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Γνωστικοί στόχοι: α. Εργαστήρια: Εξοικείωση με την πειραματική διαδικασία 

φυσικοχημικών μετρήσεων, όπως πχ. τιτλοδοτήσεις, πεχαμετρία, πολωσιμετρία, 

φασματοφωτομετρία, διαχωρισμός φάσεων, δημιουργία διαγραμμάτων, παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων με την μορφή έκθεσης. 

β.  Διαλέξεις: Η κατανόηση από την μεριά των φοιτητών των βασικών εννοιών της 

θερμοδυναμικής και της χρησιμότητάς τους στην κατανόηση και επίλυση βασικών 

φυσικοχημικών προβλημάτων.  

Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές φυσικοχημικές έννοιες και φαινόμενα που 

συνδέονται με το αντικείμενο της Φαρμακευτικής επιστήμης (π.χ. φασικές μεταβολές, 

κατανομή-εκχύλιση, ιοντική ισορροπία, φαινόμενα σε επιφάνειες-διεπιφάνειες, 

κολλοειδή συστήματα, γαλακτώματα κλπ.).  

Η κατανόηση των βασικών αρχών της κινητικής των αντιδράσεων  και των νόμων που 

τις διέπουν με στόχο την καλύτερη και ευχερέστερη μελλοντική κατανόηση και της 

φαρμακοκινητικής. 

Η απόκτηση ικανότητας επίλυσης απλών φυσικοχημικών προβλημάτων. 

 

Δεξιότητες: Εξοικείωση με βασικές έννοιες μέρους της φυσικοχημείας, που απαιτείται 

για τους φοιτητές του Φαρμακευτικής. 

 

Διδακτικές μέθοδοι:  

Διαλέξεις, που περιλαμβάνουν και επίλυση ασκήσεων με την μορφή φροντιστηριακών 

ασκήσεων και εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

Χημική Θερμοδυναμική Γενικά για τη θερμοδυναμική, Ορισμοί και βασικές 

έννοιες της θερμοδυναμικής, Θερμοδυναμικό σύστημα, Θερμοδυναμική κατάσταση, 

Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, Εκτατικά και εντατικά καταστατικά μεγέθη, 

Θερμοδυναμική ισορροπία, Θεωρητικές βάσεις της θερμοδυναμικής, Θερμοκρασία και 

μηδενικό θερμοδυναμικό αξίωμα, Εσωτερική ενέργεια, έργο, θερμότητα, Το πρώτο 

θερμοδυναμικό αξίωμα, Ενθαλπία, Θερμοχωρητικότητα, Γραμμομοριακή θερμότητα 

στερεών στοιχείων, Εφαρμογές του 1ου Θ.Α. στα ιδανικά αέρια, Πραγματικά αέρια, Μη 

ιδανικά αέρια-μια νέα καταστατική εξίσωση, Κρίσιμα δεδομένα, Σχέση κρίσιμων 

δεδομένων με τις σταθερές van der Waals, Νόμος των αντιστοίχων καταστάσεων, 

Εξαερίωση και θερμότητα εξαερίωσης, Κανόνας του Τrouton, Θερμοχημεία, Η θερμότητα 

στις χημικές αντιδράσεις, Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, Εντροπία, Υπολογισμοί 

μεταβολών της εντροπίας, Ελεύθερη ενέργεια, Κανονικές καταστάσεις, Χημικό δυναμικό, 

Κριτήρια ισορροπίας και αυθορμήτων μεταβολών. 

Ισορροπία Φάσεων Συνθήκη ισορροπίας φάσεων, Νόμος φάσεων του Gibbs και 

εφαρμογή σε απλό σύστημα ενός συστατικού, Διάγραμμα φάσεων του νερού, 

Διαγράμματα φάσεων, Ισορροπία ατμών/υγρού για σύστημα ενός συστατικού, 

 εξίσωση Clausius-Clapeyron.  

Χημική Ισορροπία Εκφράσεις της σταθεράς χημικής ισορροπίας i. 

