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Τρόπος Παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος 

 e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/    

 Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνικά 

Προαπαιτήσεις 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του μεγέθους τεμαχιδίων και οι μέθοδοι 

μέτρησης του. Η κατανόηση βασικών διεργασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγή φαρμάκων και 

γενικότερα στη Φαρμακευτική, όπως είναι η άλεση, η ανάμιξη, ο διαχωρισμός σωματιδίων και η 

ξήρανση, συμπεριλαμβανομένης και της λυοφιλοποίησης. Με τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις 

επιδείξεις των συσκευών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω διεργασίες.  

The main objective of the course is to understand the concept of particle size and its methods of 

measurement. Understanding key processes used in the production of pharmaceuticals and 

pharmaceuticals in general, such as crystallization, grinding, mixing, particle separation and drying 

including freeze drying. Laboratory practical work and video demonstrations are complementary used 

aiming to acquaint students with the above unit operations. 

Γενικές Ικανότητες 

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Γενικά περί φαρμακευτικής βιομηχανίας. Στάδια ανάπτυξης φαρμακευτικών μορφών. Αδεια παραγωγής 

και κυκλοφορίας. Βασικές φαρμακευτικές διεργασίες. Κρυστάλλωση-Μηχανισμός, μέθοδοι και συσκευές. 

Ελάττωση μεγέθους – Μηχανισμός, ιδιότητες υλικών που επηρεάζουν, ενεργειακή θεώρηση, ειδικές 

περιπτώσεις. Μέθοδοι και συσκευές. Μέγεθος λαμβανόμενων τεμαχιδίων και μεταβολές κατά την άλεση. 

Μηχανικοί διαχωρισμοί τεμαχιδίων – Μέθοδοι, εκτίμηση αποτελεσματικότητας. Διαχωρισμός από αέριο 
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φορέα με κοσκίνιση, αεροδυναμική ταξινόμηση, κατακάθιση, έκλουση. Διήθηση και παράγοντες την 

επηρεάζουν, μηχανισμοί, μέσα και συσκευές διήθησης. Ανάμιξη κόνεων – Μηχανισμός τυχαίας ανάμιξης 

και αλληλεπιδρώντων συστατικών. Δειγματοληψία, μέγεθος δείγματος και δείκτες αποτελεσματικότητας. 

Παράγοντες που επηρεάζουν: αναλογία συστατικών, μέγεθος, σχήμα και πυκνότητα τεμαχιδίων, 

υγρασία, στατικός ηλεκτρισμός, βαθμός πλήρωσης θαλάμου ανάμιξης. Τύποι, χαρακτηριστικά και 

λειτουργία αναμικτήρων. Ξήρανση – Ορισμοί. Μέτρηση υγρασίας. Θεωρία ξήρανσης, τρόποι 

μετακίνησης υγρασίας, μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας, περίοδοι ξήρανσης, υγρασία ισορροπίας και 

συμπεριφορά υλικών. Τύποι ξηραντήρων. Λυοφιλοποίηση – Αρχές λυοφιλοποίησης και εφαρμογές στη 

Φαρμακευτική. Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών αφορούν τις διεργασίες της άλεσης, ανάμιξης και 

ξήρανσης που διδάσκονται στο μάθημα. Χρησιμοποιούνται προγράμματα Η/Υ για την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. 

 

General aspects about pharmaceutical industry. Phases of the development of pharmaceutical dosage 

forms. Production and marketing license. Fundamental unit operations. Crystallization-Mechanism, 

methods and devices. Reduction in size - Mechanism, properties of materials that affect, energy vision, 

special cases. Methods and devices. Size of particles obtained and changes during milling. Mechanical 

particle separations - Methods, Estimation of Efficiency. Separation from carrier gas by sieving, 

aerodynamic sorting, settling, elution. Filtration and factors affect it, mechanisms, media and filtration 

devices. Blending Powders - Mechanism of random mixing and interacting components. Sampling, 

sample size and effectiveness indicators. Factors affecting: component ratio, particle size, shape and 

density, moisture, static electricity, mixing chamber filling rate. Types, characteristics and function of 

mixers. Drying - Definitions. Measurement of humidity. Drying theory, modes of moisture migration, heat 

transfer mechanisms, drying times, equilibrium humidity and material behavior. Dryer types. 

Lyophilization - Principles of lyophilisation and applications in pharmaceuticals. The practical exercises 

of the students concern the processes of grinding, mixing and drying that are taught in the class. 

Computer programs are used to process the results. 

