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Σάββατο  23 Οκτωβρίου 2021 

 

Τελετή έναρξης και Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΘΑ – Αίθουσα A31, 9:30-9:40 
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Προσκεκλημένες Ομιλίες – Αίθουσα A31 

9:40 Η χρήση της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης στις μελέτες 

προμορφοποίησης νανο-φαρμάκων/νανο-εμβολίων 

Παρουσιάζει: Νατάσσα Πίππα, Επίκ. Καθηγήτρια 

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

E-mail: natpippa@pharm.uoa.gr 

 

Η Φαρμακευτική Τεχνολογία είναι ο επιστημονικός τομέας της Φαρμακευτικής που ασχολείται 

με τις μελέτες προ-μορφοποίησης και μορφοποίησης φαρμακευτικών προϊόντων. Σκοπός της 

παρουσίασης είναι η ανάδειξη της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης για τις μελέτες 

προμορφοποίησης συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων και εμβολίων (Εικόνα 1). Θα αναλυθούν 

παραδείγματα που αφορούν πως η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης ανιχνεύει και 

ποσοτικοποιεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ λιπιδίων και συμπολυμερών κατά συστάδες, καθώς 

και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ λιπιδίων και  δραστικών ουσιών. Από τα αποτελέσματα των 

μελετών αυτών προκύπτουν οι ιδανικές μοριακές αναλογίες των συστατικών που θα 

οδηγήσουν στην μορφοποίηση του κατάλληλου φορέα με τα απαιτούμενα φυσικοχημικά και 

βιολογικά χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης είναι ένα 

χρήσιμο εργαλεία για την ταχεία ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων και 

εμβολίων, καθώς είναι καθοριστική στις μελέτες προμορφοποίησης δραστικών ουσιών και 

εκδόχων.  

 

Εικόνα 1. Η χρήση της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης στην ανάπτυξη φαρμάκων 

και εμβολίων. 

 

 

 

Διαφορική 
Θερμιδομετρία 

Σάρωσης 

Μελέτες 
προμορφοποίησης 

Αλληλεπιδράσεις 
υλικών 

Ιδανικός μοριακός 
λόγος  

Μελέτες 
μορφοποίησης 

Κατάλληλος φορέας 
φαμάκων/εμβολίων 

mailto:natpippa@pharm.uoa.gr
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12:30 Looking for convincing kinetic parameters for thermal stability of materials 

Παρουσιάζει: Stefano Vecchio Ciprioti, Professor 

Department of Basic and Applied Science for Engineering, Sapienza University of Rome,  

Via del Castro Laurenziano 7, I-00161 Rome, Italy 

 

The thermal stability of materials is an important issue to be assessed for different reasons. 

Many of them are stored in different temperature conditions or may undergo fire accidents. 

Furthermore, the degradation they undergo at room temperature occurs very slowly and the 

process cannot be monitored using conventional techniques. In other words, it is more 

convenient to replace long time observation with accelerated tests carried out at higher 

temperatures, provided that the reaction mechanism does not change significantly.  

Thermal analysis techniques, with particular reference to thermogravimetry (TG) is a useful 

tool since it is able to determine the lower temperature limit for thermal decomposition upon 

heating a liquid or solid sample under a different temperature program set up. 

Many authors often assessed the thermal stability of their materials on the basis of the onset 

decomposition (from a TG experiment under usual constant heating rate), but the value is 

affected by many variables and only a general relative scale may be constructed (if all the 

materials considered have similar structures and undergo the same reaction mechanism). 

If this criterion is fulfilled in this lecture alternative stability parameters were taken into 

account, being derived by the most appropriate methods for kinetic analysis of the thermal 

decomposition (for some different materials). The limit of their use will be critically 

discussed. 
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Ομιλίες: 1
η
 Συνεδρία – Αίθουσα A31 

Προεδρείο:  Αχιλιάς Δημήτριος  

 

10:10 Modified Lauritzen Hoffman by Vyazovkin for cold and melt crystallization of 

poly(propylene vanillate) 

Evangelia Tarani
1*

, Eleftheria Xanthopoulou
2
, George Z. Papageorgiou

2,3
, Dimitrios N. 

Bikiaris
2
 and Konstantinos Chrissafis

1 

1 
Advanced Materials and Devices Laboratory, School of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, 

GR 541 24 Thessaloniki,
 
Greece

 

2 
Laboratory of Polymer Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of 

Thessaloniki, GR 541 24, Thessaloniki, Greece 

3
Institute of Materials Science and Computing, University Research Center of Ioannina (URCI), 

Ioannina, GR 45110, Greece 

E-mail: etarani@physics.auth.gr 

 

The growing environmental concerns have prompted the development of innovative bio-based 

polymeric materials. Poly(propylene vanillate) (PPV) is an alipharomatic engineering 

polyester with promising thermal and mechanical properties, synthesized by a two-step melt 

polycondensation of 4-(3-hydroxypropoxy)-3-methoxybenzoic acid, a monomer generated 

from the possibly lignin-based vanillic acid. This work presents an extensive research on cold 

and melt non-isothermal crystallization kinetics of the PPV material. In detail, an extensive 

study of thermally stimulated processes and their kinetics were carried out using Differential 

Scanning Calorimetry (DSC). The differential isoconversional method of Friedman and the 

integral isoconversional method of Vyazovkin were used for the calculation of the activation 

energy (E) by combining cold and melt non-isothermal crystallization. Crystal growth 

parameters, Kg, and U*, were calculated from the activation energy     
 dependencies by 

associating the isoconversional principle with the Hoffman-Lauritzen theory. The Origin 9 

software was used to accomplish the non-linear fitting to the experimental E-T dependency. 

Τhe Eα mean value obtained by using the Vyazovkin method from the non-isothermal DSC 

curves is found to be in excellent agreement with the values computed by the Friedman 

method, implying that the crystallization mechanism is complex. The E on T relationship is 

not correctly predicted by the theoretical predictions obtained from the cold and melt 

crystallization data individually. Combining the experimental dependencies for the melt and 

mailto:etarani@physics.auth.gr
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cold crystallization and simultaneously fitting them to the theoretical dependence results in a 

single set of the Kg and U* values that describe both processes. 

 

 

10:30 Ομιλία Χορηγού 

Critical crystallization properties of an industrial-grade Zr-based metallic glass-

forming alloy used in additive manufacturing measured with fast scanning 

calorimetry 

Jürgen E.K. Schawe  

Mettler-Toledo GmbH, Nänikon, Switzerland 

 

A major challenge during processing of metallic glasses is to avoid crystallization. The 

crystallization kinetics can be characterized using time-temperature-transformation (TTT) 

diagrams. With conventional techniques, such a diagram can be only measured for very slowly 

crystallizing alloys like Pb-based glasses. The cost of such materials, however, limits the 

number of applications. The Zr-based glass-forming alloy Zr59Cu28.8Al10.4Nb1.5 is available as an 

industrial-grade alloy powder AMZ4, which has gained great attention in laser-based additive 

manufacturing methods.  

Using Fast Differential Scanning Calorimetry (FDSC) the critical cooling and heating rates to 

avoid crystallization are determined to 2500 K/s and 45,000 K/s, respectively. The TTT 

diagram are determined upon cooling from the melt and upon heating from the gassy state. 

Additionally the continuous cooling transformation (CCT) diagram and the continuous heating 

transformation (CHT) diagram is determined. 

The time to crystallization of AMZ4 is very short. This may be related to the relatively high 

oxygen content in the powder. 

The work is a cooperation between the Laboratory of Metal Physics and Technology of the 

ETH Zurich, the Thermochemical Metallurgy Laboratory of EPFL (Neuchâtel) and Mettler-

Toledo and is reported in N. Sohrabi, J.E.K. Schawe, J. Jhabvala, J.F. Löffler and R.E Logé, 

Scripta Materialia 199 (2021) 113861. 
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10:50  Mineralogical study of fossil plant samples from Lesvos petrified forest based on 

TG and XRD techniques 

Iordanidis Andreas
1*

, Garcia-Guinea Javier
2
, Zouros Nikolaos

3
 and Asvesta Argyro

1
 

 
1
Department of Mineral Resources Engineering, Faculty of Engineering, University of Western 

Macedonia, 50100 Kozani, Greece 

2
 Museo Nacional Ciencias Naturales, CSIC, Abascal 2, 28006 Madrid, Spain 

 3
 Department of Geography, University of the Aegean, 81100 Mytilene, Greece 

E-mail: aiordanidis@uowm.gr 

 

The Lesvos Petrified Forest was formed by silicification process of plants during the Lower 

Miocene era when intense volcanic activity occurred in that region. It is situated in the western 

part of Lesvos island (NE Greece) and consists of hundreds of standing and lying fossilized tree 

trunks. Seventeen fossil plant samples were collected from this area and their mineral 

composition was investigated with the help of complementary TG and XRD techniques. A 

LECO TGA701 apparatus was employed for the thermogravimetry (TG/DTG) method. 

Approximately 500 mg of each sample were heated from room temperature (25 
o
C) up to 1000 

o
C, with a heating rate of 10 

o
C/min, under air atmosphere, with a flow rate of 3.5 l/min. For the 

X-ray diffraction (XRD), a Phillips PW1710/00 diffractometer was used with a CuKα radiation 

source, equipped with a graphite monochromator. The XRD patterns were obtained by step 

scanning from 2º to 64º (2θ in steps of 0.020º; 4 s per step). The combined XRD and TG 

methods provided useful information regarding the mineralogical composition of the fossil 

plant samples. The recorded TG/DTG parameters (peak temperatures, partial and total weight 

losses, maximum rates of weight loss etc.) correlate well with the mineral assemblages found 

by XRD technique. Overall, the following mineral species were determined: Quartz, Tridymite, 

mailto:aiordanidis@uowm.gr
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Cristobalite, Opal, Montmorillonite, Goethite, Plagioclase, Illite, Sanidine, Barite, Olivine and 

Amorphous. 

 

 

Διάλλειμα-Καφές – Πανεπιστημιακός χώρος έξω από την Αίθουσα A31, 10:10-11:30 
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Ομιλίες: 2
η
 Συνεδρία – Αίθουσα A31 

Προεδρείο:  Αχιλιάς Δημήτριος  

 

11:30 Ομιλία Χορηγού 

The Discovery X3 DSC as a Tool to Increase Productivity in a QC as well as in 

an R&D Laboratory  

Els Verdonck and Daniël Roedolf 

TA Instruments 

The Discovery X3 DSC (Figure 1 and Reference 1) is a multi-sample differential scanning 

calorimeter allowing the simultaneous analysis of up to three samples.   

It’s based on Tzero technology for measuring heat flow (Reference 2). Including the thermal 

resistance and capacitance of the sample and reference sensors and heating rate imbalances in 

the measurement of heat flow largely improve the baseline and heat flow resolution of the 

DSC. The possibility to perform Modulated DSC is included (Reference 3). 

 

 

Figure 1. Schematics of the X3 multi-sensor DSC cell 

 

The simultaneous measurement of three samples provides many advantages: 

- real-time validation/verification of the data by testing a standard simultaneously with the 

samples 

- 3 times faster generation of statistical datasets: this is important if one is looking at very 

weak heat flow effects near the limits of the instrumentation  

- higher sample throughput  

- less bench space and lower consumption of utilities (purge gas, liquid nitrogen for cooler) in 

comparison to 3 single units 
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Obviously, the higher throughput is important in a quality control environment where quick 

follow-up of the production line is important for product release. But in an R&D environment 

it can be at least equally important to permit the use of more in-depth methodologies that can 

provide better material characterization.  

One example is the use of Modulated DSC, allowing the separation of overlapping heat flow 

events (Reference 4). Another example is the application of thermal fractionation techniques 

(SIST, SSA) to reveal subtle differences in molecular architecture (References 5 and 6).  

These methods have an increased test time with respect to typical DSC tests, and so the ability 

to run three samples simultaneously mitigates that time impact.  

Some examples will be discussed: 

- MDSC testing to provide information with respect to the freeze-drying process and 

stability of the lyophilised product 

- MDSC to study compatibility in mixtures of API with excipients 

- Thermal fractionation to study differences in crystallizable chain length for PE resins 

 

References: 

1. US Patent 2020/0064209 A1 

2. R.L. Danley, Thermochimica Acta 395 (2003) 201-208. 

3. R.L. Danley, Thermochimica Acta 402 (2003) 91-98. 

4. E. Verdonck, K. Schaap, L.C. Thomas, International Journal of Pharmaceutics 192 

(1999) 3-20. 

5. E. Verdonck, S. Heyez, TA300, DSC step annealing for fingerprinting molecular 

structure in PVDF. 

6. P. Davies, TA439, Thermal fractionation techniques for polymer characterization – 

faster throughput with the Discovery X3 DSC. 

 

11:50  Εφαρμογή αποτελεσμάτων θερμικής ανάλυσης σε κονιάματα αποκατάστασης 

Σταυρούλα Κονοπίση και Μαρία Στεφανίδου 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. 

e-mail: stefan@civil.auth.gr 

 

Ο προσδιορισμός της ορυκτολογικής και της χημικής σύστασης των δομικών υλικών απαιτεί 

τεχνικές ενόργανης ανάλυσης. Αναλυτικές τεχνικές όπως, της Φασματομετρίας Ατομικής 

Απορρόφησης, της Ιοντικής Χρωματογραφίας, της Περίθλασης Ακτίνων Χ και της Θερμικής 

Ανάλυσης, χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού για τον 

mailto:stefan@civil.auth.gr
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χαρακτηρισμό τόσο των ιστορικών δομικών υλικών όπως των κονιαμάτων, των επιχρισμάτων και 

των πλίνθων, όσο και των πρώτων υλών, για παράδειγμα του ασβέστη και της ποζολάνης. Η 

χημική ανάλυση των ιστορικών κονιαμάτων γίνεται κυρίως για να προσδιοριστεί η σύστασή τους, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κονιάματα αναφοράς για τη σύνθεση νέων συμβατών 

κονιαμάτων σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται 

έλεγχοι στις πρώτες ύλες για να διασφαλιστεί κυρίως η καταλληλότητά τους κατά τη χρήση τους 

στην παρασκευή των κονιαμάτων αποκατάστασης. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. για τον 

χαρακτηρισμό των κονιών και των κονιαμάτων με έμφαση στη χρήση της θερμοβαρυμετρικής 

ανάλυσης, TGA. Συγκεκριμένα, μελετώνται ασβεστιτικά και ασβεστοποζολανικά παλαιά 

κονιάματα αλλά και κονιάματα αποκατάστασης σε διαφορετικές ηλικίες παρασκευής. Η μελέτη 

της μικροδομής και της σύστασης συνδυάζεται πάντοτε με τα μακροσκοπικά φυσικομηχανικά 

χαρακτηριστικά των κονιαμάτων προκειμένου να γίνουν νέες προτάσεις αποκατάστασης (Πίνακας 

1). 

Πίνακας 1. Φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά κονιαμάτων αποκατάστασης 

 

Με βάση τα αποτελέσματα και σε σχέση με τα αμιγή ασβεστοκονιάματα, οι συνθέσεις του 

ασβέστη με προσθήκη ποζολανικών υλικών, όπως η φυσική ποζολάνη και το κεραμάλευρο, δίνουν 

αυξημένες μηχανικές αντοχές και μικρότερο πορώδες με καλά κρυσταλλωμένο υλικό. 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα θερμογραφήματα κονιαμάτων ασβέστη και ασβέστη:ποζολάνης. 

 

Εικόνα 1. Θερμογραφήματα κονιαμάτων ασβέστη και ασβέστη: ποζολάνης 

Κονίαμα  Θλιπτική αντοχή, 
σθ, (MPa) 

Καμπτική αντοχή, 
σκ, (MPa) 

Πορώδες  
(%) 

Ηλικία (ημέρες) 7  28  90  7  28  90  7  28  90  

Ασβέστη - 1,25 2,20 - 0,35 0,70 - 28,15 24,60 
          
Ασβέστη:ποζολάνη 1,60 8,05 12,5 0,40 2,50 3,90 - 25,20 21,05 
          
Ασβέστη:ποζολάνη:κεραμάλευρο 0,92 6,10 9,20 0,25 1,60 2,50 - 25,30 22,70 
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Ο ρυθμός ενανθράκωσης της κονίας ασβέστη επιτρέπει στα κονιάματά της να αναπτύσσουν αργά 

αντοχές με το χρόνο. Οι μηχανικές αντοχές οφείλονται στην πήξη και τη σκλήρυνση των 

κονιαμάτων, λόγω αντιδράσεων της υδρασβέστου με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. 

Έτσι εξηγείται η αύξηση των αντοχών και η μείωση του πορώδους με το χρόνο, ενώ ο χαλαρός 

τρόπος σύνδεσης των δομικών κρυστάλλων δικαιολογεί τα χαμηλά επίπεδα αντοχής που 

χαρακτηρίζουν τα ασβεστοκονιάματα. Στην περίπτωση των ασβεστοποζολανικών κονιαμάτων, ο 

αργός ρυθμός ενανθράκωσης συνδυάζεται επιτυχώς με τον ρυθμό ενυδάτωσης για την ανάπτυξη 

ασβεστοπυριτικών ενώσεων, τύπου C-S-H, που επιτρέπει στα κονιάματα αυτά να αναπτύσσουν 

μεγαλύτερες αντοχές με το χρόνο και να χαρακτηρίζονται από συνεκτική και ισχυρή δομή, σε 

σχέση με τα ασβεστοκονιάματα. 

 

12:10 Ομιλία Χορηγού 

Διατάξεις Θερμικής Ανάλυσης 

Αλαφασού Πέρι 

Setaram 

 

13:00 Nonisothermal Crystallization Kinetics: Studying the Validity of Different 

Johnson–Mehl–Avrami–Erofeev–Kolmogorov (JMAEK) Based Equations 

Kourtidou Dimitra
1*

 and Chrissafis Konstantinos
1
  

1
Advanced Materials and Devices Laboratory, School of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, 

541 24 Thessaloniki, Greece 

E-mail: dikourti@physics.auth.gr 

 

The Johnson–Mehl–Avrami–Erofeev–Kolmogorov (JMAEK) equation modifications proposed 

by Jeziorny, Atiqullah and Ruitenberg and Woldt were applied on the nonisothermal 

crystallization data of Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate)/2.5 wt. % Carbon Nanotubes  

(PEF/2.5 CNTs) nanocomposite. The classic JMAEK equation and the JMAEK model using 

the multivariate nonlinear regression method were also used to evaluate the cold 

crystallization's kinetic parameters of PEF/2.5 CNTs. Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

measurements were carried out at heating rates of 1, 2.5, 5, 10 and 15 K/min. The effective 

activation energy (Eα) of the process was calculated using the isoconversional method of 

Vyazovkin. The Eα values indicate a nonlinear Arrhenian behavior and a complex process. The 

mailto:dikourti@physics.auth.gr
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multivariate nonlinear regression method suggested a consecutive two-mechanism reaction 

model described by the JMAEK equation for both mechanisms. This method provided better 

fitting results of the experimental data for all the heating rates simultaneously and kinetic 

parameters' values within the limits of physical meaning. In any case, Jeziorny's modification of 

the JMAEK model was the most inadequate since the extracted Avrami exponents exceed in 

value those with a physical meaning. 

Acknowledgments: The research work was supported by the 

Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) under the 

HFRI PhD Fellowship grant (Fellowship Number: 1123). 

 

 

Διάλλειμα-Γεύμα/Μπουφές – Πανεπιστημιακός χώρος έξω από την Αίθουσα A31, 

13:20-14:20 
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Ομιλίες: 3
η
 Συνεδρία – Αίθουσα A31 

Προεδρείο:  Χρυσάφης Κωνσταντίνος  

 

14:20 Thermal analysis of new PLA-PHSu block copolymers for medical applications 

Chrysafi Iouliana
1*

, Nina Maria Ainali
2
 and  Dimitrios N. Bikiaris

2 

1
Laboratory of Advanced Materials and Devices, Department of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle 

University of Thessaloniki, Thessaloniki, GR-54124, Macedonia, Greece  

2
Section of Prosthodontics, Department of Dentistry, Faculty of Health Sciences, Aristotle University 

of Thessaloniki, Thessaloniki, GR-54124, Macedonia 

E-mail: iochrysa@physics.auth.gr 

 

Poly(lactic acid) (PLA) is one of the most popular polymers, due to its biocompatibility, 

degradability, non-toxicity, and easy processing, making it suitable for numerous applications 

in medical and industrial fields[1]. Despite its good features the quite negligible 

biodegradability creates important problems as far as medical applications are concerned [2]. 

Thus, in the present work new PLA block copolymers have been synthesized using 

poly(hexylene succinate) (PHSu) as comonomer. The PLA-b-PHSu copolymers have been 

synthesized by ring opening polymerization (ROP), in 95/5, 90/10 and 80/20 mass ratios [3]. 

The degree of crystallinity was examined by X-Ray Diffraction (XRD) and Differential 

Scanning Calorimetry (DSC), with the results coming in qualitative agreement with each 

other. Polarizing light microscope (PLM) was also used to observe the crystallization process. 

Thermogravimetric analysis (TGA) in conjunction with pyrolysis-gas chromatography/mass 

spectrometry (Py-GC/MS) were successfully applied to study the decomposition kinetic 

mechanism of PLA-b-PHSu copolymers. PLA-b-PHSu80/20 showed the most differences. 

PHSu content affects the mass loss behavior of copolymers while it accelerates the 

decomposition of PLA. Τhe principal thermal degradation mechanism of PHSu is the β-

hydrogen bond scission. In PLA was found that at temperatures higher than 200 ◦C 

intramolecular trans-esterification processes domains with the formation of lactide and cyclic 

oligomers, whereas cis-elimination leads to acrylic acid and oligomers. The addition of PHSu 

in copolymers seems to promote the formation of cyclic lactides, which takes place in 

progressively lower temperatures. Isoconversional methods and “model fitting methods” were 

used to study the thermal degradation kinetics of the samples and to calculate accurately the 

Activation Energy (Ea) as a function of the degree of conversion (a), the pre-exponential 

mailto:iochrysa@physics.auth.gr
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factor (A) and the reaction mechanism (f(a)). In comparison they revealed rather accurate 

results (E,logA)[4]. 

References: 

[1] D. Pholharn and Y. Srithep, “Optimizationof poly(L-lactide)-polybutylene adipate 

terephthalate diblockcopolymer by ring opening polymerization,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. 

Eng., vol. 526, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/526/1/012026. 

[2] K. K. Bawa and J. K. Oh, “Stimulus-Responsive Degradable Polylactide-Based Block 

Copolymer Nanoassemblies for Controlled/Enhanced Drug Delivery,” Mol. Pharm., vol. 14, 

no. 8, pp. 2460–2474, 2017, doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.7b00284. 