Αντιδράσεις στην αέριο φάση i. Αντιδράσεις σε υγρά μίγματα ή διαλύματα iii.Αντιδράσεις 

όπου ένα ή περισσότερα από τα συστατικά τους βρίσκονται σε συμπυκνωμένη ή γενικά 

μη αναμίξιμη φάση, Εξάρτηση της σταθεράς χημικής ισορροπίας από τη θερμοκρασία, 

Υπολογισμός των ΔΗ, ΔG, ΔS αντίδρασης σε ορισμένη θερμοκρασία από τις αντίστοιχες 

κανονικές ενθαλπίες και ελεύθερες ενέργειες σχηματισμού των αντιδρώντων και 

προϊόντων.  

Αντιδράσεις σε Βιολογικά Συστήματα και Βιοενεργητική Το ATP ως μεταφορέας 

της χημικής ενέργειας, Δομή και ιδιότητες του ATP , Κανονική ενέργεια υδρολύσεως του 

ATP, Κεντρικός ρόλος του συστήματος ATP-ADP, Αντιδράσεις σε βιολογικά συστήματα, 

Υδρόλυση πεπτιδικού δεσμού, Αντιδράσεις μεταφοράς ομάδας, Ενζυματική σύζευξη 

αντιδράσεων, Βιοσύνθεση και διάσπαση της γλυκόζης, Σύνθεση της γλυκόζης, Καύση 

της γλυκόζης. 

Φυσικοχημεία Συστημάτων Διαλύματα αερίων σε υγρά, Διαλύματα υγρών 

πλήρως αναμειγνυόμενων, Αποκλίσεις από τον νόμο του Raoult, Συστήματα μη 

αναμειγνυόμενων υγρών, Κατανομή ουσίας σε σύστημα δύο μη αναμειγνυόμενων 



υγρών, Εκχύλιση διαλυμένης ουσίας από διάλυμα, Διαλύματα μη πτητικών ουσιών σε 

υγρά. 

 

Χημεία Επιφανειών Διεπιφάνεια αερίου/στερεού, Ισόθερμες εξισώσεις, 

Διεπιφάνειες στερεού/υγρού, αερίου/υγρού και υγρού/υγρού, Επιφανειακή και 

διεπιφανειακή τάση, Επιφανειακή τάση διαλυμάτων, Μονομοριακά υμένια, 

Χρωματογραφία, Ιονανταλλαγή. 

 

  Κολλοειδή Εισαγωγή, Παρασκευή καθαρισμός και ιδιότητες κολλοειδών 

συστημάτων διασποράς, 1. Κινητικές ιδιότητες κολλοειδών, Διάχυση κολλοειδών, 

Καθίζηση των κολλοειδών, Ωσμωτική πίεση κολλοειδών, Iσορροπία Donnan, 2. Οπτικές 

ιδιότητες κολλοειδών Μικροσκοπική παρατήρηση των κολλοειδών. 3. Ηλεκτρικές 

ιδιότητες κολλοειδών, Ισοηλεκτρικό σημείο κολλοειδών, Σταθερότητα κολλοειδών 

συστημάτων διασποράς, Γαλακτώματα. 

Hλεκτροχημεία Α. Εισαγωγή - Ηλεκτρολυτική αγωγή του ρεύματος, Αγωγιμότητα 

ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, Eφαρμογές αγωγιμομετρικών μετρήσεων, 1. 

Προσδιορισμός της διαλυτότητας δυσδιαλύτου άλατος, 2. Προσδιορισμός του βαθμού 

διάστασης ασθενών ηλεκτρολυτών, 3. Αγωγιμομετρικές τιτλοδοτήσεις. 

B. Αρχές ηλεκτρολυτικής διαστάσεως, Θεωρία του Arrhenius και ελλείψεις, 

Συντελεστής του vant'Hoff και βαθμός διαστάσεως, Νόμος της αραιώσεως του Ostwald, 

Ενεργότητα και συντελεστής ενεργότητας των ιόντων, Ιονική ισχύς και συντελεστής 

Bjerrum, Oρικός τύπος των Debye-Hϋckel. 

Γ. Ιοντική Ισορροπία, Ιονισμός του νερού, Ιονική ισορροπία σε διαλύματα οξέων 

και βάσεων, Σταθερά διαστάσεως οξέων και βάσεων, Διαλύματα ασθενών οξέων, και 

βάσεων, Δείκτες, Ρυθμιστικά διαλύματα.  

