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Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2022-2023 
Τμήμα Χημείας –  Μάρτιος 2022 
Οι διπλωματικές είναι διαθέσιμες με προεργασία 5-6 εβδομάδων το καλοκαίρι. Αν και 

η παρούσα λίστα έχει 4 θέματα, το εργαστήριο μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 3 άτομα το 

πολύ.  
 

 
 
 
 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ / ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Τα «νανοϊόντα» είναι μια νέα κατηγορία μοριακών ιόντων μεγάλου μεγέθους που αρχίζουν να 

προσεγγίζουν τα μικρά νανοσωματίδια και έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια, επειδή ανοίγουν τις πύλες μιας νέας «χημείας διαλυμάτων» με πολύ υποσχόμενες 

εφαρμογές. Αν και πολλά από αυτά έχουν σημαντικό φορτίο, έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν 

τάση προσρόφησης ακόμα και σε επιφάνειες με το ίδιο φορτίο. Στην εργασία αυτή θα διερευνηθεί ο 

τρόπος αλληλεπίδρασης χαρακτηριστικών πολυοξομεταλλικών νανοϊόντων, όπως είναι το 

εμπορικό φωσφοβολφραμικό ανιόν (PW12O40
3-) ή το συνθετικό Na9(EuW10O36), με μικκύλια 

τασιενεργών μορίων που είναι μοντέλα-μιμητές των κυτταρικών μεμβρανών. Θα χρησιμοποιηθούν 

καθαρά μη-ιοντικά τασιενεργά (όπως το ημιβιομηχανικό Triton X-100) και δίπολα τασιενεργά 

(όπως το n-δωδεκυλο-Ν,Ν’-διμεθυλαμμώνιο προπανοσουλφονικό και το δωδεκυλο-διμεθυλαμινο-
οξείδιο) για να αποφευχθεί η ισχυρή αλληλεπίδραση των νανοϊόντων με αντίθετα φορτία που 

οδηγεί σε καταβύθιση. Θα μελετηθεί η επίδραση των νανοϊόντων στη κρίσιμη συγκέντρωση 

μικκυλιοποίησης των τασιενεργών και στο σημείο θόλωσης των διαλυμάτων τους, καθώς και ο 

πιθανός σχηματισμός νέων φάσεων με τα νανοϊόντα. Έμφαση θα δοθεί επίσης στη θερμοδυναμική 

των συστημάτων αυτών που θα μελετηθεί με θερμιδομετρία. 
   
Περιοχές της Χημείας: Φυσικοχημεία, Χημεία Επιφανειών, Χημεία Υλικών. 
Βασική Οργανολογία: Αγωγιμομετρία, φασματοσκοπίες UV-vis, Raman και φθορισμού, σκέδαση 

φωτός, ρεολογία, θερμιδομετρία με ισοθερμοκρασιακή τιτλοδότηση. 
Βιβλιογραφία 
B. Naskar et al., J. Phys. Chem. C 2015, 119, 20985. 
T. Buchecker et al., Chem. Commun. 2018, 54, 1833. 
N. Lei et al., Langmuir 2019, 35, 4370. 
J. Chen et al., Langmuir 2020, 36, 10519.  
 
 

 
 
 
 

 
XHMEIA ΥΛΙΚΩΝ 
Tα νανοσωματίδια CaCO3 αποτελούν αντικείμενο έρευνας εδώ και πολλές δεκαετίες, καθώς 

υπάρχουν αρκετά κρυσταλλικά πολύμορφα του CaCO3 και τα υλικά χρησιμοποιούνται ως βάση για 

την παρασκευή υβριδικών ανόργανων/οργανικών υλικών με εφαρμογές σε αισθητήρες και στην 

απόδοση φαρμάκων. Βασική πρόκληση είναι η σύνθεση μονοδιάσπαρτων σωματιδίων με μεγέθη 

ΘΕΜΑ 1: Αλληλεπίδραση πολυοξομεταλλικών ανιόντων με μικκύλια 

μη-ιοντικών και δίπολων τασιενεργών 

ΘΕΜΑ 2:  
Σύνθεση και στθεροποίηση μονοδιάσπαρτων νάνο/μικροσωματιδίων CaCO3 



κάτω από 1 μm, που έχουν τις κυριότερες βιοϊατρικές εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 

