ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙV:
ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙV:
ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΧΤ)

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

(7o Εξάµηνο)

ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείµενο του µαθήµατος αυτού είναι η σε βάθος διδασκαλία των επιστηµονικών και τεχνολογικών αρχών που διέπουν
την Πετροχηµική Βιοµηχανία, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων, όπου υφίστανται
τέτοιες.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή στην Πετροχηµική Βιοµηχανία (ΠΒ) - ∆ιεθνείς και Ελληνικές συνθήκες
Βασικές πετροχηµικές δράσεις: χηµικές, χηµικοµηχανικές και οικονοµικές παράµετροι
Η έννοια της Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process)
Καταλυτικό cracking - παραγωγή βασικών οργανικών προϊόντων (αιθυλενίου, προπυλενίου, βουταδιενίου, βενζενίου,
τολουενίου κ.α.)
Άλλες ΒΠΜ: οξείδωση, νίτρωση, σουλφόνωση, υδρογόνωση, εστεροποίηση, αλογόνωση κ.α. - Ανάλυση συγκεκριµένων
περιπτώσεων µε χηµικοµηχανική µεθοδολογία
Οι πρώτες ύλες της ΠΒ: πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο, εναλλακτικές πρώτες ύλες
 Η διεπιφάνεια ∆ιυλιστηρίου Πετρελαίου/Πετροχηµικού Συγκροτήµατος
Η έννοια της Ολοκλήρωµένης Παραγωγικής ∆ιαδικασίας - Οργανικές Βιοµηχανίες (ΟΒ)
Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων ΟΒ µε Ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., βιοµηχανία απορρυπαντικών, φυτοφαρµάκων,
διαλυτικών κ.α.
Εναλλακτικές λύσεις για την εξέλιξη της ΠΒ: νέες πηγές πρώτων υλών, νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα
Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων εναλλακτικών ΠΒ µε Ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., ολεοχηµικά, σακχαροεστέρες
κ.α.)
Αναλυτικά παραδείγµατα - Case Studies ΒΠΜ και ΟΒ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΊΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Θεωρητική διδασκαλία - Ανάλυση παραδειγµάτων - Χηµικοµηχανικοί Υπολογισµοί στην ΟΒ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: - Εκπόνηση Εργαστηριακών Ασκήσεων από ολιγοµελείς Οµάδες πάνω σε τυπικά Unit Processes

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

(8o Εξάµηνο)

ΣΚΟΠΟΣ
 Εµβάθυνση στο σχεδιασµό Οργανικών Βιοµηχανιών (ΟΒ) µε χρήση της χηµικοµηχανικής µεθοδολογίας. Τεχνική,

οικονοµική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξιολόγηση.
 Έµφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που αφενός θα έιναι αποδεκτές από περιβαλλοντική και κοινωνική

άποψη, και αφετέρου θα έχουν τόσο διεθνές όσο και Ελληνικό ενδιαφέρον
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό ΟΒ - ανασκόπηση απαιτούµενων παραµέτρων και στοιχείων
Μεθοδολογία συγκέντρωσης ή/και εκτίµησης στοιχείων
Σχεδιασµός σε επίπεδο Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process)
Χηµικές, θερµοδυναµικές, κινητικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές
Παραδείγµατα
Παραδείγµατα σχεδιασµού ΒΠΜ στην τάξη
Σχεδιασµός σε επίπεδο ολοκληρωµένης ΟΒ
Το πρόβληµα της σύνθεσης δικτύων ΒΠΜ
Παραδείγµατα σχεδιασµού ΟΒ στην τάξη
Σχεδιασµός εναλλακτικών συστηµάτων ΟΒ µε χρήση νέων πρώτων υλών/νέων τεχνολογιών/νέων προϊόντων (π.χ.,
ολεοχηµική ΟΒ, σακχαροεστέρες κ.α.)
Παραδείγµατα σχεδιασµού τέτοιων συστηµάτων στην τάξη
Παρουσιάσεις επιλεγµένων επιλεγµένων θεµάτων από Οµάδες Φοιτητών
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΊΕΣ
ΘΕΩΡΙΑ: Ανάπτυξη µε τη βοήθεια υπολογιστικών παραδειγµάτων
ΘΕΜΑΤΑ: Εκπόνηση υπολογιστικών εργασιών σε συγκεκριµένες ΟΒ από ολιγοµελείς οµάδες φοιτητών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εκπόνηση Εργαστηριακών Ασκήσεων σε αντικείµενα ΟΒ από τις ίδιες οµάδες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ

(9o Εξάµηνο)