Δ. Γαλβανικά Στοιχεία, Απόλυτο δυναμικό και κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου, 

Hλεκτρόδια αργύρου-χλωριούχου αργύρου και καλομέλανα. 

Κινητική Χημικών Αντιδράσεων Εισαγωγή, Ταχύτητα και τάξη αντιδράσεως, 

Μοριακότητα αντιδράσεως, Χρόνος υποδιπλασιασμού, Αντιδράσεις μηδενικής πρώτης και 

δευτέρας τάξης, Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων, 

Ενεργοποιημένο σύμπλοκο.     

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. “Σημειώσεις Φυσικοχημείας για τους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος”, Α. 

Αβρανάς, Ι. Ζιώγας, Α. Παπουτσής, Σ. Σωτηρόπουλος (2005). 

2. “Φυσικοχημεία” Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Atkins Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (2005). 

3. “Αtkin’s Physical Chemistry”, P. Atkins, J. de Paula, Oxford University Press 

(2006) 

4. “Φυσικοχημεία” Γεωργίου Καραϊσκάκη Εκδ. Τραυλός & ΣΙΑ ΟΕ.  

5. “Πειραματική Φυσική-Χημεία”, Ι.Α.Μουμτζής, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη (2004). 

6. “Φυσική Χημεία Ομογενών και Ετερογενών Συστημάτων”, Δ.Α. Γιαννακουδάκης, 

Θεσσαλονίκη (1985-1986). 

7. “Ηλεκτροχημεία”, Ι.Α. Μουμτζής, Δ.Π. Σαζού, Δήμητρα , Θεσσαλονίκη (1992). 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων 

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Α. Εργαστηριακών ασκήσεων:  Μετά από κάθε εργαστηριακή άσκηση και πριν 

ξεκινήσει η επόμενη, παραδίδεται υποχρεωτικά εργασία η οποία περιέχει ένα σύντομο 

θεωρητικό μέρος της άσκησης και τα πειραματικά αποτελέσματα κατάλληλα 

επεξεργασμένα. Κάθε εργαστηριακή άσκηση βαθμολογείται. Ο συνολικός βαθμός των 

εργαστηριακών ασκήσεων προσμετράται με τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος.  

Β. Διαλέξεων: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνει πέντε 

θέματα, με υποερωτήσεις, τα οποία είναι ισοδύναμα, κάθε θέμα δηλαδή αντιστοιχεί σε 2 

μονάδες. Στα θέματα περιλαμβάνονται θεωρία και  ασκήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στις 

εξετάσεις έχουν μόνον όσοι έχουν κάνει και τις οκτώ εργαστηριακές ασκήσεις και έχουν 

παραδώσει τις εργασίες τους και έχουν γίνει δεκτές. Ο χρόνος εξέτασης είναι τρεις ώρες. 

Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες και χώρους που 

ανακοινώνει το Φαρμακευτικό Τμήμα. 

 



Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή 

Powerpoint) καθώς και με διαφάνειες. 

 Το βιβλίο “Σημειώσεις Φυσικοχημείας για τους φοιτητές του Φαρμακευτικού 

Τμήματος”, Α. Αβρανάς, Ι. Ζιώγας, Α. Παπουτσής, Σ. Σωτηρόπουλος (2005), που 

περιέχει όλη τη θεωρία καθώς και τις εργαστηριακές ασκήσεις, βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Χημείας www.chem.auth.gr, Εργαστήριο 

Φυσικοχημείας (κ. Α. Αβρανάς). Επίσης υλικό του μαθήματος και των εργαστηρίων 

βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση (διδάσκοντες κ. Σ. Σωτηρόπουλος και κ. Δ. Τσιπλακίδης).  

 

Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει 36 διαλέξεις και 8 εργαστηριακές 

ασκήσεις. 

α) Διαλέξεις. Οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την εβδομάδα στην 

Αίθουσα Α του Παλαιού Χημείου. 