[3] I. Chrysafi et al., “Effects of poly(hexylene succinate) amount on the crystallization 

and molecular mobility of poly(lactic acid) copolymers,” Thermochim. Acta, vol. 698, no. 

November 2020, p. 178883, 2021, doi: 10.1016/j.tca.2021.178883. 

[4] I. Chrysafi, N. M. Ainali, and D. N. Bikiaris, “Thermal Degradation Mechanism and 

Decomposition Kinetic Studies of Poly ( Lactic Acid ) and Its Copolymers with 

Poly(Hexylene Succinate),” Polymers (Basel)., vol. 13 (9), no. 1365, 2021, doi: 

https://doi.org/ 10.3390/polym13091365. 

 

 

14:40 Επίδραση της UV-B ακτινοβολίας στις φυσικοχημικές ιδιότητες των ευρέως 

χρησιμοποιούμενων πολυμερών και στο σχηματισμό μικροπλαστικών 

Νίνα Μαρία Αϊναλή 
1,2

, Δημήτριος Ν. Μπικιάρης 
1
 και Δήμητρα Λαμπροπούλου 

2,3*
 

1
 Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Τμήμα Χημείας 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
2 

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 
3 

Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

E-mail: nsainali@chem.auth.gr; dbic@chem.auth.gr; dlambro@chem.auth.gr  

 

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. Ωστόσο, παρά την αύξηση των μελετών σε αυτό το 

πεδίο, αποτελεί κοινή παραδοχή των ερευνητών ότι η έρευνα στο πεδίο αυτό βρίσκεται 

ακόμα σε πρώιμο στάδιο και υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να διευκρινιστούν σχετικά με 

τον σχηματισμό τους. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και με σκοπό την βαθύτερη 

κατανόηση των διεργασιών φωτογήρανσης των πολυμερών και κυρίως του σχηματισμού των 

mailto:nsainali@chem.auth.gr
mailto:dbic@chem.auth.gr
mailto:dlambro@chem.auth.gr
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μικροπλαστικών, κάποια από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή που καλύπτουν 

πληθώρα εφαρμογών στην σύγχρονη καθημερινότητα, επιλέχθηκαν να μελετηθούν 

συστηματικά έπειτα από την γήρανσή τους υπό UV-B ακτινοβολία ως μία από τις κυριότερες 

διεργασίες σχηματισμού των μικροπλαστικών στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, πολυμερή 

όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (PP), το πολυστυρένιο (PS), ο 

πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (PET), ο πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA), 

το πολυαμίδιο (PA) και ο πολυκαρβονικός εστέρας (PC) σε μορφή λεπτών υμενίων 

ακτινοβολήθηκαν σε θάλαμο UV (280 nm) για προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ενώ οι 

φυσικοχημικές και θερμικές τους ιδιότητες κατά την περίοδο της φωτογήρανσης 

μελετήθηκαν με την βοήθεια φασματοσκοπικών (Φασματοσκοπία Υπερύθρου με 

μετασχηματισμό Fourier (FT-IR), Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ (XRD)), μικροσκοπικών 

(Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)), θερμικών (Διαφορική Θερμιδομετρία 

Σάρωσης (DSC)) και χρωματογραφικών μεθόδων (Πυρόλυση - Αέρια Χρωματογραφία 

Φασματομετρίας Μάζας (Py-GC/MS)). Βάσει των αποτελεσμάτων, αποδείχθηκε ο 

σχηματισμός νέων καρβονυλο-, βινυλο- και υδροξυλομάδων κατά την διάρκεια της 

ακτινοβόλησης, ενώ οι αλλαγές στις κρυσταλλικές και θερμικές ιδιότητες των πολυμερών 

ήταν εμφανείς. Ο μηχανισμός αποικοδόμησης των υπό μελέτη πολυμερών πριν και κατά την 

διάρκεια της έκθεσης στην UV ακτινοβολία μελετήθηκε με την οργανολογία Py-GC/MS, 

αποδεικνύοντας τον σχηματισμό προϊόντων θερμικής διάσπασης μικρότερου μοριακού 

βάρους τα οποία αυξάνονται με την πάροδο της περιόδου γήρανσης.  

Ευχαριστίες: 

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). 

 

15:00 Small size 3D printed hydraulic components with integrated fluid sensing 

capabilities: A proof of concept 

Chrysoula Manoli
1, 3

, Nicholas R. Hendricks
2
, Jerome Noël

1
, Paolo Petagna

1
, Sébastien Lani

2
 

and Dionysios Mouzakis
3 

1
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2
CSEM (Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique), Rue Jaquet-Droz 1, 2002 Neuchâtel, 
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The field of thermal management is becoming more and more important due to the increased 

demands in application fields such as aerospace (engines, shielding), automotive (batteries, 

electric motors), particle detectors (silicon tracker cooling) and manufacturing (injection 

molds, tooling stamps). Sensing and monitoring fluid parameters of circulating fluids, used in 

thermal management systems is essential to the control and efficiency of a process system. 

Complex hydraulic circuits with a number of integrated sensors are required, to meet the 

increased demands of such applications. As systems become more complex so too does the 

measurement of fluid properties. 

SWaP (Smart Wall Pipes and ducts) is a project that has been developed, in the frame of the 

ATTRACT project, funded by Horizon 2020. Two large Organizations, based in Switzerland, 

CERN (European Organization for Nuclear Research) and CSEM (Swiss Centre for 

Electronics and Microtechnology) collaborated and worked on the development of 

revolutionary components for the next generation of cooling systems, directly embedding 

sensors in a hydraulic circuit element by the combination of Additive Manufacturing (AM) 

technologies. SWaP addresses the limitations of conventional methods by combining AM 

techniques (Selective Laser Melting and Aerosol Jet Printing) for the fabrication of smart 

structures. This project has received funding from the ATTRACT project funded by the EC 

under Grant Agreement 777222. 

The produced prototype (Fig.1) is a pipe with fluidic interfaces, which are produced by SLM 

with embedded temperature sensors (RTDs) that are deposited in the inner wall of the pipe by 

AJP. A set of tests performed in order to validate SWaP’s developed technology and to 

compare to that of the current fluid temperature sensing methods. First, the tightness of the 

pipe was ensured by leak tests. Afterwards the prototype was connected to a hydraulic circuit, 

where temperature and resistance measurements recorded by reference temperature sensors 

(RTDs) and the 3D-printed RTD respectively, to obtain the calibration line (Fig.2).   

The smart fluidic element has been successfully tested in hydraulic circuits for cooling system 

applications where leak-free integration in a piping system with circulating fluids has been 

achieved. Temperature measurements have been recorded by the embedded 3D-printed RTDs 

and the results were comparable to that of commercial ones. The 3D-printed RTDs have 

shown linear response, positive resistance-temperature relationship, low hysteresis and 

reproducibility. 

 



9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας –ΘΕΡΜΑ2021  

23 - 24 Οκτώβριος 2021 

17 
 

 

Figure 1. AM constructed pipe from SLM with AJP patterned RTD embedded 

 

 

Figure 2. Calibration line with the corresponding Positive Temperature Coefficients (PTCs) 

of the printed RTD presents a linear behavior with low hysteresis 

 

15:20 Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της πολυμερικής μήτρας και των 

εγκλεισμάτων με βάση το γραφένιο στη θερμομηχανική συμπεριφορά των 

νανοσυνθέτων υλικών 

Ηλίας Χαρίτος και Ευαγγελία Κοντού 

Τομέας Μηχανικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 
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Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων της 

θερμομηχανικής συμπεριφοράς μιας σειράς πολυμερικών νανοσυνθέτων υλικών με βάση το 

γραφένιο. Μελετήθηκαν υλικά με πολυμερική μήτρα γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας (mLLDPE), ή πολυγαλακτικό οξύ (PLA),  ενισχυμένα με γραφένιο (GO), 

νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) , νανοϊνες άνθρακα (CNFs) και συνδυασμούς των ανωτέρω σε 

διάφορες περιεκτικότητες. 

 Συγκεκριμένα μελετήθηκε η μεταβολή της Τg, της κρυσταλλικότητας, των φαινομένων 

ψυχρής κρυστάλλωσης και της τήξης. Επίσης, μελετήθηκε η μηχανική ενίσχυση των 

νανοσύνθετων υλικών, μέσω του μέτρου ελαστικότητας, της τάσης θραύσης αλλά και η 

ολκιμότητα των νανοσύνθετων υλικών. Στο πλαίσιο της δυναμικής μηχανικής ανάλυσης, 

μελετήθηκαν τα δυναμικά μέτρα σε ευρεία κλίμακα συχνοτήτων, μέσω της κατασκευής των 

μητρικών καμπυλών (master curves). Προέκυψαν συμπεράσματα για την επίδραση στην 

υαλώδη, μεταβατική περιοχή, αλλά και στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. 

 Από την θερμομηχανική μελέτη που υλοποιήθηκε, η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg 

και η θερμοκρασία τήξης Tm δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές με την παρουσία 

των νανοεγκλεισμάτων. Τα νανοεγκλείσματα δρουν ως πυρήνες κρυστάλλωσης, αυξάνουν 

την κρυσταλλικότητα και περιορίζουν την κινητικότητα των πολυμερικών αλυσίδων, 

οδηγώντας σε ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων και στην αύξηση της θερμοκρασίας   

κρυστάλλωσης Tc. To μέτρο αποθήκευσης αυξάνεται με την παρουσία νανοεγκλεισμάτων 

και στις χαμηλές συχνότητες μπορεί να ανιχνευθεί μείωση της κλίσης και δημιουργία πλατώ 

που συνδέεται άμεσα με τον τρόπο διασποράς των νανοσωματιδίων και τον σχηματισμό ενός 

δικτύου μήτρας-νανοεγκλεισμάτων. Στις υψηλές συχνότητες,  οι τιμές σε κάποια 

νανοσύνθετα υλικά επικαλύπτονται, υποδεικνύοντας ότι σε μικρούς χρόνους τα 

νανοεγκλείσματα δεν επιδρούν σημαντικά στο μέτρο αποθήκευσης.  Το μέτρο ελαστικότητας 

και η τάση διαρροής αυξάνονται με την αύξηση της περιεκτικότητας σε νανοεγκλείσματα, 

υποδεικνύοντας τη μηχανική ενίσχυση των νανοσύνθετων υλικών. Συγκρίνοντας τα 

νανοσύνθετα υλικά ίδιας περιεκτικότητας με διαφορετική πολυμερική μήτρα, παρατηρείται 

ότι η μηχανική ενίσχυση για τα νανοσύνθετα υλικά με βάση το mLLDPE είναι μεγαλύτερη 

από αυτή του PLA, καταδεικνύοντας την καλύτερη πρόσφυση των νανοεγκλεισμάτων στην 

πολυμερική μήτρα mLLDPE, καθώς και την ομοιόμορφη διασπορά τους. Επιπροσθέτως, 

συγκρίνοντας τα υβριδικά υλικά με εγκλείσματα GO/CNF ή GO/CNT με τα νανοσύνθετα 

υλικά που έχουν εγκλείσματα ίδιου τύπου, παρατηρείται ότι η μηχανική ενίσχυση είναι 

υψηλότερη για τα υβριδικά υλικά, υποδεικνύοντας τη συνέργεια των νανοεγκλεισμάτων και 

τη βελτίωση των θερμομηχανικών χαρακτηριστικών των νανοσύνθετων υλικών. 
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15:40  Πολυ(βανιλικοί αλκυλενεστέρες): Σύνθεση και μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων 

καινοτόμων πολυεστέρων προερχόμενων από λιγνίνη  

Ξανθοπούλου Ε.
1,2

, Τερζοπούλου Ζ.
1,2

, Ζαμπούλη Α.
2
, Κουρτίδου Δ. 

3
, Ταράνη Ε. 

3
, 

Χρυσάφης Κ.
 3
,Μπικιάρης Δ.Ν.

2
 και Παπαγεωργίου Γ.Ζ.

1,4
 

1
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2
 Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

3
Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

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

Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

 

 Τα τελευταία χρόνια, οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου και τη συσσώρευση συνθετικών πλαστικών σε χερσαίους και 

υδάτινους αποδέκτες, σε συνδυασμό με την προοδευτική εξάντληση των ορυκτών πόρων, 

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 νέων πιο «πράσινων» 

πολυμερών, ενισχύοντας έτσι 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.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση και η μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων δύο 

νέων αλειφαρωματικών πολυεστέρων του πολυ(βανιλικού αιθυλενεστέρα) (PEV) και του 

πολυ(βανιλικού προπυλενεστέρα) (PPV), που παράγονται μέσω μίας αντίδρασης 

πολυσυμπύκνωσης δύο σταδίων. Πιο συγκεκριμένα, 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, με τη χρήση διαφόρων τεχνικών όπως η διαφορική 

θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και η οπτική μικροσκοπία πολωμένου φωτός (PLM). 

Επιπλέον, η θερμική σταθερότητα των συντιθέμενων πολυεστέρων μελετήθηκε μέσω της 

τεχνικής θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA). Τέλος, προσδιορίστηκαν τα προϊόντα θερμικής 



9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας –ΘΕΡΜΑ2021  

23 - 24 Οκτώβριος 2021 

20 
 

διάσπασης του PEV και PPV, με την εφαρμογή πυρολυτικής αέριας χρωματογραφίας-

φασματομετρίας μάζας (Py-GC/MS). 

 

 

 

16:00  Ολοκλήρωση πρώτης ημέρας του συνεδρίου ΘΕΡΜΑ2021 
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Κυριακή  24 Οκτωβρίου 2021 
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Προσκεκλημένες Ομιλίες – Αίθουσα A31 

9:30 Electrospun magnetoresponsive microfibers and microrods as potential systems in 

magnetic hyperthermia applications 

Παρουσιάζει: Theodora Krasia-Christoforou 

University of Cyprus, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, 1, Panepistimiou 

Avenue, 2109, Aglantzia, Nicosia, CYPRUS 

E-mail: krasia@ucy.ac.cy 

 

Polymer fibers with diameters in the nano- and micrometer size range attract high 

attention nowadays due to their unique properties including high surface to volume 

ratios, composition tailoring and facile introduction of multifunctionalities. One of the 

most versatile techniques employed for generating nano- and microfibers is 

electrospinning. Electrospinning that has already reached the industrial sector, can be 

used in the fabrication of polymer, ceramic and polymer-based nanocomposite fibers. 

The latter may be accomplished through the incorporation of inorganic nanoparticles 

within polymer fibers during electrospinning or via their anchoring onto the fibers’ 

surfaces by following post-modification strategies.  

In this presentation, superparamagnetic electrospun nanocomposite microfibers and 

corresponding microrods consisting of biocompatible/biodegradable polymers and pre-

formed oleic acid-coated magnetite (Fe3O4) nanoparticles will be discussed in respect to 

their fabrication, characterization and potential use as a means for magnetic 

hyperthermia induction. 
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11:40 Hierarchy of interactions dictating the thermodynamic stability of cell 

membranes: a micro-DSC study  

Παρουσιάζει: Dimitrios Fessas, Professor 

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, DeFENS, Università degli Studi 

di Milano, Via Celoria 2, 20133, Milano, Italy 

 

A stepwise micro-DSC study on model membranes with increasing complexity up to 

fifteen components, following the insulin secretory granules paradigm, was performed 

in order to assess the synergic contributions to the stability of mixed complex systems 

very close to real membranes. 

A hierarchy of interaction emerged and can be now summarized as phospholipid tail 

unsaturation > phospholipid tail length > phospholipid headgroup > membrane 

curvature.  

Based on this thermodynamic exploitation, the effects of external agents such as free 

fatty acids, peptides, and stilbenoids were also dissected. 

 

References: 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 186 (2020) 110715 

Langmuir 2020, 36, 13535−13544 

Food & Function, 2021, submitted. 
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12:50 Frequent flaws encountered in the manuscripts of kinetic papers 

Παρουσιάζει: Peter Šimon, Professor 

Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics, Faculty of Chemical and Food Technology, 

Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia  

E-mail: peter.simon@stuba.sk 

 

Condensed state processes are extensively studied by thermoanalytical techniques. 

Mechanisms of these processes are very often unknown or too complicated to be characterised 

by a simple kinetic model. They tend to occur in multiple steps that have different rates. To 

describe their kinetics, the methods based on the single-step approximation are widely applied 

[1]:   

                                                                     (1) 

Eq.(1) is called the general rate equation, where k(T) is the temperature function and f(α) is 

the conversion function. Among the methods based on Eq.(1), the isoconversional (or model-

free) ones are most popular, mainly in evaluation of the experimental results measured under 

linear heating rate.  

The isoconversional methods can be divided into integral, incremental and differential ones. 

The best values of kinetic parameters can be obtained by the incremental methods. Use of 

integral isoconversional methods should be avoided since they provide mathematically 

incorrect results in the case of activation energy depending on conversion. 

The temperature and conversion functions are just mathematical tools for the description of 

kinetic data. The parameters occurring in these functions may not have any clear physical 

meaning in general. Hence, conclusions on the kinetics of the process under study should not 

be drawn from the values of individual kinetic parameters (e.g., activation energy); they 

should be drawn from the experimentally accessible quantities such as reaction rate, 

isoconversional time, temperature, etc. 

This paper offers an alternative view on the thermoanalytical kinetics than that published in 

[2]. 

Acknowledgement: This paper was supported by the Slovak Research and Developent 

Agency, project No. APVV-15-0124.  
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 [1] P. Šimon. Considerations on the single-step kinetics approximation. 
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[2] S. Vyazovkin, A. K. Burnham, J. M. Criado, L. A. Pérez-Maqueda, C. Popescu, N. 

Sbirrazzuoli. ICTAC Kinetics Committee recommendations for performing kinetic 

computations on thermal analysis data. Thermochim. Acta 520: 1–19, 2011. 
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Ομιλίες: 1
η
 Συνεδρία – Αίθουσα A31 

Προεδρείο:  Μουζάκης Διονύσιος  

 

10:00  Thermomechanical characterization of PLA encapsulated natural antimicrobials 

films for use in active food packaging  

S. P. Zaoutsos
1
, M. Koudoumas

2
, I.V. Tudose

3
 and K. B. Petrotos

4
 

1
Department of Energy Systems, School of Technology, University of Thessaly, 41500, Larisa, Greece,  

2
Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean 

University, Heraklion, 71410, Greece. 

3
Center of Materials Technology and Photonics, School of Engineering, Hellenic Mediterranean 

University, Heraklion, 71410, Greece 

4
Department of Agrotechnology, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, 41500, 

Larisa, Greece 

 

Introduction: 

Food packaging technologies are increasingly developing as a challenge for prolonged self-

life and quality of the packaged food products in order to provide maintenance, safety and 

quality in daily needs for food and consumption 
[1-3]

. Active packaging, allows packages to 

interact with food and the environment and play a dynamic role in food preservation
 [4, 5]

 thus 

may change the composition and organoleptic characteristics of food, provided that the 

changes are consistent with the provisions for food. The principles behind active packaging 

are based either on the intrinsic properties of the polymer used as packaging material itself or 

on the reinforcement (inclusion, entrapment etc.) of specific substances inside the polymer
 [2]

. 

An important part of the serviceability of the materials used in active food packaging 

concerns their thermo-mechanical stability and their durability after the active packaging 

procedure
[6]

. 

In the current study the thermo-mechanical properties of a PLA/maltodextrine encapsulated 

natural antimicrobials film for use in active food packaging is investigated. Through an 

experimental program that consists of differential scanning calorimetry and dynamic 

mechanical analysis tests the variation of thermal properties such as glass transition 

temperature Tg and melting point Tm is determined at different percentages of essential oils 

encapsulated in maltodextrine included in the PLA film. 

Materials, methods and experimental procedure: 

Biopolymer PLA raw material used in the current study was BIOPLAST 105 provided from 

BIOTEC GmbH&Co
[7]

. BIOPLAST 105 is a plasticizer free, thermoplastic and transparent 
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material provided in pellet of film form. The above mentioned biopolymer contains a high 

portion of biologically sourced raw materials. The material was provided in pellet form in a 

size of 3mm mean diameter and a density of 1,24 g/cm
2
. The inclusion that was used in PLA 

was maltodextrine DE18 that served as encapsulation carrier for the mixture of olive fruit and 

citrus extract. Specimens were developed and produced using the technique of hot mill roll at 

180 
ο
C, for the essential time period that was based in the optimum homogeneity of the 

extract. The percentage of weight content encapsulated mixture of olive fruit and citrus 

extract encapsulated in PLA was 1, 5, 10, 15, 20 και 25% respectively. The production of the 

specimens was accomplished through a pressing technique in a single heating plate at 180 
ο
C 

Through the technique described, films in disk shape of a men diameter of 150 mm were 

developed (Fig. 1) and set in cleanroom conditions prior testing. 

Differential scanning calorimetry applied on test coupons of a mean value of mass of 6 grams 

through a DSC T&A Q200 experimental device at a temperature range of 30
o
 to 240

o
 C at a 

step temperature of 2 
o
C/min. Dynamic mechanical analysis scans at different temperatures 

and frequencies were executed on a DMA T&A Q800. The range of temperature varied from 

30 
o
C to 120 

o
C at a step increase of 5 

o
C. The range of frequencies varied from 1 to 100 Hz.  

Results – Conclusions: 

 
Figure 1. A view of the PLA/maltodextrine coupons in disk form production. 

 

Figure 2. Heat flow versus temperature at pure PLA. 
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Figure 3. Loss modulus versus temperature at different frequencies for PLA/20% wt. mixture 

of olive fruit and citrus extract encapsulated in maltodextrine. 

 
Figure 4. Heat flow versus temperature at PLA/20% wt. mixture of olive fruit and citrus 

extract encapsulated in maltodextrine. 

Representative graphs of differential calorimetry and dynamic analysis are depicted in Figures 

2-4. The glass transition temperature Tg of pure PLA tested lies at about 35 
o
C while the 

melting temperature Tm that lies at about 162 
o
C, while a raise of up to 20% wt. in the 

percentage of maltodextrine in the PLA matrix result in a decrease in Tg of about 4 
o
C. 