γίνει προσεκτικός έλεγχος της πυρήνωσης και του ρυθμού ανάπτυξης των κρυστάλλων και να 

σταθεροποιηθούν τα σωματίδια με στρώματα βιοσυμβατών πολυμερών, όπως η χιτοζάνη, το 

πολυακρυλικό οξύ, η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, και το αλγινικό νάτριο.  
Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει προσπάθεια σύνθεσης νανοσωματιδίων CaCO3 με διάφορες 

μεθόδους και διάφορους πολυμερικούς σταθεροποιητές. Τα σωματίδια διαλύονται στη συνέχεια σε 

όξινο περιβάλλον, οπότε παράγονται νανοκάψουλες πολυμερών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως μεταφορείς φαρμάκων. 
 
Περιοχές της Χημείας: Επιστήμη Κολλοειδών, Επιστήμη Υλικών, Νανοτεχνολογία 
Τεχνικές: Φασματοσκοπία FTIR (ή Raman), δυναμική σκέδαση φωτός, ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης (SEM), μέτρηση ζήτα-δυναμικού, περιθλασομετρία ακ΄τινω Χ από σκόνη (P-XRD). 
Βιβλιογραφία:  
J. Wang et al., J. Phys. Chem. C 2010, 114, 18940. 
D. Volodkin, Adv. Colloid Int. Sci. 2014, 207, 306. 
G.A. Islan et al., J. Colloid Int. Sci. 2015, 439, 76. 
D.B. Trushina et al., Cryst. Growth Des. 2016, 16, 1311. 
 
 

 
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Για την αναγέννηση των οστών χρησιμοποιούνται συχνά υλικά βασισμένα στα οξείδια πυριτίου ή 

τιτανίου σαν υποστρώματα για την ανάπτυξη νέου οστικού ιστού ή ακόμα και για τροφοδοσία των 

οστών με απαραίτητα συστατικά, όπως το φωσφορικό ασβέστιο. Το πρόβλημα των υλικών αυτών 

είναι ότι κολλάνε πάνω τους εύκολα διάφορες πρωτεϊνες του ορού του αίματος και τα καθιστούν 

ακατάλληλα για χρήση. Κατάλληλη τροποποίηση των υλικών με ουσίες που ελαττώνουν την 
προσρόφηση των πρωτεϊνών βελτιώνει δραματικά τις δυνατότητές τους. Στην εργασία αυτή θα 

συντεθούν με την κλασική μέθοδο sol-gel νανο/μικροσωματίδια μεσοπορώδους SiO2 που 

περιέχουν και Sr, που μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά υλικά. Στη συνέχεια τα υλικά 

αυτά επιστρώνονται με κατάλληλο μίγμα των πυριτικών μορίων 3-αμινοπρόπυλο-τριαιθόξυσιλάνιο 

(APTES) και καρβόξυ-τριαιθόξυσιλάνιο (CTES), που δημιουργούν ένα «διπολικό» στρώμα 

θετικών και αρνητικών φορτίων στην επιφάνεια των αρχικών νανοσωματιδίων. Το στρώμα αυτό θα 

ελεγχθεί για την ικανότητά του να παρεμποδίζει τη ρόφηση πρωτεϊνών του αίματος, όπως η BSA 
και τo ινωδογόνο (fibrinogen), από υγρά που μιμούνται το πλάσμα. Η εργασία πιθανώς θα 

επεκταθεί με χρήση ενός σιλανίου που φέρει αρνητικό και θετικό φορτίο στο ίδιο μόριο για να 

αποφευχθεί η χρήση δύο διαφορετικών σιλανίων. Άλλη πιθανή επέκταση θα είναι η δημιουργία 

επιστρωμάτων SiO2 σε επίπεδες επιφάνειες γυαλιού και η μετέπειτα τροποποίηση αυτών των 

επιστρωμάτων με στιβάδες διπόλων. 
 
