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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <711> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας, των 
νόμων και των κανόνων της Φυσικοχημείας που προσδιορίζονται, περιγράφονται και 
συνδυάζονται στα διαφορετικά πεδία του συνόλου της Χημείας και της αναγνώρισης και επιλογής 
τους στα πεδία αυτά, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με 
διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων, με κατανόηση του περιεχομένου της 
Φυσικοχημείας έτσι ώστε να μπορούν διακρίνουν και να εξηγήσουν τα φυσικοχημικά φαινόμενα, 
να εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά τους και να μπορούν να γενικεύσουν και 
να συμπεραίνουν τους συσχετισμούς τους με το λογικό πυρήνα του αντικειμένου των σπουδών 
τους, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για 
την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου περιβάλλοντος 
εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, εφαρμογής των παραπάνω έτσι 
ώστε να ανακαλύψουν, ταξινομήσουν και εξετάσουν τα κύρια φυσικοχημικά φαινόμενα στις 
φυσικοχημικές διεργασίες της Βιομηχανίας, δυνατότητα υπολογισμού των παραγομένων 
προϊόντων και των αποτελεσμάτων των παραπάνω διεργασιών. 
4. Δυνατότητα ανάλυσης των φυσικοχημικών διεργασιών που περιλαμβάνει υποδιαίρεση, 
συνδυασμό, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και σχεδιασμό τους. 
5. Δυνατότητα σύνθεσης έτσι ώστε να μπορούν να προτείνουν, οργανώσουν, συνθέσουν και 
εξηγήσουν τις παραπάνω διεργασίες καθώς και να αναδιοργανώσουν και αναθεωρήσουν ήδη 
εφαρμοζόμενες φυσικοχημικές διεργασίες και πρακτικές στη Βιομηχανία. 
6. Δυνατότητα αξιολόγησης των σχετικών φυσικοχημικών διεργασιών, κρινόμενων με βάση τα 
μετρήσιμα αποτελέσματά τους, σύγκρισης σχετικών εναλλακτικών διεργασιών, συνδυασμού τους 
με κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και τελικού συμπερασμού ως προς την αριστοποίηση των 
αποτελεσμάτων των διεργασιών αυτών και δυνατότητα υποστήριξής της. 
Γενικές Ικανότητες 
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Χρήση των δεδομένων και πληροφοριών από τις κυριότερες σχετικές πηγές και 
βάσεις δεδομένων και ενσωμάτωσή τους στα συγκεκριμένα πεδία της Φυσικοχημείας που 
εμπλέκεται στις διεργασίες της Βιομηχανίας. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση των φυσικοχημικών διεργασιών, μεθόδων, 
προϊόντων και αποτελεσμάτων στη Βιομηχανία και της κατάστασης της Επιστήμης από την 
πλευρά της χημικής επιστήμης και πιο συγκεκριμένα της Φυσικοχημείας και αναπροσαρμογή τους 
στην κατεύθυνση των υποδεικνυόμενων νέων απαιτήσεων. 
3. Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση αποτελεσμάτων που προβλέπονται από τη χημική επιστήμη και πιο 
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συγκεκριμένα τη Φυσικοχημεία συνδυαστικά με άλλα κατάλληλα επιστημονικά πεδία έτσι ώστε να 
προκύψει το άριστο αποτέλεσμα από την άποψη της ποιότητας και ποσότητας του επιδιωκόμενου 
προϊόντος ή αποτελέσματος με τις θετικότερες δυνατές επιπτώσεις στην παραγωγή και στο 
κοινωνικό πεδίο. 
4. Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων για την 
επίτευξη ενός έργου, αποτελέσματος ή προϊόντος και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και υλικών και 
γενικότερα την ανάπτυξη καινοτομίας. 
5. Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, ανάλυσης και σύνθεσης των επιμέρους απόψεων και 
κριτικής-αυτοκριτικής και δέσμευση για υλοποίηση και ολοκλήρωση συμφωνίας. 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Ικανότητα επικοινωνίας με την επιστημονική και τεχνολογική 
κοινότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, το 
περιβάλλον και επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας. 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης και ανεύρεση μεθόδων επίλυσης 
θεμάτων και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων 
εργασίας και παραγωγής στη Βιομηχανία και την Επιστήμη. 
8. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. Η Φυσικοχημεία, η οποία κυρίως καθορίζει διεργασίες, 
μεθόδους και υλικά που υπεισέρχονται στη Βιομηχανία και την Επιστήμη, οπωσδήποτε 
υποδεικνύει και προάγει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση εγκαταστάσεων και έργων. 
9. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Η Φυσικοχημεία στα πλαίσια της χημικής επιστήμης, έχουσα 
κατεξοχήν σχέση με το περιβάλλον, συνδυάζεται κατάλληλα με την εφαρμογή της στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
10. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής αλλά 
και αυστηρής επιστημονικής-ερευνητικής σκέψης για ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων, 
διεργασιών, μεθόδων και υλικών. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Χημική Θερμοδυναμική. Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και 
ηλεκτρολυτικά. Καταστάσεις της ύλης, τάση ατμών, σημείο βρασμού των διαλυμάτων, ισορροπίες 
φάσεων, ελεύθερη ενέργεια. Προσθετικές ιδιότητες, ταπείνωση σημείου πήξεως, ανύψωση 
σημείου ζέσεως, οσμωτικά φαινόμενα. Υγρή κατάσταση. Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. Επιφανειακά 
φαινόμενα. Προσρόφηση. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. Στερεά κατάσταση, κρυσταλλογραφία, 
κρυσταλλογραφικά συστήματα, κρυσταλλική συμμετρία και κρυσταλλικό πλέγμα. Μεταλλική 
κατάσταση. Ενόργανες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης. 
Εργαστηριακές ασκήσεις στην κινητική αντιδράσεων, τα ηλεκτρολυτικά και ρυθμιστικά διαλύματα, 
το pH, την ενεργότητα, την αγωγιμότητα, τα γαλβανικά στοιχεία, τη διάβρωση των μετάλλων και 
την προστασία τους, καθώς και ασκήσεις στις φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 
εργασίας και στο εργαστήριο. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 
ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 
Σεμινάρια  
Εργαστηριακή Άσκηση 40 
Άσκηση Πεδίου  
Εκπονηση εργασιών  
Εκπαιδευτικές επισκέψεις  
Εκπόνηση μελέτης (project)  
Ανάλυση βιβλιογραφίας  
Αυτοτελής μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
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• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
G. M. Borrow, Physical Chemistry, 5η Έκδοση, Tata McGraw - Hill (2007) 
W. Moore, Physical Chemistry, 5η Έκδοση, Universities Press (1999) 
C. R. Metz, Schaum’s Outline of Physical Chemistry, 2η Έκδοση, McGraw-Hill (1988) 
C. R. Metz, Schaum’s 2000 Solved Problems in Physical Chemistry, McGraw-Hill (1990) 
P. Atkins, J. de Paula, Atkins’ Physical Chemistry, 9η Έκδοση, Oxford University Press (2010) 
Y. Gerasomov, Ed., Physical Chemistry, Mir Publishers (1974) 
Ν. Θ. Ρακιντζής, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (1994) 
Ν. Α. Κατσάνος, Φυσικοχημεία (Βασική Θεώρηση), Εκδόσεις Παπαζήση (1999) 
Γ. Σ. Καραϊσκάκης, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Τραυλός (1998) 
 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας, των νόμων και των κανόνων της 
Φυσικοχημείας που προσδιορίζονται, περιγράφονται και συνδυάζονται στα διαφορετικά πεδία του 
συνόλου της Χημείας και της αναγνώρισης και επιλογής τους στα πεδία αυτά, που αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 
Η ολοκλήρωση του μαθήματος προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων, 
με κατανόηση του περιεχομένου της Φυσικοχημείας έτσι ώστε να μπορούν διακρίνουν και να 
εξηγήσουν τα φυσικοχημικά φαινόμενα, να εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά 
τους και να μπορούν να γενικεύσουν και να συμπεραίνουν τους συσχετισμούς τους με το λογικό 
πυρήνα του αντικειμένου των σπουδών τους, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα, για την 
ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά 
πεδία. 
Ικανότητες 
Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
εφαρμογής των παραπάνω έτσι ώστε να ανακαλύψουν, ταξινομήσουν και εξετάσουν τα κύρια 
φυσικοχημικά φαινόμενα στις φυσικοχημικές διεργασίες της Βιομηχανίας, δυνατότητα 
υπολογισμού των παραγομένων προϊόντων και των αποτελεσμάτων των παραπάνω διεργασιών 
 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Ο Καθηγητής κ. Γ. Πατερμαράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημική – Ηλεκτροχημική 
Τεχνολογία και Κατάλυση», διαθέτει εκτεταμένο επιστημονικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο 
με ευρεία διεθνή αναγνώριση στο αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης, διαθέτει εμπειρία δεκαετιών 
στη διδασκαλία μεγάλου αριθμού θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο που εμπίπτουν στο χώρο της Φυσικοχημείας και έχει συγγράψει πολυάριθμα 
σχετικά διδακτικά εγχειρίδια. 
 


