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Gamtos mokslų is lyginamasis kursas 
CH1 skyrius – Laboratorinė  įranga 



Šiame skyriuje sužinosite: 

• Molingumas
• Moliniai tirpalai
• tirpalų paruošimo metodai
• Sotieji tirpalai
• Rūgščių-šarmų tirpalai



Apibrėžimas: 

Tirpalas yra vienalytis vieno ar daugiau tirpiklio (ištirpinto) mišinys, ištirpintas tirpiklyje. Ištirpusi 
medžiaga yra medžiaga, kuri ištirpinama skystame tirpiklyje, kad susidarytų tirpalas. 
Tirpalo koncentracija reiškia tirpios medžiagos kiekį, ištirpintą tam tikrame tirpiklio ar tirpalo 
kiekyje. 

Tirpalų apskaičiavimo ir paruošimo metodai: 

1. Koncentracija moliais litre, molinė koncentracija arba moliškumas (mol/L, mol L-1, M)
2. Koncentracija procentais (arba %m/v, arba %v/v, arba %w/w)
3. Koncentracija gramais litre (g/l arba g L-1)
4. Tirpalų ruošimas skiedžiant
5. Prisotintų tirpalų ruošimas

Molis 
Molis yra matavimo vienetas, naudojamas cheminių dalelių (atomų, molekulių, jonų, elektronų ir 
kt.) kiekiui apibūdinti. 
Viename molyje yra 6.022x1023 dalelių = Avogadro skaičius.  
Vienos medžiagos molio masė gramais yra tos medžiagos molekulinė masė (MW) arba molinė 
masė. Norėdami nustatyti molių skaičių, n, tam tikrame medžiagos kiekyje, padalinkite nurodytą 
medžiagos kiekį iš n molekulinės masės: 

Molingumas 
Molingumas – medžiagos molių skaičius viename litre (pvz., mol/l). Žymimas M. 
Tirpalo koncentraciją mol/l galima apskaičiuoti naudojant formulę 

 (moliai litre) 

Koncentracija = 
c….. tirpalo koncentracija moliais litre (mol/L) 
n ….. tirpinio molių skaičius (mol) 
V ….. tirpalo tūris litrais (L) 

Užduotis:  https://phet.colorado.edu/en/simulation/molarity 



Klausimas: 

Kas lemia tirpalo koncentraciją? 

 Sužinokite apie molių, litrų ir molingumo santykius, pakoreguodami tirpios medžiagos kiekį
ir tirpalo tūrį. Pakeiskite tirpias medžiagas, kad palygintumėte skirtingus cheminius
junginius vandenyje.

 Apibūdinkite tirpios medžiagos tūrio ir kiekio santykį su koncentracija.
 Paaiškinkite, kaip yra susijusi tirpalo spalva ir koncentracija.
 Apskaičiuokite tirpalų koncentraciją moliškumo vienetais (mol/L).
 Tirpalų praskiedimui apskaičiuoti naudokite moliškumą.
 Palyginkite tirpių medžiagų tirpumo ribas.

molarity-html-guide.pdf 

Molinis tirpalas 

Moliniai tirpalai naudoja tirpios medžiagos molekulinę masę, kad apskaičiuotų molinę koncentraciją 
litre tirpalo. 
Molekulinę masę galima rasti ant cheminio buteliuko etiketės, duomenų knygoje ar saugos duomenų 
lape arba sudėjus visų atomų atominius svorius, nurodytus cheminėje medžiagos formulėje. 

Pavyzdys: 
NaCl: 1 natrio atomas 1 x 22.9 g = 22.99 g, 1 chloro 1 x 35.45 g = 35.45 g, molekulinė masė = 58.44 
g. 
Todėl 1 M natrio chlorido tirpalą sudaro 58,44 g NaCl, ištirpinto 1 l vandens. 
!! Jei naudojate hidratuotą druską, hidratacijos vanduo turi būti įtrauktas į molekulinės masės 
apskaičiavimą. !! 
Galime naudoti dviejų lygčių derinį:  and  

 m = c x V x MW, 
kur 
m = tirpalo masė gramais (g) 
c = tirpalo koncentracija moliais litre (mol/L) 
V = tirpalo tūris litrais (L) 
MW = tirpalo molekulinė masė (g) 
1M… yra vienmoliarinis tirpalas ir jame yra cheminės medžiagos molekulinė masė, ištirpinta 
viename litre vandens 
2M tirpalas… yra dviejų molių tirpalas ir jo molekulinė masė yra dvigubai didesnė už vieną litrą 
vandens 

