφησης 
σε θερμοπρογραμματιζόμενο βαρυτικό ζυγό. Η ρόφηση διεξάχθηκε για 30 min σε διάφορες 
θερμοκρασίες (300, 325οC) και τροφοδοσίες (100% CO2, 50% CO2/N2, 30% CO2/N2), ενώ η 
εκρόφηση για 10 min στους 450oC με ροή Ν2 ή CO2.  
Η ανάλυση in-situ XRD έδειξε ότι η ενανθράκωση πραγματοποιείται μέσω σχηματισμού MgCO3 
και CaMg(CO3)2, με το δεύτερο προϊόν να παράγεται γρηγορότερα. Αύξηση της ποσότητας CaCO3 
θεωρήθηκε ανεπιθύμητη λόγω δυσχέρειας της διάχυσης και διάλυσης του CO2 στην τηγμένη 
φάση, ενώ το αυξημένο ποσοστό νιτρικών αλάτων βελτίωσε το ρυθμό ρόφησης. Το υλικό με 
λόγους CaCO3 και νιτρικών αλάτων προς MgO 0.05 και 0.20 αντίστοιχα υπέδειξε την πιο 
υποσχόμενη συμπεριφορά, επιτυγχάνοντας δέσμευση 7.2 mol CO2/kg υλικού κατά την έκθεση σε 
ρεύμα 30% CO2/Ν2 στους 300οC και αμελητέα απώλεια ροφητικής ικανότητας μετά από 50 
κύκλους ενανθράκωσης. Η απόδοση ήταν καλύτερη σε σχέση με τους 325οC, λόγω αύξησης της 
διαλυτότητας CO2 στη τηγμένη φάση και της κινούσας δύναμης ρόφησης στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους  
μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στο 
πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (κωδ. έργου:Τ1ΕΔΚ-01532) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντίδραση Fischer-Tropsch (FT) είναι μια βιομηχανική καταλυτική αντίδραση, όπου μίγμα 
μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου μετατρέπεται σε υγρούς υδρογονάνθρακες (synthetic 
fuels) και άλλα χημικά προϊόντα, ανάλογα με τη σύσταση του καταλύτη και τις συνθήκες της 
διεργασίας. Αν και η αντίδραση FT μελετάται για πάρα πολλά χρόνια, εξαιτίας του μεγάλου 
ενδιαφέροντος και των βελτιώσεων σε θέματα καταλυτών και προϊόντων της αντίδρασης που 
μπορούν να προκύψουν, σημαντικές παράμετροι δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. Για παράδειγμα, η 
επίδραση του μεγέθους των σωματιδίων του μετάλλου (π.χ. Co, Fe) και του χρόνου αντίδρασης 
σε σημαντικές κινητικές παραμέτρους, όπως (i) η επιφανειακή συγκέντρωση (θ) και η 
δραστικότητα (k, s-1) των ενδιαμέσων ενεργών ειδών, και (ii) η επιφανειακή συγκέντρωση των μη 
ενεργών ειδών που σχηματίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης και η δραστικότητά τους ως 
προς το υδρογόνο σε θερμοκρασία αντίδρασης και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Επίσης, δεν 
έχει μελετηθεί εκτενώς η επίδραση αυτών των παραμέτρων στις προαναφερόμενες κινητικές 
παραμέτρους ως προς το φαινόμενο της απενεργοποίησης των καταλυτών. 
Η αντίδραση FT βιομηχανικά πραγματοποιείται σε υψηλές πιέσεις (15-20 bar), όμως τα 
στοιχειώδη βήματα της αντίδρασης, όπως και τα ενεργά και μη ενεργά είδη της αντίδρασης, έχει 
δειχθεί ότι δεν αλλάζουν σημαντικά σε χαμηλότερες πιέσεις (π.χ. 1 atm). Το γεγονός αυτό 
αποτελεί πλεονέκτημα για τη χρήση δυναμικών ισοτοπικών πειραμάτων σε ατμοσφαιρικές 
συνθήκες (σημαντική μείωση στο κόστος χρήσης ισοτόπων αερίων). Για τους πιο πάνω λόγους, 
τα πειράματα στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν σε P=1.2 bar στους 230 oC, όπου το 
κύριο προϊόν της αντίδρασης είναι το CH4 (SCH4 > 70%). Με χρήση της τεχνικής SSITKA (χρήση 
13CO), και σε συνδυασμό με δυναμικά ισοθερμοκρασιακά πειράματα αλλαγής της τροφοδοσίας 
του αερίου (step-gas switches) και πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης υδρογόνωσης, 
υπολογίστηκαν οι πιο πάνω αναφερθείσες κινητικές παράμετροι. 
Ο ρυθμός της αντίδρασης βρέθηκε να μην εξαρτάται από το μέγεθος των σωματιδίων Co και να 
μειώνεται σημαντικά με το χρόνο αντίδρασης. Η συγκέντρωση των ενεργών ενδιάμεσων είδών 
CO-s και CHx-s (πρόδρομο για σχηματισμό C2

+-υδρογονανθράκων) αυξάνεται με αύξηση του 
μεγέθους των σωματιδίων Co, ενώ αυτή των μη ενεργών ειδών, CxHy-s, παραμένει σταθερή. Με 
αύξηση του χρόνου αντίδρασης, η συγκέντρωση του CO-s παραμένει σταθερά, αυτή του CHx-s 
μειώνεται, ενώ αυτή των CxHy-s αυξάνεται σημαντικά. Πρώτυπο πείραμα 13CO/D2-SSITKA για 
προσδιορισμό του κινητικού ισοτοπικού φαινομένου έδειξε ότι αυτό είναι ανεξάρτητο του 
μεγέθους των σωματιδίων Co. Με βάση τα πιο πάνω, ο λόγος απενεργοποίησης των καταλυτών 
αποδίδεται στη μείωση της δραστικότητας των CHx-s (kCHx) μέσω της μείωσης του θH και αύξησης 
της συγκέντρωσης των CxHy-s. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα μερικώς αρωματικά πολυμερή από ανανεώσιμους πόρους έχουν αποκτήσει μεγάλο 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ο πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικός 1,4-βουτυλενεστέρας) 
(PBF) είναι ένας πολυεστέρας από ανανεώσιμους πόρους, που συντίθεται από 2,5-
φουρανοδικαρβοξυλικό οξύ (FDCA) και 1,4-βουτανοδιόλη (1,4-BDO), μονομερή που προέρχονται 
από βιομάζα. Παρασκευάστηκαν πρωτότυπα δυαδικά μίγματα του PBF με άλλους πολυεστέρες 
με βιομηχανικό ενδιαφέρον και εφαρμογές, και μελετήθηκαν ως προς την αναμιξιμότητα και τη 
συμπεριφορά κρυστάλλωσης των συστατικών τους με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC). 
Τα μίγματα του PBF με άλλους πολυεστέρες του FDCA εμφανίζουν μία μετάβαση υάλου, με την 
Tg να μεταβάλλεται με τη σύσταση των μιγμάτων όταν η χημική δομή είναι πολύ όμοια, όταν 
δηλαδή η διόλη και κατ’ επέκταση οι επαναλαμβανόμενες μονάδες των πολυεστέρων διαφέρουν 
κατά μία μεθυλενομάδα, όπως στην περίπτωση των μιγμάτων του PBF με τον πολυ(2,5-
φουρανοδικαρβοξυλικό 1,3-προπυλενεστέρα) (PPF) και των μιγμάτων του πολυ(2,5-
φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενεστέρα) (PEF) με PPF. Τα μίγματα PEF/PBF, αντίθετα, δεν 
έδειξαν καλή αναμιξιμότητα. Όμως, η προσθήκη PBF επιταχύνει την κρυστάλλωση του PEF, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα επιθυμητό. Τα μίγματα του PBF με τον πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικό 1,4-
κυκλοεξανοδιμεθυλενεστέρα) (PCHDMF) έδωσαν μία διευρυνόμενη σε ενδιάμεσες συστάσεις 
μετάβαση υάλου, επομένως το σύστημα είναι τουλάχιστον μερικώς αναμίξιμο. Επίσης, τα 
πολυμερή εμφανίζουν παραπλήσιες τιμές παραμέτρου διαλυτότητας. Μελετήθηκαν τα μίγματα 
του PBF με άλλους πολυεστέρες της 1,4-BDO με εμπορικό ενδιαφέρον, όπως τον 
πολυ(τερεφθαλικό βουτυλενεστέρα) (PBT) και τον πολυ(2,6-ναφθαλινοδικαρβοξυλικό 
βουτυλενεστέρα) (PBN), οι οποίοι κρυσταλλώνονται ταχύτατα. Η κρυστάλλωση οδήγησε και στις 
δύο περιπτώσεις σε μερικό διαχωρισμό φάσεων. Τα μίγματα PBF/PBT εμφάνισαν μερική 
αναμιξιμότητα, η οποία αφήνει περιθώρια έστω μερικής αντικατάστασης του PBT από το PBF σε 
μίγματά τους για χυτά αντικείμενα. Τα μίγματα του PBF με PET, τον σημαντικότερο 
θερμοπλαστικό πολυεστέρα, έδωσαν μία μετάβαση υάλου παρά τη μεγάλη διαφορά των Tg των 
δύο πολυεστέρων. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν μίγματα με εφαρμογές σε υλικά 
συσκευασίας όπως ανθρακούχα ποτά, αφού η προσθήκη φουρανοϊκών πολυεστέρων βελτιώνει 
τις ιδιότητες φραγής των φιλμ. Αντίθετα, τα μίγματα του PBF με το PPT, έναν άλλο βιομηχανικά 
σημαντικό πολυεστέρα, έδωσαν δύο μεταβάσεις υάλου, με εξαίρεση μία σύσταση όπου 
παρουσιάστηκε μία μετάβαση υάλου. Τα μίγματα του PBF με το βιοαποικοδομήσιμο και 
βιοπροερχόμενο πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA), καθώς και με τον πολυ(ανθρακικό εστέρα) (PC) που 
έχει πολύ υψηλή Tg, δεν είναι αναμίξιμα συστήματα. Τέλος, μελετήθηκε η ανάμιξη των μιγμάτων 
PEF/PBF 50/50 και PBT/PBF 50/50 με σύγχρονη αντίδραση σε φάση τήγματος, ως προσομοίωση 
στο DSC της βιομηχανικής διεργασίας σε εκβολέα. Παρατηρήθηκε αύξηση της αναμιξιμότητας 
λόγω σχηματισμού συμπολυμερούς με αύξηση του χρόνου αλλά και της θερμοκρασίας ανάμιξης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το υδρογόνο (Η2) αποτελεί έναν ελκυστικό φορέα ενέργειας, καθώς συνδυάζει υψηλό 
ενεργειακό περιεχόμενο και μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων. Το Η2 μπορεί να παραχθεί μέσω 
αναμόρφωσης με ατμό διαφόρων υδρογονανθράκων. Μεταξύ αυτών, το προπάνιο (C3H8) 
(βασικό συστατικό του υγραερίου, LPG) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υγροποιείται 
σε θερμοκρασία 25 οC και πίεση 9 bar, επιτρέποντας την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά του 
μέσω του υπάρχοντος δικτύου διάθεσης του LPG. Η αντίδραση αναμόρφωσης του C3H8 με ατμό 
είναι μία ισχυρά ενδόθερμη αντίδραση. Τα κύρια προϊόντα της αντίδρασης είναι το H2, το 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ωστόσο παρατηρούνται 
αιθάνιο (C2H6), αιθυλένιο (C2H4) και μεθάνιο (CH4) λόγω των αντιδράσεων διάσπασης του C3H8 
και μεθανοποίησης του CO. Το βασικό πρόβλημα της αντίδρασης είναι η εναπόθεση άνθρακα, 
εξαιτίας της διάσπασης των C2H6, C2H4 και CH4, η οποία λαμβάνει χώρα σε υψηλές θερμοκρασίες 
οδηγώντας σε σταδιακή απενεργοποίηση του καταλύτη. 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η αντίδραση αναμόρφωσης του προπανίου με 
ατμό σε καταλύτες με περοβσκιτική δομή με βάση το Ni, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μικρό 
κόστος, σταθερότητα ως προς τις αντιδράσεις αναμόρφωσης και ενισχυμένες οξειδοαναγωγικές 
ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση α) της προσθήκης Sr στα Α κέντρα του 
περοβσκίτη LaNiO3 και β) της μερικής αντικατάστασης του Ni με Ru και Rh στα Β κέντρα του 
περοβσκίτη La0.8Sr0.2NiO3 στην αποτελεσματικότητα των εξεταζόμενων περοβσκιτικών οξειδίων. 
Η σύνθεση των περοβσκιτικών υλικών έγινε με τη μέθοδο της in situ ανάφλεξης και ακόλουθη 
πύρωση στους 900 oC για 5h. Στη σύγκριση χρησιμοποιήθηκε καταλύτης 25 wt% Ni/Al2O3, ο 
οποίος παρασκευάστηκε με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού και υπέστη αναγωγή υπό ροή Η2 
στους 500 oC για 2h. Τα υλικά χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά με τη μέθοδο ΒΕΤ και την τεχνική 
XRD. Η καταλυτική συμπεριφορά των δειγμάτων μελετήθηκε στη θερμοκρασιακή περιοχή 400-
750 °C, ατμοσφαιρική πίεση και λόγο Η2Ο:C3H8 στην τροφοδοσία ίσο με 9.8. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα καταλυτικής σταθερότητας σε θερμοκρασία 620 °C και 
μετρήσεις με την τεχνική της θερμοπρογραμματισμένης οξείδωσης (TPO). Από τα αποτελέσματα 
προκύπτει ότι ο καταλύτης La0.8Sr0.2NiO3 παρουσιάζει υψηλότερη εκλεκτικότητα προς Η2 σε 
σύγκριση με τον καταλύτη 25% Ni/Al2O3. Η προσθήκη Rh στον καταλύτη La0.8Sr0.2NiO3 οδηγεί σε 
μεγαλύτερη αύξηση της μετατροπής του C3H8, σε σύγκριση με την προσθήκη Ru. Ο καταλύτης 
LSNRh0.1O παρουσιάζει 100% εκλεκτικότητα προς Η2 και την υψηλότερη εκλεκτικότητα προς CO2. 
Οι καταλύτες LaNiO3 και La0.8Sr0.2NiO3 παραμένουν σταθεροί για περισσότερες απο 40 ώρες, με 
εκλεκτικότητα προς Η2 μεγαλύτερη από 95%.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αναζήτηση νέων υλικών στην μηχανολογία μαλακού ιστού, έχει οδηγήσει στο κέντρο της 
προσοχής τις πολυμερείς πηκτές, οι οποίες λόγω της δομικής τους ομοιότητας με τα συστατικά 
της εξωκυτταρικής μήτρας και της βιοσυμβατότητας που εμφανίζουν, αποτελούν εναλλακτική 
λύση σε πολλές εφαρμογές στην βιοϊατρική.  
Ως βιοσυμβατά υλικά, χρησιμοποιούνται ευρέως στην 3D βιοεκτύπωση 
εμφυτευμάτων/μοσχευμάτων και στην εκτύπωση οργάνων. Είναι πολύ σημαντικός ο ακριβής 
έλεγχος της ποσότητας έκχυσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Παράλληλα, η εφαρμογή 
τεχνολογιών 3D εκτύπωσης είναι πλέον ώριμη και τα τελευταία χρόνια μπαίνει δυναμικά και 
στον τομέα των βιοεφαρμογών και της μηχανικής ιστού και οργάνων. Σε αυτού του είδους τις 
εφαρμογές, το υλικό θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικών ώστε να είναι δυνατή η 
«εκτύπωσή» του σε συγκεκριμένη δομή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα 
γρήγορης σταθεροποίησης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, η ρευστότητα, το ιξώδες, ή 
δυνατότητα ενέσιμης χρήσης (κεφαλές εκτύπωσης που χρησιμοποιούν ειδικές βελόνες 
εναπόθεσης υλικού), η δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης θεραπευτικών παραγόντων και 
κυττάρων, οι αλληλεπιδράσεις κυττάρων-μήτρας ιστού, η απορροφησιμότητα, η μη τοξικότητα, 
και η δυνατότητα απομάκρυνσης. Από την άλλη, οι βιοεκτυπωτές αποτελούν όργανα εξαιρετικής 
ακρίβειας, όσον αφορά στην κίνηση αλλά και στην εναπόθεση υλικού στην επιφάνεια 
εφαρμογής.  
Στο πλαίσιο της μελέτης των υλικών στο εργαστήριο, διερευνήθηκαν μέθοδοι παραγωγής 
υδροπηκτής που να μπορεί να καλύψει μέρος των παραπάνω ιδιοτήτων, με σκοπό την 
κατασκευή ικριωμάτων για εφαρμογές μηχανικής μαλακών ιστών ή χόνδρων. Δοκιμάστηκαν και 
παρασκευάστηκαν διάφορες συνθέσεις από υλικά φυσικής προέλευσης, όπως η αγαρόζη 
(agarose), η αλγινάση (alginate), η μεθυλοκυτταρίνη (methylcellulose), η σακχαρόζη (sucrose) και 
οι συνθήκες πολυμερισμού τους, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες ιδιότητες κατά την έκχυσή 
τους σε δομή ικριώματος με τον 3D εκτυπωτή. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδική κεφαλή, 
τύπου ελεγχόμενης ροής σύριγγας, που προσαρμόστηκε στον 3D εκτυπωτή του εργαστηρίου (με 
την ανάλογη παρέμβαση στο firmware της μηχανής), με στόχο τη μελέτη της δυνατότητας 
έκχυσης και κατασκευής σταθεράς μορφής ικριώματος που να μπορεί να αποκτήσει 
συγκεκριμένο σχήμα για τις εκάστοτε ανάγκες. Μελετήθηκαν, επίσης, οι συνθήκες και οι 
παράμετροι εκτύπωσης (ταχύτητα, ποσότητα, θερμοκρασία, και χρόνος), η κατά στρώματα 
μορφή του ικριώματος και οι απαραίτητες επεμβάσεις ανά στρώμα.  
Από τα αποτελέσματα προέκυψαν θετικά συμπεράσματα σχετικά με την ελεγχόμενη εκτύπωση 
δομών, την πυκνότητά τους, την πολυπλοκότητα που μπορεί αυτές να έχουν, τη σταθερότητα 
στο πέρασμα του χρόνου, και την μηχανική συμπεριφορά. Στόχοι για το άμεσο μέλλον είναι ο 
χαρακτηρισμός και η βιολογική συμπεριφορά σε in vitro συνθήκες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη ιστού με χρήση χωρο-δικτυωμάτων ή ικριωμάτων (scaffolds) αποτελεί την αιχμή της 
έρευνας στη μηχανολογία ιστού, για κατασκευή εμφυτευμάτων ή/και μοσχευμάτων, σε ποικίλες 
βιοϊατρικές εφαρμογές διαφόρων μορφών ιστού. Η κατασκευή τέτοιων ικριωμάτων έρχεται να 
αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν στις συνθήκες βιοσυμβατότητας των 
χρησιμοποιούμενων υλικών, της δομικής ακεραιότητάς τους σε in vivo καταστάσεις, και στη 
βιολογική τους συμπεριφορά στη διευκόλυνση ανάπτυξης νέου ιστού. Ερευνητικά σημεία στόχοι 
αποτελούν: α) η δομή των υλικών και η σύστασή τους, και β) η εσωτερική γεωμετρική 
μορφολογία και κατανομή του υλικού στο ικρίωμα, ώστε συλλογικά να αποτελέσουν πυρήνα 
αναγέννησης ιστού που θα ενσωματωθεί στη μάζα ιστού στο σημείο θεραπείας. Η μορφολογία 
πρέπει να συνδυάζει τη στιβαρότητα και την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, με την ύπαρξη 
του κατάλληλου «κενού» χώρου που θα λειτουργήσει ως «οδηγός» ανάπτυξης κυτταρικής δομής 
και τελικά ανάπτυξης ιστού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να συνδυαστούν παράμετροι που 
σχετίζονται με το είδος του ιστού που θα αναγεννηθεί, την αρχική δομή, και τη θέση του στο 
σύνολο, με χαρακτηριστικά του ίδιου του ασθενή που θα δεχθεί το μόσχευμα. Οι παράμετροι 
αυτοί σχετίζονται με την ηλικία, τη διατροφή, την άθλησή του, κ.ά. Η κατασκευή πρέπει να 
συνδυάζει το συστηματικό σχεδιαστικό πορώδες με το φυσικό πορώδες του υλικού-υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης καναλιών μεταφοράς τροφής 
στα κύτταρα, την απομάκρυνση των υπολειμμάτων και τη δημιουργία αγγειακού δικτύου. Στο 
πλαίσιο του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και 
διερεύνησης των προαναφερθέντων παραγόντων, μέσω κατασκευής δοκιμίων από συνθέσεις 
υλικών με βάση το PLA (PolyLactic Acid), χρησιμοποιώντας τεχνολογία 3D Printing. Σημαντικός 
παράγοντας της αποτελεσματικότητας τέτοιου είδους υποστρωμάτων, ο οποίος μελετάται στη 
συγκεκριμένη εργασία, είναι οι μηχανικές ιδιότητες των δικτυωμάτων και πώς αυτές 
επηρεάζονται από το είδος της εσωτερικής σχεδιασμένης μορφολογίας του, το φυσικό πορώδες 
του υλικού και το ίδιο το υλικό. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκαν κυλινδρικά δοκίμια 
διαμέτρου D=10mm και ύψους H=20mm, γυροειδούς και ορθογωνικής δομής με διαφορετική 
πυκνότητα και υποβλήθηκαν σε τεστ μηχανικής θλίψης. Έτσι, καταγράφηκαν παράμετροι 
μηχανικής αντοχής, τάσεων και παραμορφώσεων με τα αντίστοιχα διαγράμματα. 
Τα αποτελέσματα προβάλλουν τη συμπεριφορά των ικριωμάτων τόσο στην ελαστική περιοχή 
όσο και στην περιοχή κατάρρευσης, υποδεικνύοντας συμπεριφορά αφρώδους πολυμερικού 
υλικού που σχετίζεται με το σχεδιαστικό πορώδες της δομής. Σε απόρροια των διεξαχθέντων 
πειραμάτων, στόχος είναι να μελετηθούν οι μεταβολές τους μετά από in vitro βιολογικές 
επιδράσεις. Τα μέχρι τώρα πειράματα αναδεικνύουν τη σημασία αξιόπιστων και καλά 
καθορισμένων (βιο)υλικών μέσω 3D-εκτύπωσης σε εφαρμογές προσωπικής θεραπευτικής 
ιατρικής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η υδρογόνωση του CO2 για την παραγωγή CH4 τυπικά πραγματοποιείται σε ατμοσφαιρική πίεση και 
σε θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 200 - 400°C. Το παραγόμενο CH4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
συνθετικό φυσικό αέριο στον οικιακό τομέα, ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία χημικών και 
πετροχημικών, ως καύσιμο στον τομέα των μεταφορών και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η παρούσα ερευνητική εργασία αναφέρεται στην μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας καταλυτών 
βασισμένων στο Ni και με συνθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην αντίδραση της 
μεθανιοποίησης του CO2. Οι φορείς των καταλυτών (CeO2, Sm2O3-CeO2, Pr2O3-CeO2 και MgO-CeO2) 
παρασκευάστηκαν ακολουθώντας την μέθοδο υποβοήθησης με μικροκύματα, ενώ η προσθήκη του Ni 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Για τη μελέτη της μορφολογίας και των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων των καταλυτών αυτών χρησιμοποιήθηκε πληθώρα τεχνικών 
χαρακτηρισμού, ήτοι: Φασματοσκοπία Raman, XRD, ΒΕΤ, CO2-TPD, H2-TPR, H2-TPD, XPS και TEM. Η 
εναπόθεση άνθρακα στην καταλυτική επιφάνεια και η συσσωμάτωση των καταλυτικών ενεργών 
κέντρων διερευνήθηκαν με ΤΕΜ. Από τη μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αποδείχθηκε ότι η 
προσθήκη του Sm3+ ή Pr3+ είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή τους στο πλέγμα του CeO2, 
δημιουργώντας κενές θέσεις οξυγόνου στο κρυσταλλικό πλέγμα του υποστρώματος. Συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα καταλυτικά συστήματα, ο καταλύτης Ni/Pr-Ce βρέθηκε να διαθέτει τις περισσότερες κενές 
επιφανειακές θέσεις οξυγόνου (π.χ. Ce4+-Ov-Pr3+). Επιπρόσθετα, από τις μετρήσεις ΤΕΜ και τα 
πειράματα CO2-TPD παρατηρήθηκε ότι η τροποποίηση του CeO2 χρησιμοποιώντας το Sm3+ ή το Pr3+ 
περιόρισε τη συσσωμάτωση των ενεργών θέσεων Ni και οδήγησε στη δημιουργία περισσοτέρων 
βασικών θέσεων κατά Lewis στην καταλυτική επιφάνεια. Από την άλλη πλευρά, η προσθήκη του Mg2+ 
οδήγησε στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μετάλλου - φορέα ενισχύοντας την αντίσταση του 
καταλύτη Ni/Mg-Ce έναντι της συσσωμάτωσης των ενεργών κέντρων Ni. Επιπλέον, η προσθήκη Sm3+, 
Pr3+ και Mg2+ αύξησε τις μέτριας ισχύος βασικές θέσεις προσρόφησης του CO2 και οδήγησε 
ταυτόχρονα στο σχηματισμό μικρότερων σωματιδίων Ni nano (<5 nm). Οι ιδιότητες αυτές φάνηκε ότι 
είχαν θετική επίδραση στην καταλυτική δραστικότητα των καταλυτών. Τέλος, τα πειράματα μελέτης 
καταλυτικής δραστηριότητας (WGHSV = 25.000 mL g−1 h−1, H2/CO2= 4:1, T= 350°C) έδειξαν ότι στις 
χαμηλές θερμοκρασίες αντίδρασης ο καταλύτης Ni/Pr-Ce παρουσίασε την υψηλότερη καταλυτική 
απόδοση σε όρους μετατροπής CO2 (54,5%) και απόδοσης CH4 (54,5%) και επιλεκτικότητας σε CH4 
(100%). Οι τιμές TOF βρέθηκαν να ακολουθούν τη σειρά Ni/Pr-Ce >> Ni/Mg-Ce > Ni/Sm-Ce > Ni/Ce. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντίδραση της οξειδωτικής σύζευξης του CH4 έχει περιγραφεί ως μία από τις πιο υποσχόμενες 
μεθόδους για την άμεση μετατροπή του φυσικού αερίου (CH4) σε μείγμα C2H4 - C2H6. 
Περιγράφοντας τη διεργασία της οξειδωτικής σύζευξης του CH4, το τελευταίο οξειδώνεται σε 
υψηλές θερμοκρασίες αντίδρασης (> 550°C) παρουσία καταλυτών σχηματίζοντας προϊόντα, 
δηλαδή τo C2H4 και C2H6, και υποπροϊόντα συμπεριλαμβανομένων των οξειδίων του άνθρακα, 
δηλαδή CO και СО2. Για πρώτη φορά, στη συγκεκριμένη πειραματική μελέτη γίνεται αναφορά της 
καταλυτικής δραστικότητα και της εκλεκτικότητα των καταλυτικών συστημάτων Li-CeO2 και Li-
MgO-CeO2 και των αντίστοιχων υποστρωμάτων τους CeO2, MgO-CeO2, συγκριτικά, στην 
αντίδραση της οξειδωτικής σύζευξης του CH4. Ως προς τη σύνθεση, τα υποστρώματα 
παρασκευάστηκαν ακολουθώντας την μέθοδο sol-gel με μικροκύματα (Microwave Assisted Sol-
Gel method), ενώ η προσθήκη του δραστικού στοιχείου λιθίου (Li+) πραγματοποιήθηκε 
ακολουθώντας την τεχνική του υγρού εμποτισμού. Στόχος της προσθήκης του Li+ ήταν να 
ενισχυθεί η καταλυτική απόδοση ως προς την παραγωγή ανωτέρων υδρογονανθράκων, ήτοι: 
C2H4 και C2H6. Επιπρόσθετα, η μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των καταλυτών είχε ως 
στόχο τη συσχέτισή τους με την καταλυτική δραστικότητα. Έτσι, εφαρμόστηκαν διάφορες 
τεχνικές χαρακτηρισμού, όπως προσρόφηση – εκρόφηση Ν2, XRD, H2-TPR, CO2-TPD και Raman 
για τη μελέτη της επίδρασης της προσθήκης του Mg2+ στο CeO2 και του Li+ στο υπόστρωμα του 
CeO2 και του MgO-CeO2. Από τα αποτελέσματα της καταλυτικής δραστικότητας οι φορείς CeO2 
και MgO-CeO2 παρουσίασαν την υψηλότερη μετατροπή CH4 σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος της 
αντίδρασης. Ωστόσο από την ανάλυση των αέριων προϊόντων φαίνεται ότι ευνοείται η 
παραγωγή CO και CO2 μέσω της αντίδρασης της πλήρης καύσης του CH4, οδηγώντας την 
αντίδραση της οξειδωτική σύζευξη του CH4 σε χαμηλή απόδοση προς τους επιθυμητούς 
υδρογονάνθρακες (C2H4 και C2H6). Τέλος, η προσθήκη του Li+ οδήγησε στη μείωση της 
μετατροπής του CH4 αλλά ενίσχυσε την εκλεκτικότητα και την απόδοση σε C2H4 και C2H6 
καταγράφοντας τιμές ≈80% κυρίως σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες αντίδρασης. Έτσι, μπορεί να 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα υποστηρίγματα Ce και MgO-CeO2 επιτάχυναν την πλήρη οξείδωση 
του μεθανίου λόγω των επιφανειακών ειδών οξυγόνου (O2−), ενώ οι ενισχυμένοι καταλύτες με Li+ 
βελτίωσαν την απόδοση σε υδρογονάνθρακες σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος της αντίδρασης 
λόγω της δημιουργίας των ειδών επιφανειακού οξυγόνου (O−, O2

− και O2
2−). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η υπερυψηλή πίεση (High Hydrostatic Pressure - HHP) είναι μια βιομηχανική διεργασία 
εξυγίανσης τροφίμων καθώς επιφέρει μηχανική ρήξη των κυτταρικών μεμβρανών των 
μικροοργανισμών. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη της επίδρασης της HHP στη 
συγκέντρωση των αντιβιοτικών hydrochloride tetracycline (HTC) και sulfathiazole (STZ) και των 
ακαρεοκτόνων bromopropylate, coumaphos και tau-fluvalinate σε τεχνητά επιβαρυμένα υγρά 
τρόφιμα (μέλι, γάλα, νερό). Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εφαρμογής σε πραγματικές 
βιομηχανικές συνθήκες και μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου, της θερμοκρασίας, της πίεσης 
και των χαρακτηριστικών του υποστρώματος. Ειδικότερα για τα αντιβιοτικά, έγιναν παράλληλα 
δοκιμές επίδρασης θερμοκρασίας (72 °C, 30 min) και υπερήχων (50 kHz, 2 h) και τα 
αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα της HHP. 
Για τον προσδιορισμό των αντιβιοτικών εφαρμόστηκε προκατεργασία εκχύλισης στερεάς-υγρής 
φάσης (SPE) και καθαρισμός QuEChERS, ενώ ο διαχωρισμός επιτεύχθηκε σε σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC-UV). Για τα ακαρεοκτόνα τα δείγματα εκχυλίστηκαν με 
την τεχνική SPE, ενώ οι αναλυτές προσδιορίστηκαν σε σύστημα GC/μECD. Όσο αφορά τα 
αντιβιοτικά στο γάλα η μέγιστη μείωση παρατηρήθηκε σε πίεση 580 MPa τόσο για την STZ 
(84.3%) όσο και για την HTC (70.3%). Το ποσοστό μείωσης της HTC βρέθηκε υψηλότερο σε σχέση 
με τη χρήση θέρμανσης (47.5%) και υπερήχων (29.8%). Τα αποτελέσματα που αφορούσαν το 
άπαχο γάλα δε διέφεραν σημαντικά (p>0.05) από τα αντίστοιχα του πλήρους γάλακτος. Μέλι 
επεξεργασμένο με HHP σε δύο θερμοκρασίες (4, 25°C) δεν έδειξε σημαντικές διαφορές για τις 
δύο θερμοκρασίες. Δείγματα νερού που επεξεργάστηκαν στους 4°C έδειξαν μεγαλύτερες 
μειώσεις τόσο για την STZ (93.3%) όσο για την HTC (98.8%) σε σχέση με τα αντίστοιχα δείγματα 
μελιού (28.2% & 16.8% αντίστοιχα). Σε διαφορετικών περιεκτικοτήτων (5, 40 και 70%) υδατικά 
διαλύματα των κύριων σακχάρων του μελιού, γλυκόζης και φρουκτόζης (1:1) και ιξώδες 
παρόμοιο του νερού, η αύξηση της περιεκτικότητας σακχάρων ευνόησε τη μείωση 
υπολειμμάτων HTC ενώ δεν είχε επίδραση στην STZ. Στη περίπτωση των ακαρεοκτόνων, η 
επίδραση του ιξώδους βρέθηκε να επηρεάζει τη δράση της HHP καθώς οι συγκεντρώσεις των 
δραστικών σε μέλι αναμεμιγμένο με νερό (1:1) μειώθηκαν 70% για το bromopropylate, 67% για 
το coumaphos και 34% για το tau-fluvalinate.Τα ποσοστά δεν επηρεάστηκαν σημαντικά (p>0.05) 
όταν η αναλογία μελιού με νερό μεταβλήθηκε σε 1:2. Για τα ακαρεοκτόνα στο μέλι η επίδραση 
της HHP είχε καλύτερα αποτελέσματα στους 25 °C σε σχέση με τους 4 °C. Για το bromopropylate 
η μέγιστη μείωση ήταν 15% (150 MPa, 1 min), για το coumaphos 14% (580 MPa, 3 min) και για το 
tau-fluvalinate 8% (580 MPa, 1 min).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H 3D εκτύπωση αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης προηγμένων υλικών, με 
ευρύ ερευνητικό ενδιαφέρον σε διάφορους τομείς, όπως η μηχανική, η βιοϊατρική, τα τρόφιμα, 
κ.ά. Μια σειρά από πολυμερή με καλές ιδιότητες βιοδιαθεσιμότητας και 
βιοαποικοδομησιμότητας αποτελούν το επίκεντρο της έρευνας παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών 
συμπεριλαμβάνεται το πολυγαλακτικό οξύ (polylactic acid, PLA), το οποίο είναι το πιο σύνηθες 
χρησιμοποιούμενο πολυμερές στις 3D εκτυπώσεις. Το γεγονός ότι είναι βιοδιασπώμενο και 
βιοσυμβατό, όπως και η ακαμψία που παρουσιάζει, το καθιστούν σημαντικό παράγοντα σε 
βιοϊατρικές εφαρμογές. Παράλληλα, και άλλα πολυμερή (PGA, PLGA, PCL) διερευνώνται με βάση 
τις φυσικοχημικές ιδιότητες που παρουσιάζουν. 
Ο εμπλουτισμός τους με υλικά που θα οδηγήσουν τη χρήση τους σε ειδικές εφαρμογές 
αποτελούν βασικό στόχο έρευνας. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί ο υδροξυαπατίτης ως 
βιοκεραμικό υλικό, που διαθέτει πολλές ομοιότητες με τη δομή των οστών ή/και άλλα υβριδικά 
υλικά τα οποία συντίθενται από το Εργαστήριό μας και χρησιμοποιούνται ως πρόδρομες ενώσεις 
για τον εμπλουτισμό νημάτων PLA, PCL, και μιγμάτων αυτών. Χρησιμοποιείται εδώ και καιρό σε 
εφαρμογές που αφορούν κυρίως σε αναγέννηση οστών. 
Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε η διαδικασία παραγωγής νημάτων PLA και PLA/PCL (πολυ(ε-
καπρολακτόνη)) σε διαφορετικές αναλογίες μεταξύ τους προκειμένου να μελετηθούν τυχόν 
διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες στα τελικά νήματα. Η ανάμιξη των δύο πολυμερών γίνεται με 
τη μέθοδο διάλυσης σε διαλύτη (solvent casting method) και στη συνέχεια το στερεό υλικό που 
απομένει μετά την εξάτμιση του διαλύτη χρησιμοποιείται για παραγωγή νημάτων με χρήση 
αυτοσχέδιου εξωθητήρα (κάθετος και οριζόντιος). Επιμέρους στόχοι της έρευνας αυτής είναι, α) 
η βελτιστοποίηση συνθηκών παραγωγής ομοιόμορφων νημάτων ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία, 
την ταχύτητα εξώθησης, το ρυθμό ανάμιξης, κ.ά., β) η μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων σε διάφορες 
μορφές ικριωμάτων, και γ) η παραγωγή νημάτων εμπλουτισμένων με βιοκεραμικά υλικά ή 
υβριδικά υλικά με αντιμικροβιακές ιδιότητες προς χρήση σε ιατρικές εφαρμογές και τρόφιμα, 
αντίστοιχα. Έγιναν, επίσης, προσπάθειες παραγωγής ικριωμάτων γυροειδούς σχήματος με 3D 
εκτυπωτή και τη μέθοδο FDM. Η ερευνητική δραστηριότητα δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
για την παραγωγή νημάτων και 3D εκτυπωμένων ικριωμάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) είναι ένα βιοπολυμερές που εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον στον 
τομέα της συσκευασίας τροφίμων. Σε σύγκριση με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή (PVC, 
PET) που παράγονται από πετροχημικά, το PLA παράγεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, είναι 
βιοδιασπώμενο και ταυτόχρονα εμφανίζει παρόμοιες μηχανικές και θερμικές ιδιότητες με αυτά. 
Τα παραπάνω το καθιστούν ως μια αποδεκτή εναλλακτική λύση, πιο φιλική προς το περιβάλλον 
για τη συσκευασία τροφίμων. 
Το κιτρικό οξύ είναι ένα τρικαρβοξυλικό οξύ και το κοβάλτιο Co(II,ΙΙΙ) ως μεταβατικό μέταλλο 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στους ζωντανούς οργανισμούς με ενδιαφέρουσες 
αντιμικροβιακές δράσεις. 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε παραγωγή υμενίων από PLA και του αντιμικροβιακού 
παράγοντα (δις(κιτρατο)κοβαλτικό(ΙΙ) αμμώνιο, Co-cit)3 προς χρήση σε συσκευασίες τροφίμων. 
Για την παρασκευή των υμενίων χρησιμοποιείται η μέθοδος διάλυσης σε διαλύτη (solvent 
casting). Το τελικό διάλυμα αποχύνεται σε καλούπι ώστε το υμένιο να λάβει συγκεκριμένο σχήμα 
και πάχος καθώς εξατμίζεται ο διαλύτης. Βελτιστοποιημένα υμένια ως προς το πάχος (20 μm, 50 
μm) και ως προς το ποσοστό του Co-cit (0, 2.5, 10, 20, 30 %) χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά με 
φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR), περιθλασιμετρία ακτίνων Χ 
(XRD), και θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA). Μελετήθηκε ο ρυθμός απομάκρυνσης του Co-cit 
από τα υμένια συναρτήσει του χρόνου με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) και οι 
αντιμικροβιακές ιδιότητες σε καλλιέργειες βακτηρίων που εμφανίζονται πιο συχνά στα τρόφιμα. 
Τα προκύπτοντα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υμένια παρουσιάζουν επιλεκτική αντιμικροβιακή 
δράση στο βακτήριο Listeria monocytogenes και θέτουν τις βάσεις προς ανάπτυξη και άλλων 
τέτοιων υμενίων με επιλεγμένους οργανικούς, ανόργανους και υβριδικούς ανόργανους-
οργανικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες ή/και μίγματα αυτών προς διεύρυνση των 
αντιμικροβιακών ιδιοτήτων με δυνατότητα χρήσης σε συσκευασίες τροφίμων. 
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΣΕ 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΡΟΦΗΣΗΣ 
 

Σκαλτσογιάννης Α.1, Λεμονίδου Α.1 
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αμφίδρομη αντίδραση του CO2 με ροφητικά υλικά βασισμένα στο CaO μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για απογύμνωση των απαερίων καύσης από το CO2, αλλά και σε εφαρμογές 
θερμοχημικής αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Μια τέτοια κυκλική διεργασία περιλαμβάνει δύο 
στάδια σε κάθε κύκλο – το στάδιο της ενανθράκωσης που πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 
600-800°C και το στάδιο της αναγέννησης-διάσπασης του ροφητικού υλικού, το οποίο ευνοείται 
θερμοδυναμικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες (>900°C), ειδικά εάν είναι επιθυμητή η παραγωγή 
ρεύματος υψηλής συγκέντρωσης CO2. Παρά την ταχεία απενεργοποίηση μετά από λίγους 
κύκλους ρόφησης, ο ορυκτός ασβεστόλιθος θεωρείται η πλέον ελκυστική επιλογή λόγω της 
υψηλής διαθεσιμότητας και του χαμηλού κόστους του. Η απώλεια της ενεργότητας κατά τους 
κύκλους μπορεί να αντισταθμίζεται με μερική αντικατάσταση του απενεργοποιημένου υλικού με 
φρέσκο, μιας και το πρώτο δύναται αντί να απορριφθεί, να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω ως 
τροφοδοσία στην τσιμεντοβιομηχανία.  
Στην παρούσα εργασία, ερευνώνται τα φαινόμενα που διέπουν την απώλεια ενεργότητας του 
ασβεστόλιθου που υπόκειται σε κυκλική ρόφηση/εκρόφηση CO2, και προτείνεται ένα 
ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο για την περιγραφή της.  
Για το σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκαν πειράματα τόσο σε θερμοβαρυμετρικό αναλυτή (TGA), 
όσο και σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης εργαστηριακής κλίμακας. Για την παρακολούθηση των 
αλλαγών στις ιδιότητες του υλικού χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές χαρακτηρισμού, όπως 
ποροσιμετρία N2 και περίθλαση ακτίνων X (XRD), καθώς και επι-τόπου περίθλαση ακτίνων X (in-
situ XRD) για την εξέταση της δομής του υλικού σε συνθήκες αντίδρασης. 
Η μετατροπή της ενανθράκωσης κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου βρέθηκε να εξαρτάται γραμμικά 
από το πορώδες CaO πριν από την αντίδραση. Η πυροσυσσωμάτωση του CaO κατά το στάδιο της 
αναγέννησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το πορώδες και μπορεί να 
προβλεφθεί επιτυχώς χρησιμοποιώντας την εξίσωση Coble. Από την άλλη πλευρά, τα φαινόμενα 
πυροσυσσωμάτωσης του CaCO3 δεν επηρεάζουν την απενεργοποίηση του υλικού. Επιπλέον 
βρέθηκε ότι δομικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την κύκλους ρόφησης/εκρόφησης αυξάνουν 
σημαντικά την απώλεια της ενεργότητας. In-situ XRD πειράματα κατέδειξαν ότι μετά από κάθε 
στάδιο αναγέννησης αυξάνεται το μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών του CaO. Ένα μέρος του CaO που 
σχηματίζεται μετά από κάθε αντίδραση διάσπασης καταναλώνεται για να μεγεθύνει τους 
υπάρχοντες κρυστάλλους CaO (που δεν αντέδρασαν στο προηγούμενο στάδιο ενανθράκωσης), 
οδηγώντας σε σταδιακή απώλεια πορώδους και επιφάνειας με τους κύκλους. Κατά συνέπεια, 
μόνο το CaO που προέρχεται από τις περιοχές που έχουν προηγουμένως αντιδράσει συμβάλλει 
στην επακόλουθη αντίδραση ενανθράκωσης. Το προτεινόμενο μοντέλο προβλέπει με ακρίβεια 
την απενεργοποίηση του ασβεστόλιθου υπό διάφορες συνθήκες κύκλων 
ενανθράκωσης/αναγέννησης και μπορεί χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και την κλιμάκωση 
(upscaling) της διεργασίας.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη των μεθόδων μονής και διπλής κεφαλής 
Τεχνολογίας Πυρόλυσης Φλόγας (One Nozzle Flame Spray Pyrolyis – ON-FSP, Double Nozzle FSP—
DN-FSP) για την παρασκευή νανοετεροδομών ΤiO2/Au/RuO2. Στη συνέχεια, τα παραγόμενα 
νανοϋλικά αξιολογήθηκαν ως προς την φωτοκαταλυτική διάσπαση του Η2Ο. Δεδομένα XRD, TEM, 
BET, καθώς και φασματοσκοπικές τεχνικές EPR, DRS-UV/Vis, Raman, FT/IR, δείχνουν ότι η 
μέθοδος DN-FSP παράγει νανοσωματίδια υψηλής κρυσταλλικότητας, μεγαλύτερης ειδικής 
επιφάνειας και επιθυμητών αναλογιών φάσεων Ανατάσης/Ρουτιλίου. Σημείο κλειδί της 
παρούσας μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι μέσω της φασματοσκοπίας EPR αποκαλύπτεται ότι 
στην περίπτωση DN-FSP, παράγεται μεγαλύτερος πληθυσμός επιφανειακών e- (Τi3+ states) και 
ριζών υδροξειλίου (ΟΗ●). Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη 
απόδοση στην φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.  
Η παρούσα έρευνα φέρει δύο βασικά αποτελέσματα [i] Η τεχνολογία FSP επιτρέπει τον 
ταυτόχρονο έλεγχο πολλών χαρακτηριστικών των νανοσωματιδίων, όπως κρυσταλλικότητα, 
ποσοστό φάσεων, μέγεθος, ειδική επιφάνεια, [ii] Μέσω της μεθόδου DN FSP, μπορεί σε ένα 
βήμα να παραχθούν συζευγμένοι ημιαγωγοί, όπως ο ΤiO2/Au/RuO2, μειώνοντας αποτελεσματικά 
τον χρόνο και το κόστος που θα απαιτούνταν με μια οποιαδήποτε συμβατική μέθοδο σύνθεσης 
υγρής χημείας. Το υψηλό ποσοστό φωτοεπαγώμενων φορέων φορτίου (e-/h+) είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αποτελεσματικότητα ενός ημιαγωγού. Φαίνεται ότι η τεχνολογία DN- FSP 
επιτρέπει την παρασκευή νανοετεροδομών ΤiO2/Au/RuO2, με ελεγχόμενο ποσοστό Τi3+ και ΟΗ●. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα μελέτη υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Αριθμός Έργου: 1888).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος παρασκευής εμπλουτισμένων 
νανοσωματιδίων ΒiVΟ4 μέσω πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας (FSP). Με την παρούσα μέθοδο 
δίνεται η δυνατότητα για ελεγχόμενο εμπλουτισμό (ντόπινγκ) νανοσωματιδίων BiVO4 με W και Zr 
με ταυτόχρονο έλεγχο των ατέλειών οξυγόνου (Vo) του πλέγματος των νανοσωματιδίων. Με 
βάση τα δεδομένα XPS και Raman, φαίνεται ότι η δομή των W-BiVO4 και Zr-BiVO4 μπορεί να 
ελεγχθεί για να επιτευχθεί η βέλτιστη παραγωγή O2 μέσω φωτοκαταλυτικής διάσπασης H2O. 
Μελετήθηκε η συνεργιστική σχέση μεταξύ του επιπέδου εμπλουτισμού με τη συγκέντρωση των 
Vo.  
Τα εμπλουτισμένα νανοϋλικά που παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο FSP εμφανίζουν βελτιωμένη 
φωτοκαταλυτική δράση σε σχέση με το μη εμπλουτισμένο ΒiVO4. Πιο συγκεκριμένα για το 5% W-
BiVO4 η απόδοση ήταν 1020 μmoles/gr h, ενώ η καλύτερη απόδοση για Zr-ΒiVO4 επετεύχθη με 
5% φόρτιση και απόδοση εως και 970 μmoles/gr *h  
Η παρούσα έρευνα φέρει δύο βασικά αποτελέσματα [i] Η τεχνολογία FSP επιτρέπει τη 
δημιουργία Vo στο BiVO4 μέσω εμπλουτισμού του με W ή Zr και [ii] Οι Vo είναι ο πρωταρχικός 
παράγοντας για τον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής παραγωγής Ο2 μέσω οξείδωσης νερού. 
Το FSP επιτρέπει την παρασκευή νανοσωματιδίων BiVO4, με ελεγχόμενο ποσοστό εμπλουτισμού 
και Vo. Ως απόδειξη της ιδέας, παρασκευάστηκαν φωτοκαταλύτες W και Zr-doped BiVO4 που 
παρασκευάστηκαν με διαφορετική φόρτωση W και Zr. Ο συσχετισμός μεταξύ της καταλυτικής 
αποτελεσματικότητας και του και Vo παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι η παρουσία Vo στο W-BiVO4, 
και Zr-BiVO4 βελτιώνει δραστικά καταλυτική απόδοση. Τα αποτελέσματα σχετικά με το ντόπινγκ 
του BiVO4 επιβεβαιώνουν τις μηχανιστικές προτάσεις, υποδεικνύοντας ότι ο ωφέλιμος ρόλος των 
Vo αποτελεί γενικό φαινόμενο, το οποίο φαίνεται να λειτουργεί σε διάφορους φωτοκαταλύτες 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα μελέτη υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Αριθμός Έργου: 1888).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στις μέρες μας παρατηρείται αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και 
βελτιστοποίηση προηγμένων φωτοκαταλυτικών υλικών που θα αξιοποιούν αποτελεσματικά την 
ηλιακή ακτινοβολία. Προς την κατεύθυνση αυτή, ολοένα και περισσότερες εργασίες καταπιάνονται 
με πολυμερή υλικά άνθρακα και αζώτου, όπως το γραφιτικό νιτρίδιο του άνθρακα (g-C3N4), λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, το g-C3N4 (bulk) είναι ένας ημιαγωγός απαλλαγμένος 
από μέταλλα με ενεργειακό χάσμα κατάλληλο για την αξιοποίηση του ορατού φωτός και 
παρασκευάζεται πολύ εύκολα μέσω θερμικής συμπύκνωσης οργανικών πρόδρομων ενώσεων 
άνθρακα και αζώτου. Η επιλογή της πρόδρομης ένωσης, η θερμοκρασία και ο ρυθμός της θερμικής 
κατεργασίας είναι καθοριστικές παράμετροι για την ποιότητα και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
του bulk υλικού. Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματά του, η μικρή ενεργός επιφάνεια, η ανεπαρκής 
αξιοποίηση ικανοποιητικού ποσοστού της ορατής ακτινοβολίας και ο αυξημένος ρυθμός 
επανασύνδεσης των παραγόμενων φορέων αποτελούν βασικά μειονεκτήματα με άμεσο αντίκτυπο 
την μειωμένη φωτοκαταλυτική του δραστικότητα. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητικές προσπάθειες 
έχουν εστιαστεί στην τροποποίηση των επιφανειακών του χαρακτηριστικών μέσω της ανάπτυξης 
διαφορετικών επιφανειακών δομών, όπως νανο-φύλλα, νανο-σωλήνες, νανο-σφαίρες, κ.ά. Τα νανο-
φύλλα g-C3N4 είναι μια νέα κατηγορία νανοδομημένων υλικών τα οποία λαμβάνονται μέσω της 
αποφλοίωσης με χημική και θερμική κατεργασία του bulk υλικού. Τα μοναδικά δομικά 
χαρακτηριστικά των δισδιάστατων αυτών δομών με εξαιρετικά μικρό πάχος στη νανοκλίμακα 
οδηγούν συχνά σε προηγμένες φυσικοχημικές ιδιότητες λόγω κβαντικών επιδράσεων. Ειδικότερα, τα 
νανο-φύλλα g-C3N4 θεωρούνται ιδιαίτερα υποσχόμενοι φωτοκαταλύτες, καθώς χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ειδική επιφάνεια με άφθονες ατέλειες και μικρό πάχος για τη μείωση της πιθανότητας 
επανασύνδεσης των φορέων. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα υλικά λόγω της πορώδους δομής τους και 
της υψηλής ειδικής επιφάνειας παρουσιάζουν προσροφητικές ιδιότητες σε μεγάλο εύρος οργανικών 
ρύπων, καθιστώντας τα ικανά να χρησιμοποιηθούν ως μεμβράνες καθαρισμού σε λύματα για την 
αποκατάσταση των υδάτων. Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε αρχικά το bulk g-C3N4 (CNB) μέσω 
θερμικής συμπύκνωσης μελαμίνης και στη συνέχεια μέσω θερμικής οξείδωσης του bulk υλικού 
παρασκευάστηκαν τα πορώδη νανο-φύλλα g-C3N4 (CNNs). Διεξήχθη συγκριτική μελέτη, 
αποκαλύπτοντας την επιτυχή αποφλοίωση του CNB και τη δημιουργία νανο-φύλλων g-C3N4. Τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των προς ανάπτυξη υλικών αποτιμήθηκαν μέσω των τεχνικών XRD, 
BET, SEM/EDS, TEM, UV-Vis, TGA και FTIR. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η προσρόφητική τους ικανότητα 
ως προς τη χρωστική methylene blue. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη μεγάλη ικανότητα 
προσρόφησης του υλικού CNNs σε σχέση με το CNB. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σημαντική 
βελτίωση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας υπό ακτινοβολία ορατού φωτός στην περίπτωση των 
CNNs. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται με βάση τα προηγμένα χαρακτηριστικά υφής και δομής των 
φυλλόμορφων δομών g-C3N4, τα οποία αντανακλώνται στις προσροφητικές και φωτοκαταλυτικές 
τους ιδιότητες. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-00094). 
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ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 

Σχιζοδήμου Α., Κυριάκου Γ. 
 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η γλυκερόλη είναι παραπροϊόν διαφόρων διεργασιών κατεργασίας της βιομάζας, όπως η 
σαπωνοποίηση και η μετεστεροποίηση λιπών και ελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ. Η 
γλυκερόλη χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων. 
Ωστόσο, η παραγόμενη γλυκερόλη υπερβαίνει τις ποσότητες που χρειάζονται οι βιομηχανίες 
αυτές, εφόσον η ποσότητα της που εισέρχεται στην αγορά ετησίως ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια 
τόνους. Η υπερπροσφορά της γλυκερόλης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εμπορικής τιμής 
της. Για το λόγο αυτό, η μετατροπή της γλυκερόλης προς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 
προϊόντα, όπως για παράδειγμα 1,2 προπανοδιόλη και 1,3 προπανοδιόλη έχει μεγάλο 
οικονομικό ενδιαφέρον.  
Η μετατροπή της γλυκερόλης μελετήθηκε μέχρι σήμερα κυρίως με καταλυτικές μεθόδους, οι 
οποίες απαιτούν υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες (μεταξύ 200 και 250 °C) με αποτέλεσμα την 
αύξηση του λειτουργικού κόστους των μονάδων. Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η 
ηλεκτροχημική μέθοδος ως εναλλακτική προσέγγιση. Η ηλεκτρόλυση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε συνθήκες περιβάλλοντος και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση 
με τις χημικές μεθόδους. Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στο σύστημα 
μπορεί να προέλθει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ηλεκτροχημική αναγωγή της γλυκερόλης. Για να επιτευχθεί 
υψηλή ταχύτητα μετατροπής χρησιμοποιήθηκαν πορώδη ηλεκτρόδια τα οποία λόγω της μεγάλης 
ειδικής επιφάνειας που έχουν μπορούν να επιτύχουν πυκνότητες ρεύματος της τάξης των 0,5 -2 
Α/cm2 που απαιτούνται σε μία βιομηχανική μονάδα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 
ηλεκτρόδια Pt/C (4.0 mg/cm²) και PtRu/C (4.0 mg/cm²). Μελετήθηκε η επίδραση του δυναμικού, 
η φύση του ηλεκτροδίου εργασίας και η συγκέντρωση της γλυκερόλης. 
Η % μετατροπή της γλυκερόλης βρέθηκε να ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης και κυμάνθηκε 
μεταξύ 75-95%. Η % μετατροπή της γλυκερόλης αυξάνονταν με την αύξηση του δυναμικού. Σε 
όλα τα πειράματα, τα κύρια προϊόντα της αναγωγής ήταν η 1,3-προπανοδιόλη, η 1,2-
προπανοδιόλη και η διυδροξυακετόνη (DHA) ενώ ανιχνεύτηκαν και μικρότερες ποσότητες 
αιθυλενογλυκόλης, προπανόλης-1, προπανόλης-2 και προπανίου.  
Η μέγιστη εκλεκτικότητα της 1,3-προπανοδιόλης (80%) και της 1,2-προπανοδιόλης (15%) 
βρέθηκε στο ηλεκτρόδιο Pt/C, σε δυναμικό -1 V vs Ag/AgCl και διάλυμα 0,5 M H2SO4 + 10% 
γλυκερόλης, με ταυτόχρονα υψηλή μετατροπή της γλυκερόλης (95%). Η υψηλότερη 
εκλεκτικότητα προς διυδροξυακετόνη ήταν 54 % σε κάθοδο PtRu/C. 
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ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

Σωτηρίου Μ.Π., Δανιήλ Β., Αριστειδάκης Ι.Σ., Χαϊδεμενόπουλος Γ.Ν. 
 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πληθώρα τεχνικών απομάκρυνσης ανεπιθύμητων κραματικών στοιχείων και καθαρισμού του 
τήγματος, για την αποδοτική ανακύκλωση κραμάτων αλουμινίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
βιομηχανική κλίμακα. Δημοφιλείς τεχνικές περιλαμβάνουν εφαρμογή μερικής στερεοποίησης ή 
μερικής τήξης ενώ ο διαχωρισμός των ανεπιθύμητων ενώσεων επιτυγχάνεται με εφαρμογή 
δυνάμεων όπως η βαρύτητα, η άνωση και η κεντρομόλος/φυγόκεντρος δύναμη σε συνδυασμό 
με τη χρήση φίλτρων. Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται η δυνατότητα καθαρισμού του 
τήγματος μέσω καθίζησης ενδομεταλλικών ενώσεων πλούσιες σε ανεπιθύμητα κραματικά 
στοιχεία όπως Fe, Si και Mn, απευθείας από την υγρή φάση προκειμένου να απομακρυνθούν 
μέσω εξωτερικά επιβαλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων Lorentz. Διερευνάται η 
προσθήκη μικροκραματικών ποσοτήτων σε τήγμα ανακυκλώσιμου scrap κραμάτων αλουμινίου 
της σειράς 6xxx, με σκοπό την τροποποίηση της θερμοδυναμικής του συστήματος ώστε να 
υπάρξει καθίζηση ενδομεταλλικών ενώσεων στο υγρό, με στόχο τη δέσμευση ανεπιθύμητων 
στοιχείων. Σημαντική προϋπόθεση για την αποδοτικότητα της διαδικασίας αποτελεί η 
περιορισμένη στερεοποίηση του καθαρού αλουμινίου με δομή FCC, το μειωμένο ιξώδες της 
υγρής φάσης και η αύξηση της ηλεκτρική αγωγιμότητας των ιζημάτων, διευκολύνει τη 
μετακίνηση των ιζημάτων προς τα τοιχώματα και τον πυθμένα του δοχείου επεξεργασίας, όπου 
και δεσμεύονται.  
Στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκαν θερμοδυναμικοί υπολογισμοί βασισμένοι στη 
μεθοδολογία CALPHAD, για τη διερεύνηση των μετασχηματισμών φάσεων σε πολυκραματικά 
συστήματα πλούσια σε αλουμίνιο. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό υπολογιστικής 
θερμοδυναμικής των κραμάτων ThermoCalc και η θερμοδυναμική βάση δεδομένων TCAL7. 
Χαρτογραφήθηκε ο χώρος των χημικών συστάσεων και της θερμοκρασίας, με στόχο την εύρεση 
κατάλληλων συνθηκών καθίζησης ενδομεταλλικών ενώσεων πλούσιες σε Fe, Si και Mn, στην 
υγρή φάση. Εξετάσθηκαν τα ποσοστά και η χημική σύσταση των σχηματιζόμενων φάσεων, η 
καθαρότητα και το ιξώδες του υπολειπόμενου υγρού καθώς και διάφορες φυσικοχημικές 
ιδιότητες των ιζημάτων όπως η ηλεκτρική αγωγιμότητα, σε συνθήκες θερμοδυναμικής 
ισορροπίας. Η ταυτοποίηση ευνοϊκών για την κατεργασία ενδομεταλλικών ενώσεων καθώς και 
των συνθηκών που οδηγούν στον σχηματισμό τους μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας ανακύκλωσης κραμάτων αλουμινίου. 
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥ(2,5-ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΑΚΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑ) 
 

Τόσκα Χ.1, Πουλοπούλου Ν.1, Νικολαΐδης Γ., Τερζοπούλου Ζ.Γ.1, Μπικιάρης Δ.Ν.2, 
Καπνιστή Μ. 3, Παπαγεωργίου Γ.Ζ.1 