Η εξοικοίωση των φοιτητών της εµβάθυνσης µε τη δυνατότητα της χρήσης βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως
φυτικής προέλευσης, και ειδικότερα µε τους περιορισµούς αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση
αυτή. Έµφαση δίνεται στο σχεδιασµό των αντίστοιχων εφαρµογών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή - Οι βιολογικές πρώτες ύλες - Χηµικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες
Βιολογικό δυναµικό - προβλήµατα logistics για την αξιοποίησή του – κόστος
Θερµοχηµικές τεχνολογίες µετατροπής (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση)
Χηµικά και καύσιµα από θερµοχηµική µετατροπή (βιοέλαια, βιοηλεκτρισµός κ.α.)
Βιοχηµικές τεχνολογίες µετατροπής (αναερόβια χώνευση, ζυµώσεις)
Χηµικά και καύσιµα από βιοχηµικές µετατροπες (βιοαέριο, βιοαιθανόλη, βιοντήζελ)
Χηµικές τεχνολογίες µετατροπής (πολτοποίηση-λεύκανση κυτταρινούχων κ.α.)
Προϊόντα από χηµικές µετατροπές (χαρτοπολτός, εστέρες κυτταρίνης, σάπωνες κ.α.)
Άλλες τεχνολογίες µετατροπής (εκχυλιστικές, διύλιση/κλασµάτωση κ.α.)
Προϊόντα από τις τεχνολογίες αυτές (αρωµατικές ουσίες, κηροί, ρητίνες κ.α.)
Οικονοµικοί παράγοντες βιωσιµότητας
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Ολοκληρωµένος σχεδιασµός - Αναπτυξιακές προοπτικές
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΊΕΣ
ΘΕΜΑ: Οι φοιτητές της εµβάθυνσης σε ολιγοµελείς οµάδες αναλαµβάνουν από ένα θέµα που εκπονούν σε όλο το εξάµηνο υπό την
καθοδήγηση µελών ∆ΕΠ και Μεταπτυχιακών
ΘΕΩΡΙΑ: Στη διάρκεια του µαθήµατος, η θεωρία πηγαίνει παράλληλα µε το θέµα, οπότε η συµµετοχή των φοιτητών είναι αναγκαία
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Η συµµετοχή αυτή εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια σταδιακών υπολογιστικών εργασιών, που συνδέουν το θέµα των οµάδων
µε τη θεωρια
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: Το θέµα παρουσιάζεται γραπτά (έκθεση) και προφορικά παρουσία όλων.

Στοιχεία Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας Μαθηµάτων
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (7o Εξ.)
Θεωρητική διδασκαλία (3 ώρες εβδοµαδιαίως)
Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες εβδοµαδιαίως)

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (8o Εξ.)
Θεωρητική διδασκαλία (3 ώρες εβδοµαδιαίως)
Εργαστηριακές Ασκήσεις (3 ώρες εβδοµαδιαίως)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (9o Εξ.)
Θεωρητική διδασκαλία (3 ώρες εβδοµαδιαίως)
Εργαστηριακές Ασκήσεις (3 ώρες εβδοµαδιαίως)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙV:
ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (ΕΤΠ)

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Πολυµερή -Πλαστικά

Αυξανόµενη παραγωγή και ζήτηση πλαστικών λόγω:
 Αυξανόµενης γνώσης των σχεδιαστών, κατασκευαστών και

χρηστών
 ∆ιαθεσιµότητας νέων τύπων ή ποιοτήτων πολυµερών και

αντίστοιχης αναβάθµισης ιδιοτήτων

∆ιεργασίες
πολυµερισµού

Τροποποίηση

Μορφοποίηση

 Ανάπτυξης τεχνικών µορφοποίησης
 ∆ιαθεσιµότητας αξιόπιστων δεδοµένων για την περιγραφή και

πρόβλεψη των ιδιοτήτων

26,9%
40,1%
Συσκευασία
Κτίρια και κατασκευές
5,6%

Aυτοκινητοβιομηχανία
Ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός

7,0%

Άλλοι τομείς
20,4%

Μαθήµατα Ενότητας Πολυµερών
 Επιστήµη και Τεχνολογία

 Επιστήµη και Τεχνολογία

Πολυµερών Ι (8ο εξάµηνο)

Πολυµερών ΙΙ (9ο εξάµηνο)

Εισαγωγή στην Επιστήµη και Τεχνολογία
Πολυµερικών Υλικών. Μοριακό Μέγεθος και ∆οµή
Πολυµερών. Μηχανισµοί Αντιδράσεων Πολυµερισµού. Τεχνικές Πολυµερισµού. Θερµικές Μεταπτώσεις Πολυµερών. Μορφολογία και Τάξη σε Στερεά
Πολυµερή. Ρεολογία Πολυµερών. Μηχανικές Ιδιότητες
Πολυµερών. Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Πολυµερών.

Τεχνικές Ανάµιξης Πολυµερικών Συστηµάτων.
Εισαγωγή στην Τροποποίηση Πολυµερών.
Ευρείας Κατανάλωσης και Μηχανολογικά
Πολυµερή. Πρόσθετα. Τεχνικές Μορφοποίησης
Πολυµερικών
Αντικειµένων.
Σχεδιασµός
Πολυµερικών Προϊόντων. Νοµοθεσία σχετικά µε
τη Χρήση και Ανακύκλωση των Πλαστικών.

Δομή

Ιδιότητες

ΕπεξεργασίαΣχεδιασμός

Στοιχεία Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας Μαθηµάτων

Θεωρητική διδασκαλία (3 ώρες εβδοµαδιαίως)

Εργαστηριακές ασκήσεις (3 ώρες εβδοµαδιαίως)

∆υνατότητα ανάθεσης οµαδικών εργασιών

Ερευνητικά Πεδία Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυµερών
-Βιοϊατρικά Πολυµερή
-Βιοδιασπώµενα Πολυµερή
-Πολυµερή και Έξυπνες/Νανο/Συσκευασίες
-Πολυµερή και Νανο/Σύνθετα Υλικά
-Πολυµερή και Περιβάλλον
-∆ιεργασίες Πολυµερισµού