Pavyzdys:  
1 litro 0,5 M vario (II) sulfato tirpalo paruošimo apskaičiavimas 
Naudokite vario (II) sulfato pentahidratą CuSO4.5H2O 
Molekulinė masė = MW = 63.55 + 32.06 + (č x 15.99) + 5((ě x 1.008) + 15.99)) = 249.68 g 
Koncentracija  c = 0.5 M 



Tūris  V =  1 L 
Kieto vario sulfato pentahidrato kiekis, reikalingas 1 l 0,5 M tirpalo paruošimui 
m = c x V x MW = 0.5 x 1 x 249.68 = 124.84 g 

Pavyzdys: Skaičiavimas, kaip paruošti 250 ml 0,2 M natrio karbonato tirpalo, naudojant bevandenę 
druską (Na2CO3) 
MW = 109.99 g 
c = 0.2 M 
V = 0.25 KL 
m  =  0.2 x 0.25 x 105.99 = 5.30 g 

Tirpalo paruošimo metodas naudojant kietą cheminę medžiagą 1 l distiliuoto arba dejonizuoto 
vandens 

 Apskaičiuokite cheminės medžiagos kiekį, reikalingą 1 L tirpalo paruošimui esant
reikiamam molingumui

 Pasverkite cheminės medžiagos kiekį elektroniniu svarstyklėmis
 Atsargiai perkelkite svertą cheminę medžiagą į stiklinę, kurioje yra maždaug du trečdaliai

galutinio tirpalo tūrio distiliuoto arba dejonizuoto vandens (apie 500–650 ml). Ruošiant
tirpalus, ištirpinta medžiaga ištirpinama reikiamo bendro tūrio dalyje ir po to užpildoma iki
reikiamo tūrio

 Naudodami plovimo buteliuką, kuriame yra distiliuoto arba dejonizuoto vandens, išplaukite
svėrimo indelį į stiklinę, kad pašalintumėte visus pasvertos cheminės medžiagos likučius

 Maišykite, kad ištirptų maišymo lazdele arba ant magnetinės maišymo platformos
 Norint pagreitinti druskos tirpimą, gali tekti švelniai pašildyti tirpalą
 Ištirpintą tirpalą perpilkite į 1 l matavimo cilindrą arba matavimo kolbą
 Nuplaukite stiklinę, maišymo strypą ir filtro piltuvą, naudodami plovimo buteliuką, ir

perpilkite viską į matavimo cilindrą arba matavimo kolbą
 Praskiedžiama iki 1 l distiliuoto arba dejonizuoto vandens. Įsitikinkite, kad indas ir tirpalas

yra kambario temperatūros, o menisko dugnas atitinka matavimo kolbos kaklelio žymę arba
1 litro žymę ant matavimo cilindro

 Uždarykite kamščiu ir gerai išmaišykite
 Perkelkite tirpalą į etikete pažymėtą reagento buteliuką.

 Atsargiai: jei tirpalas ruošiamas tiesiogiai naudojant matavimo kolbą, galutinis tūris turi būti 
išmatuotas tirpalu ir indu kambario temperatūroje, nes tai yra temperatūra, kurioje kalibruojami 
tūriniai stikliniai indai. Jei šildomas tirpalas, reikia naudoti stiklinę ar kūginę kolbą, o ne matavimo 
kolbą, nes tūrinių stiklo indų kaitinimas gali turėti įtakos jo kalibravimui. 

Koncentracija procentais 

Tirpalo koncentracija gali būti išreikšta procentine koncentracija, išreikšta %w/v arba %v/v arba 
%w/w. 
Jei tirpioji medžiaga yra vientisa, naudojama %m/v. Tai ištirpusios medžiagos (kietos medžiagos) 
masė gramais, ištirpinta 100 ml tirpalo 



%w/v = tirpinio masė (g) 100 mL tirpalo 
Pavyzdys:  

2% w/v natrio chlorido tirpalas būtų paruoštas iš 2 g vandenyje ištirpinto natrio chlorido ir 
praskiestas iki 100 ml tūrio. 

