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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η καθημερινή χρήση πλαστικών σε μεγάλη έκταση αποδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας περιβαλλοντικά 
φιλικής τεχνολογίας για την παρασκευή μερικώς ανανεώσιμων αλειφατικών πολυεστέρων [1]. Τα συγκεκριμένα 
πολυμερή και ειδικά αυτά που προέρχονται από αντιδράσεις πολυσυμπύκνωσης διολών και διοξέων αποτελούν 
μια ενδιαφέρουσα ομάδα υλικών, κατάλληλη να αντικαταστήσει αρκετά συμβατικά θερμοπλαστικά [2]. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, μελετάται η σύνθεση αντίστοιχων πολυεστέρων που παράγονται από την 1,4-
βουτανοδιόλη ή την 1,8-οκτανοδιόλη με μια σειρά διοξέων και παραγώγων αυτών, όπως ο ηλεκτρικός 
διαιθυλεστέρας, το αδιπικό οξύ, το σεβακικό οξύ, το 1,12-δωδεκανοδιϊκό οξύ και το 1,14-τετραδεκανοδιϊκό οξύ 
[3]. Η προτεινόμενη τεχνολογία σύνθεσης περιλαμβάνει ως πρώτο στάδιο τη παρασκευή προπολυμερών μέσω 
ενζυμικού πολυμερισμού, ο οποίος διεξάγεται παρουσία διαλυτών με ταυτόχρονη απομάκρυνση του 
παραπροϊόντος της αντίδρασης με χρήση μοριακών κοσκίνων ή με εφαρμογή κενού. Αρχικά, παράγονται 
ενζυμικά ο πολυ(αδιπικός οκτυλεστέρας) (ΡΕ 8.6), ο πολυ(δωδεκανοδιϊκός οκτυλεστέρας) (PE 8.12) και ο 
πολυ(τετραδεκανοδιϊκός οκτυλεστέρας) (PE 8.14) σε διαλύτη τολουόλιο παρουσία μοριακών κοσκίνων και με 
βιοκαταλύτη το Νovozym 435, δίνοντας ωστόσο χαμηλού μοριακού βάρους προϊόντα. Έπειτα, η ενζυμική 
σύνθεση εστιάζεται στους ΡΕ 8.12 και ΡΕ 8.14, οι οποίοι παρασκευάζονται σε αριστοποιημένες συνθήκες, 
χρησιμοποιώντας διφαινυλαιθέρα ως διαλύτη και εφαρμόζοντας κενό, ως μια πιο αποτελεσματική μέθοδο 
απομάκρυνσης του παραπροϊόντος. Η βελτιστοποιημένη αυτή μέθοδος εφαρμόζεται επίσης για την παρασκευή 
ενός ακόμα πολυεστέρα μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας, τον πολυ(σεβακικό οκτυλεστέρα) (ΡΕ 8.10), καθώς και 
ενός πολυεστέρα μικρής ανθρακικής αλυσίδας, τον πολυ(ηλεκτρικό βουτυλεστέρα) (ΡΕ 4.4). Το δεύτερο στάδιο 
της προτεινόμενης «πράσινης» τεχνολογίας περιλαμβάνει μια διεργασία μεταπολυμερισμού των ενζυμικά 
παραγόμενων προπολυμερών σε κατάσταση τήγματος ή στερεάς φάσης. Η διεργασία του μεταπολυμερισμού 
πραγματοποιείται απουσία βιοκαταλύτη και σε θερμοκρασίες πλησίον του σημείου τήξης του προπολυμερούς 
(Tm-T=15.5 μέχρι 4oC). Με έμφαση στους ΡΕ 4.4 και ΡΕ 8.12, εξετάζεται ο μεταπολυμερισμός υπό κενό και σε 
ροή φέροντος αζώτου οδηγώντας σε αύξηση του μοριακού βάρους και βελτίωση των φυσικοχημικών 
χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος. 
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