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Ćwiczenie Nr 8 
Współczynnik załamania – refraktometr 

Abbego 

Zagadnienia: załamanie światła na granicy dwóch ośrodków, prawo Snelliusa, zjawisko 

  całkowitego wewnętrznego odbicia, dyspersja światła, refraktometr Abbego, 

                      umiejętność obliczania zawartości składników w roztworze o zadanym stężeniu. 

Wstęp 

Światło, przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków, zmienia swój kierunek ruchu. 

Zjawisko to nazywane jest załamaniem światła. Schemat tego zjawiska przedstawiono na  

rys. 1. Zmiana kierunku promieni świetlnych podczas załamania nie jest przypadkowa. 

Opisuje to prawo załamania światła nazywane niekiedy prawem Snelliusa: 

                                   
    

    
  

  

  
 
  

  
                                                         1) 

gdzie:  - kąt padania,  - kąt załamania, V1 - prędkość światła w ośrodku 1, V2 - prędkość 

światła w ośrodku 2, n1 - bezwzględny współczynnik załamania ośrodka 1, n2 - bezwzględny 

współczynnik załamania ośrodka 2, przy czym bezwzględny współczynnik załamania 

definiujemy jako: 

                                                       
 

 
                                                2) 

gdzie: c - prędkość światła w próżni, V - prędkość światła w ośrodku, a względny 

współczynnik załamania ośrodka 2 względem 1 definiujemy jako: 

                                                      
  

  
                                              3) 

Prawo załamania światła łączy ze sobą dwa kąty - kąt padania na powierzchnię 

rozgraniczającą dwa ośrodki i kąt załamania powstający, gdy promień przejdzie granicę  

i zacznie się rozchodzić w drugim ośrodku. Zatem stosunek sinusa kąta padania do sinusa 

kąta załamania jest równy względnemu współczynnikowi załamania światła ośrodka, do 

którego światło wpada, względem ośrodka, z którego światło wychodzi. Warto zwrócić 
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uwagę na fakt, że kąty padania i załamania są liczone od normalnej do powierzchni, a nie od 

samej powierzchni. 

 

Rys. 1. Schemat przedstawiający zmianę kierunku promieni świetlnych podczas załamania na 

granicy ośrodków. 

 

Rys. 2. Załamanie biegu promienia świetlnego przy przejściu z ośrodka optycznie gęstszego 

(I) do rzadszego (II). 

 

Z prawa Snelliusa wynika, że przy przechodzeniu promienia z ośrodka optycznie gęstszego 

do ośrodka optycznie rzadszego dla kąta granicznego αgr  zachodzi (rys. 2, promień nr 2):  
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Zgodnie z zasadą odwracalności biegu promienia świetlnego, jeżeli promień świetlny będzie 

się „ślizgał” po powierzchni ośrodka optycznie gęstszego (od strony optycznie rzadszego), to 

załamie się do niego pod maksymalnie dużym kątem αgr. Zjawisko całkowitego 

wewnętrznego odbicia jest podstawą działania refraktometru Abbego.  

 Refraktometr Abbego posiada dwa szklane pryzmaty, stykające się ze sobą 

poprzez cienką warstwę badanej cieczy. Powierzchnia górnego, oświetlanego zewnętrznym 
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światłem pryzmatu, jest matowa. Dzięki temu wpadające do pryzmatu światło jest przez tę 

powierzchnię rozpraszane (rys. 3). Promienie świetlne rozproszonego światła wnikają   

w warstwę cieczy pod różnymi kątami. Część z nich niemal ślizga się po powierzchni dolnego 

pryzmatu (tak jak promień 1, rys. 2). W efekcie wszystkie rozproszone promienie świetlne 

załamują się dalej w dolnym pryzmacie, przy czym kąt załamania zawiera się w granicach od 

0
o
 do αgr. Pod największym kątem równym αgr załamują się promienie równoległe 

(„ślizgające się”) do powierzchni dolnego pryzmatu. Za pomocą lunety możemy obserwować 

granicę obszaru oświetlonego, ściśle związaną z kątem granicznym zależnym od 

współczynnika załamania warstwy badanej cieczy (rys. 4 B). 

 

Rys. 3. Bieg promieni świetlnych w obszarze styku dwóch pryzmatów refraktometru Abbego. 