The thermomechanical behavior of PLA with a mixture of olive fruit and citrus extract 

encapsulated in maltodextrine was proved to be stable at a temperature service of 35 to 50 
o
C 

while Tg and Tm change at slightly lower values of temperature with the insertion of the 

inclusion as occurred from differential calorimetry tests. Last but not least, antimicrobial and 

antioxidant tests are intended to be executed in order to evaluate the suitability of the 

proposed material to be used in active food packaging. 
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10:20  Χαρακτηρισμός συμπλόκων μοριακού εγκλεισμού αμυλόζης και συστημάτων 

αμύλου με βιοδραστικές ουσίες 

Μαρινοπούλου Άννα  και Ραφαηλίδης Στυλιανός
 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, ΔιεθνέςΠανεπιστήμιο 

Ελλάδος-Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σίνδος 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί αρκετά καινοτόμα συστήματα μεταφοράς και 

ελεγχόμενης αποδέσμευσης βιοδραστικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό. Η αμυλόζη, το 

γραμμικό πολυμερές του αμύλου, παρουσιάζει τη μοναδική ιδιότητα να αντιδρά, αυθόρμητα, 

με πλήθος μορίων π.χ. λιπαρά οξέα, λιπαρές αλκοόλες, μονογλυκερίδια, φαινόλες κλπ. και με 

φαρμακευτικές ουσίες και να σχηματίζει ελικοειδή μοριακά σύμπλοκα εγκλεισμού.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων, δομικών 

και μορφολογικών χαρακτηριστικών των συμπλόκων μοριακού εγκλεισμού αμυλόζης και 

συστημάτων αμύλου με λιπαρά οξέα και με φαρμακευτικές ουσίες όπως η ιβουπροφαίνη, η 

ινδομεθακίνη, η νιμεσουλίδη και η τρετινοϊνη. Ο δομικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός 

ξντων δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τις τεχνικές της περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), της 
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διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC), με φασματοσκοπικές μεθόδους (FTIR, Raman) 

και με μικροσκοπικές τεχνικές (SEM, CLSM, Optical microscopy).  

Η ύπαρξη χαρακτηριστικών κορυφών στα φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ των συμπλόκων 

αμυλόζης με τα λιπαρά οξέα καταδεικνύει ότι τα σύμπλοκα εμφάνισαν τη V-δομή της 

συμπλεγμένης αμυλόζης. Η επιτυχής αλληλεπίδραση της αμυλόζης με τις εγκλεισμένες 

ουσίες επιβεβαιώθηκε με την ύπαρξη μιας ενδόθερμης κορυφής στα θερμογραφήμματα των 

συμπλόκων που αποδίδεται στη θερμοκρασία διάσπασης τους. Παρόμοια αποτελέσματα 

ελήφθησαν κατά τη μελέτη των συστημάτων αμύλου με τις φαρμακευτικές ουσίες όπου με τις 

τεχνικές της περίθλασης ακτίνων Χ, της φασματοσκοπίας Raman και υπέρυθρου, της οπτικής 

μικροσκοπίας και συνεστιακής μικροσκοπίας σάρωσης με δέσμη laser, επιβεβαιώθηκε η 

παρουσία των ουσιών στη μήτρα της αμυλόζης. Εκτιμάται ότι, τα σύμπλοκα μοριακού 

εγκλεισμού αμυλόζης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστήματα μεταφοράς και 

αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών και να συμβάλλουν στην αύξηση της 

βιοδιαθεσιμότητας των ουσιών αυτών. 

 

10:40  Εφαρμογή Θερμικής Ανάλυσης σε συνδυασμό με μεθόδους χαρακτηρισμού 

φυσικοχημικής συμπεριφοράς και μορφολογίας για την αξιολόγηση 

νανοσωματιδίων λυοτροπικών υγρών κρυστάλλων 

Μαρία Χουντουλέση
1
, Diego Romano Perinelli

2
, Aleksander Forys

3
, Νατάσσα Πίππα

1,4
, 

Βαρβάρα Χρυσοστόμου
1,4

, Giulia Bonacucina
2
, Barbara Trzebicka

3
, Στέργιος Πίσπας

4
 και 

Κωνσταντίνος Δεμέτζος
1,*
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2
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Τα νανοσωματίδια των λυοτροπικών υγρών κρυστάλλων, όπως τα cubosomes και τα 

hexosomes, αποτελούν ιδανικά νανοσυστήματα μεταφοράς φαρμακομορίων. Σχηματίζονται 

από την αυτο-οργάνωση λιπιδίων στο υδατικό περιβάλλον και σταθεροποιούνται με την 

παρουσία κατάλληλων σταθεροποιητών (stabilizers), όπως αμφίφιλων συμπολυμερών κατά 

συστάδες [1]. Στην παρούσα μελέτη, παρασκευάστηκαν νανοσυστήματα λυοτροπικών υγρών 

κρυστάλλων από το λιπίδιο glyceryl monooleate, ενώ τα poly(ethylene oxide)-blockpoly(ε-

mailto:demetzos@pharm.uoa.gr
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caprolactone) (PEO-b-PCL) και poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(lauryl 

methacrylate) (PDMAEMA-b-PLMA) συμπολυμερή κατά συστάδες, καθώς και τα poly(2-

methyl-2-oxazoline)-grad-poly(2-phenyl-2-oxazoline) (MPOx) εναλλασσόμενα συμπολυμερή 

χρησιμοποιήθηκαν ως πολυμερικοί σταθεροποιητές. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να 

διερευνήσει τα χαρακτηριστικά των νανοσωματιδίων λυοτροπικών υγρών κρυστάλλων, που 

σταθεροποιούνται από συμπολυμερή με διαφορετική αρχιτεκτονική, χρησιμοποιώντας μικρο-

Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (micro-Differential Scanning Calorimetry, m-DSC), σε 

συνδυασμό με μεθόδους χαρακτηρισμού φυσικοχημικής συμπεριφοράς και μορφολογίας. 

Εκτός από την εφαρμογή της μικρο-Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης για τη διερεύνηση 

της θερμικής συμπεριφοράς των νανοσυστημάτων, αξιολογήθηκε η φυσικοχημική τους 

συμπεριφορά με τρεις διαφορετικές μεθόδους σκέδασης φωτός (δυναμικής, στατικής, 

ηλεκτροφορητικής), ενώ για το χαρακτηρισμό παραμέτρων του μικροπεριβάλλοντός τους 

(μικροπολικότητα, μικρορευστότητα) χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία φθορισμού. Για το 

χαρακτηρισμό της μορφολογίας τους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος cryogenic-Transmission 

Electron Microscopy (cryo-TEM). Ακολούθως, η ρεσβερατρόλη ενσωματώθηκε στα 

νανοσυστήματα και ακολούθησαν in vitro μελέτες αποδέσμευσης. 

Οι θερμοδυναμικές, φυσικοχημικές και μορφολογικές ιδιότητές τους εξαρτώνταν από την 

αρχιτεκτονική του πολυμερικού σταθεροποιητή και τη συγκέντρωσή του. Η παρουσία 

διαφορετικού πολυμερούς επηρέασε την εσωτερική οργάνωση των νανοδομών, όπως 

υποδηλώνεται από τις διαφορές στη θερμοδυναμική συμπεριφορά και τη μορφολογία τους 

και διαφοροποίησε επίσης το προφίλ αποδέσμευσης της ρεσβερατρόλης [2,3].  

Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της μικρο-Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης για τη 

διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς των νανοσυστημάτων λυοτροπικών υγρών 

κρυστάλλων, καθώς και ο συνδυασμός της με μεθόδους χαρακτηρισμού φυσικοχημικής 

συμπεριφοράς και μορφολογίας αποδεικνύεται σημαντική για το χαρακτηρισμό αυτής της 

κατηγορίας νανοσυστημάτων, καθώς και της συμπεριφοράς τους ως νανοσυστήματα 

μεταφοράς φαρμακομορίων.   

Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα 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 – 2
ος

 Κύκλος» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ).  

References: 

 [1] I.D.M. Azmi, S.M. Moghimi, A. Yaghmur, Therapeutic Delivery, 2015, 6, 1347–1364.  
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[2] M. Chountoulesi, D.R. Perinelli, A. Forys, G. Bonacucina, B. Trzebicka, S. Pispas and C. 

Demetzos, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2021, 158, 21-34. 

[3] M. Chountoulesi, N. Pippa, V. Chrysostomou, S. Pispas, E.D. Chrysina, A. Forys, L. 

Otulakowski, B. Trzebicka and C. Demetzos, Polymers, 2019, 11, 1400. 

 

11:00  Θερμοτροπική συμπεριφορά και αξιολόγηση των μεταβάσεων φάσεων λιπιδικών 

διπλοστοιβάδων με χρήση DSC 

Μαρία Τσακίρη, Νικόλαος Ναζίρης και Κωνσταντίνος Δεμέτζος 

Τομέας Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15771, Αθήνα, Ελλάδα 

 

Ήδη από το 1973 είναι γνωστό ότι η πλασματική μεμβράνη ενός κυττάρου διαθέτει 

ανομοιογενή σύσταση της επφάνειάς της
1
. Η ανομοιογένεια αυτή αφορά τόσο την ποικιλία 

των διαφορετικών πρωτεϊνών επιφανείας όσο και τη σύσταση και την οργάνωση των λιπιδίων 

που την αποτελούν. Σύμφωνα με την θερμοτροπική συμπεριφορά λιπιδικών μετασταθερών 

φάσεων (lipid rafts ή lipid domains), οι φάσεις αυτές αποτελούν λειτουργικές, σχετικώς 

οργανωμένες περιοχές της κυτταρικής μεμβράνης, πλούσιες σε κορεσμένα λιπίδια, 

χοληστερόλη και σφιγγομυελίνη. Οι περιοχές αυτές είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος καθώς 

καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις του κυττάρου με το περιβάλλον του, και πιθανώς, την 

ανάπτυξη παθογενειών
2,3

. Επιπλέον, όταν εμπεριέχονται σε συστήματα μεταφοράς 

φαρμακομορίων, μπορούν να καθορίσουν την φαρμακοκινητική συμπεριφορά (απορρόφηση, 

κατανομή, μεταβολισμός και απέκριση) ενός προηγμένου νανοτεχνολογικού φαρμάκου
2
. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η θερμοδυναμική μελέτη και αξιολόγηση της 

θερμοτροπικής συμπεριφοράς λιπιδικών διπλοστιβάδων που να προσεγγίζουν τις βιοφυσικές 

ιδιότητες των λιπιδικών φάσεων των κυτταρικών μεμβρανών. Για το σκοπό αυτό, 

σχεδιάστηκαν και παρασκευάστηκαν λιπιδικές διπλοστιβάδες 1,2-διπαλμιτοϋλο-σα-γλυκερο-

3-φωσφατιδυλοχολίνη:υδρογωνομένη L-a-φωσφατιδυλοχολίνη σόγιας:Σφιγγομυελίνη 

αυγού:χοληστερόλη (DPPC:HSPC:EggSM:Chol) σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις 

σφιγγομυελίνης και χοληστερόλης. Για την παρασκευή των μεμβρανών χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος του λεπτού υμενίου και η αξιολόγηση έγινε σε αποτελέσματα που ελήφθησαν με 

χρήση της  Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε 

ενυδατωμένες με απιονισμένο νερό μεμβράνες (1mg/ 2μL) με συσκευή DSC822e Mettler-

Toledo. Τα ληφθέντα δεδομένα αναλύθηκαν με τα λογισμικά Mettler-Toledo STARe και 

Origin. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα θερμικής ανάλυσης, η ενσωμάτωση σφιγγομυελίνης 

και χοληστερόλης στη διπλοστιβάδα DPPC:HSPC 1:1 οδηγεί σε αναλογική της 
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συγκέντρωσης μείωση της θερμοκρασίας μετάβασης από τη κατάσταση γέλης στην υγρή 

κρυσταλλική κατάστση και μείωση της μεταβολής της ενθαλπίας (ΔΗ) ενώ εξαφανίζεται και 

η κορυφή προμετάπτωσης της μεμβράνης DPPC. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

αναλογίες DPPC:HSPC:EggSM:Chol 37.5:37.5:20:5, 35:35:20:10 και 32.5:32.5:20:15 όπου 

πιθανώς φανερώνεται η ύπαρξη μετασταθερών καταστάσεων εντός του θερμοκρασιακού 

εύρους που παρουσιάζεται και η κύρια καμπύλη της μεταβολής φάσης των μεμβρανών. Οι 

μετασταθερές αυτές καταστάσεις ερμηνεύουν την εμφάνιση λιπιδικών φάσεων διαφορετικής 

οργάνωσης  στις υψηλότερες συγκεντρώσεις σφιγγομυελίνης και χοληστερόλης, δηλώνοντας 

τις μοναδικές θερμοδυναμικές, φυσικοχημικές και βιοφυσικές ιδιότητες των περιοχών 

αυτών
4
. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση των παρόντων θερμοδυναμικών επιτόπων επιβεβαιώνει 

τις βιολογικές παρατηρήσεις περι της λειτουργικότητας των λιπιδικών φάσεων. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην 

κατανόηση του ρόλου των λιπιδικών φάσεων με διαφορετική οργάνωση επί των βιολογικών 

μεμβρανών αλλά και στο σχεδιασμό βιο-αποκρινόμενων λιπιδικών νανοσυστημάτων 

μεταφοράς βιοδραστικών μορίων. 

Βιβλιογραφία: 

1. Yu, J., Fischman, D. A. & Steck, T. L. Selective solubilization of proteins and 

phospholipids from red blood cell membranes by nonionic detergents. J. Supramol. Struct. 1, 

233–248 (1973). 

2. Sezgin, E., Levental, I., Mayor, S. & Eggeling, C. The mystery of membrane 

organization: composition, regulation and roles of lipid rafts. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 18, 

361–374 (2017). 

3. Zaborowska, M., Broniatowski, M., Wydro, P., Matyszewska, D. & Bilewicz, R. 

Structural modifications of lipid membranes exposed to statins – Langmuir monolayer and 

PM-IRRAS study. J. Mol. Liq. 313, 113570 (2020). 

4. Fritzsching, K. J., Kim, J. & Holland, G. P. Probing lipid–cholesterol interactions in 

DOPC/eSM/Chol and DOPC/DPPC/Chol model lipid rafts with DSC and 13C solid-state 

NMR. Biochim. Biophys. Acta - Biomembr. 1828, 1889–1898 (2013). 

 

 

 

Διάλλειμα-Καφές – Πανεπιστημιακός χώρος έξω από την Αίθουσα A31, 11:20-11:20 

 

 



9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας –ΘΕΡΜΑ2021  

23 - 24 Οκτώβριος 2021 

34 
 

 

Ομιλίες: 2
η
 Συνεδρία – Αίθουσα A31 

 

Προεδρείο:  Ζαούτσος Στέφανος  

 

12:10 Melting and Crystallization Study of Poly(Butylene Succinate) (PBS) using 

Standard DSC, Step-Scan DSC, MDSC, FSC and PLM 

George Z. Papageorgiou
1,2

 

1
Chemistry Department, University of Ioannina, P.O. Box 1186, GR-45110, Ioannina, Greece  

2
Institute of Materials Science and Computing, University Research Center of Ioannina (URCI), 

Ioannina, GR-45110, Greece 

 

Poly(butylene succinate) (PBS) is a biodegradable aliphatic polyester of special importance. 

The melting and crystallization behavior of poly(butylene succinate) was studied by means of 

standard DSC, Step-Scan DSC, Modulated Temperature DSC, Fast Scanning Calorimetry 

(FSC), Hot Stage Polarized Light Optical Microscopy (PLM), and Wide Angle X-Ray 

Diffractometry (WAXD). The partial melting-recrystallization-final melting scheme was used 

for the interpretation of the multiple melting of PBS. Extensive recrystallization was verified 

to occur upon heating after isothermal crystallization, or after crystallization during fast 

cooling. The equilibrium melting temperature and heat of fusion of the pure crystalline PBS 

were also determined. The kinetics of isothermal and non-isothermal crystallization from the 

melt was analyzed. Self-nucleated crystallization experiments were also performed.  

 

12:30 Ομιλία Χορηγού 

Netzsch DSC 214 Polyma demonstration 

Dr. Ekkehard Fueglein 

Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ 

 

 

Διάλλειμα-Γεύμα Μπουφές – Πανεπιστημιακός χώρος έξω από την Αίθουσα A31, 

13:20-14:00 
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Συνεδρία Αφίσας – Κεντρικός διάδρομο ανατολικής πτέρυγας, Ισόγειο ΣΘΕ , 14:30-

15:30 

 

Τίτλοι Αφισών  

P1.    Iordanidis Andreas, Asvesta Argyro, Kapageridis Ioannis, Vasileiadou Agapi and Koios Kyros 

TG/DTG profiles of Greek lignite bottom ash samples  

P2.    Δημήτριος Σταθοκωστόπουλος, Κωνσταντίνος Χρυσάφης και Γεώργιος Βουρλιάς 

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Σκόνης Πυριτιδίου του Μαγνησίου που σχηματίστηκε με 

Θερμοχημική Μέθοδο Διάχυσης 

P3.    Chrysafi Iouliana, Evangelia Vouvoudi, Dimitrios Bikiaris and Eleana Kontonasaki 

Thermal analysis of PMMA resin composites with calcium β-pyrophosphate for dental 

applications 

P4.    T. Asimakidou, C. Kyriakou Tziamtzi, E.Papadopoulou and K. Chrissafis 

Thermal investigation analysis of agricultural waste for particle production  

P5.    Άρτεμις Παλαμίδη, Ιωάννα Κουμεντάκου, Ζωή Τερζοπούλου, Νίνα Μαρία Αϊναλή, Άννα 

Μιχοπούλου και Δημήτριος Ν. Μπικιάρης  

3D-Εκτυπωμένα επιθέματα φυσικών πολυμερών για εφαρμογές επούλωσης πληγών 

P6.    Δημήτριος Ν. Μπικιάρης, Εύη Χριστοδούλου, Παναγιώτης Κλώνος, Βασιλική  Καραβά και 

Μαριλένα Βλάχου 

Σύνθεση και θερμική μελέτη συμπολυμερών πολυ(γαλακτικού οξέος) και πολυ(αδιπικού 

βουτυλενεστέρα) για εφαρμογές σε συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων 

P7.    Dimitrios Karfaridis, Dimitra Kourtidou, George Vourlias andKonstantinos Chrissafis 

Study of the thermal and structural properties Polyethylene of Raised Temperature Resistance 

(PE-RT)/Graphene Nanoplatelets (GNPs) nanocomposites 

P8.    Χαριτοπούλου Μ.Α και Αχιλιάς Δ. 

Πυρόλυση πλαστικών απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προερχόμενων 

από αστικά απορρίμματα 

P9.    Ioanna Koumentakou, Zoe Terzopoulou, Anna Michopoulou and Dimitrios N. Bikiaris 

3D printed Pluronic/PCL/Chitosan/Gelatin antibacterial dressings for wound healing 

applications 
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P10.  Ε. Αλεξοπούλου, Μ.Α. Χαριτοπούλου και Δ. Αχιλιάς 

Πυρόλυση μειγμάτων στυρενικών πολυμερών με στόχο τη θερμοχημική ανακύκλωσή τους 

P11.  Τεκνετζή Αικατερίνη, Ταράνη Ευαγγελία, Σταθοκωστόπουλος Δημήτριος,  Καρφαρίδης 

Δημήτριος, Χρυσάφης Κωνσταντίνος και Βουρλιάς Γεώργιος 

Μελέτη της αντίστασης στην οξείδωση και της θερμικής σταθερότητας των ανώτερων 

πυριτιδίων του μαγγανίου 

P12.  Lamprini Malletzidou, Electra Papadopoulou, Lazaros Papadopoulos, Charles Markessini, 

Dimitrios N. Bikiaris, Konstantinos Chrissafis and George Vourlias 

Morphological, thermal, and chemical characterization of wood composites with biobased 

polyester resins 

P13.  Ε. Ξανθοπούλου, Λ. Παπαδόπουλος, Α. Ζαμπούλη, Χ. Κυριακού – Τζιαμτζή, Ν. 

Αθανασόπουλος, Σ. Τσομπανίδης, K. Χρυσάφης και Δ. Ν. Μπικιάρης 

Σύνθεση και μελέτη της θερμικής σταθερότητας καινοτόμων πολυεστερικών ρητινών με βάση 

το αδιπικό οξύ 

P14.  Evangelia Delli, Dimitrios Gkiliopoulos, Dimitrios Bikiaris and Konstantinos Chrissafis 

Influence of maleic-anhydride grafted polypropylene on the properties of PPR/glass fibre 

composites 

P15.  Ευαγγελία Μπάλλα, Εύη Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, Αλεξάνδρα Ζαμπούλη 

και Δημήτρης Μπικιάρης 

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπολυμερών πολυ(γαλακτικού οξέος) και πολύ (γαλακτικού-

γλυκολικού οξέος) με πολυ(αδιπικό αιθυλενεστέρα) για εφαρμογές σε συστήματα ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης φαρμάκων 

P16.  Georgia Michailidou, Ioanna Koumentakou, Zoe Terzopoulou, Anna Michopoulou and 

Dimitrios N. Bikiaris 

Synthesis and Characterization of Castor Oil-Copolymers as Promising Candidates for 

Biological Applications 

P17.  Lamprini Malletzidou, Triantafyllia Zorba, Konstantinos Chrissafis, George Vourlias and 

Konstantinos M. Paraskevopoulos 

Consumed by flames: Following the effect of thermal degradation on wall-painting mock-ups 

P18.  E. Tζούμα, Α. Παϊπέτης και Ν.-Μ. Μπάρκουλα 

Επίδραση της προσθήκης/επικάλυψης νανοσωλήνων άνθρακα στη θερμο-μηχανική απόκριση 

ρητινών με δυναμικούς – αναστρέψιμους δεσμούς 
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P19.  Alexandra Zamboulis, Lazaros Papadopoulos, Lamprini Malletzidou, Emmanouil 

Karagiannidis, Konstantinos Chrissafis and Dimitrios N. Bikiaris 

Synthesis and characterization of novel succinic acid-based unsaturated polyester resins 

P20.  Nikolaos D. Bikiaris, Georgia Michailidou, Iouliana Chrysafi and Theopoula Asimakidou 

Recycled high density polyethylene for ecofriendly wood/plastic composite products 

P21.  A. Stimoniaris, C. Kountouras, S. Bousios, A. Krestou and C. Delides 

A comparison of thermomechanical properties in thermoset and thermoplastic nanocomposites 

with CNTs 

P22.  Μαρία Κορομηλή, Αφροδίτη Καπουράνη, Διαμάντω Λάζαρη και Παναγιώτης Μπαρμπαλέξης 

Μελέτη θερμοφυσικών ιδιοτήτων σε στερεές διασπορές Σιδερόλης-Soluplus® 

P23.  George N. Nikolaidis, Niki Poulopoulou, Rafael Ioannidis, Stylianos Exarhopoulos, Maria 

Kapnisti, Nathanael Guigo, Nicolas Sbirrazzuoli, Dimitrios N. Bikiaris and George Z. 