 
1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
3Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εφαρμογή της Πράσινης Χημείας και Μηχανικής στην παραγωγή και χρήση πολυμερικών 
υλικών, σχετίζεται με αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών από βιομάζα και φιλικών προς το 
περιβάλλον διαλυτών, μαζί με τον “πράσινο” σχεδιασμό των προϊόντων συμπεριλαμβανομένης 
της ασφάλειας, της βιωσιμότητας, της αποικοδόμησης και της ανακύκλωσης. Επιπλέον, η 
«αβλαβής» σύνθεση και κατάλυση, οι διαδικασίες χωρίς διαλύτες, ο ορθός σχεδιασμός και η 
εντατικοποίηση των διεργασιών καθώς και ζητήματα χρήσης της ενέργειας είναι ζωτικής 
σημασίας για την κατασκευή πράσινων και βιώσιμων πολυμερικών υλικών. Γενικά, υπάρχουν 
τρεις τρόποι παραγωγής πράσινων πολυμερών. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στη λογική του 
βιοδιυλιστηρίου, την εφαρμογή βιώσιμων διαδικασιών και τη χρήση βιομάζας για μονομερή. Τα 
ανανεώσιμα πολυμερή απομονώνονται από φυσικά βιοπολυμερή ή συντίθενται από βιολογικά 
μονομερή. Γίνονται προσπάθειες για σύνθεση παραδοσιακών πολυμερών και χημικών 
πλατφόρμας από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Πολυμερή, όπως είναι το πολυαιθυλένιο, το 
πολυπροπυλένιο, ο πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) ή το πολυστυρένιο, μπορούν πλέον να 
θεωρηθούν βιοβασιζόμενα. Επιπλέον, υπάρχουν και νέα βιοβασιζόμενα θερμοπλαστικά και 
θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Τα νέα μονομερή περιλαμβάνουν 
οργανικά οξέα από ανανεώσιμες πηγές όπως γλυκολικό οξύ, 3-υδροξυπροπιονικό, γαλακτικό, 
ιτακονικό οξύ, ηλεκτρικό, βανιλικό οξύ και 2,5-φουρανδικαρβοξυλικό οξύ, αλλά και αλκοόλες 
όπως ισοσορβίδιο, ξυλιτόλη, σορβιτόλη, γλυκερόλη που μπορούν να προκύψουν από σάκχαρα. 
Τα βιοβασιζόμενα πολυμερή, όπως ο πολυ (2,5-φουρανδικαρβοξυλικός αιθυλενεστέρας) (PEF), 
αλλά και τα βιοαποικοδομήσιμα π.χ. πολυ(υδροξυβουτυρικός εστέρας) (PHB), πολυ(γαλακτικό 
οξύ) (PLA), πολυ (ηλεκτρικός βουτυλενεστέρας) (PBS) και χιτοζάνη, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
αν ληφθεί υπόψιν και το τέλος του κύκλου ζωής τους. Η βιοτεχνολογική προσέγγιση 
χρησιμοποιεί ζωντανά κύτταρα για την παραγωγή βιοπολυμερών μετατρέποντάς τα ουσιαστικά 
τα κύτταρα σε αντιδραστήρες με χρήση ηλιακής ενέργειας. Τέλος, μπορούν να παραχθούν 
πράσινα πολυμερή ενεργοποιώντας και πολυμερίζοντας το διοξείδιο του άνθρακα. Στην εργασία 
αυτή συντέθηκαν με πολυσυμπύκνωση τήγματος και μελετήθηκαν τρία τεχνικά πλαστικά 
(engineering plastics) και συγκεκριμένα τρεις πολυεστέρες ειδικού ενδιαφέροντος. Έτσι 
μελετήθηκε ο νέος πράσινος και πολλά υποσχόμενος για χρήσεις στην εμφιάλωση αναψυκτικών, 
ίνες κ.ά., πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικός προπυλενεστέρας) (PPF). Το PPF παράγεται από 
μονομερή από βιομάζα. Οι θερμικές ιδιότητες αυτού μελετήθηκαν με διαφορική θερμιδομετρία 
σάρωσης (DSC) και θερμοσταθμική ανάλυση (TGA) σε σύγκριση με αυτές του 
πολυ(τερεφθαλικού προπυλενεστέρα) (ΡΡΤ) και του πολυ(2,6-ναφθαλινοδικαρβοξυλικό 
προπυλενεστέρα) (ΡΡΝ). Ο PPF εμφανίζει θερμοκρασία μετάβασης υάλου Tg=58οC, υψηλότερη 
του PPT (Tg=47oC) αλλά χαμηλότερη του PPN και θερμοκρασία τήξης Tm=180oC, χαμηλότερη 
εκείνων του ΡΡΤ (Tm=227oC) και ΡΡΝ (Tm=204oC). Μελετήθηκε η κρυστάλλωση των πολυμερών με 
Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ Ευρείας Γωνίας (WAXD), DSC και οπτική μικροσκοπία πολωμένου 
φωτός (PLM). Η ταχύτητα κρυστάλλωσης του PPF είναι μικρότερη των άλλων δύο. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Pt(111) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ 
 

Τσάτσος Σ., Λαδάς Σ., Κυριακού Γ. 
 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παραγωγή καυσίμων και χημικών από βιομάζα μέσω βιώσιμων και φιλικών προς το 
περιβάλλον καταλυτικών διεργασιών έχει προκαλέσει έντονη παγκόσμια ερευνητική 
δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα η αναμόρφωση ακόρεστων 
οξυγονούχων ενώσεων παραγώγων της βιομάζας μέσω ετερογενών καταλυτικών διεργασιών 
αποτελεί κεντρικό άξονα της έρευνας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών 
υδρογονανθράκων. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις της 
φουρφουράλης, ροφημένης τόσο σε καθαρή μονοκρυσταλλική επιφάνεια Pt(111) καθώς και 
παρουσίας ροφημένης ποσότητας υδρογόνου και συσχετίζει τα ευρήματα, με την καταλυτική 
δραστικότητα της επιφάνειας ως προς την υδρογόνωση και αποκαρβονυλίωση. 
Χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (XPS/UPS), ανιχνευτή Kelvin Probe (VCKP) 
και θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση/αντίδραση (TPD/TPR), μελετήθηκαν οι ηλεκτρονικές 
και γεωμετρικές ιδιότητες τόσο της συμπυκνωμένης, όσο και της χημοροφημένης 
φουρφουράλης και συσχετίστηκαν με την εκλεκτικότητα των αντιδράσεων υδρογόνωσης και 
αποκαρβονυλίωσης. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε θάλαμο υπερύψηλού κενού με πίεση βάσης 
5x10-10 mbar.  
Μέσω συνδυασμού των τεχνικών UPS/XPS, προσδιορίστηκε η γεωμετρία ρόφησης της 
φουρφουράλης και των αντιδραστικά σχηματισμένων επιφανειακών ειδών στην επιφάνεια Pt ως 
συνάρτηση της κάλυψης και της θερμοκρασίας. Επιπλέον συσχετίστηκε περαιτέρω η 
δραστικότητα της επιφάνειας του καταλύτη ως προς τα εκροφούμενα προϊόντα και τα 
σχηματιζόμενα επιφανειακά είδη κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αντίδρασης μετρώντας την 
μεταβολή του έργου εξόδου σε πραγματικό χρόνο. Διερευνήθηκε επίσης η επίδραση της 
εναπόθεσης άνθρακα στην δραστικότητα της φουρφουράλης. Αποδείχθηκε ότι σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (175 Κ), η φουρφουράλη ροφάται μη-διασπαστικά στο υπόστρωμα Pt (111), ενώ ο 
κύριος μηχανισμός ρόφησης σε καλύψεις μικρότερες από 1 ML περιλαμβάνει τον ισχυρό 
υβριδισμό των π τροχιακών του αρωματικού δακτυλίου. Αυτό το γεγονός μπορεί δυνητικά να 
οδηγήσει σε μερική απώλεια της αρωματικότητας του φουρανικού δακτυλίου με αποτέλεσμα 
την ευκολότερη διάσπαση του. Ο κύριος μηχανισμός ρόφησης περιλαμβάνει μεταφορά φορτίου 
από το φουρανικό δακτύλιο στην μεταλλική επιφάνεια και σχηματισμό θετικού επιφανειακού 
διπόλου. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η μοριακή εκρόφηση της φουρφουράλης οδηγεί σε 
φουράνιο, CO, H2 μέσω αποκαρβονυλίωσης και σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες σε 
γραφιτικά είδη. Η παρουσία προροφημένου Η2 στην Pt(111) ευνοεί την υδρογόνωση της 
φουρφουράλης προς φουρφουρυλική αλκοόλη και 2-μεθυλοφουράνιο. Τα υδρογονωμένα είδη 
αποδίδονται στην ενεργοποίηση του δεσμού C=O της καρβονυλικής ομάδας με τροποποίηση 
γεωμετρίας ρόφησης από η4 σε η2 (di-σ), που σχετίζεται με μικρότερη αλληλεπίδραση του 
φουρανικού δακτυλίου με την επιφάνεια λόγω των απωθητικών δυνάμεων που αποδίδονται στη 
μεταφορά ηλεκτρονίων λόγω του s-d υβριδισμού. Ως αποτέλεσμα, οι αντιδράσεις 
αποκαρβονυλίωσης και διάσπασης του δακτυλίου αναστέλλονται, οδηγώντας σε επιλεκτικές 
αντιδράσεις υδρογόνωσης και / ή υδρογονόλυσης 
 



1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 

 90 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΠΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ  

 

Τσαβέ Ο.1, Σαλίφογλου Α.1 
 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ολοένα και περισσότερο σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προσπάθεια για ανακάλυψη 
νέων συμπλόκων μεταλλικών μορφών με οργανικά υποστρώματα, τα οποία δύναται να 
παρέχουν εναλλακτική ή/και βέλτιστη επιλογή στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντικαρκινική δράση της πλατίνας (cis-platin, 
oxaliplatin), η ισουλινομιμητική δράση του βαναδίου, του ψευδαργύρου, και η αντιμικροβιακή 
δράση πληθώρας μεταλλοϊόντων.  
Το τιτάνιο αποτελεί μέταλλο γνωστό για τα μοναδικά του χαρακτηριστικά. Στη φύση δεν 
απαντάται σε ελεύθερη μορφή, αλλά ως συστατικό διαφόρων ορυκτών. Ορισμένες από τις 
εφαρμογές του σχετίζονται με την κατασκευή εμφυτευμάτων για την αντικατάσταση σκληρών 
και μαλακών ιστών. Η εξαιρετική βιοσυμβατότητα του τιτανίου σε συνδυασμό με την 
ανθεκτικότητα και το χαμηλό αλλεργικό προφίλ που παρουσιάζει συνιστούν παράγοντες που το 
καθιστούν μεταλλοϊόν με σημαντική βιολογική και ιατρική χρήση. Το τιτάνιο έχει αποτελέσει 
αντικείμενο εκτενούς έρευνας με έμφαση στην αντικαρκινική του δράση μεταξύ άλλων.  
Η επιλογή ενός μεταλλοσυμπλόκου ως πιθανού θεραπευτικού παράγοντα βασίζεται μεταξύ 
άλλων α) στη χαμηλή τοξικότητα, β) στη διαλυτότητα, και γ) στην αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα. 
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός, σύνθεση και φυσικοχημικός 
χαρακτηρισμός νέων συμπλόκων μορφών Ti(IV) με χαμηλής μοριακής μάζας οργανικά 
υποστρώματα (α-υδροξυκαρβοξυλικά οξέα). Τα α-υδροξυκαρβοξυλικά οξέα αποτελούν ομάδα 
μορίων με δύο ομάδες συναρμογής, διευκολύνοντας έτσι το σχηματισμό σταθερών συμπλόκων 
με (βιο)τεχνολογικές εφαρμογές. Τα σύμπλοκα που προέκυψαν μελετήθηκαν περαιτέρω σε in 
vitro αντιπροσωπευτικά μοντέλα μεταβολισμού με έμφαση στην ινσουλινομίμηση και 
οστεογένεση.  
Στόχος της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η αξιολόγηση των νεοσυντιθέμενων συμπλόκων στην 
α) κυτταρική επιβίωση, β) ενδογενή μεταναστευτικότητα, γ) ενίσχυση της δράσης της ινσουλίνης 
με έμφαση στην αδιπογένεση και ενδοκυττάρια πρόσληψη της γλυκόζης, και δ) οστεογένεση με 
δοσο-, χρονο-, και δομο-εξαρτώμενο τρόπο. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση των μορφών 
αυτών με στενά συνδεδεμένους μοριακούς στόχους (GLUT4, PPAR-γ, INS-R, και ADIPOQ).  
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την α) ινσουλινομιμητική δράση (αδιπογένεση, πρόσληψη 
γλυκόζης), και β) οστεογενετική βιολογική δράση, η οποία μορφοποιείται από τη δομική 
ειδοκατανομή σε βιολογικά υγρά και την προοπτική ανάπτυξης βιομιμητικής τεχνολογίας 
σκευασμάτων Ti(IV) με ενισχυμένη δράση σε απαιτητικές παθολογίες του μεταβολισμού 
(Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου II, οστικός μεταβολισμός). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ni ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Al2O3 ΚΑΙ Al2O3 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ MgO, CaO ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ La2O3 
 

Τσιότσιας A.1, Μπακαγιάννη Α.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γούλα Μ.1 
 

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αξιοποίηση του CO2 είναι ένα μείζον θέμα της σημερινής εποχής. Μία δημοφιλής οδός 
αξιοποίησης του CO2 είναι μέσω της αντίδρασης της ξηρής αναμόρφωσης για παραγωγή αερίου 
σύνθεσης με τη χρήση ελαφρών αλκανίων όπως το μεθάνιο (ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου, 
DMR). Ωστόσο άλλα ανώτερα αλκάνια, όπως το αιθάνιο που αποτελεί το δεύτερο κύριο 
συστατικό του φυσικού και του σχιστολιθικού αερίου, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για 
την παραγωγή αερίου σύνθεσης. Η ξηρή αναμόρφωση του αιθανίου (DER) είναι λιγότερο 
ενδόθερμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ως και 100 οC χαμηλότερους απ’ ότι η DMR. Η 
χρήση καταλυτών Ni υποστηριζόμενους σε φορείς τύπου Al2O3 με μεγάλη ειδική επιφάνεια, είναι 
αρκετά δημοφιλής για χρήση σε αντιδράσεις ξηρής αναμόρφωσης, ενώ η τροποποίηση των 
υποστρωμάτων με αλκαλικά μέταλλα και μέταλλα λανθανιδών αποτελεί επίσης κοινή 
προσέγγιση για τη βελτίωση των καταλυτικών ιδιοτήτων διαφόρων υλικών. Στην παρούσα 
εργασία εξετάστηκε η αντίδραση μεταξύ αιθανίου (C2H6) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για 
παραγωγή αερίου σύνθεσης χρησιμοποιώντας καταλύτες Ni υποστηριγμένων σε Al2O3 και Al2O3 
τροποποιημένη με MgO, CaO καθώς και La2O3. 
Η παρασκευή των καταλυτών πραγματοποιήθηκε μέσω υγρού εμποτισμού Ni σε φορείς Al2O3 και 
τροποποιημένης Al2O3 (Al2O3, Mg,Ca-Al2O3 και La-Al2O3). Η θερμοκρασία πύρωσης ήταν 800 oC 
για 4 ώρες, ενώ οι ανηγμένοι καταλύτες Ni/ Al2O3, Ni/ Mg,Ca-Al2O3 και Ni/ La-Al2O3 προέκυψαν 
στη συνέχεια μετά από αναγωγή στους 800 oC για 1 ώρα υπό ροή καθαρού H2. 
Οι υποστηριγμένοι ανηγμένοι καταλύτες που προέκυψαν παρουσίασαν μεγάλη ειδική επιφάνεια 
(~130 m2/g), ενώ οι κρυσταλλικές φάσεις που μπόρεσαν να ανιχνευτούν μέσω XRD 
αντιστοιχούσαν σε γ-Al2O3, μεταλλικό Ni, καθώς και μικτή σπινελική φάση τύπου NiAl2O4 που 
πιθανότατα σχηματίστηκε εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας πύρωσης. Επιπλέον, η χρήση 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (TEM) έδειξε πως η διασπορά του Ni ήταν αρκετά 
μεγαλύτερη στους καταλύτες υποστηριγμένους σε τροποποιημένη Al2O3, πιθανότατα λόγω της 
ισχυρότερης αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα στους καταλύτες αυτούς. Η τροποποίηση του 
υποστρώματος της Al2O3 με MgO, CaO καθώς και La2O3 είχε επίσης ευεργετική αλληλεπίδραση 
στην καταλυτική σταθερότητα στους 600 oC. Ενώ ο καταλύτης Ni/ Al2O3 είχε μεγάλη πτώση στη 
μετατροπή C2H6 και CO2, καθώς και στις αποδόσεις για H2 και CO, οι τροποποιημένοι καταλύτες 
Ni/ Mg,Ca-Al2O3 και Ni/ La-Al2O3 έδειξαν αρκετά μεγαλύτερη καταλυτική σταθερότητα. 
Ενδεικτικά, ο καλύτερος καταλύτης Ni/ La-Al2O3 παρουσίασε αρκετά σταθερή παραγωγή αερίου 
σύνθεσης (έως και 49% απόδοση για CO και 41% απόδοση για H2) μετά από 8 ώρες λειτουργίας 
στη χαμηλή θερμοκρασία των 600 oC. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση 
αγροτικών υπολειμμάτων - εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας» (κωδικός έργου T7ΔKI-00388) 
το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία 
Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
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ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CO2 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της δέσμευσής του από απαέρια καύσης και μετατροπής του 
σε συνθετικό φυσικό αέριο έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Οι 
καταλύτες Ni υποστηριγμένοι σε υποστρώματα CeO2 παρουσιάζουν αρκετά μεγάλη ενεργότητα 
για τη δεδομένη αντίδραση εξαιτίας της ιδιότητας της CeO2 να μεταφέρει ενεργά είδη οξυγόνου 
διαμέσου του κρυσταλλικού της πλέγματος. Η προσθήκη επιπλέον τροποποιητών στο πλέγμα της 
CeO2 (π.χ. Ca, Y, Pr) μπορεί επίσης να αυξήσει τον πληθυσμό των κενών θέσεων οξυγόνου στο 
φορέα CeO2 και να διευκολύνει την αρχική χημειορόφηση και ενεργοποίηση του CO2, 
αυξάνοντας παράλληλα την καταλυτική ενεργότητα. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η 
επίδραση του ποσοστού τροποποιητή Pr στο πλέγμα του φορέα CeO2 στην καταλυτική 
συμπεριφορά των αντίστοιχων υποστηριγμένων καταλυτών Ni, για την αντίδραση 
μεθανοποίησης του CO2. 
Οι φορείς τροποιημένης Ce με Pr παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο sol-gel κιτρικού οξέος (citrate 
sol-gel), κάνοντας χρήση νιτρικών αλάτων του Ce και Pr, καθώς και κιτρικού οξέος, με 
θερμοκρασία πύρωσης τους 500 oC για 4 ώρες. Στη συνέχεια η ενεργή μεταλλική φάση του Ni 
(10% κ.β.) εισήχθη μέσω υγρού εμποτισμού και ακολούθησε πύρωση στους 400 oC για 4 ώρες. Οι 
ανηγμένοι καταλύτες Ni/ Ce1-xPrxO2-δ προέκυψαν μετά από αναγωγή στους 500 oC για 1 ώρα υπό 
ροή καθαρού H2. 
Καταλυτικές δοκιμές έδειξαν πως η τροποποίηση της CeO2 με Pr σε χαμηλό ποσοστό (έως και 
10% Pr κατά mol) οδήγησε σε αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας, ιδιαίτερα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, καθώς και σε πτώση της ενέργειας ενεργοποίησης του CO2. Η απόδοση CH4 στους 
400 οC παρουσίασε μία τάση τύπου ηφαιστείου συναρτήσει του ποσοστού Pr με μέγιστη τιμή για 
τον καταλύτη Ni/ Ce0.9Pr0.1O2-δ υποστηριγμένο σε CeO2 τροποποιημένη κατά 10% (κατά mol) με 
Pr. H σειρά δραστικότητας στους 400 oC ακολουθούσε τη σειρά Ni/ Ce0.9Pr0.1O2-δ > Ni/ 
Ce0.95Pr0.05O2-δ > Ni/ Ce0.8Pr0.2O2-δ > Ni/ CeO2 > Ni/ Ce0.5Pr0.5O2-δ >> Ni/ PrOx. Επιπλέον οι καταλύτες 
Ni/ CeO2 και Ni/ Ce0.9Pr0.1O2-δ παρουσίασαν μεγάλη καταλυτική σταθερότητα στους 400 oC για 24 
h. Πιθανή εξήγηση για την αυξημένη καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών υποστηριγμένων σε 
τροποποιημένη Ce, είναι η αύξηση του πληθυσμού των επιφανειακών κενών θέσεων οξυγόνου 
που ευνοούν τη χημειορόφηση και περαιτέρω μετατροπή του CO2. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών 
τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας» (MIS 5047197) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας 
και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).+ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ NIKEΛΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ, 
ΜΟΡΝΤΕΝΙΤΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ DIESEL 

 

Φάνη Κ.1, Κορδούλη Ε.1, Κορδούλης Χ.1,2, Λυκουργιώτης Α.1, Μπουρίκας Κ.3, 
Ντουρτόγλου Β.4 

 
1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. 

2Ινστιτουτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής-ΙΤΕ, Πάτρα  
3Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

4Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναμφίβολα τεράστια προβλήματα δημιουργούνται σήμερα από τις απαιτήσεις των σύγχρονων 
κοινωνιών για ενέργεια αφού η ανθρωπότητα είναι πιο κοντά από ποτέ στην εξάντληση των 
ορυκτών καυσίμων η χρήση των οποίων έχει συνδεθεί με τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. 
Αυτό καθιστά επιτακτική την εύρεση ανανεώσιμων καυσίμων. Στόχο της παρούσας εργασίας 
αποτελεί η αξιοποίηση ενός ελληνικού ορυκτού, όπως ο φυσικός μορντενίτης, ως καταλυτικό 
υπόστρωμα για τη σύνθεση νικελικών καταλυτών για τη παραγωγή πράσινου ντίζελ με πρώτη 
ύλη το biodiesel. O μορντενίτης είναι ένα φυσικό αργιλοπυριτικό ορυκτό με μεγάλη αφθονία στη 
φύση και εντοπίζεται σε μεγάλες ποσότητες και στη χώρα μας. Για να χρησιμοποιηθεί ως 
υπόστρωμα διερευνήθηκε η επίδραση τόσο της όξινης κατεργασίας του (εφεξής MO-MA) όσο και 
της διπλής κατεργασίας με οξύ και βάση (εφεξής MO-DA) στην υφή του. Μετά τις παραπάνω 
διαδικασίες κατεργασίας του φυσικού μορντενίτη ακολούθησε πύρωση στους 500οC για 2h. H 
όξινη κατεργασία του ορυκτού αύξησε την ειδική του επιφάνεια από 16 σε 156 m2/g ενώ η διπλή 
κατεργασία προσέδωσε στο μορντενίτη ειδική επιφάνεια 249 m2/g. Τα παραπάνω υποστρώματα 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση νικελικών καταλυτών μέσω μεθόδων υγρού εμποτισμού, 
ξηρού εμποτισμού, infiltration και εναπόθεσης καθίζησης. Η σύνθεση κάθε καταλύτη 
ολοκληρώθηκε με ενεργοποίηση (αναγωγή) για 2.5 h στους 450 οC υπό ροή υδρογόνου. Οι 
καταλύτες που προέκυψαν θα συμβολίζονται στο εξής x% NiMO-MA ή x% NiMO-DA όπου x το 
ποσοστό νικελίου στο τελικό καταλύτη. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 
παρασκευασθέντων καταλυτών προσδιορίστηκαν με ρόφηση εκρόφηση αζώτου, XRD, TPR και 
TPD. Η αξιολόγηση των καταλυτών για τη μετατροπή του biodiesel σε πράσινο ντίζελ 
πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρα ημιδιαλείποντος έργου, στον οποίο τοποθετήθηκαν 100 mL 
biodiesel και 1 g καταλύτη, σε θερμοκρασία 310οC, πίεση 40 bar και ροή υδρογόνου 100 mL/min 
για 9 ώρες. Από τα αποτελέσματα των καταλυτικών δοκιμών προέκυψε πως σε όλες τις 
περιπτώσεις η μετατροπή του biodiesel ανέρχεται στο 100%. Ο καταλύτης 30% ΝiMO-DA που 
προέκυψε με τη μέθοδο της εναπόθεσης καθίζησης οδήγησε στη μεγαλύτερη απόδοση σε 
πράσινο ντίζελ ( ~45%). Η αυξημένη δραστικότητα αυτού του δείγματος μπορεί να αποδοθεί στη 
μεγαλύτερη δραστική επιφάνεια που παρουσίασε ( επιφάνεια νικελικής φάσης).  
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MICROFLUIDICS ΚΑΙ LAB ON A CHIP: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
MICRO-CHIP ΑΠΟ PDMS ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΟΩΝ 

 

Φαρμάκης Π.1, Ρογκώτης Κ.1, Μάτσια Σ.1, Σαλίφογλου Α.1 
 

1Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Microfluidics ονομάζεται η επιστήμη και τεχνολογία χειρισμού ρευστών σε μικροποσότητες της 
τάξης των μL (10-6 L) και των pL (10-12 L), σε συσκευές που διαθέτουν κανάλια με διαστάσεις 10-
100 μm, με σκοπό την προσομοίωση φαινομένων στις φυσικές επιστήμες, τη βιολογία και την 
πληροφορική, που σε κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν εκτεταμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.  
Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τη δυνατότητα κατασκευής μικροσυσκευών, απλών 
κυκλωμάτων, στο εργαστήριο, με συνήθη υλικά και διαδικασίες μικρού κόστους, με σκοπό να 
μελετηθούν μικροροές σε βιολογικές εφαρμογές. Στόχοι είναι ο προσδιορισμός διαδικασιών 
κατασκευής micro-chip από πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (PDMS), η ελαχιστοποίηση χρόνου και 
κόστους κατασκευής, η δυνατότητα χρήσης 3D εκτύπωσης στην κατασκευή του, η κατασκευή 
διάταξης συνδεσμολογίας με κατάλληλο περιφερειακό εξοπλισμό (μικροαντλίες, σωληνώσεις και 
σύνδεσμοι), και η μελέτη των ροών με CFD. Κύρια σημεία της μεθοδολογίας κατασκευής 
μικροσυσκευών PDMS είναι: α) ο σχεδιασμός του κυκλώματος ροής μέσω κατάλληλου 
προγράμματος, β) η αποτύπωση του κυκλώματος πάνω σε πλάκα χαλκού, η οποία αρχικά 
λαμβάνει χώρα με χρήση φωτοευαίσθητης ζελατίνης σε UV ακτινοβολία και ακολούθως με 
εκτύπωση υψηλής ανάλυσης laser printer (toner) σε φωτογραφικό glossy paper. Το κύκλωμα 
αποτυπώνεται στο χαλκό (Cu) χρησιμοποιώντας θερμαινόμενη επιφάνεια με πίεση ή με χρήση 
κατάλληλου διαλύματος αιθανόλης και ακετόνης με άσκηση κάθετης δύναμης, γ) η διάβρωση 
(etching) του χαλκού για τη δημιουργία καλουπιού, η οποία αρχικά δοκιμάστηκε με υδατικό 
διάλυμα FeCl3, έπειτα με σκόνη άλατος υπερθειικού νατρίου και τέλος με υδατικό διάλυμα H2O2 
και HCl, δ) η χρήση 3D εκτυπωτή για την κατασκευή καλουπιού από φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, 
ε) η δημιουργία του chip από PDMS με τοποθέτηση του καλουπιού σε κατάλληλο δοχείο που 
περιέχει το μονομερές πολυμερισμού και εκκίνηση του πολυμερισμού στο καλούπι (αναεροβικά), 
στ) η αποκόλληση του PDMS από το καλούπι, τοποθέτηση πάνω σε γυάλινο πλακίδιο και στη 
συνέχεια σε περιβάλλον ιοντίζουσας ατμόσφαιρας (plasma treatment). Το προκύπτον chip 
τοποθετείται σταθερά σε ειδικά διαμορφωμένη διάταξη (χρήση υποστηρικτικής δομής) και 
συνδέεται με μικροαντλία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ρευστό με χρωστική, ώστε να είναι 
ορατή η ροή στη μικροσυσκευή. Με χρήση CFD μελετήθηκαν οι ροές στο chip.  
Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη έρευνα βελτιστοποίησε τη μεθοδολογία κατασκευής micro-
chip και μάλιστα με χρήση απλών υλικών στο εργαστήριο, με ελαχιστοποίηση του χρόνου 
κατασκευής του. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι μεγάλης σημασίας, με πληθώρα εφαρμογών 
σε συστήματα ανάλυσης, σε βιοϊατρικές συσκευές, μικροσυστήματα θεμελιώδους έρευνας και 
συσκευές που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη βιοϊατρική τεχνολογία. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ (SAFE-BY-

DESIGN) 
 

Φράγκου Φ.1, Γεωργίου Γ.1,2, Στάθη Π.2, Δεληγιαννάκης Ι. 2, Λουλούδη Μ.1  

 
1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Αν και η εκτενής χρήση των νανοϋλικών καλύπτει πολλά τεχνολογικά πεδία, βασικό εμπόδιο 
στην εμπορευματοποίησή τους σήμερα αποτελεί η ελλιπής αξιολόγηση της τοξικότητάς τους. 
Τελευταία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για άμεση απειλή του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας, έχει αρχίσει να αναθεωρείται το πλαίσιο της ανάπτυξής τους με σκοπό την παραγωγή 
ασφαλών για χρήση νανοϋλικών.  
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την σύνθεση και παραγωγή 
λειτουργικών νανοΰλικών, χαμηλής τοξικότητας και υψηλής βιολογικής και περιβαλλοντικής 
«ασφάλειας μέσω του σχεδιασμού τους» (Safe-by-Design, SbD). Έμφαση δίνεται σε δύο 
οικογένειες νανοϋλικών (SiO2 και CeO2) που βρίσκονται ήδη σε ευρεία χρήση στην βιομηχανία σε 
τρόφιμα, καλλυντικά προϊόντα και βιοτεχνολογικές εφαρμογές. H μεθοδολογία SbD βασίζεται [i] 
στην κατανόηση της σχέσης [τοξικότητας]↔[δομικών/φυσικοχημικών ιδιοτήτων] των 
νανοϋλικών και [ii] στην στοχευμένη τροποποίηση των φυσικοχημικών/δομικών ιδιοτήτων ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η τοξικότητα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν [α] τεχνικές Περίθλασης ακτινών-X (XRD) και Μελέτη 
πορώδους και ειδικής επιφάνειας (Μέθοδος ΒΕΤ) για τον χαρακτηρισμό της δομής και 
επιφάνειας των νανοϋλικών και [β] τεχνικές φασματοσκοπίας υπερύθρου Fourier-transform (FT-
IR) και Raman για την διερεύνηση της μοριακής δομής και χαρακτηρισμού των επιφανειακά 
σχηματιζόμενων ομάδων των υλικών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μελέτη του μεγέθους 
(Μ), του βαθμού συσσωμάτωσης και χαρτογράφηση του επιφανειακού φορτίου (ΕΦ) των 
νανοσωματιδίων SiO2 και CeO2 σε υδατικά διαλύματα συναρτήσει του pΗ, με χρήση Dynamic 
Light Scattering (DLS). Επιπλέον, η φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού 
(EPR) χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση της παραγωγής ελευθέρων ριζών.  
Από τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης, παρατηρήθηκε πως στην περίπτωση της CeO2 η 
οποία παγιδεύει στην επιφάνειά της ενεργά είδη οξυγόνου (ROS) δρώντας σαν «αποθήκη 
οξυγόνου», η παραγωγή ελευθέρων ριζών (στο διάλυμα) μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός 
των κενών θέσεων οξυγόνου στη δομή (Oxygen Vacancies-OV). Επιπλέον, παρατηρείται πως με 
κατάλληλη επεξεργασία επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της επιφάνειας νανοϋλικών SiO2 καθώς 
μειώνονται ή/και εξαλείφονται οι επιφανειακοί τριμελείς πυριτικοί δακτύλιοι. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστούμε τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την 
χρηματοδότηση της παρούσας εργασίας.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΔΙΠΟΓΕΝΕΣΗ 
 

Χαλκιαδάκης Χ.1, Τσαβέ Ο.1, Μάτσια Σ.1, Σαλίφογλου Α.1 

 

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αντιπροσωπεύει ομάδα μεταβολικών νοσημάτων με κοινό 
χαρακτηριστικό τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Συγκεκριμένα, ο διαβήτης τύπου 2 ή 
μηινσουλινο-εξαρτώμενος διαβήτης είναι μια ετερογενής νόσος με πολλά πιθανά αίτια 
πρόκλησης και αποτελεί την πιο συχνή μορφή διαβήτη. Αντιστοιχεί στο 90-95% των παγκοσμίων 
περιπτώσεων διαβήτη. Χαρακτηρίζεται από ελλιπή έκκριση ινσουλίνης (insulin deficiency) ή/και 
από αντίσταση στην ινσουλίνη (insulin resistance).Λόγω της αντίστασης, οι ασθενείς πρέπει να 
υποβληθούν σε άλλες μορφές θεραπείας χωρίς χορήγηση ινσουλίνης, εγείροντας έτσι την 
ανάγκη εύρεσης νέων ενώσεων με ινσουλινομιμητική δράση για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 
2. Ο διαβήτης τύπου 2 συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία και τη δράση του λιπώδους ιστού ως 
ενδοκρινούς οργάνου. Μια θεμελιώδης δράση της ινσουλίνης πάνω στο λιπώδη ιστό είναι η 
επαγωγή του μηχανισμού λιπογένεσης ή αδιπογένεσης, μέσου του οποίου ωθούνται τα πρώιμα 
αδιποκύτταρα να διαφοροποιηθούν σε ώριμα αδιποκύτταρα. Η γενική αυτή διεργασία αποτελεί 
θεματική ενότητα της έρευνας στο Εργαστήριό μας και συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση και 
εύρεση συμπλόκων μεταλλο-οργανικών ενώσεων που επιδρούν στο μεταβολικό μονοπάτι της 
αδιπογένεσης. 
Μέχρι τώρα έχει μελετηθεί η χρήση μεταλλοϊόντων, όπως το βανάδιο (V), ο ψευδάργυρος (Zn) 
και το χρώμιο (Cr), σε ενώσεις με φυσιολογικά υποστρώματα, και έχει αποδώσει σημαντικά 
αποτελέσματα στην επαγωγή αδιπογένεσης της κυτταρικής σειράς 3T3-L1. Στόχος της 
προκειμένης μελέτης είναι η έρευνα νέων υβριδικών μεταλλο-ενώσεων με εστίασηστο κοβάλτιο 
(Co). Στο πλαίσιο αυτό, η σύνθεση συμπλόκων μορφών κοβαλτίου με α-υδροξυκαρβοξυλικά οξέα 
και συγκεκριμένατου χαμηλής μοριακής μάζας κιτρικού οξέος προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως 
υδατοδιαλυτότητα και βιοδιαθεσιμότητα στις μορφές του κοβαλτίου. Οι σύμπλοκες αυτές 
μορφές είναι πλήρως φυσικοχημικά χαρακτηρισμένες στην υγρή και στερεά φάση. Επιδιώκεται 
δε οι εξεταζόμενες ενώσεις να α) είναι ατοξικές, και β) επάγουν διαφοροποίηση πρώιμων 
αδιποκυττάρων σε ώριμα αδιποκύτταρα. 
Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι η ινσουλινομιμητική δράση των ενώσεων 
του κοβαλτίου γίνεται εμφανής με τρόπο που εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη δομή των 
ενώσεων. Συνολικά, τα προκύπτοντα αποτελέσματα μεταλλο-επαγόμενης αδιπογένεσης δίνουν 
έναυσμα στην ανάπτυξη σύγχρονων βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση του μη 
ινσουλινο-εξαρτώμενου διαβήτη τύπου 2. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΘΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ SOFC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ 

 

Χαραλαμπάκης Μ.1,2, Ζουρίδη Λ.1,3, Γκαραγκούνης Ι.4,5, Βούρρος Α.5,6, Μαρνέλλος 
Γ.Ε.4,6, Μπίνας Β.1 

 
1Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο 

2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 
3Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 

4Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
5Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

6Ινστιτούτο Διεργασιών Ενεργειακών Πόρων, ΕKETA, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο συνδυασμός της κάλυψης των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών προστατεύοντας 
ταυτόχρονα το περιβάλλον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ανθρωπότητας. 
Παράλληλα με την σταδιακή μετάβαση σε ΑΠΕ, έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον υπάρχει για την 
ανάπτυξη αποδοτικών διατάξεων μετατροπής ενέργειας, όπως οι κυψέλες καυσίμου. Ειδικότερα, 
για την τεχνολογία κυψελών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFCs), η τεχνική ψεκασμού 
μελάνης (Inkjet Printing) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την παραγωγή λεπτών 
υμενίων των διαφορετικών τμημάτων της κυψέλης καύσιμου, όπως τα ηλεκτρόδια, ο στερεός 
ηλεκτρολύτης, κα.  
 Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η εκτύπωση συμμετρικών καθοδικών ηλεκτροδίων 
LSM/YSZ, σε διαφορετικά πάχη, με χρήση της τεχνικής ψεκασμού μελάνης σε εμπορικά συμπαγή 
λεπτά υποστρώματα YSZ (Fuel Cell Materials), τα οποία χαρακτηρίσθηκαν φυσικοχημικά με τις 
τεχνικές SEM και XRD, ενώ η ηλεκτροχημική τους απόδοση αξιολογήθηκε μέσω μετρήσεων 
πόλωσης ηλεκτροδίου και AC φασματοσκοπίας εμπέδησης, παρουσία αέρα στους 650 – 850 οC. 
Για την ανάπτυξη των υδατικών μελανών χρησιμοποιήθηκε εμπορική σκόνη LSM/YSZ (Fuel Cell 
Materials), η οποία αρχικά κατεργάστηκε σε σφαιρόμυλο για την μείωση της κοκκομετρίας των 
σωματιδίων. Ακολούθησε διεξοδική μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των μελανών, όπως η 
συσσωμάτωση των σωματιδίων, η σταθερότητα των αιωρημάτων και η διάρκεια ζωής τους σε 
αιώρηση (DLS), η θερμική αποδόμηση και η περιεκτικότητα τους σε ενεργό υλικό (TGA) καθώς 
και τα ρεολογικά χαρακτηριστικά τους, όπως το ιξώδες και η επιφανειακή τάση. Επιπλέον, 
μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ μελάνης - στερεού υποστρώματος και βελτιστοποιήθηκαν 
οι παράμετροι εναπόθεσης, όπως η θερμοκρασία κεφαλής ψεκασμού - υποστρώματος (40-60°C), 
η τάση εκτόξευσης σταγονιδίων (28-30V) και η κυμματομορφή δημιουργίας σταγόνας, για την 
παραγωγή σταθερών, ομοιόμορφων σταγονιδίων μελάνης. Με την χρήση ακροφυσίου για 
μεγαλύτερη ακρίβεια και την απόσταση ψεκασμού σταγονιδίων 31μm (819 dpi), επιτεύχθηκε 
παραμετροποίηση της σχέσης του αριθμού εκτυπώσεων με το πάχος των υμενίων, ενώ η 
ηλεκτροχημική απόδοση των υπό ανάπτυξη κυψελών βρέθηκε να είναι εφάμιλλη της τρέχουσας 
τεχνολογικής στάθμης.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01894).  
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ΣΥΝΘΕΣΗ  BiFeO3 ΚΑΙ Bi2Fe4O9  ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ 
ΦΛΟΓΑΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ O2 ΜΕΣΩ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ 
 

Ψαθάς Π., Σολακίδου Μ., Μαντζανης Α., Δεληγιαννάκης Ι. 
 

Εργαστήριο νανοϋλικών- Flame Spray Pyrolysis, τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωάννινων, 
Πανεπιστιμιούπολη Δουρούτης 45110, Ιωάννινα Ελλάδα. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παραγωγή υδρογόνου με την φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού είναι μια διαδεδομένη 
λύση για πράσινη παραγωγή ενέργειας για την μετατροπή μακριά από τις ανθρακικές πηγές 
ενέργειας. Ο μηχανισμός της διασπάσεις του νερού χωρίζεται σε δύο μέρη, με την παραγωγή 
οξυγόνου να είναι το πιο σύνθετο και δύσκολο, με το BiFeO3 να έχει πρόσφατα αποδειχτεί ικανός 
φωτοκαταλύτης, ενώ το Bi2Fe4O9 δεν είχε ερευνηθεί ακόμα βιβλιογραφικά.  
Η παρασκευή των νανοσωματιδίων BiFeO3 και Bi2Fe4O9 πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία 
Πυρόλυση ψεκασμού φλόγας (FSP). Η Παρασκευή νανοσωματιδίων με FSP μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί σε βιομηχανική κλίμακα με παραγωγές κιλών την ώρα, με μηδενικά λύματα και 
ακαθαρσίες σε αντίθεση με τις υγρές μέθοδοι για νανοσωματίδια. Οι δομές αυτές είναι δύσκολο 
να δημιουργηθούν καθαρές, λόγω της στενής περιοχής ως προς το σχήμα φάσεων, παράγοντας 
ανεπιθύμητα οξείδια του σιδήρου ή βισμουθίου. Σε αυτή την δουλειά έγινε μια λεπτομερής 
μελέτη για καταλυτική απόδοση των καθαρών φάσεων καθώς και μια ετεροδομή των δύο 
φάσεων, μεταβάλλοντας την θερμοκρασία και χρόνο πύρωση (calcined) ελέγξαμε την 
ακεραιότητα της νανοδομής με δραστική διαφορά στα αποτελέσματα μας. 
Τα νανοϋλικά μας για τις φυσικοχημικές ιδιότητες τους μελετήθηκαν με XRD, BET, DRS, FT-IR, 
Raman, XPS and TEM. Για της απόδοσή τους σαν φωτοκαταλυτικά υλικά, μελετήθηκαν με 
ηλεκτρονικό παραμαγνητικό συντονισμό(EPR) για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ριζών 
υδροξυλίου που είναι κύριο στην κατάλυση οξυγόνου, για την παραγωγή O2 από H2O 
πραγματοποιήθηκε με φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα. 
Αποτελέσματα: Οι απόδοση των δυο υλικών είναι καθορισμένα από διαφορετικούς παράγοντες, 
όπου για την φάση BiFeO3 οι ατέλειες στο πλεγμα με κέντρα Fe2+ αυξάνουν το ενεργειακό 
επίπεδο, ενώ στην φάση Bi2Fe4O9 εμποδίζοντας το solid melts να μπλοκάρει την επιφάνεια, 
έχουμε μεγάλη ενίσχυση στην φωτοκαταλυτική απόδοση, επιβεβαιωμένο στην παραγωγή ριζών 
υδροξυλίου και στην παραγωγή Ο2. Για πρώτη φορά η φάση Bi2Fe4O9 έχει μετρηθεί για O2 και με 
τις ειδικές συνθήκες σύνθεσης υπερισχύει το βιβλιογραφικά προτιμητέο BiFeO3. 
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Ψαράκη Κ., Μητσούλας Β., Δημακόπουλος Ι., Παύλου Σ., Τσαμόπουλος Ι. 
 

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
26500, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα ενδοθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν το βασικό φράγμα μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων ή 
τριχοειδών και του ιστού, με βασική λειτουργία αυτή του ελέγχου της ροής ουσιών μέσα και έξω 
από τον υποκείμενο ιστό. Η διατμητική τάση, η οποία είναι η δύναμη τριβής που αναπτύσσεται 
λόγω της ροής του αίματος πάνω από το ενδοθήλιο, μπορεί να προκαλέσει ποικίλες αποκρίσεις 
όπως την παραμόρφωση του κυττάρου, την επαναδιαμόρφωση του κυτταροσκελετού και την 
ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών. Παρόλο που οι ακριβείς μηχανισμοί της μηχανικο-
χημικής σύζευξης στα ενδοθηλιακά κύτταρα που εκτίθενται σε διατμητική τάση δεν είναι πλήρως 
κατανοητοί, οι αλλεπάλληλες βιοχημικές αντιδράσεις για την υπερπαραγωγή νιτρικού οξειδίου 
(ΝΟ) καθώς επίσης και η δυναμική των ιόντων ασβεστίου (Ca2+) έχουν συνδεθεί με αρκετές 
επιζήμιες συνέπειες όπως φλεγμονές και πρόκληση απόπτωσης. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
διερευνηθούν εις βάθος οι δομικές και χημικές αποκρίσεις των ενδοθηλιακών κυττάρων υπό 
διατμητικών πειραμάτων και να αναπτυχθούν απλοποιημένα βιοχημικά μοντέλα που θα 
παρέχουν ακριβείς προβλέψεις με την ελάχιστη δυνατή πολυπλοκότητα. Παρουσιάζουμε ένα νέο 
μεσοσκοπικό μοντέλο για την απόκριση της ενδοθηλιακής μονοστοιβάδας σε διατμητική ροή, 
λαμβάνοντας υπόψιν φαινόμενα Fluid-Structure Interaction μεταξύ του παραμορφώσιμου 
ενδοθηλίου και του πλάσματος του αίματος. Για τούτο χρησιμοποιούμε μια προηγμένη μέθοδο 
πεπερασμένων στοιχείων, εισάγοντας ταυτόχρονα ένα ποροελαστικό καταστατικό μοντέλο για 
τον ρεολογικό χαρακτηρισμό του κυτταροπλάσματος. Μοντελοποιώντας το κυτταρόπλασμα ως 
ένα διφασικό μέσο, το πλέγμα αντιστοιχεί στη στερεά φάση, σχηματίζοντας μία δομή ελαστικού 
στερεού δικτύου. Η ελαστικότητα διαφέρει από άλλες εργασίες που υιοθετούν υπερελαστικά 
μοντέλα για την περιγραφή της μηχανικής των κυττάρων. Στη συνέχεια αξιολογούμε τις 
ρεολογικές ιδιότητες του κυττάρου εφαρμόζοντας πείραμα συμπίεσης με βάση την εργασία των 
Caille et al. (2002). Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κατά την έναρξη της διατμητικής ροής, η 
ροή του αίματος επηρεάζει έντονα όχι μόνο τη δομή του ενδοθηλιακού κυττάρου αλλά επίσης 
οδηγεί σε μικρή ανύψωση του πυρηνικού τομέα.  

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το παρών ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛΙΔΕΚ), στα πλαίσια «της ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», επιστημονικό πρόγραμμα CARE.  
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1Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μηδενικού 
άνθρακα, αυτές δεν δύνανται επί του παρόντος να αντικαταστήσουν πλήρως την χρήση ορυκτών 
καυσίμων, με την ολοένα αυξανόμενη χρήση Φυσικού Αερίου (Φ/Α) έναντι πετρελαίου και 
λιγνίτη τα τελευταία χρόνια να έχει σημάνει την έναρξη της μετάβασης σε έναν καθαρότερο 
ενεργειακά πλανήτη. Οι σημαντικά μικρότεροι εκπεμπόμενοι ρύποι ως προς ισοδύναμες 
ποσότητες λιγνίτη ή προϊόντων πετρελαίου, η δυνατότητα αποθήκευσης με τη μορφή 
υγροποιημένου Φ/Α (LNG), το χαμηλό κόστος και τα μεγάλα παγκόσμια αποθέματα (≈7,200 Τscf) 
το καθιστούν κύριο ενεργειακό πόρο για το άμεσο μέλλον. Η αυξανόμενη ανάγκη εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων Φ/Α έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης των 
ταμιευτήρων καθώς και προσπαθειών βελτιστοποίησης των ήδη υφιστάμενων τεχνικών, με 
στόχο την αποδοτικότερη και οικονομικότερη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. 
Μείζον θέμα στη διαχείριση ταμιευτήρων Φ/Α τύπου υγρού συμπυκνώματος (gas condensate), 
αποτελεί η δημιουργία και παγίδευση συμπυκνώματος στον σχηματισμό, προκαλώντας μείωση 
της παραγωγής αερίου και τεράστια απώλεια εσόδων λόγω της μεγάλης αξίας του 
συμπυκνώματος. Για τον περιορισμό του φαινομένου γίνεται επανεισπίεση του παραγόμενου 
αερίου (gas recycling) με αποτέλεσμα την επανεξάτμιση και τελικά την παραγωγή του 
παγιδευμένου συμπυκνώματος. Για τη μελέτη και βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
χρησιμοποιούνται τεχνικές προσομοίωσης (compositional reservoir simulation) που οδηγούν σε 
τεράστια συστήματα μη γραμμικών εξισώσεων που εξασφαλίζουν τη διατήρηση μάζας και ορμής 
καθώς και θερμοδυναμική ισορροπία. Η τελευταία εξασφαλίζεται όταν οι συστάσεις του αερίου 
και του συμπυκνώματος αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες τιμές των συντελεστών ισορροπίας Ki, οι 
οποίες προσδιορίζονται μέσα από σύνθετες επαναληπτικές αριθμητικές μεθόδους. Η 
συνθετότητα των εξισώσεων ωστόσο, οδηγεί σε εξαιρετικά υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις 
(CPU time) της τάξης των ημερών για κάθε δοκιμή, καθιστώντας προβληματική τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής. 
Στην παρούσα εργασία εφαρμόζονται τεχνικές Μηχανικής Εκμάθησης (Μ/Ε) για την επιτάχυνση 
των θερμοδυναμικών υπολογισμών κατά την προσομοίωση μέσω της ανάπτυξης άμεσων 
συσχετίσεων οι οποίες προσδιορίζουν τους συντελεστές Ki με χρήση δεδομένων πίεσης και 
σύστασης του ρευστού του ταμιευτήρα. Το πλεονέκτημα έγκειται στον ελάχιστο απαιτούμενο 
υπολογιστικό χρόνο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επαναληπτικές μεθόδους. Για τη 
δημιουργία των μοντέλων Μ/Ε απαιτείται η εκ των προτέρων συλλογή πολλών και 
αντιπροσωπευτικών τιμών των συντελεστών ισορροπίας που αναμένεται να απαιτηθούν κατά τη 
διάρκεια της προσομοίωσης και γι’ αυτό το λόγο προτείνεται μια τροποποιημένη πειραματική 
διαδικασία. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη μέθοδος παράγει εξαιρετικά αντιπροσωπευτικές 
τιμές των συντελεστών Ki οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην ανάπτυξη μοντέλων Μ/Ε 
υψηλής ακρίβειας και πρακτικά μηδενικού σφάλματος και τελικά στην δραματική επιτάχυνση 
του απαιτούμενου χρόνου προσομοίωσης διαδικασιών επανεισπίεσης αερίου σε ταμιευτήρες 
αερίων συμπυκνωμάτων. 
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ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

 

Αναστασιάδου Β.1, Γαγάνης Β.2, Γεωργακόπουλος Α.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η μεταστροφή σε ενεργειακά καύσιμα μειωμένου ή μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος 
οδηγεί σταθερά στην ολοένα αυξανόμενη χρήση Φυσικού Αερίου (Φ/Α) με σημαντικά μειωμένα 
ποσοστά εκπεμπόμενων ρύπων συγκριτικά με την καύση ίδιας ποσότητας προϊόντων πετρελαίου 
ή λιγνίτη. Το Φ/Α παρέχει τη δυνατότητα εύκολης υγροποίησης και αποθήκευσης (LNG) και 
διαθέτει σημαντικό όγκο παγκόσμιων αποθεμάτων (≈7,200 Tscf) με αποτέλεσμα την καθιέρωσή 
του ως κύριο ενεργειακό πόρο του μέλλοντος. Καθίσταται σαφές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 
ανάπτυξης βελτιωμένων τεχνικών διαχείρισης των ταμιευτήρων Φ/Α και βελτιστοποίησης της 
παραγωγής τους. Ειδικότερα στην περίπτωση ταμιευτήρων Φ/Α τύπου υγρού συμπυκνώματος 
(gas condensate) παρουσιάζεται το πρόβλημα δημιουργίας και παγίδευσης του οικονομικά 
ιδιαίτερα ωφέλιμου συμπυκνώματος στο σχηματισμό, με συνέπεια την ελάττωση της παραγωγής 
Φ/Α και τη δραματική μείωση εσόδων. Το φαινόμενο αντιμετωπίζεται με επανεισπίεση του 
παραγόμενου αερίου (gas recycling) με αποτέλεσμα την επανεξάτμιση και τελικά την παραγωγή 
του παγιδευμένου συμπυκνώματος. 
Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας επανεισπίεσης απαιτεί τεχνικές προσομοίωσης (compositional 
reservoir modelling) οι οποίες επιλύουν συστήματα μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων που 
μαθηματικοποιούν τις αρχές της διατήρησης μάζας και ορμής καθώς και τη θερμοδυναμική 
ισορροπία των συνυπαρχουσών φάσεων (υγρό/αέριο) σε κάθε σημείο του ταμιευτήρα και κάθε 
χρονική στιγμή. Ειδικότερα, η θερμοδυναμική ισορροπία εξασφαλίζεται με τη χρήση 
καταστατικών εξισώσεων (Κ/Ε) οι οποίες συσχετίζουν τον όγκο των ρευστών με τις επικρατούσες 
συνθήκες. Προκειμένου οι χρησιμοποιούμενες Κ/Ε να δώσουν προβλέψεις ακριβείας απαιτείται 
προηγούμενα η βέλτιστη ρύθμιση των παραμέτρων τους ως προς διαθέσιμες πειραματικές 
μετρήσεις. Ειδικά για τις περιπτώσεις επανεισπίεσης του παραγόμενου αερίου, του όξινου 
μέρους του ξηρού αερίου (παρουσία CO2, H2S), ή αερίου προερχόμενου από γειτονικό πεδίο, 
επέρχονται δραματικές αλλαγές στις συστάσεις των ρευστών απέναντι στις οποίες δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν οι Κ/Ε που έχουν ρυθμιστεί απλά με χρήση των κλασικών πειραματικών 
δεδομένων. 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, στην παρούσα εργασία προτείνεται μια νέα 
πειραματική διαδικασία η οποία αποτελεί ευθεία γενίκευση της κλασικής μελέτης εκτόνωσης 
σταθερού όγκου (CVD) καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η σύσταση και η ποσότητα του 
επανεισπιεζόμενου αερίου. Η πειραματική διαδικασία αναπαραγάγει τις διαδικασίες παραγωγής 
αερίου, διαχωρισμού του στην επιφάνεια, επανεισπίεσής του και εξάτμισης του συμπυκνώματος 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στον ταμιευτήρα. Μέσω αυτής γίνεται συλλογή δεδομένων 
πίεσης και σύστασης τα οποία χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την ευρύτερη ρύθμιση της Κ/Ε 
έτσι ώστε το κατά αυτό τον τρόπο προκύπτον θερμοδυναμικό μοντέλο να παραγάγει τα 
απαιτούμενα θερμοδυναμικά δεδομένα με την απαραίτητη ακρίβεια. 
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ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΦΟΥ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ: ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Αποστολίδου Χ.1, Γεωργακόπουλος Α.1 

 

1 Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για τη διατήρηση της ενεργειακής επάρκειας τα τελευταία 
χρόνια, οδηγούν σε τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις για τη βιομηχανία των 
υδρογονανθράκων. Μια από αυτές είναι η προσπάθεια αντικατάστασης του διατρητικού πολφού 
με βάση το πετρέλαιο, λόγω των εκτεταμένων περιβαλλοντικών του επιπτώσεων σε συνδυασμό 
με το υψηλό του κόστος. Επομένως, η αναζήτηση λύσεων και οι απαιτήσεις για υψηλών 
προδιαγραφών πολφό με βάση το νερό βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο. 
Κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, τα σωματίδια του μπεντονίτη διογκώνονται προκαλώντας 
αύξηση του ιξώδους στον πολφό. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η προσθήκη 
αραιωτών (thinners), ώστε να μειωθεί το πλαστικό ιξώδες και να διατηρηθεί ομαλή η γεώτρηση. 
Υλικά με βάση τη λιγνίνη -μεταξύ των οποίων ο λιγνίτης και ο λεοναρδίτης- χρησιμοποιούνται ως 
χαμηλού κόστους παράγοντες αραίωσης για τον έλεγχο της διόγκωσης των σωματιδίων της 
αργίλου, τη μείωση του ιξώδους καθώς και τον έλεγχο των ρεολογικών παραμέτρων του πολφού.  
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα χαμηλού κόστους, 
περιβαλλοντικά φιλικό προϊόν από μια εγχώρια και πολύ συνήθη πρώτη ύλη (λιγνίτης, 
λεοναρδίτης) με στόχο να διερευνηθεί μια βιομηχανική, έξω-ηλεκτρική χρήση αυτής της κατ' 
εξοχήν ενεργειακής πηγής στη μεταλιγνιτική περίοδο στην οποία μεταβαίνει η χώρα μας. 
Δείγματα χαμηλού βαθμού ανθράκων (λιγνίτης και λεοναρδίτης) λήφθηκαν από το Λιγνιτικό 
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να αξιολογηθεί η επίδρασή τους στις ρεολογικές και 
διηθητικές ιδιότητες πολφού με βάση το νερό. Τα δείγματα καυστικοποιήθηκαν με δύο 
διαφορετικές μεθόδους πριν από τη χρήση τους. Η πρώτη μέθοδος πραγματοποιήθηκε με 
διάλυμα NaOH, ενώ στη δεύτερη χρησιμοποιήθηκε διάλυμα KOH, NaOH και ZnSO4×7H2O 
δημιουργώντας ένα οργανικό σύμπλεγμα ψευδαργύρου (OZC). Τα καυστικοποιημένα δείγματα 
προστέθηκαν σε ποσοστό 3% σε μείγμα νερού-μπεντονίτη. Στα πειράματα αξιοποιήθηκε 
εμπορικός καυστικοποιημένος λιγνίτης (CLIG) ως μέτρο σύγκρισης. Οι ρεολογικές ιδιότητες 
προσδιορίστηκαν με ένα ιξωδόμετρο 6 ταχυτήτων της Fann. 
Η καυστικοποίηση με NaOH ευνοεί τους λιγνίτες ως αραιωτές και οδηγεί σε μείωση του ιξώδους 
στον πολφό. Αντίθετα, η καυστικοποίηση που έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στο λεοναρδίτη 
είναι η OZC. Όλα τα υπό εξέταση δείγματα πολφού παρουσίασαν σημαντική μείωση στις τιμές 
της αντοχής γέλης μετά την προσθήκη λιγνίτη/λεοναρδίτη με τιμές κάτω από 16.00 lbs/100ft2. Οι 
τιμές της τάσης διολίσθησης (Yield Stress) παρουσιάζουν μείωση μετά την προσθήκη των 
ανθράκων, ενώ σε αρκετά δείγματα παρατηρείται μείωση και στο πλαστικό ιξώδες (Plastic 
Viscosity). 
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ΔΙΗΘΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ 

ΝΕΡΟΥ-ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 

Αποστολίδου, Χ.1, Παπαδημητρίου, Δ.2, Καντηράνης, Ν.1, Γεωργακόπουλος, Α.1 

 

1Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο μπεντονίτης αποτελεί μια άργιλο που χρησιμοποιείται ευρέως στον πολφό των γεωτρήσεων, 
γιατί επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση της ευστάθειας της γεώτρησης. Μια από τις πιο 
σημαντικές λειτουργίες του διατρητικού πολφού είναι η αποτροπή της εισροής των ρευστών των 
διατρηθέντων σχηματισμών μέσα στη γεώτρηση. Επίσης, καθώς ο μπεντονίτης σχηματίζει ένα 
λεπτό υμένιο (filter cake) στα τοιχώματα της γεώτρησης, η απώλεια του πολφού προς τους 
γειτονικούς περατούς σχηματισμούς μειώνεται. Σύμφωνα με τα πρότυπα του American 
Petroleum Institute, ο όγκος του διηθήματος του διατρητικού πολφού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
15 ml. Όσο αυξάνεται το βάθος διάτρησης, αυξάνουν οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, οι 
ιδιότητες του διατρητικού πολφού αλλοιώνονται με αποτέλεσμα συχνά ο όγκος του διηθήματος 
να ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια.  
Ειδικά επεξεργασμένα οργανικά υλικά, πλούσια σε χουμικά και φουλβικά οξέα όπως οι χαμηλού 
βαθμού ενανθράκωσης γαιάνθρακες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των 
ιδιοτήτων διήθησης του διατρητικού πολφού. Στην παρούσα εργασία δείγματα λιγνίτη από το 
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), και λεοναρδίτη, καυστικοποιήθηκαν με δύο 
διαφορετικές μεθόδους με σκοπό την αξιολόγησή τους ως πρόσθετα του διατρητικού πολφού 
για τον έλεγχο των διηθητικών του ιδιοτήτων. Η πρώτη μέθοδος πραγματοποιήθηκε με 
προσθήκη NaOH 1M, ενώ η δεύτερη με προσθήκη NaOH, KOH και ένυδρου θειικού 
ψευδαργύρου (ZnSO4×7H2O). Ο όγκος του διηθήματος και το πάχος του υμενίου πολφού 
προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο API 13I, χρησιμοποιώντας Φιλτρόπρεσσα LP/LT της 
Εταιρείας Fann Instruments. Η ημι-ποσοτική ορυκτολογική σύσταση των καυστικοποιημένων 
λιγνιτών, καθώς και των υμενίων προσδιορίστηκε με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD), ενώ η 
μορφολογία τους μελετήθηκε με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. Η προσθήκη λιγνίτη δίνει 
όγκο διηθήματος εντός του ορίου των 15ml μόνο κατόπιν ισχυρής καυστικοποίησης με 
προσθήκη ένυδρου θειικού ψευδαργύρου. Αντίθετα, ο λεοναρδίτης δίνει όγκο διηθήματος εντός 
των επιθυμητών ορίων κατόπιν εφαρμογής και των δύο μεθόδων καυστικοποίησης. Δεν 
παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στο πάχος των ληφθέντων υμενίων πολφού. Το επάνω τμήμα 
τους εμφανίζεται πιο συμπαγές και αδιαπέρατο από το κάτω τμήμα που είναι περισσότερο 
πορώδες. Τα αποτελέσματα της περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ δείχνουν πως η καυστικοποίηση 
οδηγεί σε απώλεια τμήματος του άμορφου οργανικού υλικού των γαιανθράκων. Τα υμένια 
πολφού αποτελούνται κυρίως από μοντμοριλλονίτη και ασβεστίτη, ενώ αρκετά δείγματα είναι 
πλούσια σε χαλαζία και πλαγιόκλαστο. 
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα του έργου «Βελτιστοποίηση ρευστών διάτρησης με τη 
χρήση ελληνικών στερεών ορυκτών καυσίμων ως μία εναλλακτική έξω-ηλεκτρική χρήση τους στη 
μεταλιγνιτική περίοδο της χώρας μας», που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στο οποίο 
οι συγγραφείς εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ, ΕΒΡΟΥ 

 

