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Pavadinimas 

APLINKOS TARŠOS FIZIKINIAI CHEMINIAI ANALIZĖS METODAI 

  

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Technologijos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis  

  

Pagrindinis tikslas 

Įgyti žinias apie pagrindinius atmosferos, dirvožemio, vandenų taršos šaltinius ir teršalus, fizikinių 

ir cheminių metodų taikomų analizuojant aplinkos taršą klasifikaciją, analizės eigą, rezultatų 

patikimumo įvertinimą 

  

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Iš skyriaus Įvadas. Programos objektas ir uždaviniai:  

- suteikiamos žinios nusakančios biosferos komponentus ir jų taršos šaltinius; 

- suteikiamos žinios nusakančios pagrindinius atmosferos, dirvožemio, vandens teršalus; 

-  suteikiamos žinios susijusios su augmenijos gyvūnijos apsauga; 

- suteikiamos žinios apie fizikinių cheminių metodų klasifikaciją ir jų taikymą aplinkos taršos 

tyrimuose; 

- suteikiamos žinios nusakančios bendruosius analizės principus, eigą, gautų rezultatų įvertinimą;  

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias sprendžiant praktinius uždavinius; 

- suteikiami gebėjimai suprasti tyrimų esmę; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti tinkamą analizės metodą; 

- suteikiami gebėjimai derinti teorijos ir praktikos elementus; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti optimaliausią analizės metodiką, apdoroti ir pateikti gautus 

rezultatus.   

 

Iš skyriaus Spektriniai analizės metodai:  

- suteikiamos žinios apie elektromagnetinę spinduliuotę, atomus, molekules ir jų spektrus;  

- suteikiamos žinios apie spektrinės analizės principus; 

- suteikiamos žinios apie spektrinės analizės metodų klasifikaciją; 

- suteikiamos žinios apie analizės metodų taikymą, įrangą ir analizės eigą; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti tinkamą numatytam uždaviniui spręsti spektrinės analizės metodą 

ir metodiką; 

- suteikiami gebėjimai atlikti analizę ir padoroti jos rezultatus.  

Iš skyriaus Elektrocheminiai metodai 

- suteikiamos žinios apie elektrocheminių matavimų teorinius pagrindus;  

- suteikiamos žinios apie elektrocheminių metodų klasifikaciją; 

- suteikiamos žinios apie suteikiamos metodų taikymą, įrangą ir analizės eigą; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje. 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti tinkamą analizės metodą; 

- suteikiami gebėjimai atlikti analizę ir apdoroti jos rezultatus. 

 

Iš skyriaus Chromatografiniai metodai 

- suteikiamos žinios apie chromatografijos metodų teorinius pagrindus;  



- suteikiamos žinios apie komponentų atskyrimo ir koncentravimo paskirstant tarp fazių principus; 

- suteikiamos žinios apie sorbcinius metodus; 

- suteikiamos žinios apie chromatografijos metodų klasifikaciją; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje. 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti analizės metodą, įrangą ir sąlygas; 

- suteikiami gebėjimai atlikti analizę ir apdoroti rezultatus. 

 

Iš skyriaus Gravimetriniai metodai 

- suteikiamos žinios apie metodo teorinius pagrindus; 

- suteikiamos žinios apie kontaktinį nusodinimą; 

- suteikiamos žinios apie elektrogravimetriją ir termogravimetriją (derivatografiją).  

- suteikiamos žinios apie aparatūrą, analizės atlikimą, rezultatų apskaičiavimą ir metodų taikymą; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti tinkamą analizės metodą; 

- suteikiami gebėjimai atlikti analizę. 

 

Iš skyriaus Titrimetriniai metodai 

- suteikiamos žinios apie optinį, elektrocheminį, termometrinį ir radiometrinį titravimo pabaigos 

nustatymą; 

- suteikiamos žinios apie aparatūrą, analizės atlikimą, rezultatų apskaičiavimą ir metodų taikymą; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti tinkamą analizės metodą; 

- suteikiami gebėjimai atlikti analizę. 

 

Iš skyriaus Analizės paklaidų skaičiavimo metodai 

- suteikiamos žinios apie absoliučiąją ir santykinę paklaidas; 

- suteikiamos žinios apie sisteminę, atsitiktinę ir stambiąją paklaidas; 

- suteikiamos žinios apie vienkartinių matavimų paklaidas; 

- suteikiamos žinios apie netiesioginių matavimų ribines paklaidas; 

- suteikiamos žinios apie daugkartinių matavimų atsitiktinės paklaidas; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti reikiamą matavimų skaičių; 

- suteikiami gebėjimai statistiniais metodais apdoroti tyrimų rezultatus. 

 

Iš skyriaus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos norminiai dokumentai (LAND) 

- suteikiamos žinios apie LAND-ais standartizuotus fizikinius cheminius analizės metodus; 

- suteikiamos žinios apie atmosferos, vandens ir dirvožemio teršalų nustatymo metodus; 

- suteikiami gebėjimai suprasti ir analizuoti norminę dokumentaciją; 

- suteikiami gebėjimai taikyti įgytas žinias praktikoje.   

