
Instrukcja nr 2 

Pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla roztworów sacharozy 

o różnym stężeniu  

 

1. Z dostarczonych elementów zbuduj polarymetr (w konfiguracji pionowej przy 
wykorzystaniu stojaka laboratoryjnego) składający się z polaryzatora i analizatora 
(polaryzatory foliowe) oraz źródła światła monochromatycznego (laser zielony). 
Odległość między polaryzatorem i analizatorem powinna być jak najmniejsza, ale 
taka, by zmieściło się między nimi naczynie pomiarowe/kuweta z badanym 
roztworem. 

2. Ustaw polaryzatory foliowe tak, by były do siebie równolegle i znajdowały się na 
drodze przebiegu wiązki światła. Płaszczyzny powierzchni polaryzatora 
i analizatora będą wówczas prostopadłe do kierunku wiązki światła. 

3. Polaryzator i analizator ustaw tak, aby były skrzyżowane, czyli nie przepuszczały 
światła (na położonym na stole ekranie otrzymamy ciemne pole widzenia).  

4. W cylindrze miarowym przygotuj 100 cm3 (100 ml) roztworu sacharozy o znanym 
stężeniu masowym (podaje prowadzący). W tym celu oblicz ile sacharozy jest 
potrzebne do otrzymania roztworu o tym stężeniu. Określoną ilość sacharozy 
odważ na wadze, wsyp ją do cylindra miarowego i uzupełnij wodą destylowaną do 
objętości 100 ml. Roztwór dokładnie wymieszaj, aby sacharoza była całkowicie 
rozpuszczona i odstaw cylinder.  

5. Napełnij naczynie pomiarowe/kuwetę wodą destylowaną (w kuwecie nie powinno 
być pęcherzyków powietrza) i umieść w polarymetrze. Poprzez obrót ramki 
analizatora znajdź takie jego położenie, w którym nie przepuszcza on światła 
(ustawianie na ciemność) i na jego skali kątowej odczytaj wskazanie. Będzie to 
pomiar zerowy lub odniesienia. W celu wyeliminowania błędu, pomiar zerowy 
wykonaj trzykrotnie, za każdym razem zmieniając położenie analizatora i szukając 
położenia, w którym nie przepuszcza on światła. Oblicz średnią wartość położenia 
zerowego αśr.. Ten i następne pomiary zapisz w tabeli (Karta pracy do zadania 2). 

6.  Z kuwety wylej wodę destylowaną i napełnij ją samodzielnie przygotowanym 
roztworem sacharozy o znanym stężeniu (uwaga: przy każdej zmianie roztworu 
kuwetę należy płukać wodą destylowaną a następnie dwukrotnie niewielką 
ilością roztworu o tym stężeniu).  

7. Umieść kuwetę z roztworem sacharozy w polarymetrze. Na ekranie 
zaobserwujesz rozjaśnienie pola widzenia; wstawienie kuwety z roztworem 
sacharozy spowodowało bowiem skręcenie płaszczyzny polaryzacji, dlatego 
należy ponownie poprzez obrót analizatora ustawić go na „ciemność”. Pomiar 
powtórz trzykrotnie i oblicz średnią wartość odczytów βśr. Kąt skręcenia 
płaszczyzny polaryzacji to: φ = αśr - βśr. 

8. Roztwór o znanym stężeniu zlej z kuwety do cylindra miarowego i podaj 
prowadzącemu zajęcia. Po otrzymaniu roztworu o nieznanym stężeniu wykonaj 
pomiary jak w punktach 6-7 (bez powtórnego wyznaczania punktu zerowego αśr). 

9. Uporządkuj stanowisko pracy. 
10. Po wykonaniu pomiarów, uzupełnij tabelę o wyniki pomiarów kąta skręcenia dla 

innych roztworów sacharozy o znanych stężeniach masowych, uzyskane przez 
pozostałe zespoły (Karta pracy do zadania 2). 

11. Zmierz długość naczynia pomiarowego/kuwety, oceń niepewność pomiaru 
długości (do wykorzystania w zadaniu 4). 



12. Oszacuj i zapisz (Karta pracy do zadania 2) niepewność pomiarową (błąd 
pomiaru), z jaką zostały odczytane wartości kąta skręcenia i jaka jest niepewność 
wartości stężenia masowego samodzielnie przygotowanego roztworu.  

13. Wypełnij kartę pracy. 

Ostateczny efekt wykonania zadania 2 będzie znany po wykonaniu Zadania 4: 

Wyznaczenie nieznanego stężenia roztworu sacharozy oraz jego niepewności 

pomiarowej na podstawie wykresu.  

 