Αραβανή Φ.1, Παπαδοπούλου Λ.1, Μέλφος Β.1, Σολδάτος Τ. 1 
 

1Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα ηφαιστειακά πετρώματα της περιοχής Κορνοφωλιά, Έβρου, διατρέχονται από πλήθος φλεβών 
επιθερμικού τύπου. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός της προέλευσης των φλεβικών 
διεισδύσεων.  
Τα πετρώματα ξενιστές είναι ασβεσταλκαλικοί ανδεσίτες ηλικίας 30,7 Ma που εκχύθηκαν σε 
ρηχή θαλάσσια λεκάνη. Στην περιοχή εντοπίζονται και ρυολιθικά πετρώματα. Οι ανδεσίτες 
σχηματίζουν υδροθερμικά λατυποπαγή και έχουν επηρεαστεί από υδροθερμικές εξαλλοιώσεις 
σε μία έκταση περίπου 0,05 km2. Τα ορυκτά των φλεβικών διεισδύσεων στο δυτικό τμήμα του 
συστήματος είναι: χαλαζίας, χαλκηδόνιος και τρεις τύποι οπάλιου (λευκός, πράσινος και 
διάφανος). Εξαιτίας του ιριδισμού (play of color) o διάφανος οπάλιος χαρακτηρίζεται πολύτιμος. 
Στο ανατολικό τμήμα του συστήματος εμφανίζονται επίσης ασβεστίτης και ζεόλιθοι.  
Με τη χρήση SEM-EDS προσδιορίστηκαν τα ορυκτά του ανδεσίτη και των φλεβών. Με τις 
μεθόδους FTIR και XRD διαπιστώθηκε ότι ο λευκός και ο πολύτιμος οπάλιος παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη κρυσταλλικότητα από τον πράσινο. Από τις μεθόδους XRD και SWIR αναγνωρίστηκαν 
τα ορυκτά εξαλλοίωσης του ανδεσίτη στο ανατολικό τμήμα: σελαδονίτης, ζεόλιθοι (μορντενίτης, 
κλινοπτιλόλιθος), χλωρίτης ενώ, στο δυτικό υπάρχουν και αργιλικά ορυκτά (μοντμοριλλονίτης, 
νοντρονίτης). Από τα ορυκτά των φλεβικών διεισδύσεων και των ορίων αυτών με τον ανδεσίτη οι 
εξαλλοιώσεις χαρακτηρίζονται ως αργιλική στα όρια με την προπυλιτική ζώνη και το σύστημα 
χαρακτηρίζεται ως επιθερμικό χαμηλής θείωσης. Ο ανδεσίτης στο ανατολικό τμήμα εμφανίζεται 
πυριτιωμένος.  
Από τη μελέτη των ρευστών εγκλεισμάτων σε χαλαζία προκύπτει ότι οι αλατότητες των 
διαλυμάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,9 έως 4,5 wt % NaCl και οι θερμοκρασίες ομογενοποίησης 
μεταξύ 121-175°C. Σε συνδυασμό με τις αναλύσεις ισοτόπων C-O που πραγματοποιήθηκαν σε 
χαλαζία και ασβεστίτη φαίνεται ότι τα υδροθερμικά διαλύματα αποτελούνται από μίξη 
μαγματικού με μετεωρικό ή/και θαλασσινό νερό σχετιζόμενα με το περιβάλλον έκχυσης των 
πετρωμάτων. Από τις αναλύσεις 48 ιχνοστοιχείων με τη μέθοδο ICP-MS στα πολύμορφα του 
πυριτίου διαπιστώνεται επιρροή από βασικά - υπερβασικά πετρώματα της ευρύτερης περιοχής 
και από τα ιζήματα και τους οργανισμούς της λεκάνης στην οποία εκχύθηκαν. Ακόμη, φαίνεται 
ότι τα ρευστά έχουν κοινή προέλευση με τα όξινα πετρώματα αν και φιλοξενούνται στα 
ενδιάμεσα. 
Η διαφορά στα ορυκτά εξαλλοίωσης του ανατολικού και του δυτικού τμήματος του ανδεσίτη 
αποδίδεται σε διαφορά στο βάθος της λεκάνης και όχι σε διαφορετική πηγή τροφοδοσίας των 
διαλυμάτων όπως διαπιστώνεται από τα ρευστά εγκλείσματα και τα ιχνοστοιχεία. Αυτό 
ενισχύεται και από τις διαφορετικές συνθήκες pH που απαιτούν οι ζεόλιθοι και τα αργιλικά 
ορυκτά για να σχηματιστούν και αυτό έμμεσα αντικατοπτρίζει διαφορά στο βάθος της 
θαλάσσιας λεκάνης με το δυτικό μέρος να είναι ρηχότερο από το ανατολικό.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς δημιουργεί μεγάλες ποσότητες υγρών και στερεών 
αποβλήτων, των οποίων η άνευ επεξεργασίας διάθεση προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Τα απόβλητα ελαιοτριβείων είναι υποπροϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικιλία 
βιομηχανικών διεργασιών, όπως η ηλεκτροπαραγωγή. Η συγκεκριμένη χρήση δύναται να βρει 
εφαρμογή στην περιοχή της Μεσογείου, όπου οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων μπορούν 
να τροφοδοτούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθ’ όλο το έτος. Η υπολειμματική βιομάζα 
επεξεργασίας ελιάς κατατάσσεται σε δύο ομάδες: Η πρώτη παράγεται κατά την καλλιέργεια της 
ελιάς (κλάσματα κλαδέματος, συγκομιδή), ενώ η δεύτερη, κατά τα στάδια εκχύλισης του 
ελαιολάδου. Ανάλογα του συστήματος παραγωγής, η διαθέσιμη ενέργεια του υποπροϊόντος 
ποικίλει, με την ανώτερη θερμαντική ικανότητα να κυμαίνεται μεταξύ ≈14-24 MJ/kg. Από την 
καύση στερεής βιομάζας ελαιοπυρήνα παράγεται ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.), η οποία χρήζει 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός των παραγόμενων προϊόντων από 
την επεξεργασία με έκπλυση της Ι.Τ. από βιομάζα ελαιοπυρήνα, με στόχο την ένταξη αυτών στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας ως εναλλακτικών της εξόρυξης KCl, ως πρώτη ύλη K-ούχων 
λιπασμάτων. 
Ιπτάμενη τέφρα προερχόμενη από εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με καύση ελαιοπυρήνα 
εκπλύθηκε με απιονισμένο νερό σύμφωνα με το πρότυπο EN 12457-4. Με την ολοκλήρωση της 
έκπλυσης διαχωρίστηκε η υγρή από τη στερεή φάση μέσω φυγοκέντρισης, ενώ ακολούθησε 
διήθηση της υγρής με ηθμό μεμβράνης των 0.45 μm. Στη συνέχεια, το διήθημα και το στερεό 
υπόλειμμα ξηράθηκαν σε θερμοτράπεζα (70°C). Η ξήρανση του διηθήματος οδήγησε στο 
σχηματισμό ιζήματος (ΙΖΙΤ) . Το συλλεχθέν ίζημα αποτελεί το 25% w/w της συνολικής αρχικής 
μάζας της Ι.Τ. Το ΙΖΙΤ καθώς και το στερεό υπόλειμμα της έκπλυσης (ΣΥΕ), χαρακτηρίστηκαν 
ποιοτικά (X.R.D., T.G.Α., X.R.F., S.E.M./E.D.S.), ενώ πραγματοποιήθηκε ποσοτικός ορυκτολογικός 
προσδιορισμός (Rietveld). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ΙΖΙΤ αποτελείτο από K (47.20%), Cl 
(14.67%), S (12.72%) και Ca (0.02%) με κύριες φάσεις τον αρκανίτη (K2SO4) 69.14% και τον 
συλβίτη (KCl) 30.86%. Το ΣΥΕ αποτελείτο ορυκτολογικά από άμορφη φάση 64.28%, ασβεστίτη 
15.91%, χαλαζία 10.02%, αρκανίτη 3.85%, συλβίτη 2.90%, σανίδινο 2.51% και σελεστίνη (SrSO4) 
0.54%. Oι φωτομικρογραφίες SEM σε συνδυασμό με τα φάσματα EDAX πιστοποίησαν τα 
αποτελέσματα των υπόλοιπων μεθόδων. 
Συμπερασματικά, το σύνολο των εργαστηριακών προσδιορισμών για τον χαρακτηρισμό του 
ιζήματος που προέκυψε από την έκπλυση της Ι.Τ. έδειξε ότι πρόκειται για ένα υλικό 
ανταγωνιστικό και εφάμιλλο εκείνου που εξορύσσεται. Τόσο ο τρόπος παραγωγής όσο και 
επεξεργασίας είναι οικονομικότερος και φιλικότερος στο περιβάλλον. Η δημιουργία του 
συγκεκριμένου προϊόντος αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας εξόρυξης και 
καθιστά πιθανόν κερδοφόρα τη διαχείριση και την επεξεργασία της της Ι.Τ. από βιομάζα 
ελαιοπυρήνα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε ερευνητικές ή παραγωγικές γεωτρήσεις μεγάλου βάθους για ρευστά οικονομικού 
ενδιαφέροντος (υδρογονάνθρακες, γεωθερμικά ρευστά), κλειδί για την επιτυχή επίτευξη του 
στόχου αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός του γεωτρητικού προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να 
στηρίζεται στην πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων. Τα προβλήματα συνηθέστερα σχετίζονται με 
υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, πιθανή παρουσία υδροθείου, CO2 ή ζωνών ρηχού αερίου, 
διαβρωτικές συνθήκες που οδηγούν σε αστοχία των σωληνώσεων, μόλυνση ή απώλειες του 
πολφού, αστάθεια ή απόκλιση της γεώτρησης, κόλλημα της διατρητικής στήλης, ή μη σωστή 
εκτέλεση της τσιμέντωσης.  
Οι γεωτρήσεις των υδρογονανθράκων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από αυτές εντός των 
γεωθερμικών σχηματισμών υψηλής ενθαλπίας και μεγάλου βάθους.  
Στις γεωτρήσεις παραγωγής γεωθερμικών ρευστών ή ‘sour oil’, σημαντική παράμετρο αποτελεί ο 
διαβρωτικός χαρακτήρας των ρευστών και η υψηλή περιεκτικότητα σε διαλελυμένα στερεά. Η 
διαχείριση της ‘γρήγορης διάβρωσης’ του συνόλου των σωληνώσεων των γεωτρήσεων 
παραγωγής εξαρτάται από τη μεταλλουργική συμπεριφορά των σωληνώσεων. Βέλτιστο τρόπο 
αντιμετώπισης αποτελεί η επιλογή ειδικής μεταλλουργίας και ειδικότερα η επιλογή του διπλού 
ανοξείδωτου χάλυβα (Duplex Stainless Steel), που είναι ένα κράμα Fe-Ni-Cr με διφασική 
φερριτική-ωστενιτική ανοξείδωτη μικροδομή και που χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα 
σε χρώμιο (19-28%) και μολυβδαίνιο (έως 5%) και μηδενική περιεκτικότητα σε άνθρακα.  
Η διαδικασία εκτέλεσης της τσιμέντωσης αποτελεί επίσης κρίσιμο στάδιο για την ευστάθεια των 
γεωτρήσεων. Τα ‘γεωθερμικά’ τσιμέντα χαρακτηρίζονται από υψηλή συνδετική ικανότητα, 
αδιαπερατότητα και χαμηλό ειδικό βάρος καθόσον, εκτός από τα εξαιρετικά όξινα και αλατούχα 
ρευστά και το CO2, μπορεί να εκτίθενται σε θερμοκρασίες άνω των 500°C και σε διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας άνω των 1100°C. Γενικά, τα τσιμέντα κατηγορίας G και H αποτελούν σήμερα 
τη βασική επιλογή στις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων ή βαθιάς γεωθερμίας.  
Εάν υπάρξει διαφορά μεταξύ της διαμέτρου της οπής και αυτής του κοπτικού (bit), 
δημιουργείται αστάθεια της γεώτρησης (Wellbore Instability) και επέρχεται στένωση της 
διαμέτρου της οπής, αύξηση της διαμέτρου της οπής (washout), ρωγματώσεις, ή κατάρρευση 
των τοιχωμάτων. Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, είτε κατά τη 
διάρκεια της όρυξης της γεώτρησης [Wellbore Stability while Drilling] είτε πριν από αυτήν 
[Wellbore Stability Analysis before Drilling]. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά 
μοντελοποίησης όπως το βαθμονομημένο Μοντέλο Μηχανικής της Γης (Mechanical Earth 
Model), το Wellbore Stability Model και το μοντέλο που σχετίζεται με το παράθυρο ‘ασφαλούς 
ειδικού βάρους της λάσπης’ [Safe Mud Weight Window Model], βάσει των γεω-μηχανικών 
παραμέτρων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα μεταλλεύματα νικελιούχου λατερίτη από κοιτάσματα της κεντρικής Ελλάδας 
χρησιμοποιούνται από τη ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ.Α.Ε. προς παραγωγή Fe-Ni. Για την παρούσα έρευνα 
συλλέχθηκαν δείγματα λατερίτη από ένα τυπικό λατεριτικό προφίλ της Λάρυμνας (Λοκρίδα). 
Ταυτόχρονα, εξετάστηκαν και οι υπερκείμενοι και υποκείμενοι ασβεστόλιθοι. Η διερεύνηση με 
Powder XRD επιβεβαίωσε την παρουσία Ni-φυλλοπυριτικών ορυκτών και κρυσταλλικών 
οξειδίων/(οξυ)υδροξειδίων Fe (αιματίτη-γκαιτίτη) στο μετάλλευμα. Η περαιτέρω μελέτη των Ni-
φυλλοπυριτικών με φασματοσκοπία 57Fe-Mössbauer έδειξε ότι ο σίδηρος εντοπίζεται κυρίως με 
την τρισθενή μορφή (Fe3+), και ότι είναι πιθανή η παρουσία υπερπαραμαγνητικού α-Fe. Η μελέτη 
με SEM-EDS σε μικροκλίμακα επιβεβαίωσε τις παραπάνω φάσεις. Η έρευνα με SEM-EDS σε 
«γαρνιερίτη», που εμφανίζεται στη βάση του κοιτάσματος, αποκάλυψε, εκτός από τα 
προαναφερθέντα ορυκτά, μία ιδιαίτερη φάση που περιέχει Al-Si-Mn-Ni-Co-Cr-V-Cu-Ca, 
υποδηλώνοντας πιθανώς την παρουσία νανοσωματιδίων ορυκτών και νανοορυκτών. Η 
νανοσκοπική μελέτη με TEM-EDS απέδειξε την ύπαρξη τέτοιων περιοχών, που αποτελούνται 
πιθανότατα από μια άμορφη/με αταξία στη δομή (ενυδατωμένη) φάση 
(οξυ)υδροξειδίου/οξειδίου Mn που φιλοξενεί Ni(-Cr)-Co («ασβολάνης»). Οι ολικές αναλύσεις με 
ICP-OES/MS έδειξαν ότι, εκτός από τα κύρια στοιχεία (Si, Al, Fe και Mn), το συγκεκριμένο 
μετάλλευμα περιέχει μια ποικιλία χρήσιμων και δυνητικά προβληματικών ιχνοστοιχείων (Ni, Co, 
V, LREE, HREE, Sc, As, και Pb μέγιστων τιμών: 9212 ppm, 1480 ppm, 379 ppm, 1221 ppm, 253 
ppm, 76 ppm, 81 ppm, και 67 ppm αντίστοιχα, και μέσων τιμών: 3941 ppm, 659 ppm, 317 ppm, 
678 ppm, 111 ppm, 71 ppm, 51 ppm, και 53 ppm αντίστοιχα), με αξιοσημείωτες θετικές 
γεωχημικές ανωμαλίες των HFSE (i.e., Th, U, Ta, Nb, W, etc.) και REEs (REE+Y+Sc μέγιστης τιμής: 
2150 ppm και μέσου όρου: 1173 ppm), καθώς και των συμβατών στοιχείων, ενώ παρατηρείται 
πτώχευση (απεμπλουτισμός) σε LILE. Στη βάση του κοιτάσματος και στον υποκείμενο 
ασβεστόλιθο το Co αυξάνεται σε πολύ υψηλό ποσοστό (3534 ppm και 7940 ppm, αντίστοιχα). 
Συμπληρωματικές αναλύσεις των Ni-φυλλοπυριτικών με LA-ICP-MS επιβεβαίωσαν ότι, παρά τη 
χαμηλή περιεκτικότητα σε Ni στο μετάλλευμα (μέσος όρος 3941 ppm, περίπου 0,4% κ.β.), η 
συγκέντρωση του μετάλλου σε αυτές τις φάσεις είναι 5,81% κ.β.. Βέβαια, το Co και τα REE+Y+Sc 
είναι σημαντικά χαμηλότερα (164 ppm και 40 ppm, αντίστοιχα). Συμπερασματικά, τα παραπάνω 
κρίσιμα μέταλλα δε συνυπάρχουν με το Ni, αλλά κατά προτίμηση, εμπεριέχονται σε 
οξείδια/(οξυ)υδροξείδια Fe και άλλες φάσεις, που εξετάστηκαν από SEM-EDS, όπως REE-
φθοριοανθρακικά άλατα. Ο σημαντικός εμπλουτισμός του λατερίτη σε REEs και η 
παρατηρούμενη αρνητική γεωχημική ανωμαλία δημητρίου (Ce/Ce*) υποδηλώνουν φαινόμενα 
μετα-διαγένεσης/απόθεσης και μεταγενέστερες επιγενετικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανώς έκπλυσης-απόπλυσης των ορυκτών του μεταλλεύματος, κατά τη δημιουργία του 
λατερίτη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H γεωτεκτονική Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας συγκεντρώνει ερευνητικό ενδιαφέρον ως επί το 

πλείστον λόγω των βωξιτικών οριζόντων, τους οποίους φιλοξενεί. Ωστόσο πρόσφατα 

ανακαλύφθηκαν φακοί γαιάνθρακα μικρού πάχους και έκτασης στην οροφή του νεότερου 

βωξιτικού ορίζοντα (b3), οι οποίοι αποτελούν την μοναδική ως τώρα γνωστή εμφάνιση 

γαιάνθρακα Μεσοζωικής ηλικίας στον Ελλαδικό χώρο.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν δύο υπόγειες θέσεις εμφάνισης γαιάνθρακα 

ως προς τα ορυκτολογικά, οργανικά πετρογραφικά, καθώς και οργανικά γεωχημικά τους 

χαρακτηριστικά. Στόχος της μελέτης είναι η ερμηνεία των παλαιο-περιβαλλοντικών συνθηκών 

που ευνόησαν τη σύντομη συσσώρευση οργανικού υλικού αμέσως μετά την απόθεση της 

βωξιτικής λάσπης, καθώς και η αξιολόγηση των οργανικών αυτών ιζημάτων ως πιθανών 

μητρικών σχηματισμών για τη γένεση αέριων υδρογονανθράκων. Η μελέτη των θέσεων 

ενδιαφέροντος αποκάλυψε την επικράτηση δύο διαφορετικών τύπων περιβαλλόντων 

τυρφογένεσης, συμπεριλαμβανομένων παράλιων τυρφώνων που αναπτύχθηκαν επάνω στη 

βωξιτική απόθεση, αλλά και παράλιων τυρφώνων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν απευθείας πάνω στο 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο κατά το Κάτω Κρητιδικό, σε θέσεις όπου δεν υπήρξε απόθεση 

βωξιτικής λάσπης. 

Η προσεγγιστική ανάλυση υποδηλώνει ότι οι υπό μελέτη φακοί συνιστούν χαμηλής έως πολύ 

χαμηλής καθαρότητας χουμικούς γαιάνθρακες. Επιπλέον μέσω της ανθρακοπετρογραφικής 

μελέτης παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό ντετροβιτρινίτη και ινερτινίτη, καθώς και διακύμανση 

στην παρουσία maceral της ομάδας του λειπτινίτη, κυρίως σπορινίτη και αλγινίτη. Αντιστοίχως, 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης Rock-Eval υπέδειξαν τη συνύπαρξη όλων των τύπων κηρογόνου, 

με το άθροισμα των τύπων III και IV να επικρατεί. Το σύνολο των πετρογραφικών δεδομένων 

αποκαλύπτουν έντονο καθεστώς οξείδωσης στους τοπικούς παλαιοτυρφώνες, πιθανώς 

σχετιζόμενο με το ξηρό και θερμό κλιματικό στάδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 

Τουρωνίου, ή και με την επίδραση υφάλμυρων συνθηκών.  

Επιπλέον, η ωρίμανση του οργανικού υλικού, όπως προκύπτει από την ανακλαστικότητα του 

βιτρινίτη και επικουρικά από τα δεδομένα της ανάλυσης Rock-Eval, προτείνουν μεσαίου βαθμού 

ωρίμανσης βιτουμενιούχο γαιάνθρακα, ή σε όρους γένεσης υδρογονανθράκων, υποδεικνύουν το 

πρώιμο-κύριο στάδιο (early-peak stage) του παραθύρου πετρελαίου. Όσον αφορά στη γένεση 

υδρογονανθράκων, τα μέχρι τώρα δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη δυναμικού γένεσης 

φυσικού αερίου στη ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας, καθώς το δυναμικό γένεσης πετρελαίου φαίνεται 

να είναι περιορισμένο.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η μελέτη των τυρφώνων τα τελευταία χρόνια απασχολεί ολοένα και περισσότερο την 

επιστημονική κοινότητα, τόσο ως προς την περιβαλλοντική συνιστώσα της βιώσιμης διαχείρισης 

των υγροτοπικών συστημάτων, όσο και ως προς την κατανόηση των φυσικών διεργασιών που 

επηρεάζουν το ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. εκπομπές αερίων, φαινόμενο θερμοκηπίου και 

κλιματικές μεταβολές). Οι τυρφώνες εμφανίζονται σε κάθε ήπειρο και με ποικίλες μορφές από 

τους τροπικούς μέχρι τις περιοχές κοντά στους πόλους. Ανάλογα με τη μορφολογία και τον τρόπο 

σχηματισμού οι τυρφώνες διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι οι χαμηλοί 

τυρφώνες (τοπογενείς), οι υψηλοί τυρφώνες (ομβρογενείς) και οι ενδιάμεσοι τυρφώνες. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η γεωλογική μελέτη των τροπικών τυρφώνων που 

εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του Μπρουνέι στη νήσο Βόρνεο στη νοτιοανατολική Ασία. 

Στόχο αποτελεί η κατανόηση των διεργασιών που έλαβαν χώρα κατά την τυρφογένεση στις 

συγκεκριμένες περιοχές και η αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος σχηματισμού τους. 

Στα πλαίσια της λιθολογικής αποτύπωσης 9 περιοχών τυρφογένεσης, πραγματοποιήθηκαν 34 

διατρήματα συνολικού μήκους 106 m (μέγιστο βάθος 11,50 m). Oι εργαστηριακές αναλύσεις που 

έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι στιγμής στους πυρήνες των διατρημάτων, είναι προσδιορισμοί της 

υγρασίας, της τέφρας, του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, ενώ επιλεγμένα δείγματα 

εξετάστηκαν με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης. 

Με βάση την εκτίμηση του βαθμού χουμοποίησης στην ύπαιθρο και τη λιθολογική περιγραφή 

των πυρήνων από τα διατρήματα, την υγρασία (11-98% κ.β.), την τέφρα (0,55-87,2% κ.β), το pH 

(2,2-5,4) και την ηλεκτρική αγωγιμότητα (12,6-3.430 μS/cm) καθορίστηκαν οι λιθοφάσεις σε κάθε 

περιοχή και επιτεύχθηκε μια πρώτη κατηγοριοποίηση των τύπων των τυρφώνων, με τους 

ομβρογενείς να συνιστούν την πλειονότητα στο Μπρουνέι. Όσον αναφορά στα ορυκτολογικά 

χαρακτηριστικά, ο χαλαζίας και τα μικτά αργιλικά ορυκτά (ιλλίτης-μοντμοριλλονίτης) 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, ενώ έπεται ο σιδηροπυρίτης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η βελτιστοποιημένη ανάπτυξη ενός κοιτάσματος υδρογονανθράκων απαιτεί τον προσδιορισμό 
των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, όπως οι θέσεις των 
γεωτρήσεων, οι ρυθμοί παραγωγής, η εφαρμογή τεχνικών τριτογενούς παραγωγής κτλ. Για να 
καταστεί δυνατή η βελτιστοποίηση απαιτείται γνώση ανά πάσα χρονική στιγμή και σε 
οποιαδήποτε θέση μέσα στον υπόγειο ταμιευτήρα της κατάστασης των κινούμενων ρευστών, 
δηλαδή τριών συναρτήσεων του χώρου και του χρόνου, της σύστασης των ρευστών, της πίεσης 
και του κορεσμού (ογκομετρικού ποσοστού). Οι παράμετροι αυτές προσδιορίζονται με την 
επίλυση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης του ταμιευτήρα, που ουσιαστικά 
μαθηματικοποιούν τις βασικές αρχές της ροής, δηλαδή τις αρχές διατήρησης μάζας, ενέργειας 
και ορμής, και διέπονται από ισχυρά μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. 
Κατά την αριθμητική επίλυση της προσομοίωσης, η θερμοδυναμική ισορροπία των 
συνυπαρχουσών φάσεων (υγρό/αέριο) εξασφαλίζεται με χρήση κυβικών καταστατικών 
εξισώσεων (Κ/Ε) που μοντελοποιούν τη θερμοδυναμική συμπεριφορά των ρευστών. Ωστόσο, οι 
εγγενείς αδυναμίες και η έλλειψη αναλυτικής πληροφορίας περιορίζουν σημαντικά την ακρίβεια 
καθιστώντας απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων τη «ρύθμιση» 
των Κ/Ε ως προς πειραματικά δεδομένα των υπό μελέτη ρευστών, δηλαδή την προσαρμογή των 
παραμέτρων τους για την επίτευξη ικανοποιητικής αντιστοιχίας μεταξύ εργαστηριακών 
δεδομένων και υπολογιστικών αποτελεσμάτων. Πολλές τεχνικές ρύθμισης που απαντώνται 
υλοποιημένες σε βιομηχανικά λογισμικά λειτουργούν αυτοματοποιημένα με αποτέλεσμα οι 
Μηχανικοί συχνά να τις χρησιμοποιούν «τυφλά» και τελικά να αξιολογούν αποκλειστικά την 
αριθμητική ακρίβεια των αποτελεσμάτων αγνοώντας τη φυσική συμπεριφορά των ρυθμισμένων 
Κ/Ε. 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε υλοποίηση, έλεγχος και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των τριών πλέον γνωστών και διαδεδομένων τεχνικών αυτόματης 
ρύθμισης κυβικών Κ/Ε με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός «οδικού χάρτη» για την αποφυγή 
της χωρίς φυσικά κριτήρια εφαρμογής των μεθόδων. Αρχικά, οι τεχνικές αυτόματης ρύθμισης 
των Coats και Smart, της Pedersen και του Whitson εφαρμόστηκαν σε επτά πραγματικά 
πετρελαϊκά ρευστά ποικίλης πτητικότητας και περιεκτικότητας σε ανόργανες ενώσεις με χρήση 
του λογισμικού WinProp. Στη συνέχεια έγινε αξιολόγηση κάθε προσέγγισης με βάση την ακρίβεια 
των παραγόμενων μοντέλων ως προς τις διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις καθώς και της 
φυσικής ορθότητας των ρυθμισμένων τιμών των παραμέτρων. 
Διαπιστώθηκε ότι η μεθοδολογία των Coats & Smart πάσχει σοβαρά σε προβλέψεις αμιγούς 
πυκνότητας, οι Κ/Ε των Soave-Redlich-Kwong που ρυθμίζονται με τις μεθοδολογίες των Pedersen 
και Whitson παρέχουν ελαφρά καλύτερες προβλέψεις από τις αντίστοιχες των Peng-Robinson 
(PR), καθώς επίσης και ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανες ενώσεις επηρεάζει την 
ικανότητα πρόβλεψης των SRK και PR. Σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες περιπτώσεις, η 
καταστατική εξίσωση SRK δίνει ελαφρά πιο αξιόπιστες προβλέψεις από την καταστατική εξίσωση 
PR. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η βελτιστοποίηση της ανάπτυξης ενός κοιτάσματος υδρογονανθράκων απαιτεί τον 
προσδιορισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, όπως για 
παράδειγμα οι θέσεις των γεωτρήσεων, οι ρυθμοί παραγωγής, η εφαρμογή τεχνικών τριτογενούς 
παραγωγής κτλ. Η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται εκτελώντας πολλαπλά πιθανά σενάρια 
εκμετάλλευσης με χρήση προσομοιωτών ροής και τελικά επιλέγοντας και υλοποιώντας το 
βέλτιστο. Οι προσομοιωτές λύνουν το πρόβλημα της ροής ικανοποιώντας τις θεμελιώδεις αρχές 
διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής, και διασφαλίζοντας τη θερμοδυναμική ισορροπία των 
συνυπαρχουσών φάσεων (υγρό/αέριο) με χρήση κυβικών καταστατικών εξισώσεων (Κ/Ε). Η 
απλή ημιεμπειρική μορφή των Κ/Ε και η περιορισμένη περιγραφή της σύστασης των ρευστών 
περιορίζουν σημαντικά την ακρίβεια τους καθιστώντας απαραίτητη τη «ρύθμισή» τους ως προς 
διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα, δηλαδή την προσαρμογή των παραμέτρων τους για την 
επίτευξη ικανοποιητικής αντιστοιχίας μεταξύ εργαστηριακών και προσομοιωμένων δεδομένων. 
Αναμφίβολα η ρύθμιση μιας Κ/Ε αποτελεί επίπονη διαδικασία που απαιτεί μεγάλη εμπειρία και 
εξειδίκευση, σε αντίθεση με τις αυτοματοποιημένες τεχνικές ρύθμισης των βιομηχανικών 
λογισμικών οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται «τυφλά» και με αποτέλεσμα να αξιολογείται 
αποκλειστικά η αριθμητική ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους και να αγνοείται η φυσική 
συμπεριφορά τους. Προβληματική είναι επίσης η χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης gradient-
based προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια αναπαραγωγής των πειραματικών δεδομένων 
(κι επομένως αυτή των μελλοντικών προβλέψεων της Κ/Ε) καθώς αυτές πάσχουν ισχυρά από τον 
κίνδυνο εγκλωβισμού σε τοπικά ελάχιστα αντί του ολικού. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία αυτόματης ρύθμισης της Κ/Ε των 
Peng και Robinson (PR) η οποία αποσκοπεί στη ρύθμιση των παραμέτρων της PR με στόχο την 
αναπαραγωγή με ακρίβεια των διαθέσιμων πειραματικών δεδομένων εισάγοντας ταυτόχρονα 
φυσικούς περιορισμούς στις παραμέτρους. Φυσικοί περιορισμοί οι οποίοι ελέγχουν την 
ιεράρχηση των ιδιοτήτων των συστατικών, το γεωμετρικό σχήμα των υπολογιζόμενων φακέλων 
φάσεων και την κατανομή των μερικών παραγώγων των ογκομετρικών παραμέτρων ως προς τη 
σύσταση των ρευστών, εκφράζονται με κατάλληλες μαθηματικές συνθήκες (κατά κανόνα 
ανισοτικές) και επιβάλλονται στη διαδικασία ελαχιστοποίησης («ρύθμισης»). Για την 
αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σύνθετου προβλήματος ελαχιστοποίησης των αποκλίσεων όπως 
αυτό διαμορφώνεται με την επιβολή ισχυρά μη γραμμικών περιορισμών σε μια ήδη ισχυρά μη 
γραμμική συνάρτηση σφάλματος, γίνεται χρήση τεχνικών ολικής βελτιστοποίησης (global 
optimization) τύπου pattern search. 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση της ρύθμισης Κ/Ε εγγυάται ότι το ρυθμισμένο μοντέλο PR θα 
παραγάγει ακριβείς και φυσικά ορθές εκτιμήσεις όσον αφορά τη θερμοδυναμική συμπεριφορά 
πετρελαϊκών ρευστών σε κάθε νέα, διαφορετική σύσταση από αυτή του μητρικού ρευστού που 
πιθανώς σχηματιστεί κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι υδρίτες αποτελούν κρυσταλικές δομές που σχηματίζονται όταν μόρια του νερού, υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου 
δημιουργώντας κοιλότητες που μπορούν να εγκλωβίσουν ελαφρά συστατικά όπως το CO2 και 
τους ελαφρύτερους υδρογονάνθρακες που απαντώνται στο φυσικό αέριο. Η δημιουργία υδριτών 
οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα στη βιομηχανία όπως διάβρωση και φραγή αγωγών 
μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και ζημιές στους συμπιεστές, με κόστος εκατομμυρίων 
δολαρίων ετησίως. Ωστόσο, η δημιουργία υδριτών έχει επίσης θετικές χρήσεις όπως η εφαρμογή 
της ως μέθοδος διαχωρισμού βιομηχανικών αερίων και ως μέθοδος αποθήκευσης μεθανίου και 
CO2. Οι συνθήκες δημιουργίας/αποδόμησης υδριτών ορίζονται από φακέλους φάσεων οι οποίοι 
διαχωρίζουν ανάλογα το επίπεδο πίεσης-θερμοκρασίας και εξαρτώνται από τη σύσταση των 
συνδυαζόμενων υδατικών μιγμάτων και υδρογονανθράκων. Μπορούν να προσδιοριστούν είτε 
μέσω πειραματικών μετρήσεων είτε με χρήση θερμοδυναμικών μεθόδων. Ο θερμοδυναμικός 
προσδορισμός είναι ιδιαίτερα σύνθετος καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι πιθανά πολλές 
συνυπάρχουσες φάσεις (υγρό νερό, πάγος, υγροί-αέριοι υγρογονάνθρακες) καθώς και 
διαφορετικοί τύποι δομών υδριτών (SI, SII κλπ). Η θεωρία των Van der Waals-Platteeuw, η 
υπολογιστική προσέγγιση των Parrish-Prausnitz, η μοντελοποίηση της προσρρόφησης των 
φιλοξενούμενων μορίων με χρήση δυναμικού Kihara οδηγούν στο σχηματισμό ενός 
υπολογιστικά ιδιαίτερα σύνθετου προβλήματος προσδιορισμού των συνθηκών σχηματισμού. 
Πληθώρα λογισμικών διατίθεται σήμερα στην αγορά για τον προσδιορισμό των συνθηκών 
δημιουργίας υδριτών (Multi-Flash, HydraFLASH, CSMGem, PVTSim και HYSYS) όπου κάποιες 
υλοποιήσεις χρησιμοποιούν την πρωτότυπη προσέγγιση των VdW-Platteeuw και άλλοι την 
τροποιημένη ή τους συντελεστές ενεργητικότητας των Ballard και Sloan. Αντίστοιχα, κάποιες 
προσεγγίσεις χρησιμοποιούν την καταστατική εξίσωση Cubic Plus Association για τη 
μοντελοποίηση των αυτο-συσχετιζόμενων και ετερο-συσχετιζόμενων δεσμών υδρογόνου, ενώ 
άλλες χρησιμοποιούν απλούστερες καταστατικές εξισώσεις με επιπρόσθετους διορθωτικούς 
όρους για τον προσδιορισμό του χημικού δυναμικού. Σε κάθε λογισμικό, οι θερμοδυναμικές 
παράμετροι έχουν «ρυθμιστεί» ανεξάρτητα έτσι ώστε να αναπαράγονται με ακρίβεια τα τότε 
διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα, με αποτέλεσμα ακόμη και λογισμικά που βασίζονται σε κοινές 
υπολογιστικές θεωρήσεις να δίνουν διαφορετικές προβλέψεις. Προκειμένου να αξιολογηθούν 
αντικειμενικά, τα διαθέσιμα βιομηχανικά λογισμικά δοκιμάστηκαν στην παρούσα εργασία ως 
προς την απόδοσή τους έναντι νέων πειραματικών δεδομένων και αξιολογήθηκε η ακρίβειά τους 
ανά κατηγορία μετρήσεων. Τα νέα δεδομένα αφορούν 1,500+ μετρήσεις και συγκεντρώθηκαν 
από 70 σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις που παρήχθησαν το διάστημα 2015-2020. Τα 
αποτελέσματα της εργασίας αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «χάρτη ακρίβειας» των 
διαθέσιμων λογισμικών ο οποίος ενδιαφέρει τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τη 
βιομηχανία η οποία καλείται να προσδιορίσει να τα χρησιμοποιήσει με στόχο τη διασφάλιση 
ροής (flow assurance), τον περιορισμό δαπάνης αναστολέων και την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει αναγνωριστεί ως υπεύθυνη για την αύξηση της 
συγκέντρωσης CO2 από 280 (προβιομηχανική εποχή) σε 380 ppm κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 250 ετών συμβάλλοντας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τελικά στην αύξηση της 
θερμοκρασίας σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως, η με κάθε τρόπο μείωση των ανθρωπογενών 
εκπομπών CO2 αποτελεί βασικό στόχο προκειμένου να επιβραδυνθεί η παγκόσμια 
υπερθέρμανση και η συνεπαγόμενη κλιματική μεταβολή. 
Η πιο αποδοτική, ίσως, μέθοδος μείωσης εκπομπών CO2 στο περιβάλλον είναι αυτή της 
δέσμευσης και αποθήκευσής του σε υπόγειους ταμιευτήρες (CO2 Capture and Underground 
Storage, CCUS) η οποία έγκειται στη συλλογή και απομόνωση του CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανικές μονάδες και στην εισπίεσή του στο πορώδες υπογείων ταμιευτήρων νερού ή 
υδρογονανθράκων. Η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από το μέγεθος, τα πετροφυσικά 
χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα και το πρόγραμμα εισπίεσης, δηλαδή την πίεση και παροχή CO2 
σε κάθε γεώτρηση του πεδίου κατά τη διάρκεια της εισπίεσης. Η βελτιστοποίηση του 
προγράμματος εναπόθεσης του CO2 βασίζεται κατά κανόνα στην εμπειρία των Μηχανικών με 
μέτρια μόνο αποτέλεσμα. Εναλλακτικά, η χρήση μεθόδων βέλτιστου ελέγχου μεγιστοποιούν μεν 
την αποθηκευτικότητα όμως συχνά καταλήγουν σε ιδιαίτερα σύνθετα, μη υλοποιήσιμα, 
προγράμματα εισπίεσης. Επιπρόσθετα, η ανομοιογένεια, η στρωματοποίηση, η εγκάρσια ροή και 
η κλίση καθιστούν εξαιρετικά σύνθετη την ίδια τη διαδικασία της μαθηματικής βελτιστοποίησης. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα τεχνική αυτοματοποιημένης βελτιστοποίησης του 
προγράμματος εισπίεσης η οποία βασίζεται σε δύο χαρακτηριστικά. Καταρχάς μπορεί να 
εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε προσομοιωτή χρησιμοποιώντας τον απλά για την εκτίμηση της υπό 
βελτιστοποίηση αποθηκευτικότητας υπό το εκάστοτε σενάριο (forward run) αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε παρέμβαση στο εσωτερικό του κώδικα. Κατά δεύτερο, λειτουργεί ιεραρχικά ως 
προς το χώρο και το χρόνο έτσι ώστε σε κάθε βήμα του αλγορίθμου να παράγεται ένα διαρκώς 
συνθετότερο πρόγραμμα εισπίεσης. Σε κάθε επανάληψη ο συνολικός χρόνος προσομοίωσης 
διαχωρίζεται σε ολοένα μικρότερα τμήματα (περιόδους) και οι γεωτρήσεις ομαδοποιούνται σε 
ολοένα περισσότερα και μικρότερα γκρουπ έτσι ώστε όλες τις γεωτρήσεις του ίδιου γκρουπ και 
για την ίδια περίοδο να ακολουθούν ένα κοινό ρυθμό εισπίεσης. Για το διαχωρισμό και την 
ομαδοποίηση αξιολογείται ο δείκτης παραγωγικότητας και η περιοχή αποστράγγισης των 
γεωτρήσεων. Οι ρυθμοί εισπίεσης στην εκάστοτε επανάληψη προκύπτουν επιλύοντας το 
πρόβλημα βελτιστοποίησης της αποθηκευτικότητας χωρίς τη χρήση παραγώγων (derivative-
free). Ο αλγόριθμος διακόπτεται πριν το πρόγραμμα καταστεί απαράδεκτα σύνθετο. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση της προτεινόμενης «λαίμαργης» (greedy) τεχνικής οδηγεί σε 
πολύ ρεαλιστικά προγράμματα τα οποία, επιπρόσθετα, δύνανται να αναπροσαρμοστούν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας εισπίεσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εποχή μας επιτάσσει την αειφορία καθιστώντας την εύρεση λύσεων 
ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης αναγκαία. Τα παραπροϊόντα των μεταλλείων μαγνησίτη 
Γερακινής Χαλκιδικής αποτελούνται από εξαλλοιωμένες, σερπεντινιωμένες φάσεις που έχουν 
προκύψει από τις διεργασίες επεξεργασίας του «στείρου» μητρικού υπερβασικού πετρώματος. 
Στοχεύοντας στην αειφορία παράλληλα με οικονομικά συμφέροντα η έρευνα προσανατολίζεται 
στην εμπορική εκμετάλλευση αυτών των παραπροϊόντων. 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας σε δείγματα 
τα οποία ελήφθησαν από διάφορες βαθμίδες του μεταλλείου μαγνησίτη «Ραχώνι» της εταιρείας 
«Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ» στη Γερακινή Χαλκιδικής. Με σκοπό λοιπόν, την εμπορική 
εκμετάλλευση αυτών των δειγμάτων εφαρμόστηκαν διαφορετικές θερμικές κατεργασίες ώστε να 
διερευνηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας έψησης στις ιδιότητες, στις φάσεις που προκύπτουν 
αλλά και στη δομή των δειγμάτων. 
Αρχικά έγινε παρασκευή δοκιμίων από τα αρχικά υλικά με μονοαξονική συμπίεση κόνεος. Σε ότι 
αφορά τη χημική σύσταση των δειγμάτων (W3, W4, W5, W6, W7, W9 και ROM), το ποσοστό του 
SiO2 κυμαίνεται από 37,5-44,1% (κ.β.), του MgO από 38,7-43%, του Fe2O3 από 6,1-8,1%, του Al2O3 
από 0,5-2,9, του CaO από 0,3-1,4%, του Na2O από 0,25-0,7%, ενώ σε μικρότερα ποσοστά 
εντοπίζονται τα συστατικά K2O, MnO2, NiO, Cr2O3. 
Τα θερμοκρασιακά σενάρια που εξετάστηκαν ήταν τα εξής: 1) θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 
650°C (παραμονή 30 λεπτά), θέρμανση έως 850°C (παραμονή 30 λεπτά), θέρμανση έως 1300°C 
(παραμονή 30 λεπτά), 2) θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 650°C (παραμονή 1 ώρα), θέρμανση 
έως 1300°C (παραμονή 30 λεπτά), 3) θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 850°C (παραμονή 1 
ώρα), θέρμανση έως 1300°C (παραμονή 30 λεπτά), 4) θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 1300°C 
(παραμονή 30 λεπτά), χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και προ-ψημένα υλικά στους 850oC 5) 
θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 1300°C (παραμονή 60 λεπτά), χρησιμοποιήθηκαν προ-ψημένα 
υλικά στους 850oC και 6) θέρμανση με ρυθμό 10°C/min έως 1300°C (παραμονή 120 λεπτά), 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και προ-ψημένα υλικά στους 850oC. Με το πέρας της εκάστοτε 
θερμικής κατεργασίας προσδιορίστηκαν η υδατοαπορρόφηση, η θερμική συστολή, το φαινόμενο 
πορώδες, η φαινόμενη πυκνότητα, οι φάσεις (XRD), η δομή (οπτικό μικροσκόπιο) και η μηχανική 
αντοχή των δοκιμίων. 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα θερμοκρασιακά σενάρια έψησης 1, 2, 3 και 4 για τα 
δείγματα που εξετάστηκαν δεν επέφεραν σημαντικές αλλαγές στις τιμές των ιδιοτήτων των 
δειγμάτων (±1-3%). Από τα αποτελέσματα των θερμοκρασιακών σεναρίων 4, 5, και 6 για τα προ-
ψημένα υλικά, προκύπτει ότι η αύξηση του χρόνου έψησης βελτιώνει την μηχανική αντοχή των 
δοκιμίων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο αερισμός των μεταλλείων έχει κεφαλαιώδη σημασία στην εξορυκτική διαδικασία, διότι εκτός 
από την διατήρηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας, της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε 
επιτρεπτά επίπεδα, είναι υπεύθυνος και για την σωστή αραίωση και απαγωγή των επικίνδυνων 
αερίων (οξείδια του αζώτου, CO2, CO κ.ά.) και κονιοτρών ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες 
κλιματολογικές συνθήκες εργασίας και η αποδοτικότητα του μηχανικού εξοπλισμού. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του υφιστάμενου δικτύου αέρα της 
εκμετάλλευσης και η επίτευξη ενός ορθολογικού σχεδιασμού του μελλοντικού συστήματος 
αερισμού. Επιλέχθηκε υπόγεια βωξιτική εκμετάλλευση, λόγω της δυσκολίας που εμφανίζουν τα 
συγκεκριμένα έργα στο κομμάτι του αερισμού (μεγάλο μήκος και πολυπλοκότητα δικτύου), και 
αυτό διότι ο βωξίτης έχει την μορφή φακών οι οποίοι είναι διάσπαρτοι στην περιοχή 
εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά προσπελαστικά έργα και έργα ανάπτυξης 
ώστε να μπορέσει να γίνει η εξόρυξη του κοιτάσματος.  
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του υπόγειου χώρου ώστε να 
μοντελοποιηθεί το υπάρχον κύκλωμα αερισμού και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του μεταλλείου. Με την βοήθεια των προγραμμάτων 
AutoCad και Surpac έγινε η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη της τρισδιάστατης μορφής των στοών 
και του χώρου του μεταλλείου. Στην συνέχεια μέσω του προγράμματος Ventsim έγινε η 
μοντελοποίηση του κυκλώματος. Βασικό βήμα της διαδικασίας ήταν να εισαχθούν τα 
χαρακτηριστικά των στοών του μεταλλείου στο λογισμικό και να τοποθετηθούν οι ανεμιστήρες 
και ο μηχανικός εξοπλισμός, με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, στις κατάλληλες θέσεις. 
Την μοντελοποίηση του δικτύου ακολούθησε ο έλεγχος της πιστότητας και της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η επικύρωση έγινε συγκρίνοντας τις ποσοτικές και ποιοτικές 
μετρήσεις αέρα που είχαν διεξαχθεί στο μεταλλείο με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που 
εξήχθησαν από το πρόγραμμα, όπως επίσης και αν τα αποτελέσματα του προγράμματος 
πληρούσαν τα όρια του Κ.Μ.Λ.Ε ( ΥΑ 2223 ΦΕΚ 1227 14/06/11). Έπειτα ακολούθησε ο 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη του μελλοντικού δικτύου αέρα μέσα από το επικυρωμένο μοντέλο, 
και το οποίο θα υποστηρίζει τις μελλοντικές επεκτάσεις της εκμετάλλευσης. 
Η συγκεκριμένη εργασία έδωσε ένα μοντελοποιημένο κύκλωμα αερισμού με πρακτική εφαρμογή 
και που προσφέρει την δυνατότητα εκτιμήσεων για τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αέρα 
ώστε να βοηθήσει αποφασιστικά τους μηχανικούς. Τέλος, θα μπορούσε να είναι ένας 
προθάλαμος, στη βάση του οποίου υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν και άλλες διεργασίες 
όπως το ventilation on demand ή το machine learning που έχουν ως σκοπό τόσο την επίτευξη 
ενός καλύτερα ελεγχόμενου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας, όσο και την μείωση 
των λειτουργικών δαπανών του μεταλλείου. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΥΚΤΟ-

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ASTER 

 

Κοκκαλιάρη Μ.1, Ηλιόπουλος Ι.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εφαρμογή της Φασματοσκοπίας του Εγγύς 

Υπερύθρου (Near Infrared Spectroscopy) σε πετρώματα από την νήσο Αστυπάλαια, στο νότιο 

Αιγαίο Πέλαγος. Τα κριτήρια επιλογής των δειγμάτων σχετίζονται με τα ιστολογικά τους 

χαρακτηριστικά και το κοκκομετρικό τους μέγεθος σε συνδυασμό με την συνολική ορυκτολογική 

τους σύσταση. Στόχος είναι να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ορυκτολογική σύσταση και ο 

ιστός του κάθε δείγματος, αλληλοεπιδρούν στα φασματικά τους χαρακτηριστικά, καθώς επίσης 

και η συμβολή αυτών στην ερμηνεία των δορυφορικών δεδομένων ASTER. 

Για τον λόγο αυτό τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπεύουν ένα εύρος 

διαφορετικών λιθολογιών, από πιο χαλαρούς ιζηματογενείς σχηματισμούς σε πιο συμπαγείς 

κρυσταλλικές δομές. Η ορυκτολογική σύσταση των εξεταζόμενων δειγμάτων προσδιορίστηκε με 

Περιθλασιμετρία Κόνεως Ακτίνων Χ (XRPD), ενώ η πετρογραφική ανάλυση των δειγμάτων έγινε 

σε παρασκευάσματα λεπτών τομών με την χρήση του πολωτικού μικροσκοπίου, με στόχο την 

περιγραφή των ιστολογικών χαρακτηριστικών και τον λεπτομερή χαρακτηρισμό τους. Η 

Φασματοσκοπική μελέτη πραγματοποιήθηκε με την χρήση του φορητού οργάνου SM-3500 

Spectral Evolution. Τα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν μέσω υπαίθριων παρατηρήσεων και 

εργαστηριακών αναλύσεων, και τα φασματικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν περεταίρω ως δείγματα αναφοράς για την ταξινόμηση δορυφορικών 

δεδομένων ASTER της Αστυπάλαιας. Για να επιτευχθεί αυτό προηγήθηκε η προ-επεξεργασία των 

δεδομένων, μέσω γεωμετρικής διόρθωσης και ραδιομετρικής βαθμονόμησης και εν συνεχεία, 

μέσω ατμοσφαιρικής διόρθωσης. 

Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν από την πετρογραφική μελέτη και τον ορυκτολογικό 

προσδιορισμό των δειγμάτων, αποτυπώνονται ως ένα μεγάλο βαθμό και στις φασματικές τους 

ιδιότητες, κατηγοριοποιώντας τα σε επιμέρους ομάδες. Η χρήση των φασματικών δεδομένων 

που παρήχθησαν εργαστηριακά σε συνδυασμό με τα δορυφορικά δεδομένα έχει ως αποτέλεσμα 

μια ικανοποιητική ταξινόμηση της περιοχής μελέτης, που συμφωνεί αρκετά με τον γεωλογικό της 

χάρτη. Η ερμηνεία των φασματικών δεδομένων υποδεικνύουν ότι η αξιολόγηση των φασματικών 

ιδιοτήτων διαφόρων πετρογραφικών τύπων του γήινου φλοιού αποτελεί ένα εξαιρετικά 

σημαντικό πεδίο έρευνας που χρήζει περεταίρω διερεύνησης, ειδικότερα σε συνδυασμό με 

δορυφορικά δεδομένα, αποσκοπώντας στην άμεση και συχνά αξιοποιήσιμη χαρτογράφηση του 

γήινου αναγλύφου. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SENTINEL-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

 

Κοκκαλιάρη Μ.1, Ηλιόπουλος Ι.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της λιθολογικής δομής της νήσου 
Αστυπάλαιας στο νότιο Αιγαίο μέσω δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2. Η γεωλογική δομή της 
νήσου χαρακτηρίζεται από ιζηματογενείς σχηματισμούς. Ανθρακικά πετρώματα, κυρίως 
ασβεστολιθικά διαφόρων ηλικιών, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, ενώ στο 
νοτιοδυτικό της τμήμα συμμετέχει ο φλύσχης, περιλαμβάνοντας ψαμμίτες, ιλυόλιθους και 
πολύμεικτα κροκαλοπαγή.  
Η εργασία εστιάζει στην ταξινόμηση των λιθολογικών σχηματισμών της Αστυπάλαιας, 
χρησιμοποιώντας πολυφασματικά δεδομένα επιπέδου L1C, άμεσα προσβάσιμα στο διαδίκτυο με 
μηδενικό κόστος. Για την προεπεξεργασία των δεδομένων προηγήθηκε η τυπική γεωμετρική και 
ραδιομετρική διόρθωση, η μείωση του όγκου των δεδομένων, καθώς επίσης και η ατμοσφαιρική 
τους διόρθωση. Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένα εύρος διαφορετικών μεθοδολογιών, 
συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) και την μέθοδο 
Μετασχηματισμού Ελάχιστου Θορύβου (MNF), ώστε να παραχθούν κατάλληλοι RGB 
ψευδέχρωμων συνδυασμών αποδίδοντας την βέλτιστη διαφοροποίηση των λιθολογιών. Για την 
ταξινόμηση των λιθολογιών, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επιλογή περιοχών ενδιαφέροντος, 
βασιζόμενη σε ένα πλήθος παραγόντων όπως παρατηρήσεις από την υπαίθρια έρευνα, την 
γεωλογική δομή του νησιού, καθώς επίσης και στην εργαστηριακή μελέτη δειγμάτων από 
συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας. Ο αλγόριθμος Ελάχιστης Απόστασης και ο αλγόριθμος 
Φασματικής Γωνίας είναι από τους κοινούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την 
διαδικασία της ταξινόμησης δορυφορικών δεδομένων.  
Η μελέτη έδειξε την σπουδαιότητα της χρήσης πολυφασματικών δεδομένων Sentinel 2 κατά την 
γεωλογική χαρτογράφηση, υποδεικνύοντας πως η υψηλή φασματική διακριτική ικανότητα των 
καναλιών στο Ορατό και Εγγύς Υπέρυθρο (VNIR-SWIR) μήκος κύματος αλληλοεπιδρά με την 
υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα των πολυφασματικών δεδομένων βελτιστοποιώντας τη 
λιθολογική χαρτογράφηση. Η εκμετάλλευση δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2 για την 
αναγνώριση λιθολογικών σχηματισμών μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την 
χαρτογράφηση δύσβατων και απομακρυσμένων περιοχών, παρέχοντας αρκετά έγκυρα 
αποτελέσματα. 
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ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΕ ΤΕΦΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ 
 

Κυπριτίδου Ζ.1, Αναστασάτου Μ.1, Ασπιώτης Κ.1, Ζμπέϊλη Η.1, Σταματάκης Μ.1, Τσοβίλης 
Γ.2, Βασιλάτος Χ.1  

 
1Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2Goldeco Ανώνυμη Εταιρεία Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, Παιανία, Αττική 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η νέα ενεργειακή εποχή απαιτεί βιώσιμες λύσεις για την παραγωγή ενέργειας με σκοπό την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 
Στη μεταλιγνιτική εποχή της Ελλάδας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η βιομάζα, αποτελεί εθνικό στόχο που εναρμονίζεται με τους 
ενεργειακούς στόχους της ΕΕ για το 2030. Συγκριτικά με τους ορυκτούς άνθρακες, η βιομάζα 
αποτελεί μια ανανεώσιμη ενεργειακή πρώτη ύλη, η καύση της οποίας δε διαταράσσει το 
ατμοσφαιρικό ισοζύγιο του CO2. Παράλληλα, η τέφρα που παράγεται από τη βιομάζα δύναται να 
αξιοποιηθεί ως δευτερογενής πρώτη ύλη σε πλήθος εφαρμογών. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο ορυκτολογικός και γεωχημικός χαρακτηρισμός ιπτάμενης 
τέφρας (ΙΤ) και τέφρας πυθμένα (ΤΠ) που παράγονται κατά την καύση ελαιοπυρήνα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την αξιοποίηση τους σε δευτερογενείς εφαρμογές. Η 
ορυκτολογική σύσταση των δειγμάτων προσδιορίστηκε με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD) και 
ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM/EDS), ενώ η χημική ανάλυση με φασματοσκοπία 
φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) και τεχνικές ICP-AES/MS. Επίσης προσδιορίσθηκε το pH των 
δειγμάτων με βάσει το πρωτόκολλο EPA 9045D. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο τα δείγματα ΙΤ όσο και τα δείγματα ΤΠ είναι ιδιαιτέρως 
αλκαλικά (pH>11). Τα δείγματα ΤΠ είναι πιο αδρόκοκκα, και αποτελούνται από χαλαζία (15% 
κ.β.), χριστοβαλίτη (2% κ.β.), βολλαστονίτη (2% κ.β.), Κ-άστριο (4% κ.β.) και άμορφο υλικό (77% 
κ.β.), πλούσια σε Ca (10,6% κ.β.) και Si (28,5% κ.β.). Τα δείγματα ΙΤ είναι ιδιαιτέρως λεπτόκοκκα, 
αποτελούμενα από χαλαζία (7,4% κ.β.), ασβεστοπυριτικές ενώσεις (Cx, 28% κ.β.), ασβεστίτη 
(2,5% κ.β.), αρκανίτη (11,5% κ.β.) και συλβίνη (9% κ.β.), και άμορφο υλικό (40% κ.β.). Τα 
δείγματα ΙΤ είναι φτωχότερα σε Si (11,1% κ.β.) και Ca (11,98% κ.β.), και πλουσιότερα σε Κ 
(17,98% κ.β.). Όσον αφορά την κατανομή των ιχνοστοιχείων, τα δείγματα ΤΠ είναι 
εμπλουτισμένα σε Zr, Nb, Hf, Co, έναντι των δειγμάτων ΙΤ. Τα δείγματα ΙΤ είναι εμπλουτισμένα 
σε χαλκόφιλα στοιχεία όπως Pb, Sb, Sn, Cd, Bi, και κάποια λιθόφιλα όπως Mo, Sc και Rb. 
Συγκριτικά με τις τέφρες ορυκτών ανθράκων, τα δείγματα ΤΠ είναι ελαφρώς εμπλουτισμένα σε 
Sr, και Co, ενώ τα δείγματα ΙΤ σε Sr, Rb, Cu και Zn. Τα κανονικοποιημένα διαγράμματα REE ως 
προς τον πρωταρχικό μανδύα και τον ανώτερο φλοιό δείχνουν εμπλουτισμό στις LREE και 
αρνητική ανωμαλία στο Eu. Βάσει ορυκτολογίας και χημισμού, τα δείγματα ΤΠ κατατάσσονται ως 
μετρίως όξινα S-τύπου, με δυνατότητες χρήσης στην δημιουργία σύνθετων υλικών, ενώ τα 
δείγματα ΙΤ είναι μικρής οξύτητας Κ-τύπου, και μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή 
εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ PVT ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Κυριακόγκωνα Κ.1, Γαγάνης Β.2,3 
 

1 Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 
2Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

3Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Χανιά 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η μεταβολή της πίεσης, της θερμοκρασίας και της σύστασης των πετρελαϊκών φάσεων κατά τη 
ροή τους από το βάθος του ταμιευτήρα προς την επιφάνεια μέσω παραγωγικών γεωτρήσεων 
προκαλεί συνεχή φαινόμενα εξάτμισης, συμπύκνωσης και διόγκωσης, με αποτέλεσμα τη διαρκή 
μεταβολή του αριθμού των φάσεων, της πυκνότητας και της συμπιεσιμότητας. Σε πρώιμα στάδια 
μιας εκμετάλλευσης, στα οποία ο ακριβής προσδιορισμός της ογκομετρικής συμπεριφοράς με 
διεξαγωγή πειραματικής ανάλυσης PVT δεν είναι εφικτός, η μόνη διαθέσιμη λύση είναι η χρήση 
αριθμητικών μοντέλων, όπως οι καταστατικές εξισώσεις και οι εμπειρικές συσχετίσεις. Οι 
δεύτερες, γνωστές ως “Black Oil Correlations”, αποτελούν την πιο απλή και συμφέρουσα λύση, 
καθώς απαιτούν μόνο επιφανειακές μετρήσεις για την πρόβλεψη της ογκομετρικής 
συμπεριφοράς με αντίτιμο ασφαλώς την περιορισμένη ακρίβεια, παρά τη δυνατότητα 
προσαρμογής (matching) τους σε πραγματικά δεδομένα πεδίου. 
Οι Μηχανικοί που ασχολούνται με τη μοντελοποίηση ροής σε παραγωγικές γεωτρήσεις, συχνά 
επιλέγουν τυχαία κάποια από τις συσχετίσεις, μη γνωρίζοντας τους μηχανισμούς λειτουργίας 
τους, με αποτέλεσμα υψηλά σφάλματα στις προσομοιώσεις. Επομένως τίθενται τα ερωτήματα 
αφενός εάν όλες οι εμπειρικές εξισώσεις εμφανίζουν παρόμοια ακρίβεια στις προβλέψεις τους 
και αφετέρου ποια είναι η απαραίτητη διαδικασία για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 
αποτελεσμάτων τους. Για τη μελέτη των παραπάνω επιλέχθησαν διάφοροι τύποι ρευστών (από 
βαρύ πετρέλαιο έως ελαφρύ, κρίσιμο ρευστό) σε συνδυασμό με διάφορα σύνθετα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά γεωτρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ποικιλία αποτελεσμάτων (ροή και 
κατανομή πίεσης κατά μήκος της γεώτρησης). Για κάθε συνδυασμό αξιολογήθηκε η 
αποδοτικότητα πρόβλεψης των πιο ευρέως εφαρμοζόμενων εμπειρικών εξισώσεων έναντι των 
πραγματικών PVT μετρήσεων για τους διάφορους τύπους πετρελαίου, πριν και μετά την 
προσαρμογή τους στα διαθέσιμα δεδομένα πεδίου. Η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιήθηκε με 
βάση τα εξής κριτήρια: εάν όλες οι εμπειρικές συσχετίσεις παρέχουν κοινές προβλέψεις ακόμη 
και πριν την ρύθμισή τους έναντι πειραματικών δεδομένων, τότε αυτό συνεπάγεται τη 
δυνατότητα του χρήστη/Μηχανικού να επιλέξει ελεύθερα οποιαδήποτε από τις εφαρμοζόμενες 
εξισώσεις, ώστε να διεκπεραιώσει την μελέτη του. Αντίθετα, εάν τα αποτελέσματα των 
συσχετίσεων διαφέρουν σε μεγάλο ποσοστό, μία ενδελεχής έρευνα των συσχετίσεων, όπως 
επίσης και η ρύθμιση αυτών κρίνονται απαραίτητες, ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των 
προβλέψεων που θα ακολουθήσουν. 
Η παραπάνω διαδικασία αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων/κριτηρίων σε μορφή 
οδικού χάρτη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Μηχανικούς 
ταμιευτήρων/παραγωγής, προκειμένου να επιλέγουν τις κατάλληλες συσχετίσεις ανάλογα με τον 
τύπο ρευστού που καλούνται να μοντελοποιήσουν αποφεύγοντας τις τυχαίες επιλογές. Όλες οι 
προσομοιώσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας το βιομηχανικό λογισμικό PROSPER παραγωγής 
και ανάλυσης συστημάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στους πόρους του ταμιευτήρα υπό συνθήκες ανάμειξης 
με το υπολειμματικό πετρέλαιο αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο επαυξημένης απόληψης 
πετρελαίου (EOR). Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη μέθοδο έχει αναθερμανθεί πρόσφατα 
καθώς επιπρόσθετα εφαρμόζεται ως μέθοδος αποθήκευσης CO2 σε υπόγειους ταμιευτήρες με 
στόχο τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου. Αναμιγνυόμενο με το υπολειμματικό πετρέλαιο 
το CO2 επιδρά ποικιλότροπα στην τιμή της πυκνοτήτας των μειγμάτων ανάλογα με την κατηγορία 
των συστατικών τους (αλκάνια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, κυκλοαλκάνια ή ναφθενικά). Οι 
ογκομετρικές ιδιότητες των παραπάνω μιγμάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος με 
αποτέλεσμα οι ιδιότητες των ρευστών σε συνθήκες ταμιευτήρα (π.χ. πυκνότητα, συντελεστής 
διόγκωσης) όσο και σε συνθήκες επιφάνειας (ογκομετρικός συντελεστής) και κατ’ επέκταση ο 
όγκος των παραγόμενων προϊόντων, να ποικίλλουν σημαντικά. Αν και κατά τη διάρκεια των 
σχετικών υπολογισμών και των προσομοιώσεων χρησιμοποιούνται καταστατικές εξισώσεις, τα 
διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα για τη ρύθμισή τους είναι εξαιρετικά λίγα ιδίως όταν 
πρόκειται για υψηλές πιέσεις και συγκεντρώσεις CO2. 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση που έχει η ανάμειξη με CO2 στην πυκνότητα 
διμερών μειγμάτων μεθανίου με κανονικό επτάνιο, τουλουόλιο και κυκλοεξάνιο. Συγκεκριμένα, 
μελετήθηκαν μείγματα μεθανίου-κανονικού επτανίου σε αναλογία 1.5:1 με συγκεντρώσεις CO2 
23.04% και 74.93%, μείγματα μεθανίου-τολουολίου σε αναλογία 1:1 με συγκεντρώσεις CO2 
13.87%, 27.45% και 71.86% και μείγματα μεθανίου-κυκλοεξανίου σε αναλογία 1:1 με 
συγκεντρώσεις CO2 19.01%, 47.33% και 68.2%. Οι θερμοκρασίες που μελετήθηκαν ήταν 50, 70 
και 90οC, ενώ οι πιέσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 100 και 517 bar. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 
μετρήσεις προέκυψε για τις περιπτώσεις όπου η περιεκτικότητα σε CO2 ήταν τόσο υψηλή, ώστε 
το ρευστό να βρίσκεται θερμοδυναμικά στην περιοχή ανάδρομης συμπύκνωσης του αντίστοιχου 
φακέλου φάσεων. 
Για τις μετρήσεις πυκνότητας στις παραπάνω συνθήκες χρησιμοποιήθηκε πυκνόμετρο υψηλών 
πιέσεων και θερμοκρασιών, το οποίο προηγουμένως είχε βαθμονομήθει κατάλληλα μέσω 
μετρήσεων με χρήση καθαρών συστατικών στις αντίστοιχες συνθήκες. Κατασκευάστηκαν 
εξισώσεις βαθμονόμησης (TUCG και TUCL) με βάση τις μετρήσεις των καθαρών συστατικών, οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των μειγμάτων. Επιπρόσθετα, οι μετρήσεις που 
λήφθησαν από το πυκνόμετρο συγκρίθηκαν με αυτές που προέκυψαν με τη μέθοδο εκτόνωσης 
σε συνθήκες επιφανείας (μέθοδος flash) και συγκρίθηκαν με τις εκτιμήσεις ευρέως 
χρησιμοποιούμενου εμπορικού λογισμικού προσομοίωσης ρευστών ταμιευτήρων. Τέλος, 
προσδιορίστηκαν οι συντελεστές διόγκωσης των προς μελέτη μειγμάτων για κάθε συγκέντρωση 
CO2 και κάθε θερμοκρασία στη μονοφασική περιοχή και εξήχθησαν συμπεράσματα για την 
επίδραση της αυξανόμενης συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στα μείγματα καθώς και 
για τις αποκλίσεις των μετρήσεων από τις εκτιμήσεις του λογισμικού προσομοίωσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία, διεξάγεται ένας αρχικός χαρακτηρισμός, μέσω στοιχειακής ανάλυσης, 
ανάλυσης φάσεων καθώς και θερμικής ανάλυσης, με στόχο να διερευνηθούν οι γεωχημικές 
πτυχές του συμπλέγματος χρωμίτη του Βουρίνου (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα) 
ιδιαίτερα των εύκολα προσβάσιμων και εκμεταλλεύσιμων εμφανίσεων χρωμίτη της περιοχής 
των ορυχείων της Αετοράχης. 
Για το σκοπό αυτό δείγματα χρωμίτη από την περιοχή των ορυχείων της Αετοράχης στο νότιο 
τμήμα του συγκροτήματος του Βούρινου στη Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα), εξετάστηκαν από την 
ορυκτολογική-γεωχημική σκοπιά. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περίθλασης ακτινών-Χ 
(XRD) έδειξαν ότι όλα τα δείγματα περιέχουν κυρίως φάσεις μαγνησιούχου αργιλιο-χρωμίτη 
(«αργιλιoούχο-πικροχρωμίτη»), μαζί με εμφανίσεις φορστερίτη (μαγνησιούχος ολιβίνης), 
σερπεντινίτη και χλωριτικές εμφανίσεις. Με βάση τα αποτελέσματα SEM-EDS, ο υπολογισμένος 
τυπικός χημικός τύπος, ενδεικτικός για μεταλλουργικού τύπου χρωμίτη είναι: (Fe0.4 Mg0.6)(Cr1.6 
Al0.4)O4. Τα αποτελέσματα θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης (TG-DTG) έδειξαν ότι η απώλεια 
βάρους κυμαίνεται από 4.4-14.4 %, σε θερμοκρασίες μεταξύ 600 και 750°C. Τα αποτελέσματα 
της απώλειας βάρους κατά την ανάφλεξη (Απώλεια Πύρωσης, Loss On Ignition – LOI) έδειξαν την 
παρουσία πυριτικών ορυκτών πλούσιων σε υδροξύλιο, σερπεντινίτη και χλωρίτη. Οι ανόργανες 
φάσεις που ανιχνεύονται στις παρούσες αναλύσεις εμφανίζονται στα κύρια μητρικά πετρώματα 
του δουνίτη / διορίτη / χαρζβουργίτη / περιδοτίτη του οφιολιθικού συμπλέγματος που φιλοξενεί 
το μετάλλευμα του χρωμίτη. 
Το μετάλλευμα χρωμίτη, και ειδικά ο μεταλλουργικός τύπος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας, έχει ουσιαστική σημασία στη βιομηχανία μετάλλων. Υπό αυτή την έννοια, τα 
ευρήματα της έρευνάς μας για την καθαρότητα του χρωμίτη και τη δομή των ορυκτών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρωμίτη κυρίως 
στην περιοχή της Αετοράχης, και γενικά για τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση του μεταλλεύματος 
χρωμίτη στο οφιολιθικό συγκρότημα του Βούρινου, που βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, μια περιοχή με υψηλή ανεργία και σχετικά αργή οικονομική ανάπτυξη.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πυκνότητα σε συνθήκες ταμιευτήρα αποτελεί θεμελιώδη ιδιότητα των πετρελαϊκών ρευστών 
με πλήθος εφαρμογών στη βιομηχανία του πετρελαίου. Συνδέοντας τη μάζα με τον όγκο η 
πυκνότητα έχει άμεσο ρόλο στον υπολογισμό των αποθεμάτων, τον καθορισμό της θέσης των 
ρευστών στο πορώδες μέσο, τη μοντελοποίηση του συστήματος ροής, την κατανομή των 
πιέσεων στον ταμιευτήρα με το βάθος και στον προσδιορισμό των απαιτούμενων στην 
προσομοίωση του ταμιευτήρα παραμέτρων. Στη βιβλιογραφία απαντώνται διάφορες 
υπολογιστικές μέθοδοι της πυκνότητας βασισμένες είτε στη σύσταση του πετρελαϊκού ρευστού 
είτε απλούστερα σε δεδομένα παραγωγής και οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στα ευρέως 
χρησιμοποιούμενα λογισμικά των Μηχανικών του χώρου. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής τρόπος 
επιλογής της κατάλληλης και ακριβέστερης μεθόδου με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα δεδομένα 
με αποτέλεσμα συχνά να παράγονται προβλέψεις αμφίβολης ακρίβειας από τους Μηχανικούς. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας «οδηγός εφαρμογής και χρήσης» των μεθόδων εκτίμησης 
πυκνότητας σε συνθήκες ταμιευτήρα, στην παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν και 
αξιολογήθηκαν οι διαθέσιμες μέθοδοι, βασισμένες είτε στη σύσταση του πετρελαϊκού ρευστού 
είτε σε δεδομένα παραγωγής. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ημιθεωρητικά μοντέλα 
όπως η καταστατική εξίσωση Peng-Robinson και ημιεμπειρικές συσχετίσεις όπως αυτές των 
Alani-Kennedy και Standing-Katz. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η ημιεμπειρική συσχέτιση του 
Katz. Για την αξιολόγηση αξιοποιήθηκε μια βάση δεδομένων αποτελούμενη από 500 πετρελαϊκά 
ρευστά από διαφορετικούς ταμιευτήρες ανά τον κόσμο. Η αξιολόγηση των εκτιμήσεων 
πραγματοποιήθηκε μέσω σύγκρισης των προβλέψεων των πυκνοτήτων με πειραματικές 
μετρήσεις πυκνότητας, από τη βάση δεδομένων. 
Αν και υπολογιστικά απλούστερη, η μέθοδος Katz με τη χρήση μόνο δεδομένων παραγωγής 
έδωσε τις καλύτερες προσεγγίσεις πυκνοτήτων πετρελαίων με το μικρότερο μέσο σχετικό 
(0.30%) και μέσο απόλυτο σχετικό σφάλμα (2.60%). Ακολούθησαν οι μέθοδοι Standing-Katz και 
Alani-Kennedy με παραπλήσιας ακρίβειας εκτιμήσεις, όπου η πρώτη έδωσε καλύτερα 
αποτελέσματα από τη δεύτερη στο μέσο σχετικό σφάλμα ενώ το αντίστροφο συνέβη στο μέσο 
απόλυτο σχετικό σφάλμα. Λιγότερο ακριβής ήταν η μέθοδος Peng-Robinson με το υψηλότερο 
μέσο σχετικό και απόλυτο σχετικό σφάλμα Ακολούθησε ανάλυση της εξάρτησης των σφαλμάτων 
των προβλέψεων από παράγοντες παραγωγής όπως ο λόγος αερίου/πετρελαίου (GOR), η 
πυκνότητα API και οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας του σχηματισμού. Με αύξηση των 
παραπάνω παραγόντων οι μέθοδοι Κatz, Standing-Katz και Alani-Kennedy εμφάνισαν γενικά 
μεγαλύτερες αποκλίσεις. Εξαίρεση αποτέλεσε η μέθοδος Peng-Robinson η ακρίβεια των 
προβλέψεων της οποίας δεν παρουσίασε εξάρτηση από τις διαφορετικές τιμές του GOR και της 
θερμοκρασίας ενώ με την αύξηση της πίεσης και του API το μέσο απόλυτο σχετικό σφάλμα της 
είχε φθίνουσα πορεία. 
  



1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 

 

 124 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ TYΠOY-HEU ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ META ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΥΠΕΡ-ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  

 

Μυτιγλάκη Χ.1, Καντηράνης Ν.1, Φιλιππίδης Α.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά της μοναδιαίας κυψελίδας υλικών 
πλούσιων σε ζεόλιθους τύπου-HEU πριν και μετά την κατεργασία τους με υπέρ-αλκαλικά 
διαλύματα. Ως αρχικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν δείγμα φυσικού κρυστάλλου ευλανδίτη και 
ζεολιθικού τόφφου πλούσιου σε κλινοπτιλόλιθο, ενώ ως υπέρ-αλκαλικά διαλύματα (pH>13) 
χρησιμοποιήθηκαν πυκνό διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ) και διάλυμα που προσομοιάζει 
τα υδατικά διαλύματα πρόσφατου σκυροδέματος (YCW: Young Concrete Water). Σκοπός της 
εργασίας είναι η αξιολόγηση των μεταβολών της μοναδιαίας κυψελίδας των εξεταζόμενων 
ζεόλιθων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτή επηρεάζεται ή όχι από την κατεργασία με τα 
υπέρ-αλκαλικά διαλύματα και κατά πόσο θα μπορούσαν τα συγκεκριμένα υλικά να 
χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Το δείγμα κρυστάλλου ευλανδίτη 
προέρχεται από τη συλλογή του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του 
Α.Π.Θ., ενώ το δείγμα του φυσικού ζεόλιθου είναι ηφαιστειακός τόφφος από τη θέση ρέμα 
Ντρίστα των Πετρωτών Έβρου. Από τη μελέτη της ορυκτολογικής σύστασης με περιθλασιμετρία 
ακτίνων-Χ (XRD) διαπιστώθηκε ότι ο ζεολιθικός τόφφος περιέχει 88% κ.β. κλινοπτιλόλιθο, ενώ ο 
κρύσταλλος ευλανδίτη είναι απαλλαγμένος προσμίξεων. Από την μελέτη με ηλεκτρονική 
μικροσκοπία σάρωσης (SEM-EDS) βρέθηκε ότι ο κλινοπτιλόλιθος που περιέχεται στον ζεολιθικό 
τόφφο είναι πλούσιος σε ασβέστιο και έχει χημικό τύπο Ca1.8K1.0Mg0.7Na0.5Al6.4Si29.5O72∙21H2O, 
ενώ ο κρύσταλλος ευλανδίτη Ca3.6Na1.0Κ0,2Sr0.2Ba0.1Al8.1Si27.6O72∙21H2O. Η μελέτη των 
χαρακτηριστικών της μοναδιαίας κυψελίδας των δύο ζεολιθικών ορυκτών έγινε από τα δεδομένα 
της περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ με χρήση κατάλληλης εφαρμογής. Διαπιστώθηκε ότι η 
μοναδιαία κυψελίδα των κατεργασμένων με υπέρ-αλκαλικά διαλύματα ζεολιθικών ορυκτών, 
επηρεάζεται ελάχιστα σε σύγκριση με τα αρχικά υλικά. Συγκεκριμένα, ο όγκος της μοναδιαίας 
κυψελίδας του αρχικού Ca-ούχου κλινοπτιλόλιθου μετρήθηκε 2103 Å3 και κυμαίνεται μεταξύ 
2103 Å3 και 2105 Å3 στα κατεργασμένα με YCW και KOH υλικά, αντίστοιχα, ενώ του αρχικού 
κρυστάλλου ευλανδίτη σε 2105 Å3 και μετά την κατεργασία με YCW και KOH σε 2105 Å3 και 2102 
Å3, αντίστοιχα. Συνεπώς, όσον αφορά τη κρυσταλλική δομή των δύο ζεόλιθων που 
αξιολογούνται, δηλαδή του Ca-ούχου κλινοπτιλόλιθου και του ευλανδίτη, αυτή δεν επηρεάζεται 
από τα υπέρ-αλκαλικά διαλύματα. Τα ραδιενεργά νουκλίδια (Cs, Ba, Sr) αποτελούν προϊόντα της 
θερμικής σχάσης του ουρανίου και λόγω της ακτινοβολίας που εκπέμπουν είναι επικίνδυνα για 
τους ζώντες οργανισμούς, καθώς είναι υδατοδιαλυτά και βιο-συσσωρεύονται. Η απομάκρυνση 
των ραδιενεργών ισοτόπων από υδατικά διαλύματα πραγματοποιείται κυρίως με την μέθοδο της 
ιοντοανταλλαγής με χρήση φυσικών ή συνθετικών προσροφητικών μέσων. Εξαιτίας της υψηλής 
ιοντοανταλλακτικής ικανότητας και επιλεκτικότητας των ζεόλιθων τύπου-HEU ως προς τα 
κατιόντα Cs, Ba και Sr τα υλικά αυτά μπορούν να μειώσουν την παρουσία ραδιονουκλιδίων και 
προτείνονται ως μέσα απομάκρυνσης αυτών σε ενδεχόμενους χώρους ταφής ραδιενεργών 
αποβλήτων.  
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Παπαδημητρίου Δ.1 , Αποστολίδου, Χ.1, Μυτιγλάκη Χ.1 Καντηράνης Ν.1 

 

1Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι μοναδικές ιδιότητες των αργίλων, όπως η δημιουργία κολλοειδούς συστήματος όταν 
προστεθούν σε μικρές ποσότητες στο νερό, καθώς και η δημιουργία ρευστού που αντιστέκεται 
στη ροή σε μεγαλύτερες ποσότητες, συντελούν στην ευρεία χρήση τους στη βιομηχανία των 
γεωτρήσεων πετρελαίου. Η μεταφορά των προϊόντων της διατρήσεως στην επιφάνεια ή η 
διατήρησή τους σε αιώρηση, όταν διακοπεί η κυκλοφορία, είναι από τις σημαντικότερες 
λειτουργίες των γεωτρητικών ρευστών. Επίσης τα γεωτρητικά ρευστά συμβάλλουν στη 
σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης με το σχηματισμό ενός λεπτού επιστρώματος, το 
οποίο είναι δυνατόν να αποτρέψει την είσοδο ρευστών με μεγάλη πίεση από του σχηματισμούς 
που έχουν διατρηθεί.  
Πολυμερή, όπως η καρβοξυ-μεθυλική κυτταρίνη του νατρίου (Na-CMC) και ο καυστικοποιημένος 
λιγνίτης χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των ρεολογικών ιδιοτήτων και της ικανότητας 
διήθησης των γεωτρητικών ρευστών. Στην παρούσα εργασία δείγματα πλούσια σε Mg-Fe-
σμεκτίτη από τη λεκάνη Βεντζίων Γρεβενών, ενεργοποιημένα με ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) σε 
ποσοστό 4% στο ξηρό βάρος χρησιμοποιήθηκαν μετά από εξώθηση, ξήρανση και λειοτρίβηση. Η 
προσθήκη κυτταρίνης CMC και καυστικοποιημένου λιγνίτη στον Mg-Fe-σμεκτίτη έγινε για την 
παραγωγή ρευστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές API 13A, με σκοπό την αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς της αργίλου μετά από γήρανση 16h. Η σύνθεση των ρευστών ήταν η ακόλουθη: 
A) 350 ml απιονισμένο νερό, 22,5 g Mg-Fe-σμεκτίτης, B) 350ml απιονισμένο νερό, 22,5 g Mg-Fe-
σμεκτίτης, 1 g CMC και Γ) 350 ml απιονισμένο νερό, 22,5 g Mg-Fe-σμεκτίτης, 1 g CMC και 0,5 g 
καυστικοποιημένος λιγνίτης. Η μέτρηση των ρεολογικών ιδιοτήτων πραγματοποιήθηκε σε 
ομοαξονικό περιστροφικό ιξωδόμετρο και ο όγκος των προϊόντων διήθησης με φιλτροπρέσσα 
LP/LT. Η ορυκτολογική σύσταση του Mg-Fe-σμεκτίτη προσδιορίστηκε με περιθλασιμετρία 
ακτίνων-X (XRD), ενώ η χημική του σύσταση με τη μέθοδο της φθορισιμετρίας ακτίνων-X (XRF). Ο 
σμεκτίτης αποτελεί την κύρια ορυκτολογική φάση των εξεταζόμενων δειγμάτων, ενώ 
παλυγκορσκίτης, σερπεντίνης και χαλαζίας εντοπίστηκαν σε μικρές ποσότητες. Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της χημικής σύστασης των σμεκτιτικών αργίλων της λεκάνης Βεντζίων είναι η 
αυξημένη περιεκτικότητα σε Fe2O3 και MgO και η μικρή περιεκτικότητα σε Al2O3. Η κυτταρίνη 
CMC προκάλεσε σημαντική αύξηση στο ιξώδες των παραγόμενων ρευστών (>30 lb/100 ft2 στις 

600 rpm) και μεταβολή των ρεολογικών ιδιοτήτων. Η χρήση του καυστικοποιημένου λιγνίτη 
επέφερε ελάττωση του ιξώδους και ρύθμιση των ρεολογικών ιδιοτήτων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του American Petroleum Institute. Συγκεκριμένα, ο όγκος των προϊόντων διήθησης 
ελαττώθηκε σημαντικά με τιμές πολύ χαμηλότερες από το όριο των 15 ml μεταξύ του χρόνου των 
7,5 και 30 λεπτών.  
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα του έργου «Βελτιστοποίηση ρευστών διάτρησης με τη 
χρήση ελληνικών στερεών ορυκτών καυσίμων ως μία εναλλακτική έξω-ηλεκτρική χρήση τους στη 
μεταλιγνιτική περίοδο της χώρας μας» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στο οποίο 
οι συγγραφείς εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες. 
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ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Παπαδόπουλος Δ.1, Μπενάρδος Α.1  
 

1Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μία από τις σπουδαιότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα βαθιά υπόγεια έργα είναι η 

εμφάνιση φαινομένων ακαριαίας διάρρηξης του περιβάλλοντος πετρώματος (Rockburst), τα 

οποία μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, αυξημένο λειτουργικό κόστος και 

σε ορισμένες περιπτώσεις τον τερματισμό των εργασιών. Η εκτίμηση του κινδύνου με τη χρήση 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης κερδίζει επί του παρόντος αυξημένη προσοχή, λόγω του 

γεγονότος ότι υπερτερεί των ευρέως χρησιμοποιούμενων εμπειρικών προσεγγίσεων. Ωστόσο, οι 

περιορισμένες και ανισορροπημένες βάσεις δεδομένων, σε συνδυασμό με την πολυπαραμετρική 

φύση του φαινομένου, μπορούν να οδηγήσουν σε ασταθείς εκτιμήσεις. 

Αυτή η μελέτη διερευνά την απόδοση πέντε αλγορίθμων επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης 

σχετικά με την πρόγνωση φαινομένων Rockburst, συμπεριλαμβανομένων των J48, Naïve Bayes, 

K-Nearest Neighbor, Random Forest και Logistic Regression. Η αρχική βάση δεδομένων 

αποτελείται από 249 περιστατικά Rockburst, από τα οποία το 70% χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο 

εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 30% ως σύνολο δεδομένων αξιολόγησης. Μέσω της τεχνικής της 

υπερδειγματοληψίας (SMOTE) δημιουργήθηκαν συνθετικά περιστατικά Rockburst, τα οποία 

προστέθηκαν σταδιακά στη βάση δεδομένων του συνόλου εκπαίδευσης. Με βάση το φίλτρο 

Correlation Attribute Evaluation αξιολογήθηκε η βαρύτητα των παραμέτρων πρόγνωσης και 

δημιουργηθηκαν 25 βασικοί ταξινομητές με διαφορετικούς συνδυασμούς δεικτών, όπως η 

μέγιστη εφαπτομενική τάση, η μονοαξονική αντοχή σε θλίψη, η αντοχή σε εφελκυσμό, ο 

συντελεστής τάσης, δύο συντελεστές ψαθυρότητας και ο δείκτης ελαστικής ενέργειας. Οι 

ταξινομητές εκπαιδεύτηκαν με το αρχικό σύνολο δεδομένων και στη συνέχεια έγινε σταδιακή 

αύξηση της βάσης δεδομένων με συνθετικά δεδομένα μέχρι την εξισσορόπηση των κλάσεων της 

βάσης δεδομένων. Στη συνέχεια συνεχίστηκε η προσθήκη συνθετικών δεδομένων έως ότου τα 

πραγματικά περιστατικά και τα συνθετικά περιστατικά ήταν της ίδιας ποσότητας. Σχετικά με την 

εκπαίδευση των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική stratified 10-fold cross validation. Οι 

επιδόσεις των αλγορίθμων αξιολογήθηκαν με βάση την ακρίβεια, το δείκτη Cohen, την περιοχή 

κάτω από την καμπύλη (AUC) και το δείκτη F-Measure. 

 Η υψηλότερη ακρίβεια πρόγνωσης και κατηγοριοποίησης του Rockburst επιτεύχθηκε από τον 

αλγόριθμο Random Forest με 77,46%. Οι μέγιστες επιδόσεις που επιτεύχθησαν από τους 

αλγόριθμους (J48, Random Forest, K-Nearest Neighbours και Naïve Bayes) είναι από τις 

υψηλότερες στην τρέχουσα βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο δοκιμών είναι 

περίπου το 30% της βάσης δεδομένων. Τέλος η τεχνική SMOTE κατάφερε να βελτιώσει τις 

επιδόσεις σε είκοσι από τους είκοσι πέντε βασικούς ταξινομητές, αποδεικνύοντας έτσι την αξία 

της ως εργαλείο για την ενίσχυση της ικανότητας των αλγορίθμων M.L σε ανισσόροπες βάσεις 

δεδομένων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι γνωστές περιοχές εμφάνισης γαιανθράκων του Παλαιοζωικού στον Ελλαδικό χώρο ανήκουν 
στις Ενότητες της Πελαγονικής και της Γαβρόβου-Τριπόλεως. Συγκεκριμένα ανθρακίτες και μετα-
ανθρακίτες έχουν αναφερθεί στις περιοχές (από τα δυτικά προς τα ανατολικά) Μολάων, 
Μονεμβασιάς, κεντρικής Εύβοιας και Καρδάμηλων Χίου. Στις περιοχές εμφάνισης των 
Παλαιοζωικών οργανικών πετρωμάτων έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένης κλίμακας μελέτες 
από το ΙΓΜΕ (σήμερα ΕΑΓΜΕ), χωρίς όμως αυτά να έχουν εξεταστεί λεπτομερώς όσον αφορά τα 
περιβάλλοντα σχηματισμού. 
Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη ανθρακομιγών στρωμάτων που 
εμφανίζονται εντός Φυλλιτών-Χαλαζιτών στην περιοχή Μολάων Λακωνίας, με στόχο τον 
προσδιορισμό του βαθμού ενανθράκωσης και του παλαιοπεριβάλλοντος απόθεσής τους. 
Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής δειγματοληψία των οργανικών στρωμάτων, αλλά και των 
ανόργανων λιθολογιών που συνιστούν την οροφή (δολομίτες και ψαμμίτες) και το δάπεδο 
(ανδεσίτες) και συλλέχθηκαν 31 δείγματα συνολικά. Στα οργανικά δείγματα προσδιορίστηκε 
υγρασία (<4%), τέφρα (37,6-95% επί ξηρού) και πτητικά συστατικά (11-14% επί ξηρού και άνευ 
τέφρας), καθώς και η στοιχειακή σύσταση (C, H, N, S). Οι ορυκτολογικοί προσδιορισμοί και μόνο 
των κρυσταλλικών φάσεων, με εφαρμογή περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ σε κονιοποιημένο (<50 
μm) δείγμα, έδειξαν ότι ο χαλαζίας (<68%), ο χαμοσίτης (<16%) και τα αργιλικά ορυκτά (14-81%, 
ως μικτές φάσεις ιλλίτη-μοντμοριλλονίτη) είναι οι κύριες κρυσταλλικές φάσεις, με τον ασβεστίτη, 
δολομίτη και διάφορα θειούχα και θειικά να συνιστούν δευτερογενείς ορυκτές φάσεις. 
Οι χημικές αναλύσεις για κύρια στοιχεία και επιμέρους ιχνοστοιχεία με XRF πιστοποιούν τα 
ορυκτολογικά δεδομένα με επικρατέστερα οξείδια αυτά του SiO2 (22,43-72,93%), Al2O3 (2,05-
20,93%), CaO (2,48-25,38%) καθώς και Fe2O3 (1,75-26,09%). Αναφορικά με τα ιχνοστοιχεία 
σημαντικό εμπλουτισμό παρουσιάζει το Ba (25-1117 mg/kg). Από τη μελέτη στο 
ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο ανακλώμενου φωτός διαπιστώθηκε ότι ο βιτρινίτης είναι το 
κύριο maceral σε όλα τα δείγματα. Επιπλέον, από τη μέτρηση της ανακλαστικότητας του 
βιτρινίτη (4,3-5,2%, μέση τιμή 4,8%), προκύπτει ότι τα στρώματα που μελετήθηκαν, βρίσκονται 
στο όριο του ανθρακίτη - μετα-ανθρακίτη, όσον αφορά στον βαθμό ενανθράκωσης. 
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος γαιάνθρακας είναι χαμηλής ποιότητας αλλά 
υψηλού βαθμού ενανθράκωσης (ορθο- έως μετα-ανθρακίτης). Από τις αναλυτικές τεχνικές και 
την εργασία υπαίθρου συμπεραίνεται ότι κατά το Λιθανθρακοφόρο υπήρξε μια περίοδος 
τυρφογένεσης, κατά την οποία σχηματίστηκαν ανθρακομιγή ιζήματα με σημερινό συνολικό 
πάχος 4 m περίπου, από τα οποία το πάχος του στρώματος ορθο/μετα-ανθρακίτη είναι ~1 m. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Προφήτης Ε.1, Καπαγιαννίδης Α.1, Χατζηθεοδωρίδης Η.1 
 

1Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πετρογραφικό η πολωτικό μικροσκόπιο είναι το πιο βασικό εργαλείο του γεωλόγου για την 
μελέτη των ορυκτών και πετρωμάτων υπό την μορφή λεπτών τομών. Η ανάλυση και επεξεργασία 
τους γίνεται κυρίως ποιοτικά με χειροκίνητες μεθόδους. Ωστόσο, με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
η χρήση ψηφιακών μεθόδων στον τομέα των γεωεπιστημών καθιστά τις πετρογραφικές μελέτες 
ευκολότερες, ενώ οι μετρήσεις είναι πλέον ποσοτικές.  
Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε τον φασματικό χαρακτηρισμό της πηγής φωτός ενός 
πολωτικού μικροσκοπίου Axioscop 40 τύπου Carl Zeiss σε 2.5× μεγέθυνση με τη χρήση 
φασματόμετρου τύπου Ocean Optics USB4000. Οι λήψεις φασμάτων έγιναν με τη χρήση πολωτή, 
αναλυτή (Nicols) η/και δείγματος, υπό διαφορετικό εύρος γωνιών (0ο–90ο), όπου υπολογίστηκε, 
για κάθε γωνία, η θερμοκρασία χρώματος της πηγής φωτός. Κατά την χρήση του πολωτή και 
μόνο, οι μετρήσεις έδειξαν μια μεταβολή θερμοκρασίας από 3012 Κ – 3171 Κ, όπου 
παρατηρήθηκε επίσης και μια ελαφριά μετατόπιση του φάσματος προς το ερυθρό. Με χρήση 
του αναλυτή μόνο οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία χρώματος ήταν στα 3007 Κ – 3223 Κ. Η 
ένταση του φάσματος σ’αυτή την περίπτωση παρουσίασε σταδιακή μείωση. Τέλος, με χρήση 
πολωτή, αναλυτή και ενός διπλοθλαστικού δείγματος (λ/4) οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία 
χρώματος ήταν μεταξύ 3689 Κ – 3796 Κ. Οι μεταβολές αυτές ενδέχεται να οφείλονται είτε στην 
επίδραση των αντικειμενικών φακών, ή/και σε αυτή καθαυτή την ποιότητα των Nicols. Αυτό είναι 
σημαντικό μια και στις διαφορετικές αυτές συνθήκες, τα χρώματα πόλωσης των ορυκτών είναι 
διαφορετικά για την κάθε περίπτωση, αλλά επίσης μεταβάλλονται και κατά την περιστροφή της 
τράπεζας του μικροσκοπίου. 
Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στην πλήρη βαθμονόμηση του πολωτικού μικροσκοπίου, το 
οποίο συνδυαζόμενο με ψηφιακές μεθόδους επεξεργασίας δίνει την δυνατότητα πλέον να 
δημιουργηθεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πετρογραφίας, που θα συμβάλλει σε πιο 
αξιόπιστες συγκρίσεις και ταυτοποιήσεις ορυκτών με βάση τις οπτικές τους ιδιότητες, ειδικά από 
το χρώμα αλλά και τα χρώματα πόλωσης. Η βαθμονόμηση δηλαδή καθιστά πιο αξιόπιστη τη 
σύγκριση της ανισοτροπίας των ορυκτών, όπου οι συγκρίσεις γίνονται με βάση την κλίμακα 
χρωμάτων πόλωσης, γνωστή και ως Michel-Lévy. Η ψηφιακή αναπαραγωγή της κλίμακας Michel-
Lévy προϋποθέτει τη γνώση της φύσης της πηγής φωτός (θερμοκρασία χρώματος, φασματική 
κατανομή ισχύος) και κατ’ επέκταση την εξισορρόπηση λευκού, την ποιότητα κατασκευής και 
τεχνικές προδιαγραφές των οπτικών φίλτρων και φακών. 
Η διπλοθλαστικότητα βρίσκει επίσης εφαρμογές σε βιομηχανικού τύπου υλικά, τα οποία 
παρουσιάζουν ανισοτροπία, όπως υγροί κρύσταλλοι, πολυμερικά υγρά, πλαστικά, λεπτά φιλμ 
και σε οπτικές ίνες. Τέλος, το φαινόμενο της ανισοτροπίας παρουσιάζουν και βιολογικά 
δείγματα, όπως το κολλαγόνο και μερικές πρωτεΐνες. 
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Ρίζος Α.Μ., Παπανικολόπουλος Α., Καλαϊτζίδης Σ., Χρηστάνης Κ. 
 

Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πατρών 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κύριος παράγοντας για την καταλληλότητα του λιγνίτη για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και 

οργανοχουμικών λιπασμάτων είναι η περιεκτικότητά του σε χουμικά συστατικά. Τα χουμικά 

συστατικά είναι προϊόντα μικροβιακού μεταβολισμού και διεργασιών πολυμερισμού και 

αναγωγής των οργανικών ενώσεων που περιέχονται σε φυτικά λείψανα. Εκχυλίζονται από την 

τύρφη και το λιγνίτη και προσφέρουν στα εδάφη γονιμότητα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν και 

στην αντιμετώπιση διάφορων ασθενειών. Τα χουμικά συστατικά αποτελούνται κυρίως από C (50-

55%), O (~33%), H (~5%), N (~4,5%), S και P, καθώς και από άλλα στοιχεία σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις (Cu, Al κ.ά.). Με βάση τη διαλυτότητά τους σε οξέα και βάσεις, διακρίνονται τρεις 

κατηγορίες χουμικών συστατικών, τα χουμικά οξέα, τα φουλβικά οξέα και οι χουμίνες.  

Σε επιλεγμένα δείγματα από το κοίτασμα λιγνίτη Προσηλίου, που βρίσκεται στην ΠΕ Σερβίων 

Κοζάνης, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι βασικές χηµικές 

και φυσικές ιδιότητες του συγκεκριμένου λιγνίτη, που είναι καθοριστικές για την παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων. Συγκεκριμένα προσδιορίστηκαν η ολική 

υγρασία των δειγμάτων, η τέφρα, τα πτητικά συστατικά, το pH και η ηλεκτρική αγωγιμότητα, η 

ορυκτολογική και η γεωχημική σύσταση. Τέλος τα δείγματα εκχυλίστηκαν με διάλυμα NaOH, 

προκειμένου να παραληφθούν τα χουμικά συστατικά, από τα οποία στη συνέχεια διαχωρίστηκαν 

τα χουμικά και τα φουλβικά οξέα. 

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με διάφορες παραλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 

ανάκτηση των χουμικών συστατικών αλλά και να προβλεφθεί ο βέλτιστος τρόπος παραγωγής σε 

βιομηχανική κλίμακα. Συγκεκριμένα μελετήθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα η επίδραση της 

θερμοκρασίας του αλκαλικού διαλύματος, του κοκκομετρικού μεγέθους του δείγματος και του 

χρόνου παραμονής του εντός του διαλύτη στο ποσοστό ανάκτησης χουμικών συστατικών. 

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα από τον λιγνίτη Προσηλίου - παρά την ξυλιτική του σύσταση - 

μπορεί να ανακτηθεί σημαντικό ποσοστό χουμικών συστατικών (>40% κ.β.). Τέλος, η υγρασία και 

η χαμηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα συστατικά, το pH και η χημική σύσταση του λιγνίτη 

Προσηλίου εμπίπτουν στα βέλτιστα όρια, γεγονός που τον καθιστά καλή πρώτη ύλη για την 

παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕ TBM 

 

Σιούτας Κ.1, Μεναρδος Α.2 
 

1 Δ.Π.Μ.Σ ‘’Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων’’,, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνειο, Αθήνα 
2 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τοµέας Μεταλλευτικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνειο, 

Αθήνα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων – ΤΝΔ (artificial neural networks – ANN) για την ανάλυση 
προβλημάτων έχει σημαντική εξάπλωση τα τελευταία χρόνια σε διάφορες εφαρμογές. Σε 
προβλήματα που σχετίζονται με την εκτίμηση των μηχανικών παραμέτρων των πετρωμάτων 
αλλά και σε περιπτώσεις κατασκευής έργων, στα οποία υπάρχουν αρκετά πειραματικά δεδομένα 
ή/και δεδομένα πεδίου, η αξιοποίηση των οποίων είναι επιτακτική για την πληρέστερη 
κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη συμπεριφορά των πετρωμάτων, η χρήση των ΤΝΔ 
μπορεί να προσφέρει αξιόλογα αποτελέσματα.  
Στη παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση της δομής και λειτουργίας των ΤΝΔ, καθώς και η 
παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η 
χρήση των ΤΝΔ στην πρόβλεψη του ρυθμού εκσκαφής (penetration rate – PR) στην κατασκευή 
σηράγγων με μηχανήματα ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ) με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού 
Python. Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπ’ όψη στη παρούσα εργασία, διατέθηκαν από τους 
ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και προέρχονται από την κατασκευή 3 υδραυλικών 
σηράγγων (Maen, Pieve και Varzo), στη Β. Ιταλία στην περιοχή των Άλπεων. Τα πλήρη δεδομένα 
με τα οποία πραγματοποιείται η ανάλυση φτάνουν τα 14 km. Η λήψη των δεδομένων γίνονταν 
είτε σε ημερήσια βάση (Pieve, Varzo), είτε ανά συγκεκριμένο μήκος όρυξης 5 m (Maen). Για την 
κατασκευή των σηράγγων χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι ΤΒΜ, ανοικτού τύπου και διπλής 
ασπίδας. 
Τα στοιχεία των γεωλογικών σχηματισμών που συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της όρυξης, οι 
μηχανικές ιδιότητές τους (RMR) καθώς και στοιχεία του ΤΒΜ (Thrust kN) ήταν οι είσοδοι του 
νευρωνικού δικτύου, ενώ ο ρυθμός προχώρησης ήταν η έξοδος που επιθυμούμε να 
προβλέψουμε ώστε να συγκριθεί με τον πραγματικό. Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης μεθόδου 
στην επίλυση προβλημάτων γίνεται βάση του πόσο πλησιάζουν οι τιμές που προβλέπονται με τις 
πραγματικές μέσω του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE). Κατασκευάστηκαν 3 διαφορετικά 
μοντέλα για κάθε μία από της σήραγγες, με διαφορετική αρχιτεκτονική το κάθε ένα, καθώς 
υπήρχαν διαφορές στο γεωλογικό σχηματισμό, στο πλήθος των δεδομένων αλλά και στα ίδια τα 
ΤΒΜ. Αποδεικνύεται ότι η ικανότητα πρόβλεψης των δικτύων που δημιουργήθηκαν είναι αρκετά 
ικανοποιητική, φτάνοντας σε επίπεδα ακρίβειας που είναι αποδεκτά λαμβάνοντας υπόψιν την 
αβεβαιότητα που διακατέχει κάθε Υπόγειο έργο. Συγκεκριμένα οι τιμές πρόβλεψης εμφανίζουν 
ένα συντελεστή συσχέτισης με τις πραγματικές, ο οποίος υπερβαίνει το 70% για κάθε ένα από τα 
έργα που εξετάστηκαν. Ακρίβεια πρόβλεψης (avg. Accuracy): Σήρραγα MAEN: 82.3%, Σήρραγα 
PIEVE: 79.3%, Σήρραγα VARZO: 72.2% 
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ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΛΑΝΘΑΝΙΔΩΝ (REE) ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, 

ΘΡΑΚΗ 
 

Σκέντζου Δ.1, Στουραϊτη Χ.1, Βουδούρης Π. 1, Βασιλάτος Χ.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ομάδα των σπανίων γαιών αποτελείται από τα δεκαπέντε χημικά στοιχεία, της ομάδας των 
λανθανίδων, από το La έως το Lu, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων Sc και Y, τα οποία 
παρουσιάζουν πολλές κοινές ιδιότητες. Κατατάσσονται στα μέταλλα κι έχουν κοινό σθένος 3+. 
Έχουν ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών ειδικότερα στην κατασκευή προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας (οθόνες υγρών κρυστάλλων, κινητά τηλέφωνα, λέιζερ, κ.α.) και στις «πράσινες» 
τεχνολογίες (π.χ. μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φωτοβολταϊκά, τουρμπίνες των 
ανεμογεννητριών). Η κατανομή των κοιτασμάτων, η αυξημένη ζήτηση, καθώς και η ευρύτερη 
χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής τα καθιστά κρίσιμα μέταλλα και αποτελούν 
ύψιστο ερευνητικό στόχο. Οι ακτινίδες είναι ομάδα στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα, από το Ac 
μέχρι το Lr. Από αυτά, μόνο τα Ac, Th, Pa και U υπάρχουν στη φύση. Παρουσιάζουν διακυμάνσεις 
στο βαθμό οξείδωσης και είναι ραδιενεργά. Τα πλέον γνωστά στοιχεία είναι το U και το Th που 
βρίσκουν χρήση ως πυρηνικά καύσιμα. 
Ο πλουτωνίτης της Μαρώνειας βρίσκεται στην ΝΑ Ροδόπη, και παρουσιάζει κοιτασματολογικό 
ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, εξαιτίας της αφθονίας ορυκτών των σπανίων γαιών και των 
ακτινίδων σε ευμεγέθεις κρυστάλλους σε τμήματά του. Ο πλουτωνίτης έχει διεισδύσει εντός 
μαρμάρων και σχιστολίθων της Περιροδοπικής ζώνης και χαρακτηρίζεται από ποικιλία 
λιθολογικών τύπων: μονζογάββρος, μονζονίτης- χαλαζιακός μονζονίτης, και μικρά γαββρικά και 
γρανιτικά σώματα. Τα τελευταία συνδέονται και με μεταλλοφορία πορφυρικού τύπου Cu-
Mo±(Au,Re). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ορυκτολογική μελέτη της μεταλλοφορίας των 
λανθανίδων και ακτινίδων καθώς και η γεωχημική μελέτη του πλουτωνίτη προκειμένου να 
προσδιοριστεί το γεωτεκτονικό περιβάλλον δημιουργίας του. 
Δείγματα από το νότιο τμήμα της εμφάνισης του πλουτωνίτη μελετήθηκαν μικροσκοπικά με τη 
χρήση πολωτικού μικροσκοπίου και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM/EDS), και μέσω 
χημικών αναλύσεων ολικού δείγματος (XRF και ICP-MS). Η ορυκτολογική σύσταση τους 
περιλαμβάνει πλαγιόκλαστα, καλιούχους αστρίους, και ελάχιστο ποσοστό χαλαζία. Επιπλέον, 
εμφανίζονται πυρόξενοι, αμφίβολοι, βιοτίτης, τιτανίτης και επίδοτο. Το κύριο μεταλλικό ορυκτό 
που συναντάται είναι ο μαγνητίτης. Σημαντικές ποσότητες LREE εμπεριέχονται σε ευμεγέθεις (5-
50μm) κρυστάλλους ορυκτών όπως απατίτης, αλλανίτης, μοναζίτης και ζιρκόνιο. Τα ορυκτά των 
ακτινιδών που εντοπίστηκαν είναι ουρανινίτης, ζιρκελίτης και κυρίως ουρανιοθορίτης και 
θορίτης. Πετρογραφικά και πετροχημικά, τα δείγματα που μελετήθηκαν ταξινομούνται ως 
μονζοδιορίτες, ανήκουν στην σωσονιτική έως υψηλού-Κ ασβεσταλκαλική σειρά και έχουν 
χαρακτηριστικά γρανιτοειδούς Ι-τύπου. Από τη μελέτη των ιχνοστοιχείων και των REE προέκυψε 
ότι το μελετηθέν σώμα προέρχεται από μάγμα που δημιουργήθηκε σε ενεργό τεκτονικό 
περιθώριο πριν από τη σύγκρουση των πλακών (pre-collisional setting). 
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ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΛΙΣΣΑΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

Σοφής Ν.1, Καλαϊτζίδης Σ.1, Ηλιόπουλος Ι.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα μεταλλεία αιματίτη του Αγίου Ελισσαίου (Μεταλλεία Βατικών) εντοπίζονται στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου σε μικρή από απόσταση από τον Κόλπο της Λακωνίας, 
και πιο συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο μεταξύ Αγίων Αναργύρων – Κουλεντιανού Πύργου και 
Βιγκλαφίων, γνωστό ως “Όρος”, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Δίκτυο Natura και 
προστατευόμενος από το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ) ως 
ιδιαίτερος ορεινός όγκος. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη σκωρίων σε διάφορες τοποθεσίες υποδηλώνει 
θέσεις αρχαίων καμινιών, με τις πιο εμφανείς στο Παλαιόκαστρο, αλλά κυρίως στο Ψαθάκι, 
εντός της σημερινής πόλης της Νεάπολης. 
Για τη μελέτη της συγκεκριμένης μεταλλοφορίας εφαρμόστηκαν πετρογραφικές και γεωχημικές 
μέθοδοι, ώστε να καθοριστούν οι γεωχημικοί και πετρολογικοί χαρακτήρες που προσδιορίζουν 
τον τύπο της μεταλλοφορίας και αποδίδουν το περιβάλλον σχηματισμού αυτής. Ειδικότερα 
πραγματοποιήθηκαν οπτική παρατήρηση λεπτών και στιλπνών τομών σε πολωτικό μικροσκόπιο 
λευκού φωτός (OM), ορυκτολογική εξέταση με περιθλασιμετρία κόνεως ακτίνων Χ (XRPD), 
γεωχημικές αναλύσεις με χρήση φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF/WD) και φασματομετρίας μάζας 
επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS), καθώς και ιστολογική εξέταση και σημειακή 
μικροανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM-EDS).  
Η εξεταζόμενη μεταλλοφορία οξειδίων σιδήρου εμφανίζεται ως επί το πλείστον με τη μορφή 
δομών ζωνώδους ή/και φακοειδούς γεωμετρίας μέσα στους ασβεστόλιθους των στρωμάτων 
Τυρού ηλικίας Κατώτερου – Μέσου Τριαδικού στην τεκτονική επαφή με τη Φυλλιτική - 
Χαλαζιτική Σειρά, επονομαζόμενη και Ενότητα Άρνας, ηλικίας Πέρμιο – Τριαδικό. Η 
μεταλλοφορία αποτελείται αποκλειστικά από οξείδια του σιδήρου. Με βάση τη στατιστική 
επεξεργασία ορυκτολογικών, ορυκτοχημικών, πετρογραφικών και γεωχημικών δεδομένων, 
προκύπτει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα οξείδια ασβεστίου (CaO) και σιδήρου (FeO), 
γεγονός που εξηγεί την ταυτότητα του μηχανισμού γένεσης. 
Μηχανισμό γένεσης του συγκεκριμένου κοιτάσματος φαίνεται να αποτέλεσε ο εμποτισμός των 
ανθρακικών σχηματισμών (ενότητα οροφής) με πλούσια σε Fe υδροθερμικά ρευστά, τα οποία 
κινήθηκαν δια μέσου κυρίως του δευτερογενούς πορώδους. 
Το κοίτασμα του Αγίου Ελισσαίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα υδροθερμικό κοίτασμα 
χαμηλών θερμοκρασιών, που αναπτύσσεται σε ζώνη αποκόλλησης (detachment fault zone) στο 
ανώτερο τμήμα ενός μεταμορφικού συμπλέγματος.  
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EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΥΡΗΝΕΣ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 

Τάλλαρου Χ.1, Βαρότσης Ν.1, Γιώτης Α.1, Μαρινάκης Δ1. 
 

1 Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο βαθμός και η φύση διαβροχής του πορώδους πετρώματος σε ταμιευτήρες πετρελαίου 
επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό του ανακτούμενου πετρελαίου σε διεργασίες δευτερογενούς 
και τριτογενούς ανάκτησης. Ανάλογα με τη φύση της διαβροχής του πετρώματος 
(υδατοδιαβρεχόμενο ή ελαιοδιαβρεχόμενο πέτρωμα), η διεπιφάνεια νερού-πετρελαίου 
διέρχεται από πόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δημιουργώντας συχνά κανάλια ροής 
καθώς και απομονωμένες περιοχές που δεν συμμετέχουν πρακτικά στο βαθμό ανάκτησης. Η 
τεχνητή αλλαγή της διαβρεξιμότητας είναι μια ανερχόμενη μέθοδος τριτογενούς παραγωγής, με 
την οποία επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης, όταν οι άλλες μέθοδοι 
κριθούν οικονομικά και τεχνικά ασύμφορες.  
Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει η αλλαγή της 
διαβρεξιμότητας σε πυρήνες ψαμμιτικού πετρώματος τύπου Berea στις καμπύλες των σχετικών 
διαπερατοτήτων τους. Η μεταβολή της διαβρεξιμότητας πραγματοποιήθηκε με εμποτισμό των 
πυρήνων με φυσικά δείγματα πετρελαίου που περιείχαν ασφαλτένια προκειμένου να 
μεταβληθεί ο χαρακτήρας τους από υδατοδιαβρεχόμενα σε ελαιοδιαβρεχόμενα. 
Αρχικά προσδιορίστηκε στο ψαμμιτικό πέτρωμα η απόλυτη διαπερατότητα κατά Klinkenberg, η 
ορυκτολογική του σύσταση, το πορώδες του, ο βαθμός αυθόρμητου εμποτισμού σε νερό 
(μετρήσεις Amott), καθώς και ο μη περαιτέρω απομακρύνσιμος βαθμός κορεσμού σε νερό (swc). 
Προσδιορίστηκαν επιπλέον οι σχετικές διαπερατότητες του σχηματισμού για διαφορετικούς 
βαθμούς κορεσμού σε πετρέλαιο/νερό, με στόχο την κατασκευή διαγραμμάτων σχετικών 
διαπερατοτήτων και την εκτίμηση της αρχικής διαβρεξιμότητας του πετρώματος.  
Στη συνέχεια οι πυρήνες εμποτίστηκαν με πετρελαϊκά ρευστά που περιείχαν δύο διαφορετικές 
συγκεντρώσεις ασφαλτενίων και ακολούθησαν νέες μετρήσεις διαπερατότητας / κορεσμών και 
αυθόρμητης διαβροχής σε νερό. Σημαντική μεταβολή παρατηρήθηκε στο πέτρωμα μετά τον 
εμποτισμό του με πετρελαϊκό ρευστό συγκεντρώσεως 9% σε ασφαλτένια, καθιστώντας το 
πέτρωμα ελαιοδιαβρεχόμενο, με εμφανείς αλλαγές στις καμπύλες σχετικών διαπερατοτήτων.  
Ο δείκτης Amott (Ι) στην υδατοδιαβρεχτή περίπτωση βρέθηκε ίσος με 0,75, ενώ μετά την αλλαγή 
της διαβροχής ήταν -0,55. Το σημείο του μη περαιτέρω απομακρύνσιμου βαθμού κορεσμού σε 
νερό αρχικά υπολογίστηκε ίσο με 22,1% ενώ για την ελαιοδιαβρεχτή περίπτωση 14,7%. Ο 
βαθμός κορεσμού του νερού στο σημείο τομής των καμπυλών των σχετικών διαπερατοτήτων 
νερού-πετρελαίου μπορεί να αποτελέσει δείκτη διαβροχής. Για τον υδατοδιαβρεχτό σχηματισμό 
βρέθηκε ίσος με 53,7% , ενώ για τον ελαιοδιαβρεχτό 43,9%. Έτσι οι καμπύλες των σχετικών 
διαπερατοτήτων εμφάνισαν μετατόπιση προς τη δεξιά πλευρά του διαγράμματος για την 
υδατοδιαβρεχτή περίπτωση, ενώ προς την αριστερή για την ελαιοδιαβρεχτή. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ  

 

Τσαβέ Π.Κ.1, Κώστογλου Μ.1, Καραπάντσιος Θ.Δ.1, Λαζαρίδης Ν.Κ.1 

 
1Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η τεχνική της επίπλευσης είναι τεχνική διαχωρισμού που βασίζεται στις διαφορές των φυσικών 
και επιφανειακών χημικών ιδιοτήτων των στερεών σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, συστατικά 
ενός αιωρήματος που βρίσκονται διεσπαρμένα σε νερό προσκολλώνται σε φυσαλίδες αερίου και 
έτσι η σχετική πυκνότητα των δημιουργούμενων συσσωματωμάτων φυσαλίδας-στερεού 
καθίσταται μικρότερη από την αντίστοιχη του υγρού, με αποτέλεσμα το συσσωμάτωμα που 
δημιουργήθηκε να επιπλέει στην επιφάνεια, από όπου και απομακρύνεται. Η απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι τα προς απομάκρυνση σωματίδια να είναι υδρόφοβα. Τα αντιδραστήρια που 
χρησιμοποιούνται στην επίπλευση διακρίνονται σε i) συλλέκτες που είναι επιφανειοδραστικες 
ουσίες για να καταστήσουν τα σωματίδια υδρόφοβα ii) αφριστικά για να δημιουργήσουν 
σταθερό αφρό και iii) τροποποιητές για τη ρύθμιση της εκλεκτικότητας πχ pH. 
Μια από τις κυριότερες προκλήσεις της βιομηχανίας των ορυκτών αποτελεί η εκμετάλλευση των 
λεπτών (45-100 μm) και υπέρλεπτων (< 20 μm) σωματιδίων ορυκτών. Είναι γνωστό ότι τα λεπτά 
και υπέρλεπτα σωματίδια είναι δύσκολο να ανακτηθούν με την μέθοδο της επίπλευσης 
(απώλειες 20-30%), κυρίως λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας της σύγκρουσης τους με 
φυσαλίδες. Σύμφωνα με πολλά πειραματικά στοιχεία που προκύπτουν από ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, η επίπλευση των λεπτών σωματιδίων μπορεί να βελτιωθεί είτε αυξάνοντας το 
φαινόμενο μέγεθος των σωματιδίων, είτε μειώνοντας το μέγεθος των φυσαλίδων. Η καλύτερη 
πρακτική προσέγγιση για την αύξηση της ανάκτησης των λεπτών σωματιδίων είναι ο 
συνδυασμός συμβατικών φυσαλίδων (> 500 μm ) αέρα και μικροφυσαλίδων (< 100 μm). 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία υβριδικής 
στήλης επίπλευσης εργαστηριακής κλίμακας διεσπαρμένου αέρα μέσω πορώδους 
διαφράγματος, εξοπλισμένη με γεννήτρια μικροφυσαλίδων (από ηλεκτρόλυση νερού) για την 
επίπλευση λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων μαγνησίτη. Με τη μέθοδο αυτή προτείνεται ένα 
αποτελεσματικό μοντέλο προσκόλλησης δύο σταδίων: αρχικά πραγματοποιείται προσρόφηση 
των μικροφυσαλίδων, η επιφάνεια των οποίων είναι καλυμμένη με μόρια αφριστικού/συλλέκτη 
στα σωματίδια του ορυκτού και στη συνέχεια προσκόλληση των σχηματιζόμενων 
συσσωματωμάτων σωματιδίων / μικροφυσαλίδων στις ανερχόμενες φυσαλίδες μεγαλύτερου 
μεγέθους. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης σωματιδίων - φυσαλίδων που 
παρατηρείται αποδίδεται σε αυξημένη απόδοση προσκόλλησης μεταξύ συμβατικών φυσαλίδων 
και σωματιδίων επικαλυμμένων με μικροφυσαλίδες. 
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν πως ο βέλτιστος εμπλουτισμός των σωματιδίων 
μαγνησίτη επιτυγχάνεται με τη χρήση ανιονικού συλλέκτη (ελαικού νατρίου), σε βασικό pH (8-
10) και τη χρήση πολύ-προπυλενικών γλυκολών (PPG) ως αφριστικά μέσα για την ενίσχυση του 
σχηματιζόμενου αφρού όπου και συγκεντρώνεται το επίπλευσμα. Επιπλέον, τα πειράματα που 
διεξήχθησαν στην υβριδική στήλη επίπλευσης έδειξαν ότι η επίπλευση των λεπτών σωματιδίων 
μαγνησίτη (-24 μm) ενισχύεται περίπου 10% παρουσία μικρών φυσαλίδων που προκύπτουν από 
την ηλεκτρόλυση του νερού, καθώς αυτές δρουν ως γέφυρες αυξάνοντας την απόδοσης 
σύγκρουσης των φυσαλίδων-σωματιδίων. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ 

ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ 
 

Τσαχουρίδης Α.1, Ιορδανίδης Α.1, Παπαστεργιάδης Ε.2 Κυρατζής Ν.1 
 

1Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 
2Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκη 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι μελέτες σχετικά με τα R.E.E. (Rare Earth Elements) δεν αποτελούν νέο ερευνητικό πεδίο, η 
ανάκτησή τους όμως από την Ιπτάμενη Τέφρα (Ι.Τ.) είναι ένα αντικείμενο έρευνας το οποίο 
βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η παρουσία των 
R.E.E στον λιγνίτη και στα προϊόντα καύσης του πιστοποιείται από αρκετές πρόσφατες έρευνες, 
από την παρουσία ορυκτών όπως ο Μοναζίτης, ο Μπαστναζίτης και το Ξενότιμο. Στην παρούσα 
έρευνα επιδιώκεται η ανάπτυξη διεργασιών για την ανάκτηση R.E.E από την ενυπάρχουσα τέφρα 
της Δυτικής Μακεδονίας. Τα αρχικά δείγματα λήφθησαν από το Νότιο Πεδίο (περιοχή Καρδιάς 
Κοζάνης) και από τον ΑΗΣ Μελίτης και ο σχεδιασμός της έρευνας προβλέπει 3 στάδια 
πειραμάτων. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την δειγματοληψία, την προετοιμασία του υλικού 
(ομογενοποίηση, ξήρανση, λειοτρίβιση, τεταρτημοριασμός) και τις διεργασίες εμπλουτισμού. Tο 
στάδιο του εμπλουτισμού αρχικά προβλέπει τον διαχωρισμό του υλικού σε έξι κλάσματα 
μεγέθους, μέσω ξηράς κοσκίνησης. Το πιο εμπλουτισμένο σε R.E.E. κλάσμα αποτελεί την 
τροφοδοσία για τις επόμενες διεργασίες. Ακολουθεί μαγνητικός διαχωρισμός, σε τρείς 
διαφορετικές μαγνητικές ροές (χαμηλή, μέτρια, υψηλή), και το πιο εμπλουτισμένο σε R.E.E. 
κλάσμα του μαγνητικού διαχωρισμού, υποβάλλεται σε βαρυτικό διαχωρισμό με χρήση βαρέος 
υγρού, σε πέντε ειδικές πυκνότητες (Sg). Ο εμπλουτισμός ολοκληρώνεται με την επιλεκτική 
συσσωμάτωση με χρήση ελαίου (Selective Oil Agglomeration) μέσω της οποίας εξετάζεται η 
συμπύκνωση των R.E.E με επιφανειοδραστικό τρόπο. Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, έχοντας 
συμπυκνώσει τα R.E.E μέσω του εμπλουτισμού, επιδιώκεται η εξαγωγή τους μέσω έκπλυσης/ 
διαλυτοποίησης. H φιλοσοφία της διεργασίας βασίζεται στον διαχωρισμό της υαλώδους φάσης 
και των υπόλοιπων ορυκτολογικών φάσεων, στην διάσπαση της υαλώδους φάσης και τη 
καταβύθιση των R.E.E, σε μορφή ιζήματος. Στην παρούσα εργασία εφαρμόζονται και 
συγκρίνονται δύο μέθοδοι. Αρχικά χρησιμοποιείται συνδυασμός οξέων/βάσεων (acidic/alkaline 
leaching) που αποτελεί και την παραδοσιακή μέθοδο έκπλυσης για την εξαγωγή των μετάλλων 
ενώ στη συνέχεια εφαρμόζεται μια πιο καινοτόμα, περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος, η έκπλυση 
με ιονικά ρευστά. Τα ιονικά ρευστά αποτελούνται εξολοκλήρου από ιόντα και παράγονται από 
τη σύζευξη ενός οργανικού κατιόντος και ενός οργανικού ή ανόργανου ανιόντος και μπορούν να 
παραχθούν εργαστηριακά. Πέραν των πολύ καλών φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, με την χρήση 
τους περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό και η ποσότητα αντιδραστηρίων (H2O, οξέα) που 
χρησιμοποιούνται στην διεργασία έκπλυσης. Το τελικό στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την 
απόσπαση του στοιχειακού μετάλλου από το οξείδιο του, που έχει παραληφθεί από το 
προαναφερθέν στάδιο. Η διεργασία αυτή πραγματοποιείται ηλεκτροχημικά, μέσω της SOM 
ηλεκτρόλυσης. Η ηλεκτρόλυση SOM αποτελεί διεργασία με καθολική εφαρμογή στην παραγωγή 
καθαρών μετάλλων.  
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ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΦΙΛΟΝΙ 80», ΛΑΥΡΙΟ, 

ΑΤΤΙΚΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΜΑΖΑ 
 

Φίτρος Μ.1, Τόμπρος Φ.Σ.2, Σπηλιοπούλου Α.3, Κοκκάλας Σ.3, ΤριανταφυλλίδηςΣ.4, 
Παπαβασιλείου Ι.2 
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2Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Ρίο Πάτρας 
 3Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Πάτρας 

4Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
157 80 Ζωγράφου, Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο Λαύριο αν και η εκμετάλλευση στο παρελθόν περιλάμβανε τα πλούσια κοιτάσματα Pb-Zn-Ag 
αντικατάστασης στα μάρμαρα, μια πιθανή μελλοντική κοιτασματολογική έρευνα εστιάζει στην 
παγκόσμιας κλάσης φλεβική μεταλλοφορία «Φιλόνι 80». Τα κοιτάσματα του Λαυρίου σχετίζονται 
γενετικά και χωρικά με τον γρανοδιορίτη της Πλάκας, ηλικίας 10-8 Ma. Το «Φιλόνι 80» αποτελεί 
μια Pb-Zn-Ag-As-Sb επιθερμική, φλεβική μεταλλοφορία, που εκτείνεται από το χωριό Πλακά ως 
τη κοιλάδα Αδάμι. Το «Φιλόνι 80» παρατηρείται ως ένα κανονικό ρήγμα, ~ΔΒΔ κατεύθυνσης (με 
μήκος > 1 km, πλάτος ≤ 2 m και κλίση 40-55° ΝΝΔ) τέμνει τους κερατίτες, skarn και skarnoids της 
άλω μεταμόρφωσης και τα μάρμαρα της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων (CBU). Το ανατολικό τμήμα 
του «Φιλόνι 80», στο οποίο πραγματοποιήθηκε και η εν λόγω μελέτη, απαντάται στα υπόγεια 
ορυχεία Νο 80 και 145, με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, βύθιση ΝΔ και μέσο πλάτος ~ 1,5m. 
Μακροσκοπικά, το ανατολικό τμήμα του «Φιλόνι 80», αποτελείται από τρεις διαφορετικούς 
φλοιούς ανάπτυξης (τύποι Α έως Γ): (i) Η ζώνη Α, με πλάτος έως 1 m, τοποθετείται στα περιθώρια 
της φλέβας και αποτελείται κυρίως από γαληνίτη+σφαλερίτη+σιδηροπυρίτη+βοτρυοειδές 
αυτοφυές αρσενικό (As) και λατύπες από τα περιβάλλοντα πετρώματα που συγκολλώνται με 
σύνδρομα (κυρίως ανθρακικά) που γεμίζουν τα κενά (ii) Ζώνη Β, η οποία αποτελεί την κύρια 
μεταλλοφορία (≥40 vol.%), και περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαοκτώ εναλλασσόμενες ζώνες 
σφαλερίτη διατεταγμένες παράλληλα με το πέτρωμα-ξενιστή, με πλάτος 10-50 cm, που περιέχει 
Ag-σουλφοάλατα+Ag-αντιμονιδια+γαληνίτη+φθορίτη και (iii) Ζώνη C, που καταλαμβάνει το 
κέντρο της φλέβας με πλάτος ~ 40 cm και είναι στείρα. 
Η μεταλλική παραγένεση στο «Φιλόνι 80» συνίσταται από χαλκοπυρίτη + γαληνίτη + 
φραϊμπεργίτη + μιαργυρίτη + πυραργυρίτη + περσεϊτη-πολυβασίτη σειρά + σφαλερίτη + 
σιδηροπυρίτη + αυτοφυές αρσενικό-στιμπαρσενικό + αντιμονίτη-παακονεννίτη. Η μέθοδος της 
καθοδοφωταύγειας έδειξε ότι τα ορυκτά ασβεστίτης, φθορίτης και σφαλερίτης είναι συγκεντρικά 
ζωνωμένα, και χαρακτηρίζονται από κολλοειδείς, μικρολατυποπαγείς, σκελετικούς και πλήρωσης 
ανοιχτών χώρων ιστούς. Οι ιστολογικές σχέσεις υποδηλώνουν ότι η απόθεση των αργυρούχων 
ορυκτών σχετίζεται με επεισόδια βρασμού που πλουσίου σε Ag υδροθερμικού ρευστού στα 
κανάλια ροής. Οι ορυκτοχημικές ημι-ποσοτικές αναλύσεις αποδεικνύουν ότι τα ορυκτά-φορείς 
του αργυρού περιέχουν από ~ 22 έως ~ 30 wt. % Ag, 4 έως 15 wt. % Zn και ίχνη As, Sb και Fe. Στον 
σφαλερίτη παρατηρούνται εναλλασσόμενες μικροζώνες πλούσιες σε Fe, Cd, Cu ή Sb ή είναι 
ελεύθερος στοιχείων. Ο γαληνίτης είναι σχεδόν καθαρός, ενώ ο σιδηροπυρίτης περιεχει ≤10 wt. 
% As. Πηγή του Ag αποτελούν τα σουλφοάλατα και αντιμονίδια, τα οποία τα εμφανίζονται στη Β 
ζώνη, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τον σφαλερίτη. 
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ΤΥΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MAPUTALAND ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ 
 

Χρυσακοπούλου Χ.1, Χρυσοχός Μ.Π.1, Καλαϊτζίδης Σ.1, Χρηστάνης Κ.1, Moussa A.2, 

Vasconcelos L.2 
 

1 Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
2 Department of Geology, Eduardo Mondlane University, Maputo, Mozambique 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αν και οι τυρφώνες στην ευρύτερη νότια Αφρική αξιοποιούνται στο έπακρο για την ανάπτυξη της 
γεωργίας, η μελέτη τους μέχρι σήμερα είναι γενικά περιορισμένη.  
Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη και ο προσδιορισμός των 
παραγόντων, που ευνόησαν την τυρφόγενεση στην παράκτια ζώνη Maputaland της Μοζαμβίκης 
με βάση δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο Καταφύγιο Ελεφάντων (Maputo Elephant 
Reserve). Στόχος είναι ο χαρακτηρισμός των τυρφώνων και ο προσδιορισμός των συνθηκών 
ιζηματογένεσης με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των οργανικών και 
ανόργανων ιζημάτων που αποτέθηκαν.  
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 διατρήματα μέχρι 4,4 m σε διάφορες θέσεις της περιοχής και 
λήφθηκαν 59 δείγματα οργανικών και ανοργάνων ιζημάτων. Στα οργανικά ιζήματα 
πραγματοποιήθηκε προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση, όπως προσδιορισμός υγρασίας, 
τέφρας, πτητικών συστατικών, pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας (eC), καθώς και προσδιορισμός της 
ορυκτολογικής και γεωχημικής σύστασης, μέσω περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) και 
φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF), αντίστοιχα, ενώ τέλος πραγματοποιήθηκε και 
ανθρακοπετρογραφική μελέτη της τύρφης. 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία αμμοθινών. Οι τυρφώνες είναι γενικά 
μικρών διαστάσεων, με ποώδη φυτοκάλυψη. Κύρια ορυκτά που εντοπίζονται στην τύρφη, είναι ο 
χαλαζίας, οι άστριοι, τα αργιλικά ορυκτά και ο σιδηροπυρίτης. Οι συνθήκες που επικρατούσαν 
κατά την απόθεση των ιζημάτων, ήταν ολιγοτροφικές έως ρεoτροφικές, με υψηλά ποσοστά 
θείου (S) και έντονη διακύμανση του pΗ. Η οµάδα των maceral με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο 
σύνολο των δειγμάτων είναι η ομάδα του Χουμινίτη, ακολουθεί η ομάδα του Ινερτινίτη και τέλος 
η ομάδα του Λειπτινίτη. Το περιβάλλον τυρφογένεσης χαρακτηρίζεται λιμναίο, λιμνοτελματικό 
μέχρι και αμιγώς τελματικό, ενώ η έντονη διακύμανση της ζελατινοποίησης υποδηλώνει 
περιοδικές ξηρασίες, αλλά και απότομα πλημμυρικά επεισόδια. Το αποτέλεσμα ήταν να 
δημιουργηθούν μικρής διάρκειας τυρφώνες σε τοπογραφικά χαμηλά σημεία μεταξύ αμμοθινών. 
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ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΑ ΑΝΙΟΝΤΑ, 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αβραμιώτης Σ.1, Φροντιστής Ζ.2, Βάκρος Ι.1, Μαναριώτης Ι.Δ.3, Μαντζαβίνος Δ.1 
 

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα 
2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 50100 Κοζάνη 

3Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια ποικιλία διεργασιών. Μια 
ενδιαφέρουσα διαδικασία είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων μέσω της πυρόλυσής της. Το στερεό 
υπόλειμμα αυτής της διαδικασίας ονομάζεται βιοεξανθράκωμα (biochar). Το βιοεξανθράκωμα, 
ένα ανθρακούχο υλικό, έχει μοναδικές φυσικοχημικές ιδιότητες και, ως εκ τούτου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διάφορες διεργασίες. Σε αυτή τη μελέτη, το biochar από φλοιό ρυζιού 
παρήχθη κάτω από διαφορετικές θερμοκρασίες πυρόλυσης και χρησιμοποιήθηκε ως 
ενεργοποιητής υπερθειικού άλατος (SPS) για την οξείδωση της σουλφαμεθοξαζόλης. 
Συγκεκριμένα, το biochar από φλοιό ρυζιού συντέθηκε πυρολύοντας την πρώτη ύλη για 1 ώρα 
κάτω από την ατμόσφαιρα περιορισμένης περιεκτικότητας σε οξυγόνο σε τέσσερις διαφορετικές 
θερμοκρασίες πυρόλυσης: 400, 550, 700 και 850°C, και χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης της 
ενεργοποίησης του υπερθειικού ανιόντος για την απομάκρυνση της σουλφαμεθοξαζόλης (SMX). 
Πειράματα αποδόμησης της SMX πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε υπέρκαθαρό νερό (UPW) 
χρησιμοποιώντας διάφορες συγκεντρώσεις biochar, SPS και SMX και αλλάζοντας το pH του 
διαλύματος (3 < pH < 10). Ελέγχθηκαν επίσης πιο πολύπλοκες υδατικές μήτρες, εκτός από το 
UPW, δηλαδή επεξεργασμένα λύματα (WW) και εμφιαλωμένο νερό (BW). Επίσης, 
προετοιμάστηκαν συνθετικές μήτρες με την προσθήκη στο UPW μερικών πιθανών αναστολέων 
της διεργασίας. 
Η παρουσία του biochar ήταν ζωτικής σημασίας για τη διεργασία, καθώς συνέβαλε στην 
ενεργοποίηση του SPS με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη αφαίρεση του 
αντιβιοτικού. Τα ποσοστά προσρόφησης και οξείδωσης αυξήθηκαν όταν χρησιμοποιήθηκε 
biochar, που είχε παραχθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία πυρόλυσης. Η μέγιστη απομάκρυνση 
παρατηρήθηκε στην περίπτωση της χρήσης biochar υψηλότερης θερμοκρασίας πυρόλυσης (T = 
850°C). 
Το όξινο περιβάλλον, γενικώς, διευκολύνει την προσρόφηση του μικρό-ρύπου σε σύγκριση με το 
βασικό περιβάλλον, ενώ η αντίδραση οξείδωσης επιβραδύνεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα 
της υδατικής μήτρας. Η προσθήκη αλκοόλης έχει μονάχα μια ελαφρώς αρνητική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας σε αντίθεση με την προσθήκη νατραζιδίου που προκαλεί 
σημαντική μείωσή της. Αυτό, ενδεχομένως, υποδεικνύει πως σημαντικό ρόλο στην αντίδραση 
έχουν οι μηχανισμοί μεταφοράς ηλεκτρονίων (electron transfer) και μονατομικού οξυγόνου 
(singlet oxygen) πέρα από τον ευρέως γνωστό μηχανισμό ενεργών ριζών (active radicals). 
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ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ (Py-GC/MS) 
 

Αϊναλή Ν. Μ.1,2, Κοντογιάννης Α.1, Καλαρώνης Δ.1, Ευγενίδου Ε.1,3, Παπαγεωργίου Μ.4, 
Χριστοδούλου Κ.4, Λιούμπας Ι.4, Παπαστεργίου Φ.4, Κύζας Γ.5, Μητρόπουλος, Α.5, 

Μπικιάρης Δ. Ν.2, Λαμπροπούλου Δ. 1,3 
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Θεσσαλονίκης 
2 Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Τμήμα Χημείας Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
3 Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

4 Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
5Τμήμα Χημείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Καβάλα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ρύπανση των μικροπλαστικών (μικροσκοπικά πολυμερικά θραύσματα με διάμετρο < 5 mm), τα 
οποία προκύπτουν από την αποσύνθεση των πλαστικών μέσω διαφόρων φυσικοχημικών 
διεργασιών, έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Oι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) επεξεργάζονται καθημερινά 
μεγάλους όγκους υγρών αποβλήτων με υψηλές συγκεντρώσεις μικροπλαστικών. Παρά το 
γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνεται απομάκρυνση των μικροπλαστικών 
που ξεπερνά το 98%, ένα μικρό ποσοστό αυτών συνεχίζει να καταλήγει καθημερινά σε υδάτινους 
αποδέκτες μέσω της διοχέτευσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Επομένως, η μελέτη της 
παρουσίας των μικροπλαστικών στις εξόδους των ΕΕΛ αποτελεί στις μέρες μας επιτακτική 
ανάγκη προκειμένου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις τους στο υδάτινο περιβάλλον. Στη βάση 
αυτή, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν o προσδιορισμός μικροπλαστικών σε επεξεργασμένα 
υγρά λύματα με τη χρήση των τεχνικών της μικροσκοπίας και της πυρόλυσης – αέριας 
χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας. Η διαδικασία προσδιορισμού των μικροπλαστικών 
περιλάμβανε τρία επιμέρους βήματα: τη δειγματοληψία, την προκατεργασία, την ταυτοποίηση 
και το χαρακτηρισμό αυτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των βημάτων υπήρξε πλήρης καταγραφή των 
επιμέρους συνθηκών και δεδομένων, ενώ η χρήση λευκών δειγμάτων (blanks) ήταν καίρια σε 
όλα τα στάδια για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών επιμολύνσεων παράλληλα με τη λήψη 
προστατευτικών μέτρων. Αρχικώς έλαβε χώρα η διήθηση του υπό μελέτη δείγματος με τη 
βοήθεια κατάλληλων φίλτρων υαλοϊνών (glass fiber filters, διάμετρος πόρων=1.6 μm), η ξήρανσή 
τους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και η διαδικασία πέψης με την προσθήκη 30% Η2Ο2 με 
στόχο την απομάκρυνση της οργανικής ύλης από το δείγμα. Τα φίλτρα εξετάσθηκαν με 
στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDX) για την απεικόνιση 
της ύπαρξης και μορφολογίας των πιθανών σωματιδίων, ενώ τέλος εφαρμόσθηκε η πυρόλυση - 
αέρια χρωματογραφία φασματομετρίας μάζας (Py-GC/MS) για την ταυτοποίηση των πιθανών 
μικροπλαστικών. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόστηκε σε πραγματικά δείγματα επεξεργασμένων 
λυμάτων από την ΕΕΛ της Σίνδου, Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παρουσία 
των μικροπλαστικών, ενώ οι πολυολεφίνες και τα ακρυλικά πολυμερή ήταν αυτά με τη 
μεγαλύτερη αφθονία. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος (Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) μέσω του Ερευνητικού Προγράμματος «Διακυβερνητική 
Διεθνής Επιστημονική και Τεχνολογική Καινοτομία-Συνεργασία». Κοινή δήλωση Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ελλάδας», (Κωδ. έργου: T7ΔKI-00220)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ 
ΕΣΧΑΡΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ 

 

Αναστασάτου Μ.1, Κυπριτίδου Ζ.1, Ασπιώτης Κ.1, Ζμπέϊλη Η.1, Σταματάκης Μ.1, Τσοβίλης 
Γ.2, Βασιλάτος Χ.1  

 
1Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2Goldeco Ανώνυμη Εταιρεία Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, Παιανία, Αττική  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παγκοσμίως, η ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας είναι μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2018/2001, 
επιδιώκεται το 32% των αναγκών της σε ενέργεια να καλύπτεται από ΑΠΕ έως το 2030, ενώ το 
2018 το ποσοστό αυτό ήταν 18%. Επομένως, η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας αναμένεται 
να αυξηθεί, ομοίως και το προϊόν της καύσης της, η τέφρα, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το 
ΕΝ 15403. Το γεγονός αυτό ενισχύεται σε εθνικό επίπεδο καθώς την επόμενη πενταετία 
αναμένεται η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος στην ηλεκτροπαραγωγή (απολιγνιτοποίηση) και 
άρα η περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ.  
Η τέφρα βιομάζας από ηλεκτροπαραγωγή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, στην τέφρα εσχάρας 
(ΤΕ) και στην ιπτάμενη τέφρα (ΙΤ). Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ο περιβαλλοντικός 
χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση της ΤΕ, η οποία προέκυψε από την καύση ελαιοπυρήνα σε 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Ο χαρακτηρισμός και η περιβαλλοντική αξιολόγηση της ΤΕ 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 33/2003. Τα δείγματα της τέφρας μελετήθηκαν 
ως προς τη δομή τους με SEM/EDS, την ορυκτολογία τους με XRD και τον χημισμό τους με ICP 
AES/MS και XRF. Επιπλέον, ελέγχθηκε η εκχυλισιμότητα των κύριων στοιχείων, των 
μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών ουσιών και των δυνητικά τοξικών ουσιών στα δείγματα 
τέφρας καθώς και σε μίγματα αυτών με αλκαλικά και όξινα εδάφη μέσω δοκιμών έκπλυσης και 
δοκιμών συνεχούς ροής σε στήλες.  
Τα δείγματα ΤΕ αποτελούνται κυρίως από άμορφη φάση και χαλαζία, με δευτερεύουσες φάσεις 
χριστοβαλίτη, Κ-ούχο άστριο και βολλαστονίτη. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 33/2003, τα δείγματα 
ΤΕ κατηγοριοποιούνται ως αδρανή απόβλητα, καθώς εμφανίζουν τους μέσους όρους των τιμών 
όλων σχεδόν των ελεγχόμενων παραμέτρων να τα κατατάσσουν στην κατηγορία των αδρανών 
αποβλήτων με εξαίρεση την οριακά υψηλή μέση τιμή του Cr. Η οριακά υψηλή μέση τιμή του Cr 
είναι συνήθης στις τέφρες λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
ως υποστρώματα κατά την περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων των εξορύξεων ενώ δεν 
είναι σπάνια και σε καλλιεργούμενα και μη, εδάφη στον ελληνικό χώρο. Επιπροσθέτως, η ΤΕ έχει 
χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για αξιοποίηση ως εδαφοβελτιωτικό, κυρίως σε 
όξινα εδάφη, καθώς εξισορροπεί το pH και αποτελεί πηγή θρεπτικών στοιχείων όπως καλίου και 
θείου.  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  

 

Αραβανή Β.1, Τσίγκου Κ.2, Κορνάρος Μ.2, Παπαδάκης Ε.Γ.1 
 

1Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεωργίου Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο, 
Ελλάδα 

2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη- Ρίο, Τ.Κ. 
26504, Πάτρα, Ελλάδα  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Ελλάδα έχει διαχρονικά ισχυρό αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και, κατά συνέπεια, σημαντικό 
ποσοστό της παραγόμενης βιομάζας αποτελείται από γεωργικά και ζωικά απόβλητα. Η παρούσα 
εργασία συγκεντρώνει στοιχεία από άλλες εργασίες, κάνει νέους υπολογισμούς και παρουσιάζει 
μια συνολική εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στη χώρα καθώς και του δυναμικού αυτής για 
παραγωγή βιοαερίου. Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, η Ελλάδα χωρίστηκε σε βόρειο και 
νότιο τμήμα και υποβλήθηκαν σχετικές προτάσεις για υπολείμματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης. Τα υπολείμματα 
χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: τα αγροτικά, τα κτηνοτροφικά και τα αγροτοβιομηχανικά, ώστε 
να είναι δυνατός ο εκ των υστέρων υπολογισμός ενέργειας συνδυάζοντας υπολείμματα και από 
τις τρεις κατηγορίες. Για τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πιο 
άφθονα υπολείμματα και ταυτόχρονα κατάλληλα για αναερόβια χώνευση είναι αυτά του 
ενσιρώματος καλαμποκιού, των βρώσιμων λαχανικών, της κοπριάς των βοοειδών καθώς και των 
υπολειμμάτων της βιομηχανίας μπύρας και κρασιού, ενώ για τη Νότια Ελλάδα είναι αυτά του 
ενσιρώματος καλαμποκιού, των βρώσιμων λαχανικών, της κοπριάς αιγοπροβάτων και των 
υπολειμμάτων της βιομηχανίας κρασιού, ντομάτας, πορτοκαλιού και επεξεργασίας ελιάς. 
Ακολουθώντας τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματά μας, συλλέχθηκαν δείγματα από όλες τις 
πολλά υποσχόμενες πρώτες ύλες για αναερόβια χώνευση για τη διεξαγωγή φυσικοχημικών 
χαρακτηρισμών και προσδιορισμού της μέγιστης πειραματικής τιμής μεθανίου προκειμένου να 
εκτιμηθεί το πραγματικό δυναμικό των αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και να οριστούν 
έτσι τα πιο αποδοτικά μείγματα βάση λεπτομερούς πειραματισμού. Η εναπομένουσα βιομάζα 
της κοπριάς αιγοπροβάτων δεν αξιολογήθηκε καθώς παρουσιάζει δυσκολία η συλλογή της. Ο 
φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των υπολειμμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση το Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, ο υπολογισμός της κυτταρίνης, της 
ημικυτταρίνης και της λιγνίνης πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτόκολλο “Determination of 
Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass” και ο προσδιορισμός της μέγιστης πειραματικής 
τιμής μεθανίου πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτόκολλο “Defining the biomethane potential 
(BMP) of solid organic wastes and energy crops”. Από τη φυσικοχημική ανάλυση διαπιστώθηκε 
ότι τα γεωργικά υπολείμματα βρώσιμων λαχανικών και ειδικότερα των υπολειμμάτων ντομάτας 
που παραμένουν στο χωράφι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας είναι πολύ ινώδη, γεγονός 
που θα προκαλέσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία του αναερόβιου 
χωνευτήρα. Τέλος, μετά τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και από ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα στέμφυλα - το κύριο κατάλοιπο της παραγωγής 
κρασιού - έχουν χαμηλή αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα σε σχέση με άλλα 
αγροτοβιομηχανικά υλικά και υψηλό ποσοστό λιγνίνης που αποτελεί παράγοντα περιοριστικό 
για την αναερόβια χώνευση.  
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ 

ΨΑΧΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

Βασιλάκης Σ.1, Παπαζώτος Π.1, Βασιλείου Ε.1, Περράκη Μ.1 
 

1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Tομέας Γεωλογικών Επιστημών,  
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15773 Ζωγράφου, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι κύριες επιπτώσεις των αγροτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, λόγω της εντατικής και 
αλόγιστης χρήσης αγροχημικών προϊόντων είναι οι εξής: α) επιβάρυνση ποιότητας εδαφών 
(αύξηση As, Cd, Cu κλπ), β) υποβάθμιση ποιότητας των υπογείων νερών (αύξηση NO3

-, PO4
3-, Cr 

κλπ).  
Στην παρούσα εργασία, προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και ο ρόλος των εκτεταμένων αγροτικών 
δραστηριοτήτων, συνεργιστικά με το γεωχημικό περιβάλλον (υπερβασικά πετρώματα 
εμπλουτισμένα σε Αs, Co, Cr, Ni κ.α.), στη λεκάνη των Ψαχνών Ευβοίας.Πραγματοποιήθηκε 
δειγματοληψία 14 δειγμάτων υπογείων νερών και μετρήθηκαν επιτόπου οι φυσικές παράμετροι 
(pH, Eh, E.C. κ.α.), ενώ αναλύθηκαν τα κύρια ιόντα (Ca2+, Mg2+, Na+, Cl-, NO3

- κ.α.) και ένα πλήθος 
μετάλλων/μεταλλοειδών (Αs, Co, Cr, Mn, Ni κ.α.). Παράλληλα ελήφθησαν 13 δείγματα εδαφικά 
σε διάφορα βάθη (0-30 cm) στα οποία μετρήθηκαν pH, E.C., Eh, οργανική ουσία 
(%),περιεκτικότητα % CaCO3, και έγιναν κοκκομετρικές και γεωχημικές (Cr, Fe, Mn κ.α.) 
αναλύσεις. 
Στα υπόγεια νερά καταγράφηκαν συγκεντρώσεις: α) NO3

- με μέση τιμή τα 166 mg/L και εύρος 
39,1-468,2 mg/L β) Cl- με μέση τιμή τα 85 mg/L και εύρος 31-420 mg/L, γ) Crtot με μέση τιμή τα 
79,5 mg/L και εύρος 18-135,2 μg/L. Στα εδαφικά δείγματα, αναλύθηκαν περιεκτικότητες: α) Fe με 
μέση τιμή τα 38243 mg/Kg και εύρος 32000-56000 mg/Kg, β) Cr με μέση τιμή τα 1540 mg/Kg και 
εύρος 1325-1925 mg/Kg, γ) Mn με μέση τιμή τα 1048 mg/Kg και εύρος 885-1385 mg/Kg. Τα 
εδάφη χαρακτηρίζονται από μετρίως λεπτόκοκκα έως μετρίως χονδρόκοκκα και η ολική οργανική 
ουσία εμφανίζει ένα εύρος 0,7-2,3%. 
Εκτός της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και των γεωχημικών διαγραμμάτων, 
πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της ρύπανσης των υπογείων νερών με τη χρήση κατάλληλων 
δεικτών και καθορισμός ζωνών τρωτότητας νιτρορύπανσης στον υπόγειο υδροφόρο (DRASTIC).  
Υψηλές τιμές Cr καταγράφονται σε νερά και εδάφη και ΝΟ3

- στα υπόγεια νερά. Το γενικό 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι η επιβάρυνση εδαφών και η υποβάθμιση των υπογείων 
νερών στη λεκάνη των Ψαχνών είναι αποτέλεσμα συνισταμένης δράσης, του γεωχημικού 
περιβάλλοντος και των αγροτικών δραστηριοτήτων. Τα υπερβασικά πετρώματα αποδεσμεύουν 
μέσω διαφόρων γεωχημικών διεργασιών το Cr στο περιβάλλον, ενώ η παρουσία ΝΟ3

- ευνοεί τη 
διαλυτοποίηση και κινητοποίηση του Cr στα υπόγεια νερά, όπως έδειξε η ισχυρή θετική 
συσχέτιση ΝΟ3

- και Cr στα υπόγεια νερά, μέσω ενός διττού μηχανισμού. Χημικές αναλύσεις 
λιπασμάτων στην περιοχή, υπέδειξαν ότι δυνητικά αποτελούν πρόσθετες πηγές χρωμίου και 
άλλων δυνητικά τοξικών στοιχείων στο περιβάλλον, που η παρουσία τους στα υπόγεια νερά 
ευνοείται από τα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως αποτυπώθηκαν στην παρούσα 
έρευνα.   
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Βασιλειάδου Α.1,2, Ζώρας Σ.1, Ιορδανίδης Α.2  
 

1 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 67100 Ξάνθη 
2 Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, 

50100 Κοζάνη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν παγκόσμιο και πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη περιβαλλοντικά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Τροφίμων των ΗΠΑ περίπου το 1/3 των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
στον κόσμο, απορρίπτεται (~ 1,6 δισ. Τόνοι/έτος). Τα απόβλητα τροφίμων καταλαμβάνουν το 19 
% του συνόλου των χώρων υγειονομικής ταφής (XYTA). Επομένως, είναι σημαντικό να βρεθούν 
καταλληλότερες πρακτικές διαχείρισης - μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων. Ένας τρόπος για 
τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία είναι η παραγωγή ενέργειας από την 
καύση εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων, όπως τα απορρίμματα αποβλήτων (Waste to 
Energy, WtE). 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων 
τροφίμων για την παραγωγή ενέργειας. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε δείγμα αποβλήτων 
τροφίμων, από την εταιρία ΔΙΑΔΥΜΑ, από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το 
θερμιδόμετρο της LECO, AC 500 χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της θερμογόνου 
δύναμης των αποβλήτων τροφίμων. Με τη χρήση της συσκευής θερμικής ανάλυσης LECO TGA 
701 μελετήθηκε η περιεκτικότητα του δείγματος σε υγρασία, πτητικά, μόνιμο άνθρακα και 
τέφρας. Με τη χρήση του στοιχειακού αναλυτή Flash EA 1112 CHNS προσδιορίστηκαν ο 
άνθρακας, το υδρογόνο, το θείο και το άζωτο. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο υπολογίστηκε από τη 
διαφορά (Ο=100-C-H-N-S-Τέφρα). Επιπροσθέτως, με τη χρήση ιοντικού χρωματογράφου 
μετρήθηκε η περιεκτικότητα σε χλώριο.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος έδειξαν πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη 
(περίπου 4500 cal/g), πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα (περίπου 5 wt %) αλλά υψηλή 
περιεκτικότητα σε χλώριο (περίπου 0,5 wt. %). Τα αποτελέσματα της στοιχειακής ανάλυσης 
έδειξαν περιεκτικότητα σε άνθρακα περίπου 46 wt. %, χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο 
(περίπου 6,5 wt. %), περιεκτικότητα σε άζωτο (περίπου 1,8 wt. %) και περιεκτικότητα σε θείο 
μικρότερη του 0,5 wt. %. Τα αποτελέσματα των αποβλήτων τρόφιμου είναι ενθαρρυντικά για την 
παραγωγή ενέργειας ως κύριο καύσιμο (ή/και ως βοηθητικό καύσιμο κάνοντας χρήση της 
τεχνολογία της συν- καύσης με το λιγνίτη) για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. 
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
 

Βασιλειάδου Α.1,2, Ζώρας Σ.1, Ιορδανίδης Α.2  
 

1 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 67100 Ξάνθη 
2 Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, 

50100 Κοζάνη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Δεδομένου ότι το 50 % των αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από την εξόρυξη και την 
επεξεργασία των πόρων, η Ευρώπη συμφώνησε να μειώσει το αποτύπωμα της κατανάλωσης και 
να αυξήσει το ποσοστό χρήσης κυκλικών υλικών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Τα απόβλητα που 
παράχθηκαν στην Ευρώπη το 2018 αναλογούν σε 5 τόνους/κάτοικο/έτος. Στην Ευρώπη, κάθε 
κάτοικος παράγει περίπου 0,5 τόνο Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). Μέρος των 
οργανικών ΑΣΑ απορριμμάτων γίνεται κομπόστ κυρίως για χρήση ως λίπασμα / ενισχυτικό 
εδάφους και το υπόλοιπο οδηγείται προς ταφή σε ΧΥΤΑ. Το κομπόστ των ΑΣΑ (Compost like 
outputs, CLO) μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση στην πρακτική παραγωγής ενέργειας από 
απόβλητα (Waste-to-Energy, WtE), καθώς πάνω από το 46 % των στερεών αποβλήτων είναι 
οργανικά. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας τράπεζας, απόβλητα με θερμογόνο 
δύναμη μεγαλύτερη από 1672 θερμ./γρ. μπορούν να έχουν μια αποτελεσματική καύση. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της ενεργειακής αξιοποίησης του κομπόστ των 
ΑΣΑ (ή αλλιώς καλούμενου Τύπου Α). Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε δείγμα αποβλήτων κομπόστ 
των ΑΣΑ, από την εταιρία ΕΔΑΔΥΜ, από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το δείγμα 
ξηράθηκε σε φούρνο στους 80 οC και κονιορτοποιήθηκε σε μέγεθος κάτω του ενός χιλιοστού. Ο 
προσδιορισμός της θερμογόνου δύναμης του δείγματος πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 
θερμιδόμετρο LECO AC 500, σύμφωνα με το ASTM D5865 13 πρότυπο. H περιεκτικότητα (κ.β. %) 
του δείγματος σε υγρασία, πτητικά, μόνιμο άνθρακα και τέφρας προσδιορίστηκε με τη συσκευή 
θερμικής ανάλυσης LECO TGA 701, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D7582 15. Τα χαρακτηριστικά 
καύσης (θερμοκρασία έναρξης και λήξης της καύσης, διάρκεια καύσης, μέγιστος ρυθμός και 
αντίστοιχη θερμοκρασία καύσης) προσδιορίσθηκαν από την θερμοσταθμική ανάλυση (TG / DTG) 
του αναλυθέντος δείγματος. Επιπροσθέτως, μοντέλα χημικής κινητικής υπολογίστηκαν από τα 
δεδομένα της θερμοσταθμικής μεθόδου.  
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος έδειξαν πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη 
(περίπου 4780 θερμ./γρ.), υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικά (~65 κ.β.%), μέση περιεκτικότητα σε 
τέφρα (περίπου 27 κ.β.%) και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε μόνιμο άνθρακα (~3 κ.β.%). Η 
συνολική απώλεια μάζας του δείγματος βρέθηκε να είναι περίπου 76 κ.β.% ενώ η μέγιστη 
θερμοκρασία στην οποία υπάρχει ο μέγιστος ρυθμός καύσης βρέθηκε να είναι περίπου στους 
300 οC, με μέγιστο ρυθμό καύσης περίπου 4.5 %/λεπτό. Τα αποτελέσματα της κινητικής 
μοντελοποίησης έδειξαν τιμή της ενέργειας ενεργοποίησης (~18 kcal/mol) παρόμοια με αυτή του 
λιγνίτη. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για την παραγωγή ενέργειας από απόβλητα με 
απώτερο σκοπό την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για μια βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 
ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Γαλάνης Π.1 
 

1Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΜΔΕ 
Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΜΔΕ Δίκαιο Ενέργειας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων επηρεάζει άμεσα τη ζωή των κατοίκων των αστικών 
κέντρων. Τούτο συνιστά πρόβλημα νομικό πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και 
ποιότητα ζωής (παράγονται ετησίως 330.000 τόνοι επικίνδυνα απόβλητα πανελλαδικά, ενώ 
μεγάλη ποσότητά τους βρίσκονται προσωρινώς αποθηκευμένη).  
Στην παρούσα εξετάζεται το εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τα στερεά ιδίως απόβλητα, 
που είναι πολυσχιδές, εξαιρετικά τεχνικό και λεπτομερειακό. Ιδίως, μελετήθηκε η νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ. Υποθέτουμε και επιδιώκουμε να διερευνήσουμε γιατί η Ελλάδα δεν 
μπόρεσε να εφαρμόσει πρόσφορες σύννομες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων. Στην Ελλάδα 
εξακολουθούσε η διαχείριση αποβλήτων να γίνεται με «προσωρινή αποθήκευσή» τους, ενώ 
στην ΕΕ προτείνεται η προώθησή τους για ανακύκλωση (ιδίως στη Γαλλία).  
Από τη διεξαχθείσα έρευνα στις νομικές πηγές, προέκυψε ότι η ισχύουσα νομοθεσία και η 
πολιτική για τα απόβλητα διαπνέεται από κάποιες γενικές αρχές παραγωγής και διαχείρισής 
τους, όπως η αρχή προφύλαξης και πρόληψης, «ο ρυπαίνων πληρώνει», η διαχείριση βάσει 
«σχεδίων και προγραμμάτων» (απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Η 
αρχή ιεράρχησης συνεπάγεται ότι πρέπει κατά σειρά να ακολουθείται η κάτωθι πορεία: 
πρόληψη => προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση => ανακύκλωση => άλλου είδους ανάκτηση 
(ανάκτηση ενέργειας) => διάθεση. Η γενικότερη αρχή της ιεράρχησης εμπεριέχει την αρχή της 
επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης και βελτίωσης της τελικής διάθεσης και επιτήρησής τους.  
Ο Ν. 4042/2012 περιέχει το γενικό πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
(ενσωματώνοντας την Οδηγία 2008/98/ΕΚ), καθιερώνοντας τη μέριμνα για την επεξεργασία 
τους, αλλά και για τον προγραμματισμό και για τους ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων). Ο δε Ν. 4496/2017 τροποποιεί τον Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών. Προσφάτως δε το ΥΠΕΝ προώθησε νόμο για την αναθεώρηση του πλαισίου 
ανακύκλωσης. Η ως άνω αρχή της ιεράρχησης εν πολλοίς δεν τηρείται στην Ελλάδα.  
Από τα αποτελέσματα της μελέτης της νομοθεσίας-νομολογίας, προκύπτει ότι καταλείπεται 
ευχέρεια στα κράτη μέλη για την επιλογή τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων και μεθόδων 
επεξεργασίας, με την υποχρέωση, όμως, θέσπισης κριτηρίων που αποσκοπούν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και στην υλοποίηση των τασσομένων από τις 
Οδηγίες στόχων, ήτοι της πρόληψης, της εγγύτητας διάθεσης στις πλησιέστερες στον τόπο 
παραγωγής τους εγκαταστάσεις και της αρχής ασφαλούς διαθέσεως των αποβλήτων. Η απόθεση 
σε χωματερές θα αποτελεί την έσχατη λύση. Προτείνονται από νομικής άποψης: η θέσπιση 
κώδικα ανακύκλωσης και φορολογικών-οικονομικών κινήτρων ανακύκλωσης, ο συνδυασμός με 
αυστηρότερη νομοθεσία για τη μη παραγωγή πλαστικών μιας χρήσης και η μετακύλιση του 
κόστους σε όσους εξακολουθούν να «θάβουν» τα απόβλητα, η εγγύτερη συνεργασία των 
ελληνικών αρχών με την Επιτροπή κλπ.  
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ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΪΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ  

 

Γιαννακόπουλος Σ.1, Φροντιστής Ζ.2, Βάκρος Ι.1, Μαναριώτης Ι.Δ.3, Μαντζαβίνος Δ.1 

 
1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα 

2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 50100 Κοζάνη 
3Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τις τελευταίες δεκαετίες, μερικά από τα φαρμακευτικά προϊόντα, στα οποία οφείλεται η 
διάσωση εκατομμυρίων ζωών, έχουν αναδειχθεί ως μια νέα κατηγορία περιβαλλοντικών ρύπων 
καθώς μπορεί να έχουν χρόνιες και οξείες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ενώ συχνά 
ανιχνεύονται σε επιφανειακά ύδατα και εκροές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Για την 
απομάκρυνση τος έχει χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία φυσικοχημικών μεθόδων. Μεταξύ αυτών, 
φαντάζει ενδιαφέρουσα η περίπτωση της χρήσης καταλύτη άνθρακα (carbocatalysis) καθώς 
υλικά πλούσια σε άνθρακα, όπως τα βιοεξανθρακώματα (Biochar, BC) φαίνεται να μπορούν να 
ξεπεράσουν το πρόβλημα της χαμηλής σταθερότητας και της έκπλυσης των μετάλλων .Το BC 
παρασκευάζεται με πυρόλυση ακατέργαστης ή μη βιομάζας και, λόγω των μοναδικών 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες διεργασίες, ενώ πλέον 
θεωρείται ένας αποτελεσματικός ενεργοποιητής οξειδωτικών ειδών για την παραγωγή ενεργών 
ριζών. 
Στην παρούσα μελέτη, παρασκευάστηκε BC από κοτσάνι λεμονιάς μέσω πυρόλυσης στους 850 °C 
για 1 ώρα και χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης για την αποδόμηση της αντιβιοτικής ουσίας 
σουλφαμεθοξαζόλη (SMX) μέσω της ενεργοποίησης υπερθειiκών άλάτων (SPS). Πειράματα 
απομάκρυνσης SMX πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε υπερκάθαρο νερό (UPW) σε συγκεντρώσεις 
SPS 50-500 mg/L, συγκεντρώσεις BC 50-200 mg/L, συγκεντρώσεις SMX 250 -1000 μg/L και αρχικό 
pH 3-10. Δοκιμάστηκαν επίσης πραγματικές υδατικές μήτρες, εκτός από το UPW, όπως 
εμφιαλωμένο νερό (BW),δευτεροβάθμια εκροή (WW) και θαλασσινό νερό (SW), ενώ συνθετικά 
διαλύματα παρασκευάστηκαν προσθέτοντας στο UPW ανθρακικά ιόντα, ιόντα χλωρίου, χουμικό 
οξύ ή αλκοόλες . Η απομάκρυνση του SMX μέσω προσρόφησης δεν ήταν πολύ μεγάλη και 
ευνοήθηκε σε όξινες έναντι των αλκαλικών συνθηκών, ενώ το SPS χωρίς την παρουσία BC δεν 
οξειδώνει πρακτικά το SMX. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, το BC ήταν σε θέση να ενεργοποιήσει το SPS και να οξειδώσει την SMX, 
με τη φαινόμενη κινητική σταθερά ψευδό πρώτης τάξης να αυξάνεται με την αύξηση της 
συγκέντρωσης του BC,του οξειδωτικού και με τη μείωση της συγκέντρωσης του SMX. Οι 
αντιδράσεις σε κάποιες πραγματικές μήτρες είναι πιο αργές (όπως WW, SW) ενώ η τεταρτοταγής 
βουτανόλη προκάλεσε μερική αναστολή, καθώς η απομάκρυνση του SMX μειώθηκε στο 75% από 
97% ύστερα από 30 λεπτά αντίδρασης, υποδηλώνοντας ότι η διάσπαση του SMX μπορεί να 
οφείλεται στην παραγωγή ενεργών ριζών στον κύριο όγκο του διαλύματος ή ακόμα και στην 
επιφάνεια του BC. Εκτός από την προσρόφηση, οι όξινες συνθήκες συνέβαλαν επίσης στην 
ταχεία οξείδωση του SMX, η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη ενεργοποίηση της SPS. Επιπλέον, 
παρατηρείται υψηλότερος ρυθμός οξείδωσης με την αύξηση της συγκέντρωσης ιόντων χλωρίου 
πράγμα που πιθανότατα οφείλεται στην παραγωγή ενεργών ειδών χλωρίου. 
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ΕΚΠΛΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ pH ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑΤΑ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ-ΜΑΡΓΑΣ ΤΟΥ 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Γεωργάκη Μ.Ν.1, Καντηράνης Ν.1, Βογιατζής Δ.1, Φιλιππίδης Α.1 
 

1Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η απόθεση της ιπτάμενης τέφρας και η έκπλυση μετάλλων από αυτή, μπορεί να επιβαρύνει 
ύδατα, εδάφη και γενικότερα το περιβάλλον. Επιπλέον, η συνεξόρυξη των λεπτών μαργαϊκών 
ενστρώσεων και καύση αυτών με τον λιγνίτη οδηγεί στην αύξηση της συγκέντρωσης των 
μετάλλων και άλλων χημικών στοιχείων στην ιπτάμενη τέφρα. Ο βαθμός έκπλυσης σε 
διαφορετικές συνθήκες pH κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, επιβαρυντικών και μη για το 
περιβάλλον, από μίγματα ιπτάμενης τέφρας (IT) και μάργας (M) του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποτελεί τον κύριο στόχο της παρούσας εργασίας. 
Τα δείγματα ιπτάμενης τέφρας και μάργας συλλέχθηκαν από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και από 
το ορυχείο Νοτίου Πεδίου, αντίστοιχα. Προετοιμάστηκαν πέντε μίγματα αυτών, σε διαφορετικές 
επί της εκατό κατά βάρος αναλογίες (ΙΤ:Μ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 και 0:100), 
προσομοιάζοντας τις πιθανές συνθήκες απόθεσης, ώστε να διερευνηθεί η έκπλυση των 
περιεχόμενων στοιχείων τους σε διαφορετικές συνθήκες pH. Οι δοκιμές έκπλυσης έγιναν 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-12457/1-4 (2003) τόσο στα αρχικά υλικά, όσο και στα 
διαφορετικά μίγματα αυτών. Η ρύθμιση του pH των πειραμάτων έκπλυσης στις τιμές στόχου 6, 8, 
10 και 12 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συγκεκριμένου όγκου πρότυπων διαλυμάτων 
υδροχλωρικού οξέος (HCl) και υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), όπως αυτοί προέκυψαν από τα 
πειράματα αναφοράς pH-χρόνου των αρχικών υλικών. Οι τιμές στόχοι επιλέχθηκαν με βάση τις 
συνηθισμένες τιμές pH που δίνουν εδάφη και επιφανειακά ή υπόγεια νερά της περιοχής 
μελέτης, ρυπασμένα ή μη. Για τη χημική ανάλυση των εκπλυμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της Φασματοσκοπίας Ατομικής Απορρόφησης.  
Διαπιστώθηκε ότι διατηρώντας σταθερές τις αναλογίες των εξεταζόμενων μιγμάτων και 
μεταβάλλοντας τις συνθήκες pH από 6 έως 12, τα στοιχεία Mn, Pb και Sn εκπλύνονται σε 
συγκεντρώσεις κάτω του ορίου ανίχνευσης σε όλα τα μίγματα. Σε τιμές pH 6 έως 12, η ιπτάμενη 
τέφρα αποβάλλει στην υγρή φάση υψηλές συγκεντρώσεις Ca, Mg, Cr και Ni, ενώ η μάργα 
αποβάλλει υψηλές συγκεντρώσεις Ca, Mg, Ni και Rb. Τα μίγματα ιπτάμενης τέφρας και μάργας 
αποβάλλουν υψηλές συγκεντρώσεις Ca, Mg, Ni, Cr και Rb ως αποτέλεσμα της αθροιστικής 
συνεισφοράς και των αρχικών υλικών στα μίγματα και μικρότερες συγκεντρώσεις K, Sr, Na, Co, 
Fe και Zn.  
Συνεπώς, τα δείγματα ιπτάμενη τέφρας και μάργας και τα μίγματα αυτών μπορούν να 
αποβάλλουν υψηλές συγκεντρώσεις κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων-βαρέων μετάλλων σε 
υδατικά διαλύματα τόσο σε όξινες, όσο και αλκαλικές συνθήκες. Έτσι, ανάλογα με τις 
επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη μεταφορά και απόθεση των υλικών αυτών, 
αλλά και στο χώρο απόθεσης, είναι δυνατόν διάφορα συστατικά που περιέχονται στην ιπτάμενη 
τέφρα και τη μάργα να μεταφερθούν στην υγρή φάση και από εκεί στο περιβάλλον, 
προκαλώντας υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Δημητριάδου Η.1, Ευαγγελόπουλος Β.2, Κελέσης Α.1,3, Κασσωμένος Π.1,4, Ντομοπούλου 
Α.5 

 
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας/ΔΙΑ, Αριστοτέλους 18, GR-

26335, Πάτρα 
2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 50100 Κοζάνη 

3Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Δήμος Θεσσαλονίκης, 
Κλεάνθους 18, 54642 Θεσσαλονίκη 

4 Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, GR-45110, Ιωάννινα 
5Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 50100 

Κοζάνη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων αποτελεί σημαντική παράμετρο για την υγεία των 
ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται μέσα σε κτίρια. Στην εργασία αυτή έγινε διερεύνηση των επιπέδων 
των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, PM2.5 και PM1, για μια περίοδο δέκα μηνών (01/05/2019 - 
29/02/2020), εντός ενός ειδικά διαμορφωμένου εργασιακού χώρου (γραφείου) του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με 
αισθητήρα χαμηλού κόστους του σταθμού ECOMZEN της ECOMESURE. Ο αισθητήρας που 
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων ήταν ένας οπτικός αισθητήρας με 
όριο ανίχνευσης τα 2μgm-3 και ακρίβεια τα 4μgm-3. Κατά την προαναφερθείσα περίοδο, τα δεδομένα 
χωρίστηκαν σε τρεις περιόδους μετρήσεων: στην περίοδο μη λειτουργίας, στην περίοδο 
περιορισμένης λειτουργίας και στην περίοδο πλήρους λειτουργίας του Πανεπιστημίου και του χώρου, 
που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Η μέση ημερήσια συγκέντρωση, όλης της 
περιόδου των μετρήσεων, για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, PM2.5 και PM1, υπολογίστηκε ίση με 
25,9±16,1μg/m3, 24,2±15,2μg/m3, 20,7±13,2μg/m3, αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα της εργασίας 
προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα επίπεδα των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, 
PM2.5 και PM1, παρατηρήθηκαν, την περίοδο πλήρους λειτουργίας του Πανεπιστημίου και του χώρου 
των μετρήσεων. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην αυξημένη ανθρώπινη παρουσία και 
δραστηριότητα, καθώς και τον αριθμό των ατόμων, στο χώρο του Πανεπιστημίου και στο χώρο των 
μετρήσεων. Επίσης, οι εκπομπές των αιωρούμενων σωματιδίων, μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, είναι 
πιθανόν να οφείλονται σε πηγές, που υπάρχουν, τόσο στον εσωτερικό χώρο του γραφείου, όσο και 
στο εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες ενδεχομένως να οδήγησαν στις αυξημένες συγκεντρώσεις την 
περίοδο πλήρους λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Αντίθετα, οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις των 
PM10, PM2.5 και PM1 παρατηρήθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών και συνεπώς μειωμένης 
ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσίας στο χώρο. Γενικά, τα επίπεδα των αιωρούμενων 
σωματιδίων, που μετρήθηκαν όλες τις προαναφερθείσες περιόδους, ήταν στην πλειονότητά τους 
χαμηλά και έτσι δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Επίσης, από 22/07/2019 έως 06/08/2019 έγινε μια 
ενδεικτική σύγκριση (παράλληλες μετρήσεις) των συγκεντρώσεων των ΡΜ10 και ΡΜ2.5, μεταξύ του 
αισθητηρίου χαμηλού κόστους ECOMZEN και ενός αναλυτή μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων Dust 
Monitor #180, της GRIMM Aerosol Technik (πρότυπη οπτική μέθοδος), μέσα στο χώρο των μετρήσεων 
(r2=0,7 για τα ΡΜ10 και r2=0,78 για τα ΡΜ2.5). Γενικά, παρατηρήθηκε ότι, οι μετρήσεις των ΡΜ10 και 
ΡΜ2.5 του αισθητηρίου χαμηλού κόστους υπερεκτιμούν τη συγκέντρωση των ΡΜ10 και ΡΜ2.5 σε σχέση 
με τις μετρήσεις με τη πρότυπη οπτική μέθοδο. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι η εφαρμογή της 
καινοτόμου τεχνολογίας των αισθητήρων χαμηλού κόστους, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 
παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σε εσωτερικούς εργασιακούς 
χώρους.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Έλληνα Φ.1, Κελέσης Α.1,2, Κασσωμένος Π.1,3, Ευαγγελόπουλος Β.4, Γραμματόσης Δ.5 
 

1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας/ΔΙΑ, Αριστοτέλους 18, GR-
26335, Πάτρα  

2Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Δήμος Θεσσαλονίκης, 
Κλεάνθους 18, 54642 Θεσσαλονίκη 

3Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, GR-45110, Ιωάννινα 
4Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 50100 Κοζάνη 

5Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας/ΔΧΤ,  
Αριστοτέλους 18, GR-26335, Πάτρα  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Η Θεσσαλονίκη είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, με αρκετά πολεοδομικά 
προβλήματα, στην οποία ο συνδυασμός του μεγάλου αριθμού οχημάτων, που κυκλοφορούν σ’ 
αυτήν και οι μετεωρολογικές συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή, έχουν σαν αποτέλεσμα 
την υποβάθμιση του ατμοσφαιρικού της περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή έγινε μελέτη των 
χρονικών και χωρικών μεταβολών των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων ΝΟ2, Ο3, PM10, CO, 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τη χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών ArcGis και ειδικότερα, εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι χωρικής ανάλυσης του 
λογισμικού ArcGis, IDW, RBF, LPI, GPI & Kriging. Οι διαθέσιμες μετρήσεις των συγκεντρώσεων 
των ατμοσφαιρικών ρύπων αντλήθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του 
Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη χρονική περίοδο 
2001 έως 2018. Τα δεδομένα εξετάσθηκαν για όλο το διάστημα 2001-2018 και για τις επιμέρους 
χρονικές περιόδους 2001-2009 και 2010-2018, δηλαδή πριν και κατά τη διάρκεια της ελληνικής 
οικονομικής κρίσης. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δοκιμάστηκαν όλες οι μέθοδοι 
παρεμβολής του προαναφερθέντος λογιστικού προγράμματος. Τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα 
προέκυψαν από τη χρήση των ντετερμινιστικών μεθόδων IDW και RBF. Οι άλλες μέθοδοι δεν 
απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω πιθανότατα του μικρού αριθμού σημείων 
δειγματοληψίας. Από τη χωρική ανάλυση των συγκεντρώσεων των ρύπων που εξετάσθηκαν, 
προκύπτει ότι, τα μεγαλύτερα επίπεδα των ρύπων NO2, PM10 και CO εμφανίζονται στο 
πυκνοκατοικημένο κέντρο της πόλης, όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες (κυκλοφορία 
οχημάτων, θέρμανση, κλπ.) είναι αυξημένες. Τα επίπεδα αυτά σταδιακά μειώνονται, όσο 
απομακρυνόμαστε προς την περιφέρεια. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του Ο3 
εμφανίζονται αυξημένες στις περιαστικές περιοχές. Από τη σύγκριση της χωρικής κατανομής των 
επιπέδων των PM10, NO2 και CO, για τα χρονικά διαστήματα 2001-2009 και 2010-2018, 
διαπιστώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα επίπεδα αυτών των ρύπων 
μειώθηκαν σαφώς, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Αντίθετα, τα επίπεδα του όζοντος 
την περίοδο 2010-2018, δηλαδή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν σχεδόν σ’ 
όλες τις περιοχές, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις της περιόδου 2001-2009. Έτσι, διαπιστώνεται 
ότι, αφενός υπάρχει διατήρηση ή και ενίσχυση του προβλήματος της φωτοχημικής ρύπανσης, 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφετέρου οι αλλαγές των κοινωνικών και 
οικονομικών συνθηκών των πολιτών, που ήταν συνέπεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, είχαν 
σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, στην αστική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Ζιούζιος Δ.1, Μπαράς Ν.1, Δασυγένης Μ.1, Τσανακτσίδης Κ.2 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η ταχύτατη ανάπτυξη της αστικοποίησης και η 
καταναλωτική εξέλιξη, συμβάλλουν στη δραματική αύξηση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ). Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών του 2018, το 55% του πληθυσμού ζει σε 
αστικές περιοχές και αναμένεται να αυξηθεί σε 68% μέχρι το 2050. Η συγκέντρωση αυτού του 
ποσοστού του πληθυσμού αναμένεται να εκτινάξει ακόμη περισσότερο την παραγωγή των ΑΣΑ. 
Σε έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2012, η παραγωγή ΑΣΑ υπολογιζόταν σε 1,3 
δισεκατομμύρια τόνους τον χρόνο, με πρόβλεψη για αύξηση στα 2,2 δισεκατομμύρια τόνος τον 
χρόνο το 2025. Βάσει αυτών των δεδομένων γίνεται εύκολα αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι 
σημασίας να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ και ανακύκλωσης.  
Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Internet of Things 
(IoT). Με την χρήση των ενσωματωμένων συστημάτων, τους αισθητήρες, τα έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα και την συνδεσιμότητα μεταξύ τους μπορούμε να αναπτύξουμε τα εργαλεία για την 
ορθότερη διαχείριση των ΑΣΑ και την μείωση του κόστους διαχείρισης τους.  
Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ σε ειδικό κάδο ο 
οποίος κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Ο ειδικός κάδος κατασκευάζεται από 
πεπιεσμένο χαρτόνι το οποίο ενισχύεται με κόλλα η οποία κατασκευάζεται από διογκωμένη 
πολυστερίνη (C8H8). Στον κάδο έχει εγκατασταθεί ένα ενσωματωμένο σύστημα Arduino, με 
αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και υπερήχων (ultrasonic). Αξιοποιώντας την ασύρματη 
τεχνολογία LoRa WAN, το ενσωματωμένο σύστημα στέλνει τα δεδομένα σε ένα πληροφοριακό 
σύστημα, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το πότε γεμίζει ένας κάδος, 
για το εάν το καπάκι παραμένει ανοιχτό και εάν έχει πάρει φωτιά. Συλλέγοντας αυτά τα 
δεδομένα, ο εκάστοτε διαχειριστής του συστήματος μπορεί να αναδιανέμει του κάδους με 
διαφορετικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και να μειώσει το κόστος 
καυσίμων και εργατοωρών των απορριμματοφόρων από την άσκοπη μετακίνηση τους, 
παρέχοντας συμβουλές στη διαχειριστική αρχή για την αλλαγή των δρομολογίων. 
Μετά από την πιλοτική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, αποδείχθηκε ότι είναι δυνατή η μείωση του κόστους καυσίμων των 
απορριμματοφόρων μέχρι και 20%, ότι δεν χάνονται δεδομένα με την χρήση του δικτύου LoRa 
και ότι άμεσα οι διαχειριστές ενημερωνότανε από το σύστημα στην εφαρμογή του κινητού τους 
εάν κάποιο καπάκι και ποιο έμεινε ανοιχτό καθώς και για εκδήλωση φωτιάς.  
Τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής πέραν της κυκλικής οικονομίας, αποτελεί η αντοχή του 
κάδου καθώς και η μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων παρουσιάζοντας 
οικονομικό όφελος για την Διαχειριστική αρχής απορριμμάτων. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΚΤΩ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΟΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ιακωβίδης Ι.Χ.1, Μπερέτσου Β.Γ.1, Μηνά Θ.1, Χρίστου Α.2, Φάττα-Κάσινου Δ.1 
 

1Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού 
Νηρέας, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ. Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος 

2Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Υπουργείο Γεωργία, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τ.Θ. 22016, 
1516 Λευκωσία, Κύπρος 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν αναγνωριστεί ευρέως τις τελευταίες 
δεκαετίες. Σε συνδυασμό με τη λειψυδρία και την αυξανόμενη ανάγκη για τρόφιμα λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού, ενισχύθηκε το ενδιαφέρον για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (ΕΑΛ). Σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η 
χρήση ΕΑΛ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κύριες συνιστώσες της αειφόρου διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων και ένα από τα κύρια μέτρα μετριασμού της λειψυδρίας, καθώς μπορεί να είναι 
μια κατάλληλη εναλλακτική λύση για παροχή νερού για άρδευση καλλιεργειών. Ωστόσο, 
προκλήσεις όπως η ύπαρξη «ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος» στα ΕΑΛ, μπορεί να 
λειτουργήσουν ως περιοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών 
επαναχρησιμοποίησης ως λύση για τη λειψυδρία. Η πιθανή παρουσία τέτοιων μικρορύπων στα 
ΕΑΛ έχει ιδιαίτερη σημασία για την επαναχρησιμοποίησή τους στη γεωργία, καθώς οι 
μικρορύποι μπορούν να συσσωρευθούν στο έδαφος και να προσληφθούν εν συνεχεία από τις 
ρίζες, τα φύλλα και τους καρπούς των φυτών περνώντας έτσι στην τροφική αλυσίδα. 
Βάσει των πιο πάνω, η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ύπαρξης μικρορύπων σε 
φυτά μαρουλιού που καλλιεργήθηκαν μέσα σε λυσίμετρα σε πραγματικές συνθήκες, και 
ποτίζονταν με ΕΑΛ προερχόμενα από σταθμούς επεξεργασίας στους οποίους γίνεται χρήση της 
μεθόδου ενεργού ιλύος (CAS) και βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (MBR). Δείγματα ΕΑΛ, χώματος 
και μαρουλιού συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό των οκτώ φαρμακευτικών 
ενώσεων (αζιθρομυκίνη, καρμπαμαζεπίνη, σιπροφλοξασίνη, κλαριθρομυκίνη, δικλοφενάκη, 
ερυθρομυκίνη, σουλφαμεθοξαζόλη και τριμεθοπρίμη), χρησιμοποιώντας υγρή χρωματογραφία 
υπερ-υψηλής απόδοσης συζευγμένη με διαδοχική φασματομετρία μαζών (τετραπολικού 
αναλυτή́ μαζών). Η αναλυτική μέθοδος που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό των οκτώ 
ενώσεων, επικυρώθηκε σε όλες τις εξεταζόμενες μήτρες. Η γραμμικότητα, η ακρίβεια, η 
πιστότητα, η ειδικότητα είναι μερικά από τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση 
της αναλυτικής μεθόδου που αναπτύχθηκε. 
Τα αποτελέσματα σχετικά με την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση των οκτώ αναλυτών στις 
διάφορες γραμμές επεξεργασίας, έδειξαν ότι στη γραμμή επεξεργασίας που ποτίστηκε με εκροές 
ΕΑΛ από CAS, οι ενώσεις της αζιθρομυκίνης και της καρμπαμαζεπίνης ανιχνεύτηκαν σε όλες τις 
μήτρες (ΕΑΛ, εδάφους και φυτού). Στη γραμμή επεξεργασίας που ποτίστηκε με εκροή ΕΑΛ από 
MBR, η πλειονότητα των εξεταζόμενων ενώσεων ανιχνεύθηκε, αλλά στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις τους ήταν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι η καρπαμαζεπίνη ανιχνεύτηκε σε όλες τις μήτρες που ποτίστηκαν με εκροές από 
ΕΑΛ από CAS και MBR. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της αναλυτικής 
μεθόδου και τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν κατά την προφορική 
παρουσίαση.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Κοντοδήμος Ι., Γραμμέλης Π., Αμάραντος Π. 
 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ, Πτολεμαΐδα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια η αναερόβια χώνευση αποτελεί την πλέον διαδεδομένη ορθή πρακτική για 
τη διαχείριση τόσο των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων όσο και των αστικών οργανικών 
αποβλήτων. Τόσο σε παγκόσμιο όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση 
των μονάδων αναερόβιας χώνευσης. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν με πληθώρα υποστρωμάτων 
και αξιοποιούν το παραγόμενο βιοαέριο προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 
χρησιμοποιώντας μονάδες συμπαραγωγής. Η βιωσιμότητα των μονάδων αυτών προϋποθέτει την 
ορθή λειτουργία των χωνευτήρων. Η αναερόβια χώνευση αποτελεί μία ιδιαίτερα πολύπλοκη 
βιοχημική διεργασία που επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων. Προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η λειτουργία των αναερόβιων χωνευτήρων είναι αναγκαία η παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο των πλέων σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη διεργασία.  
Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν 
και επηρεάζονται κατά την αναερόβια χώνευση καθώς επίσης η δυνητική εκμετάλλευση των 
αποβλήτων που παράγονται από αγροκτηνοτροφικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν μεν 
σημαντικό ρυπαντικό φορτίο για το περιβάλλον, μπορούν όμως να αποδώσουν ενεργειακά κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο τομέας αυτός αποτελεί ευκαιρία για τη Δυτική Μακεδονία, που 
στην παρούσα φάση διανύει την αρχή της μεταλιγνιτικής εποχής.  
Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε αναερόβιους βιοαντιδραστήρες διαλείποντος έργου 
εργαστηριακής κλίμακας υπό μεσόφιλες συνθήκες (35±2oC). Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκαν 
αγροκτηνοτροφικά απόβλητα προερχόμενα από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τυροκομικά απόβλητα (τυρόγαλο) και απόβλητα τριφασικού 
ελαιοτριβείου (κατσίγαρος). Η πειραματική διαδικασία διήρκησε συνολικά 21 ημέρες. Κατά την 
διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας πραγματοποιούνταν μετρήσεις pH, ολικών στερεών, 
πτητικών στερεών, πτητικών λιπαρών οξέων, ολικού οργανικού άνθρακα και παραγωγικότητας 
βιοαερίου σε τυροκομικά απόβλητα (τυρόγαλο) και απόβλητα τριφασικού ελαιοτριβείου 
(κατσίγαρος).Η οργανική φόρτιση υπολογίστηκε σύμφωνα με τα πτητικά στερεά VS και 
παρακολουθήθηκε η μεταβολή τους κατά το διάστημα της όλης διεργασίας. Ο ρυθμός 
κατανάλωσης των πτητικών στερεών ήταν 65% για τα απόβλητα τυροκομείου και 33% για τα 
απόβλητα ελαιοτριβείου. Το παραγόμενο αθροιστικό CH4 ml/g VS added ήταν 423,39 και 82,23 
αντίστοιχα. Τέλος, σύμφωνα με τις μετρήσεις της παρούσας εργασίας, ο όγκος τυρόγαλου 
μπορεί να αποδώσει 201,11 Mwh θερμικής ενέργειας ,αντίστοιχα ο όγκος του κατσίγαρου 3,16 
Mwh. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Chlorella vulgaris ΣΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 
 