 

  

Anotacija 

Aplinkos taršos fizikinių cheminių analizės metodų dalyko studijos skirtos Technologijos mokslų 

Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantams. Studijuodami šį dalyką doktorantai 

susipažins su pagrindiniais atmosferos, dirvožemio ir vandenų taršos šaltiniais ir teršalais bei 

metodais taikomais aplinkos taršos analizėje. Įsisavins įvairių fizikinių cheminių metodų esmę, įgys 

žinias apie naudojamą įrangą bei analizės eigą. Gebės taikyti įgytas teorines žinias praktikoje 

pasirenkant tinkamus doktorantūros tyrimams analizės metodus, savarankiškai atlikti analizę ir 

apdoroti gautus rezultatus. Suvoks aplinkos taršos problemų aktualumą, gamtosaugos prasmę ir 

perspektyvas. Gebės analizuoti norminius dokumentus, apjungti, apibendrinti ir kompleksiškai 

taikyti įvairių mokslo krypčių žinias. 

  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 



Eil. Nr. Pavadinimas 

1. Įvadas  

1.1 Biosferos komponentai ir jų taršos šaltiniai 

1.1.1.        Atmosfera. Mechaniniai ir cheminiai teršalai 

1.1.2. Vanduo. Pagrindiniai teršalai 

1.1.3. Dirvožemis. Dirvožemio tarša  

1.1.4. Augalija. Augalijos apsauga 

1.1.5. Gyvūnija. Gyvūnijos apsauga 

1.2.       Fizikinių cheminių metodų klasifikacija ir jų taikymas aplinkos taršos        tyrimuose 

1.3.       Analizės etapai 

1.3.1. Metodo ir metodikos pasirinkimas 

1.3.2. Tiriamo bandinio ėmimas 

1.3.3.  
Tiriamo mėginio paruošimas (ardymas, tirpinimas, priemaišų atskyrimas, 

komponentų išskyrimas ir koncentravimas) 