Papageorgiou 

Thermal behavior and crystallization study of poly(butylene 2,5-furandicarboxylate)  (PBF) by 

using DSC, MDSC and FSC 

P24.  Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου και Δημήτριος Ν. Μπικιάρης 

Συγκρυστάλλωση και πολυμορφισμός στα τυχαία συμπολυμερή. Πολυ(ναφθαλινοδι-

καρβοξυλικοί/αδιπικοί βουτυλενεστέρες) 

P25.  Ειρήνη Τσέτσου, Ραφαήλ O. Ιωαννίδης, Γεώργιος Ν. Νικολαΐδης, Στυλιανός Εξαρχόπουλος, 

Μαρία Καπνιστή, Δημήτριος Ν. Μπικιάρης, Δημήτρης Σ. Αχιλιάς και  Γεώργιος Ζ. 

Παπαγεωργίου 

Μελέτη μιγμάτων πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα)  και πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού 

αιθυλενεστέρα) με DSC 

P26.  Χαρά Τόσκα, Ελευθερία Ξανθοπούλου, Νίκη Πουλοπούλου, Γεώργιος Ν. Νικολαΐδης, Μαρία 

Καπνιστή, Δημήτριος Ν. Μπικιάρης και Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου 

Μελέτη αναμιξιμότητας πολυ(τερεφθαλικού προπυλενεστέρα)  (PPT) και πολυ(2,5-

φουρανοδικαρβοξυλικού προπυλενεστέρα) (PPF) 

P27.  Ιωαννίδης Ρ., Ξανθοπούλου Ε., Τερζοπούλου Ζ., Μπικιάρης Δ.Ν. και Παπαγεωργίου Γ.Ζ. 

Σύνθεση και μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων μιγμάτων του πολυ(2,5-φουρανοδι-καρβοξυλικού 

αιθυλενεστέρα) 

P28.  Maria-Eirini Grigora, Zoi Terzopoulou, Konstantinos Tsongas, Panagiotis Klonos, Nikolaos 

Kalafatakis, Dimitrios N. Bikiaris, Apostolos Kyritsis and Dimitrios Tzetzis  
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Influence of Reactive Chain Extension on the Properties of 3D Printed Poly(lactic acid) 

Constructs  

P29.  Maria-Eirini Grigora, Evangelia Delli, Dimitrios Gkiliopoulos, Eleftheria Xanthopoulou, 

Konstantinos Chrissafis and Dimitrios Bikiaris 

Polypropylene/glass fiber composites for multilayered pipes requiring high dimensional 

stability 

P30.  Γιάννης Σ. Τσαγκάλιας και Δημήτρης Σ. Αχιλιάς 

Σύνθεση, κινητική της αντίδρασης και χαρακτηρισμός καινοτόμων θερμο-αποκρινόμενων 

νανοσύνθετων υλικών με βάση βιοσυμβατά ομο- ή συν-πολυμερή ακρυλικών εστέρων ολιγο-

αιθυλενογλυκόλης (POEGA) 

P31.  Maria-Paraskevi Belioka and Dimitios Achilias 

Evaluation of the crystallization kinetics of nanocomposite foams from PCL and electrospun 

fibers from PLA 

P32.  Χρόνη Μυρσίνη,  Αχιλιάς Δημήτριος, Ευαγγελία Βουβούδη και Αδαμαντίνη 

Παρασκευοπούλου 

Μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς και της δομής κατά την αποθήκευση καταψυγμένων 

δειγμάτων ζύμης αλεύρου σίτου εμπλουτισμένων με πούλπα πορτοκαλιού 

P33.  Evaggelia Tarani, Dimitra Kourtidou, Theodora Kyratsi, Dimitrios N. Bikiaris and 

Konstantinos Chrissafis 

The effect of graphite loading on the thermal properties of silane Crosslinked High-Density 

Polyethylene (PEX) composites 

P34.  C. Kyriakou Tziamtzi, L. Malletzidou and K. Chrissafis 

Thermal and Morphological Profile of Particleboards Bonded with Urea-Formaldehyde 

Adhesive 

P35.  C. Kyriakou Tziamtzi and K. Chrissafis 

Sunflower Stem: Thermal Decomposition and Structural Interpretation 

P36.  Kontou Kiriaki, Evangelia Delli, Dimitrios Gkiliopoulos, Dimitrios Bikiaris and 

Konstantinos Chrissafis 

The effect of glass fibre reinforcement on the structural and thermal properties of polypropylene 

random 

 

Διάλλειμα-Καφές – Πανεπιστημιακός χώρος έξω από την Αίθουσα A31, 15:30-15:50 
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Ομιλίες: 3
η
 Συνεδρία – Αίθουσα A31 

Προεδρείο:  Χρυσάφης Κωνσταντίνος  

 

15:50  Θερμική αποικοδόμηση και προϊόντα πυρόλυσης της πολυκυανοακρυλικής 

κόλλας αποκατάστασης γυαλιού Loctite 

Ευαγγελία Βουβούδη, Γιώργος Ταμίας και Δημήτρης Αχιλιάς 

Εργαστήριο χημείας και τεχνολογίας πολυμερών και χρωμάτων, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 

ΤΚ 54124, τηλ. 2310 997822 

E-mail: axilias@chem.auth.gr 

 

Η συντήρηση κι αποκατάσταση έργων τέχνης κι αντικείμενων πολιτισμού αποτελεί 

σημαντικό πεδίο των εφαρμογών πολυμερικών υλικών και μάλιστα αρκετών καινοτόμων 

δομών. Η συγκόλληση του γυαλιού, απ’ όλα τα υποστρώματα που ενδιαφέρουν την 

πολιτιστική κληρονομιά, απαιτεί διαφανείς και «αόρατες» παρεμβάσεις. Στην περίπτωση δε, 

που επιθυμείται ταχεία συγκόλληση ή πρόσκαιρη αποκατάσταση τα πολυκυανοακρυλικά 

μέσα βρίσκουν αντικείμενο εφαρμογής ως «κόλλες στιγμής». Ο ανιοντικός πολυμερισμός 

μέσω του μηχανισμού ελευθέρων ριζών εκκινεί εύκολα, με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Η 

αλκαλική επιφάνεια του, διαθέτει τα ανιόντα υδροξυλίου (OH-) τα οποία εκκινούν τον 

πολυμερισμό και ένας ιδιαίτερα γερός δεσμός δημιουργείται αρχικά, αλλά η σύνδεση 

εξασθενίζει μετά από σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και σε κανονικές θερμοκρασίες. Το 

ελάττωμα αυτό φαίνεται να σχετίζεται με την υπερβολικά γρήγορη ταχύτητα σκλήρυνσης 

στην επιφάνεια, η οποία προκαλεί μεγάλες τάσεις στη γραμμή συγκόλλησης σε μοριακό 

επίπεδο. Αυτές οι καταπονήσεις καθιστούν το πολυμερές μοναδικά επιρρεπές στη χημική ή 

φυσική υποβάθμιση στη περιοχή της διεπιφάνειας γυαλιού – κόλλας.  

Μέσα από την καταπόνηση της κόλλας σε υπεριώδη ακτινοβολία επιταχύνεται η γήρανση και 

μελετάται η αντοχή της κι η μεταβολή της σε βάθος χρόνου ενώ με την εφαρμογή της GC/MS 

αναλύονται τα προϊόντα αποικοδόμησης που ελευθερώνονται. Η τεχνική της Py-GC/MS 

(Shimadzu, Frontier Lab) μας δίνει το θερμοκρασιακό προφίλ αποικοδόμησης και το τα 

χρωματογραφήματα ανίχνευσης και διαχωρισμού των προϊόντων αποικοδόμησης. Η 

εμπορική κόλλα που μελετήθηκε είναι η Loctite
® 

Supper Attak (Henkel) με κύριο μονομερές 

τον κυανοακρυλικό αιθυλεστέρα κι άλλα πρόσθετα σε μικρότερες αναλογίες. Ο 

πολυμερισμός έγινε μεταξύ γυάλινων πλακών επικαλυμμένων με φιλμ ΡΡ για 1 εβδομάδα 

(πάχος 1 mm) κι η γήρανση μετέπειτα σε θάλαμο UV στα 254 nm για 2 εβδομάδες. Η 
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πυρόλυση για 0,5 min στις 190, 250, 300, 420 
ο
C σε στήλη MEGA HT (30 x0,25x0,25) κι η 

ανάλυση αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων NIST (2011).  

 

Διάγραμμα: θερμικό προφίλ της πρωτογενούς και της γηρασμένης κόλλας (πάνω) και 

ανάλυση εκλυόμενων προϊόντωνσε διάφορες θερμοκρασίες πυρόλυσης για την πρωτογενή 

κόλλα (κάτω). 

Παρατηρείται ότι η γηρασμένη κόλλα, κίτρινου χρώματος, παρουσιάζει μια υποβάθμιση 

θερμικής αντοχής αφού η αποικοδόμησή της ξεκινά 70 
ο
C χαμηλότερα έναντι της 

ακατέργαστης κόλλας ενώ το μέγιστο ρυθμό πυρόλυσης τον εμφανίζει περί τους 20 
ο
C 

νωρίτερα επίσης. Επιπρόσθετα όσο αυξάνεται η θερμοκρασία πυρόλυσης ο PECA εμφανίζει 

περισσότερα προϊόντα διάσπασης με μεγαλύτερη ποικιλομορφία στους 250 
ο
C εν συγκρίσει 

με τους 300 και 420 
ο
C. Τα κύρια προϊόντα αποικοδόμησης είναι το μονομερές, ο ΜΜΑ, 

BuOH, πεντανάλη και φορμικοί εστέρες και τα μικρότερα συστατικά του προϊόντος. Οι 

αντιδράσεις αποικοδόμησης ακολουθούν κυρίως μηχανισμούς α- και β- σχάσης πλευρικών 

ομάδων της κύριας ανθρακικής αλυσίδας με την αποβολή των ομάδων –CN και –Bu ή –Εt. 

Κύριο συμπέρασμά αποτελεί ότι η κόλλα Loctite Super Attak μπορεί να αποτελέσει 

βοηθητικό εργαλείο για την ταχεία συγκόλληση γυάλινων επιφανειών σε ήπιες συνθήκες. 

Μακρόχρονη όμως έκθεση της ένωσης όμως στο ηλιακό φως θα καταστρέψει την κόλλα 

(κιτρίνισμα, ανεπιθύμητη αποικοδόμηση) υποβαθμίζοντας την αισθητική και θερμική (κατά 

συνέπεια μηχανική) αξία της συγκόλλησης, συνεπώς δεν συνίσταται η έκθεση του 

συντηρημένου αντικειμένου σε ηλιακό φως. 
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Αναφορές: 

 [1]. 18. Yu, X., Liu, J., et al.: Application of mercaptosuccinic acid capped CdTe quantum 

dots for latent fingermark development. Forensic Science International 231(1-3), 125-130 

(2013). 

[2]. Cadd, S., Islam, M., Manson, P., Bleay, S.: Fingerprint composition and aging: A 

literature review. Science & Justice 55(4), 219-238 (2015).    

 

16:10  Late post-Byzantine monuments of Central and Northern Greece: Investigation 

of wall painting technique criteria 

L. Malletzidou
1
, T. Zorba

1
, E. Patsiatzi

1
, P. Beinas

2
, V. Touli

3
, K. Chrissafis

1
, E. Pavlidou

1
, G. 

Vourlias
1
 and K.M. Paraskevopoulos

1
 

1
Laboratory of Advanced Materials and Devices, School of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle 

University of Thessaloniki, GR54124 Thessaloniki, Greece 

2
Painting Conservator, ‘Esaeitechnon’ Artwork Conservation Laboratory, GR60100 Katerini, Greece 

3
Ephorate of Antiquities of Larissa, GR41500 Larissa, Greece 

E-mail: labrinim@auth.gr 

 

This study is dealing with the characterization of wall paintings that originate from 

monuments of Central and Northern Greece in terms of painting technique identification, for 

the documentation of late-Post Byzantine artistic guilds that delt with Eastern Orthodox 

religious art. During the late post-Byzantine period (18th c.- early 20th c.), various guilds / 

artistic workshops of religious art were operating in Central and Northern Greece. Each of 

these guilds is characterized by distinct elements, such as the adoption of different 

iconographic content, the use of different colors, the use of long inscriptions, etc. These 

guilds, although recorded and studied historically and stylistically / aesthetically, have not 

been documented so far in terms of materials characterization. In the framework of this study, 

samples collected from the wall paintings of the following monuments were examined: 

1. Monastery of Saint George of Myrofyllo (1869) 

2. Church of Saint Demetrius of Dion (Malathria), presenting two pictorial phases (middle 

18th c. and beginning of 20
th
 c). 

3. Monastery of the Ascension, Elassona, Mount Olympus (17
th
 c.) 

4. Saint Demetrius Monastery of Stomion (middle 18
th
 c.) 

The performed examination included older and up-to-date well-established criteria of wall 

painting technique identification, such as microscopic and content characteristics, together 

with microstratigraphic analysis. The collected samples were studied by means of micro 
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Fourier transform infrared spectroscopy (μ-FTIR), scanning electron microscopy (SEM-EDS), 

thermogravimetry (TGA) and optical microscopy, in order to identify these characteristics, i.e. 

the applied materials, morphological characteristics and their microstratigraphy. The 

complementary analysis -following these criteria of wall painting technique determination- 

showed that mostly fresco is the painting technique used in every case, while the occasionally 

detected egg yolk is attributed to surface painting layers.  

Acknowledgements: 

This work was conducted during the PhD research of the corresponding author, supported by 

the General Secretariat for Research and Technology (GSRT) and the Hellenic Foundation for 

Research and Innovation (HFRI) for the financial support during her PhD research 

(Fellowship Number: 22) 

 

16:30  Preparation and characterization of poly (lactic acid)/poly (ethylene adipate) 

nanofibers as drug delivery carrier for levofloxacin 

Maria Lazaridou
1
, Christina Samiotaki

1
 and Dimitrios N. Bikiaris

1
 

1
Laboratory of Chemistry and Technology of Polymers and Dyes, Chemistry Department, Aristotle 

University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, Greece 

 

Poly (lactic acid) is a highly biocompatible and biodegradable polyester that has concentrated 

a lot of interest in the last few decades. However, despite its unique properties and 

characteristics, this polyester requires a long time for its biodegradation to be completed and 

so it tends to be combined with other biodegradable polymers. This can happen through 

copolymerization or with the synthesis of polymeric mixtures. 

Transdermal drug delivery is a process that even though has many advantages over other 

routes of administration such as oral or injectable, it presents the great requirement of 

skipping the skin in order to introduce the active substance inside the body. To serve this type 

of administration, transdermal patches have been made of various polymers such as chitosan 

and hyaluronic acid, but without much success due to various factors such as their 

crystallization behavior and the degree of degradation. 

On this work, poly (lactic acid)/poly (ethylene adipate) blends were first prepared with 

solvent casting method in different ratios of poly (ethylene adipate) (10%, 20%, 30%, 40%, 

50%) in order to examine the impact of poly (ethylene adipate) on the characteristic properties 

of poly (lactic acid). The ratio with the best mechanical properties was chosen for preparation 

of transdermal patches via electrospinning technique.  
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Both poly (ethylene adipate) and the blends were characterized by Fourier-transform infrared 

spectroscopy, X-ray diffraction, differential scanning calorimetry (DSC), viscosity, tensile test 

and enzymatic hydrolysis. The sample with the most improved mechanical properties (80/20 

PLA/PEAd) was used to fabricate transdermal patches from nanofibers, using electrospinning 

technique with aim to release the antibacterial drug levofloxacin over an appropriate, 

prolonged period. Nanofibers have been extensively studied in terms of crystallinity, 

morphology, release rate of the active substance in vitro and morphology. 

 

16:50 Micromagnetic analysis as a way to evaluate thermal properties of magnetic 

nanoparticles in biomedical applications 

N. Maniotis
1,2

, K. Simeonidis
1
, D. Serantes

3
 

1
 Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 54124, Greece 

2
 MagnaCharta, Center for Interdisciplinary Research and Innovation (CIRI-AUTH), 57001 

Thessaloniki, Greece 

3
 Applied Physics Department and IIT, Universidade de Santiago de Compostela, Compostela 15782, 

Spain 

E-mail: nimaniot@physics.auth.gr 

 

Magnetic particle hyperthermia (MPH) is a novel, minimally invasive, therapeutic modality, 

used as a cancer treatment, which employs a magnetic fluid (also termed ferrofluid) as the 

heating source. A magnetic fluid is a stable colloidal suspension of magnetic nanoparticles 

(MNPs) that can be injected directly into the tumor or delivered to the tumor via passive or 

active targeting upon intravenous administration. Once accumulated to the tumor area, MNPs 

are exposed to an external alternating magnetic field (AMF) that causes reversal of their 

magnetic moments, activating mechanisms of energy deposition in the form of heat [1]. The 

key measure used for characterizing the heating efficiency of nanoparticles in MPH is the 

specific loss power (SLP), which may be derived from the magnetic hysteresis loop area. In 

this work, the issue on whether dynamic magnetic properties of a poly-dispersed ferrofluid, 

modelled using micromagnetic simulations, can be extrapolated to analyse SLP values 

acquired at high frequencies of excitation fields is addressed. Micromagnetic finite difference 

simulations were performed by using OOMMF software package to obtain the dynamic 

hysteresis loops under a 24 kA/m AMF amplitude and for various frequencies (50-765 kHz). 

In OOMMF, finite difference method was used to find the solution of nonlinear Landau-

Lifshitz Gilbert (LLG) equation which describes the precessional motion of nanoparticles 

magnetization when applying an effective magnetic field [2]. To create a system of randomly 
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oriented nanoparticles having a certain volume fraction, 0.04%, that corresponds to a 

ferrofluid concentration of 2 mg/mL, we start with a perfect simple cubic lattice with a large 

lattice spacing so that the particle-particle distance is large enough to neglect dipolar 

interactions (non-interacting MNPs). System under study is a set of spherical magnetite 

nanoparticles of 30 nm with a lognormal size distribution. When the frequency of the applied 

magnetic field, f, was below ~300 kHz, SLP(f) followed an exponential increase trend. At this 

regime, the hysteresis area increases with f due to the increase of the phase delay in the 

magnetization response. After a critical f, MNPs magnetization reaches the maximum phase 

delay (maximum relaxation time of spins) and so any increase in f leaves unaffected the 

hysteresis area. To validate our approach, we employed a coupled electromagnetic-thermal 

model, based on COMSOL Multiphysics simulations that provides an accurate estimation of 

magnetic field and temperature distribution within the ferrofluid. The time-dependent 

temperature curves are obtained after 30 min. of MPH treatment for the same AMF amplitude 

used in OOMMF simulations (24 kA/m) and for two representative f values. One at low (200 

kHz) and one at high (765 kHz) frequency regime. In each case, the MNPs volumetric power 

dissipation, imported in heat transfer model to find the temperature curves, is taken equal to 

the corresponding SLP(f) value. The numerical MPH curves were found in excellent 

agreement with the experimental data that observed under the same conditions.  

References: 

[1] I. Rodrigo, et al. International Journal of Hyperthermia vol. 37.1, pp. 976-991, (2020).  

[2] K. Simeonidis, et al., ACS applied nano materials, vol. 3.5, pp. 4465-4476 (2020). 

 

 

 

Απονομή Βραβείων ΕΕΘΑ-Τελετή λήξης ΘΕΡΜΑ2021–Αίθουσα A31, 17:10-
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Περιλήψεις Αφισών 

  

P1.    TG/DTG profiles of Greek lignite bottom ash samples  

Iordanidis Andreas
1*

, Asvesta Argyro
1
, Kapageridis Ioannis

1
, Vasileiadou Agapi1, Iordanidis 

Andreas, Asvesta Argyro, Kapageridis Ioannis, Vasileiadou Agapi and Koios Kyros 

1
Department of Mineral Resources Engineering, Faculty of Engineering, University of Western 

Macedonia, 50100 Kozani, Greece 

2
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Democritus University of Thrace, 

67100 Xanthi, Greece 

E-mail: aiordanidis@uowm.gr 

 

The application of thermal analysis to the study of Greek lignite bottom ash is the aim of the 

present study. Bottom ash samples were collected from four lignite power plants of Greece, i.e. 

Agios Dimitrios, Kardia, Meliti (Western Macedonia, northern Greece) and Megalopolis 

(Peloponnese, southern Greece). Granulometric analysis was executed and ten different 

fractions (>2.5 mm down to <0.036 mm) were obtained. Furthermore, four fractions (>1.25, 

0.63-1.25, 0.18-0.63, <0.18 mm) of each sample were prepared after homogenization and 

ground for analytical purposes. All fractions of each sample were analyzed by 

thermogravimetry (TG/DTG), using a LECO TGA701 apparatus. Approximately 500 mg of 

each sample were heated from room temperature (25 
o
C) up to 1000 

o
C, with a heating rate of 

10 
o
C/min, under air atmosphere, with a flow rate of 3.5 l/min. Thermal parameters such as 

total weight loss, ignition temperature, maximum rate of weight loss and peak temperatures 

were determined from the TG/DTG profiles of the samples. Furthermore, proximate analysis 

(moisture, ash, volatiles, fixed carbon) was undertaken and Loss on Ignition (LOI) and calorific 

values (CV) were determined. The analytical parameters determined after TG/DTG method 

correlate well with those obtained in proximate, CV and LOI determinations. High amounts of 

unburnt carbon, indicating a problematic combustion within the chambers, were determined in 

the coarse fractions of all plants, except Meliti. TG/DTG profiles revealed the presence of high 

amounts of carbonaceous material in the majority of the samples, as well as thermal 

decompositions of several minerals. The obtained LOI, proximate and calorific values 

ascertained the high carbon content of the coarser fractions from the three power plants.  

 

P2. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Σκόνης Πυριτιδίου του Μαγνησίου που σχηματίστηκε 

με Θερμοχημική Μέθοδο Διάχυσης. 

mailto:aiordanidis@uowm.gr
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Δημήτριος Σταθοκωστόπουλος, Κωνσταντίνος Χρυσάφης και Γεώργιος Βουρλιάς 

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. 

