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Kokybinė analizė 

1. Organini  jungini  išskyrimas ir gryninimas. Demonstruojami eksperimentai: chlorofilo 
ekstrakcija iš dilgėlių lapų, kofeino išskyrimas iš arbatžolių sublimavimo būdu, mėtų ar kitų 
vaistažolių (prieskonių) vandeninių ekstraktų gavimas Soksleto aparatu. (trukmė – 2 val.) 

2. Procentinės koncentracijos tirpal  gamyba ir koncentracijos nustatymas areometru. 
Supažindinama su cheminiais indais, svėrimo technika ir tirpalų gamyba. Pateikiama užduotis, 
sprendžiami masės procentinės koncentracijos uždaviniai, ruošiami tirpalai ir nustatomas jų 
tankis. (trukmė – 2 val.) 

3. Cheminės analizės reagentai. Supažindinama su cheminės analizės reagentais: grupiniais, 
atrankiaisiais (selektyviais) ir būdingaisiais. Atliekami eksperimentai, rašomos reakcijų lygtys. 
(trukmė – 2 val.)   

4. Instrumentiniai tyrimo metodai. Chromatografija. Augalinių pigmentų ekstrahavimas ir 
atskyrimas plonasluoksnės chromatografijos metodu. Demonstruojamas atskirtų pigmentų 
identifikavimas. (trukmė – 2 val.) 

 

Kiekybinė analizė 

1. Rūgštinis-bazinis titravimas. Natrio karbonato kiekio nustatymas. Skysčių tūrio 
matavimas graduotomis, Moro ir pusiau automatinėmis pipetėmis. Koncentracijos nustatymas 
titruojant stiklinėmis ir skaitmeninės biuretėmis bei automatiniais titratoriais. (trukmė – 2 val.) 

2. Jodometrija. Vitamino C kiekio nustatymas sultyse. Vitamino C kiekio nustatymas 
vairiose vaisių ar daržovių sultyse titruojant jodo tirpalu stiklinėmis biuretėmis. (trukmė – 2 val.)   

3. Permanganatometrija. Tanin  kiekio nustatymas arbatžolėse. Taninų kiekio nustatymas 
arbatžolėse (žaliose, juodose, raudonose) titruojant kalio permanganato tirpalu stiklinėmis 
biuretėmis. (trukmė – 2 val.)    

4. Vandens kietumo nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodais. Kalcio ir magnio 
vandenilio karbonatų koncentracijos nustatymas acidimetriniu metodu titruojant stikline biurete, 
kompleksonometrijos metodu skaitmenine biurete. Savitasis elektrinis laidis nustatomas 
konduktometriniu metodu. (trukmė – 2 val.)      

5. Instrumentiniai tyrimo metodai (I). Spektrofotometrija. Arbatos cheminės sudėties 
spektrofotometriniai tyrimai (makroelementų – geležies (III), pigmentų – chlorofilo ar bioaktyvių 
medžiagų – polifenolinių junginių kiekybinis nustatymas). Gautų tyrimo rezultatų vertinimas ir 
palyginimas. (trukmė – 2 val.)   

6. Instrumentiniai tyrimo metodai (II). Potenciometrija. vairios terpės tirpalų pH nustatymas 
vizualiniu būdu (kolorimetriškai) ir potenciometriniu metodu. Gautų tyrimo rezultatų vertinimas ir 
palyginimas. (trukmė – 2 val.)  
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