1.3.4.  Kurio nors fizikinio dydžio matavimas 

1.3.5.  Analizės duomenų apskaičiavimas ir jų patikimumo įvertinimas 

2. Spektriniai metodai  

2.1. Įvadas 

2.1.2.  Elektromagnetinė spinduliuotė 

2.1.3. Atomai, molekulės ir jų spektrai 

2.1.4. Spektrinės analizės metodų klasifikacija 

2.2. Atominė spektrinė analizė 

2.2.1. Atominė emisinė spektrinė analizė. 

2.2.2. Atominė absorbcinės spektrinė analizė. 

2.2.3. Aparatūra ir metodų taikymas 

2.3. Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė 

2.3.1. Ultravioletinio ir regimojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė analizė 

2.3.2. Infraraudonojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė analizė 

2.3.3. 
Artimojo ir tolimojo infraraudonojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė 

analizė 

2.3.4. Aparatūra ir metodų taikymas 

2.4. Magnetinio branduolių rezonanso spektrinė analizė 

2.4.1. 
Magnetinės branduolių savybės, magnetinio protonų rezonanso spektrų kilmė, 

cheminis poslinkis, protonų sąveika su kitais branduoliais 

2.4.2. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodo taikymas 

2.5. Masių spektroskopinė analizė 

2.5.1. Metodo pagrindai 

2.5.2. Skilimo reakcijų mechanizmo ir junginių sandaros nustatymas 

2.5.3. Analizės atlikimas ir metodo taikymas 

2.6. Liuminescencinė analizė 

2.6.1. Fotoliuminescencijos spektrų kilmė 

2.6.2. Fluorimetrija 

2.6.3. Chemiliuminescencija 

2.6.4. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodo taikymas 

2.7. Nefelometrinė ir turbidimetrinė analizė 

2.7.1. Šviesos sklaida 

2.7.2. Medžiagų koncentracijos nustatymo metodai 

2.7.3. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodo taikymas 

2.8. Refraktometrinė analizė 

2.8.1. Šviesos lūžimas 



Eil. Nr. Pavadinimas 

2.8.2. Kokybinė ir kiekybinė analizė 

2.8.3. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodo taikymas 

2.9. Poliarimetrinė analizė 

2.9.1. Šviesos poliarizacija 

2.9.2. Kokybinė ir kiekybinė analizė 

2.9.3. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodo taikymas 

3. Elektrocheminiai metodai 

3.1.  Įvadas 

3.1.1. Elektrocheminių matavimų teoriniai pagrindai 

3.1.2. Elektrocheminių metodų klasifikacija 

3.2. Potenciometrinė analizė 

3.2.1. Metodo teoriniai pagrindai 

3.2.2. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodo taikymas 

3.3. Kulonometrinė analizė 

3.3.1. Metodo teoriniai pagrindai 

3.3.2. Potenciostatinė kulonometrija 

3.3.3. Kulonometrinis titravimas 

3.3.4. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodų taikymas 

3.4. Poliarografinė analizė 

3.4.1. Metodo teoriniai pagrindai 

3.4.2. Pastovios ir kintamos srovės poliarografija 

3.4.3. Impulsinė poliarografija 

3.4.4. Voltamperija 

3.4.5. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodų taikymas 

3.5. Amperometrinė analizė 

3.5.1. Metodo teoriniai pagrindai 

3.5.2. Aparatūra, analizės atlikimas ir metodų taikymas 

4. Chromatografiniai metodai 

4.1. Įvadas 

4.1.1. Komponentų atskyrimas ir koncentravimas paskirstant tarp fazių 

4.1.2. Sorbciniai metodai 

4.1.3. Chromatografinių analizės metodų klasifikacija. 

4.2. Dujų chromatografinė analizė 

4.2.1. Adsorbentai 

4.2.2. Kolonėlinė chromatografija 

4.2.3. Kapiliarinės kolonėlės 

4.2.4. Henrio konstantos nustatymas iš dujų chromatografijos duomenų 

4.2.5. Dujų chromatografijos skiriamoji galia 

4.2.6. Aparatūra, analizės atlikimas, rezultatų apskaičiavimas ir metodų taikymas 

4.3. Skysčio chromatografinė analizė 

4.3.1. Selektyvumas skysčio adsorbcinėje chromatografijoje 

4.3.2. Adsorbentai ir jų dinamimis bei cheminis modifikavimas 

4.3.3. 
Analizuojamų medžiagų ir eliuento sudėties ir struktūros įtaka jų sulaikymui 

skysčio chromatografijoje 

4.3.4. Kolonėlės 

4.3.5. Aparatūra, analizės atlikimas, rezultatų apskaičiavimas ir metodų taikymas 

4.4. Plonasluoksnė ir popieriaus chromatografinė analizė 

4.4.1. Teoriniai pagrindai 



Eil. Nr. Pavadinimas 

4.4.2. Aparatūra, analizės atlikimas, rezultatų apskaičiavimas 

4.4.3. Metodų taikymas 

5. Gravimetriniai metodai 

5.1. Įvadas 

5.1.1. Teoriniai pagrindai 

5.1.2. Kontaktinis nusodinimas 

5.1.3. Elektrogravimetrija 

5.1.4. Termogravimetrija (derivatografija) 

5.1.5. Aparatūra, analizės atlikimas, rezultatų apskaičiavimas ir metodų taikymas 

6. Titrimetriniai metodai 

6.1. 
Optinis, elektrocheminis, termometrinis ir radiometrinis titravimo pabaigos 

nustatymas 

6.2. Aparatūra, analizės atlikimas, rezultatų apskaičiavimas ir metodų taikymas 

7. Analizės paklaidų skaičiavimo metodai 

7.1. Absoliučioji ir santykinė paklaida 

7.2. Sisteminė, atsitiktinė ir stambioji paklaida 

7.3. Vienkartinių matavimų paklaidos 

7.4. Netiesioginių matavimų ribinės paklaidos 

7.5. Daugkartinių matavimų atsitiktinės paklaidos 

7.6. Reikiamo matavimų skaičiaus parinkimas 

8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos norminiai dokumentai (LAND) 

8.1. LAND-ais standartizuoti fizikiniai cheminiai analizės metodai 

8.2. Atmosferos, vandens ir dirvožemio teršalų nustatymo metodai 

  

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis įvertinimas, tarpinius 

įvertinimus padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 

  

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidiniai 

ASU 

bibliotekoje  

KTU 

bibliotekoje 

Kitose 

bibliotekose 
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Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidiniai 

ASU 

bibliotekoje  

KTU 

bibliotekoje 

Kitose 
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Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 
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2. Harris D. C. Quantitative Chemical Analysis: W. H. Freeman, 2010 - 750 p. 
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Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos (patalpos) 

tipas 

Nominalus vietų skaičius 

auditorijoje 

Būtina 

įranga/pastabos 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorė Makarevičienė Violeta  

Padalinys 

Pavadinimas Kodas 
Indėlis, 

% 

ASU Chemijos katedra  100 

  

 
Studijų dalyko vedimo forma Nr. 2 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. 
Kreditų 

skaičius T P L S 

R P D 32 16 16 96 160 6 
         

  

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

  

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 4 4 0 7. 2 4 0 

2. 4 2 2 8. 2 4 0 

3. 6 0 4     

4. 6 0 4     

5. 4 0 4     

6. 4 2 2         

        Iš viso: 32 16 16 

  

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam vertinimui 



Užduoties tipas 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš 

viso, 

val. 

Įtaka 

pažymiui, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė 

(0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Individualus 

darbas 
1-8 60 50 * * * 0 * * * 0 * * * 0 * * 0 * 0 

Egzaminas 1-8 36 50 *                           0      

Iš viso: - 96 100                                   

  

 

 

 