 

Η ραγδαία αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης παγκοσμίως η οποία προέρχεται κατά 80% 

από την χρήση ορυκτών καυσίμων οδήγησε τους επιστήμονες στην δημιουργία υλικών τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή μέρους της διαφεύγουσας θερμικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα υλικά  αυτά που ονομάζονται θερμοηλεκτρικά, χαρακτηρίζονται 

ως υψηλής απόδοσης και  φιλικά ως προς το περιβάλλον. Τα πυριτίδια είναι μια κατηγορία 

υλικών ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη καθώς τα πυριτίδια χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

αντίσταση, υψηλό θερμοηλεκτρικό συντελεστή ΖΤ, μικρή πυκνότητα, υψηλό σημείου τήξης, 

θερμική σταθερότητα, χαμηλή τοξικότητα και χαμηλό κόστος κατασκευής. Πολλές τεχνικές 

έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια δημιουργίας πυριτιδίων όπως μηχανική άλεση, 

αντίδραση στερεάς κατάστασης, sputtering. Σε αυτή την εργασία, μια νέα μέθοδος 

θερμοχημικής διάχυσης (Pack Cementation) φιλική προς το περιβάλλον, χαμηλού κόστους και 

απλή χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση πιριτιδίου του Μαγνησίου (Mg2Si). Το Πυριτίδιο του 

Μαγνησίου είναι ένας ημιαγωγός στενού χάσματος με για μετατροπή θερμοηλεκτρικής 

ενέργειας σε μεσαίες θερμοκρασίες. Για την διαδικασία σύνθεσης του ένα μείγμα από σκόνες 

Μαγνησίου, πυριτίου κι ενός άλατος αλογονιδίου (NH4Cl) τοποθετήθηκαν σε κατάλληλο 

κεραμικό δοχείο. Στην συνέχεια το δοχείου αυτό τοποθετήθηκε σε φούρνο υπό κενό. Κατόπιν 

διοχετεύτηκε αέριο αργό ώστε όλη η πειραματική διαδικασία να διεξαχθεί υπό αδρανή 

ατμόσφαιρα. Μια σειρά πειραμάτων πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασίες από 450
ο
 C έως 

650
ο
 C σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από 120 έως 300 λεπτά. Η μορφολογία και η 

χημική σύνθεση προσδιορίστηκαν SEM εξοπλισμένο με αναλυτή EDS, οι ταυτοποίηση των 

φάσεων με XRD, η επιφανειακή χημική κατάσταση προσδιορίστηκε μέσω XPS ενώ η 

αντίσταση του Πυριτιδίου στην οξείδωση αλλά και η οξειδωτική του συμπεριφορά 

διερευνήθηκε μέσω TGA. 

Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο «Ενίσχυση 

Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών-Β’ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
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P3.    Thermal analysis of PMMA resin composites reinforced with calcium β-

pyrophosphate for dental applications 

Chrysafi Iouliana
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, Evangelia Vouvoudi
2
, Dimitrios Bikiaris

2
 and Eleana Kontonasaki

3 

1
Laboratory of Advanced Materials and Devices, Department of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle 

University of Thessaloniki, Thessaloniki, GR-54124, Macedonia, Greece  

2
Section of Prosthodontics, Department of Dentistry, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of 

Thessaloniki, Thessaloniki, GR-54124, Macedonia 

3
Laboratory of Polymers Chemistry and Technology, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, 

Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Macedonia, Greece  

E-mail: iochrysa@physics.auth.gr 

 

Poly(methyl methacrylate) (PMMA) is widely used in the fabrication of interim fixed dental 

restorations as it is a biocompatible, odourless and tasteless material with a lot of convenient 

properties such as high impact strength, light weight, shatter-resistance, favorable processing 

conditions and stable color. Many efforts have been made to strengthen PMMA properties by 

incorporating fillers such as fibers, nanoparticles, metal oxides and carbon-based fillers. 

However, prolonged preservation of interim restorations results in increased wear of the resin 

and consequent damage to the occlusal stability. Calcium β-pyrophosphate (β-CPP) is 

considered as a promising material for dental applications and specifically for enamel 

restoration due to its stability at low pH and the slow wear rate. Due to its biocompatibility and 

low wear rate, constitutes a good candidate as a reinforcing material of PMMA resins.  

The aim of this work was to study initially the polymerization progress of PMMA by 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

of 3 different ratios of powder PMMA and liquid MMA. Since the ratio 5:3 showed the best 

degree of polymerization, the incorporation of the β-CPP followed. In order to achieve better 

blending, the powders of PMMA and β-CPP in different ratios placed on a high energy ball 

milling device for 1 and 6 h of blending. Then the PMMA/β-CPP powders hand mixed with the 

liquid MMA and rectangular specimens have been obtained according to the British Standard 

BS EN ISO 10477:2004(E). The effect of β-pyrophosphate resin on thermal properties of 

PMMA/β-pyrophosphate composites was investigated using Thermogravimetric Analysis 

(TGA), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Dynamic Mechanical analysis (DMA).  

mailto:iochrysa@physics.auth.gr
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Fig. DSC and TGA recordings of the PMMA/β-CPP composites in various ratios 

  

The results exhibited increased flexural strength of the PMMA/β-pyrophosphate composites 

compared to the pure PMMA after 6 h of ball milling. Thus, the thermal properties of the 

specimens with 6 hours of mixing in ball milling have been tested. TGA revealed 3 degradation 

steps and increase in thermal stability as the content of β-CPP increased. DMA as well as DSC 

did not show significant differences related to Tg. Moreover, DMA showed an increase in 

storage modulus E’ as the content of β-CPP increased, while the loss modulus presented 

statistically insignificant change for the various percentages, meaning that the viscous behavior 

may be considered stable. The PMMA sample showed 120 
o
C as Tg while the incorporation of 

the 1h-milled filler provided no amelioration. On the other hand the addition of the 6h-milled 

filler offered an augmentation of 2-10 
o
C in Tg values. Those values are significantly different 

from the Tg values detected via DSC (below 100 
o
C) but that discordance is anticipated, due to 

the difference in the principles of those thermal analysis techniques.   

References: 

1. I. Chrysafi, E. Kontonasaki, A. D. Anastasiou, D. Patsiaoura, L. Papadopoulou, G. Vourlias, 

E. Vouvoudi, D. Bikiaris, J Mech Behav Biomed Mater 112(2020):104094 

2. Anastasiou A.D, Strafford S, Posada-Estefan O, Thomson C.L, Hussain S.A, Edwards T.J, 

Malinowski M, Hondow N, Metzger N.K, Brown C.T.A, Routledge M.N, Brown A.P, Duggal 

M.S, Jha A. Mater Sci Eng C 75(2017):885–894 

3. Protopapa P, Kontonasaki E, Bikiaris D, Paraskevopoulos K.M, Koidis P. Dent Mater J 

2011;30(2):222–231 

4. Topouzi M, Kontonasaki E, Bikiaris D, Papadopoulou L, Paraskevopoulos K.M, Koidis P. J 

Mech Behav Biomed Mater 69(2017):213–222 
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P4.    Thermal investigation analysis of agricultural waste for particleboard production 

T. Asimakidou
1
*, K. Chrissafis

1
, C. Kyriakou Tziamtzi

1
, E. Papadopoulou

2
 

1
Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 

2
CHIMAR HELLAS S.A., Thessaloniki, Greece 

E-mail: tasimaki@physics.auth.gr 

 

In the last decades the shortage of timber due to deforestation, the inadequate management and 

increasing demands for production of biorefinery chemicals has attract research interest to 

alternative solutions for a sustainable development. As awareness of environment issues 

increases and consumption habits change, consumer’s interest has led to the development of 

green solutions. Replacing wood with lignocellulosic materials which derive from various 

agricultural wastes is a viable solution in manufacturing products used for interior construction, 

as agricultural and agro-industrial sector are central pillars of the Greek economy. Agricultural 

byproducts produced by these activities accompanied by a large amount of waste which remain 

practically unused. The aim of this study is to exploit hemp stem and olive branch residues as 

an alternative source for particleboard production binding with conventional Urea-

Formaldehyde resin. The thermal properties of these particleboards were examined by 

Thermogravimetric Analysis (TGA) and compared with wood based (conventional) 

particleboard while the morphological characteristics and the adhesive properties were studied 

by Scanning Electron Microscopy. The curing temperature of the Urea Formaldehyde resin was 

determined by Differential Scanning Calorimetry. 

Acknowledgements: 

The authors would like to thank CHIMAR HELLAS SA for cooperation and supply of all 

samples This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds 

through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the 

call Special Actions AQUACULTURE-INDUSTRIAL MATERIALS-OPEN INNOVATION 

IN CULTURE (project code: T6YBΠ- 00161). 

 

 

P5.    3D-Εκτυπωμένα επιθέματα φυσικών πολυμερών για εφαρμογές επούλωσης 

πληγών 

Άρτεμις Παλαμίδη
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, Ζωή Τερζοπούλου
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Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, κρίσιμο για την επιβίωση του οργανισμού 

ενεργώντας ως φράγμα σε ποικίλους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ως 

αποτέλεσμα, οι τραυματισμοί του δέρματος απαιτούν αποτελεσματική θεραπεία για την 

πρόληψη κάποιας δερματοπάθειας. Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 

στην ανάπτυξη και την αναγέννηση των ιστών. Σε αυτό έχει συμβάλλει η τεχνική 

τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει δείχνοντας μεγάλες δυνατότητες τόσο βοηθώντας όσο και 

ενισχύοντας τη διαδικασία επούλωσης πληγών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρισδιάστατες 

εκτυπωμένες δομές παρουσιάζουν προκαθορισμένα μεγέθη πόρων που βοηθούν την ανταλλαγή 

υλικού, την προσκόλληση των κυττάρων και τη μετανάστευση, και έτσι επιτρέπουν καλύτερη 

αναγέννηση ιστού μετά από τραυματισμό. Η τρέχουσα έρευνα παραθέτει 3D-εκτυπωμένα 

υμένια που περιλαμβάνουν χιτοζάνη (CS), ζελατίνη (Gel) και κολλαγόνο (Col) ως πιθανά 

βιοσυγκολλητικά επιθέματα με κύριους στόχους την επούλωση πληγών. Η επιτυχής σύνθεση 

των υδρογελών επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier 

(FTIR), η κρυσταλλικότητά τους αναλύθηκε με κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ (XRD), ενώ 

διερευνήθηκε επίσης η ικανότητα διόγκωσης και διαπερατότητας του νερού στο εσωτερικό των 

δομών. Η παρούσα εργασία βασίστηκε στην παραγωγή υδρογέλων με διαφορετικές αναλογίες 

CS, Gel και Col. Μελετήθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των υδρογελών, αλλάζοντας τις 

παραμέτρους του 3D εκτυπωτή (μέγεθος βελόνας, πίεση και θερμοκρασία). Το υλικό που 

παρουσίαζε τη βέλτιστη δυνατότητα εκτύπωσης χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 3D-

δομών με διαφορετικό πορώδες. Τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα πορώδη επιθέματα δικτυώθηκαν 

με τη βοήθεια αερίου αμμωνίας, διαλυμάτων NaOH/EtOH και KOH, ενώ εξετάσθηκε η 

δυναμική τους στο παρόν πεδίο. 

Ευχαριστίες: 

Ο συγγραφέας επιθυμεί να αναγνωρίσει τη συγχρηματοδότηση αυτής της έρευνας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ μέσω του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 

2014-2020/Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ -

03798). 

 

P6. Σύνθεση και θερμική μελέτη συμπολυμερών πολυ(γαλακτικού οξέος) και 

πολυ(αδιπικού βουτυλενεστέρα) για εφαρμογές σε συστήματα ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης φαρμάκων 
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Το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA) είναι ένα εμπορικά διαθέσιμο, βιοπροερχόμενο συνθετικό 

πολυμερές, που χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών λόγω της 

βιοσυμβατότητας, της βιοδιασπασιμότητας και των εξαιρετικών φυσικοχημικών του ιδιοτήτων. 

Ωστόσο, η υψηλή του κρυσταλλικότητα και η υδροφοβικότητα αποτελούν δύο χαρακτηριστικά 

που οφείλουν συχνά (ιδίως σε βιοϊατρικές εφαρμογές) να ρυθμίζονται, ώστε να ξεπεραστούν 

τυχόν ανεπιθύμητες μηχανικές επιδόσεις, να βελτιωθεί ο ρυθμός βιοαποικοδόμησης κ.ά. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί, είτε με τη σύνθεση πολυμερικών νανοσύνθετων, είτε με συμπολυμερισμό 

ή ανάμειξη του PLA με πολυμερή που έχουν υψηλότερα ποσοστά βιοαποικοδόμησης. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο πολυ(αδιπικός βουτυλενεστέρας) (PΒAd), ένας ημικρυσταλλικός 

αλειφατικός πολυεστέρας με σημείο τήξης παρεμφερές της θερμοκρασίας του σώματος, ο 

οποίος αποικοδομείται πολύ ταχύτερα απ’ ότι το PLA.  

Στην παρούσα εργασία, παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν συμπολυμερή του PLA και του 

PΒAd, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πολυμερικές μήτρες για την 

ενθυλάκωση δραστικών ουσιών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των 

ομοπολυμερών PLA και PBAd, καθώς και των συμπολυμερών τους με αναλογίες PLA/PBAd 

95/5, 90/10, 75/25 και 50/50 w/w. Όλα τα υλικά χαρακτηρίστηκαν φασματοσκοπικά ως προς 

τη δομή τους και προσδιορίστηκε το μοριακό τους βάρος. Η θερμική τους συμπεριφορά (με 

ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία κρυστάλλωσης) μελετήθηκε με διαφορική θερμιδομετρία 

σάρωσης (Εικόνα 1), σε συνδυασμό με περίθλαση ακτίνων Χ και μικροσκοπία πολωμένου 

φωτός (Εικόνα 2).  

Από το σύνολο των δεδομένων προέκυψε ότι η διαφορετική σύσταση του συμπολυμερούς 

σχετίζεται άμεσα με την κατανομή των πολυμερικών κρυστάλλων και, έμμεσα, στο 

σχηματισμό μικρο/νανοπεριοχών PBAd που περιβάλλονται από PLLA. Σε όλα τα δείγματα 

συμπολυμερών καταγράφηκε μετατόπιση του σημείου ψυχρής κρυστάλλωσης, κατά τη 

θέρμανση, σε ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες, κάτι που υποδηλώνει ενισχυμένη 

πυρήνωση. 
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Εικόνα 1. Θερμογράμματα DSC μετά τη δεύτερη σάρωση για όλα τα δείγματα που 

μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια (α) ψύξης από το τήγμα και (β) της επακόλουθης θέρμανσης. 

 

Εικόνα 2. Μικρογραφίες POM για τα επιλεγμένα δείγματα PLLA, PBAd και τα συμπολυμερή 

75/25 και 50/50. Μετά από τήξη, παρατηρήθηκε μικροσκοπικά η διαδικασία της ισόθερμης 

κρυστάλλωσής στους 115
 ο

C (αριστερά, κρυστάλλωση του PLLA) και στους 40
 ο

C (δεξιά, 

κρυστάλλωση του PBAd). 
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1
, Dimitra Kourtidou

1
, George Vourlias

1
 and Konstantinos Chrissafis

1 
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1 
Advanced Materials and Devices Laboratory, School of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, 

541 24 Thessaloniki,
 
Greece 

 

Polyethylene of Raised Temperature Resistance (PE-RT) is a promising polymer regarding its 

mechanical properties and wear resistance, predominantly used in pipework systems. It is a new 

type of polyethylene containing short-chain branches introduced by copolymerizing ethylene 

with hexene or octene. This molecular structure results in improved processability and long-

term hydrostatic strength at higher temperatures without the need for crosslinking. However, 

PE-RT’s low thermal conductivity limits its application in geothermal heating/cooling systems. 

In this work, PE-RT nanocomposites reinforced with Graphene Nanoplatelets (GNPs) in 

various loadings (0-5 wt. %) are examined in terms of their thermal and structural properties. 

The pristine and nanocomposite materials’ structural characterization and chemical analysis 

were conducted using X-ray Diffraction (XRD) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), 

respectively. The thermal stability of neat PE-RT and its nanocomposites was evaluated using 

Thermogravimetric Analysis (TGA), while the examination of the decomposition products was 

conducted using Pyrolysis-gas chromatography/mass spectroscopy (Py-GC/MS). The melting 

and crystallization behavior was studied using the Differential Scanning Calorimetry technique 

(DSC). Thermal conductivity measurements were conducted using the Laser Flash Analysis 

method (LFA). The crystallinity degree of the nanocomposites increased with the augmentation 

of the filler content while no chemical bonds were formed between the filler and the matrix. 

TGA and Py-GC/MS suggested that the incorporation of the GNPs in the PE-RT matrix 

improved the polymer’s thermal stability. Finally, the thermal conductivity of the prepared 

materials presented an augmentation of up to 13%.  

Acknowledgments: This research has been co-financed by the European Union and Greek 

national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and 

Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK- 02611). 

 

P8.  Πυρόλυση πλαστικών απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

προερχόμενων από αστικά απορρίμματα  

Χαριτοπούλου Μ.Α
1*

 και Αχιλιάς Δ.
1
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Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικών συσκευών τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως 

αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του όγκου των απορριμμάτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθιστώντας αναγκαία την εύρεση περιβαλλοντικά 

αποδεκτού τρόπου διαχείρισής τους. Η ανακύκλωση αυτών των απορριμμάτων είναι γενικά 

δύσκολη λόγω της παρουσίας πολλών διαφορετικών υλικών: μεταλλικά, γυάλινα και πλαστικά, 

με τα πλαστικά να αποτελούν ~20-30% του όγκου των ΑΗΗΕ. Τα συνηθέστερα πολυμερή που 

συναντώνται σε ΑΗΗΕ είναι τα ABS, HIPS, PC, μίγμα ABS/PC, κλπ. Από τις υπάρχουσες 

μεθόδους ανακύκλωσης η πυρόλυση αποτελεί μια από τις καλύτερες μεθόδους και επιλέγεται 

συχνά μιας και κατά τη διάρκειά της λαμβάνει χώρα θερμοχημική αποικοδόμηση των 

μακρομοριακών αλυσίδων των πολυμερών οδηγώντας έτσι στην ανάκτηση των αντίστοιχων 

μονομερών ή στο σχηματισμό δευτερογενών πολυτίμων προϊόντων. Η παρούσα εργασία 

εξετάζει την πυρόλυση διαφόρων πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από ΑΗΗΕ. 

Συγκεκριμένα, πλαστικά μέρη από διάφορες συσκευές, όπως εκτυπωτές, κομπιουτεράκια 

τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή, κλπ., αφού συλλέχθηκαν, κόπηκαν σε μικρά κομμάτια 

κατάλληλου μεγέθους για περεταίρω επεξεργασίες. Αρχικά μελετήθηκε η θερμική 

αποικοδόμησή τους με την τεχνική Evolved Gas Analysis (EGA), θερμαίνοντάς τα στο εύρος 

100 – 700°C, με ρυθμό θέρμανσης 20°C/min, υπό ροή ηλίου. Με αυτόν τον τρόπο λήφθηκαν 

πληροφορίες για το θερμοκρασιακό εύρος αποικοδόμησης τους και υπολογίστηκαν οι αρχικές 

θερμοκρασίες, οι θερμοκρασίες μέγιστης αποικοδόμησης καθώς και οι τελικές θερμοκρασίες. 

Εν συνεχεία, έλαβε χώρα πυρόλυση στη θερμοκρασία μέγιστης αποικοδόμησης 

χρησιμοποιώντας τη συστοιχία Py-GC/MS, προκειμένου να προσδιοριστούν τα προϊόντα 

πυρόλυσης. Τα χρωματογραφήματα που λαμβάνονταν αναλύονταν με το λογισμικό της 

Shimadzu (Βιβλιοθήκη NIST 17). Από την ανάλυση EGA φάνηκε ότι η θερμική αποικοδόμηση 

των περισσότερων δειγμάτων ακολουθεί μηχανισμό ενός σταδίου. Από την ανάλυση των 

προϊόντων πυρόλυσης των δειγμάτων βρέθηκε ότι τα περισσότερα αποτελούνταν από 

στυρενικά πολυμερή όπως,  ABS και HIPS, ενώ κάποια ήταν μίγματα ABS/PC. 

 

 

P9.    3D printed Pluronic/PCL/Chitosan/Gelatin antibacterial dressings for wound 

healing applications  

Ioanna Koumentakou 
1
, Zoe Terzopoulou 

1
, Anna Michopoulou

2
 and Dimitrios N. Bikiaris 

1
 

1 Laboratory of Polymer Chemistry and Technology, Department of Chemistry, Aristotle University of 

Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 

2 Biohellenika Biotechnology Company, Leoforos Georgikis Scholis 65, 555 35, Thessaloniki, Greece  
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The skin is the largest organ of the body, accounting for about 15% of the total body weight in 

adults. Surgeries, traumas, abrasions, burns and other factors which cause cutaneous wounds 

require effective treatment to prevent morbidity or mortality. Wound healing is an intricate 

process and wound dressings form a significant segment of wound care management. 3D 

printing technique has shown great potential assisting and promoting the wound healing 

process. 3D printing facilitates the production of more flexible matrices, possessing well 

defined architecture and physical orientation. A wide range of biocompatible synthetic and 

natural polymeric hydrogels have been used for the fabrication of 3D printed dressings. 

In this study, a 3D printed hydrogel based on chitosan (CS), gelatin (Gel), Pluronic and 

polycaprolactone (PCL) was developed for wound dressing application. CS is a naturally 

derived polymer, non-toxic and biodegradable. It promotes the proliferation of osteoblasts and 

mesenchymal cells, while it also presents antimicrobial and hemostatic properties. Gelatin was 

selected to improve the printability of chitosan and the tissue repair capacity of dressing due to 

its cell adhesion, migration, and proliferation ability. The hydrogel was reinforced with 

nontoxic, biodegradable, and biocompatible synthetic polymers Pluronic and PCL to improve 

the mechanical properties of the dressings. Different ratios of CS, Gel, PCL and Pluronic were 

used to synthesize hydrogels for 3D printed patches fabricated.  

The successful synthesis of hydrogels was confirmed by FTIR spectroscopy, their crystallinity 

was studied by XRD and their thermal properties were studied from DSC thermograms. 

Moreover, the water swelling, and stability capacity of 3D printed patches were investigated. 

Acknowledgement: 

This research has been co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and 

from national resources through the Operational Program "Competitiveness, Entrepreneurship 

and Innovation", NSFR 2014-2020, under the call "Aquaculture"-"Industrial materials"-"Open 

innovation in culture" ( project code: Τ6ΥΒΠ-00288). 

 

P10.  Πυρόλυση μειγμάτων στυρενικών πολυμερών με στόχο τη θερμοχημική 

ανακύκλωσή τους 

Ε. Αλεξοπούλου, Μ.Α. Χαριτοπούλου και Δ. Αχιλιάς
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Η συσσώρευση τόνων πλαστικών απορριμμάτων και η ανησυχία των επιστημόνων περί 

περιβαλλοντικής καταστροφής και ασυδοσίας των ανθρώπων έχει οδηγήσει τα τελευταία 
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χρόνια στην ανάγκη ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων. Γενικά, η ανακύκλωση 

πλαστικών πολυμερικών μειγμάτων είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία καθώς αυτά 

απαρτίζονται από διαφορετικά υλικά και ιδιότητες που απαιτούν ειδικό χειρισμό. Τα 

πολυμερικά μείγματα (polymer blends) είναι από τα πλέον δύσκολα μείγματα ως προς την 

επιτυχή ανακύκλωση τους καθώς είναι πολύ περίπλοκος -συχνά και αδύνατος- ο διαχωρισμός 

τους στα επιμέρους πολυμερή. Ένας από τους στόχους των ερευνητών είναι η εύρεση 

κατάλληλων μεθόδων ανακύκλωσης των πολυμερικών μειγμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή 

χρήσιμων πρώτων υλών. Η πιο αποδοτική μέθοδος ανακύκλωσης, στην παρούσα φάση, είναι η 

πυρόλυση καθώς μέσω της θερμοχημικής αποικοδόμησης των μακρομοριακών αλυσίδων 

επιτυγχάνεται ανάκτηση τόσο των μονομερών όσο και δευτερογενών πολύτιμων συστατικών. 

