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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Επιστημονικής Περιοχής 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Χημεία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.env.aegean.gr/spoudes/proptychiakes-

spoudes/programma-spoudon/ydatiki-ximeia-2/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει : 

• να έχει αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές αρχές και έννοιες της χημικής θερμοδυναμικής, με 

έμφαση στη χημική ισορροπία 

• να έχει αποκτήσει βασικές θεωρητικές γνώσεις για τα διάφορα είδη των σημαντικών 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στα φυσικά νερά (οξέων-βάσεων, συμπλοκοποίησης, 

καταβύθισης-διαλυτοποίησης, οξειδοαναγωγής και αντιδράσεων στη διεπιφάνεια στερεών – 

νερού) 

• να κατανοεί τις έννοες της ιοντικής ισχύος ενός διαλύματος και της συγκέντρωσης, της 

ενεργότητας, του συντελεστή ενεργότητας και της κανονικότητας των συστατικών του 

• να μπορεί να καταστρώσει τις εξισώσεις ισοστάθμισης μάζας, φορτίων και πρωτονίων και 

σταθερών χημικής ισορροπίας υδατικών συστημάτων σε ισορροπία 

• είναι σε θέση να επιλύει με αλγεβρικό τρόπο προβλήματα υπολογισμού της σύστασης 

υδατικών διαλυμάτων  

• να έχει κατανοήσει τις βασικές διεργασίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ανόργανων 

χημικών ειδών στα υδατικά συστήματα 

• να αναγνωρίζει και να κατανοεί την πληροφορία που συνοψίζεται σε γραφήματα 

αποτύπωσης της σύστασης των νερών (pC – pH, pe – pH κ.λ.π) 

• είναι σε θέση να επιλύει με γραφικό τρόπο προβλήματα υπολογισμού της σύστασης 

υδατικών διαλυμάτων στα οποία λαμβάνουν χώρα οι προηγούμενες διεργασίες  

• να είναι σε θέση να κατανοεί τη χημεία του διαλυτού ανόργανου άνθρακα, την έννοια της 

αλκαλικότητας και τον καθορισμό του pH στα φυσικά νερά 

Γενικές Ικανότητες 
  



Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων από τους πτυχιούχους σχετικά με τα: 

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

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Αυτόνομη εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή – τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης – η έννοια της κανονικότητας διαλύματος – 

ιοντική ισχύς - ενεργότητα 

• Νόμοι της θερμοδυναμικής 

• Xημική ισορροπία 

• Τρόποι υπολογισμού χημικής ισορροπίας: αναλυτική, γραφική – διαγράμματα pC - pH 

• Οξέα, βάσεις, pH, ρυθμιστικά διαλύματα, ρυθμιστική ικανότητα 

• Το ανοικτό σύστημα των ανθρακικών, αλκαλικότητα 

• Αντιδράσεις συμπλοκοποίησης 

• Αντιδράσεις καταβύθισης-διαλυτοποίησης, διαγράμματα περιοχής επικράτησης 

• Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: βασικές έννοιες  

• Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: υπολογισμοί χημικής ισορροπίας 

• Η έννοια του pe – διαγράμματα pe-pH 

• Αντιδράσεις στη διεπιφάνεια στερεών – νερού: ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

NAI 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 εβδομ. x 3 ώρες/εβδομ 
= 39 ώρες 

Φροντιστήριο 13 εβδομ. x 3 ώρες/εβδομ 
= 39 ώρες 

Μελέτη 13 εβδομ. x 4 ώρες/εβδομ 
= 52 ώρες 

Επίλυση προβλημάτων 8 εβδομ. x 3 ώρες/εβδομ = 
24 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  154 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνικά 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
    Μέθοδοι αξιολόγησης: 

• Τελική Εξέταση με quiz ερωτήσεων/ασκήσεων 
εφ’ολης της ύλης μέσω Moodle: 100%  

 



 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στη σελίδα του 
μαθήματος στο Moodle: 
https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/ 
view.php?id=2056#section-0 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:   

• Νικολαḯδης Ν. (2005). Υδατική Χημεία. Εκδόσεις Ζήτη 

• Brezonik P. L. and Arnold W. A. (2011). Water Chemistry: An Introduction to the Chemistry 

of Natural and Engineered Aquatic Systems. Oxford 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Water Research 

• Aquatic Geochemistry 

 