 

 

Rys. 4. Układ pomiarowy: A) refraktometr Abbego, B) pole widzenia lunety i skali. 

 

A 

B 
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Na fakcie, że wartość współczynnika załamania zależy od stężenia roztworu oparta 

jest refraktometryczna analiza jakościowa i ilościowa substancji. Aby określić stężenie 

roztworu należy zmierzyć jego współczynnik załamania i z odpowiedniej krzywej kalibracji 

odczytać wartość stężenia. Jeśli nie dysponuje się taką krzywą można ją samemu wykonać 

przygotowując w tym celu serię próbek o znanych stężeniach i mierząc n dla każdej próbki. 

Przy pomocy refraktometru można także mierzyć zależność współczynnika załamania 

i dyspersji średniej od temperatury. Refraktometria znalazła zastosowanie w analizach 

biochemicznych (oznaczanie składnikow krwi, plazmy itp.), analizie farmaceutycznej 

(oznaczanie stężeń alkoholi, olejkow eterycznych, rozpuszczalnikow organicznych, fenoli, 

taniny, stężeń soli itp.), w przemyśle spożywczym (badanie i kontrola mleka, masła, syropów, 

piwa, wina, sokow owocowych itp.). 

Wykonanie pomiarów 
Aparatura: 

1. Refraktometr. 

2. Waga elektroniczna. 

3. Zlewki, pipetka lub strzykawka. 

4. Woda destylowana, cukier, roztwór cukru o nieznanym stężeniu, inne ciecze, np. 

 olej. 

 

Badanie współczynnika załamania roztworów cukru i innych cieczy 

1. Przygotuj roztwory cukru o stężeniach ustalonych z prowadzącym. 

2. Podnieś górny pryzmat i przemyj powierzchnię pryzmatów wacikiem z wodą 

destylowaną lub alkoholem. 

3. Za pomocą bagietki lub strzykawki nanieś kilka kropel wody destylowanej na 

powierzchnię dolnego pryzmatu, tak aby po opuszczeniu pryzmatu pomiarowego 

woda pokryła całą powierzchnię pomiędzy pryzmatami. 

4. Ustaw położenie luster, aby dopasować stopień oświetlenia skali i pola widzenia 

lunety. 

5. Kręcąc pokrętłami przyrządu ustal wyraźne, ostre rozgraniczenie jasnego i ciemnego 

tła, tak aby granica cienia pokrywała się ze środkiem „krzyża pomiarowego” (rys. 3B). 

6. Odczytaj współczynnik załamania nw w okienku skali (rys. 3B). 

7. Odczyt powtórz kilkakrotnie. 

8. Przeprowadź podobne pomiary współczynnika załamania nc dla przygotowanych 

roztworów cukru oraz innych cieczy. Postępuj podobnie jak dla wody, kolejno wg 

punktów 3, 5, 6.  

9. Pobierz od laboranta roztwór cukru o nieznanym stężeniu i przeprowadź podobny 

pomiar jak w punkcie 3, 5 wyznaczając wartość współczynnika załamania nx.  
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Opracowanie wyników 

1. Oblicz dla wody średnie wartości nw i określ ich niepewności pomiarowe Δnw. 

2. Porównaj uzyskaną wartość nw z wartościami tablicowymi.   

3. Oblicz dla każdego stężenia roztworu cukru oraz innych cieczy średnie wartości nc 

i określ ich niepewności pomiarowe Δnc. 

4. Przedstaw na wykresie zależność współczynnika załamania światła nc od wartości 

stężenia roztworu c, zaznacz na wykresie wartości błędów Δnc i Δc. 

5. Do powyższego wykresu dopasuj prostą: nc = A∙c + B.  

Wyznacz nachylenie A dopasowanej prostej metodą regresji liniowej (ewentualnie 

metodą graficzną), korzystając z odpowiednich programów (kalkulator, ORIGIN, 

EXCELL). Wyznacz niepewność pomiarową ΔA. 

6. Oblicz dla roztworu cukru o nieznanej wartości stężenia średnią wartości nx i określ  

jej niepewność pomiarową Δnx 

7. Korzystając z uzyskanego równania prostej i obliczonej średniej wartości nx  oblicz 

nieznaną wartość stężenia badanego roztworu. 
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