Η παρούσα εργασία, εστιάζει στην πυρόλυση πολυμερικών μειγμάτων στυρενικής φύσης. Πιο 

συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν ως πολυμερή το πολυστυρένιο (PS), το πολυστυρένιο υψηλής 

αντοχής σε κρούση (HIPS) και το συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου 

(ABS), μιας και αποτελούν ορισμένα από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα πολυμερή σε 

πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Με αυτά τα πολυμερή παρασκευάστηκαν με τη χρήση 

διαλύτη (solution casting) πολυμερικά μείγματα διαφορετικών αναλογιών. Για τη μελέτη της 

θερμικής αποικοδόμησης τόσο των πολυμερών όσο και των μειγμάτων τους εφαρμόστηκε η 

τεχνική Evolved Gas Analysis (EGA), όπου κάθε δείγμα θερμαίνονταν από τους 100 μέχρι 

τους 700°C, με ρυθμό θέρμανσης 20°C/min, υπό ροή ηλίου. Με τη μέθοδο αυτή λήφθηκαν 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θερμοκρασιακό εύρος αποικοδόμησης των πολυμερών 

και των μειγμάτων τους. Έπειτα, μελετήθηκε η πυρόλυση τους χρησιμοποιώντας πυρολύτη σε 

συστοιχία με αέριο χρωματογράφο/φασματογράφο μαζών (Pyr-GC/MS), για να 

προσδιοριστούν τα προϊόντα πυρόλυσης. Για το σκοπό αυτό, τα χρωματογραφήματα που 

λαμβάνονταν αναλύονταν με το λογισμικό της Shimadzu. Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές 

θερμοκρασίες πυρόλυσης: 400, 440 και 500
ο
C, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της 

θερμοκρασίας στα λαμβανόμενα προϊόντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονταν ως 

κύριο προϊόν το μονομερές στυρένιο, ολιγομερή καθώς και διάφορες άλλες αρωματικές 

ενώσεις.  

 

P11. Μελέτη της αντίστασης στην οξείδωση και της θερμικής σταθερότητας των 

ανώτερων πυριτιδίων του μαγγανίου 

Τεκνετζή Αικατερίνη, Ταράνη Ευαγγελία, Σταθοκωστόπουλος Δημήτριος, Καρφαρίδης 

Δημήτριος, Χρυσάφης Κωνσταντίνος και Βουρλιάς Γεώργιος 
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Λέξεις-κλειδιά: θερμοηλεκτρισμός, ανώτερα πυριτίδια μαγγανίου, pack cementation, 

αντίσταση στην οξείδωση, θερμικοί κύκλοι  

 

Τα ανώτερα πυριτίδια του μαγγανίου (HMS, MnSi1.75) συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο 

ελκυστικών εναλλακτικών υλικών για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών. 

Πέρα από το χαμηλό κόστος, τον οικολογικό χαρακτήρα και την υψηλή θερμοηλεκτρική 

απόδοση, διαθέτουν και υψηλή αντίσταση στην οξείδωση. Η υψηλή αντίσταση στην οξείδωση, 

καθώς και η ικανότητα σχηματισμού οξειδίων που προστατεύουν το υλικό από περαιτέρω 

οξείδωση, αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός βιώσιμου θερμοηλεκτρικού υλικού. 

Ειδικότερα στη θερμοκρασιακή περιοχή της μέγιστης θερμοηλεκτρικής απόδοσης είναι 

σημαντικό να παραμένουν ανεπηρέαστες οι ιδιότητές του, ώστε να αποδίδει στον μέγιστο 

βαθμό.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της διαδικασίας οξείδωσης σκόνης MnSi1.75 σε 

υψηλές θερμοκρασίες και περιβάλλον αέρα. Για τη σύνθεση του υλικού εφαρμόστηκε η 

μέθοδος pack cementation, η οποία διακρίνεται για την απλότητα, το χαμηλό κόστος και τη 

φιλικότητα προς το περιβάλλον. Η διερεύνηση περιλαμβάνει τη μελέτη των σχηματισμένων 

οξειδίων στη συντεθειμένη σκόνη, αλλά και των αναπτυσσόμενων οξειδίων έπειτα από 

θέρμανση του υλικού σε ένα μέγαλο εύρος θερμοκρασιών μέχρι τους 1200 
o
C. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζεται η θερμική σταθερότητα του υλικού σε κυκλική διαδικασία μεταξύ 

θερμοκρασίας δωματίου και 550 
ο
C. Τέλος, εξετάζεται η κινητική της οξείδωσης στους 450-

520 
ο
C, δηλαδή στη θερμοκρασιακή περιοχή ενδιαφέροντος για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές 

[1]. Τα θερμικά τεστ διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας διάταξη θερμοβαρυτικής ανάλυσης 

(TGA). Ο δομικός χαρακτηρισμός, η ταυτοποίηση των φάσεων και η χημική ανάλυση 

πραγματοποιήθηκαν με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD), φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων 

ακτίνων-Χ (XPS) και φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Η σκόνη 

MnSi1.75 που συντέθηκε με τη μέθοδο pack cementation διαθέτει ικανοποιητικά υψηλή 

αντίσταση στην οξείδωση και αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη επιλογή για θερμοηλεκτρικές 

εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον μέχρι τους 550 
o
C.  

«Το έργο 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)» 

Βιβλιογραφία:  
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P12. Morphological, thermal, and chemical characterization of wood composites with 

biobased polyester resins 

Lamprini Malletzidou
1
, Electra Papadopoulou

2
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3
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2
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Dimitrios N. Bikiaris
3
, Konstantinos Chrissafis
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Unsaturated polyester resins (UPRs) are among the most important cross-linkable polymeric 

materials due to their controllable and inexpensive production, their simple processing and the 

variety of their usage, such as adhesives, coatings etc., with applications to the wood industry. 

The present study focuses on the interaction of recently synthesized UPRs with wood. The 

UPRs were prepared from succinic acid, maleic anhydrite and ethylene glycol or poly(ethylene 

glycol) as biobased monomers and crosslinked with acrylic acid. In this framework, small 3-ply 

composite specimens (0.1 × 2.5 × 10 cm) of wood veneers are prepared with such binders to 

investigate their interaction with wood. The produced experimental specimens are studied with 

Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetry and scanning electron microscopy, 

to explore their morphological and thermal degradation characteristics, as well any chemical 

changes from the interaction of the UPRs with wood. The experimental results indicate no 

chemical changes from their interaction with wood.  
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P13. Σύνθεση και μελέτη της θερμικής σταθερότητας καινοτόμων πολυεστερικών 

ρητινών με βάση το αδιπικό οξύ 
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Τα τελευταία χρόνια, η εξάντληση των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες 

περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη 

συσσώρευση συνθετικών πολυμερών σε χερσαίους και υδάτινους αποδέκτες, έχει οδηγήσει 

στην αναζήτηση νέων βιοπροερχόμενων πολυμερικών υλικών. Οι ακόρεστες πολυεστερικές 

ρητίνες (UPRs) αποτελούν μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες κατηγορίες πολυμερών, λόγω 

της ευκολίας στην επεξεργασίας τους και της πληθώρας πεδίων στα οποία εφαρμόζονται. 

Πρόκειται για γραμμικά προϊόντα πολυσυμπύκνωσης προερχόμενα από ακόρεστα και 

κορεσμένα οξέα/ανυδρίτες και διόλες ή οξείδια. Η ύπαρξη του διπλού δεσμού στη 

ραχοκοκαλιά του μορίου, παρέχει θέσεις για μετέπειτα αντίδραση με ακόρεστα μονομερή, ως 

δικτυωτικού μέσα, χρησιμοποιώντας εκκινητές ελεύθερων ριζών προς το σχηματισμό ενός 

τρισδιάστατου δικτύου. Πιο συγκεριμένα, η διαδικασία της σκλήρυνσης επιτυγχάνεται μεσώ 

εφαρμογής θερμοκρασίας ή UV ακτινών.  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση καινοτόμων ακόρεστων πολυεστερικών 

ρητινών με βάση το αδιπικό οξύ. Ως διόλες χρησιμοποιήθηκαν οι αιθυλενογλυκόλη (EG) και η 

πολυ(αιθυλενογλυκόλη) (PEG200), οι οποίες συνδυάστηκαν με μηλεϊνικό ανυδρίτη σε 

διαφορετικές γραμμομοριακές αναλογίες. Επιπλέον, για το στάδιο της δικτύωσης, ως 

δικτυωτικά μέσα επιλέχθηκαν το ακρυλικό οξύ και το στυρένιο. Ο χαρακτηρισμός των 

νεοσυντιθέμενων ρητινών πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή διάφορων τεχνικών, όπως η 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και φασματοσκοπία με 

μετασχηματισμό Fourier (FTIR), απ’ όπου επιβεβαιώθηκε η επιτυχία της αντίδρασης 

πολυμερισμού. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε θερμοσταθμική ανάλυση (TGA) με σκοπό 

http://www.phee.gr/
mailto:dbic@chem.auth.gr
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την μελέτη της θερμική συμπεριφοράς των παραχθέντων υλικών, πριν και μετά το στάδιο 

σκλήρυνσης.  
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Η έρευνα αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014-2020, Δράση με την ονομασία «Ειδικές Δράσεις: Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά υλικά-

Ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό» καθώς και από ιδιωτικά κεφάλαια (κωδικός έργου: 
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The thermomechanical properties of short glass fibre reinforced PPR composites were 

investigated. Four composites with different fibre content, namely 10, 15, 20 and 30 wt%, were 

prepared using melting mixing. For fibres up 15 wt% the composites exhibited enhanced 

thermal stability as compared to the random polypropylene. Use of fibres also improved the 

mechanical strength of the matrix. In particular, PPR/GF30% demonstrated the highest Young 

modulus, yield strength and storage modulus values, while PPR/GF10% had the best ductility 

among the composites.  Incorporation of 10 wt% fibres also increased the yield strength and 

storage modulus of the PPR matrix by approximately 1.6 and 1.2 (for temperatures higher than 

60 °C) times respectively. These results suggest that glass fibre reinforced PPR is a composite 

suitable for advanced technological applications. 
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P15. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπολυμερών πολυ(γαλακτικού οξέος) και 
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Το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA) και το συμπολυμερές του πολυ(γαλακτικό-γλυκολικό οξύ) 

(PLGA) αποτελούν βιοπροερχόμενα συνθετικά πολυμερή, που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα 

σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών λόγω της βιοσυμβατότητας, της βιοδιασπασιμότητας και των 

εξαιρετικών φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Ωστόσο, η υψηλή του κρυσταλλικότητα και η 

υδροφοβικότητα αποτελούν δύο χαρακτηριστικά που πρέπει συχνά να ρυθμίζονται. 

Προκειμένου να ρυθμιστεί περαιτέρω η συμπεριφορά κρυστάλλωσης και ο βαθμός 

αποικοδόμησής τους –παράγοντες καθοριστικοί ιδίως στο πεδίο της φαρμακευτικής 

τεχνολογίας-, τα δύο αυτά πολυμερή συχνά συνδυάζονται με άλλα πολυμερή (είτε με 

συμπολυμερισμό τους, είτε σε μορφή μιγμάτων) ή/και με διάφορα (νανο)πρόσθετα. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί ο πολυ(αδιπικό αιθυλενεστέρα) (PEAd), ένας ημικρυσταλλικός 

αλειφατικός πολυεστέρας με σημείο τήξης παρεμφερές της θερμοκρασίας του σώματος που 

χρησιμοποιήθηκε κάνοντας χρήση της τεχνικής δραστικής ανάμιξης τήγματος (reactive melt 

mixing) ως εναλλακτική της αντίδρασης πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου (ROP).,  

Στην παρούσα εργασία, παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν συμπολυμερή του PLA και του 

PΕAd και συμπολυμερή PLGA-PEAd, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως 

πολυμερικές μήτρες για την ενθυλάκωση δραστικών ουσιών. Οι αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικές αναλογίες μαζών των αντιδρώντων (PLA/PEAd και 

PLGA/PEAd),μελετήθηκε με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (Εικόνα 1), σε συνδυασμό με 

περίθλαση ακτίνων Χ και μικροσκοπία πολωμένου φωτός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

μελέτη της (ενζυμικής) υδρόλυσης των παραγόμενων πολυεστέρων(Εικόνα 2), καθώς και στην 

κρυσταλλικότητα τους, δύο παράμετροι που επηρεάζονται άμεσα από την εισαγωγή του PEAd 

στην πολυμερική αλυσίδα. 

mailto:dbic@chem.auth.gr
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Εικόνα 1: Θερμογράμματα DSC συμπολυμερων PLA-PEAd (αριστερά) και PLGA-PEAd 

(δεξιά) 

Η προσθήκη του PEAd, ενός πολυμερούς με αρκετά χαμηλά σημεία Tg και Tm, επηρεάζει 

αισθητά τις χαρακτηριστικές θερμοκρασίες του PLA, οι οποίες παρατηρούνται σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες στα συμπολυμερή από ότι στο καθαρό PLA. Παρομοίως με το PLA, η προσθήκη 

τους PEAd σαν συμπολυμερές μείωσε την θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης των 

συμπολυμερών σε σχέση με αυτή του καθαρού PLGA. 

 

Εικόνα 2: Διάγραμμα απώλειας βάρους πολυμερικών films κατά την ενζυμική υδρόλυση. 

Τέλος, στα αποτελέσματα της διαδικασίας της ενζυμικής υδρόλυσης, τα υλικά από 

PLA/συμπολυμερή PLA παρουσίασαν μονάχα μια μικρή γραμμική μείωση, ενώ τα υλικά από 

PLGA/συμπολυμερή PLGA είχαν εκθετική αύξηση μεταξύ 10ης και 15ης μέρας. 

Acknowledgement: Τhe authors wish to acknowledge co-funding of this research by European 
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Religions/EYDE-ETAK through program EPANEK 2014-2020/Action “EREVNO-
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P16. Synthesis and Characterization of Castor Oil-Copolymers as Promising Candidates 

for Biological Applications 
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The castor oil-derived fatty acid (thioether-containing ω-hydroxyacid) (TEHA) is obtained 

through the UV-catalyzed thiol-Michael addition and is used for the first time as a monomer, 

for the development of biorelevant copolymers based on poly(lactic acid) (PDLA). Different 

ratios of copolymers PDLA-co-TEHA were synthesized and confirmed the successful synthesis 

with Fourier transform infrared spectroscopy. X-ray diffractometry proved the crystalline 

nature of the dihydroxy acid prepared and the amorphous nature of PDLA and TEHA-co-

PDLA copolymers. Thermal properties of TEHA, PDLA and TEHA-co-PDLA copolymers 

were studied through DSC thermograms. Contact angle measurements of the materials 

confirmed the hydrophobic nature of PDLA as well as the increased hydrophilicity of TEHA-

co-PDLA, due to the presence of hydrophilic structural units of TEHA (di-hydroxy acid) in 

their chemical structure. Regardless of their composition, the biorelevant copolymers do not 

exhibit apparent cytotoxicity, according to the (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)- 2,5-

diphenyltetrazolium bromide) (MTT) assay. 
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P17.  Consumed by flames: Following the effect of thermal degradation on wall-painting 

mock-ups 

Lamprini Malletzidou*, Triantafyllia T. Zorba, Dimitrios Karfaridis, Konstantinos Chrissafis, 

George Vourlias and Konstantinos M. Paraskevopoulos 

Advanced Materials and Devices Laboratory, School of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle 

University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki, Greece 

E-mail: labrinim@auth.gr 

 

mailto:labrinim@auth.gr


9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας –ΘΕΡΜΑ2021  

23 - 24 Οκτώβριος 2021 

64 
 

Fires -as incidents- belong to natural disasters, which are also threatening against cultural 

heritage. Monuments or objects that have been fire damaged - and if they have not been totally 

destroyed - need specialized treatment and immediate restoration. The effects of a fire on a 

work of art vary and depend on the time of exposure to the event, but also on the temperatures 

developed during it. Indicatively, in the case of wall paintings, the effects of fire range from the 

deposition of surface pollutants to their total destruction due to the collapse of the substrate or 

masonry. In the present study, the behavior of painting layers of wall paintings, when they have 

undergone a fire incident, is examined.  

The main purpose of this study is to examine the possibility of detecting organic binders as a 

function of the maximum developed temperature. This is important in the case of wall 

paintings, as the presence or absence of organics is one of the criteria for the determination of 

the applied painting technique. Thus, the study of the characterization of a wall painting that 

has undergone such an incident may lead to erroneous conclusions about the presence or the 

absence of organic binders. For the purpose of this study, wall painting mock-ups were 

prepared with traditional recipes of both fresco and secco wall painting technique. Yellow 

ochre was the pigment under investigation, while the used organic binders in the case of the 

secco technique were egg yolk, linseed oil, gum arabic and casein. The mock-ups, after a 9-

month period of natural ageing, were annealed under a fire protocol representative of 

temperatures and duration for compartment fires. The applied characterization techniques -

including micro-Fourier infrared spectroscopy (μ-FTIR), X-rays diffraction analysis (XRD), 

Thermogravimetry (TGA), UV-Vis Spectrophotometry, X-rays photoelectron spectroscopy 

(XPS) and optical microscopy- showed that there are strong indications that a wall painting 

which has survived after a fire incident can carry information regarding the applied binder. 
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Την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την εισαγωγή 

αναστρέψιμων χημικών δεσμών στο πολυμερικό δίκτυο συστημάτων 

διασταυρούμενης σύνδεσης, προκειμένου να δημιουργηθούν δυναμικοί 

σταυροδεσμοί. Οι ρητίνες με αναστρέψιμου χημικούς δεσμούς έχουν μια 

χαρακτηριστική θερμοκρασία  (Tv), πάνω από την οποία η αλλαγή του ιξώδους ως 

συνάρτηση της θερμοκρασίας είναι προοδευτική, σύμφωνα με τον νόμο Arrhenius, 

όπως παρατηρείται σε ανόργανα υλικά πυριτίου (γυαλί) [1-5]. Λόγω της απόκρισης 

που μοιάζει με γυαλί σε αυξημένες θερμοκρασίες, τέτοια συστήματα ονομάζονται 

vitrimers (λατινικά: "vitrum") [6]. Με τοπική θέρμανση, τα vitrimers μπορούν να 

ιαθούν ή να αναδιαμορφωθούν και ανάλογα με το χρόνο θέρμανσης, τους 

μηχανισμούς χαλάρωσης της τάσης και την κινητική ανασχηματισμού των 

ομοιοπολικών δεσμών, μπορούν να φθάσουν σε μια νέα κατάσταση ισορροπίας [1-5]. 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στο χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς χάλαρωσης 

θερμοσκληρυνόμενης εποξειδικής ρητίνης που βασίζεται στη χημεία των vitrimers 

και λαμβάνεται με τη χρήση δυναμικού σκληρυντή (εμπορικά διαθέσιμο προϊόν) που 

δημιουργεί αναστρέψιμους σταυροδεσμούς στη μήτρα του πολυμερούς, 

νανοτροποποιημένης ή μη, με δυνατότητα επανεπεξεργασίας και επανασχηματισμού 

του δικτύου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού 

τοιχώματος, ενίσχυση με ιδιαίτερα έντονα θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά και 

λειτουργικότητες, που στοχεύουν στη βελτίωση της απόκρισης της μήτρας σε κάποιο 

εξωτερικό ερέθισμα αλλά και στους νανοσωλήνες άνθρακα μονού τοιχώματος που 

χρησιμοποιήθηκαν ως λειτουργικό μελάνι για επικάλυψη των μητρών.  

Η βασική τεχνική  που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη χαλάρωσης της τάσης των 

δυναμικών εποξειδικών συστημάτων είναι η δυναμική μηχανική ανάλυση (DMA), 

ενώ πραγματοποιήθηκαν και δοκιμές εφελκυσμού για την μελέτη της μηχανικής 

απόκρισης.  

Η προσθήκη νανοσωλήνων άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος στη μήτρα καθώς και η 

επικάλυψη της με νανοσωλήνες άνθρακα μονού τοιχώματος σε μορφή μελανιού ήταν 

επωφελής καθώς αύξησε το μέτρο αποθήκευσης και τη θερμοκρασία υαλώδους 

μετάβασης ενώ ταυτόχρονα μείωσε σε σημαντικό βαθμό τον χρόνο χαλάρωσης και 

την ενέργεια ενεργοποίησης.  
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Unsaturated polyester resins (UPRs) were considered a breakthrough in the 1930s, when they 

were industrially produced for the first time, and they remain among the most important class 

of polymers used in the polymer industry due to their simple processing and their wide variety 

of applications. In general, UPRs consist of a polymeric matrix with unsaturated double bonds, 

that react with unsaturated monomers via radical polymerization to form a cross-linked 

network. 

mailto:dbic@chem.auth.gr
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In recent years, due to the inability for proper waste management and the uncertainty 

surrounding crude oil in terms of price and availability, emphasis is given in the production of 

polymers from renewable monomers, the so-called bio-based polymers. Therefore, a demand 

for bio-based UPRs emerged. Beside raw materials originating from renewable sources, a bio-

based UPR should meet criteria for low cost, hazardless raw materials, no biodegradability, and 

performances that are equal or superior to the materials currently in use.  

In this work, UPRs partially synthesized from bio-based monomers were prepared. Succinic 

acid, ethylene glycol and maleic anhydride were used to prepare unsaturated polyester chains. 