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού 

Βιβλίο 

Διδακτικές σημειώσεις 

Διαφάνειες 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Χρήση Τ.Π.Ε. 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Περιγραφή 
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Χρησιμοποιείται λογισμικό υπολογιστικά φύλλα για καταγραφή, ανάλυση, πινακοποίηση και 

επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται λογισμικό καταγραφής διδομένων που 

υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης RS232 για την αυτόματη μεταφορά και καταγραφή δεδομένων 

από συσκευές μέτρησης σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται προαιρετικά στατιστικό λογισμικό (SPSS και 

ExpertDesign) για την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Η 

παρουσίαση των διαλέξεων του μαθήματος γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά με προβολή από υπολογιστή 

των διαφανειών του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικών videos επίδειξης της λειτουργίας συσκευών. 

Για επεξηγήσεις χρησιμοποιείται ξύλινος Πίνακας. Για την πρακτική άσκηση υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης και των υπολογιστών της νησίδας του τομέα. Χρησιμοποιείται 

λογισμικό (Microsoft Excel) υπολογιστικά φύλλα για καταγραφή, ανάλυση, πινακοποίηση και 

επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται λογισμικό (παρέχεται από την εταιρία 

κατασκευής της συσκευής ηλεκτρονικών ζυγών Α&D) που υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης 

RS232 για την αυτόματη μεταφορά και καταγραφή δεδομένων από συσκευές μέτρησης σε 

υπολογιστή. Χρησιμοποιείται προαιρετικά στατιστικό λογισμικό (SPSS και ExpertDesign) για την 

ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών.  

 

Software spreadsheets are used to record, analyze, tabulate and process data on a computer. 

Dedicated logging software that supports RS232 connection mode is used to automatically transfer 

and record data from computer-to-computer devices. Optional statistical software (SPSS and 

ExpertDesign) is used to analyze and compare data from different student groups. The presentation 

of the lectures is mainly electronic by computer viewing the slides of the lesson as well as educational 

demonstration videos of the device operation. For explanation, a Wooden Table is used. For the 

internship there is the possibility to use the library and computers of the islet of the sector. Software 

(Microsoft Excel) spreadsheets are used to record, analyze, tabulate and process data on a 

computer. Software used (supplied by A & D electronic weighing machine manufacturer) that 

supports the RS232 connection function for automatic transfer and recording of data from computer-

to-computer devices. Optional statistical software (SPSS and ExpertDesign) is used to analyze and 

compare data from different student groups. 

 

Οργάνωση Μαθήματος 

Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus 

Διαλέξεις 100 4 
 

X 
 

Εργαστηριακή Άσκηση 50 2 
 

X 
 

Σύνολο 150 6 
   

Αξιολόγηση Φοιτητών 

Περιγραφή 



Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να παραδώσει 

εργασία με λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποίησε κατά την 

εκτέλεση των πειραμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου εργαστηριακών ασκήσεων. Να 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε κατάλληλα διαγράμματα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα με 

αυτά άλλων ομάδων. Κατά την παράδοση των εργασιών γίνεται προφορική εξέταση και ακολουθεί 

γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. 

 

The students have to present written report with a detailed description of the labware, instruments 

and methods used in the experiments, following instructions detailed in the laboratory exercise leaflet. 

Also to present the results on appropriate charts and comment on them by comparing them with 

those of other groups. Upon handing their report of their laboratory work the students are examined 

orally and written examination takes place at the end of the semester.  

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών 

Προφορική εξέταση για την Εργαστηριακή Ασκηση 

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική) 

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική) 

Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική) 

 

Methods of Evaluation of students 

Oral examination of the work during the practical classes 

Written examination with short answers (Conclusive) 

Written examination with long answers (Conclusive) 

Report (contributes towards final mark) 

Βιβλιογραφία 

1. ‘Σημειώσεις Γενικής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (Φυσικές Διεργασίες)’ Ι. Νικολακάκης, Υπηρεσία 

Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2014 (σελ. 130) - Δακτυλογραφημένες σημειώσεις για τις 

ανάγκες των φοιτητών οι οποίες περιέχουν τα κεφάλαια: 1. Η Φαρμακευτική Βιομηχανία, 2. Μέγεθος 

και σχήμα σωματιδίων. 3. Ελάττωση Μεγέθους (Θραύση και άλεση) 4. Μηχανικοί Διαχωρισμοί 

Τεμαχιδίων, 5. Ανάμιξη Κόνεων (Τυχαίας κίνησης και αλληλεπίδρασης τεμαχιδίων), 6. Ξήρανση, 7. 

Λυοφιλοποίηση. - Διαφάνειες των παρουσιάσεων του μαθήματος με ύλη επιπλέον των σημειώσεων. 

Διανέμονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-learning. 

2. Aulton’s Pharmaceutics: The design and manufacture of medicines. 4
th

 edition, Churchill 

Livingstone Elsevier.  
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