Μαστροπέτρος Σ.Γ.1, Κούτρα Ε.1, Κορνάρος Μ.1 

 
1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λόγω της διαδεδομένης εφαρμογής της αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων τις τελευταίες 
δεκαετίες, κρίνεται απαραίτητη η αποτελεσματική διαχείριση των απορροών της διεργασίας. Τα 
μικροφύκη έχουν αποδειχθεί μία πολλά υποσχόμενη λύση για την αξιοποίηση του υγρού 
κλάσματος των απορροών, καθώς εκμεταλλεύονται τα οργανικά συστατικά, το άζωτο και τον 
φωσφόρο που περιέχονται, για την ανάπτυξή τους. Ταυτόχρονα, οι καλλιέργειες μικροφυκών σε 
απόβλητα προσφέρουν πληθώρα κυτταρικών προϊόντων υψηλής αξίας, ελαχιστοποιώντας το 
κόστος παραγωγής. 
 Για την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν καλλιέργειες δύο στελεχών του είδους Chlorella 
vulgaris σε αναερόβια απορροή μίγματος ληγμένων τροφίμων και υδρολύματος πανών. Τα 
μικροφύκη καλλιεργήθηκαν σε απορροή διαφορετικών συγκεντρώσεων αμμωνιακού αζώτου 
(ΝΗ4-Ν), οι οποίες προέκυψαν μετά από αφαίρεση αμμωνίας (ammonia stripping), που 
πραγματοποιήθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα. Οι καλλιέργειες διεξήχθησαν σε 
φωτοβιοαντιδραστήρες τύπου batch με παροχή φωτός 40 μmol φωτονίων m-2 s-1 και 0.5 L min-1 
αέρα. Το pH και η θερμοκρασία διατηρήθηκαν σταθερά σε 7.8 και 25 °C, αντίστοιχα. 
Το φυσικά απομονωμένο στέλεχος έδειξε καλή προσαρμοστικότητα στην αναερόβια απορροή, 
καθώς η συγκέντρωση της βιομάζας έφτασε τα 1.07 ±0.11 g L-1 για αρχική συγκέντρωση ΝΗ4-Ν 
ίση με 500 mg L-1 και τα 1.43 ±0.10 g L-1 για 25 mg ΝΗ4-Ν L-1. Αντίθετα, το δεύτερο στέλεχος (SAG, 
211-11b) δεν ξεπέρασε τα 1.02 ±0.14 g L-1 στην απορροή με το μικρότερο περιεχόμενο ΝΗ4-Ν. 
Παρουσία περίσσειας αζώτου, τα μικροφύκη μείωσαν κατά 90% το COD και τον ολικό φωσφόρο 
του αποβλήτου, ενώ το ΝΗ4-Ν απομακρύνθηκε σε μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση του 
πρώτου στελέχους. Ακολούθως, η παραγόμενη βιομάζα αναλύθηκε ως προς τα επιμέρους 
συστατικά, με το 50% περίπου να αντιστοιχεί σε πρωτεΐνες. Οι ενδοκυτταρικοί υδατάνθρακες 
έφτασαν στο 20%, ενώ τα λιπίδια δεν ξεπέρασαν το 10% (w/w). Αντίθετα, υπό περιορισμό 
αζώτου, οι υδατάνθρακες αυξήθηκαν σε βάρος των πρωτεϊνών, ενώ τα λιπίδια συσσωρεύθηκαν 
έως 18.5%. Επιπλέον, οι περιεχόμενες χρωστικές επηρεάστηκαν αρνητικά από την έλλειψη 
αζώτου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το είδος Chlorella vulgaris προσαρμόστηκε επιτυχώς σε 
αναερόβιες απορροές με υψηλά επίπεδα αμμωνιακού αζώτου, συνθέτοντας βιομάζα πλούσια σε 
συστατικά υψηλής αξίας. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των παραμέτρων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροφυκών στα εν λόγω υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων 
της παροχής CO2 στις καλλιέργειες και της έντασης του διαθέσιμου φωτός, σε σχέση με την 
θολερότητα και το χρώμα του αποβλήτου. 
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Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Μαυροματίδου Χ.1, Τρικοιλίδου Ε.1, Σαμιώτης Γ.1, Τσικριτζής Λ.1, Αμανατίδου Ε.1 
 

1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι διασυνοριακές περιοχές ενίοτε μοιράζονται μια υδατική λεκάνη για την κάλυψη των αναγκών 
τους αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Για το λόγο αυτό 
η χρήση κοινών εργαλείων χαρακτηρισμού της ποιότητας των υδάτων είναι αναγκαία για τη 
γρήγορη λήψη αποφάσεων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός νέου, 
ακριβούς, ευαίσθητου και λειτουργικού δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας υδάτων, ο οποίος 
λαμβάνει υπόψη του τη νομοθεσία και τη γνώμη των ειδικών. Ο δείκτης αυτός, με την ονομασία 
«ΥΔΩΡWQI» δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας 
Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, με τίτλο 
SAVE-WATER,. Το έργο αντιμετωπίζει τα ανοιχτά προβλήματα και τις προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαχείριση κοινών υδάτων, προωθώντας μια διακρατική στρατηγική για τη διαχείριση του 
πόσιμου νερού και ενισχύοντας μια κοινή πολιτική διαχείρισης μεταξύ τριών Ελληνικών και δύο 
Αλβανικών διασυνοριακών περιοχών. 
Ο ΥΔΩΡWQI αναπτύχθηκε με την μέθοδο Delfi και περιλαμβάνει επαρκή αριθμό παραμέτρων 
παρακολούθησης διαφορετικών κατηγοριών. Στην τελική μορφή του δείκτη συμπεριελήφθησαν, 
οι εξής παράμετροι: Cr(VI), E-coli, Μόλυβδος, Αρσενικό, Κάδμιο, Κολοβακτηριοειδή κοπράνων, 
Ολικά Παρασιτοκτόνα, Υδράργυρος, ΝΗ4

+, COD, ΝΟ2
-, ΝΟ3

-, ΤΡ, Cl-, PCB’s-PCT's και VOCs. Οι 
παράμετροι PCB’s-PCT's και VOCs συμπεριλαμβάνονται μόνο σε περιπτώσεις που συναντώνται 
συχνά στην εξεταζόμενη περιοχή λόγω του υψηλού κόστους και χρόνου που απαιτείται για την 
ανάλυση τους.  
Ο ΥΔΩΡWQI χαρακτηρίζει την ποιότητα των υδάτων σε Άριστη, Καλή, Μέτρια, Οριακή και Κακή 
με βάση ειδικούς συντελεστές βαρύτητας, τα νομοθετικά όρια και τις επιθυμητές τιμές της 
εκάστοτε παραμέτρου. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 54 δειγματοληψίες σε ισάριθμες θέσεις 
κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα, των παραποτάμων αυτού, καθώς και σε ρέματα που 
συμβάλλουν σε αυτούς. Ο ΥΔΩΡWQI εφαρμόστηκε σε 20 επιλεγμένα σημεία με γνώμονα τη θέση 
τους (πριν και μετά από συμβολές ρεμάτων/ποταμών, γειτνίαση με αστικούς ιστούς κλπ). Από 
την εφαρμογή του εντοπίστηκαν σημεία στα οποία η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται 
οριακή έως κακή. Τα σημεία αυτά δέχονται περιβαλλοντικές πιέσεις καθώς βρίσκονται πλησίον 
των απολήξεων των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της περιοχής. 
Ο ΥΔΩΡWQI αποτελεί ευέλικτο εργαλείο για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας ενός υδάτινου 
σώματος. Η εφαρμογή του έγινε με βάση τα όρια της νομοθεσίας για την ποιότητα των 
επιφανειακών υδάτων, τα αποτελέσματά του δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την 
χρήση για την οποία προορίζονται τα συγκεκριμένα ύδατα (ύδρευση, άρδευση κλπ.) και μπορεί 
να τροποποιηθεί με την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Μαυροματίδου Χ.1, Τρικοιλίδου Ε.1, Σαμιώτης Γ.1, Μπάτση Αν.1, Αμανατίδου Ε.1  
 

1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η προέλευση του χρωμίου στο περιβάλλον μπορεί να είναι φυσική και ανθρωπογενής. Στο 
περιβάλλον, το χρώμιο απαντάται κυρίως στην τρισθενή και εξασθενή του μορφή. Το Cr(III) είναι 
σχετικά αδιάλυτο και ακίνητο σε αλκαλικό και οξειδωτικό περιβάλλον, ενώ το Cr(VI) είναι 
διαλυτό και ευκίνητο σε αυτές τις συνθήκες. Το Cr(VI) είναι η κυρίαρχη μορφή σε φυσικά ύδατα, 
ιδιαιτέρως σε υδατικά συστήματα που αλληλοεπιδρούν με υπερβασικά πετρώματα. Εξαιτίας του 
υψηλού οξειδοαναγωγικού δυναμικού που απαιτείται για τη μετατροπή του Cr(III) στο Cr(VI), 
υπάρχουν λίγοι οξειδωτικοί παράγοντες στο φυσικό περιβάλλον ικανοί να οξειδώσουν το 
χρώμιο, όπως τα οξείδια του μαγγανίου. Το Cr(III) αποτελεί βασικό ιχνοστοιχείο για τον 
ανθρώπινο οργανισμό ενώ το Cr(VI) είναι τοξικό και καρκινογόνο. Συγκεντρώσεις Crtot και άλλων 
παραμέτρων υψηλότερες των θεσπισθέντων ορίων καθιστούν το νερό ακατάλληλο για τη χρήση 
για την οποία προορίζεται. Υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) οφειλόμενες στη γεωλογία της 
περιοχής, έχουν παρατηρηθεί σε πολλά σημεία ανά την υφήλιο και τον Ελλαδικό χώρο. Στην 
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν μελέτες για την προέλευση του Cr(VI), οι 
οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην περιοχή Σαριγκιόλ, όπου εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις 
υψηλότερες του ορίου ποσιμότητας (Crtotal >50μg/L).  
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν, για πρώτη φορά, επτά υδροφόρα 
συστήματα της ευρύτερης περιοχής του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας. 
Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ως προς τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά σε δείγματα, 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Αναλύθηκαν βαρέα μέταλλα (όπως Αs,Pb,Cr) και ιόντα που 
υποδηλώνουν ρύπανση από ανθρωπογενείς παράγοντες (όπως ΝΟ2

-,ΝΟ3
-) επιβλαβή για τον 

ανθρώπινο οργανισμό και άλλες φυσικοχημικές παράμετροι. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
εξετάστηκαν ως προς την παρουσία Cr(VI) σε σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο και την παρουσία 
άλλων ρυπαντών στην περιοχή. Οι σημαντικότερες υπερβάσεις των ορίων ποσιμότητας 
παρατηρήθηκαν στις παραμέτρους: Cr(VI), Crtotal, Mn, Fe, NO3

-, NO2
-, NH4

+. Kύριο χαρακτηριστικό 
των θέσεων στις οποίες παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) και Crtotal, είναι η παρουσία 
υπερβασικών πετρωμάτων στον υδροφόρο. Yψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) και Crtota (>100 μg/L) 
έχουν ανιχνευθεί σε πηγή του Βερμίου όρους (υψόμετρο >1200m) οπού υπάρχει απουσία 
ανθρωπογενών πιέσεων. Στα δείγματα που ελήφθησαν από πηγές του όρους Βούρινου, πάρα 
την παρουσία υπερβασικών πετρωμάτων, δεν ανιχνεύτηκε Cr(VI), λόγω παρουσίας ορυκτών με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε Fe+2 που ανάγει το Cr(VI) σε Cr(ΙΙI) και απουσίας Mn. Σύμφωνα με την 
ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων η παρουσία Cr(VI)αποδίδεται σε γεωλογικά αίτια εν 
αντιθέσει με άλλους ρυπογόνους παράγοντες η ύπαρξη των οποίων αποδίδεται σε 
ανθρωπογενείς αιτίες.  
Η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με 
τη διαχείριση και την ποιότητα των υδάτων. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΕΝΟΥΣ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΞΥΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

Παπαζώτος Π.1, Βασιλάκης Σ.1, Βασιλείου Ε.1, Περράκη Μ.1 
 

1Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Ελλάδα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική γεωχημεία μελετά, όλο και περισσότερο, την κατανομή, 
την προέλευση και τη διασπορά των δυνητικά τοξικών στοιχείων σε φυσικά νερά, εδάφη και 
πετρώματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού απελευθέρωσής τους στο 
περιβάλλον, εξαιτίας της τοξικότητάς και των επιπτώσεών τους στους ζώντες οργανισμούς. Στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, διερευνάται ο ρόλος της θαλάσσιας διείσδυσης στην 
κινητοποίηση γεωγενούς αρσενικού (As) και άλλων οξυανιόντων όπως βόριο (Β), σελήνιο (Se) και 
βανάδιο (V) στα υπόγεια νερά του παράκτιου αλλουβιακού υδροφόρου ορίζοντα του Σχίνου 
Κορινθίας. Ένα μεγάλο σύνολο χημικών αναλύσεων κύριων ιόντων, δυνητικά τοξικών στοιχείων 
και λοιπών ιχνοστοιχείων από 33 αντιπροσωπευτικά δείγματα υπογείου νερού, πέντε δείγματα 
πετρώματος και τρία εδαφικά δείγματα αξιολογήθηκαν, μετά από στατιστική επεξεργασία. Οι 
εργασίες υπαίθρου ολοκληρώθηκαν εντός δύο ημερών και πραγματοποιήθηκαν κατά τις 
περιόδους του Νοεμβρίου 2016 και του Ιουνίου 2017. Στην περιοχή μελέτης επικρατούν 
αλκαλικές και οξειδωτικές γεωχημικές συνθήκες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
αυξημένες συγκεντρώσεις As (έως 15 μg/L), B (έως 266 μg/L), Se (έως 11,2 μg/L), V (έως 18,4 
μg/L) και Cl- (έως 815 mg/L) συγκριτικά με τις συνηθισμένες συγκεντρώσεις των υπογείων νερών. 
Η επεξεργασία αποτελεσμάτων και η συλλογή δεδομένων έδειξαν πως ο αλλουβιακός 
υδροφορέας του Σχίνου Κορινθίας βρίσκεται υπό το καθεστώς θαλάσσιας διείσδυσης, η οποία 
πιστοποιείται από τις πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cl-, Na+, Br και Li κατά μήκος τις ακτογραμμής, 
τα αρνητικά απόλυτα υψόμετρα στάθμης, τον υπολογισμό της συνεισφοράς του κλάσματος 
θαλασσινού νερού που συμμετέχει στο δείγμα υπογείου νερού και την αναλογία Cl/Br. Τα 
δείγματα νερού που παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις As, B, Se και V, εμφανίζουν 
υψηλές συγκεντρώσεις Cl-, Na+, Br, Li και χαμηλές συγκεντρώσεις DO και ΝΟ3

-. Περιγραφικά 
στατιστικά, συντελεστές συσχέτισης κατα Spearman, ιοντικοί λόγοι, παραγοντική ανάλυση, 
ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες, χάρτες χωρικής κατανομής και γεωχημικά διαγράμματα 
αποκαλύπτουν τις στατιστικές και χωρικές συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων που προέρχονται 
από το θαλασσινό νερό (Cl-, Na+, Br, Li) με τα οξυανιόντα As, B, Se και V υποδεικνύοντας πως η 
θαλάσσια διείσδυση ελέγχει τις αυξημένες συγκεντρώσεις As και άλλων οξυανιόντων. Η 
κινητικότητα γεωγενούς As και άλλων οξυανιόντων αυξάνεται από τη θαλάσσια διείσδυση λόγω: 
i) του γεωχημικού περιβάλλοντος (αλκαλικές συνθήκες λόγω των υπερβασικών πετρωμάτων, 
γεωγενής παρουσία οξυανιόντων) δημιουργώντας εκρόφηση As, B, Se και V από Fe-υδροξείδια 
λόγω του υψηλού σημείου μηδενικού φορτίου, ii) της διάλυσης Fe-υδροξειδίων λόγω τοπικά 
υποξικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν αρχικά στάδια απονιτροποίησης και iii) της αύξησης της 
ιοντικής ισχύος των υπογείων νερών με αποτέλεσμα της μετατόπισης της χημικής ισορροπίας 
μεταξύ στερεής (ιζημάτων/εδαφών) και υγρής (υπογείων νερών) φάσης. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ TETRASELMIS STRIATA ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗ 
 

Πατρινού Β.1, Οικονόμου Χ.2, Δασκαλάκη Α.3, Κοτζαμάνης Γ.4, Βαγενάς Δ. 2,Αγγελής Γ.3, 
Τεκερλεκοπούλου Α.Γ.1 

 
1Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο 

2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
3Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 

4Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών/Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας 
&Υδατοκαλλιεργειών, Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών τις τελευταίες δεκαετίες αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 
τα οποία εντοπίζονται κυρίως στις υψηλές τιμές και στη διαθεσιμότητα του ιχθυαλεύρου και 
ιχθυελαίου των σιτηρεσίων των ψαριών. Η χρήση των μικροφυκών στις τροφές των ιχθύων 
παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν μια εξαιρετική πηγή θρεπτικών 
συστατικών (π.χ. πολυακορέστων λιπαρών οξέων, πρωτεϊνών, χρωστικών κ.ά.), βελτιώνοντας την 
ανάπτυξη και την ποιότητα των παραγομένων ιχθύων. Για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών και ο εμπλουτισμός της σε συγκεκριμένα 
θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητη η αριστοποίηση των σημαντικότερων λειτουργικών 
παραμέτρων ανάπτυξής τους.  
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη του θαλασσινού μικροφύκους Tetraselmis striata 
σε νερά γεωτρήσεων που παρουσίαζαν διαφορετική αλατότητα, προερχόμενα από τις 
εγκαταστάσεις της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας PLAGTON SA. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η 
επίδραση της αλατότητας, της αναλογίας των συγκεντρώσεων αζώτου και φωσφόρου καθώς και 
του pH του θρεπτικού μέσου ανάπτυξης στον ειδικό ρυθμό αύξησης και στην ικανότητα του εν 
λόγω στελέχους για την βιοσύνθεση πρωτεϊνών, λιπιδίων, πολυσακχαριτών και χρωστικών. Τα 
πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακή κλίμακα υπό μη-ασηπτικές συνθήκες σε 
φωτοβιοαντιδραστήρες αιωρούμενης ανάπτυξης. Αρχικά, εξετάστηκε η ανάπτυξη του 
μικροφύκους σε νερό γεώτρησης υψηλής αλατότητας (38‰) εμπλουτισμένο με άζωτο και 
φώσφορο, με ή χωρίς την προσθήκη ιχνοστοιχείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλές τιμές 
παραγωγικότητας βιομάζας (32.2-40 mg L-1 d-1) και ειδικού ρυθμού ανάπτυξης (0.062-0.100 d-1), 
που πιθανώς να οφείλονταν στην επίδραση της αλατότητας και του θρεπτικού μέσου, ενώ το 
ποσοστό ελαίου επί της ξηρής βιομάζας κυμαίνονταν μεταξύ 9.3 και 24%. Στη συνέχεια, 
μελετήθηκε η ανάπτυξη του μικροφύκους σε νερό γεώτρησης χαμηλότερης αλατότητας (29‰) 
εμπλουτισμένο με το θρεπτικό υπόστρωμα F/2 και νιτρικά ή αμμωνιακά ιόντα ή το εμπορικό 
λίπασμα Nutri-Leef 30-10-10, με ή χωρίς την προσθήκη ανόργανης πηγής άνθρακα. Οι μέγιστες 
τιμές παραγωγικότητας που καταγράφηκαν κυμαίνονταν από 69.3 έως 85.0 mg L-1 d-1, ενώ το 
ποσοστό ελαίου ήταν μεταξύ 10.8-13.7%. Τα πειράματα ανάπτυξης σε pH 8 με Nutri-Leef και 
ανόργανη πηγή άνθρακα παρουσίασαν εξίσου σημαντικές αποδόσεις παραγωγικότητας (79.81 
mg L-1 d-1, με ειδικό ρυθμό ανάπτυξης 0.156 d-1) και μέγιστο ποσοστό ελαίου 26.4%. Τέλος, 
σημειώνεται ότι η παραγόμενη βιομάζα στις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης, ήταν πλούσια σε 
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και χρωστικές (36.5%, 38.25% και 3.6%, αντίστοιχα). 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ 
ΣΘΕΝΟΥΣ 

 

Σαμανίδης Χ.1, Κουτσοκέρας Λ.2, Κωνσταντινίδης Γ.2, Βυρίδης Ι.1 

 
1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος 

2Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ως θερμοκηπιακό αέριο ευθύνεται για την υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στην χρησιμοποίηση του CO2 (ως 
μοναδική πηγή άνθρακα) από μικροοργανισμούς για την παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων 
(VFA) με τη χρήση σιδήρου μηδενικού σθένους (ZVI). 
Κάτω από αναερόβιες συνθήκες ο σίδηρος (ΖVI) οξειδώνεται με ταυτόχρονη παραγωγή 
υδρογόνου (Η2) το οποίο καταναλώνεται μαζί με το CO2 από τα μεθανογενετικά και 
οξικογενετικά βακτήρια της αναερόβιας κοκκώδους ιλύος. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να 
παρουσιάσει στρατηγικές για αδρανοποίηση των μεθανογενετικών βακτήριων τα οποία δρουν 
ανταγωνιστικά και τον εμπλουτισμού των οξικογενετικών βακτηρίων για την παραγωγή οξικού 
οξέος. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν διάφορες μέθοδοι όπως 1) η έκθεση της ιλύος σε 
χαμηλό pH, 2) η βραχεία έκθεση της ιλύος σε θερμότητα 3) η χρήση του χημικού 2-
bromoethanesulfonate (BES) σε διάφορες συγκεντρώσεις και τέλος 4) η έκθεση της ιλύος σε 
διάφορες συγκεντρώσεις αλατότητας.  
Τα πειράματα διεξάχθηκαν σε φιαλίδια των 250ml. Χρησιμοποιήθηκε βιομέσο (100 ml) για την 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών, ιλύς (100gr/L) και σίδηρος σε ποσότητα 100gr/L . Ως 
υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε το CO2 το οποίο διοχετεύτηκε στα φιαλίδια. Χρησιμοποιήθηκε HCl 
(2Μ) και NaOH (2Μ) για τη ρύθμιση του pH. Τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν σε επωαστήρα στους 
33°C με ανάδευση 100 rpm. Έγινε η χρήση των οργάνων GC-TCD (για την ανάλυση της αέριας 
φάσης στα φιαλίδια), HPLC (για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των παραγόμενων 
πτητικών λιπαρών οξέων) και XRD (για την ταυτοποίηση σχηματιζόμενων κρυσταλλικών 
ενώσεων).  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγαλύτερη παραγωγή οξικού οξέος (2,200 mg/L) έδωσε η ιλύς 
που εκτέθηκε σε 50mM BES (pH 6-6.5) μετά από 12 μέρες, ενώ η αντίστοιχη ιλύς που εκτέθηκε 
στους 95°C για 35 λεπτά έδωσε 1,290 mg/L. Με την έκθεση της ιλύος σε pH 3 δεν παρατηρείται 
μείωση στην μεθανογένεση αφού το pH αυξάνεται λόγο της οξείδωσης του σιδήρου. H έκθεση 
της ιλύος σε θαλασσινό νερό έδειξε παραγωγή μεθανίου. Τα ίδια αποτελέσματα έδωσε και η 
ιλύς που εκτέθηκε σε 30 gr/L NaCl, με συγκέντρωση σε οξικό οξύ 550-850 mg/L αντίστοιχα. H 
αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl (60 και 90 gr/L) μείωσε την παραγωγή μεθανίου και οξικού 
οξέος. Η υψηλή παραγωγή του οξικού οξέος οφείλεται σε βακτήριο του γένους clostridium sensu 
stricto αφού η ανάλυση του μικροβιακού προφίλ έδειξε την παρουσία του σε ποσοστό 65,9%. 
Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι υπάρχει η προοπτική εφαρμογής της παρούσας 
μεθοδολογίας από την βιομηχανία για την μείωση των εκπομπών του CO2 με χαμηλό κόστος σε 
αντίθεση με άλλες υφιστάμενες τεχνολογίες. Πέραν από το οξικό οξύ η παραγωγή υψηλής αξίας 
προϊόντων όπως η αιθανόλη και το βουτυρικό οξύ είναι εφικτή. 
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SYNECHOCOCCUS ELONGATUS S7942 – ΈΝΑ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Σαμιώτης Γ.1, Σταματάκης Κ.2, Τσικριτζής Λ.1, Αμανατίδου Ε.1 

 
1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

2Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 
Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο τομέας της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΥΑ) προσφέρει μεγάλες δυνατότητες μείωσης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΥΑ), ανάκτησης/παραγωγής 
πόρων και πράσινης ενέργειας και αναστροφής του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσω 
μείωσης εκπομπών ή/και δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου.  
Η αξιοποίηση του χημικού δυναμικού και των θρεπτικών συστατικών των ΥΑ για καλλιέργεια 
φωτοαυτότροφων οργανισμών μπορεί να οδηγήσει σε αειφόρες τεχνολογικές εφαρμογές. 
Σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των εφαρμογών αποτελεί η δυνατότητα ανάκτησης/αξιοποίησης 
των θρεπτικών συστατικών των ΥΑ, με ταυτόχρονη δέσμευση CO2, για παραγωγή βιομηχανικών 
προϊόντων και πράσινης ενέργειας. 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το φωτοαυτότροφο κυανοβακτήριο Synechococcus elongatus 
PCC 7942 (S7942) ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης και 
κατανάλωσης/απομάκρυνσης/ανάκτησης νιτρικού αζώτου από ΥΑ, σε σχέση με τη θερμοκρασία 
(16oC έως 37oC) και το υπόστρωμα ανάπτυξης (βιολογικώς επεξεργασμένα ΥΑ από μία 
βιομηχανία σνάκ και μία τυροκομική μονάδα). Αξίζει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο 
κυανοβακτήριο έχει πολλές δυνατότητες εμπορικής και ενεργειακής αξιοποίησης. Η καλλιέργεια 
του S7942 έγινε σε υάλινους, θερμοστατούμενους φωτοβιοαντιδραστήρες ασυνεχούς 
λειτουργίας, φωτιζόμενους με λαμπτήρες φθωρισμού. Με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων 
παραμέτρων σχεδιασμού διεργασιών επεξεργασίας YA που βασίζονται στο S7942 υπολογίστηκαν 
οι σχέσεις μεταξύ τυπικών παραμέτρων που εκφράζουν τη συγκέντρωση κυανοβακτηρίων 
(χλωροφύλη a – Chl-a, οπτική πυκνότητα στα 750nm – O.D.750nm) και βασικών σχεδιαστικών 
παραμέτρων των ΜΕΥΑ (ολικά αιωρούμενα στερεά – TSS και πτητικά αιωρούμενα στερεά – VSS). 
Για την αποτροπή ανάπτυξης ανταγωνιστικών, ως προς το S7942, μικροοργανισμών ή μικροβίων 
θηρευτών στους φωτοβιοαντιδραστήρες δοκιμάστηκαν συμβατικές τεχνικές απολύμανσης 
επεξεργασμένων ΥΑ με διήθηση ή/και χλωρίωση/αποχλωρίωση. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο S7942 μπορεί να αξιοποιηθεί στην επεξεργασία βιομηχανικών 
ΥΑ, ως εναλλακτική διεργασία της απονιτροποίησης σε ΜΕΥΑ, λόγω του ότι (i) αναπτύσσεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό σε διηθημένα (0.45μm) και χλωριωμένα/αποχλωριωμένα βιομηχανικά ΥΑ, 
καθώς για διάρκεια καλλιέργειας 20 ημερών εμφάνισε μέσο σχετικό (%) ημερήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης από 15.5% έως 16.6% έναντι 16.8% του αντιδραστήρα ελέγχου (συνθετικό 
υπόστρωμα BG-11) και (ii) επιτυγχάνει υψηλό σχετικό (%) ημερήσιο ρυθμό 
απομάκρυνσης/δέσμευσης νιτρικού αζώτου (3.45% έως 3.64% έναντι 3.23% του αντιδραστήρα 
ελέγχου) σε τυπικές θερμοκρασίες ΥΑ (20oC έως 27oC), ακόμη και υπό υψηλή αλατότητα (έως 0.4 
Μ NaCl). Τέλος, παρατηρήθηκε σχετικά σταθερή συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών 
παραμέτρων έκφρασης της συγκέντρωσης κυανοβακτηρίων και υπολογίστηκαν οι συντελεστές 
μετασχηματισμού: TSS σε VSS = 0.90, Chl-a σε TSS = 62.6, O.D.750nm σε TSS = 290.9 και O.D.750nm σε 
Chl-a = 5.3. Η χρήση αυτών των συντελεστών μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του αρνητικού 
σφάλματος που υπεισέρχεται κατά τον υπολογισμό των TSS ή/και VSS, σφάλμα λόγω απώλειας 
κατακρατούμενης βιομάζας διαμέσου των πόρων του διηθητικού μέσου. 
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ΒΙΟΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ, ΣΚΟΝΕΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  

 

Σιγάλα Ε.1, Κελεπερτζής Ε.1, Μπότσου Φ.2  
 

1Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην βιοπροσβασιμότητα των δυνητικά τοξικών στοιχείων Cr, 
Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) σε διάφορα περιβαλλοντικά δείγματα που συλλέχθηκαν από την αστική και 
περιαστική περιοχή του Βόλου. Ως βιοπροσβασιμότητα ορίζεται το κλάσμα των δυνητικά τοξικών 
στοιχείων που μπορεί να εισέλθουν μέσω της κατάποσης και της εισπνοής στον ανθρώπινο 
οργανισμό και κατ’ επέκταση να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία. Για τον σκοπό αυτό 
συλλέχθηκαν τα παρακάτω περιβαλλοντικά δείγματα: α) επιφανειακό έδαφος από την περιοχή 
Βελεστίνο, όπου βρίσκεται ένα εργοστάσιο χαλυβουργίας (N=7), από ανατολικά της πόλης του 
Βόλου, όπου βρίσκεται ένα εργοστάσιο τσιμέντου (N=10) και από το αστικό κέντρο της πόλης του 
Βόλου (N=10), β) σκόνες δρόμου από τις τρεις αυτές περιοχές (Ν=12) και γ) δείγματα οικιακής 
σκόνης από διάσπαρτα νοικοκυριά της αστικής περιοχής (Ν=15). Οι βιοπροσβάσιμες 
συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν στο κοκκομετρικό κλάσμα των 100 μm μέσω δύο μεθόδων: η 
πρώτη μέθοδος αποτελεί την προσομοίωση του γαστρικού περιβάλλοντος του ανθρώπινου 
σώματος και είναι γνωστή ως SBET (Simplified Bioaccessibility Extraction Test). H δεύτερη 
μέθοδος αποτελεί την προσομοίωση του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπινου 
οργανισμού, από όπου μπορούν να εισέλθουν αυτά τα σωματίδια εδάφους και σκόνης στον 
οργανισμό και αναφέρεται ως ALF (Artificial Lysosomal Fluid). Σύμφωνα με την παραγοντική 
ανάλυση στα δείγματα εδάφους διαπιστώθηκαν τα στοιχεία που έχουν ανθρωπογενή πηγή 
προέλευσης και είναι: Ζn, Pb και Cu. Προσδιορίστηκαν υψηλές βιοπροσβάσιμες συγκεντρώσεις 
κυρίως για τα ιχνοστοιχεία Pb, Zn, Cu και Mn. Το ποσοστό των βιοπροσβάσιμων συγκεντρώσεων 
ως προς το ολικό περιεχόμενο των στοιχείων βρέθηκε αρκετά υψηλό, κυρίως στην αστική 
περιοχή, για τα στοιχεία Ζn (SBET median - 50%, ALF median - 56%) και Pb (SBET median - 50%, 
ALF median - 45%). Υψηλή βιοπροσβάσιμη συγκέντρωση βρέθηκε κυρίως στην οικιακή σκόνη, 
ενώ υψηλή μαγνητική επιδεκτικότητα στη σκόνη δρόμου και στο έδαφος. Τα δείγματα 
παρουσιάζουν γενικά υψηλή συσχέτιση μεταξύ βιοπροσβάσιμου και ολικού κλάσματος, αλλά και 
υψηλή συσχέτιση με την μαγνητική επιδεκτικότητα για τα ιχνοστοιχεία Zn και Pb. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας συμβάλουν στην κατανόηση των επιδράσεων των δυνητικά τοξικών 
ιχνοστοιχείων στην ανθρώπινη υγεία. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) 
ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Ε. 

 

Τσιβίλογλου Χ., Σουλιώτης Ε. 
 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κλιματική αλλαγή και ο ενεργειακή επάρκεια είναι δύο από τα καίρια ζητήματα που απασχολεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία έτη. Στο πλαίσιο αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων 
αντιμετώπισης των δύο αυτών ζητημάτων, αποφασίστηκε η χάραξη μιας νέας μακροχρόνιας 
πολιτικής που προσανατολίζεται στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, 
καθώς και την ένταξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η Ε.Ε. για την 
επίτευξη των στόχων, επιδιώκοντας και την καθιέρωσή της ως πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρο 
έως το 2050, έθεσε σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη της ένα Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.). Η Ελλάδα, ως μέλος της, στην προσπάθειά της να συμβαδίσει με τα νέα αυτά 
δεδομένα, αποφάσισε τη σταδιακή διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νήσων με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας της Ηπειρωτικής Χώρας. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αυτή 
διαδραμάτισαν οι σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών καύσης 
υδρογονανθράκων και κυρίως του λιγνίτη σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφελείας (Υ.Κ.Ω.). Από τη διασύνδεση αυτή εξαιρέθηκαν τα νησιά Άγιος Ευστράτιος, 
Γαύδος και Μεγίστη (Καστελόριζο), για τα οποία προβλέφθηκε η ανάπτυξη ενός υβριδικού 
συστήματος παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ενός συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος στο νησί της 
Μεγίστης για την παροχή πλήρους ηλεκτρικής και θερμικής αυτονομίας μέχρι το έτος 2041. Η 
δομή του υβριδικού ενεργειακού συστήματος αποτελείται από ένα σύνολο θερμικών συλλεκτών, 
τρία συστήματα φωτοβολταϊκών πλαισίων και δύο συσσωρευτές. Η επιλογή του Καστελόριζου 
ως νησί μελέτης οφείλεται στο γεγονός πως αποτελεί την ανατολικότερη κατοικήσιμη περιοχή 
της Ελληνικής Επικράτειας και ελληνικής υφαλοκρηπίδας ενώ δυνητικά μπορεί να επεκτείνει την 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) κατά 5.240 τετραγωνικά ναυτικά μίλια προς την 
Ανατολική Μεσόγειο. 
Στη παρούσα μελέτη προσδιορίζεται η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μέσω της μεθόδου Liu 
Jordan, πραγματοποιείται διαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού και αποθηκευτικού συστήματος 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και διασταδιολογείται το απαραίτητο θερμικό σύστημα 
με τη χρήση της διεθνώς αναγνωρισμένης f-Chart Method. Η εγκατάσταση αυτή αποδίδει 84,3% 
θερμική αυτονομία, ενώ το υπόλοιπο 15,7% καλύπτεται μέσω ενός συστήματος μετατροπής της 
πλεονάζουσας ηλιακής ενέργειας σε θερμική, με αποτέλεσμα η χρήση αυτών να μπορεί να 
διασφαλίσει την ενεργειακή αυτονομία του νησιού της Μεγίστης μέχρι το έτος 2041. Τέλος, 
πραγματοποιείται χωροθέτηση των παραπάνω συστημάτων, καθώς επίσης, προτείνεται η 
περεταίρω βελτίωση του συστήματος μέσω διάφορων καινοτόμων λύσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει τις τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τη διάβρωση 
των αποχετευτικών δικτύων σκυροδέματος με έμφαση στη βιοδιάβρωση και να προτείνει λύσεις 
για την αντιμετώπισή της βιοδιάβρωσης. 
Μικροβιολογικά επηρεασμένη διάβρωση (ή βιοδιάβρωση) ονομάζεται η διάβρωση των υλικών 
(στην παρούσα εργασία του σκυροδέματος), που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από 
μικροοργανισμούς, βακτήρια κ.α. Ορισμένοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών είναι το pH, ασυνέχειες και κατασκευαστικά ελαττώματα, προϊόντα απόθεσης, 
η θερμοκρασία, η ροή, καθώς και η παρουσία ή η απουσία οξυγόνου. Η βιοδιάβρωση προκύπτει 
από διάφορες χημικές, φυσικές και βιολογικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο 
δίκτυο αγωγών αποχέτευσης. Η βασική πηγή του προβλήματος είναι η παρουσία θειικών μέσα 
στα απόβλητα, τα οποία ανάγονται βιολογικά σε θειούχα, τα οποία με τη σειρά τους 
σχηματίζουν το υδρόθειο και τελικά το υδρόθειο βιολογικά μετατρέπεται σε θειικό οξύ στην 
επιφάνεια των τοιχωμάτων του αγωγού. 
Μετά από επικοινωνία με τις αντίστοιχες Δ.Ε.Υ.Α., έγιναν δειγματοληψίες από συγκεκριμένα 
προβληματικά σημεία του αποχετευτικού δικτύου. Παράλληλα, δοκίμια σκυροδέματος 
διαβρώθηκαν σε έντονες συνθήκες με διαλύματα θειικού οξέος, ώστε να μελετηθούν οι 
μεταβολές στις ιδιότητες του υλικού. Εκτός από την διερεύνηση των προβλημάτων διάβρωσης 
στον ελλαδικό χώρο, πραγματοποιήθηκε μελέτη εφαρμογής επιστρώματος με βάση το Mg(OH)2 
για τον έλεγχο της διάβρωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την μεθοδολογία για την εφαρμογή της 
επίστρωσης στην εσωτερική επιφάνεια αγωγών και την εκτέλεση δοκιμών διάβρωσης 
επιστρωμένων δοκιμίων σκυροδέματος. Γίνεται μελέτη της επίδρασης διαφορετικών 
παραμέτρων, όπως το είδος του υλικού επικάλυψης, το πάχος και η μέθοδος επικάλυψης, καθώς 
και η κλίση της επιφάνειας των δοκιμίων. Επιπλέον, επιλέγεται το κατάλληλο διαβρωτικό 
περιβάλλον (οξέα, συγκέντρωση) για τις δοκιμές διάβρωσης. Η παρούσα εργασία αποτυπώνει τη 
μεθοδολογία για την επιλογή του τρόπου επίστρωσης των υλικών στα υποστρώματα 
σκυροδέματος, καθώς και τη μεθοδολογία για την επιλογή του πάχους επίστρωσης που 
επιλέγεται. 
Η επίδραση του θειικού οξέος στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, σε 
επιταχυνόμενες συνθήκες, είναι εμφανής. Με τις δοκιμές διάβρωσης με εμβάπτιση σε θειικό 
οξύ, προκύπτει ότι η συνοχή του υλικού αλλοιώνεται, και μειώνεται η αντοχή του. Έτσι γίνεται 
αντιληπτό ότι η διάβρωση στους αγωγούς, που προκύπτει από το βιολογικά παραγόμενο θειικό 
οξύ, οδηγεί σε παρόμοιες μεταβολές των ιδιοτήτων του σκυροδέματος. Αποτελέσματα δοκιμών 
δείχνουν πως τα επιστρώματα (πάχους τουλάχιστον 1-2 mm) με βάση το Mg(OH)2 παρουσιάζουν 
υψηλή αντοχή στη διάβρωση, και σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος παραγωγής προσδίδουν 
στο Mg(OΗ)2 χαρακτηριστικά που το καθιστούν ελκυστική επιλογή για την καταπολέμηση της 
βιοδιάβρωσης σε ήδη εγκατεστημένους αγωγούς σκυροδέματος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα χουμικά συστατικά είναι άμορφα υδρόφιλα πολυμερή υλικά καστανού ή μέλανος χρώματος, 
και το μοριακό τους βάρος κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως δεκάδες χιλιάδες. Η 
χουμοποίηση γίνεται  κατά τη διάρκεια της βιοχημικής φάσης της τυρφογένεσης και της 
λιγνιτογένεσης. Αποτελεί μία αργή και σταδιακή οξείδωση των φυτικών υπολειμμάτων προς 
σχηματισμό χουμικών συστατικών. Τα στοιχεία που εντοπίζονται στα χουμικά οξέα είναι C, H, O, 
N και S, ενώ οι χαρακτηριστικές ομάδες είναι τα καρβοξύλια, τα φαινολικά υδροξύλια, τα 
αλκοξύλια, τα καρβονύλια, τα μεθοξύλια, οι αμίνες και οι κινόνες. Τα οποία αποτελούν και 
κέντρα συμπλέξεως. 
Σύμπλοκα μετάλλων με τα χουμικά πολυμερή αυξάνουν τη σταθερότητα των μεταλλικών ιόντων, 
επιτρέποντάς τους να παραμένουν διαλυτά και διαθέσιμα στα φυτά. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
χουμικών ουσιών και μεταλλικών ιόντων έχουν περιγραφεί ως αντιδράσεις ανταλλαγής ιόντων, 
επιφανειακής απορρόφησης, συμπλοκοποίησης, συσσωμάτωσης και πέψης. 
Η μελέτη της σύμπλεξης του μολυβδαινίου με τα χουμικά συστατικά είναι σημαντική διότι το 
μολυβδαίνιο αποτελεί βασικό ιχνοστοιχείο στην θρέψη των φυτών.  
 Το μολυβδαίνιο στα αλκαλικά εδάφη είναι άμεσα διαθέσιμο ως μολυβδαινικά και 
θειοµολυβδαινικά άλατα. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες αναφορές σχετικά με τη 
σύνδεση μολυβδαινίου και χουμικών συστατικών. Σύμπλοκα χουμικών συστατικών 
προερχόμενων από λιγνίτες τύπου Μεγαλόπολης με μεταλλικά ιόντα δεν έχουν μελετηθεί 
εκτενώς. Σχετικά με το Μολυβδαίνιο δεν εντοπίσαμε καμία αναφορά 
Κύριο στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της σύμπλεξης του μολυβδαινίου με 
χουμικά συστατικά προερχόμενα από το λιγνίτη Μεγαλοπόλεως. Ο λιγνίτης αυτός ταξινομείται 
ως τυρφώδης λιγνίτης (peaty lignite), χαμηλού βαθμού ενανθράκωσης. Με κριτήριο το 
οργανοανόργανο περιεχόμενό του και την υψηλή περιεκτικότητά του σε χουμικά (έως 40% κ.β. 
επι ξηρού), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή  οργανοανόργανων 
λιπασμάτων, φιλικών προς το περιβάλλον, πιστοποιημένων για βιολογικές καλλιέργειες. Η 
περιεκτικότητα του Mo στον τυρφώδη λιγνίτη Μεγαλοπόλεως κυμαίνεται από 200-400 ppm. 
Διαχωρισμός ανόργανου από το οργανικό μέρος του τυρφώδη λιγνίτη,με απλή έκπλυση σε 
συνθήκες περιβάλλοντος δεν είχε αποτέλεσμα. Εξ αυτού υποθέτουμε βάσιμα ότι το Μο 
ευρίσκεται συνδεδεμένο με το οργανικό μέρος όπως και τα περισσότερα μεταλλικά στοιχεία που 
περιέχονται.  Εκχυλίσαμε με υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ και Na4P2O7  χουμικά από τον τυρφώδη 
λιγνίτη τα καταβυθίσαμε με οξύνιση σε  Ph 2-4. Διαχωρίσαμε το ίζημα των χουμικών με 
φυγοκέντρηση. Η σύμπλεξη του μολυβδαινίου με τα χουμικά συστατικά πραγματοποιήθηκε  σε 
αναλογία 0,43 mmol Mo/ g χουμικών. Τόσο η πρώτη ύλη όσο και το τελικό σύμπλοκο θα 
χαρακτηριστούν με δόκιμες φασματοσκοπικές τεχνικές. 
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Καθ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου 

Ο Δρ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι Διπλωματούχος Χημικός 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1981), κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Χημική Μηχανική του 
University of Connecticut, Storrs, USA (1985) και Διδάκτωρ στη 
Χημική Μηχανική (Ετερογενής Κατάλυση) του ιδίου Πανεπιστημίου 
(1989). Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Τμήμα 
Χημείας του University of Connecticut, Storrs, USA (1989-1991) και 
στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιο Πατρών (1991-

1995). Υπηρέτησε ως Επίκουρος Ερευνητής Καθηγητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής 
Μηχανικής και Υψηλών Θερμοκρασιών (ΕΙΧΗΜΥΘ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(1995-1996). Από το 1997 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Επίκουρος Καθηγητής (1997-
2002), Αναπληρωτής Καθηγητής (2002-2008) και Καθηγητής Α’ βαθμίδας (2008-σήμερα). Στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου διετέλεσε Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών (2011-2014). Ο Καθ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου έχει διατελέσει Εθνικός 
Αντιπρόσωπος της Κύπρου (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST στη 
Θεματική Ενότητα: Chemistry and Molecular Sciences and Technology (2008-2013) και μέλος της 
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (2007-2010). Σήμερα υπηρετεί ως εκλεγμένος εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Καταλυτικής Εταιρίας στο European Federation of Catalysis Societies (EFCATS, 2011 
- ). Ο Καθ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου έχει τιμηθεί πρόσφατα από τον Καταλυτικό σύνδεσμο Ν. 
Αφρικής (Catalysis Society of South Africa, CATSA) με το βραβείο «Eminent Visiting Award 2019», 
ως αναγνώριση της διεθνούς προσφοράς του στο πεδίο της βασικής έρευνας στην Κατάλυση, και 
με το Βασιλικό Βραβείο «Royal Award for Sustainable Technology Transfer 2008 - European 
Environment Agency, για την επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας (πατέντες) από το Πανεπιστήμιο στη 
Βιομηχανία με θέμα: Novel Selective Catalytic Reduction of NOx Using Hydrogen in Strongly 
Oxidizing Conditions at Low-Temperatures for Stationary NOx Control.  

Ο Καθ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου είναι Συντάκτης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Catalysis 
Communications (Elsevier), και Μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου των περιοδικών Applied 
Catalysis B: Environmental (Elsevier), Catalysts (MDPI) και The Open Environmental Engineering 
Journal (Bentham Science Publishers). Ο Καθ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου έχει δημοσιεύσει 
περισσότερες από 160 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και υψηλό δείκτη απήχησης, 4 
Κεφάλαια σε βιβλία του πεδίου της Κατάλυσης, και έχει προσελκύσει  6000 ομότιμες αναφορές 
(Scopus). Ο δείκτης επιστημονικής ποιότητας (h-index) του Καθ. Άγγελου Μ. Ευσταθίου είναι 46 
(Scopus) και 52 (Google Scholar). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθ. Άγγελου Μ. Ευσταθίου 
επικεντρώνονται στα ακόλουθα πεδία: (i) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στερεών Καταλυτών, (ii) 
Περιβαλλοντική Κατάλυση (Αέρια και Υγρή Ρύπανση), (iii) Ανάπτυξη Καινοτόμων Καταλυτικών 
Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών, (iv) Καταλυτικές Διεργασίες Παραγωγής Υδρογόνου, (v) Μελέτη 
Μηχανισμού Ετερογενών Καταλυτικών Αντιδράσεων με τη Χρήση Συνδυασμού Operando 
Μεθοδολογίας και Ισοτόπων Αερίων, (vi) In Situ Χαρακτηρισμός Στερεών Καταλυτών με τη Χρήση 
Δυναμικών Μεθόδων και Ισοτόπων, και (vii) Μαθηματική Προσομοίωση Δυναμικής Κινητικής 
Καταλυτικών Αντιδράσεων. 
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Δρ. Λάμπρος Καλαμπούκας 

Ο Δρ. Λάμπρος Καλαμπούκας κατάγεται από τα Σέρβια Κοζάνης όπου και τελείωσε το λύκειο το 
1987. Αποφοίτησε ως διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 
του Πολυτεχνείου Πατρών το 1992. Το διάστημα 1993 έως το 1995 ήταν υπότροφος του 
Ιδρύματος Μποδοσάκη προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του για το μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στο Computer 
Engineering Dept., University of California, Santa Cruz το 1995 και 1997 αντίστοιχα, στο χώρο των 
δικτύων δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και ειδικότερα σε διακοπτικά συστήματα και μεθόδους 
ελέγχου συμφόρησης δεδομένων. Τα έτη 1997-2000 εργάστηκε ως μέλος του ερευνητικού 
προσωπικού στα Bell Laboratories της εταιρείας ΑΤ&Τ. Το 2000 ίδρυσε την εταιρία Xebeo 
Communications η οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των οπτικών δικτυών και οπτικών 
διακοπτικών συστημάτων, και σε χωρητικότητες terrabits/sec. Η εταιρία εξαγοράστηκε απο την 
πολυεθνική UTStarcom, Inc το 2003. Το 2005 ανέλαβε ως επικεφαλής ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών (VP of Technology Commercialization) στα Bell Laboratories. Τα συστήματα και 
τεχνικές λύσεις που σχεδίασε ή επέβλεψε, διαχειρίζονται ακόμα και σήμερα το 90% των κλήσεων 
κινητών τηλεφώνων στις ΗΠΑ. Το 2012 ίδρυσε την εταιρία Alphonso Inc. στην οποία και 
βρίσκεται έως και σήμερα. Στην εταιρία Alphonso πέρα απο ιδρυτικό στέλεχος και Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εργάζεται ως Τεχνικός Διευθυντής (CTO και VP Engineering) έχοντας την 
ευθύνη για την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) προιόντων, λύσεων και τεχνολογιών διαχείρισης 
δεδομένων τηλεθέασης και εφαρμογών για smart TVs που χρησιμοποιούν ή εξελίσουν 
τεχνολογίες επεξεργασίας μαζικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Το Δεκέμβριο του 2020 
η Alphonso Inc εξαγοράστηκε από την LG Electronics όπου ο Δρ. Καλαμπούκας θα έχει την 
επίβλεψη στην εισασωγή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε προϊόντα της LG, με 
προτεραιότητα την εφαρμογή τους σε LG SmartTVs, καθώς επίσης και την ευθύνη για την 
επεξεργασία και εκμετάλευση δεδομένων της LG. Ο Δρ. Λάμπρος Καλαμπούκας έχει εκπονήσει 
περισσότερες από 15 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά 
περιοδικά και περισσότερες από 50 διεθνώς κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Εmail: lampros@alphonso.tv, lamprosk@gmail.com  
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lampros-kalampoukas-524564/  
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Καθ. Σωτήρης Καλογήρου 

Ο Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου εργάζεται στο Τμήμα  
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που βρίσκεται στην Λεμεσό. Την 
τριετία 2021-2023 είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας. Επιπρόσθετα με το διδακτορικό του έχει πάρει και το 
ανώτερο διδακτορικό D.Sc. το 2011. Είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Επιστημών και Τακτικό Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής 
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.  

Για περισσότερα από 35 χρόνια είναι ενεργά εμπλεκόμενος σε έρευνα 
στην περιοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην ηλιακή ενέργεια 
που περιλαμβάνει επίπεδους και συγκεντρωτικούς συλλέκτες, θέρμανση νερού, συστήματα 
παραγωγής ατμού, αφαλάτωση, φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακή ψύξη. Επιπρόσθετα 
αναμείχθηκε με την πρωτοπόρα έρευνα στην χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την προσομοίωση 
ηλιακών και άλλων ενεργειακών συστημάτων.  

Έχει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Είναι ο ακαδημαϊκός  εκδότης 
(Editor-in-Chief) του περιοδικού Renewable Energy, βοηθός Ακαδημαϊκός Εκδότης (Deputy 
Editor-in-Chief) του περιοδικού Energy, και μέλος της ομάδας σύνταξης (Editorial Board Member) 
σε άλλα δεκαεπτά περιοδικά. Είναι ο εκδότης του βιβλίου Artificial Intelligence in Energy and 
Renewable Energy Systems, που εκδόθηκε από τον οίκο Nova Science Inc., του βιβλίου Soft 
Computing in Green and Renewable Energy Systems, που εκδόθηκε από τοι οίκο Springer, του 
βιβλίου McEvoy’s Handbook of Photovoltaics, από τον οίκο Academic Press της Elsevier και συγγραφέας 
των βιβλίων Solar Energy Engineering: Processes and Systems, και Thermal Solar Desalination: Methods and 

Systems, που εκδόθηκαν από τον οίκο Academic Press της Elsevier. 

Ο Καθ. Σωτήρης Καλογήρου έχει προσελκύσει 16620 ομότιμες ετεροαναφορές με δείκτη δείκτης 
επιστημονικής ποιότητας (h-index) 64 (Scopus). 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: soteris.kalogirou@cut.ac.cy  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Soteris-Kalogirou-3   
Scopus ID: https://orcid.org/0000-0002-4497-0602  
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Δρ. Καλιόπη Κούση 

Η Δρ. Καλλιόπη Κούση εργάζεται σαν Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 
στο Πανεπιστήμιο του Newcastle από το 2017 έως σήμερα. Είναι 
κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από τα Τμήματα Χημείας και 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2013-2016), με 
θέμα διατριβής “Ανάπτυξη Καταλυτικών Συστημάτων για την 
Αναμόρφωση Προϊόντων Βιομάζας προς Υδρογόνο ή/και Αέριο 
Σύνθεσης”. Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2011-
2013). Έχει προσκληθεί στο ‘STEM for Britain awards’ (2021) για 

παρουσίαση ερευνητικής δραστηριότητας σε μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Έιναι 
επιστημονικός αρθρογράφος και μέντορας μέσω του‘Greek women in STEM’ με σκοπό την 
ανάδείξη του έργου των Ελληνίδων που ανήκουν στους κλάδους των θετικών επιστημών και την 
υποστήριξη νέων γυναικών που θέλουν να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: Kalliopi.Kousi@newcastle.ac.uk     
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Kelly-Kousi  
Scopus ID: https://orcid.org/0000-0002-1041-8633  
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Καθ. Μαρία Λουλούδη 

Η Μαρία Λουλούδη είναι Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας του 
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι επικεφαλής 
του ερευνητικού Εργαστηρίου Βιομιμητικής Κατάλυσης & Υβριδικών 
Υλικών που ίδρυσε η ίδια http://catalysis.chem.uoi.gr. Ξεκίνησε ως 
διδάκτορας του ίδιου Τμήματος. Μετά έκανε μεταδιδακτορική έρευνα 
με υποτροφία Human Capital & Mobility για 2 χρόνια στο εργαστήριο 
του D.Mansuy (μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών), CNRS, 
Paris, France στην κατάλυση οξείδωσης υδρογονανθράκων από 
μεταλλοπορφυρίνες. Ακολούθως με υποτροφία TMR-Return Grant 

στην καταλυτική οξείδωση φαινολών από βιομιμητικά συστήματα-Cu επανήλθε στα Γιάννενα 
όπου και ξεκίνησε ακαδημαϊκή καριέρα ως λέκτορας του Τμήματος Χημείας. Σήμερα είναι 
Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δεύτερη συνεχή θητεία 
(2020-2022). Είναι επίσης μέλος της 1ης τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου 
Επιστήμης Υλικών & Υπολογισμών (Ι.Ε.Υ.Υ.) του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού Ερευνητικού 
Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από επιλογή. 

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Μοριακή Κατάλυση και στην Ανάπτυξη 
Λειτουργικών Υβριδικών Υλικών. Αναπτύσσει Μοριακά Καταλυτικά Συστήματα για Παραγωγής 
Η2, αναγωγή CO2, οξείδωση υδρογονανθράκων και αποδόμηση ρυπαντών με ενεργοποίησης Ο2 

και Η2Ο2. Σχεδιάζει και αναπτύσσει βιο-εμπνευσμένα υλικά μέσω επιφανειακής χημικής 
τροποποίησης μητρών (αντιοξειδωτικά, πρόσθετα, βιομιμητικά).  

Έχει πάνω από 100 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (ISI), πάνω από 2000 
αναφορές, έχει επιβλέψει (και αυτές που είναι σε εξέλιξη) 14 Διδακτορικές Διατριβές, 25 
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης, 75 πτυχιακές εργασίες και 2 μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: mlouloud@uoi.gr  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Maria_Louloudi  
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55961477800  
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Καθ. Χριστιάνα Μητσοπούλου 

Η καθηγήτρια Χριστιάνα Μητσοπούλου έλαβε το πτυχίο της και 
διδακτορικό από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ 
μέρος των πειραματικών διεργασιών της διδακτορικής της διατριβής 
έγιναν στο ‘ΕΚΕΦΕ’ Δημόκριτος. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές 
της στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College 
και UCL), σε υγρή και στερεά κατάσταση NMR. 

Έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας από το 1981 ως 
Επιστημονικός Συνεργάτης όπου και εξελίχθη μέχρι τη βαθμίδα του 
Καθηγητή. Από το 2010 είναι Διευθύντρια αυτού του Εργαστηρίου και 

Διευθύντρια του ΠΜΣ ‘Ανόργανη Χημεία & Εφαρμογές της στη Βιομηχανία’. Επίσης, έχει 
διατελέσει για σειρά ετών Διευθύντρια του Τομέα Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής 
Τεχνολογίας και Χημείας Περιβάλλοντος. Από το έτος 2017-2018 έχει εκλεγεί Πρόεδρος του 
Τμήματος Χημείας. 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει εργασθεί ως επισκέπτρια 
ερευνήτρια σε πλήθος ερευνητικών Ινστιτούτων και Πανεπιστημίων, όπως στο «ΕΚΕΦΕ: 
Δημόκριτος», στο PNNL Palo Alto στην Καλιφόρνια Αμερικής, στο Πανεπιστήμιο McMaster στον 
Καναδά, στο EPFL στην Ελβετία κ.α. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στους ακόλουθους τομείς: α) σχεδιασμός και 
σύνθεση νέων ενώσεων, β) φωτοχημικές αντιδράσεις / φωτοκατάλυση / φωτοευαισθητοποίηση, 
γ) παραγωγή υδρογόνου με διάσπαση του νερού, δ) μηχανισμοί ανόργανων αντιδράσεων, ε) 
βιοανόργανη χημεία, ζ) περιβαλλοντικές εφαρμογές Ανόργανης Χημείας και η) υπολογιστική 
χημεία. 

Έχει επιβλέψει είκοσι διδακτορικά, περίπου 45 MSc και 80 πτυχιακές εργασίες. Έχει δημοσιεύσει 
πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ειδικούς τόμους (με πρόσκληση), ενώ έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερα από 140 συνέδρια, σε περισσότερα των 45 κατόπιν προσκλήσεως. 
Έχει γράψει 5 Πανεπιστημιακά βιβλία και κατέχει 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (σε 
φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού και φωτοδυναμικές θεραπείες). Έχει h-index=24 και 
περισσότερες από 1500 αναφορές. 

Έχει κατευθύνει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα ή προγράμματα 
υποδομής , ενώ έχει οργανώσει / συμμετάσχει στις επιτροπές περισσότερων από 20 Διεθνών και 
Εθνικών συνεδρίων. Επίσης συμμετέχει στο Management Committee 5 προγραμμάτων COST. 

Έχει υπάρξει κριτής σε διεθνή περιοδικά (>35, όπως ACS, RCS, Elsevier κ.α.), καθώς και σε 
ερευνητικά προγράμματα (Ελληνικά, Ευρωπαϊκά) (nanomaterials, materials modelling, cost κ.α.). 
Υπήρξε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υδρογόνου, μέλος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, 
μέλος επιτροπών του ΙΚΥ και του ΑΣΕΠ, μέλος της επιτροπής αναλυτικού προγράμματος για τη Β’ 
Εκπαίδευση και επιτροπών αξιολογήσεως Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Κατά τα έτη 
2012-2017 υπήρξε Πρόεδρος του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους και από το 2019 
είναι συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας ‘Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές’. 
Συμμετέχει στην συντονιστική επιτροπή του κλάδου ‘Ενέργεια και Κλιματική αλλαγή του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: cmitsop@chem.uoa.gr  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Christiana_Mitsopoulou  
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508208918  
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Δρ. Γιώργος Σιαβάλας 

Ο Γιώργος Σιαβάλας είναι στέλεχος του ομίλου εταιριών Royal Dutch Shell, όπου εργάζεται ως 
οργανικός πετρολόγος στο τμήμα Συστημάτων Πετρελαίου και Γεωχημείας Υδρογονανθράκων 
από το 2013. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1980 και διαμένει μόνιμα στην Χάγη της Ολλανδίας. Είναι 
πτυχιούχος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (2003), κάτοχος διετούς μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με θέμα «Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον» (2006) και 
διδακτορικού διπλώματος με θέμα «Η διασπορά των στερεών ρύπων από την εκμετάλλευση 
ορυκτών καυσίμων σε σχέση με τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά τους» (2013) από το 
Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συγγράψει 22 εργασίες σε διεθνή (ISI) 
περιοδικά. Έχει 330 ετεροναφορές (citations) [Scopus, Ιανουάριος 2020] και h-index=10. Από το 
2019 είναι γραμματέας της υποεπιτροπής «Γεωλογικές Εφαρμογές της Οργανικής Πετρολογίας» 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής Πετρολογίας Γαιανθράκων και 
Ιζηματογενών Πετρωμάτων (ICCP). 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: georgios.siavalas@shell.com  
Shell Global Solutions International, Lange Kleiweg 40, 2288GS, Rijswijk, the Netherlands. 
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Καθ. Άννα Σπύρτου 

Η Άννα Σπύρτου είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και 
η Διδακτική της» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και Διευθύντρια στο Εργαστήριο 
«Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Αειφορία (ΕΦΕΑ/ΣΚΑΕ). 
Είναι επίσης Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας του ΠΔΜ. 