Acrylic acid was used as the reactive diluent, and the cross-linking was implemented through 

thermal curing. Nanocellulose was also used as a nanofiller to enhance the materials’ 

properties. The physicochemical properties of the prepared materials were examined with 
1
H 

NMR, FTIR, DSC and TGA. From 
1
H NMR and FTIR the successful synthesis of the materials 

was confirmed. With DSC measurements, parameters of the cross-linking reaction were 

examined and TGA was used to investigate the thermal stability of the cross-linked materials.  
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High-Density Polyethylene (HDPE) is one of the most popular plastics due to its many 

advantages such as its low cost, easy processing, light weight, high chemical resistance and 

durability. However, these last properties also contribute to its low degradability and its 

accumulation in the environment. In recent years, due to the inability for proper waste 

management and the uncertainty surrounding crude oil in terms of price and availability, 

emphasis is given on one hand on the production of polymers from renewable monomers and 

on the other hand on their recycling. In this context, intensive efforts are made for the 

recycling of HDPE and the valorization of recycled HDPE.  
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In the present study, HDPE was thermally recycled and the properties of the recycled HDPE 

obtained are investigated. The structural studies were performed by infra-red spectroscopy  

(ATR) and X-ray diffraction (XRD), while the thermal behavior of recycled HDPE was 

characterized by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis 

(TGA). Finally, the mechanical properties were examined by tensile experiments. It was 

concluded that the thermal recycling of HDPE did not deteriorate the properties of HDPE and 

only slightly its physical appearance. This recycled HDPE is therefore appropriate to be 

further combined with biomass from agricultural waste, for the preparation of wood plastic 

composite products with a low-environmental impact.  
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In this work, the influence of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) on 

thermomechanical properties of CNT reinforced epoxy resin and isotactic polypropylene 

(iPP) nanocomposites is studied. The effect of the nanofillers in polymer composites on the 

glass transition (Tg) and the thermomechanical properties of the polymer matrix has been 

studied for different filler–matrices composites. In some cases increase in Tg and in others 

decrease has been reported [1-5]. The thermoset composites were obtained by mixing epoxy 

resin and MWCNT using mechanical and ultrasonication treatment. The prepolymer 

D.E.R.332 used in this study was diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) supplied by Fluka 

SA, the hardener triethylenetetramine (TETA) by Sigma Aldrich and the chemically modified 

(NH2 functionalization) multiwall carbon nanotubes (MWCNT) by Nanocyl SA. The 

thermoplastic composites were obtained by diluting a masterbatch of 20 wt% MWCNT with a 

low viscous iPP, using melt mixing. Masterbatch granules of polypropylene containing 20 

wt% of MWCNT, obtained from Hyperion Catalysis International (USA), were used as 
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components for the preparation of the thermoplastic composites with lower CNT contents. 

The nanoubes are produced by chemical vapour deposition method (CVD). 

 The morphology of the prepared samples was examined through SEM measurements. The 

micrographs show that MWCNT are uniformly dispersed in both systems with small amount 

of agglomerates, indicating that, the classical mixing of the filler into the epoxy with 

mechanical steering following by sonication and the masterbatch dilution technique using 

melt-mixing were appropriate in order to obtain a homogeneous distribution of nanotubes in 

the polymer matrices. The mechanical properties of the nanocomposites were analyzed with 

dynamic mechanical thermal analysis (DMA). The detailed analysis of the results reveals 

significant similarities but also differences in the mechanical behavior of nanocomposites 

with different matrices. A possible explanation for the differences may be the presence of 

crystallinity that occurs in thermoplastic materials and not in thermosets. Some key points 

from the Dynamic mechanical analysis (DMA) studies of thermosets and thermoplastics are 

presented below reveille: 

In the case of thermosets: 

 the storage modulus (E΄) decreases as the filler content increases and  

 Tg dependence follows different ways, decreases with filler content for samples with 

MWCNT up to 0.5 wt% and increases with filler content increases. Both dependences of E΄ 

and Tgs on the filler content may be attributed to the formation of a more flexible network 

with CNTs in epoxy matrix. 

In the case of thermoplastics: 

 an enhancement of the storage modulus, especially in the highly loaded samples in 

the glassy (-20
0
C) and in the rubbery state (60 

0
C) with filler loading. This enhancement is 

correlated with the appearance of a crystalline layer around CNT walls due to trans-

crystallinity of the thermoplastic matrix (iPP), as it was shown by DSC. 

 Additionally, a decrease of the glass transition temperature (Tg) for low filler loading, 

following by an increase for high loading. The Tg dependent on the filler loading seems to 

be approximately the same in both systems. 
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Η Σιδερόλη είναι ένα διτερπένιο φυσικής προέλευσης, το οποίο παραλαμβάνεται από το 

εξανικό εκχύλισμα του φυτού Sideritis scardica και έχει δομή ent-15-καουρενίου, με 

αποδεδειγμένη  αντιοξειδωτική, αντικαρκινική και αντιϊκή δράση σε συγκεκριμένους τύπους 

κυττάρων. Ωστόσο, η χαμηλή υδατική διαλυτότητά της αποτελεί πρόκληση για την 

μορφοποίησή της σε φαρμακευτικό σκεύασμα. Τις τελευταίες δεκαετίες, το επιστημονικό 

ενδιαφέρον έλκει ως τεχνική αύξησης της υδατικής διαλυτότητας των φαρμακευτικών ουσιών 

η ανάπτυξη Άμορφων Στερεών Διασπορών (ΑΣΔ), στις οποίες η δραστική ουσία παρουσιάζει 

αυξημένη διαλυτότητα (και κατ’ επέκταση βιοδιαθεσιμότητα) συγκριτικά με την κρυσταλλική 

της μορφή [1]. Παρόλα αυτά οι  άμορφες φαρμακευτικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων 

φυσικά και των ΑΣΔ, είναι θερμοδυναμικά ασταθείς και παρουσιάζουν την τάση να 

ανακρυσταλλωθούν τόσο κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης, όσο και κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσής τους.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο θερμοφυσικός χαρακτηρισμός της άμορφης Σιδερόλης 

και των δυαδικών συστημάτων της με το συμπολυμερές Soluplus
®
, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι κρίσιμες παράμετροι μορφοποίησης της δραστικής ουσίας (π.χ. περιοχή 

ανακρυστάλλωσης ή/και διαχωρισμού φάσεως) για το σχηματισμό φαρμακευτικών ΑΣΔ. 

Ειδικότερα, μέσω διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC) προσδιορίστηκε η ικανότητα 

σχηματισμού υάλου (Glass Forming Ability, GFA) της Σιδερόλης, η οποία εκφράζει την 

ευκολία αμορφοποίησής της, και κατά συνέπεια την ευκολία μορφοποίησής της σε ΑΣΔ. 

Παράλληλα κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα φάσης (θερμοκρασία – συγκέντρωση) της 

δραστικής ουσίας με το Soluplus
®
 κάνοντας χρήση DSC και της εξίσωσης Flory-Huggins, 

μέσω της οποίας η διασπορά της φαρμακευτικής ουσίας στο πολυμερές συμπεριφέρεται όπως 
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ακριβώς ένα διάλυμα πολυμερούς, με τη διαφορά πως στη θέση του διαλύτη βρίσκεται η ίδια η 

φαρμακευτική ουσία [2].   

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κατά τον κύκλο θέρμανσης-ψύξης-θέρμανσης στο DSC η 

Σιδερόλη εμφανίζει αρχικά μια ενδόθερμη κορυφή τήξης στα 144 
ο
C ενώ κατά στην ψύξη δεν 

καταγράφεται κάποιο θερμικό γεγονός. Αντίστοιχα, κατά τη δεύτερη θέρμανση της ουσίας στο 

DSC καταγράφεται ένα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) στα 13.5 
ο
C, μια κορυφή 

ανακρυστάλλωσης (Tc) στα 66 
ο
C και μια ενδόθερμη κορυφή τήξης (Tm) στα 142.5 

ο
C, η οποία 

συμπίπτει με τη τήξη της ουσίας από τον πρώτο κύκλο θέρμανσης. Κατά συνέπεια, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της θερμικής ανάλυσης διαπιστώνεται ότι η Σιδερόλη ανήκει στην 

κατηγορία ΙΙ του GFA, δηλαδή δεν είναι σταθερή στην άμορφή της κατάσταση (non-stable GF) 

και κατά συνέπεια εμφανίζονται σημαντικές δυσκολίες κατά τη μορφοποίησή της σε ΑΣΔ [3].  

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα από την κατασκευή των διαγραμμάτων φάσεως της δραστικής 

ουσία με το Soluplus®, έδωσαν αρνητικές τιμές για την παράμετρο χ, αποδεικνύοντας πως η 

Σιδερόλη είναι θερμοδυναμικά αναμίξιμη με το επιλεγόμενο συμπολυμερές. Παράλληλα, 

διαπιστώθηκε ότι σε θερμοκρασία 25 
o
C, η οποία αποτελεί συνήθη θερμοκρασία αποθήκευσης 

φαρμακευτικών σκευασμάτων, η «μετασταθής» ζώνη του συστήματος (δηλαδή η ζώνη μεταξύ 

της liquidus και της spinodal) εκτείνεται μέχρι το 10% β/β της δραστικής ουσίας, 

υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτή ευνοείται ο 

διαχωρισμός φάσεως άμορφης-άμορφης κατάστασης (δραστικής ουσίας και συμπολυμερούς), 

και άρα η θερμοδυναμική αποσταθεροποίηση του συστήματος κατά την αποθήκευση.   
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Over the past few decades, the production and applications of synthetic polymers showed an 

exponential increase. Recently, concerns regarding depletion of fossil resources, disposal-

related issues, as well as government policies, have led to a continuously growing interest in the 

development of green, sustainable and safe environmentally-friendly plastics from renewable 

resources. In general, there are three key approaches towards green plastics. The first approach 

is associated with the biorefinery concept, applying sustainable processes and using biomass 

from feedstocks. Renewable polymers are isolated from natural biopolymers or synthesized 

from biobased monomers. In fact, efforts are being made to synthesize traditional monomers 

and platform chemicals from renewable resources. In addition, novel biobased thermoplastic 

and thermoset polymers have gained increasing interest. Organic acid monomers from 

renewable resources include glycolic, 3-hydroxypropionic, lactic, succinic, itaconic, muconic, 

adipic, levulinic, vanillic and 2,5-furandicarboxylic acids, while important alcohol monomers 

such as isosorbide, xylitol, sorbitol, glycerol can be derived from sugars. The biotechnology 

approach uses living cells to produce biopolymers by essentially converting them into solar 

power reactors. Finally, green polymers can be produced by activating and polymerizing carbon 

dioxide.  

One of the most important families of bio-based polymers are thermoplastic polyesters given 

that they can be used for a number of forms and applications including films, pellets and fibres 

for the automotive, packaging and engineering sectors. Currently, poly(alkylene terephthalates) 

dominate the thermoplastic polyester market.  

Polyesters of 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) are considered the biobased alternatives to 

terephthalate ones. FDCA is an aromatic monomer obtained from the oxidation of 

hydroxymethyl-furfural (HMF), which in turn is the result of the dehydration of C6 

carbohydrates such as fructose. PBF is the biobased alternative of poly(butylene terephthalate) 

(PBT), the latter being the second most important thermoplastic polyester after poly(ethylene 

terephthalate) (PET).  
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In this work, the melting and crystallization of PBF was studied by using Differential Scanning 

Calorimetry (DSC), Modulated Temperature DSC, (MDSC), and Fast Differential Scanning 

Calorimetry (FSC). High molecular weight polymer was used. The isothermal crystallization of 

PBF was studied at temperatures in the range between 135 and 165
o
C. PBF samples showed 

multiple melting peaks in subsequent heating scans, after isothermal crystallization from the 

melt. This behavior was interpreted on the basis of sequential phenomena of partial melting, 

recrystallization, and final melting.  Amongst the three melting peaks observed, the middle 

temperature peak was considered the one associated with melting of primary crystals generated 

during the isothermal crystallization stage. This was proved by the FSC study, using heating 

scans at rates up to 10,000
o
C/min. The equilibrium melting temperature of PBF was found 

Tm
o
=196.4

o
C. MDSC also proved that PBF exhibits recrystallization. PBF samples that were 

crystallized at elevated temperatures, that is under low supercoolings, showed large non-

reversible melting. The non-isothermal crystallization upon cooling from the melt, as well as 

that upon heating from the glass was studied by performing DSC experiments, at cooling or 

heating rates, respectively, ranging from 0.1 to 20
o
C/min. 
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Οι αρωματικοί πολυεστέρες χαρακτηρίζονται από πολύ καλές μηχανικές και θερμικές 

ιδιότητες, όπως και μικρή διαπερατότητα από αέρια αλλά και χημική αντοχή απέναντι σε 

διαλύτες και διαβρωτικά υγρά. Οι αλειφατικοί πολυεστέρες έχουν χαμηλότερες αντοχές, αλλά 

είναι βιοαποικοδομήσιμοι. Έτσι, η σύνθεση συμπολυμερών μπορεί να οδηγήσει σε υλικά με 

ιδιότητες που θα είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Ο πολυ(2,6-ναφθαλινοδικαρβοξυλικός 

βουτυλενεστέρας) (ΡΒΝ) είναι ένας θερμοπλαστικός πολυεστέρας με πολύ γρήγορη 

κρυστάλλωση και υψηλές αντοχές, κατάλληλος για χυτά αντικείμενα και ίνες. Εμφανίζει 

πολυμορφισμό, με δύο τύπους κρυστάλλων, που χαρακτηρίζονται ως α- και β-τύπος. Ο 

πολυ(αδιπικός βουτυλενεστέρας) (PBA) είναι ένας βιοαποικοδομήσιμος και βιοσυμβατός 

πολυεστέρας. Τα συμπολυμερή τους αναμένεται να έχουν ενδιάμεσα χαρακτηριστικά, 
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διατηρώντας θερμικές και μηχανικές αντοχές του ΡΒΝ εν μέρει και βιοαποικοδομησιμότητα 

όπως το ΡΒΑ. Στην εργασία αυτή συντέθηκε μια σειρά συμπολυμερών πολυ(2,6-

ναφθαλινοδικαρβοξυλικών/αδιπικών βουτυλενεστέρων) (PBNA). Μελετήθηκε η κρυστάλλωση 

των συμπολυεστέρων αυτών με Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Περιθλασιμετρία 

Ακτίνων-Χ (WAXD) και Οπτική Μικροσκοπία Πολωμένου Φωτός με Θερμαινόμενη Τράπεζα 

(PLM). Τα συμπολυμερή αποδείχθηκε ότι κρυσταλλώνονται ακολουθώντας ισοδιμορφική 

συγκρυστάλλωση, δηλαδή ανάλογα με τη σύσταση κρυσταλλώνονται δίνοντας κρυστάλλους 

του ενός ή του άλλου ομοπολυμερούς. Ο βαθμός κρυσταλλικότητας μειώθηκε στις ενδιάμεσες 

συστάσεις και επίσης, παρατηρήθηκαν μικρές μεταβολές στις μεσαποστάσεις των 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων, γεγονότα που μαρτυρούν κάποιο βαθμό συγκρυστάλλωσης. Με 

την οπτική μικροσκοπία πολωμένου φωτός (PLM) παρατηρήθηκαν ενδιαφέρουσες 

μορφολογίες και μάλιστα για το συμπολυμερές με 9 mol% μονάδες αδιπικού βουτυλενεστέρα, 

βρέθηκε ότι σχηματίζονται μεγάλοι δενδρίτες από β-κρυστάλλους πολυ(2,6-

ναφθαλινοδικαρβοξυλικού βουτυλενεστέρα) (ΡΒΝ). Συνεπώς με το συμπολυμερισμό είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί ο πολυμορφισμός του ΡΒΝ. Η θερμοδυναμική ανάλυση της 

συγκρυστάλλωσης έδειξε περιορισμένη εισαγωγή μονάδων του ελάσσονος συμμονομερούς 

στους κρυστάλλους. Οι αδιπικές μονάδες, ως μικρότερου όγκου, εισάγονται ευκολότερα στον 

κρύσταλλο ΡΒΝ. Οι ογκωδέστερες μονάδες 2,6-ναφθαλινοδικαρβοξυλικού βουτυλενεστέρα 

δεν μπορούν εύκολα να εισαχθούν στον κρύσταλλο του πολυ(αδιπικού βουτυλενεστέρα) 

(ΡΒΑ).  

 

P25. Μελέτη μιγμάτων πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα)  και πολυ(2,5-

φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενεστέρα) με DSC 

Ειρήνη Τσέτσου
1
, Ραφαήλ O. Ιωαννίδης

1
, Γεώργιος Ν. Νικολαΐδης

1
, Στυλιανός 

Εξαρχόπουλος
3
, Μαρία Καπνιστή

3
, Δημήτριος Ν. Μπικιάρης

4
,  Δημήτρης Σ. Αχιλιάς

4
 και 

Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου
1,2

 

1
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, GR-45110, Ιωάννινα, Ελλάδα  

2
Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, Ιωάννινα, GR-45110, Ελλάδα 

3Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας,, Τ.Θ. 141, 57400 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

4
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, GR-54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
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Τα πολυμερή από ανανεώσιμους πόρους έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο της βιομηχανίας 

όσο και των ερευνητών. Μεταξύ των σημαντικότερων μονομερών από βιομάζα είναι το 2,5-

φουρανοδικαρβοξυλικό οξύ (FDCA). Οι πολυεστέρες του FDCA θεωρούνται ανταγωνιστές 

των βασισμένων στο πετρέλαιο πολυεστέρες του τερεφθαλικού οξέος (TPA). Η βιομηχανική 

παραγωγή του πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενεστέρα) (PEF) έχει ξεκινήσει, 

ωστόσο παραμένει ένα ανοικτό ερώτημα το εάν θα αντικατασταθεί ο πολυ(τερεφθαλικός 

αιθυλενεστέρας) (ΡΕΤ) από το PEF. Ωστόσο, τα δύο υλικά αναμένεται ότι θα βρίσκονται μαζί 

στο ρεύμα ανακύκλωσης. Και σε κάθε περίπτωση η ανάμιξη των πολυμερών αποτελεί μια 

μέθοδο παραγωγής νέων υλικών με επιθυμητές ιδιότητες για συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η αναμιξιμότητα του πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) 

(ΡΕΤ) και του πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενεστέρα) (PEF) με Διαφορική 

Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC). Ως κριτήριο αναμιξιμότητας των πολυμερών 

χρησιμοποιήθηκε η εμφάνιση μίας ή δύο μεταβάσεων υάλου, αλλά και η μείωση του σημείου 

τήξης ισορροπίας και η αντίστοιχη ανάλυση της συμπεριφοράς βάσει της θεωρίας Flory-

Huggins. Η μία μετάβαση υάλου σε ακραίες συστάσεις των μιγμάτων και η μείωση των 

θερμοδυναμικών σημείων τήξης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για μικρό ποσοστό δεύτερου 

υλικού στο ΡΕΤ ή στο PEF αντίστοιχα υπάρχει αναμιξιμότητα. Τέλος, έγινε προσομοίωση των 

συνθηκών που επικρατούν κατά την ανάμιξη σε τήγμα με σύγχρονη χημική αντίδραση.  

 

 

P26.  Μελέτη αναμιξιμότητας πολυ(τερεφθαλικού προπυλενεστέρα)  (PPT) και πολυ(2,5-

φουρανοδικαρβοξυλικού προπυλενεστέρα) (PPF) 

Χαρά Τόσκα
1
, Ελευθερία Ξανθοπούλου

1,4
, Νίκη Πουλοπούλου

1
, Γεώργιος Ν. Νικολαΐδης

1
, 

Μαρία Καπνιστή
2
, Δημήτριος Ν. Μπικιάρης

3
 και Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου

1,4
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Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, GR-45110, Ιωάννινα, Ελλάδα  

2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας,, Τ.Θ. 141, 57400 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

3
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, GR-54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

4
Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, Ιωάννινα, GR-45110, Ελλάδα 

Ο πολυ(τερεφθαλικός προπυλενεστέρας) (ΡΡΤ) είναι ένα μερικώς βιοβασιζόμενο πολυμερές, 

αφού ένα από τα μονομερή του, η 1,3-προπανοδιόλη παράγεται βιοτεχνολογικά από βιομάζα. 

Έχει σχετικά υψηλή ταχύτητα κρυστάλλωσης, αλλά κυρίως ελαστικότητα στη μορφή των ινών, 

κάτι που δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην εφαρμογή του ως υφάνσιμη ίνα. Ο πολυ(2,5-

φουρανοδικαρβοξυλικός προπυλενεστέρας) (PPF) είναι ένας πολυεστέρας του 2,5-
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φουρανοδικαρβοξυλικού οξέος, δηλαδή ενός αρωματικού βιοβασιζόμενου μονομερούς προς 

αντικατάσταση του πετροχημικού τερεφθαλικού οξέος (TPA). Το πολυμερές αυτό στη μορφή 

φιλμ εμφανίζει επιπλέον πολύ χαμηλή διαπερατότητα από αέρια, αλλά και υψηλότερη 

θερμοκρασία μετάβασης υάλου από το ΡΡΤ. Το γεγονός της χαμηλής διαπερατότητας καθιστά 

το PPF ελκυστικό για τη βιομηχανία ανθρακούχων ποτών, τόσο, ώστε πέρα από τις 

ερευνητικές εργασίες και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, να έχει ήδη αρχίσει να 

παράγεται από κορυφαίες εταιρίες παραγωγής πλαστικών.  

