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Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών διατίθενται άμεσα προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 

στις παρακάτω θεματικές περιοχές. 

 

 Διπλωματική 1: Ρεολογικές ιδιότητες γεωτρητικών ρευστών 

 Τα γεωτρητικά ρευστά είναι ειδικά ρευστά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την εξόρυξη πετρελαίου 

με στόχο να παρέχουν την απαραίτητη ψύξη, να συμπαρασύρουν με τη ροή τους και να 

απομακρύνουν τα θραύσματα της εξόρυξης και να επουλώνουν πλάγιες ρωγμές ώστε να μην 

δημιουργούνται σημαντικές απώλειες γεωτρητικού ρευστού. Τα γεωτρητικά ρευστά που 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι υδατικά αιωρήματα στη βάση του μπεντονίτη. 

Σχετικά πρόσφατη έρευνα στο εργαστήριο έχει δείξει πως οι ρεολογικές ιδιότητες γεωτρητικών 

ρευστών στη βάση του μπεντονίτη επηρεάζονται σημαντικά με την εισαγωγή επιφανειακά 

τροποποιημένων νανοσωματιδίων στο γεωτρητικό ρευστό. 

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων και 

η μελέτη ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά ενός γεωτρητικού ρευστού συναρτήσει της 

περιεκτικότητάς τους.     

    

Διπλωματική 2: Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυκρυσταλλικών υλικών της δομής του 

περοβσκίτη 

Οι περοβσκίτες είναι μικτά οξείδια του γενικού χημικού τύπου ΑΒ2Ο4. Χαρακτηριστικό πολλών 

υλικών της δομής του περοβσκίτη είναι πως μπορούν να παρουσιάζουν αξιόλογες αποκλίσεις από 

τη στοιχειομετρία και να περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις ανιοντικών κενών. Αυτό τα καθιστά 

πολύ καλούς αγωγούς ιόντων Οξυγόνου ο συντελεστής διάχυσης των οποίων παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα αυξημένος. 

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση πολυκρυσταλλικών υλικών της δομής του 

περοβσκίτη διαφόρων χημικών συστάσεων με διεργασίες τεχνολογίας επεξεργασίας κόνεως και ο 

φυσικοχημικός τους χαρακτηρισμός ο οποίος περιλαμβάνει έλεγχο δομής, μορφολογίας και 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων.   

 

Διπλωματική 3: Οξείδια σε οξειδοαναγωγικές χημικές διεργασίες 

Πολλές χημικές διεργασίες περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος στηρίζονται στην 

οξειδοαναγωγική συμπεριφορά υλικών. Δηλαδή στο πρώτο στάδιο της διεργασίας (αυτό της 

αναγωγής) το οξείδιο παρέχει το οξυγόνο του πλέγματός του για μια αντίδραση καύσης κάποιου π.χ. 

υδρογονάνθρακα (δημιουργώντας έτσι ανιοντικά κενά στο πλέγμα του),ενώ σε ένα δεύτερο δεύτερο 

στάδιο (αυτό της οξείδωσης) το υλικό «αναγεννάται» και πληροί τα ανιοντικά κενά με οξυγόνο το 

οποίο παρέχεται είτε από τον αέρα είτε από τη διάσπαση κάποιας ένωσης (π.χ. H2O, CO2) η οποία 

στο μόριό της περιέχει οξυγόνο. 

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η πειραματική αξολόγηση της οξειδοαναγωγικής 

συμπεριφοράς απλών ή μικτών οξειδίων σε τέτοιου είδους διεργασίες και η διεξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τις παραμέτρους που καθορίζουν την οξειδοαναγωγική συμπεριφορά 

των υλικών.     
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Διάφορα (σημαντικά) σχόλια: 

 

 Όλες οι προαναφερόμενες διπλωματικές εργασίες είναι πειραματικές και επειδή η απαιτούμενη υποδομή 

για την εκτέλεσή τους (υποδομή σύνθεσης, εξοπλισμός χαρακτηρισμού και αξιολόγησης) βρίσκεται στο 

Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών στο ΕΚΕΤΑ (Θέρμη), εκεί θα είναι και ο χώρος εκπόνησής τους.  

 

 Συνίσταται οι φοιτητές που θα τις εκπονήσουν να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση του αντικειμένου 

των μαθημάτων «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι & ΙΙ». Πρόσθετο πλεονέκτημα αποδίδει ενδεχόμενη 

παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής «Διαγνωστικές Μέθοδοι στη Μελέτη των Υλικών». 

 

 Επειδή πολλά πειράματα και μετρήσεις είναι χρονοβόρα και απαιτείται τακτική παρουσία στο 

εργαστήριο θα ήταν καλό οι φοιτητ- ες/-τριες που θα τις εκπονήσουν να μην έχουν αυξημένες  άλλες 

υποχρεώσεις. 

 

 Όλες οι διπλωματικές αφορούν σε καινοτόμα και σύγχρονα ερευνητικά πεδία και τυχόν ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα που θα δημιουργηθούν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο είτε δημοσίευσης είτε 

παρουσίασης σε επιστημονικό συνέδριο. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

 

Β. Ζασπάλης, τηλ. 2310 996201 (zaspalis@auth.gr) 

Λ. Ναλμπαντιάν, τηλ. 2310 498142 (nalbanti@cperi.certh.gr) 

   

 

 

 

 

 

Kαθ. Β. Ζασπάλης 
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