Jei tirpioji medžiaga yra skysčio tūrio procentinė dalis, naudojama %v/v. Tai yra tirpios medžiagos 
(skysčio) tūris mililitrais 100 ml tirpalo. 

%v/v = tirpinio tūris (mL) 100 mL tirpalo 

Pavyzdys:  

5% vandeninis etanolio tirpalas būtų paruoštas paėmus 5 ml gryno etanolio ir praskiedus jį vandeniu 
iki 100 ml tūrio. 
Masės % w/w yra ištirpusios medžiagos masė gramais 100 g tirpalo. Ji dažnai naudojama 
vandeniniuose komerciniuose preparatuose, pavyzdžiui, koncentruotuose rūgščių tirpaluose. Svorio 
procentinė koncentracija turi pranašumą, nes tirpalą galima paruošti nepriklausomai nuo 
temperatūros.  

%w/w =  tirpinio masė (g) 100 g tirpalo 

Koncentracija gramais litre 

Tirpalas gali būti paruoštas ištirpinus žinomą tirpios medžiagos masę ar tūrį žinomame tirpiklio 
kiekyje. 
Concentration is expressed as grams of solute dissolved in one litre of solution. 
Koncentracija išreiškiama ištirpintos tirpios medžiagos gramais viename litre tirpalo  

Pavyzdys:  
Skaičiavimas, kaip paruošti 300 ml sacharozės tirpalo, kurio koncentracija yra 5 g/l. 
Kadangi reikia tik 300 ml tirpalo, reikės tik dalies 5 g. Norint rasti reikiamą sacharozės kiekį, 
koncentracija padauginama iš reikiamos litrų dalies: 



m=5 g/L x 0,3 L = 1,5 g 
Šis sacharozės kiekis pasveriamas ir ištirpinamas vandenyje tiek, kad iš viso būtų 300 ml tūrio. 

Užduotis:  
https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration 

 Stebėkite, kaip tirpalas keičia spalvą, kai maišote chemines medžiagas su vandeniu. Tada
koncentracijos matuokliu patikrinkite moliškumą. Kokiais būdais galite pakeisti tirpalo
koncentraciją? Pakeiskite tirpias medžiagas, kad galėtumėte palyginti!

 Apibūdinkite sąryšį tarp tirpios medžiagos tūrio ir kiekio bei tirpalo koncentracijos.
 Paaiškinkite, kaip yra susijusi tirpalo spalva ir koncentracija.
 Numatykite, kaip pasikeis tirpalo koncentracija esant bet kokiam veiksmui (arba veiksmų

deriniui).
 Sukurkite tam tikros koncentracijos tirpalo paruošimo procedūrą.
 Sukurti ir pagrįskite tirpalų koncntracijos keitimo iš vienos koncentracijos į kitą procedūrą.
 Nustatykite, kada tirpalas yra prisotintas, ir numatykite, kaip pasikeis koncentracija esant bet

kokiam veiksmui ar veiksmų deriniui, kai keičiasi vanduo ar tirpioji medžiaga.

concentration-html-guide_en.pdf 

Tirpalų ruošimas skiedžiant 

Praskiedimas yra procesas, kai į tirpalą pridedama daugiau tirpiklio. Tirpalai gali būti paruošti 
atskiedus žinomos didesnės koncentracijos tirpalą, kad gautų mažesnės koncentracijos tirpalus. 
Atliekant skiedimą, išmatuojamas tam tikras koncentruoto tirpalo tūris ir supilamas į reikiamo tūrio 
matavimo kolbą, o po to įpilama pakankamai tirpiklio, kad būtų pasiekta kalibravimo žymė. 
Reikalingas pradinio koncentruoto tirpalo tūris, norint gauti praskiestą tirpalą, apskaičiuojamas 
remiantis tuo, kad prieš praskiedimą ir po jo yra vienodas tirpios medžiagos molių skaičius. 
n = c V, 
n…. Tirpinio molių skaičius (mol) 
c……tirpalo koncentracija moliais litre (mol/L) 
V…..tirpalo tūris litrais (L) 
Kadangi tirpios medžiagos molių skaičius nesikeičia, koncentruoto tirpalo tūrį galima apskaičiuoti 
taip. 