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η αναμιξιμότητα του πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) 

(ΡΕΤ) και του πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενεστέρα) (PEF) με Διαφορική 

Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC). Μελετήθηκε επίσης η στερεά κατάσταση των μιγμάτων με 

Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ (WAXD) και η μορφολογία τους με Οπτική Μικροσκοπία 

Πολωμένου Φωτός με Θερμαινόμενη Τράπεζα (PLM). Τα πολυμερή αυτά, μελλοντικά στην 

πράξη, είναι πιθανόν να προκύψουν ως μίγμα στο ρεύμα ανακύκλωσης, είτε να παραχθεί μίγμα 

τους εξ αρχής για συγκεκριμένες βιομηχανικές εφαρμογές, προκειμένου να επιτευχθούν 

καλύτερες ιδιότητες. Η ταχύτητα κρυστάλλωσης του PPF είναι πολύ χαμηλή, κάτι που 

αποτελεί βασικό μειονέκτημα του πολυμερούς. Η πιθανή ανάμιξη με το PPΤ και η δημιουργία 

ομογενούς συστήματος θα μπορούσε να αποτελέσει λύση σε εφαρμογές όπως τα υλικά 

συσκευασία αναψυκτικών και τροφίμων. Παρασκευάστηκε μια σειρά μιγμάτων PPF/ΡΡΤ με 

ανάμιξη σε διάλυμα. Μελετήθηκε η συμπεριφορά των μιγμάτων ως προς τη μετάβαση υάλου, 

την κρυστάλλωση και την τήξη τους. Γενικά, παρατηρήθηκαν δύο μεταβάσεις υάλου, κάτι που 

αποτελεί απόδειξη μη επίτευξης καλού βαθμού ομοιογένειας. Ωστόσο, το γεγονός της ελαφράς 

σύγκλισης των τιμών των θερμοκρασιών μετάβασης υάλου είναι ενδεικτικό κάποιας μερικής 

αναμιξιμότητας των πολυμερών. Η ανάμιξη τήγματος σε εκβολέα (extruder) σε βιομηχανική 

κλίμακα, θεωρείται ως μέθοδος βελτίωσης των χαρακτηριστικών αναμιξιμότητας των 

πολυμερών. Σε μια προσπάθεια προσομοίωσης της διεργασίας ανάμιξης του PPF με το ΡΡΤ σε 

τήγμα και διερεύνησης των συνθηκών, έγινε τήξη των μιγμάτων που είχαν παρασκευασθεί, 

μέσα στο καψίδιο DSC για διαφορετικούς χρόνους. Η απότομη ψύξη του τήγματος μετά από 

την κάθε τήξη για διαφορετικό χρόνο και η ακόλουθη καταγραφή του θερμογράμματος 

θέρμανσης, βοήθησε στην παρακολούθηση της θερμικής διεργασίας της ανάμιξης με σύγχρονη 

αντίδραση μετεστεροποίησης. Στα θερμογράμματα DSC κατά την επόμενη θέρμανση από το 

γυαλί και για δεδομένη σύσταση μίγματος, παρατηρήθηκε μία προοδευτική σύγκλιση των 

τιμών των θερμοκρασιών μεταβάσεων υάλου με αύξηση του χρόνου τήξης και της δραστικής 

επομένως ανάμιξης. Τελικά εμφανίστηκε μία μόνο μετάβαση υάλου, για χρόνο δραστικής 

ανάμιξης σε τήγμα στους 250
o
C της τάξης των 10 min, όπως στην περίπτωση του μίγματος 

PPF/ΡΡΤ 50/50 w/w. Παράλληλα, στα θερμογράμματα DSC κατά τη θέρμανση από το γυαλί, 

εμφανίστηκε περιορισμένη κρυστάλλωση και τελικά μείωση της θερμοκρασίας τήξης. Είναι 
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αναμενόμενο οι αντιδράσεις μετεστεροποίησης να οδηγήσουν σε σχηματισμό συμπολυμερών, 

αρχικά συσταδικών και εν τέλει τυχαίων. Η εμφάνιση μίας μετάβασης υάλου συνδέεται με το 

σχηματισμό συμπολυμερών, καθώς αυτά προάγουν την ομογενοποίηση του μίγματος, 

λειτουργώντας ως συμβατοποιητές. Αύξηση της θερμοκρασίας τήξης, δηλαδή αύξηση της 

θερμοκρασίας δραστικής ανάμιξης μέσω αντιδράσεων μετεστεροποίησης, οδήγησε σε μείωση 

του απαιτούμενου χρόνου για παρατήρηση μίας μετάβασης υάλου. 

 

P27. Σύνθεση και μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων μιγμάτων του πολυ(2,5-

φουρανοδικαρβοξυλικού αιθυλενεστέρα)  

Ιωαννίδης Ρ.
1
, Ξανθοπούλου Ε.

1,2
, Τερζοπούλου Ζ.

1,2
, Μπικιάρης Δ.Ν.

2
 και Παπαγεωργίου 

Γ.Ζ.
1,3

 

1
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, GR-45110, Ιωάννινα, Ελλάδα  

2
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, GR-54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

3
Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, GR-45110, Ελλάδα 

 

Στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και της αυξημένης ευαισθητοποίησης για την 

κλιματική αλλαγή, τα βιοπροερχόμενα πολυμερή έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο της 

επιστημονικής όσο και της βιομηχανικής κοινότητας. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

υλικών είναι οι θερμοπλαστικοί πολυεστέρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή ινών και φιλμ και βρίσκουν πολλές εφαρμογές στη μηχανική και την 

συσκευασία τροφίμων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πετροχημικής προέλευσης πολυ(τερεφθαλικοί αλκυλενεστέρες) 

(PATs) κατακλύζουν την βιομηχανία πλαστικών, με πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

τον πολυ(τερεφθαλικό αιθυλενεστέρα) (PET). Η αντίστοιχη οικογένεια πολυεστέρων από 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες είναι οι πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικοί αλκυλενεστέρες) 

(PAFs), οι οποίοι παρουσιάζουν ανώτερες μηχανικές και θερμικές ιδιότητες και κυρίως 

ανώτερες ιδιότητες φραγής έναντι αερίων, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 

τερεφθαλικούς.  

Ένας τρόπος σύνθεσης νέων υλικών είναι η ανάμιξη δύο ή περισσότερων πολυμερών. Η 

διεργασία της ανάμιξης απαντά στις απαιτήσεις της αγοράς για νέα υλικά των οποίων οι 

ιδιότητες καθορίζονται από αυτές των αρχικών. Κύριος στόχος της δημιουργίας μιγμάτων 

είναι η βελτίωση των ιδιοτήτων των αρχικών συστατικών, η δυνατότητα καλύτερης 

μορφοποίησης και επεξεργασίας τους και ο έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των τελικών 

προϊόντων. 
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Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν μίγματα του πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού 

αιθυλενεστέρα) με συμβατικούς πολυεστέρες όπως ο πολυ(ναφθαλενικός αιθυλενεστέρας) 

(PEN) και πολύ(τερεφθαλικός βουτυλενεστέρας) (PΒT). Η επιτυχία της σύνθεσής τους 

επιβεβαιώθηκε μέσω της φασματοσκοπίας με μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Επιπλέον, 

η κρυσταλλική κατάσταση των τελικών υλικών ταυτοποιήθηκε με την εφαρμογή 

περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ ευρείας γωνίας (WAXD). Τέλος, η αναμιξιμότητα των 

επιμέρους πολυεστέρων μελετήθηκε μέσω διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC).  

 

P28.  Influence of Reactive Chain Extension on the Properties of 3D Printed Poly(lactic 

acid) Constructs  

Maria-Eirini Grigora
1,5*

, Zoi Terzopoulou 
2
, Konstantinos Tsongas 

1
, Panagiotis Klonos 

2,3
, 

Nikolaos Kalafatakis 
4,5

, Dimitrios N. Bikiaris 
2
, Apostolos Kyritsis 

3
 and Dimitrios Tzetzis 

1, *
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2
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Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece; pklonos@central.ntua.gr (P.K.); dbic@chem.auth.gr (D.B.) 

3
Department of Physics, National Technical University of Athens, Zografou Campus, 15780, Athens, 

Greece; akyrits@central.ntua.gr  

4
Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research and Technology (FORTH), 70013 

Heraklion, Crete, Greece; kalafatakisn@iesl.forth.gr (Ν.Κ.) 

5
Department of Materials Science & Technology, University of Crete, 70013 Heraklion, Crete, Greece 

E-mail: megrigora@ihu.edu.gr, d.tzetzis@ihu.edu.gr  

Fused deposition modeling (FDM) is currently the most popular 3D printing method, where 

thermoplastic polymers are predominantly used. Among them, the biobased poly(lactic acid) 

(PLA) governs the FDM filament market, with demand higher than supply, since not all grades 

of PLA are suitable for FDM filament production. In this work, the effect of a food grade chain 

extender (Joncryl ADR® 4400) on the physicochemical properties and printability of PLA 

marketed for injection molding was examined. All samples were characterized in terms of their 

mechanical and thermal properties. The microstructure of the filaments and 3D-printed 

fractured surfaces following tensile testing were examined with optical and scanning electron 

microscopy, respectively. Molecular weight and complex viscosity increased, while the melt 

flow index decreased after the incorporation of Joncryl, which resulted in filaments of 

improved quality and 3D-printed constructs with enhanced mechanical properties. Dielectric 

spectroscopy revealed that the bulk properties of PLA with respect to molecular mobility, both 

mailto:E-mail:%20megrigora@ihu.edu.gr
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local and segmental, were, interestingly, not affected by the modifier. Indirectly, this may 

suggest that the major effects of the extender are on chain length, without inducing chain 

branching, at least not to a significant extent. 

The aim of the present work is to improve the printability of medium molecular weight PLA 

(  
̅̅ ̅̅  = 75,300 g/mol), which is not suitable for FDM, by increasing its molecular weight with 

reactive chain extension. To the best of our knowledge, there is no literature to account for 3D 

printing with FDM technology for PLA 3052D and Joncryl ADR 4400 without the addition of 

other polymers, natural fibers, or nanoparticles. Thus, the aim of the present work is to 

investigate the role of the multi-functional epoxide Joncryl ADR-4400 as a reactive chain 

extender in the PLA 3052D matrix for fused deposition modeling (FDM) applications. PLA 

constructs were manufactured using three different additive contents (1, 2, and 3 wt%) of 

Joncryl in the polymer matrix. This research examines the effects of the chain extender, aiming 

to improve printability and increase the molecular weight of PLA, as well as its mechanical, 

thermal, and molecular mobility properties. 
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The piping network is one of the main elements of modern heating & cooling systems. In those 

systems, the pipes are usually made of plastic. Despite their advantages, they also present some 

drawbacks such as ineffective insulation, fatigue, cracks and even ruptures due to creep 

phenomena. In this context, the development of multilayered tubes, each layer providing the 

pipes with specific properties, is necessary in order to produce high added value pre-insulated 

pipes, with minimal energy losses, high mechanical properties and prolonged lifetime.  

In this work, the preparation and study of polypropylene (PP)/glass fiber composites as the first 

internal layer of multilayered pipes will be reported. These composites were selected due to 

their high dimensional stability. PP-glass fiber composites with different filler concentrations 

(from 10 to 30 wt.%) were prepared via melt mixing. Both as received and dried glass fibers 

with an average length of 1 mm and diameter of 13 μm were used. The resulting composites 

were characterized with infrared spectroscopy (FTIR) to evaluate interfacial interactions, 

tensile testing, X-ray diffraction, microscopy, as well as with thermal analysis methods. These 

preliminary results indicated that drying of the fibers prior the melt mixing is a necessary step 

which significantly improves the properties of the PP/glass fiber composite materials. 
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Regional Development Fund and Greek Ministry of Education, Research and Religions/EYDE-

ETAK through program EPANEK 2014-2020/Action “RESEARCH-CREATE-INNOVATE” 

(project Τ1ΕΔΚ-02575). 

 

P30. Σύνθεση, κινητική της αντίδρασης και χαρακτηρισμός καινοτόμων θερμο-

αποκρινόμενων νανοσύνθετων υλικών με βάση βιοσυμβατά ομο- ή συν-πολυμερή 

ακρυλικών εστέρων ολιγο-αιθυλενογλυκόλης (POEGA) 
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Ο τομέας των «έξυπνων» πολυμερών με δυνατότητες να αποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα 

μέσω αλλαγών στις φυσικο-χημικές τους ιδιότητες έχει αναπτυχθεί πολύ σημαντικά κατά τα 

τελευταία χρόνια. Στα πιο κοινά ερεθίσματα που έχουν μελετηθεί περιλαμβάνονται η θερμοκρασία, 

το pH, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και οι αποκρίσεις, όπου παρατηρούνται αλλαγές χρώματος, 

σχήματος ή φάσης. Τα θερμοαποκρινόμενα πολυμερή (υλικά δηλαδή που αντιδρούν σε μεταβολές 

mailto:axillias@chem.auth.gr
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της θερμοκρασίας) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των πολύ σημαντικών βιο-ιατρικών 

εφαρμογών τους και τη σχετική ευκολία στον έλεγχο της απόκρισης. Η απόκριση σε μεταβολές της 

θερμοκρασίας συνήθως μετριέται μέσω μετάπτωσης φάσης του διαλύματος γύρω από μια 

συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται τη σύνθεση νέων βιοσυμβατών 

θερμικά αποκρινόμενων πολυμερών και νανοσύνθετων υλικών με βαση ακρυλικούς εστέρες της 

ολιγοαιθυλενογλυκόλης. Αυτή είναι μια νέα κατηγορία υλικών που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά 

πολυμερισμού των (μεθ)ακρυλικών εστέρων με τη βιοσυμβατότητα που προσδίδει η 

πολυαιθυλενογλυκόλη. Διάφορες λειτουργικές ομάδες (όπως μεθυλο αιθέρες, υδροξύλια) στα 

μακρομονομερή προσδίδουν και διαφορετικά επίπεδα υδροφοβικότητα. 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η κινητική της αντίδρασης πολυμερισμού του πολυ(υδροξυ 

αιθυλικού ακρυλεστέρα) (ΗΕΑ) με χρήση DSC ισοθερμοκρασιακά σε τρεις διαφορετικές 

θερμοκρασίες (60
o
C, 70

o
C και 80

o
C) και μη ισοθερμοκρασιακά με τέσσερις διαφορετικούς ρυθμούς 

θέρμανσης (5
o
C/min, 10

o
C/min, 15

o
C/min και 20

o
C/min). Έτσι υπολογίστηκε η ταχύτητα της 

αντίδρασης πολυμερισμού και η ενέργεια ενεργοποίησης της. 

Η παρούσα έρευνα  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 Μεταδιδακτόρων 

ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

 

 

 

P31.  Evaluation of the crystallization kinetics of nanocomposite foams from PCL and 

electrospun fibers from PLA 

Maria-Paraskevi Belioka and Dimitios Achilias 

Laboratory of Polymer and Colors Chemistry and Technology, Department of Chemistry, Aristotle 

University of Thessaloniki, 541 24, Thessaloniki, Greece 

 

In this research, an effort was undertaken to investigate crystallization kinetics using 

experimental data from DSC measurements. Nanocomposite foams, based on poly-ε-

caprolactone (PCL) and electrospun fibers, based on poly lactic acid (PLA) containing different 

loadings of inorganic nanofillers such as NaMMT and C30B, as well as cellulose nanofibrils  

(CNFs), were prepared and studied. Crystallization was studied with DSC and involved non-

https://akjournals.com/view/journals/10973/86/3/article-p791.xml
https://www.chem.auth.gr/en/departments-laboratories/xtbx-dep-en/polymer-and-colour-chemistry-and-technology-lab-en/
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isothermal melt and cold crystallization, as well as isothermal crystallization from the melt. All 

nanocomposites presented faster crystallization compared to neat polymer. Avrami's method 

was applied to simulate crystallization kinetic data and a good application was observed for the 

whole relative degree of crystallinity range in pristine PCL and PLA as well as in all 

nanocomposites. 

 

P32. Μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς και της δομής κατά την αποθήκευση 

καταψυγμένων δειγμάτων ζύμης αλεύρου σίτου εμπλουτισμένων με πούλπα 

πορτοκαλιού 
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2
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου αποθήκευσης και της προσθήκης 

διαιτητικών ινών στις θερμικές ιδιότητες και τα δομικά χαρακτηριστικά καταψυγμένων 

δειγμάτων ζύμης αλεύρου σίτου. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν εμπορικά 

παρασκευάσματα πούλπας πορτοκαλιού, πλούσια σε διαιτητικές ίνες, με διαφορετικό μέγεθος 

κόκκων. Παρασκευάστηκαν δείγματα ζύμης αλεύρου σίτου, με ή χωρίς την παρουσία 

εξευγενισμένου ελαιολάδου, τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν στους -18 °C για χρονικό 

διάστημα τριών μηνών. Ο χαρακτηρισμός των θερμικών ιδιοτήτων των δειγμάτων έλαβε χώρα 

με τη βοήθεια της τεχνικής της θερμιδομετρίας διαφορικής σάρωσης (DSC) και περιελάμβανε 

αρχικά την ισοθερμοκρασιακή παραμονή τους στους -40 
ο
C για 10 min και, κατόπιν, θέρμανση 

μέχρι τους 40 
ο
C με ρυθμό 10 

ο
C/min υπό ατμόσφαιρα αζώτου. Τα θερμογραφήματα που 

προέκυψαν κανονικοποιήθηκαν και υπολογίστηκαν η θερμοκρασία τήξης (Tmax), η διαφορά της 

ενθαλπίας (ΔΗ) και η θερμοκρασία πήξης (Tmin), για τον υπολογισμό του ελεύθερου νερού 

(FW) (Jiang et al., 2019). Η μορφολογία των δειγμάτων μελετήθηκε με τη βοήθεια της τεχνικής 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM). Γενικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

βοήθησαν στην κατανόηση της δομής της ζύμης και τον προσδιορισμό της υγρασίας, καθώς 

και στις τεχνολογικές ιδιότητες που επηρεάζονται κατά την παραμονή στην κατάψυξη. 

Βιβλιογραφία: 
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Jiang, Y., Zhao, Y., Zhu, Y., Qin, S., Deng, Y., & Zhao, Y. (2019). Effect of dietary fiber-rich 

fractions on texture , thermal , water distribution , and gluten properties of frozen dough during 

storage. Food Chemistry, 297(January), 124902. 
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Crosslinked polyethylene is a promising polymer regarding its mechanical properties and wear 

resistance, predominantly used in pipework systems. However, it suffers from low thermal 

conductivity, limiting its application in geothermal heating/cooling systems. In this work, 

crosslinked high-density polyethylene (PEX) composites with spherical graphite (SG) as a 

reinforcing filler are examined in terms of their thermal properties. Gel content measurements 

were conducted to estimate the crosslinking degree of neat PEX and its composites. Thermal 

stability was evaluated using Thermogravimetric Analysis (TGA), while the examination of the 

decomposition products was conducted using Pyrolysis-gas chromatography/mass spectroscopy 

(Py-GC/MS). The melting and crystallization of the prepared materials were studied using the 

Differential Scanning Calorimetry technique (DSC). Thermal conductivity measurements 

conducted using the Laser Flash Analysis method (LFA) showed a significant improvement of 

the thermal conductivity of PEX with increasing filler content (40.6% augmentation for 5 wt% 

SG content), while the experimental data are in good agreement with the Chauhan theoretical 

model for spherical particles.  

Acknowledgments: This research has been co-financed by the European Union and Greek 

national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and 

Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK- 02611). 
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P34. Thermal and Morphological Profile of Particleboards Bonded with Urea-

Formaldehyde Adhesive 
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Wood panel manufacturing industry is characterized by a constantly increasing development 

rate, in order to compete with the wood products market demands. Urea-Formaldehyde 

adhesive is the most favoured candidate for particleboard bonding, due to its low cost, high 

performance and enhanced reactivity. In the current study, thermal degradation of UF resin 

under inert atmosphere is investigated by means of Thermogravimetric Analysis. Thermal 

decomposition takes place in two distinct steps, the first corresponding to water loss and 

formaldehyde emissions, while the second is dominated by the destruction of more stable 

methylene ether linkages. The adhesive thermal profile was further evaluated under oxidative 

atmosphere, both before and after polymerization, indicating three decomposition steps and 

improved thermal stability after polycondensation reactions. Curing investigation was 

conducted through Differential Scanning Calorimetry, revealing the peak of curing exothermal 

at 152˚C. Results of heat flow signal suggested the overlapping of curing exothermal by the 

endothermal water evaporation when open crucible was utilized for the experiments, while 

hermetically sealed crucible inhibited water escape and polymerization reactions were 

successfully attained. Both UF-particleboard and UF-wood chip were evaluated as to their 

thermal behaviour, implying the impact of adhesive amount on the thermal profile of the 

system. Finally, Scanning Electron Microscopy analysis confirmed the effective bonding of the 

particleboard, since resin traces were detected, not only on cell walls, but also within the cell 

lumens, indicating a continuity of UF across cell wall-cell lumen path.     
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 Agricultural residues exploitation follows an increasing trend over the last decades, as a result 

of raising demands on bio-resources and bio-materials. Thereby, the current research study 

focuses on the investigation of thermal and structural properties of sunflower stem, providing 

insightful information for its utilization in possible future applications. Thermal degradation 

profile is evaluated by Thermogravimetric Analysis under oxidative conditions, both for raw 

sunflower stem and for the sample after ultrasonic water bath pretreatment. Results indicate 

enhanced thermal stability of the treated lignocellulosic material, as a consequence of alkali 

metals removal, since the last have proved to catalyze decomposition reactions of biomass. 

Heat flow signal reveals the temperature window of endothermal moisture removal and 

exothermal decomposition reactions of polysaccharides and lignin, while an additional 

degradation step is detected at around 550 
o
C for the raw sample. X-ray Diffraction analysis is 

further conducted for the treated and untreated stem at room temperature conditions and after 

the sample has been heated to 490 
o
C and 1000 

o
C. The existence of amorphous region at 490

 

o
C for the treated biomass is verified, in contrast to the crystalline phases that dominate in the 

diffractogram of raw stem at the same temperature. This proves the incomplete decomposition 

of lignocellulose at  490
 o

C for the pretreated sample, while the additional degradation step of 

initial sunflower can be attributed to inorganics’ reactions. The diffractograms also reveal the 

presence of alkali metals in the form of KCl in the raw material, as well as their successful 

removal after water sonication. Finally, the morphology of sunflower stem is evaluated by 

means of Scanning Electron Microscopy, promoting the observation of a sponge-like pith 

structure, elementary cell fibers’ dimensions and porous pits, which are responsible for the 

transportation of nutrients across the horizontal axis of the stem.     
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The structural and thermal properties of Polypropylene Random Copolymer (PPR) composites 

were studied. More specifically, there was an investigation on the effect of glass fibre 

reinforcement on the structure of PPR and its thermal characteristics. The main purpose of this 

study is the improvement of the properties of the polymeric matrix. Glass fibres are considered 

a perfect filler agent for enhancing the properties of PPR because of their exceptional 

mechanical strength, high melting temperature and breaking point and relative low cost. Four 

different filler contents were used, namely 10 wt%, 15wt%, 20%wt and 30wt%. The samples 

were investigated using X-ray Diffraction (XRD) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

characterization techniques. The analysis results shown that the crystallinity of the samples 

decreased slightly with increasing the fibre content in the matrix. This suggests that the fibres 

don’t act as nucleation sides for the PPR. Furthermore, it was observed that the addition of 

glass fibres in the polypropylene matrix does not appear to affect its thermal stability as the 

melting point remained stable. However, the crystallization peak moved towards higher 

temperatures with increasing the fibre content which can be attributed to faster crystallization. 

Finally, SEM imaging of the samples indicated the formation of fibre assembling for a filler 

content higher than 15% wt% suggesting lowering of the mechanical strength of these samples. 

In conclusion, the use of PPR/glass fibre blends with low filler percentages is recommended 

mailto:kykontou@physics.auth


9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας –ΘΕΡΜΑ2021  

23 - 24 Οκτώβριος 2021 

87 
 

and they are expected to enhance the mechanical strength of the matrix without affecting its 

structural and thermal properties. 

Acknowledgments: The financial support for this work was provided by the European 

Regional Development Fund of the European Union and Greek Ministry of Education, 

Research and Religions through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship 

and Innovation, under the call EPANEK 2014-2020/Action RESEARCH–CREATE–

INNOVATE (project code: T1EDK‐02575). 

 

 