 

http://www.chem.auth.gr/


Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1-2 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 

Θερμοδυναμικής 

Παπουτσής  

3 Θερμοδυναμικά καταστατικά μεγέθη, 

καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 

Παπουτσής 

4 Θερμοδυναμική Ισορροπία Παπουτσής 

5 Θερμοκρασία – Μηδενικό 

Θερμοδυναμικό αξίωμα 

Παπουτσής 

6 Εσωτερική ενέργεια – Έργο – 

Θερμότητα 

Παπουτσής 

7 Πρώτο Θερμοδυναμικό αξίωμα Παπουτσής 

8 Ενθαλπία – Θερμοχωρητικότητα Παπουτσής 

9 Εφαρμογές του 1ου Θερμοδυναμικού 

αξιώματος στα ιδανικά αέρια 

Παπουτσής 

10 Πραγματικά αέρια –Αποκλίσεις από 

την ιδανική συμπεριφορά 

Παπουτσής 

11 Θερμοχημεία – Εφαρμογές 

(προβλήματα) 

Παπουτσής 

12 Δεύτερο Θερμοδυναμικό αξίωμα – 

Εντροπία – Υπολογισμοί μεταβολών 

της 

Παπουτσής 

13 Θερμοδυναμικές έννοιες, μεταβλητές 

και συναρτήσεις. Κριτήρια ισορροπίας 

συστημάτων υπό διαφορετικές 

συνθήκες. 

Σωτηρόπουλος 

14 Ισορροπία Φάσεων-Νόμος Φάσεων του 

Gibbs.-Εξισώσεις Clapeyron και 

Clausius-Clapeyron. 

Σωτηρόπουλος 

15 Χημική Ισορροπία. Επίδραση της 

θερμοκρασίας στη σταθερά ισορροπίας 

αντίδρασης. 

Σωτηρόπουλος 

16 Μεθοδολογία εύρεσης 

θερμοδυναμικών δεδομένων 

αντίδρασης για διάφορες 

συνθήκες από βιβλιογραφικά 

δεδομένα πρότυπων ποσοτήτων. 

Σωτηρόπουλος 

17 Θερμοδυναμική μελέτη βιοχημικών 

αντιδράσεων. 

Σωτηρόπουλος 

18 Παραδείγματα ασκήσεων φασικής και 

χημικής ισορροπίας. 

Σωτηρόπουλος 

19-24 Φυσικοχημεία Συστημάτων  Τσιπλακίδης 

25-26 Κινητική χημικών αντιδράσεων-

Αντιδράσεις μηδενικής, πρώτης και 

δευτέρας τάξης 

Αβρανάς 

27 Επίδραση της θερμοκρασίας στη 

κινητική αντιδράσεων 

Αβρανάς 

28 Ασκήσεις Χημικής Κινητικής  Αβρανάς 

29-31 Χημεία Επιφανειών Αβρανάς 

32-34 Κολλοειδή Αβρανάς 

35-36 Ηλεκτροχημεία-Εφαρμογές Αβρανάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



β) Εργαστήρια 

 

Εργαστήριο Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1 Πεχαμετρία - Προσδιορισμός pKa 

ασθενούς οξέος 

Όλοι οι διδάσκοντες  

2 Αγωγιμομετρία - Προσδιορισμός 

κρίσιμης συγκέντρωσης 

σχηματισμού μικκυλίων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

3 Φασματοφωτομετρία - Εύρεση της 

ειδικής ταχύτητας της οξείδωσης 

του KI από H2O2 

Όλοι οι διδάσκοντες 

4 Πολωσιμετρία - Μέτρηση γωνίας 

στροφής οπτικά ενεργών ουσιών 

και προσδιορισμός της ειδικής 

στροφικής ικανότητας (για το 

καλαμοσάκχαρο) 

Όλοι οι διδάσκοντες 

5 Διαλυτότητα - Εύρεση ΔΗ 

διαλυτότητας του ΝaHCO3 στο νερό 

Όλοι οι διδάσκοντες 

6 Τριαδικά συστήματα - Κατασκευή 

τριγωνικού διαγράμματος 

Όλοι οι διδάσκοντες 

7 Κολλοειδή - Εύρεση ισοηλεκτρικού 

σημείου αλβουμίνης – Παρασκευή, 

κροκίδωση και προστασία από 

κροκίδωση υδρόφοβου κολλοειδούς 

Fe(OH)3 

Όλοι οι διδάσκοντες 

8 Κατανομή - Εύρεση συντελεστού 

κατανομής ιωδίου μεταξύ οργανικής 

φάσης-νερού 

Όλοι οι διδάσκοντες 

 

 