n1 (molių skaičius prieš praskiedimą) = n2 (molių skaičius po praskiedimo) 
c1V1 = c2V2 
V1 = c2V2/c1 
V1…. pradinis arba koncentruoto tirpalo tūris (litrais) 
c1….. pradinio arba koncentruoto tirpalo koncentracija 
V2 …. Galutinis tūris arba praskiesto tirpalo tūris (litrais) 
c2 … galutinio arba praskiesto tirpalo koncentracija 



Pavyzdys: 

500 ml 0,5 M druskos rūgšties (HCl) paruošimas iš 2 M HCl tirpalo 
2 x V1 = 0.5 x .5 
V1 = 0.125 or 125 mL 
Šis 2 M HCl tūris matuojamas ir supilamas į 500 ml matavimo kolbą, kurioje yra apie 250 ml 
distiliuoto vandens. Tada įpilama pakankamai distiliuoto vandens iki 500 ml žymės. Tirpalas turi 
būti gerai sumaišytas, kad gautų vienalytį 0,5 M HCl tirpalą. 

Pavyzdys: 

Skiedžiamas vandenilio peroksido (H2O2) tirpalas 
Vandenilio peroksido stiprumas dažnai išreiškiamas tūriais. Tai susiję su vandenilio peroksido tūriu 
ir deguonies dujų tūrių, kuriuos jis gali suskaidyti, kiekiu. Vandenilio peroksidas skyla į vandenį 
(2H2O) ir deguonį (O2) 

 1 tūris (1 ml) 20 tūrio vandenilio peroksido pagamins 20 tūrių (20 ml) deguonies dujų
 Paėmus 10 ml 20 tūrio vandenilio peroksido, suskaidžius vandenilio peroksidą susidarys 20

x 10 ml = 200 ml deguonies dujų

Galima įsigyti tiek 100 tūrio (30% tirpalo), tiek 120 tūrio (35% tirpalo) koncentracijų. 20 tūrio (6%) 
koncentracija yra bendras vandenilio peroksido stiprumas, naudojamas įvairiems bandymams 
mokyklose. 
1 litro 20 tūrio (6%) vandenilio peroksido tirpalo paruošimo iš 100 tūrio (30%) tirpalo 
apskaičiavimas. 100 tūris yra pradinė koncentracija, o 20 tūrių yra galutinė koncentracija. 
1 = c2V2 
V1 = c2V2/c1 = 20 x 1/100 mL = 200 mL 
200 ml 100 tūrio vandenilio peroksido įpilama į maždaug 500 ml distiliuoto vandens ir 
praskiedžiama iki 1 l. Praskiestas tirpalas turi būti gerai sumaišytas. 
Naudojant procentines koncentracijas: V1 = 6% x 1/30% = 0,2 L = 200 ml 

Sotieji tirpalai 

Tirpios medžiagos tirpumas yra didžiausias kiekis, kuris gali ištirpti tam tikroje temperatūroje tam 
tikrame konkretaus tirpiklio tūryje. Tirpumas priklauso nuo tirpios medžiagos rūšies, tirpiklio tipo ir 
temperatūros. 
Sotusis tirpalas yra tada, kai tam tikroje temperatūroje tirpiklyje nebegali ištirpti daugiau tirpios 
medžiagos. 
Daugumos kietųjų dalelių tirpumas didėja didėjant temperatūrai, todėl sočiame tirpale, paruoštame 
aukštoje temperatūroje, bus daugiau ištirpusios medžiagos, nei būtų esant žemesnei temperatūrai. 
Tirpumo kreivėje lyginamas tirpios medžiagos kiekis, kuris ištirps tam tikrame tirpiklio kiekyje 
esant įvairiai temperatūrai. Paprastai tirpiklis yra vanduo, o koncentracija pateikiama 100 g tirpiklio 
gramais. Skirtingų cheminių medžiagų tirpumo kreivės yra skirtingos. 



Pavyzdys: 

Sacharozės tirpumas esant 20 oC yra 203,9 g/100 ml vandens. Sacharozės tirpumas 100 oC 
temperatūroje yra apie 500 g/100 ml vandens. 
Jei bandysite 220 g sacharozės ištirpinti 100 ml 20 ° C temperatūros vandens, tada 203,9 g ištirps, 
sudarydama sotųjį tirpalą, o likusi 16,1 g nusės į stiklinę. Neištirpusį tirpalą galima atskirti nuo 
prisotinto tirpalo filtruojant. 

