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Πράσινη       
        Χηµεία 

 
Ειδίκευση 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
1. Εκπαιδευτικοί στόχοι 

• Κατανόηση, εµπέδωση και ικανότητα εφαρµογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες: 
-Για την εξοικείωση στην φιλοσοφία και τα εργαλεία της Πράσινης Χηµείας. 
-Στην κατάλυση στην Πράσινη Χηµεία 
-Στην σηµασία και το ρόλο των «πράσινων» διαλυτών ως εναλλακτικά µέσα για χηµικές   
 αντιδράσεις και διεργασίες. 
-Στον έλεγχο και µέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις χηµικές   
 βιοµηχανικές διεργασίες και την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην πηγή της. 
-Στη χηµεία ανανεώσιµων πόρων για την παραγωγή χηµικών και ενέργειας. 
-Στην παραγωγή ενέργειας και την εξοικονόµηση ενέργειας στις χηµικές διεργασίες µε  
 την Πράσινη Χηµική Τεχνολογία. 

• Απόκτηση ευελιξίας στον συνδυασµό διαφόρων τεχνικών της Πράσινης Χηµείας για τον 
σχεδιασµό προϊόντων και διεργασιών που µειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνες και τοξικές χηµικές 
ενώσεις για το άνθρωπο και το περιβάλλον («πράσινα» προϊόντα). 

• Προσαρµοστικότητα στο συνεχώς εξελισσόµενο πεδίο της Πράσινης Χηµείας και της Πράσινης 
Χηµικής Τεχνολογίας µε έµφαση στον σχεδιασµό διεργασιών και παραγωγή προϊόντων που έχουν 
ουσιαστική συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

• Απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, όπως ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο σε βάσεις 
δεδοµένων και την πρωτογενή βιβλιογραφία, ικανότητα για συµµετοχική ερευνητική εργασία, 
ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

 
2. Χρονική διάρκεια ειδίκευσης 
Τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα 
 
3. Πτυχιούχοι στους οποίους απευθύνεται 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες πτυχιούχοι των Τµηµάτων Χηµείας και Χηµικών Μηχανικών 
των ΑΕΙ ή οµοταγών της αλλοδαπής των ανωτέρων Τµηµάτων, καθώς και συναφών Τµηµάτων του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου και των ΑΤΕΙ. 
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5. Πρόγραµµα και Μαθήµατα Ειδίκευσης 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS-Π.Μ. 
Πράσινη Χηµεία και Κατάλυση στην Πράσινη Χηµεία 10 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χηµικών ∆ιεργασιών και 
Εναλλακτικοί ∆ιαλύτες 

10 

Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία 10 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS-Π.Μ. 
Ανανεώσιµες πρώτες ύλες για την παραγωγή χηµικών και 
ενέργειας 

10 

Ενεργειακή αποδοτικότητα, νέες τεχνολογίες και Βιοµηχανική 
Οικολογία 

10 

Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής 
∆ιπλωµατικής Εργασίας και Ερευνητική Μεθοδολογία 

10 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS-Π.Μ. 
Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία* (ολοκλήρωση της 
ερευνητικής δραστηριότητας)  
Συγγραφή και Παρουσίαση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 
30 

*Εκπονείται στο Τµήµα Χηµείας Παν/µίου Πατρών ή στο Τµήµα Χηµικών  
Μηχανικών Παν/µίου Πατρών. 
 
 

Περιεχόµενα µαθηµάτων και διδάσκοντες 
 
Πράσινη Χηµεία και Κατάλυση στην Πράσινη Χηµεία 

1. Εισαγωγή στην Πράσινη Χηµεία (4 ώρες εβδοµαδιαίως επί 5  εβδοµάδες σύνολο 20 ώρες)) 
Περιεχόµενο: Το κόστος των αποβλήτων και οι αλλαγές στην χηµική βιοµηχανία, Ορισµός,  φιλοσοφία και 
εργαλεία της Πράσινης Χηµείας, Αναλυτική παρουσίαση των 12 Αρχών της Πράσινης Χηµείας και της Πράσινης 
Χηµικής Μηχανικής., Μετρίσιµες  παράµετροι στην Πράσινη Χηµεία, Καθαρές τεχνολογίες που προσφέρει η 
Πράσινη Χηµεία , Σχεδιασµός προϊόντων και διεργασιών  για Βιώσιµη ανάπτυξη, νοµοθεσία., Αξιολόγηση 
Κύκλου Ζωής (LCA), Μέτρηση του πόσο «Πράσινη» είναι µια ∆ιεργασία ή Προϊόν.  