Περιοχές της Χημείας: Επιστήμη Κολλοειδών, Χημεία Επιφανειών, Χημεία Υλικών, Βιοϊατρική 
Τεχνολογία. 
Συνεργασία: Με Ι. Σαρηγιάννη (τμήμα Φαρμακευτικής, Παν. Λευκωσίας). 
Τεχνικές: Φασματοσκοπίες UV-vis και FTIR, ποροσιμετρία (πιθανά), ξήρανση με ψεκασμό, 

περίθλαση ακτίνων X από σκόνη (P-XRD), ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), μέτρηση 

ζήτα-δυναμικού. 
Βιβλιογραφία:  

ΘΕΜΑ 3:    Σύνθεση με τεχνική sol-gel πυριτικών υλικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για αναγέννηση οστών 
 



Ρ. Μολέσκη, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημείας (2006). 
T. Suteewong et al., J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 172. 
C. Pontremoli et al. J. Colloid Int. Sci. 2020, 563, 92. 
 
 

 
 
 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 
Οι λανθανίδες αποτελούν παραπροϊόν αντιδράσεων στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και 

εμφανίζονται στα πυρηνικά απόβλητα ως ένα πολύπλοκο μίγμα ιόντων Ln3+. O διαχωρισμός και η 

ανάκτησή τους από τα πυρηνικά απόβλητα βασίζεται σε πολλαπλά βήματα εκχύλισης και 

χρησιμοποιεί ειδικά εκχυλιστικά μόρια, αντιμετωπίζεται δε συνήθως ως θέμα ανόργανης χημείας 

ένταξης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν εργάζεται κανείς με λανθανίδες πρέπει να λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τα είδη που υπάρχουν στο διάλυμα. Τα φωσφολιπίδια αποτελούν καλά μιμητικά 

μόρια για πολλά από τα εκχυλιστικά μόρια των λανθανιδών που περιέχουν φωσφόρο. Επιπρόσθετα, 

είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η κατανόηση της συμπεριφοράς των λανθανιδών σε βιολογικές 

μεμβράνες, που το κυριότερο συστατικό τους είναι τα διάφορα φωσφολιπίδια. Στο εργαστήριο 

Φυσικοχημείας Κολλοειδών και Επιφανειών έχει ήδη συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος 

αποτελεσμάτων για τις αλληλεπιδράσεις φωσφολιπιδίων με λανθανίδες.  Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία θα μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις αυτές με χρήση μικκυλίων DPC (dodecyl 
phosphocholine) και κυστιδίων DPPC (διπαλμιτοϋλο-φωσφατιδυλοχολίνη). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχει η δυνατότητα παραγωγής gel από τα μικκύλια και τις λανθανίδες, ακόμα και σε πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις DPC, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση Ln3+ και στην παρουσία συμπλεκτικών 

ανιόντων όπως τα νιτρικά και τα θειικά. Ενδιαφέρει επίσης η επίδραση του ανιόντος του άλατος 

της λανθανίδας, που καθορίζει πολλές δομικές ιδιότητες των μιγμάτων. Τέλος έχει ενδιαφέρον η 

σταθερότητα των κυστιδίων στην παρουσία αλάτων λανθανίδων. 
Περιοχές της Χημείας: Φυσικοχημεία Επιφανειών, Επιστήμη Κολλοειδών. 
Βασική Οργανολογία: Φασματοφωτομετρία UV-vis και φθορισμού, προχωρημένη ρεολογία, 
οπτική μικροσκοπία, ηλεκτροφόρηση (πιθανά), ισοθερμοκρασιακή θερμιδομετρία με τιτλοδότηση 

(ITC). Περιθλασομετρία ακτίνων Χ από σκόνες (P-XRD). 
Βιβλιογραφία 
Κ. Σωφρονίου, Διατριβή Μάστερ, Τμήμα Χημείας (2018). 
Γ. Ρετσίδης, Διπλωματική εργασία, Τμήμα Χημείας (2019). 
S. Bornemann et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 5730. 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 4: Αλληλεπίδραση λανθανίδων με πρότυπα λιπιδικά συστήματα 