Rūgščių -šarmų tirpalai 

Užduotis: https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions 
 Kuo skiriasi stiprios ir silpnos rūgštys? Norėdami sužinoti, naudokite savo kompiuterio

laboratorinius įrankius! Įmirkykite popierių ar zondą į tirpalą, kad išmatuotumėte pH, arba
įdėkite į elektrodus laidumui matuoti. Tada pažiūrėkite, kaip koncentracija ir stiprumas
veikia pH.

 Ar silpnos rūgšties tirpalo pH gali būti toks pat kaip ir stiprios rūgšties tirpalo?

 Atsižvelgiant į tos pačios koncentracijos rūgštis ar bazes, pademonstruokite supratimą apie
rūgščių ir bazių stiprumą: 1. susiejant rūgšties ar bazės stiprumą, kiek ji disocijuoja
vandenyje; 2. identifikuojant visas esamas molekules ir jonus tam tikrame rūgšties arba
bazės tirpale. 3. Lyginant santykines molekulių ir jonų koncentracijas silpnų ir stiprių
rūgščių (arba bazių) tirpaluose. 4. Stiprių rūgščių ir silpnų rūgščių arba stiprių bazių ir silpnų
bazių panašumų ir skirtumų aprašymas.

 Parodykite supratimą apie tirpalo koncentraciją: 1. Apibūdindami koncentruoto ir praskiesto
tirpalo panašumus ir skirtumus. 2. Lyginant visų molekulių ir jonų koncentracijas
koncentruotuose ir praskiestuose tam tikros rūgšties ar bazės tirpaluose.

• Apibūdinkite, kaip įprasti įrankiai (pH matuoklis, laidumas,
pH popierius) padeda nustatyti, ar tirpalas yra rūgštis ar bazė,
ar stiprus, ar silpnas, koncentruotas ar praskiestas.

acid-base-solutions-html-guide.pdf 

Šaltiniai:  

Science ASSIST: Laboratory notesd: Preparing chemical solutions 
Laboratory solution preparation. Flinn Scinetific website https://www.flinnsci.com/laboratory-
solution-preparation/dcat016/ 
https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid 



Laboratorinė įranga 

https://www.pngitem.com/middle/hJwbmo_general-chemistry-lab-drawer-equipment-laboratory-
equipment-in  







Saugos taisyklės 

1. Dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones su nesudaužomais lęšiais ir šoniniais skydais,
kad apsaugotumėte nuo purslų.

2. Laboratorijoje visada draudžiama valgyti ir gerti.
3. Žinokite, kur rasti ir kaip naudoti saugos ir pirmosios pagalbos įrangą.
4. Šalinkite chemines medžiagas, kaip nurodė jūsų instruktorius. Vykdykite aiškias instrukcijas,

pateiktas eksperimente.
5. Jei cheminių medžiagų pateko ant jūsų odos ar akių, nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu

vandens ir pasikonsultuokite su laboratorijos instruktoriumi.
6. Niekada nieko neragaukite. Niekada tiesiogiai neuostykite garų ar dujų šaltinio.
7. Niekada nenukreipkite šildomo mėgintuvėlio į save ar šalia esantį asmenį. Jis gali išsiveržti

kaip geizeris.
8. Neatlikite jokių neteisėtų eksperimentų.
9. Nedelsdami išvalykite visus sudaužytus stiklinius indus.
10. Rūgštis visada pilkite į vandenį, o ne vandenį į rūgštis (nes dėl tirpalo karščio vanduo užvirs,

o rūgštis išsitaškys.
11. Venkite trinti akis, nebent žinote, kad jūsų rankos švarios.
12. Nelaimingo atsitikimo atveju nedelsdami praneškite atsakingam asmeniui.
13. Daugelis įprastų reagentų (alkoholiai, acetonas, eteris) yra labai degūs. Nenaudokite jų

niekur šalia atviros liepsnos.
14. Sužinokite apie priešgaisrinių prietaisų (miltelinis gesintuvas ir CO2 gesintuvas) vietą.



https://blog.biomall.in/a-way-towards-safe-science-chemical-lab-safety-rules/ 



https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-middle-school-physical-science-flexbook-
2.0/section/1.33/primary/lesson/safety-in-science-ms-ps 