2. Κατάλυση στην Πράσινη Χηµεία (4 ώρες εβδοµαδιαίως επί 5 εβδοµάδες που αντιστοιχεί σε 10  δίωρες 
διαλέξεις σύνολο 20 ώρες) 

Περιεχόµενο:  Εισαγωγή, Ετερογενής όξινη κατάλυση στη Βιοµηχανία, ∆οµηµένα Μεσοπορώδη Υλικά ως 
Πράσινοι Καταλύτες, Βιοκαταλύτες, Η περίπτωση βιοµηχανικών πράσινων καταλυτών EnvirocatsTM., 
Συµπεράσµατα και προοπτικές.  
 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χηµικών ∆ιεργασιών και Εναλλακτικοί ∆ιαλύτες 

1. Έλεγχος Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων  Χηµικών  ∆ιεργασιών και Προϊόντων (4ώρες εβδοµαδιαίως 
επί 5 εβδοµάδες που αντιστοιχεί σε 10 δίωρες διαλέξεις σύνολο 20 ώρες) 

Περιεχόµενο:  Ρύποι και διεργασίες που απαιτούν άµεσες λύσεις µέσω της πράσινης χηµείας (ρύπανση και µείωση 
των φυσικών πόρων) , Νοµοθεσία για την κυκλοφορία νέων χηµικών (screening, toxicity tests), Περιβαλλοντική 
διαχείριση συστηµάτων, περιβαλλοντικές µελέτες, ανάλυση κινδύνου,  νοµοθεσία, Έλεγχος και παρακολούθηση 
αποβλήτων, Τεχνικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων, Ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση, 
Οικοτοξικολογία. 

2. ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (4 ώρες εβδοµαδιαίως επί 2 εβδοµάδες που αντιστοιχεί σε 4 
δίωρες διαλέξεις σύνολο 8 ώρες) 

Περιεχόµενο: Α) ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων.  Ρυθµοί παραγωγής αστικών λυµάτων - µέτρηση παροχής , 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυµάτων, Προεπεξεργασία , Πρωτoβάθµια καθίζηση , ∆ευτερoβάθµια 
επεξεργασία , Προχωρηµένη (τριτoβάθµια) επεξεργασία, Επεξεργασία λάσπης , Απολύµανση  Β) ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εισαγωγικές έννοιες και νοµοθετικό πλαίσιο, Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ρυθµοί 
παραγωγής των αστικών στερεών απoβλήτων,  Συλλογή και µεταφορά των αστικών στερεών απoβλήτων, 
Ανακύκλωση απoβλήτων - ∆ιαλογή στην πηγή, Μηχανικός διαχωρισµός, Θερµικές µέθοδοι επεξεργασίας 
απoβλήτων , Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας απoβλήτων, Χώροι Υγειονοµικής Ταφής απoβλήτων. 
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3. Εναλλακτικοί διαλύτες στις χηµικές αντιδράσεις και διεργασίες (4 ώρες εβδοµαδιαίως επί 3 εβδοµάδες 
που αντιστοιχεί σε 6  δίωρες διαλέξεις σύνολο 12  ώρες) 
A) Ιοντικά υγρά και Β) Νερό και υπερκρίσιµοι διαλύτες  

 
Ανανεώσιµες πρώτες ύλες για την παραγωγή χηµικών και ενέργειας 
(4 ώρες εβδοµαδιαίως επί 10  εβδοµάδες που αντιστοιχουν σε 20  δίωρες διαλέξεις σύνολο 40 ώρες) 

1. Βιοµάζα – Βιοδιϋλυση  
Αναγκαιότητα και πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα  ανανεώσιµων πρώτων έναντι µη-ανανεώσιµων πρώτων υλών, 
Βιοµάζα (Προέλευση, ιδιότητες, χηµική σύσταση, οικονοµικοί παράγοντες), Βιοδιΰληση [Η έννοια της 
βιοδιύλησης, είδη βιοδιύλησης(τύποι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), τεχνολογίες βιοδιύλησης (φυσικές, χηµικές, καταλυτικές, 
θερµικές, βιοτεχνολογικές), προϊόντα βιοδιυλιστηρίων τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, βιοδιυληστήρια σήµερα και µελλοντικά.] 