Η Καθ. Α. Σπύρτου είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990) και Διδάκτωρ του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ (2002), με τίτλο 
διατριβής: “Μελέτη εποικοδομητικής στρατηγικής για την εκπαίδευση των 

δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες”. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται: (α) στις 
Διδακτικές-Μαθησιακές Ακολουθίες, (β) στην Εκπαίδευση της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας, 
(γ) στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες, και (δ) στην Ανάπτυξη 
Εκπαιδευτικού Υλικού στις Φυσικές Επιστήμες. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: aspirtou@uowm.gr  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Spyrtou  
Scopus ID: 25652400200 
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Καθ. Τσίκαλας Φίλιππος 

Ο Δρ. Τσίκαλας Φίλιππος είναι Επικεφαλής του Τμήματος 
Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων της εταιρείας Vår Energi (πρώην 
Eni-Norge) στη Νορβηγία. Είναι επίσης Καθηγητής στο Τμήμα 
Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου Όσλο με γνωστικό αντικείμενο 
«Θαλάσσια και Εφαρμοσμένη Γεωφυσική». Είναι πτυχιούχος 
Γεωλογίας Α.Π.Θ. (1989), και κάτοχος διετούς μεταπτυχιακού 
διπλώματος με θέμα «Διαγραφίες γεωτρήσεων» (1992) και 
διδακτορικού διπλώματος με θέμα «Γεωφυσική μελέτη του Mjølnir: 
προτεινόμενη δομή μετεωρητικής σύγκρουσης» (1997) από το 

Τμήμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου Όσλο. Από το 2007 έως σήμερα κατείχε διάφορες 
ανώτερες θέσεις στην εταιρεία Vår Energi και για 4 έτη ήταν σε απόσπαση στα γραφεία της Eni 
στο Μιλάνο/Ιταλία. Εκτός της Νορβηγικής υφαλοκρηπίδας έχει μελετήσει πολλές ιζηματογενείς 
λεκάνες ανά τον κόσμο (υπο-Σαχάρια Αφρική, υφαλοκρηπίδες: Δυτικής/Ανατολικής Αφρικής, 
Νότιας Αμερικής, Καναδά, Γροιλανδίας, και Ρωσικής Αρκτικής). Έχει συγγράψει 76 εργασίες σε 
διεθνή (ISI) περιοδικά (κύριος συγγραφέας σε 45) και 185 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια με 
κριτές (κύριος συγγραφέας σε 82). Έχει 2024 ετεροναφορές (citations) και h-index=21 [Scopus, 
Ιανουάριος 2020].  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: filippos.tsikalas@geo.uio.no  
Πανεπιστήμιο Όσλο/Νορβηγία: 
https://www.mn.uio.no/geo/english/people/aca/geolofys/ftsikala/ 
Researchgate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Filippos-Tsikalas-71844087 
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Ο Αβραμιώτης Στάθης είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι 
Χημικός (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2017), κάτοχος μεταπτυχιακού 
στο «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» (ΕΜΠ, 2019). Το διδακτορικό του 
αφορά στην απομάκρυνση μικρο-ρύπων από υδατικές μήτρες. Είναι 
συγγραφέας 2 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: e.avramiotis@upatras.gr 
ResearchgateID: 
https://www.researchgate.net/profile/Stathis_Avramiotis2 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1529-1301 

 
 

Η Αϊναλή Νίνα Μαρία είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο 
Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος στο Τμήμα Χημείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι Χημικός (Α.Π.Θ., 
2017), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ΠΜΣ «Χημική 
Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» (Α.Π.Θ., 2020) με 
ειδίκευση στη «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και 
Νανοσύνθετων Υλικών». Το διδακτορικό της αφορά στον 
χαρακτηρισμό και την ανάλυση μικροπλαστικών σε υδατικά 
περιβαλλοντικά δείγματα και την μελέτη διεργασίας σχηματισμού 
αυτών. Είναι συγγραφέας 6 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 
8 εργασιών σε συνέδρια.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: ainali.nina@gmail.com; nsainali@chem.auth.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Nina_Maria_Ainali  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=nK3l6ZgAAAAJ&hl=el 

 
 

Η Αναστασάτου Μαριάνθη είναι διδάκτωρ του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος (2020). Είναι Γεωλόγος (ΕΚΠΑ, 2010) και 
κάτοχος μεταπτυχιακού στην «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική 
Γεωλογία» (ΕΚΠΑ, 2012). Το διδακτορικό της αφορά στα 
υποθαλάσσια κοιτάσματα αδρανών υλικών. Έχει συμμετάσχει σε 9 
ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε έργα 
από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι συγγραφέας 4 δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά και 30 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
E-mail: anastasat@geol.uoa.gr 
Researchgate ID: 
www.researchgate.net/profile/Marianthi_Anastasatou 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=A_aqxZIAAAAJ&hl=en&oi
=ao 
Scopus ID: 
www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200660030 
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Η Αναστασιάδου Βασιλική είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα 
Γεωλογίας. Είναι Γεωλόγος (ΑΠΘ, 2018). Το μεταπτυχιακό της αφορά 
στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων με έμφαση στην 
Μηχανική Ταμιευτήρων Αερίου. Έχει διατελέσει υπότροφος του 
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το έτος 2019-2020. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Εmail: vickianastasiadou@gmail.com  

 
 

Η Αποστολίδου Χριστίνα είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα 
Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 
Είναι γεωλόγος (ΑΠΘ, 2017). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) με κατεύθυνση «Ορυκτοί-Πόροι και 
Περιβάλλον» (ΑΠΘ, 2020). Το Διδακτορικό της, στοχεύει στην 
αξιολόγηση χαμηλού βαθμού ανθράκων από όλη την Ελλάδα, ως 
πρόσθετα διατρητικού πολφού με βάση το νερό, έπειτα από 
δυναμική θερμική γήρανση αυτών. Τα επιστημονικά της 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την έρευνα γύρω από τα ορυκτά 
καύσιμα με έμφαση στην εναλλακτική αξιοποίηση των λιγνιτών, 
καθώς και την οργανική γεωχημεία των υδρογονανθράκων. Είναι 
συγγραφέας δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές καθώς και σε διεθνή συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: achristin@geo.auth.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Christina_Apostolidou2  
Google scholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0VXb9xAAAAAJ  

 
 

Η Αραβανή Βασιλική είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε πρώτη από το ίδιο τμήμα το 
2017 και επιβραβεύτηκε με υποτροφία Σκούρα. Κατέχει εγχώρια και 
μη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του Περιβάλλοντος και του 
Ποιοτικού Ελέγχου. Το διδακτορικό της αφορά την ολοκληρωμένη 
διαχείριση και αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων και την 
εφαρμογή τους στην παραγωγή ενέργειας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: vasiliki.arav@gmail.com 
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Η Αραβανή Φωτεινή είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο τμήμα Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών. Είναι Γεωλόγος (ΑΠΘ, 2017), κάτοχος 
μεταπτυχιακού στους «Ορυκτούς Πόρους - Περιβάλλον» (ΑΠΘ, 
2020). Το διδακτορικό της αφορά στην μελέτη μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων στην επαφή με τον πλουτωνίτη του Βαρνούντα. Είναι 
συγγραφέας σε 1 δημοσίευση και σε 1 εργασία σε συνέδριο 
[http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.20755] 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: faravani@geo.auth.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Foteini_Aravani  

 
 

Ο Ασπιώτης Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στη σχολή Χημικών Μηχανικών. 
Είναι Γεωλόγος, απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ, 2011), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (ΕΜΠ, 2013). Το 
διδακτορικό του αφορά στη διερεύνηση παραμέτρων που 
διαμορφώνουν την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών αυτοΐασης στα 
τσιμεντοειδή υλικά. Έχει συμμετάσχει σε 1 Ευρωπαϊκό και 6 Εθνικά 
ερευνητικά προγράμματα, ενώ είναι συγγραφέας 1 δημοσίευσης σε 
διεθνές περιοδικό και 15 εργασιών σε συνέδρια. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: aspiotis@mail.ntua.gr 
Researchgate ID: 
www.researchgate.net/profile/Konstantinos_Aspiotis  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=_I1bW9sAAAAJ&hl  
Scopus ID: 
www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218794233  

 
 

Ο Βαρβούτης Γεώργιος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 2015). Η διδακτορική 
διατριβή του αφορά την ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων 
καταλυτικών συστημάτων στην αντίδραση υδρογόνωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα. Είναι συγγραφέας 3 επιστημονικών άρθρων 
σε διεθνή περιοδικά και 6 εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: gvarvoutis@uowm.gr, georgios.varvoutis@gmail.com  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Varvoutis 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212409106 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0643-4443 
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Ο Βασιλάκης Στυλιανός είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στη σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – 
Μεταλλουργών. Είναι Γεωπόνος (ΓΠΑ 2017). Το διδακτορικό αφορά 
στη μελέτη της συμβολής των σταθερών ισοτόπων στην ιχνηλάτηση 
σύνθετων γεωχημικών διεργασιών σε υπερβασικά περιβάλλοντα. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
E-mail: stl.vasilakis@gmail.com  

 
 

Η Βασιλειάδου Αγάπη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο 
Πολυτεχνείο Θράκης (ΔΠΘ), στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Είναι κάτοχος 
δυο Μεταπτυχιακών τίτλων, στη «Διασφάλιση Ποιότητας» και στη 
«Μηχατρονική». Είναι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ και 
Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ. Επίσης είναι 
κάτοχος της Ετήσιας Παιδαγωγικής και Διδακτικής Κατάρτισης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ). Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου ISBN-10: 3659974692 
(μονογραφία), 4 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και 
έχει πάνω από 15 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Έχει 
λάβει 8 υποτροφίες/βραβεία/αριστεία κατά τη διάρκεια της 
ακαδημαϊκής της εξέλιξης (ΙΚΥ, DAAD, 3ο βραβείο σε διαγωνισμό 
καινοτόμων ιδεών, καλύτερη παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο 
κλπ.). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Research ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Agapi_Vasileiadou  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7069-3987  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.gr/citations?hl=en&user=ta5JQjEAAAAJ  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202221082  

 
 

Ο Βασιλείου Χρήστος είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο Tμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Διεκπεραιώνει διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο 
Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών με έμφαση στον 
εγκλεισμό φαρμακευτικών ουσιών σε μικροσωματίδια και 
νανοσωματίδια. Έχει 4 μήνες προϋπηρεσίας στον ποιοτικό έλεγχο 
βιομηχανικής παραγωγής κομπόστας και πουρέ ροδακίνων. 
Εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2018 στα Συστεγασμένα 
Φαρμακεία Βαγιωνά Κ. – Βαγιωνά Α. Ο.Ε., με ειδικότητα στην 
παραγωγή γαληνικών σκευασμάτων. Είναι κάτοχος πτυχίου C2 
αγγλικής φιλολογίας. Έχει συμμετοχή σε πολλαπλούς διεθνείς 
διαγωνισμούς και 3 διακρίσεις (HMCE 2014, Euroscola 2013, 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 2013, 2014) 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
E-mail: vasluw1234@gmail.com 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/chris-vasileiou-0277a41b7/  
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Ο Γαλάνης Παναγιώτης είναι Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος 
Δημοσίου Δικαίου και Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
από την οποία απέκτησε με άριστα πτυχίο και μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, ενώ πραγματοποιεί 
και σπουδές στο Τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ και στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, τμήμα ΔΕΠΣ («Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον 
και την Ενέργεια»). Έχει εκδώσει 3 επιστημονικά νομικά 
συγγράμματα και πάνω από 40 μελέτες και σχολιασμούς 
αποφάσεων/γνωμοδοτήσεις σε έγκριτα νομικά περιοδικά των 
εκδόσεων Νομικής Βιβλιοθήκης και Σάκκουλα και σε ηλεκτρονικές 
νομικές βάσεις. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος 
συνεδρίων συναφών αντικειμένων, ενώ παραδίδει και επιμορφωτικά 
σεμινάρια στο ίδρυμα Τσάτσου επί του δικαίου περιβάλλοντος, 
πολεοδομίας και ενέργειας. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: panagiotisgln@gmail.com  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Panos_Galanis2  
LinkedIn: https://gr.linkedin.com/in/panos-galanis-0453ba136  
Academia ID: https://uoa.academia.edu/PanosGalanis  

 

Η Γεμενετζή Αικατερίνη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (ΠΙ), στο τμήμα Χημείας. Είναι Χημικός (ΠΙ, 2016), κάτοχος 
μεταπτυχιακού στην «Ιατρική Χημεία» (ΔΠΜΣ ΠΙ, 2018). Το 
διδακτορικό της αφορά στην ανάπτυξη υβριδικών καταλυτών μέσω 
σύζευξης μοριακών δομών-νανοσωματιδίων και στην αξιολόγησή 
τους. Είναι συγγραφέας 3 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 3 
εργασιών σε συνέδρια.  
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: a.gemenetzi@uoi.gr 
Researchgate ID: www.researchgate.net/profile/Aikaterini_Gemenetzi 
Scopus ID: www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216364051 

 

Η Γεωργάκη Μαρία Νεφέλη είναι απόφοιτη του τμήματος Γεωλογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη(ΑΠΘ,2018). Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, «Εφαρμοσμένη και 
Περιβαλλοντική Γεωλογία» με ειδίκευση «Ορυκτοί Πόροι-
Περιβάλλον», του ίδιου τμήματος (ΑΠΘ,2020). Έχει παρακολουθήσει 
μια σειρά από σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση και ασφάλεια των 
υδάτινων πόρων, τη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων και την 
ποιότητα της υγείας. Συνεχίζει τις σπουδές της στον τομέα της 
Περιβαλλοντικής υγείας, με προσανατολισμό την προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας υγείας των παιδιών. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: nefgeor@gmail.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/mgeorgaki  
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Ο Γεωργακόπουλος Νικόλαος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, 
απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (2015), κάτοχος Master στην ειδικότητα Oil 
and Gas Management – Finance and Investment Route, Faculty of 
Engineering, Environment & Computing, Coventry University, UK 
(2017). Έχει επαγγελματική προϋπηρεσία στην Kavala Oil S.A. – 
Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, σε Κατασκευαστικές 
Εταιρείες και Εταιρείες Κατασκευής και Πώλησης Βαρέων 
Μηχανημάτων, στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), στην Εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια. Έχει 
δημοσιεύσει εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια και 
είναι κριτής στο International Journal of Energy Sector Management.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  
E-mails: georgakopoulosn9@gmail.com, nicos.geor@hotmail.com  

 

 

Ο Γεωργιάδης Αμβρόσιος είναι Υποψήφιος διδάκτορας στο 
Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης 
(Laboratory of Alternative Fuels and Environmental Catalysis, LAFEC), 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Είναι συγγραφέας 3 
εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές και υψηλό δείκτη απήχησης 
ενώ έχει συμμετάσχει σε 7 διεθνή συνέδρια. Έχει δουλέψει ως 
ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ έχει διατελέσει Υπεύθυνος 
Διασφάλισης Ποιότητας για 2 χρόνια σε βιομηχανία τροφίμων. 
Τέλος, έχει υπάρξει εξωτερικός συνεργάτης του Γερμανικού φορέα 
πιστοποίησης DQS Hellas για 3 χρόνια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: a.georgiadis@uowm.gr / amvro23@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Amvrosios_Georgiadis  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=WCNzM9IAAAAJ&hl=en  

Author ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216819537  
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Ο Γιαννακόπουλος Σπύρος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών(ΠΠ), στο τμήμα Χημικών Μηχανικών.Είναι 
Χημικός Μηχανικός (ΠΠ,2017). Το διδακτορικό του αφορά την 
Ενεργοποίηση Οξειδωτικών με Βιοεξανθρακώματα για την Διάσπαση 
Μικρο-Ρύπων Προτεραιότητας σε Πολύπλοκες Υδατικές Μήτρες: 
Αλληλεπιδράσεις που Καθορίζουν την Απόδοση της Επεξεργασίας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: spyrosgiannak@gmail.com  

 

Η Γκουτζιούπα Κωνσταντίνα είναι υποψήφια κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Είναι 
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2015). Το 
μεταπτυχιακό της αφορά στη διερεύνηση της ορυκτολογίας και 
γεωχημείας βασικών και κρίσιμων μετάλλων σε λατερίτες της 
εταιρείας «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ.Α.Ε.». Είναι συγγραφέας δημοσίευσης 
διεθνούς περιοδικού (DOI: 10.4236/sgre.2011.23025) και posters 
(https://www.marum.de/en/Research/GeoBremen-2017.html) & 
(https://www.geosystems-hellas.gr/el/ege-2019). Έχει εργαστεί στην 
Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού «Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε.» (καλοκαίρι 2014) στο πλαίσιο της προπτυχιακής 
πρακτικής άσκησης, και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων από τον Φεβρουάριο 2019 έως τον 
Φεβρουάριο 2020. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
E-mail: kgkoutz@geol.uoa.gr, nadia_goutzioupa@hotmail.com 

 

Η Γκρίλλα Ελένη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι Μηχανικός 
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2014), κάτοχος μεταπτυχιακού 
με θέμα <<Ενέργεια και Περιβάλλον>>, στο τμήμα Χημικών 
Μηχανικών (2016). Το διδακτορικό της αφορά στην απομάκρυνση 
φαρμακευτικών ουσιών από την υγρή φάση με εφαρμογή διαφόρων 
διεργασιών προηγμένης οξείδωσης. Είναι συγγραφέας 4 
δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 9 εργασιών σε συνέδρια.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: elen.grilla@gmail.com  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201094750  
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Η Δαμουλιάνου Μαρία-Έλλη είναι Πτυχιούχος Γεωλόγος του 
Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης στις «Ορυκτές Ύλες-Περιβάλλον» και σήμερα υποψήφια 
διδάκτωρ στο Τμήμα Γεωλογίας. Στη διδακτορικής της διατριβή 
μελετά το δυναμικό πετρελαιογένεσης Μεσοζωικών βιτουμενιούχων 
σχηματισμών της Ενότητας Παρνασσού-Γκιώνας. Είναι συγγραφέας 3 
δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 5 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: marilliedam@gmail.com  
Scopus ID: 
www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215546427  

 

Η Δημητριάδου Ηλιάνα αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο 
Αμυνταίου (2004) και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός, στο 
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 
(2009). Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων» της 
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ, 2020). Είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικών και 
Ισπανικών. Η εμπειρία της εστιάζεται στο αντικείμενο του Πολιτικού 
Μηχανικού, καθώς εργάζεται από το 2011 μέχρι σήμερα σε Τεχνικό 
Γραφείο, στον ιδιωτικό τομέα. Την εποχή αυτή είναι σπουδάστρια 
ΙΕΚ και παρακολουθεί το ετήσιο σεμινάριο Ψυχολογίας, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Χειροσφαίρισης, με δίπλωμα Κριτών-Διαιτητών.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: idimitriadou@hotmail.com 

 

Ο Δημητρίου Χρήστος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (ΠΙ), στο τμήμα Φυσικής. Είναι Φυσικός (ΠΙ, 2017), 
κάτοχος μεταπτυχιακού στο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φυσικής με 
ειδίκευση στην Πειραματική Φυσική» (ΠΙ, 2020). Το διδακτορικό του 
αφορά στη σύνθεση πλασμονικών–κβαντικών τελειών μέσω της 
τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας. Είναι συγγραφέας σε 
μία επικείμενη δημοσίευση που βρίσκεται in-revision. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: ch.dimitriou@uoi.gr 
Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://nanomaterials.physics.uoi.gr/ 
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Η Δρόσου Αικατερίνη είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (2007). Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών: (1) 
στο Περιβάλλον και την Υγειονομική Μηχανική στο Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (2009) και (2) 
στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στο Τμήμα Επιστημών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης (2010). Τώρα, είναι υποψήφια διδάκτωρ 
με αντικείμενο μελέτης τη σύνθεση προηγμένων υλικών 
προσρόφησης και τη χρήση φωτοχημικών διεργασιών για τη 
διάσπαση οργανικών ρύπων. Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά έργα 
(α) PhotoGragh (ΑΕΙΦΟΡΙΑ / ΑΣΤΙ / 0311 (ΒΙΕ) / 33, 2012-2014) και 
(β) CatEfDeNOx (συνεργασία διμερούς έρευνας και καινοτομίας 
Ελλάδας-Κίνας, 2018-2021). Έχει 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά και 23 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά 
συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: edrosou@isc.tuc.gr , www.katevinio@gmail.com 
ResearchGate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Catherine_Drosou 
Likendin URL: www.linkedin.com/in/katerina-drosou-23a649110  

 

Ο Δρούκας Γεώργιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ 
«Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Tμήματος Γεωλογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π). Είναι Γεωλόγος (Π.Π., 2018). Το θέμα 
της πτυχιακής του εργασίας ήταν η γεωλογική μελέτη του λιγνιτικού 
κοιτάσματος της Μεγαλόπολης. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας 
του εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών του Tμήματος 
Γεωλογίας. Το μεταπτυχιακό του αφορά στη γεωλογική μελέτη των 
Τυρφώνων του Μπρουνέι. Είναι συγγραφέας μιας εργασίας σε 
συνέδριο. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: gdroukas@upnet.gr 

 

Η Έλληνα Φιλίτσα είναι απόφοιτος της σχολής Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΠΘ, 2003). 
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη «Διαχείριση Αποβλήτων» (ΕΑΠ, 
2020). Η μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία αφορούσε στη 
μελέτη των χωρικών και χρονικών μεταβολών των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με χρήση GIS. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: fiellina16@yahoo.gr 
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Η Ζήνδρου Αρετή είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (ΠΙ), στο τμήμα Φυσικής. Είναι Φυσικός (ΠΙ, 2017), 
κάτοχος μεταπτυχιακού στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» 
(ΠΙ, 2019). Το διδακτορικό της αφορά την ανάπτυξη 
ετεροδομημένων καταλυτικών υποοξειδίων με Τεχνολογία 
Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας 
3 εργασιών σε συνέδρια .  
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: a.zindrou@uoi.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Areti_Zindrou 

 
 

Ο Ζιούζιος Δημήτρης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στην «Επιχειρηματική Πληροφορική» (Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 2009). Το διδακτορικό του αφορά στον σχεδιασμό και 
αξιοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων για ρομποτικές 
εφαρμογές στον τομέα του περιβάλλοντος και των τεχνολογιών 
αντιρρύπανσης. Είναι συγγραφέας 3 δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά, 12 εργασιών σε διεθνή συνέδρια με κριτές και 2 
κεφάλαια.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: dziouzios@uowm.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Dimitris_Ziouzios  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=7lVxrvQAAAAJ  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202989096  

 

Η Ζορμπά Φωτεινή είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο Τμήμα Χημείας. Τον 
Οκτώβριο του 2020 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο 
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, με βαθμό πτυχίου 7,95. Εκπόνησε την πτυχιακή 
της εργασία στο εργαστήριο του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου 
Τριανταφυλλίδη, με θέμα «Καταλυτική μετατροπή λιγνίνης προς 
υψηλής αξίας φαινολικές και αρωματικές ενώσεις». Την περίοδο 
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποίησε την πρακτική της 
άσκηση στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Μεταλλευτικής 
Εταιρείας (Στρατώνι, Χαλκιδική). Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο 1ο 
έτος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Χημική 
Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», με ειδίκευση στην Χημική 
και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Email: foteinifz@chem.auth.gr  
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Η Ζουρίδη Λέιλα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(ΠΚ), στο τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών. Είναι Χημικός (ΠΚ, 
2017) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη Υλικών (ΠΚ, 2019) στον 
τομέα της Νανοτεχνολογίας. Κατά την ακαδημαϊκή της πορεία έχει 
εργαστεί στο Ινστιτούτο CENIMAT|i3 της Λισαβόνας (2017), ενώ από το 
2015 έως σήμερα εργάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
στο Ηράκλειο. Είναι συγγραφέας τριών δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά και οκτώ εργασιών σε συνέδρια. Έχει λάβει δύο διακρίσεις σε 
διαγωνισμούς επιστημονικής φωτογραφίας και μία διάκριση σε 
διαγωνισμό καινοτομίας για start-up επιχειρήσεις σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Το διδακτορικό της αφορά την ανάπτυξη εκτυπώσιμων 
διατάξεων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: l.zouridi@iesl.forth.gr 
Academic Website (ΠΚ): 
https://www.materials.uoc.gr/el/grad/students/phd/Zouridi_Leila.html  
ResearchgateID: https://www.researchgate.net/profile/Leila_Zouridi  
Googlescholar ID: https://scholar.google.gr/citations?user=nnbbJwQAAAAJ  
ORC ID: https://orcid.org/0000-0002-9642-4187 

 

Ο Θεοδωρακόπουλος Μαρίνος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (UoI), στο τμήμα Χημείας. Είναι Χημικός (UoI, 
2017), κάτοχος μεταπτυχιακού στους ‘Καταλύτες Ρουθηνίου για 
Παραγωγή Υδρογόνου από Διάσπαση Μυρμηκικού Οξέος’ (UoI, 2019). 
Το διδακτορικό του αφορά στην παραγωγή υδρογόνου μέσω 
καταλυτικής διάσπασης μυρμηκικού οξέος. Είναι συγγραφέας 2 
δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 2 εργασιών σε εγχώρια 
συνέδρια.  
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: m.theodorakopoulos@uoi.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Marinos_Theodorakopoulos2  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=fJAZxAMAAAAJ&hl=el  

 
 

O Θεοδωρίδης Γεώργιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στο τμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΔΜ, 
2013), κάτοχος μεταπτυχιακού στις «Τεχνολογίες Διαχείρισης και 
Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» (ΠΔΜ, 2020). Το διδακτορικό του 
αφορά τις Διεργασίες αναγωγής οξειδίων του αζώτου (NOx). Είναι 
κάτοχος πτυχίου του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ, 2017) και τίτλου εξειδίκευσης του Θερινού Σχολείου 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Σχεδιασμός Πράσινων Κτιρίων» 
(ΠΔΜ, 2013). Κατά το παρελθόν έχει απασχοληθεί ως Διδακτικό 
Προσωπικό στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Τέλος, είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και της 
Αντιπροσωπίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής 
Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.). 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Emails: geortheodoridis@outlook.com / g.theodoridis@uowm.gr  
ResearchgateID: www.researchgate.net/profile/Georgios_Theodoridis5  
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Ο Θεοφανίδης Σταύρος-Αλέξανδρος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Είναι Χημικός Μηχανικός (2013, ΑΠΘ), κάτοχος 
διδακτορικού στη Χημική Μηχανική με ειδίκευση στη Χημική 
Τεχνολογία (Ghent University, 2017). Το διδακτορικό του αφορά τις 
«Διεργασίες Αναμόρφωσης για βιώσιμη παραγωγή αερίου σύνθεσης». 
Είναι συγγραφέας 12 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, 1 κεφαλαίου 
σε βιβλίο του εκδοτικού οίκου Elsevier και 11 εργασιών σε διεθνή και 
εθνικά συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: st.theofanidis@gmail.com; stheofan@cheng.auth.gr 
ORCID: orcid.org/0000-0002-3859-7135 
https://sites.google.com/view/stavros-alexandros-theofanidis 
ResearchGate ID: www.researchgate.net/profile/Stavros_Theofanidis  

 

Ο Ισμαήλ I. κατέχει τίτλο προπτυχιακών (BSc) και μεταπτυχιακών (MSc) 
σπουδών στη μηχανική πετρελαίου, με εξειδίκευση στην μηχανική 
ταμιευτήρων. Έχει εργαστεί ως μηχανικός ταμιευτήρων στην Εθνική 
Εταιρεία Πετρελαίου του Ιράν (NIOC), στην βελτίωση παραγωγής και 
μεθόδων ανάκτησης πετρελαίου στο πεδίο Mansouri. Μετέπειτα 
συνέχισε να εργάζεται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ) όπου σήμερα ασχολείται ως μηχανικός 
ταμιευτήρων πετρελαίου σε δραστηριότητες του πεδίου του Πρίνου και 
παραχώρησης των ελληνικών υπεράκτιων οικοπέδων (Πατραϊκό, 
Κατάκολο και Ιόνιο). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με 
τοπικούς και διεθνείς συνεργάτες σε θέματα θερμοδυναμικής 
μοντελοποίησης υδριτών καθώς και τη δέσμευση, χρήση και υπόγεια 
αποθήκευση άνθρακα (CCUS). Πρόσφατα, ξεκίνησε τη διδακτορική του 
έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα τη δέσμευση, χρήση 
και αποθήκευση άνθρακα. Ο Ισμαήλ κατέχει δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά και συνέδρια σχετικά με το θέμα Ενισχυμένη Ανάκτηση 
Πετρελαίου (EOR), μοντελοποίησης υδριτών και δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα. 

 
 

Ο Ιακωβίδης Ιάκωβος είναι υποψήφιος διδάκτορας στη Μηχανική 
Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι Χημικός Μηχανικός 
(Πολυτεχνείο Πάτρας (ΠΠ), 2013), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 
«Ενέργεια και το Περιβάλλον» (ΠΠ, 2015). Η έρευνα του επικεντρώνεται 
στην αξιολόγηση προηγμένων διεργασιών επεξεργασίας για την 
απομάκρυνση χημικών και μικροβιολογικών ρύπων αναδυόμενου 
ενδιαφέροντος από τα επεξεργασμένα αστικά λύματα (ΕΑΛ), αλλά και 
της πιθανής πρόσληψης και συσσώρευσης αυτών στο έδαφος και στα 
φυτά που αρδεύονται με τα ΕΑΛ. Είναι συγγραφέας 6 δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά και 4 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: iakovidis.iakovos@ucy.ac.cy  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Iakovos-
Ciakovides  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AFaGwWoAAAAJ  
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H Ιωαννίδη Αλεξάνδρα είναι υποψήφια διδάκτορας (07.2018-
Σήμερα) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι 
Χημικός Μηχανικός (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, 2016), κάτοχος μεταπτυχιακού στη <<χημική μηχανική με 
κατεύθυνση Περιβάλλον και ενέργεια>> (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, 2018). Το διδακτορικό της αφορά τις 
υβριδικές διεργασίες οξείδωσης στη τριτοβάθμια επεξεργασία 
αποβλήτων. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται στο 
πεδίο των προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης όπως η 
Φωτοκατάλυση, η Ηλεκτροχημική οξείδωση και ενεργοποίηση 
Νa2S2O8 για τη διάσπαση ενδοκρινικών διαταρακτών και 
φαρμακευτικών αποβλήτων στο νερό. Είναι συγγραφέας 5 εργασιών 
σε διεθνή περιοδικά και 3 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: alex.ioannidi@chemeng.upatras.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Alexandra_Ioannidi2 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57095059300 

 
 

O Ιωαννίδης Ραφαήλ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της σχολής 
Θετικών Επιστημών του τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με έμφαση στη βιομηχανική χημεία και τα πολυμερικά υλικά, κάτοχος 
πτυχίου Χημείας (ΠΙ) με βαθμό 8,24 και θέμα πτυχιακής εργασίας: 
‘Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυεστέρων του 2,5-
φουρανοδικαρβοξυλικού οξέος (FDCA)’. Μία εργασία είναι υπό κρίση 
για δημοσίευση. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: rafahlioannidis@gmail.com, pch01348@uoi.gr  
Researchgate ID: www.researchgate.net/profile/Raphael_Ioannidis 

 

Η Ιωαννίδου Γεωργία είναι υποψήφια διδάκτωρ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. 
Είναι χημικός μηχανικός (ΑΠΘ, 2019). Το διδακτορικό της αφορά την 
πειραματική μελέτη καταλυτικών διεργασιών με στόχο την παραγωγή 
ολεφινών από υπολειμματική βιομάζα. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Emails: gioannido@cheng.auth.gr / gioannidou7@gmail.com 
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Ο Καβούκης Σάββας είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η πτυχιακή 
του εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Χημικής και 
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.), είχε ως θέμα 
τον εκλεκτικό διαχωρισμό και τον χαρακτηρισμό κύριων συστατικών 
μικροφυκών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκινάει τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» του Τμήματος 
Χημείας του Α.Π.Θ. Έχει εργαστεί στη μονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων αλλά και στο εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού του 
Δήμου Θέρμης. Επιπλέον, έχει διεξάγει ερευνητική πρακτική άσκηση 
στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Avans Hogeschool στη Breda 
της Ολλανδίας με θέμα την μελέτη και την εκχύλιση αμύλου από το 
υδρόβιο φυτό Lemna minor. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Emails: kavoukissavvas@gmail.com 
Researchgate: 
https://www.researchgate.net/profile/Savvas_Kavoukis 

 
 

Η Καλαϊτζίδου Κυριακή είναι διδάκτωρ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με 
θέμα “Απομάκρυνση σεληνίου από το νερό και ειδοταυτοποίηση των 
οξυ-ανιόντων του” (ΑΠΘ, 2020). Είναι Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 
2008) κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΑΠ, 
2014). Εργάζεται ως μεταδιδάκτορας σε ερευνητικά προγράμματα 
στο ΑΠΘ. Είναι συγγραφέας 16 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά 
και 8 εργασιών σε εθνικά συνέδρια και 21 εργασιών σε διεθνή 
συνέδρια.  
 

Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: kikalaitz@geo.auth.gr  
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Kyriaki-
Kalaitzidou  
Scopus Author ID: 57190730783  
Google Scholar ID: YicM1B0AAAAJ&hl  

 

 

O Καμάτσος Φώτιος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο τμήμα Χημείας. 
Είναι Χημικός ( ΕΚΠΑ, 2016), κάτοχος μεταπτυχιακού́ στην Ανόργανη 
Χημεία και στις Εφαρμογές της στην Βιομηχανία (ΕΚΠΑ, 2018). Το 
διδακτορικό́ του σχετίζεται με την σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και 
την μελέτη φιλικών προς το περιβάλλον καταλυτών, για τη 
φωτοδιάσπαση του νερού προς την παραγωγή του υδρογόνου. Έχει 
συμμετάσχει στην συγγραφή δύο δημοσιεύσεων σε διεθνή́ 
περιοδικά́ και 11 εργασιών σε συνέδρια.  
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: fotiskam@chem.uoa.gr 
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Fotios_Kamatsos 
Google Scholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=K4qjzFwAAAAJ&hl=en&oi=ao  
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Η Κανακάκη Ειρήνη-Μαρία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης, στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Είναι 
Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ, 2020).  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: eirmarkan97@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Eirini_Maria_Kanakaki 

 
 

Ο Καππής Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Είναι 
Επιστήμονας των Υλικών (ΠΠ, 2015), κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στην ¨Επιστήμη των Υλικών¨ (ΠΠ, 2018). Το διδακτορικό 
του εστιάζεται στην ανάπτυξη καταλυτικών επεξεργαστών 
μεθανόλης για εφαρμογή σε κυψελίδες καυσίμου. Είναι συγγραφέας 
3 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 5 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
e-mail: k.kappis@upatras.gr 
Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=pB2--
DUAAAAJ&hl=en 

 
 

Η Καραγιάννη Μαρία είναι υποψήφια διδάκτορας της σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, στον τομέα της 
Μεταλλευτικής Τεχνολογίας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Απόφοιτη της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 
(ΕΜΠ, 2019) με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και 
Κατασκευή Υπόγειων Έργων» (ΕΜΠ, 2019-2021). Το διδακτορικό της 
αφορά τις εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης (machine learning) για 
την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος 
αερισμού υπόγειων 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: mkaragianni70@gmail.com., mariakar@mail.ntua.gr  
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Η Κιοσέογλου Ευφροσύνη είναι μεταδιδάκτωρ στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ., 2019), στο Tμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Είναι Χημικός Μηχανικός (Α.Π.Θ., 2001), κάτοχος 
μεταπτυχιακού διατμηματικού διπλώματος ειδίκευσης στη 
Βιοανόργανη Χημεία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2005) και 
διδακτορικού διπλώματος στη Βιοανόργανη Χημεία (Α.Π.Θ., 2014). Το 
αντικείμενο της μεταδιδακτορικής της έρευνας αφορά στη δομική 
ειδοκατανομή και μελέτη μεταλλοφαρμακευτικών υλικών ως και στην 
καταλυτική δράση καλά καθορισμένων μεταλλοσυμπλόκων μορφών 
σε βιομηχανικές εφαρμογές. Είναι συγγραφέας 12 δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά, εργασιών σε διεθνή/εθνικά συνέδρια με 
προφορικές και αναρτημένες εργασίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
E-mail: E-mail: efi.kioseoglou@gmail.com  
Research gate: 
ID:https://www.researchgate.net/profile/Efrosini_Kioseoglou  
ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-3089-1214 

 
 

Η Κόκκα Αλίκη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
(ΠΚ), στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Είναι διπλωματούχος 
Μηχανικός Περιβάλλοντος (ΠΚ, 2015) και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική (ΠΚ, 2017). 
Το διδακτορικό της αφορά την παραγωγή υδρογόνου μέσω της 
καταλυτικής αναμόρφωσης του υγροποιημένου αερίου του 
πετρελαίου (LPG) με ατμό. Είναι συγγραφέας 2 δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά και 7 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
e-mail: akokka@isc.tuc.gr 

 
 

Η Κοκκαλιάρη Μαρία είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών, του τμήματος Γεωλογίας. Είναι Γεωλόγος (2012) και κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών 
(2015). Η Διδακτορική της Διατριβή αφορά την πετρο-ορυκτοχημική 
και γεωχημική μελέτη και φασματοσμοπία Εγγύς Υπερύθρου σε 
πετρώματα των νήσων Κω και Αστυπάλαιας, σε συνδυασμό με 
δορυφορικά δεδομένα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 
Είναι συγγραφέας 5 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
e-mail: kokkaliari_m@upnet.gr , kokkaliarimaria@gmail.com  
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Ο Κοντοδήμος Ιωάννης είναι Επιστημονικός συνεργάτης του 
Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του 
ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα), απόφοιτος τμήματος Χημείας (ΠΙ,2008) και 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Αποβλήτων 
(ΕΑΠ,2018). 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
e-mail: Kontodimos@certh.gr  

 
 

Ο Κοσμαρίκος Νικόλαος είναι προπτυχιακός σπουδαστής του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών 
(Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης – κατεύθυνση Μηχανικών 
Αντιρρύπανσης).   
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
e-mail: nikolakhskosmarikos@gmail.com  

 
 

Ο Κουντουράς Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Είναι Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕΙΘ, 1996) 
και κάτοχος μεταπτυχιακού στη «Διασφάλιση Ποιότητας» (ΕΑΠ, 
2005). Το θέμα του διδακτορικού του σχετίζεται με την ανάπτυξη 
νέων προηγμένων νανοσυνθέτων πολυμερών με φυλλόμορφους 
πληρωτές στη συσκευασία τροφίμων και ποτών, τις φυσικοχημικές 
τους ιδιότητες και τις εφαρμογές τους. Συμμετείχε σε μία εργασία 
που παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο (NN20 - 17th International 
Conference on Nanosciences & Nanotechnologies). 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: kkountouras@uowm.gr 
Googlescholar ID: https://scholar.google.com/Κουντουράς_Κων/νος 

 

H Κουρμούση Μαρία είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικών 
γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα από την Τράπεζα Ελλάδος και 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ανόργανη Χημεία και στις Εφαρμογές 
της στη Βιομηχανία του τμήματος Χημείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: maro.kourmousi@gmail.com  
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Η Δρ. Κυπριτίδου Ζαχαρένια είναι απόφοιτη του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος. Είναι Γεωλόγος (ΕΚΠΑ, 2008), κάτοχος 
μεταπτυχιακού στην «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία» 
(ΕΚΠΑ, 2012). Το διδακτορικό της (ΕΚΠΑ, 2019) αφορά στην 
αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων με χρήση 
γεωυλικών. Είναι συγγραφέας 8 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά 
και 7 εργασιών σε συνέδρια.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: zach-kyp@geol.uoa.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Zacharenia_Kypritidou  
Googlescholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=6aUz9-
oAAAAJ&hl=en  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190225228  

 
 

Η Κυριακόγκωνα Κωνσταντίνα εργάζεται ως διαχειριστής έργων σε 
εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου και βάσεων στήριξης 
φωτοβολταϊκών. Είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός 
(ΕΜΠ, 2017) και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Μηχανική Πετρελαίου 
(Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 2020).  
Τέλος, έχει δημοσιεύσει την προπτυχιακή διπλωματική της διατριβή 
σε παγκόσμιο συνέδριο [K.Kiriakogona, I. Giannopoulou, D. Panias, 
"Extraction of aluminum from Kaolin: Α comparative study of 
hydrometallurgical processes", 3rd World Congress of Engineering, 
Chemical and Engineering Materials, Rome, Italy - June 2017].  
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: k.kiriakogkona@gmail.com  
LinkedIn: Konstantina Kiriakogkona  

 
 

Ο Λαζόπουλος Γεώργιος είναι προπτυχιακός φοιτητής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, στο 5ο έτος φοίτησης. Εκπονεί διπλωματική 
ερευνητική εργασία στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και 
Προηγμένων Yλικών. Η διπλωματική του εργασία αφορά στην 
Βιοανόργανη Χημεία και Τεχνολογία με έμφαση στο σχεδιασμό και 
τη σύνθεση δυαδικών και τριαδικών υβριδικών 
μεταλλοφαρμακευτικών υλικών με φυσικά προϊόντα. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: glazopou@cheng.auth.gr 
Research gate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Lazopoulos 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/georgios-lazopoulos-
507919203/ 
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Ο Λαμπρόπουλος Aθανάσιος γεννήθηκε στη Κοζάνη το 1987. Το 2005 
εισήλθε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ και το 2011 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως διπλωματούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός. Στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης από το ΔΠΘ στην Διαχείρηση Υδάτινων Πόρων και από το 
ΑΠΘ στην Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από το 
2018, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΠΔΜ. Είναι συγγραφέας 2 δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά και 7 εργασιών σε συνέδρια. Εργάζεται επίσης ως 
ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητες στον τομέα της 
ενέργειακής αναβάθμισης κτιρίων.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: alabropoulos@uowm.gr, labro.athan@gmail.com  

 

Η Λάτσιου Αγγελική είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια στο τμήμα Χημείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι συν-συγγραφέας 3 
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και 3 δημοσιεύσεων 
σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με κρίση.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: aggelikilatsiou@gmail.com  

 
 

Ο Λεοντιάδης Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο τμήμα Χημικών 
Μηχανικών και Μεταπτυχιακός φοιτητής στο διατμηματικό 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων 
Υλικών». Είναι απόφοιτος Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 2017). Το 
διδακτορικό του αφορά την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό 
νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας. Είναι συγγραφέας σε 1 
και συν-συγγραφέας σε 1 δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά και συν-
συγγραφέας σε 1 εργασία σε συνέδριο. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: le.kostas93@gmail.com  
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Η Λυκάκη Μαρία είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 
στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Είναι Χημικός 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2010), κάτοχος μεταπτυχιακού στις 
«Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες» (Πολυτεχνείο 
Κρήτης, 2013). Το διδακτορικό της αφορά τη σύνθεση και τον 
χαρακτηρισμό νανο-δομημένων καταλυτών βασισμένων στο οξείδιο 
του δημητρίου (CeO2). Είναι συγγραφέας 12 δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά και 15 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: mlykaki@live.com 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=3IQXgqEAAAAJ&hl=el  
Scopus ID: www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193059123  

 
 

Ο Δρ. Μαρινάκης Δημήτριος ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Ειδικεύεται σε θέματα επεξεργασίας και 
θερμοδυναμικής ισορροπίας υδρογονανθράκων μέσω πειραματικών 
μετρήσεων και προσομοιώσεων με λογισμικό. Στο συγγραφικό έργο 
περιλαμβάνονται 3 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 
συμμετοχές σε 21 διεθνή συνέδρια με παρουσίαση, καθώς και 
συγγραφή κεφαλαίων σε επαγγελματικό οδηγό του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος με αντικείμενα βασικές διαδικασίες 
παραγωγής υδρογονανθράκων και επεξεργασίας τους στο 
διυλιστήριο.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Αναλυτικό βιογραφικό: 
https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/users_data/mred/_uploads/mari
nakis_2020_gr.pdf  
E-mail: marinaki@mred.tuc.gr  
Τηλ.επικοινωνίας: ++30 282 103 7876 
Google Scholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=Jd2X6iIAAAAJ&hl=en  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194539429 

 
 

Ο Μαντζανής Αστέριος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο τμήμα Φυσικής. Είναι Φυσικός (Π.Ι 
2018), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην 
Πειραματική Φυσική (Π.Ι 2020). Το διδακτορικό του αφορά την 
παραγωγή καταλυτικών υποξειδικών νανοδομών. Είναι συν-
συγγραφέας μίας δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό (under 
submission) και μιας εργασίας σε διεθνές συνέδριο. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
E-mail: asteriosmantzanis@uoi.gr  
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Ο Μαρούσης Αντώνης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος 
Χημικών του Πανεπιστημίου Πατρών, από το oπόιο και αποφοίτησε 
(MEng, 2019). Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής 
ασχολείται με την μοντελοποίηση και την υπολογιστική 
προσομοίωση σε πολλαπλές κλίμακες της δυναμικής των μίκρο-
αγγείων. Έχει παρουσιάσει σε ένα επιστημονικό συνέδριο (5th 
WPGCES, Πάτρα, 2019). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: antonismar96@gmail.com  

 
 

Ο Μαστροπέτρος Σάββας Γιάννης είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι 
Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος του Πανεπιστημίου 
Πατρών το 2018. Το διδακτορικό του αφορά την αξιοποίηση 
αποβλήτων ως υπόστρωμα για την καλλιέργεια μικροφυκών και την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συμμετείχε σε 1 
δημοσιευμένη εργασία με τίτλο “Assessing the potential of Chlorella 
vulgaris for valorization of liquid digestates from agro-industrial and 
municipal organic wastes in a biorefinery approach” στο περιοδικό 
“Journal of Cleaner Production” 
(https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124352). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: savvasgiannismas@gmail.com 
Scopus ID: 
www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57219261041  

 
 

Η Μάτσια Σεβαστή είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο Tμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Είναι Χημικός Μηχανικός (Α.Π.Θ, 2016), κάτοχος 
διατμηματικού μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην 
“Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών” (Α.Π.Θ, 2018). Το 
διδακτορικό της αφορά στη (νανο)βιοτεχνολογία μεταλλοσυμπλόκων 
φλαβονοειδών και βιοδιαθέσιμης πρόπολης, με ταυτοποίηση δομο-
εξαρτώμενων βιοδεικτών στο διαβήτη τύπου ΙΙ. Είναι συγγραφέας 3 
δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, 16 εργασιών σε διεθνή/εθνικά 
συνέδρια με προφορικές και αναρτημένες εργασίες. Έχει συμμετοχή 
σε 4 διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και 7 
βραβεία/διακρίσεις. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
E-mail:  sevi.matsia@hotmail.com  
Research gate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Sevasti_Matsia2  
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3777-9815 
Linkedin: Sevasti Matsia 
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Η Μαυροματίδου Χαρούλα είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Κατεύθυνση: Γεωργικών 
Βιομηχανίων, Επιστήμης Και Τεχνολογίας Τροφίμων (Γεωπόνος MCs, 
ΑΠΘ 1999). Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του 
θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας & 
Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ) από το 2017. 
Οι ερευνητικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται αφορούν 
στην αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων, στην αξιοποίηση 
παραπροϊόντων βιομηχανιών, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας κ.α.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: xaroulam73@gmail.com 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dqtkVBMAAAAJ  

 
 

Ο Μολόχας Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2019 στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(ΠΘ). Στις αρχές του 2020 έγινε δεκτός στο ίδιο Τμήμα για την 
εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στο εργαστήριο 
εναλλακτικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας (ΕΕΣΜΕ), με 
έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καταλυτικών υλικών με 
υψηλή ανοχή στο μονοξείδιο του άνθρακα για εφαρμογή σε κυψέλες 
καυσίμου τροφοδοσίας υδρογόνου. Ο Κωνσταντίνος Μολόχας έχει 
υποβάλει δύο δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και έχει 
συμμετάσχει σε δύο παγκόσμια συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: molospao@gmail.com 

 
 

Ο Μουλαράς Κωνσταντίνος, γεννημένος στα Ιωάννινα, είναι 
υποψήφιος διδάκτωρ στην ομάδα Φυσικοχημείας Υλικών και 
Περιβάλλοντος, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ιωάννη Δεληγιαννάκη, 
στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (UoI). Αποφοίτησε 
το 2016 ως Φυσικός (UoI) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στις Νανοεπιστήμες το 2018 (UoI). Είναι συγγραφέας 6 
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει 2 
παρουσιάσεις σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια. Το διδακτορικό του 
αφορά τη σύνθεση πλασμονικών νανοδομών και τη διάκριση των 
πλασμονικά-επαγόμενων μηχανισμών στην φωτοκατάλυση.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: k.moularas@uoi.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Constantinos_Moularas  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.gr/citations?user=w_V8TkUAAAAJ&hl=el  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207780671  
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Η Μπακαγιάννη Αθηνά εργάζεται στο Εργαστήριο Εναλλακτικών 
Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (Laboratory of Alternative 
Fuels and Environmental Catalysis, LAFEC), του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).  

Είναι πτυχιούχος (2019) του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (ΤΕΙΔΜ), και φοιτήτρια στο 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πρόγραμμα σπουδών 
«Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή 
Καθαρής Ενέργειας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  
Είναι συγγραφέας έξι (6) εργασιών σε πρακτικά Διεθνών και 
τεσσάρων (4) εργασιών σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων με κριτές. 
Στις εργασίες αυτές, ασχολήθηκε με καταλυτικές διεργασίες για την 
παραγωγή Η2 ή/και αερίου σύνθεσης (π.χ. μέσω ατμο-αναμόρφωσης 
της γλυκερόλης), καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ 
μέσω καταλυτικής εκλεκτικής αποξυγόνωσης φυτικών ελαίων. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: athinampak@gmail.com  

 
 

Ο Μπακλαβαρίδης Απόστολος είναι διδάκτωρ του ΑΠΘ, στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών. Είναι Μηχανικός των υλικών (ΠΙ, 2006), 
κάτοχος μεταπτυχιακού στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών». Το 
διδακτορικό του αφορά πολυμερή και σύνθετα υλικά για βιοϊατρικές 
εφαρμογές. Είναι συγγραφέας 26 δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά και 35 εργασιών σε συνέδρια.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: abak.stm@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Apostolos_Baklavaridis 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56159656500  

 
 

Η Μπαλκουράνη Γεωργία ολοκλήρωσε τις σπουδές της τον Απρίλιο 
του 2020 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (ΠΘ). Τον Ιούνιο του 2020 έγινε δεκτή στο ίδιο Τμήμα για 
την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο εργαστήριο 
εναλλακτικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας (ΠΘ), με έμφαση 
στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για 
εφαρμογή σε αισθητήρες (γλυκόζης, ντοπαμίνης, ουρικού οξέως κλπ) 
χαμηλής θερμοκρασίας. Η Γεωργία Μπαλκουράνη έχει υποβάλει μια 
εργασία για δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και συμμετείχε σε 
δύο παγκόσμια συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: gbalkourani@gmail.com  

http://lafec.env-pol.teiwm.gr/index.php?lang=en
http://lafec.env-pol.teiwm.gr/index.php?lang=en
mailto:athinampak@gmail.com
mailto:abak.stm@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Apostolos_Baklavaridis
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56159656500
mailto:gbalkourani@gmail.com


1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 

 

 200 

 

Ο Μπαρμπάτσης Ανδρέας είναι φοιτητής στο τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης του πρώην ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας και συνεργάζεται με τον διδάκτωρ Νικόλαο Ε. 
Κυρατζή στο ερευνητικό εργαστήριο του για 4 χρόνια.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: amparbatsis@outlook.com  

 
 

Ο Δρ. Μπάμπος Γεώργιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο 
Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ). Είναι Χημικός Μηχανικός (ΠΠ, 
2013), κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ενέργεια και το Περιβάλλον (ΠΠ, 
2015) και το διδακτορικό του σχετίζεται με την ανάπτυξη 
ηλεκτροκαταλυτών σε στοιχεία καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας 
(2020). Είναι συγγραφέας 8 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, 14 
εργασιών σε διεθνή συνέδρια και 14 εργασιών σε εθνικά συνέδρια. 
Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: geoba@chemeng.upatras.gr 
Researchgate ID: Georgios Bampos (researchgate.net) 
Googlescholar ID: Georgios Bampos - Google Scholar 
Scopus ID: Scopus preview - Bampos, Georgios - Author details - 
Scopus 

 
 

Ο Μπελλές Λουκάς είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (ΠΙ) στο πρόγραμμα Σύγχρονων Ηλεκτρονικών 
Τεχνολογιών, στο τμήμα Φυσικής. Φοίτησε στο Τμήμα Φυσικής (ΠΙ, 
2020) και εκπόνησε πτυχιακή εργασία με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ORR)».  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: loukasbelles@gmail.com  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Loukas_Belles  

 

Η Μπεσίρη Ιωάννα είναι Χημικός Μηχανικός που αποφοίτησε το 
2018 από το Πολυτεχνείο Πατρών. Τώρα είναι διδακτορική φοιτήτρια 
του Πολυτεχνείου του Μονάχου (TUM) στο τμήμα School of Life 
Sciences Weihenstephan. Τα τελευταία πέντε χρόνια μελετά τη 
ρεολογική συμπεριφορά των πολυμερών. Πιο συγκεκριμένα, η 
διπλωματική της έρευνα βασιζόταν στη ρεολογική μελέτη 
υδροπηκτωμάτων του τελεχελικού πολυαμφολύτη PMMA-b-P(DEA-
co-MAA)-b-PMMA. Επί του παρόντος, στο πλαίσιο των διδακτορικών 
της σπουδών, ερευνά την in situ ρεολογική συμπεριφορά των 
αντιδράσεων σταυροσύνδεσης χρησιμοποιώντας μία καινοτόμα 
ρεολογική κατασκευή. 
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Η Μυτιγλάκη Χριστίνα είναι υποψήφια διδάκτορας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα Γεωλογίας. Είναι 
διπλωματούχος Γεωλόγος (ΑΠΘ, 2014), κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, στο αντικείμενο των Ορυκτών Πόρων και 
Περιβάλλον (ΑΠΘ, 2017). Θέμα της διδακτορικής της έρευνας είναι: 
<<Η γένεση των κοιτασμάτων παλυγκορσκίτη-σμεκτίτη στην ευρύτερη 
περιοχή Γρεβενών-Κοζάνης>>. Έχει δημοσιεύσει τρείς (3) ερευνητικές 
εργασίες, οι δύο σε διεθνές περιοδικό και η μία στα πλαίσια 
ημερίδας του τμήματος Γεωλογίας. Επίσης έχει συμμετάσχει σε 
τέσσερα (4) ερευνητικά προγράμματα. Αντικείμενα ενδιαφέροντος 
της και έρευνας, μεταξύ άλλων, είναι τα θέματα γύρω από τα 
βιομηχανικά ορυκτά (γένεση, ιδιότητες, χρήσεις) και ζητήματα που 
αφορούν την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από γεωλογική και 
γεωχημική σκοπιά.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: michristi@geo.auth.gr 
ResearchGate ID: www.researchgate.net/profile/Christina_Mytiglaki 
Google scholar ID: 
www.scholar.google.com/citations?hl=el&user=gkeOOg0AAAAJ 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/christina-mytiglaki-0a7387129/ 

 

Η Νάνου Παρασκευή είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στη Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. 
Η διπλωματική της εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο 
«Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης» και αφορά στην 
απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών από υδατικές μήτρες.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: nanou.par@outlook.com 

 
 

Ο Νικολόπουλος Ιωάννης είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), στο τμήμα Χημείας. Είναι Χημικός (ΠΠ, 
2014), κάτοχος μεταπτυχιακού στην «Κατάλυση, Αντιρρύπανση και 
Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας» (ΠΠ, 2016). Το διδακτορικό του 
αφορά την Ετερογενή Κατάλυση. Έχει 2 δημοσιεύσεις εκ των οποίων 
η μια στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Chemistry, ενώ οι 
γνώσεις του στον τομέα της Kατάλυσης έχουν πιστοποιηθεί από το 
NIOK (Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse).  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: gs.nikol@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Ioannis_Nikolopoulos2 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204552367  
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Η Ξανθοπούλου Ελευθερία είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Είναι χημικός (ΑΠΘ,2018), κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στην «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» 
με ειδίκευση τη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και 
Νανοσύνθετων Υλικών (ΑΠΘ,2020). Είναι συγγραφέας 5 εργασιών σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 8 εργασιών σε διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: elefthxanthopoulou@gmail.com 
ResearchGate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Eleftheria_Xanthopoulou 

 
 

Ο Παπαγερίδης Κυριάκος εργάζεται στο Εργαστήριο Εναλλακτικών 
Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι 
πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών 
Αντιρρύπανσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής 
Μακεδονίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και 
Υποψήφιος Διδάκτορας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Επιπλέον, έχει λάβει δύο υποτροφίες με στόχο την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος. 
Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε έντεκα επιδοτούμενα 
προγράμματα. Είναι συγγραφέας 18 εργασιών σε διεθνή περιοδικά 
οι οποίες έχουν λάβει περισσότερες από 670 αναφορές. Έχει 
συντελεστή Hirsch 12. Επιπλέον, έχει ένα μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων (65) σε πρακτικά διεθνών και 
Ελληνικών συνεδρίων. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: kpapageridis@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Kyriakos_Papageridis 
Google Scholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=sNn8L84AAAAJ&hl=en&oi
=sra 
Author ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55633116000 
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O Παπαδημητρίου Δημήτριος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα 
Γεωλογίας της σχολής Θετικών Επιστημών. Είναι Πτυχιούχος 
Γεωλόγος (ΑΠΘ, 1998), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στους 
«Ορυκτούς Πόρους και Περιβάλλον» (ΑΠΘ, 2020). Το διδακτορικό 
του αφορά τα γεωχημικά, ορυκτολογικά και ρεολογικά 
χαρακτηριστικά των αργίλων της λεκάνης Βεντζίων Γρεβενών για 
χρήση σε γεωτρητικά ρευστά.  

