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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή της επιστημονικής κοινότητας και της 

βιομηχανίας πλαστικών προς τα βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πηγάζουν από την αλόγιστη 

χρήση των πολυμερών στην πλαστική συσκευασία [1, 2]. Ανάμεσά τους, ο 

πολυ(ηλεκτρικός βουτυλεστέρας) (PBS) είναι ένας γραμμικός αλειφατικός πολυεστέρας, 

με παραπλήσιες ιδιότητες με αυτές των πολυολεφινών [2]. Το επικρατές σχήμα 

παραγωγής του PBS περιλαμβάνει μια αντίδραση πολυσυμπύκνωσης δύο σταδίων 

μεταξύ της 1,4 βουτανοδιόλης και του ηλεκτρικού οξέος, υπό την παρουσία καταλυτών 

τιτανίου [3]. Ο λόγος για τον οποίο το εν λόγω πολυμερές διεκδικεί ολοένα και 

μεγαλύτερο μερίδιο του ενδιαφέροντος είναι γιατί και τα δύο μονομερή από τα οποία 

προέρχεται μπορούν να παραχθούν από βιολογικές πρώτες ύλες [4, 5]. Ωστόσο, παρά τις 

ικανοποιητικές μηχανικές του ιδιότητες και τα σχετικά υψηλά σημεία τήξης (~115–117 
ο
C) σε σύγκριση με άλλα βιοπολυμερή, η μεγάλη επιδεκτικότητα υδρολυτικής διάσπασης 

που παρουσιάζει όταν εκτίθεται σε περιβάλλον υγρασίας λειτουργεί αποτρεπτικά στην 

καθιέρωσή του [6, 7].   

 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται φανερή η ανάγκη για τη μελέτη της υδρολυτικής 

γήρανσης του  PBS, γεγονός που επηρεάζει και την αποθήκευση του συγκεκριμένου 

υλικού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε η υδρολυτική αποικοδόμηση του PBS σε 

περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας, εξετάζοντας εκ παραλλήλου την 

επίδραση της σύστασής του στην εξέλιξη του φαινομένου, με απώτερο στόχο την 

ανάπτυξη μοντέλων πρόρρησης για τη διάρκεια ζωής και των κατάλληλων οδηγιών προς 

την αντίστοιχη βιομηχανία.  
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