2. Βιοτεχνολογικές µέθοδοι παραγωγής βιοκαυσίµων. 
Αναερόβια χώνευση και βιοαέριο, βιοαιθανόλη, βιοϋδρογόνο, βιοντήζελ, ενεργειακές καλλιέργειες, 
αξιοποίηση αποβλήτων. 

3. Αεριοποίηση της βιοµάζας.   
∆ιεργασία, παραγωγή αερίου σύνθεσης και υδρογόνου, Fischer-Tropsch ντήζελ, µεθανόλη. 

4. Πυρόλυση βιοµάζας. 
∆ιεργασίες πυρόλυσης, παραγωγή βιοελαίου, παραγωγή καυσίµων και χηµικών. 

5. Πλατφόρµες χηµικών ενώσεων από βιοµάζα Ι.  
Γλυκερίνη. Εφαρµογές στα καύσιµα και καταλυτικές µετατροπές (αφυδάτωση, ολιγοµερισµός, 
αντίδραση µε αλκένια, ηλετροχηµική οξείδωση, καταλυτική οξείδωση σε αέρια φάση, εκλεκτική 
οξείδωση µε µοριακό υδρογόνο, ετερογενής καταλυτική υδρογόνωση, αναµόρφωση και παραγωγή 
υδρογόνου) 

6. Πλατφόρµες χηµικών ενώσεων από βιοµάζα ΙΙ.         
Τερπένια. Καταλυτικές µετατροπές σε π-κουµένιο και π-κρεζόλη, Υδατάνθρακες. Καταλυτικές 
µεταροπές α) Γλυκόζη σε  αραβιτόλη, sorbitol, gluconic acid β) Λακτόζη σε 2-ketolactobionate. 
Γαλακτικό οξύ. Μετατροπή σε πολυλακτίδια (PLA), Λεβουλινικό οξύ. Μετατροπή σε πυρολιδόνες 
(εφαρµογές ως διαλύτες, απορρυπαντικά, µονοµερή), Φουράνια. Καταλυτικές διεργσίες για την 
παραγωγή παραγώγων φουρανίου από υδατάνθρακες, καταλυτικές διεργασίες µετατροπής των 
παραγώγων του φουρανίου σε χηµικά και πολυµερή. 
 
Ενεργειακή αποδοτικότητα, νέες τεχνολογίες και Βιοµηχανική Οικολογία 
 (4 ώρες εβδοµαδιαίως επί 10 εβδοµάδες που αντιστοιχεί σε 20  δίωρες διαλέξεις σύνολο 40 ώρες) 

1. Ενέργεια και καθαρή τεχνολογία.  
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα έναντι ορυκτών καυσίµων και πυρηνικής 
ενέργειας & η αναγκαιότητα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, Παραγωγή υδρογόνου. 

2. Κελιά καυσίµου.  
Στερεοί και υγροί ηλεκτρολύτες, Η θερµοδυναµική των κελιών καυσίµου, Η κινητική των κελιών 
καυσίµου και τα είδη της υπέρτασης, Κελιά καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας στερεού ηλεκτρολύτη 
(SOFC), Κελιά καυσίµου πολυµερικής µεµβράνης (PEM), Άλλοι τύποι κελιών καυσίµου και νέες 
τεχνικές προσεγγίσεις. 

3. Φωτοκατάλυση. 
Εισαγωγή, Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες ηµιαγωγών, Αρχές της ετερογενούς φωτοκατάλυσης, 
φωτοκαταλύτες, φωτοαντιδραστήρες, εφαρµογές σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές διεργασίες. 

4. Βιοµηχανική οικολογία.  
 
Ερευνητική µεθοδολογία Τα θέµατα θα ανακοινωθούν, 2Χ13 δίωρες διαλέξεις. 
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