 
Επαγγελματική εμπειρία:  
1999 - 2005. Κατασκευή Υπογείων Έργων (Εκτροπή Αχελώου, Κακιά 
Σκάλα) 
2005 έως σήμερα. Εκμετάλλευση κοιτασμάτων Mg-Fe-σμεκτίτη – 
παλυγκορσκίτη (ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: psdimitrio@geo.auth.gr  

 
 

Ο Παπαδόπουλος Χρήστος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο  
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), στο τμήμα Επιστήμης Υλικών. Είναι 
Χημικός (ΠΙ, 2014), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο << 
Κατάλυση, Προστασία Περιβάλλοντος και Παραγωγή Καθαρής 
Ενέργειας>> (ΠΠ, 2017). Ασχολήθηκε με την ανάπτυξη καταλυτών Ni-
WOx-Al2O3 για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ ενώ το διδακτορικό 
του αφορά την ρύθμιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων καταλυτών 
χαλκού-δημητρίου μέσω της υδροθερμικής μεθόδου. Είναι 
συγγραφέας 2 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 6 εργασιών σε 
συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: c_papadopoulos@upatras.gr 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207455753 

 
 

O Παπαδοπούλος Δημήτριος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο τμήμα Μηχανικών Μεταλλειών - 
Μεταλλουργών. Είναι Μηχανικός Μηχανικός Μεταλλείων - 
Μεταλλουργός (ΕΜΠ 2013), κάτοχος μεταπτυχιακού στο «Σχεδιασμό 
και Κατασκευή Υπογείων Έργων» (ΕΜΠ, 2016). Το διδακτορικό του 
αφορά την πρόγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων ακαριαίας 
διάρρηξης πετρωμάτων σε βαθιές υπόγειες εκσκαφές.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: dimtrpapadopoulos@gmail.com  
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Ο Παπαζώτος Παναγιώτης είναι διδάκτωρ γεωλογίας, με ειδίκευση 
στην περιβαλλοντική γεωχημεία, του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων − 
Μεταλλουργών. Είναι απόφοιτός του τμήματος Γεωλογίας & 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), κάτοχος των μεταπτυχιακων «Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (ΕΜΠ, 2015) και «Διαχείριση 
Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι» (ΕΚΠΑ, 2018). Η διδακτορική του 
διατριβή έχει τίτλο «Γεωχημικό αποτύπωμα υπερβασικών 
περιβαλλόντων στην ποιότητα υπογείων νερών, με έμφαση στο 
χρώμιο και το αρσενικό» (ΕΜΠ, 2020). Είναι συγγραφέας σε 20 
δημοσιευμένες εργασίες και περιλήψεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: papazotos@metal.ntua.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Papazotos  
GoogleScholar ID: 
https://scholar.google.gr/citations?user=YkDyFEYAAAAJ&hl=el  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208567833  

 
 

Ο Παπαλάς Θεόδωρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013-
2018). Από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα, εκπονεί τη διδακτορική 
του διατριβή στο Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
επιβλέπουσα την καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου. Η έρευνα του 
επικεντρώνεται στην πειραματική και υπολογιστική μελέτη των κύκλων 
ενανθράκωσης του οξειδίου του ασβεστίου και του οξειδίου του 
μαγνησίου με σκοπό την εφαρμογή τους στη δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα από απαέρια βιομηχανιών και στην εντατικοποίηση διεργασιών 
παραγωγής υδρογόνου. Είναι συγγραφέας 3 δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά (με κριτές) και 5 εργασιών σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: tpapalas@auth.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Theodoros_Papalas 
Google scholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=DxXVVx4AAAAJ&hl=el&oi=ao 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195931096  
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Η Πατρινού Βασιλική είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ). Είναι 
Μηχανικός Περιβάλλοντος (ΠΠ, 2016, βεβαίωση ισοτιμίας 2020), 
κάτοχος μεταπτυχιακού στις <<Εφαρμογές Προστασίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος>> (ΠΠ, 2017). Το διδακτορικό της αφορά 
τις εφαρμογές μικροφυκών/κυανοβακτηρίων για την επεξεργασία 
αποβλήτων και την ανάκτηση προϊόντων. Είναι συγγραφέας 1 
δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό και 4 εργασιών σε συνέδρια. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: patrinou.v@upatras.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki_Patrinou2  

 
 

Ο Περλέρος Κωνσταντίνος είναι Πτυχιούχος Γεωλόγος Πανεπιστημίου 
Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις 
«Ορυκτές Ύλες-Περιβάλλον» και σήμερα υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Τμήμα Γεωλογίας. Στη διδακτορική του διατριβή μελετά τους 
Παλαιοζωικούς γαιάνθρακες του Ελλαδικού χώρου. Τα επιστημονικά 
του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη γεωλογία τυρφώνων και 
γαιανθράκων, με εμπειρία σε εργασίες πεδίου στον Ελλαδικό χώρο 
αλλά και στο Brunei. Επίσης έχει πραγματοποιήσει ερευνητική 
εργασία στο Ιnstituto Naciοnal del Carbon, Oviedo Ισπανίας, στα 
πλαίσια του Erasmus+ placements. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: konstantinos.perleros@upnet.gr  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/konstantinos-perleros-
636423110/  

 

Η Δρ. Πεταλλίδου Κλειτώ είναι Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Χημείας. Είναι διπλωματούχος 
Χημικός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(2009) και Διδάκτωρ στην Χημεία (Ετερογενής Κατάλυση) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (2014). Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορική 
Συνεργάτιδα στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-
2016) και στο Τμήμα Χημικών και Βιομοριακών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, USA (2017-2019). Έχει 
δημοσιεύσει 17 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και προσέλκυσε 
περίπου 385 ομότιμες ετεροαναφορές (Scopus). Ο δείκτης 
επιστημονικής ποιότητάς (h-index) της είναι 11 (Scopus).   
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: (i) Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη Στερεών Καταλυτών για παραγωγή ενέργειας και 
περιβαλλοντικές εφαρμογές και (ii) Μελέτη Μηχανισμού Ετερογενών 
Καταλυτικών Αντιδράσεων. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: petallidou.klita@ucy.ac.cy, kpetallidou@gmail.com 
Research gate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Klito_Petallidou 
Google scholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wzs_MTwAAAAJ 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53878399400 
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Η Πουλοπούλου Νίκη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, στο τμήμα Χημείας. Είναι Χημικός (Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2016), κάτοχος μεταπτυχιακού στη «Χημεία Προηγμένων 
Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές» (Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2020). Το διδακτορικό της αφορά στην παρασκευή και 
μελέτη νέων δυαδικών μιγμάτων πολυεστέρων του 2,5- 
φουρανοδικαρβοξυλικού οξέος. Είναι συγγραφέας 7 δημοσιεύσεων 
σε διεθνή περιοδικά και 4 εργασιών σε συνέδρια. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: nikki_p@windowslive.com, n.poulopoulou@uoi.gr 
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Niki_Poulopoulou 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=35YDVVkAAAAJ&hl=el&authuser
=3 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202267711 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7119-551X 

 
 

Ο Προφήτης Ελευθέριος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων- 
Μεταλλουργών (ΜΜΜ, 2011), κάτοχος πτυχίο Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ, 2009). Το διδακτορικό αφορά στην 
αυτόματη αναγνώριση και μέτρηση ορυκτών κόκκων και συσχέτιση 
τους με μηχανικές ιδιότητες. Είναι συγγραφέας σε 6 εργασίες σε 
διεθνή συνέδρια και συμμετέχον συγγραφέας σε 3 εργασίες σε 
διεθνή περιοδικά.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: elprofitis@metal.ntua.gr 
Recearchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Eleutherios_Profitis 

 
 

Η Ραμαντάνη Θεοδώρα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο 
Ετερογενούς Κατάλυσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ). Είναι Χημικός Μηχανικός (ΠΠ, 2015), 
κάτοχος μεταπτυχιακού με κατεύθυνση Περιβάλλον και Ενέργεια 
(ΠΠ, 2017). Το διδακτορικό της σχετίζεται με την ανάπτυξη 
καταλυτών για παραγωγή υδρογόνου μέσω της αντίδρασης 
αναμόρφωσης με ατμό του LPG ή προπανίου. Είναι συγγραφέας 1 
δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό, 1 εργασίας σε διεθνές συνέδριο 
και 8 εργασιών σε εθνικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε 2 
ερευνητικά προγράμματα. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: ramantani@chemeng.upatras.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Theodora_Ramantani 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=dCl8hWIAAAAJ&hl=el&oi=ao 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=5720
8176025&zone= 
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Ο Ρίζος Απόλλων-Μάριος είναι Πτυχιούχος Γεωλόγος του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Στη διπλωματική του εργασία προσδιόρισε 
την ποιότητα και το παλαιοπεριβάλλον σχηματισμού λιγνίτη από το 
δελταϊκό πεδίο του Ποταμού Νίγηρα. Εργάζεται σε ερευνητικό 
πρόγραμμα που εξετάζει την καταλληλότητα του λιγνίτη Προσηλίου 
Κοζάνης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών 
λιπασμάτων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 
στην Οικονομική Γεωλογία-Κοιτασματολογία και την 
Ανθρακοπετρογραφία. Έχει μια δημοσίευση στο International Journal 
of Coal Geology. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: rizapom@gmail.com  

 
 

Ο Ρογκώτης Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο Tμήμα 
Χημικών Μηχανικών. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ, 1994), 
κάτοχος διατμηματικού μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην 
“Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών” (Α.Π.Θ, 2016). Το 
διδακτορικό του αφορά στην ανάπτυξη, σχεδίαση και κατασκευή 
(υπο)δομών τρισδιάστατης εκτύπωσης εμφυτευμάτων από σύνθετα 
προηγμένα υλικά με βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Έχει συμμετάσχει 
σε 1 ερευνητικό πρόγραμμα RND στην αυτοκινητοβιομηχανία 
(CONVER ΕΛ.Β.Ο), 1 ερευνητικό πρόγραμμα (ΕΥΡΟΕΔΡΑΝΑ) στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., 6 δημοσιεύσεις σε 
εργασίες συνεδρίων του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και 4 
εργασίες του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων 
Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: krogo63@gmail.com 

 
 

Ο Σαμανίδης Χάρης είναι διδακτορικός φοιτητής στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Έχει 
σπουδάσει Γεωλογία (τομέα κοιτασματολογίας) στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος δύο 
μεταπτυχιακών τίτλων. Ο πρώτος τίτλος είναι στο «Oil and Gas 
Technology» (EMaTTech) και ο δεύτερος στην «Διαχείριση και 
προστασία περιβάλλοντος» (ΑΠΚΥ) με κατεύθυνση «Ενέργεια και 
Ρύπανση». Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην 
χρησιμοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα από μικροοργανισμούς 
για την παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων όπως καρβοξυλικά οξέα 
και βιοκαύσιμα. Είναι μέλος του Society of Petroleum Engineers (SPE), 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: samanides.kavtech@outlook.com 
 cg.samanides@edu.cut.ac.cy 
Tel: (Cy) 00357-96744676 
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Charis_Samanides2  
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Ο Σαμιώτης Γεώργιος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι 
Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕΙΔΜ, 2007), κάτοχος 
μεταπτυχιακού στη «Διαχείριση Αποβλήτων» (ΕΑΠ, 2015). Το 
διδακτορικό του αφορά στην ανάκτηση πόρων και στην παραγωγή 
πράσσινης ενέργειας από την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ή/και 
απαερίων κάυσης μέσω καλλιέργειας φωτοαυτότροφων βακτηρίων. 
Είναι συγγραφέας 13 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 20 
εργασιών σε συνέδρια.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: waterlab2@teiwm.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Samiotis  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=PwbyQhoAAAAJ&hl=el  
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55505173800 

 
 

Ο Σιακαβέλας Γεώργιος εργάζεται στο Εργαστήριο Εναλλακτικών 
Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του ΠΔΜ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (ΤΕΙΔΜ, 2014), και 
κάτοχος Μεταπτυχιακού στο πρόγραμμα σπουδών «Κατάλυση και 
Προστασία του Περιβάλλοντος» (ΕΑΠ, 2017). Επίσης είναι υποψήφιος 
Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Παν/μιου 
Πατρών. Για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής έχει λάβει 
υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Είναι συγγραφέας 
16 ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές οι οποίες 
έχουν λάβει 594 αναφορές. Επιπλέον διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε Διεθνή (42) και Ελληνικά 
συνέδρια (19) με κριτές. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: giorgosiakavelas@gmail.com 
Researchgate ID: 
www.researchgate.net/profile/George_I_Siakavelas2 
Googlescholar ID: 
scholar.google.gr/citations?hl=el&user=A1l3JtUAAAAJ 
Scopus ID: 
www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170715800 

 
 

Η Σιγάλα Ευαγγελία είναι τελειόφοιτη της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η 
διπλωματική της εργασία αφορά στην βιοπροσβασιμότητα δυνητικά 
τοξικών στοιχείων από την περιοχή του Βόλου. Είναι συγγραφέας 
μιας δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: euaggelia.sigala@gmail.com 
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Ο Σιδηροκαστρίτης Νικόλαος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα 
Χημικών Μηχανικών. Είναι Γεωπόνος (ΑΠΘ, 2010), κάτοχος 
μεταπτυχιακού στην «Επιστήμη Οπωροκηπευτικών» (ΑΠΘ, 2013). Το 
διδακτορικό του αφορά στην επίδραση της υπερ-υψηλής πίεσης στα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μελιού, στην ποιότητά του και στη 
διατροφική του αξία με τη χρήση τεχνικών μεταβολομικής 
μηχανικής. Είναι συγγραφέας 1 εργασίας σε συνέδριο [ 
http://ikee.lib.auth.gr/record/257847/?ln=el ]  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: ndsidiro@cheng.auth.gr 
Researchgate ID: 
www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Sidirokastritis  

 
 

Ο Σιδηρόπουλος Συμεών είναι προπτυχιακός φοιτητής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών. Εκπονεί τη διπλωματική του εργασία 
αναπτύσσοντας ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της 
ασφάλειας τροφίμων και βιοϋλικών στο Εργαστήριο Ανόργανης 
Χημείας και Προηγμένων Υλικών. Εξειδικεύεται σε θέματα 
παραγωγής νημάτων βιοπολυμερών για 3D εκτυπώσεις και 
παραγωγής υμενίων από βιοπολυμερή για συσκευασίες τροφίμων. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
E-mail: symeonsn@cheng.auth.gr  
Research gate 
ID:https://www.researchgate.net/profile/Symeon_Sidiropoulos3  
Linkedin:Simos Sidiropoulos 

 
 

Ο Σιούτας Κωνσταντίνος είναι φοιτητής του Διατμηματικού 
ΜεταπτυχιακούΠρογράμματος ‘’Σχεδιασμός και Κατασκευή 
Υπογείων Έργων, στις σχολές Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Είναι Εκπαιδευτικός Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε από την 
Ανώτατη Σχολη Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2017). 
Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει την έρευνα ‘’Pile group lateral 
efficiency under static, impact and seismic conditions in clays’’ υπό 
την επίβλεψη και καθοδήγηση του Δρ. Πολιτικού Μηχανικού 
Αλέξανδρου Βαλσαμή στο έβδομο παγκόσμιο συνέδριο Γεωτεχνικής 
Σεισμικής Μηχανικής στην Ιταλία (7ICEGE). Μετά την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού έχει σκοπό να κάνει την αίτηση του για την 
εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στο Ε.Μ.Π. στη σχολή των 
Μηχανικών ΜεταλλείωνΜεταλλουργών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
E-mail: konnos.siou@gmail.com  
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Ο Σκαλτσογιάννης Αθανάσιος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα 
Χημικών Μηχανικών. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 2013), κάτοχος 
2 μεταπτυχιακών στη «Χημεία και τεχνολογία Πολυμερών» (ΑΠΘ, 
2015), και στη «Χημική Μηχανική» (ΑΠΘ, 2018). Το διδακτορικό του 
αφορά στην κυκλική διεργασία ρόφησης CO2 από υλικά βασισμένα 
στο CaO. Είναι συγγραφέας 4 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 
5 εργασιών σε συνέδρια. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: askaltso@cheng.auth.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Athanasios_Scaltsoyiannes 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218108464 

 
 

Η Σκέντζου Δήμητρα είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν 
την έρευνα στον τομέα Οικονομικής Γεωλογίας, όπως τα βιομηχανικά 
ορυκτά, τις ορυκτές πρώτες ύλες, ειδικά τις σπάνιες γαίες. Η 
πτυχιακή μου εργασία πραγματεύεται την «Ορυκτολογική και 
γεωχημική μελέτη της μεταλλοφορίας λανθανίδων (REE) και 
ακτινίδων στον πλουτωνίτη της Μαρώνειας, Θράκη». Η πρακτική 
άσκηση της έγινε στον τομέα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας, της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).  
Συμμετείχα στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρείας, ως βοηθητικό προσωπικό 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: Dimskou96@gmail.com 

 
 

Η Σολακίδου Μαρία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Φυσικής. Είναι κάτοχος 
Διπλώματος Μηχανικού Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή 
Πανεπιστημίου Πατρών, 2013) και Πτυχίου Χημικού (Σχολή Θετικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2021). Επιπλέον είναι κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Χημεία και Τεχνολογία 
των Υλικών», (Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2015) και Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο 
«Καταλυτική παραγωγή Η2 από νανοδομημένα υβριδικά υλικά σε 
χαμηλές θερμοκρασίες» (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
2020. Έχει λάβει τρείς υποτροφίες («Υποτροφίες Αριστείας Ι.Κ.Υ. 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS», 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΙΚΥ-ΕΣΠΑ «Ενίσχυση του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής 
έρευνας» - MIS 5000432), ενώ είναι συγγραφέας 11 δημοσιεύσεων 
σε διεθνή περιοδικά και 12 εργασιών σε συνέδρια. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: maria-sol@windowslive.com 
Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Maria_Solakidou 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188561596  
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O Σοφής Νικόλαος γεννήθηκε στην Πάτρα και πήρε πτυχίο Γεωλογίας 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2015. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές 
στο ίδιο Τμήμα στο αντικείμενο «Ορυκτών Πρώτων Υλών και 
Περιβάλλοντος» και εκπόνησε τη Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης στο 
εργαστήριο Κοιτασματολογίας σε θέματα Κοιτασματογένεσης. Από τον 
Ιούνιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο επιστημονικό πεδίο 
της «Κοιτασματογένεσης βωξιτών». 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: sofisnikolaos@gmail.com  
LinkendIn ID: https://www.linkedin.com/in/nikolaos-sofis-197567113/  

 

Η Στάθη Παναγιώτα είναι Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο 
Φυσικοχημείας Υλικών και Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Ιωάννινων. Πραγματοποίησε την Διδακτορική της 
Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωάννινων (2009). Ερευνητικά 
ενδιαφέροντα: Παρασκευή και χαρακτηρισμός Υλικών, Φασματοσκοπία 
EPR, Αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών ρύπων με υλικά, Κατάλυση 
περιβαλλοντικών ρύπων, Καταλυτική παραγωγή Η2, Αναγωγή του CΟ2 

Είναι Συγγραφέας σε περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις.   

 
 

Η Στέφα Σοφία είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο 
τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Είναι Φυσικός 
(Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), 2016), κάτοχος μεταπτυχιακού στην 
«Ενέργεια και Περιβάλλον» (ΠΠ, 2018). Το διδακτορικό της αφορά στον 
ορθολογικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη νανοδομημένων καταλυτών 
μη-ευγενών μετάλλων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. 
Είναι συγγραφέας 6 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 7 εργασιών 
σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: sstefa@isc.tuc.gr 
Researchgate ID: www.researchgate.net/profile/Sofia_Stefa 
Googlescholar ID: https://scholar.google.gr/citations?hl=en&user=ZfZE-
O0AAAAJ 

 
 

Η Σχιζοδήμου Αγορίτσα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Είναι χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 1998), κάτοχος 
μεταπτυχιακού στην «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές 
Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ)» (ΑΠΘ, 2014) και διδακτορικού με θέμα: 
«Ηλεκτροχημική αναγωγή του CO2» (ΑΠΘ, 2016). Είναι συγγραφέας 5 
δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 16 εργασιών σε συνέδρια.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: aschizod@cheng.auth.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Agoritsa_Schizodimou 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506608995 
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Ο Σωτηρίου Μάριος είναι τελειόφοιτος προπτυχιακός φοιτητής στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), με ειδίκευση στον τομέα 
Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών. Είναι μέλος του Εργαστηρίου 
Υλικών (LoM). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
εφαρμογή υπολογιστικής θερμοδυναμικής και κινητικής για την 
προσομοίωση διεργασιών στερεοποίησης και μετασχηματισμών 
στερεάς κατάστασης. Η διπλωματική του εργασία φορά την 
υπολογιστική μοντελοποίηση και μελέτη προσθετικών κατεργασιών 
(Additive Manufacturing). Έχει συμμετάσχει με δημοσίευση στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: mpsotiriou@gmail.com 
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Marios_Sotiriou 
Google Scholar: 
https://scholar.google.com/citations?user=xK22RwoAAAAJ&hl=en 

 
 

Η Τάλλαρου Χρυσούλα είναι Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 
(Πολυτεχνείο Κρήτης, Ιανουάριος 2021). Είναι κάτοχος πέντε 
βραβείων αριστείας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 
φοίτησης της 2015-2020. Η διπλωματική της είχε ως θέμα την 
‘Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης της διαβρεξιμότητας του 
πετρώματος επί των καμπυλών σχετικών διαπερατοτήτων νερού-
πετρελαίου σε πυρήνες υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων’ η 
οποία βαθμολογήθηκε με άριστα. Προχωράει σε διδακτορικές 
σπουδές μέσω δυνατότητας απόκτησης υποτροφίας από ιδιωτικά και 
κρατικά Ιδρύματα λόγω μέσου όρου (8,39) και αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση σε συνέδριο, της διπλωματικής της.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: lianatallarou1@gmail.com  

 

Η Τόσκα Χαρίκλεια είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα 
Χημείας με ειδίκευση την τεχνολογία υλικών, του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Είναι επίσης τεχνολόγος Χημικός Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου (ΔΙ.ΠΑ.Ε 2019). Το μεταπτυχιακό της αφορά τα 
Βιοπολυμερή. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: toskaxara@gmail.com 

 

mailto:mpsotiriou@gmail.com
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H Τσαβέ Όλγα, είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Tμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Α.Π.Θ. Είναι 
απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας (Α.Π.Θ.), με εστίαση στη 
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία, και κάτοχος δύο 
M.Sc.s στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (Α.Π.Θ. 2012-
2015) και στην Ιατρική Πληροφορική, (Α.Π.Θ. 2016-2019). Τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 
μοντέλων βιολογικών διεργασιών και μεταβολομική, σχέσεις δομής-
δραστικότητας νέων υλικών στη θεραπεία νόσων, μεταλλο-
επαγόμενες διεργασίες στην παθογένεση μεταβολικών και 
νευροεκφυλιστικών νόσων, βιολογικά νανοδίκτυα, ανάπτυξη 
μοντέλων αξιολόγησης της έκθεσης σε ξενοβιοτικούς παράγοντες (in 
vitro, ex vivo, in vivo), και ηλεκτροφυσιολογία. Το ερευνητικό της 
έργο περιλαμβάνει συμμετοχή σε εθνικά-διεθνή συνέδρια (64 
εργασίες), και πλήρη άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
υψηλού IF (22 εργασίες). 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: tsaveolga@auth.gr , tsaveolga@gmail.com  

 
 

Η Τσαβέ Πολυξένη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο τμήμα Χημείας. Είναι 
Χημικός (ΠΙ, 2013), κάτοχος μεταπτυχιακού στη «Προστασία, 
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού (Β' 
Κατεύθυνση: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων 
Τέχνης και Μηχανισμών» (Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, 2016) και στη 
«Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία» (Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, 
2019). Το διδακτορικό της αφορά στην επίπλευση λεπτών τεμαχιδίων 
ορυκτών. Είναι συγγραφέας 4 δημοσιεύσεων σε συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: tsavpoly@chem.auth.gr 
Laboratory website: http://karapant.webpages.auth.gr/ 

 

Ο Τσάτσος Σωτήριος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ), στο τμήμα Χημικών 
Μηχανικών. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (ΠΠ, 2014), 
τελειόφοιτος Φυσικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
με αντικείμενο την μελέτη ημιαγώγιμων ετεροδομών με εφαρμογές 
στην ετερογενή κατάλυση (ΠΠ, 2018). Η διδακτορική διατριβή αφορά 
την μελέτη υδρογόνωσης μορίων προερχόμενων από βιομάζα. Είναι 
συγγραφέας 6 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 2 εργασιών σε 
συνέδρια.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: sotiris.tsatsos@chemeng.upatras.gr 
ResearchGate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Sotirios_Tsatsos 
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Ο Τσαχουρίδης Άγγελος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στο τμήμα Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων. Είναι Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο 
Κρήτης, 2015), κάτοχος μεταπτυχιακού στην Μηχανική Πετρελαίων 
(Petroleum Engineering MSc) (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2018). Εργάστηκε 
για την ΓΕΩΤΕΚ Α.Τ.Ε (Geotech Georesources Technology S.A) από τον 
Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020. Το διδακτορικό 
του αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών/διεργασιών για την 
ανάκτηση Σπάνιων Γαιών από την Ιπτάμενη Τέφρα.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Email: aggtsax@yahoo.gr  

 

Ο Τσιβίλογλου Χρήστος είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ,2020), 
με γνωστικό αντικείμενο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).  
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: tsiviloglou@gmail.com 

 
 

Ο Τσιότσιας Αναστάσιος εργάζεται στο Εργαστήριο Εναλλακτικών 
Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του ΠΔΜ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας ΑΠΘ 
(2017) με βαθμό πτυχίου 9,82 και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Γερμανία 
(2020). Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος είχε λάβει 
υποτροφία από την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
(DAAD). Επίσης είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του ΠΔΜ. Είναι πρώτος συγγραφέας 2 ερευνητικών 
εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές οι οποίες έχουν λάβει 6 
αναφορές και διαθέτει 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: tasosfen@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Anastasios_Tsiotsias 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218213349 
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H Φάνη Κωνσταντίνα είναι τελειόφοιτη μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Χημείας. Είναι Χημικός 
(Πανεπιστήμιο Πατρών 2019) και παρακολουθεί το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: « Χημεία και Τεχνολογία Υλικών στη 
Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον». Η διπλωματική της 
εργασία αφορά τη σύνθεση νικελικών καταλυτών σε φυσικό ζεόλιθο, 
μορντενίτη για τη παραγωγή ανανεώσιμου diesel. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Email: fn.konstantina@gmail.com 

 
 

Ο Φαρμάκης Παύλος είναι τελειόφοιτος του τμήματος Χημικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διπλωματική του εργασία 
εκπονείται στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα την μελέτη δυνατοτήτων 
κατασκευής κυκλωμάτων μικροροών για χρήση σε βιολογικές 
εφαρμογές. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
E-mail: pavlosfk@cheng.auth.gr  

 
 

Ο Φίτρος Μιχάλης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας(2015) 
και κάτοχος MSc με ειδίκευση στις Ορυκτές Πρώτες Ύλες - 
Περιβάλλον(2017) του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό 
αντικείμενο Σπάνιες Γαίες και Πολύτιμα μέταλλα. Μέλος της ΕΜΕΛ 
και της Επιτροπής του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου. 
Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα και ως ομιλητής 
σε συνέδρια, συμπόσια και επιμορφωτικά σεμινάρια. Έχει διετελέσει 
επιμελητής-ερευνητής του Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων του 
ΙΓΜΕ(2018-2019) και ως γεωλόγος-ερευνητής στην εταιρία inMat-
Lab(2019-2021). Σήμερα εργάζεται ως ερευνητής στην ΕΑΓΜΕ. Το 
επιστημονικό του έργο αποτελείται από: τέσσερις δημοσιεύσεις σε 
διεθνή γεωλογικά περιοδικά, τρεις δημοσιεύσεις σε συνέδρια, δύο 
ορυκτολογικά βιβλία και ένα ορυκτολογικό λεύκωμα. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: michalis.fitros92@gmail.com 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Michalis_Fitros2 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=RRruWQQAAAAJ&hl=en 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195324151  
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Η Φράγκου Φωτεινή είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι Χημικός (ΠΙ, 2017), 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Χημεία και 
Τεχνολογία των Υλικών» (ΠΙ, 2019). Το διδακτορικό της αφορά τον 
σχεδιασμό κατάλληλων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη νανοϋλικών 
ασφαλών για χρήση (Safe-by-Design) και χαμηλής τοξικότητας προς 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: f.fragkou@uoi.gr 
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Fotini_Fragou 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=kMQkp_8AAAAJ 

 
 

O Φυτιάνος Γεώργιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ από το 2019 με 
γνωστικό αντικείμενο την περιβαλλοντική μηχανική και 
συγκεκριμένα ασχολείται με τη διάβρωση, βιοδιάβρωση αγωγών, και 
με τη δέσμευση και αποθήκευση CO2. Έχει διδακτορικό στο Chemical 
Engineering Department του NTNU (Noρβηγία) με θέμα Degradation 
and Corrosion in amine-based CCS, και 2 έτη μεταδιδακτορικής 
εμπειρίας στο University of Tokyo σε θέματα σχετικά με CO2 storage. 
Έχει 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 25 εργασίες σε 
συνέδρια. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: gfγtianos@gmail.com 
Researchgate ID: 
www.researchgate.net/profile/Georgios_Fytianos 
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=dLON5pcAAAAJ&hl=en 
Scopus ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56411940700 

 

Ο Χαλκιαδάκης Χριστόφορος είναι προπτυχιακός φοιτητής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών. Η διπλωματική του εργασία εκπονείται στο 
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών. Η 
σχετιζόμενη έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση της ενδεχόμενης 
ινσουλινομιμητικής δράσης καλά καθορισμένων υβριδικών μεταλλο-
οργανικών ενώσεων κοβαλτίου με φυσιολογικά υποστρώματα, με 
έμφαση στην αδιπογένεση, προς χρήση για τη θεραπεία του μη 
ινσουλινο-εξαρτώμενου διαβήτη τύπου 2. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
E-mail: chal.chris.11@gmail.com   
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Ο Χαραλαμπάκης Μιχαήλ είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ), στο τμήμα Χημείας. Είναι πτυχιούχος 
τμήματος Φυσικής (ΠΚ, 2017), κάτοχος μεταπτυχιακού στην 
«Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» (ΠΚ, 2019). Το διδακτορικό του 
αφορά στην σύνθεση αιωρημάτων ενεργών υλικών και παραγωγή 
ηλεκτροδίων ενεργειακών εφαρμογών μέσω της τεχνικής 
δυσδιάστατης εκτύπωσης (2D inkjet printing). Είναι συγγραφέας 2 
δημοσιεύσεων (σε διαδικασία συγγραφής) ενώ έχει συμμετάσχει σε 
διεθνή συνέδρια όπως το 6th IS-TCM (2016), VI World Materials 
Summit (2017) και 7th IS-TCM (2018) με παρουσιάσεις poster.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Email: michalisxaral@gmail.com  
Researchgate ID: 
www.researchgate.net/profile/Michalis_Charalampakis 

 

Ο Χασάπης Κωνσταντίνος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο 
πρόγραμμα Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές στη Βιομηχανία του 
Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών 
(ΕΜΠ, 2019), εκπονώντας την πτυχιακή μελέτη με τίτλο «Παραγωγή 
Φυτορμονών κατά την Βιοκαταλυτική μετατροπή βιοαποβλήτων σε 
εδαφοβελτιωτικά». Το μεταπτυχιακό του αφορά την μελέτη του 
συμπλόκου χουμικών οξέων από τυρφώδη λιγνίτη με το 
μολυβδαίνιο. 
Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. (2020) με άδεια επαγγέλματος Χημικού 
Μηχανικού 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: Chassapis_kon@yahoo.com  

 
 

Η Χρυσακοπούλου Χρυσούλα γεννήθηκε στην Καρδίτσα και 
αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 
2020. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών εκπόνησε 
την Πτυχιακή της Εργασία με τίτλο “ Τυρφογένεση στην περιοχή 
Maputaland της Μοζαμβίκης” υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. 
Κίμωνα Χρηστάνη στο Εργαστήριο Ενεργειακών Πρώτων Υλών του 
Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών. Σήμερα είναι Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
“Eφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία” με ειδίκευση στους 
Ορυκτούς Πόρους και Περιβάλλον. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας : 
Email : chrysakop@geo.auth.gr  

mailto:michalisxaral@gmail.com
http://www.researchgate.net/profile/Michalis_Charalampakis
mailto:Chassapis_kon@yahoo.com
mailto:chrysakop@geo.auth.gr
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Ο Ψαθάς Παύλος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Εργαστήριο 
Φυσικοχημείας Υλικών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παρέλαυε το πτυχίο Φυσικής (BSc), στο 
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2012-2016).  κάτοχος 
μεταπτυχιακού στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2016-2018). Το διδακτορικό αφορά στην 
Ανάπτυξη Ετεροδομημένων Καταλυτικών Νανοοξειδίων με 
Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας. Είναι συγγραφέας μίας 
δημοσιεύσεις σε διεθνές περιοδικό και 2 εργασιών σε συνέδρια.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email: p.psathas@uoi.gr  
Researchgate ID: 
https://www.researchgate.net/profile/Pavlos_Psathas  
Googlescholar ID: 
https://scholar.google.com/citations?user=5h5fhJ0AAAAJ&hl=en&aut
huser=1  

 

Η Ψαράκη Κωνσταντίνα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος 
Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Χημικός 
Μηχανικός (Π.Π, 2014-2019). Το μεταπτυχιακό της αφορά στην 
υπολογιστική ρευστοδυναμική με εφαρμογή στην εμβιομηχανική και 
πιο συγκεκριμένα στην προσομοίωση βιολογικών ροών. Έχει 
συμμετάσχει σε 2 πανελλήνια και 2 διεθνή συνέδρια . 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Email : psaraki.k@gmail.com  

mailto:p.psathas@uoi.gr
https://www.researchgate.net/profile/Pavlos_Psathas
https://scholar.google.com/citations?user=5h5fhJ0AAAAJ&hl=en&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?user=5h5fhJ0AAAAJ&hl=en&authuser=1
mailto:psaraki.k@gmail.com
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

9:00-10:30 Έναρξη - Σύντομοι χαιρετισμοί - ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Συντονιστές: Ιορδανίδης Ανδρέας, Ευαγγελόπουλος Βασίλειος, Χαρισίου Νικόλαος 

10:30-11:30 Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία: «ΠΩΣ Η ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» - ΑΙΘΟΥΣΑ 1 

Δρ. Ευσταθίου Άγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Συντονιστής: Αν. Καθ. Φροντιστής Ζαχαρίας, ΠΔΜ  

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 
ΚΑΤΑΛΥΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Συντονίστρια: Καθ. Γούλα Μαρία, ΠΔΜ 

 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

Συντονιστής: Αν. Καθ. Καντηράνης Νικόλαος, ΑΠΘ 

11:30-11:45 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (CO/H2) 
Δαμασκηνός Κ., Ευσταθίου Α.Μ. 

  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ 

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
Καλαϊτζίδου Κ., Παγωνά Ε., Τζάμος Ε., Μήτρακας Μ., 

Ζουμπούλης Α. 

11:45-12:00 ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 

ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ CeO2 

ΕΝIΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ Sm3+, Pr3+ ΚΑΙ Μg2+ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ CO2 
Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., AlKhoori S., AlKhoori A.A., 

Sebastian V., Hinder S.J., Baker M.A., Γεντεκάκης Γ., 

Πολυχρονοπούλου Κ., Γούλα Μ. 

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ  
Τσαβέ Π.Κ., Κώστογλου Μ., Καραπάντσιος Θ.Δ., Λαζαρίδης 

Ν.Κ. 

12:00-12:15 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ Ni 

ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΑ 
Ραμαντάνη Θ., Μπάμπος Γ., Κονταρίδης Δ.Ι. 

  ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΛΑΤΕΡΙΤΕΣ ΤΗΣ 

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ.Α.Ε. 
Γκουτζιούπα Κ., Τσακιρίδης Π., Petrelli M., Σανάκης I., 

Σαμούχος Μ., Γασπαράτος Δ., Παπαδόπουλος Α., Μάρας Σ., 

Αποστολίκας Α., Γκοντελίτσας Α. 

12:15-12:30 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ CuO-CeO2 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 
Καππής Κ., Παπαβασιλείου Ι., Αυγουρόπουλος Γ. 

  ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 

ΧΡΩΜΙΤΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Μπακλαβαρίδης Α., Βατάλης Κ., Καραγιάννης Β., 

Μπενέτης Ν., Χαραλαμπίδης Γ. 

12:30-12:45 ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ H2/CO 
Λαμπρόπουλος Α., Μπίνας Β., Νταλαούτη Α., Σταματάκης Κ., 

Κονσολάκης Μ., Μαρνέλλος Γ.Ε. 

  ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 

ΕΛΙΣΣΑΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Σοφής Ν., Καλαϊτζίδης Σ., Ηλιόπουλος Ι. 

12:45-13:00 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗ 0.5%Rh/TiO2 ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ 

ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΥ LPG ΜΕ ΑΤΜΟ 
Κόκκα Α., Ραμαντάνη Θ., Παναγιωτοπούλου Π. 

  ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΦΙΛΟΝΙ 80», ΛΑΥΡΙΟ,  

ΑΤΤΙΚΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΜΑΖΑ 
Φίτρος Μ., Τόμπρος Φ.Σ., Σπηλιοπούλου Α., Κοκκάλας Σ., 

Τριανταφυλλίδης Σ., Παπαβασιλείου Ι. 

13:00-13:15 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 

Al2O3, ZrO2 Ή SiO2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Μπακαγιάννη Α., Χαρισίου Ν.Δ., Παπαγερίδης Κ.Ν., 

Δουβαρτζίδης Σ., Σιακαβέλας Γ.Ι., Λάτσιου Α., Παπαδάκης Ε., 

Πολυχρονοπούλου Κ., Γούλα Μ.Α. 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ 

ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ TYΠOY-HEU ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

META ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΥΠΕΡ-

ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  
Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. 

13:15-13:30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΔΗΡΟΥ 
Θεοδωρακόπουλος Μ., Σολακίδου Μ., Δεληγιαννάκης Ι., 

Λουλούδη Μ. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

13:30-13:45 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:45-14:00  

14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   
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 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

Εις μνήμην Καθ. Ματραλή Χαράλαμπου 

Συντονιστής: Καθ. Μπουρίκας Κυριάκος, ΕΑΠ 

  

  

  

  

  

  

  

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Συντονιστής: Καθ. Χρηστάνης Κίμων, Παν/μιο 

Πατρών 

15:00-15:15 ΟΜΙΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

ΤΟΥ ΜΑΤΡΑΛΗ Χ. 

Λυκουργιώτης Αλέξης, Ομότιμος Καθηγητής, 

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΦΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΝΕΡΟ: ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Αποστολίδου Χ., Γεωργακόπουλος Α. 

15:15-15:30 GIS ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
Λυκουργιώτης Σ., Κορδούλη Ε., Μπουρίκας Κ., Κορδούλης Χ 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΥΡΦΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΩΞΙΤΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-

ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΟΥΡΩΝΙΟ-ΣΕΝΩΝΙΟ, 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ 
Δαμουλιάνου Μ.Ε., Καλαϊτζίδης Σ. 

15:30-15:45 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ NIKEΛΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ, ΜΟΡΝΤΕΝΙΤΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ DIESEL 
Φάνη Κ., Κορδούλη Ε., Κορδούλης Χ., Λυκουργιώτης Α., 

Μπουρίκας Κ., Ντουρτόγλου Β. 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΥΡΦΩΝΩΝ ΤΟΥ 

BRUNEI DARUSSALAM 
Δρούκας Γ., Χρηστάνης Κ., Καλαϊτζίδης Σ., Περλέρος Κ., 

Omar S.M., Sofian M.A.S., Υφαντή Ε., Τσικούρας Β. 

15:45-16:00 ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕ 

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ NiMo/SiO2  
Ζαφειρόπουλος Ι., Πετρόπουλος Γ., Κορδούλη Ε., Κορδούλης Χ., 

Λυκουργιώτης Α., Μπουρίκας Κ. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
Ρίζος Α.Μ., Παπανικολόπουλος Α., Καλαϊτζίδης Σ., 

Χρηστάνης Κ. 

16:00-16:15 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΣΕ ΜΙΑ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 
Νικολόπουλος Ι., Μουργκογιάννης Ν., Κορδούλη Ε. , 

Καραπαναγιώτη Χ.Κ., Λυκουργιώτης Α., Κορδούλης Χ. 

ΤΥΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MAPUTALAND 

ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ 
Χρυσακοπούλου Χ., Χρυσοχός Μ.Π., Καλαϊτζίδης Σ., 

Χρηστάνης Κ., Moussa A., Vasconcelos L. 

16:15-16:30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕΣΩ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni 

ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ Αl2O3 ΚΑΙ La2O3-Al2O3 
Παπαγερίδης Κ.Ν., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α. 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΕΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Παπαδόπουλος Δ., Μπενάρδος Α. 

16:30-16:45 ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Co/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΜΕΘΑΝΙΩΣΗΣ ΤΟΥ CO: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Co   
Πεταλλίδου Κ., Ευσταθίου Α.Μ. 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕ TBM 
Σιούτας Κ., Μπενάρδος Α.  

16:45-17:00 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Mo/BC 

ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Ιωαννίδου Γ., Υφαντή Β.Λ., Λεμονίδου Α.Α. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΒΩΞΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Καραγιάννη Μ., Μπενάρδος Α. 

17:00-17:15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ 
Ζορμπά Φ., Μαργέλλου Α., Τριανταφυλλίδης Κ. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 17:15-17:30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PT(111) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ 
Τσάτσος Σ., Λαδάς Σ., Κυριακού Γ. 

17:30-18:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 



 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 
ΚΑΤΑΛΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Συντονιστής: Καθ. Μαρνέλλος Γεώργιος, ΠΔΜ 

  

  

  

  

  

  

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ & ΑΠΕ 

Συντονιστής: Δρ. Γραμμέλης Παναγιώτης, 

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 

18:30-18:45 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ 

ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Θεοφανίδης Σ.Α., Ίτσκου Ι., Τασίουλα Μ., Λεμονίδου Α. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  
Αραβανή Β., Τσίγκου Κ., Κορνάρος Μ., Παπαδάκης Ε.Γ. 

18:45-19:00 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΝΟ-

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ CeO2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 

CuO/CeO2 
Λυκάκη Μ., Βαρβούτης Γ., Carabineiro S.A.C., Μαρνέλλος Γ., 

Κονσολάκης Μ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Κοντοδήμος Ι.,Γραμμέλης Π.,Αμάραντος Π. 

19:00-19:15 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Cs ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ CO2 ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

CuO/CeO2 
Βαρβούτης Γ., Λυκάκη Μ., Πάπιστα Ε., Ψαρράς Α., Μαρνέλλος 

Γ.Ε., Κονσολάκης Μ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) 

ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Ε. 
Τσιβίλογλου Χ., Σουλιώτης Ε. 

19:15-19:30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ni ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ 

Al2O3 ΚΑΙ  Al2O3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ MgO, CaO 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ La2O3 
Τσιότσιας A., Μπακαγιάννη Α., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
Βασιλειάδου Α., Ζώρας Σ., Ιορδανίδης Α. 

  

19:30-19:45 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΡΙΖΙΔΙΑ ΒΥΝΗΣ ΜΕ HF, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗΣ  
Νάνου Π., Βάκρος Ι., Μαντζαβίνος Δ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΑΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ 

ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ 
Αναστασάτου Μ., Κυπριτίδου Ζ., Ασπιώτης Κ., Ζμπέϊλη Η., 

Σταματάκης Μ., Τσοβίλης Γ., Βασιλάτος Χ.  

19:45-20:00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ Pd/CeO2 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ Α 
Ιωαννίδη Α., Μπάμπος Γ., Φροντιστής Ζ., Μαντζαβίνος Δ. 

ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΟΥΜΙΚΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Χασάπης Κ., Ρούλια Μ., Μητσοπούλου Χ. 

20:00-20:15 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΑ 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Cu/CeO2 ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ CO 

(PROX) 
Παπαδόπουλος Χ., Bάκρος Ι., Αυγουρόπουλος Γ. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ 

ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
Ζιούζιος Δ., Μπαράς Ν., Δασυγένης Μ., Τσανακτσίδης Κ. 

20:15-20:30 ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

Η2 ΚΑΙ C3H6 ΠΑΡΟΥΣΙΑ O2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1% 

Ir/ACΖ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ NO ΑΠΟ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ 
Θεοδωρίδης Γ.Ι., Τσιότσιας Α., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., 

Γούλα Μ.Α. 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Γαλάνης Π. 

20:30-21:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

& ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Συντονίστρια: Αν. Καθ. Παναγιωτοπούλου Παρασκευή, 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

  

  

  

  

  

  

  

ΠΟΣΤΕΡ ΣΥΝΕΔΡΙΑ I: ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Συντονιστής: Ομ. Καθ. Χαραλαμπίδης Γεώργιος, ΠΔΜ 

9:00-9:15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ TiO2-x ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ 

ΦΛΟΓΑΣ 
Δημητρίου Χ., Μουλαράς Κ., Δεληγιαννάκης Ι. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SENTINEL-2 ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Κοκκαλιάρη Μ., Ηλιόπουλος Ι. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΡΕΥΣΤΑ 

Κανακάκη Ε.Μ., Κόφφα Ε., Γαγάνης Β. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΠΙΕΣΗΣ CO2 ΣΕ 

ΕΡΓΑ CCUS 

Ismail I., Gaganis V. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ  

Τσαχουρίδης Α.,  Ιορδανίδης Α., Παπαστεργιάδης Ε., Κυρατζής Ν.  

ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

Αναστασιάδου Β., Γαγάνης Β., Γεωργακόπουλος Α.  

ΔΙΗΘΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ-ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ 

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Αποστολίδου Χ., Παπαδημητρίου Δ., Καντηράνης Ν., 
Γεωργακόπουλος Α.  

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Μαυροματίδου Χ., Τρικοιλίδου Ε., Σαμιώτης Γ., Τσικριτζής Λ., 

Αμανατίδου Ε.  

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Βασιλειάδου Α., Ζώρας Σ., Ιορδανίδης Α. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

ΡΕΥΜΑΤΑ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 

Γεωργιάδης Γ.A., Χαρισίου Ν.Δ., Σταύρου Σ., Γεντεκάκης Ι., Γούλα 

Μ.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕΣΩ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ (SDO) 

ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ni/ZrO2: 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Παπαγερίδης Κ.Ν., Μπακαγιάννη Α., Δουβαρτζίδης Σ.Λ., Χαρισίου 

Ν.Δ., Γούλα Μ.Α.  

ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CO2 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ni 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ CeO2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ Pr. 

Τσιότσιας A., Ζώτος Χ., Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., 
Πολυχρονοπούλου Κ., Γούλα Μ.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ni/Al2O3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ MgO ΚΑΙ CaO 

Μπακαγιάννη Α., Χαρισίου Ν.Δ., Παπαδάκης Ε., Γούλα Μ.Α. 

9:15-9:30 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

Cu2O/CuO ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΞΙΚΟΥ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (A-FSP) 
Ζήνδρου Α., Στάθη Π. , Σολακίδου Μ., Δεληγιαννάκης Ι. 

9:30-9:45 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

(SAFE-BY-DESIGN) 
Φράγκου Φ., Γεωργίου Γ., Στάθη Π., Δεληγιαννάκης Ι. , 

Λουλούδη Μ. 

9:45-10:00 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΣΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
Γεμενετζή Α., Μουλαράς Κ., Δεληγιαννάκης Ι., Λουλούδη Μ. 

10:00-10:15 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΟΝΙΚΑ 

ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μουλαράς Κ., Δημητρίου Χ., Δεληγιαννάκης Ι. 

10:15-10:30 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΤΟΥ Ni 
Καμάτσος Φ., Μπεθάνης Κ., Μητσοπούλου Χ. 

10:30-11:00 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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11:30-12:30 Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία: «ΚΟΙΤΑΣΜΑ «GOLIAT»: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ» - ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

Δρ. Τσίκαλας Φίλιππος, Επικεφαλής του Τμήματος Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων της 

εταιρείας Vår Energi (πρώην Eni-Norge) στη Νορβηγία και Καθηγητής στο Τμήμα Γεωεπιστημών 

του Πανεπιστημίου του Όσλο 
Συντονιστής: Καθ. Ιορδανίδης Ανδρέας, ΠΔΜ 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 
ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Συντονιστής: Αν. Καθ. Φροντιστής Ζαχαρίας, ΠΔΜ 

 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ & 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Συντονιστής: Καθ. Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΑΠΘ 

 12:30-12:45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ BIVO4  

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ  W και Zr ΜΕΣΩ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο2 
Στάθη Π., Σολακίδου Μ., Δεληγιαννάκης Γ.  

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ CO2 ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ 
Μαρινάκης Δ., Ασλανίδης Π., Γαγάνης Β. 

12:45-13:00 ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗ MoS2/BiOCl ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗΣ  
Γκρίλλα Ε., Καγιαλάρη Μ.Ν., Πεταλά Α., Φροντιστής Ζ., 

Μαντζαβίνος Δ. 

  NEA TEXNIKH ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 
Αναστασιάδου Β., Γαγάνης Β., Γεωργακόπουλος Α. 

13:00-13:15 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΡΑΦΙΤΙΚΟΥ ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (g-C3N4) 
Στέφα Σ., Λυκάκη Μ., Μπίνας Β., Κονσολάκης Μ. 

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
Γεωργακόπουλος Ν. 

13:15-13:30 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ 

ΚΑΔΜΙΟΥ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟΥ (CdTe QDs).ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΩΤΟΕΥΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΗ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
Κουρμούση M., Καμάτσος Φ., Μητσοπούλου Χ. 

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΥΔΡΙΤΩΝ  
Ismail I., Gaganis V., Tohidi B. 

13:30-13:45 ΣΥΝΘΕΣΗ BiFeO3 ΚΑΙ Bi2Fe4O9 ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ: 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ O2 ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ 
Ψαθάς Π., Σολακίδου Μ., Μαντζανης Α., Δεληγιαννάκης Ι. 

  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΙΣΩΣΗΣ PR ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΡΕΥΣΤΑ                                                    
Κανακάκη Ε.Μ., Γαγάνης Β.Ι.  

 

13:45-14:00 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ 

ΤiO2/Au/RuO2 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ (DN-FSP) ΓΙΑ ΦΩΤΟΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΣΕ Η2 και Ο2 
Σολακίδου Μ., Ζήνδρου Α., Μαντζανής Α., Δεληγιαννάκης Ι. 

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ PVT ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
Κυριακόγκωνα Κ., Γαγάνης Β. 

14:00-14:15 ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΖΙΡΚΟΝΙΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΤΕΛΕΙΕΣ [ZrO2-X] ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΟΞΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (H2) ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΝΕΡΟΥ (H2O) 
Μαντζανής Α., Δεληγιαννάκης Ι. 

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
Μπαμπίλη Φ., Γαγάνης Β. 

14:15-14:30 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

  EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ-

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
Τάλλαρου Χ., Βαρότσης Ν., Γιώτης Α., Μαρινάκης Δ. 

14:30-14:45  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
14:45-15:00 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

15:00-15:30   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Συντονιστής: Αν. Καθ. ΔουβαρτζίδηςΣάββας, ΠΔΜ 

  

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Συντονιστής: Αν. Καθ. Ζώρας Σταμάτης, ΔΠΘ 

15:30-15:45 ΥΛΙΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΉ 

ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ COVID-19 
Μπαλκουράνη Γ., Μολόχας Κ., Μπρούζγου Α., Τσιακάρας Π. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΚΤΩ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
Ιακωβίδης Ι.Χ.1, Μπερέτσου Β.Γ.1, Μηνά Θ.1, Χρίστου Α, 

Φάττα-Κάσινου Δ. 

15:45-16:00 ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μπάμπος Γ., Ζορμπάς Δ., Μπεμπέλης Σ. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ – ΑΕΡΙΑΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ 

(Py-GC/MS) 
Αϊναλή Ν Μ., Κοντογιάννης Α., Καλαρώνης Δ., Ευγενίδου Ε., 

Παπαγεωργίου Μ., Χριστοδούλου Κ., Λιούμπας Ι., 

Παπαστεργίου Φ., Κύζας Γ., Μητρόπουλος Α., Μπικιάρης 

Δ.Ν.,Λαμπροπούλου Δ.  

16:00-16:15 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  
Σχιζοδήμου Α., Κυριάκου Γ. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΟΞΥΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Παπαζώτος Π., Βασιλάκης Σ., Βασιλείου Ε., Περράκη Μ. 

16:15-16:30 ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ 

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η2-PEMFC 
Μολόχας Κ., Μπαλκουράνη Γ., Τζορμπατζόγλου Φ., Τσιακάρας 

Π.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Μαυροματίδου Χ., Τρικοιλίδου Ε., Σαμιώτης Γ., Μπάτση Α., 

Αμανατίδου Ε. 

16:30-16:45 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ SOFC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ  

Ζουρίδη Λ., Χαραλαμπάκης Μ., Γεωργιόπουλος Η., Ανδρεούλη 

K., Μαρνέλλος Γ.Ε., Μπίνας Β. 

ΕΚΠΛΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ pH ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑΤΑ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ 

ΤΕΦΡΑΣ-ΜΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γεωργάκη Μ.Ν., Καντηράνης Ν., Βογιατζής Δ., Φιλιππίδης Α.  

16:45-17:00 ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΘΟΔΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ SOFC ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ 
Χαραλαμπάκης Μ., Ζουρίδη Λ., Γκαραγκούνης Ι., Βούρρος Α., 

Μαρνέλλος Γ.Ε., Μπίνας Β. 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δημητριάδου Η., Ευαγγελόπουλος Β., Κελέσης Α., 

Κασσωμένος Π., Ντομοπούλου Α. 

17:00-17:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  
Μπαρμπάτσης Α., Ματσούκα Χ., Ναλμπαντιάν Λ., Κυρατζής Ν. 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 

ΣΤHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Έλληνα Φ., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π., Ευαγγελόπουλος Β., 

Γραμματόσης Δ. 

17:15-17:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  
Κοσμαρίκος Ν., Ρηγάκης Ν.,  Μπίσμπας Α., Μπενέτης Ν., 

Γεωργιάδου Α., Κυρατζής Ν. 

ΒΙΟΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ, ΣΚΟΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  
Σιγάλα Ε., Κελεπερτζής Ε., Μπότσου Φ. 

17:30-18:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 



 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 

ΩΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

«ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 

Συντονιστής: Λέκτορας Ευαγγελόπουλος Βασίλης, ΠΔΜ 

18:30-19:00 ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ 

ΕΚΔΟΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 

Δρ. Καλογήρου Σωτήρης 

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Κοσμήτορας Σχολής, 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

19:00-19:20 ΓΝΩΣΗ; ΕΜΠΕΙΡΙΑ; ΠΤΥΧΙΟ; Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΜΗ) ΓΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Δρ. Καλαμπούκας Λάμπρος 

Τεχνικός Διευθυντής, επικεφαλής ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρείας Alphonso Inc. 

19:20-19:40 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Η΄ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ? ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  

Δρ. Σιαβάλας Γεώργιος 

Στέλεχος του ομίλου εταιριών Royal Dutch Shell, εργάζεται ως οργανικός πετρολόγος στο τμήμα Συστημάτων 

Πετρελαίου και Γεωχημείας Υδρογονανθράκων 

19:40-20:00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

Δρ. Κούση Καλλιόπη 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Newcastle University, Αγγλία 

20:00-21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

Συντονιστής: Επ. Καθ. Στημονιάρης Αδάμος, ΠΔΜ 

  

  

  

  

  

  

  

ΠΟΣΤΕΡ ΣΥΝΕΔΡΙΑ II: ΧΗΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Συντονιστής: Καθ. Κυρατζής Νικόλαος, ΠΔΜ  

8:45-9:00 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ ΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Κουντουράς Κ., Δελίδης Κ., Στημονιάρης Α. 

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ Pt ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Μπάμπος Γ., Διαμαντής Α., Μπεμπέλης Σ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΩΝ PtMe (Me = 

Ir Ή Pd) ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η2-PEMFC: ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  

Μολόχας Κ., Μπαλκουράνη Γ., Μπρούζγου Α., Τσιακάρας Π. 

ΜΙΚΡΟ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ 

ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

Λυκουργιώτης Σ., Κορδούλη Ε., Μπουρίκας Κ., Κορδούλης Χ  

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΉ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

Li/ΜgO-CeO2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Μg2+ ΚΑΙ 

ΤΟΥ Li+ 

Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Πολυχρονοπούλου Κ., 
Γούλα Μ. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ SiO2 ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 

Λάτσιου Α., Μπακαγιάννη Α., Παπαγερίδης Κ.Ν., Σιακαβέλας Γ.Ι., 
Γεωργιάδης Α., Τσιότσιας Α., Θεοδωρίδης Γ., Μούσιου Β., Χαρισίου 

Ν.Δ., Γούλα Μ.Α. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ CO, H2 ΚΑΙ HC ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Θεοδωρίδης Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α. 

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ιr ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ Al2O3-

CexZr1-xO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ CO: 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I.   

ΣΥΝΘΕΣΗ CO3O4 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FSP ΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ 

ΝΑΝΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Μπελλές Λ., Μουλαράς Κ., Δεληγιαννάκης Γ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΩΣ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΥ 

Ρογκώτης Κ., Μάτσια Σ., Κουτσοτόλης Λ., Τσίρκα Κ., Παϊπέτης Α., 

Σαλίφογλου Α. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

3D ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 

Σιδηρόπουλος Σ., Μάτσια Σ., Ρογκώτης Κ., Σαλίφογλου Α. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Βασιλείου Χ., Μάτσια Σ., Κιουμής Ι., Σαλίφογλου Α. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΝΑΔΟ-ΥΠΕΡΟΞΟ-ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Κιοσέογλου Ε., Χατζηδημητρίου Α., Σαλίφογλου Α.   

ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

9:00-9:15 ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ(2,5-

ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΑΚΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑ) 
Τόσκα Χ., Πουλοπούλου Ν., Νικολαΐδης Γ., Τερζοπούλου Ζ.Γ., 

Μπικιάρης Δ.Ν., Καπνιστή Μ., Παπαγεωργίου Γ.Ζ. 

9:15-9:30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΟΞΕΟΣ (PLA) ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Σιδηρόπουλος Σ., Μάτσια Σ., Ρογκώτης Κ., Λυκοτραφίτη Ε., 

Σαλίφογλου Α.  

9:30-9:45 ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΠΟ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 2,5-

ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (FDCA) ΚΑΙ 

ΠΟΛΥ(2,5-ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΑΚΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ 

ΑΙΘΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑΣ) (PEF) 
Ιωαννίδης Ρ., Τσέτσου Ε., Νικολαΐδης Γ., Τερζοπούλου Ζ.Γ., 

Μπικιάρης Δ.Ν., Καπνιστή Μ., Παπαγεωργίου Γ.Ζ. 

9:45-10:00 ΠΟΛΥ(ΒΑΝΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑΣ): ΈΝΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΝΗ  
Ξανθοπούλου Ε., Τερζοπούλου Ζ., Ζαμπούλη Α., Παπαδόπουλος 

Λ., Τζέτζης Δ.,Μπικιάρης Δ.Ν., Παπαγεωργίου Γ.Ζ. 

10:00-10:15 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥ(2,5-

ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ 

ΒΟΥΤΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑ) 
Πουλοπούλου Ν., Νικολαΐδης Γ., Τερζοπούλου Ζ., Μπικιάρης 

Δ., Παπαγεωργίου Γ.Ζ. 

10:15-10:30 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΝΩΝ 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ-ΒΟΛΛΑΣΤΟΝΙΤΗ 
Λεοντιάδης Κ., Τσιόπτσιας Κ., Τζιμπιλής Ε., Τσιβιντζέλης Ι. 

10:30-11:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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11:30-

12:30 

Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία: «COLLOIDAL METAL NANOPARTICLES AS A TOOLBOX FOR 

CATALYTIC STUDIES» - ΑΙΘΟΥΣΑ 1 

Δρ. Δημητράτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Χημείας, University of Bologna, 

Ιταλία 
Συντονίστρια: Καθ. Γούλα Μαρία, ΠΔΜ 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Συντονιστής: Λέκτορας Συράκος Αλέξανδρος, Παν/μιο 

Κύπρου 

 
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Συντονιστής: Καθ. Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας, ΕΜΠ 

12:30-12:45 ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ (ΖΕΟΛΙΘΟ) 

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ 

ΡΕΥΜΑΤΑ 
Γεωργιάδης A.Γ., Χαρισίου Ν.Δ., Σταύρου Σ., Γεντεκάκης Γ., 

Γούλα Μ.Α. 

 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΕ ΤΕΦΡΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ 
Κυπριτίδου Ζ., Αναστασάτου Μ., Ασπιώτης Κ., Ζμπέϊλη Η., 

Σταματάκης Μ., Τσοβίλης Γ., Βασιλάτος Χ. 

12:45-13:00 ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ: 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΣΕ 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΡΟΦΗΣΗΣ 
Σκαλτσογιάννης Α., Λεμονίδου Α. 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΙΟ (K+) ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Ασπιώτης Κ., Κυπριτίδου Ζ., Αναστασάτου Μ., Σταματάκης Μ., 

Βασιλάτος Χ. 

13:00-13:15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ CO2 ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜgO ΚΑΙ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ CaCO3 ΚΑΙ ΤΗΓΜΕΝΑ ΝΙΤΡΙΚΑ 

ΑΛΚΑΛΙΑ 
Παπαλάς Θ., Αντζάρας Α.Ν., Λεμονίδου Α.Α. 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΓΓΥΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΥΚΤΟ-

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ASTER  
Κοκκαλιάρη Μ., Ηλιόπουλος Ι. 

13:15-13:30 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Β-

ΚΑΡΟΤΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΤΟΥ 

ΓΕΝΟΥΣ DUNALIELLA ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
Καβούκης Σ. , Παπαπαναγιώτου Γ., Ιακώβου Γ., Μαργέλλου Α., 

Λόρτου O., Πάνου M., Ρουσονικολός Β., Κοροβέσης Ν., 

Γκουτζηκώστας Δ.,  Ζαλίδης Γ., Γκέλης Σ., Τριανταφυλλίδης Κ. 

 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ, ΕΒΡΟΥ 
Αραβανή Φ., Παπαδοπούλου Λ., Μέλφος Β., Σολδάτος Τ.  

13:30-13:45 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ (REAL TIME IN-SITU) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Μπεσίρη Ι. Γκουδούλας Θ., Germann N. 

 ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ Mg-Fe-ΣΜΕΚΤΙΤΗ -ΝΕΡΟΥ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ CMC ΚΑΙ 

ΚΑΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 
Παπαδημητρίου Δ., Αποστολίδου Χ., Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης 

Ν. 

13:45-14:00 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ 

ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΕΝΔΟΘΥΛΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑ 
Μαρούσης Α., Μίτσουλας Β., Δημακόπουλος Ι., Τσαμόπουλος Ι. 

 ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΩΝ 

ΑΝΘΡΑΚΟΜΙΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΜΟΛΑΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Περλέρος Κ., Κεβρεκίδης Η., Σταματελοπούλου-Seymour Κ., 

Wojtaszek Μ., Χρηστάνης Κ., Καλαϊτζίδης Σ. 

14:00-14:15 ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΜΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΡΟΗ 

ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Ψαράκη Κ., Μητσούλας Β., Δημακόπουλος Ι., Παύλου Σ., 

Τσαμόπουλος Ι 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
Προφήτης Ε., Καπαγιαννίδης Α., Χατζηθεοδωρίδης Η. 

14:15-14:30 MICROFLUIDICS ΚΑΙ LAB ON A CHIP: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MICRO-CHIP ΑΠΟ PDMS 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΟΩΝ 
Φαρμάκης Π., Ρογκώτης Κ., Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΝΘΑΝΙΔΩΝ (REE) ΚΑΙ 

ΑΚΤΙΝΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ,  

ΘΡΑΚΗΣ 
Σκέντζου Δ., Στουραΐτη Χ.,  Βουδούρης Π., Βασιλάτος Χ. 

14:30-14:45 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΝΔΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Σωτηρίου Μ.Π., Δανιήλ Β., Αριστειδάκης Ι.Σ., Χαϊδεμενόπουλος 

Γ.Ν. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

14:45-15:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

15:00-15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 



 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

ΩΡΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Συντονίστρια: Καθ. Μητλιάγκα Παρασκευή, ΠΔΜ 

  

  

  

  

  

  

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

Συντονιστής Αν. Καθ. Φροντιστής Ζαχαρίας, ΠΔΜ 

15:30-15:45 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΝΑΔΟ-

(ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΟ) ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΤΑΪΝΩΝ ΣΕ 

ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Κιοσέογλου Ε., Χατζηδημητρίου Α., Σαλίφογλου Α. 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗΣ ΜΕ 

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΑ ΑΝΙΟΝΤΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αβραμιώτης Σ., Φροντιστής Ζ., Βάκρος Ι., Μαναριώτης Ι.Δ., 

Μαντζαβίνος Δ. 

15:45-16:00 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΔΙΠΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ  
Τσαβέ Ο., Σαλίφογλου Α. 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΕΡΘΕΙΪΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ  
Γιαννακόπουλος Σ., Φροντιστής Ζ., Βάκρος Ι., Μαναριώτης 

Ι.Δ., Μαντζαβίνος Δ. 

16:00-16:15 ΥΔΡΟΠΗΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3D-ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Ρογκώτης Κ., Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

SYNECHOCOCCUS ELONGATUS S7942 – ΕΝΑ 

ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Σαμιώτης Γ., Σταματάκης Κ., Τσικριτζής Λ., Αμανατίδου Ε. 

16:15-16:30 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Σιδηροκαστρίτης Δ.Ν., Φωτιάδη Δ., Καραζαφείρης Ε., 

Τανανάκη Χ.,  Βαρελτζής Π. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Chlorella 

vulgaris ΣΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 
Μαστροπέτρος Σ.Γ., Κούτρα Ε., Κορνάρος Μ. 

16:30-16:45 ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 

ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ 
Σαμανίδης Χ., Κουτσοκέρας Λ., Κωνσταντινίδης Γ., Βυρίδης Ι. 

16:45-17:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΥΑΔΙΚΩΝ-ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ 

ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΤΡΙΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΟΪΟΝΤΑ 
Λαζόπουλος Γ., Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Βασιλάκης Σ., Παπαζώτος Π., Βασιλείου Ε., Περράκη Μ. 

17:00-17:15 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Βασιλείου Χ., Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Φυτιάνος Γ., Παπαστεργιάδης Ε., Σαμαράς Π., Γιαννουλάκης 

Χ. 

17:15-17:30 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΠΟΓΕΝΕΣΗ 
Χαλκιαδάκης Χ., Τσαβέ Ο., Μάτσια Σ., Σαλίφογλου Α. 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ 

TETRASELMIS STRIATA ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗ 
Πατρινού Β., Οικονόμου Χ., Δασκαλάκη Α., Κοτζαμάνης Γ., 

Βαγενάς Δ., Αγγελής Γ., Τεκερλεκοπούλου Α.Γ. 

17:30-18:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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ΑΙΘΟΥΣΑ 1 

ΩΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» 

Συντονίστριες: Καθ. Γούλα Μαρία, ΠΔΜ & Καθ. Μητλιάγκα Παρασκευή, ΠΔΜ 

18:30-19:00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (STEM: SCIENCE, 

TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS): ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝ  

Δρ. Λουλούδη Μαρία 

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

19:00-19:20 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

Δρ. Μητσοπούλου Χριστιάνα 

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

19:20-19:40 ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Δρ. Σπύρτου Άννα 

Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας 

19:40-20:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

  

20:30-21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ 1 

Συντονιστές: Ιορδανίδης Ανδρέας, Ευαγγελόπουλος Βασίλειος, Χαρισίου Νικόλαος 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 



1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021\ 
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1ο Διαδικτυακό Συμπόσιο Νέων Επιστημόνων με θέμα 

«Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική» 

26-28 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 

Επιστημονική Επιμέλεια 

Βασίλειος Ευαγγελόπουλος 

Ανδρέας Ιορδανίδης 

Νικόλαος Χαρισίου 

 


