
 

Instrukcja nr 3 
Polarymetr półcieniowy Lippicha/firmy Zeiss - pomiar kąta skręcenia 

płaszczyzny polaryzacji dla roztworu sacharozy 

 
1. Napełnij rurkę wodą destylowaną tak, aby powstał menisk wypukły a następnie 

z góry nałóż na nią szkiełko i zakręć nakrętkę. W rurce nie powinno być 
pęcherzyków powietrza a zamykające ją z obu stron szkiełka powinny być 
z zewnątrz suche. 

2. Umieść rurkę w polarymetrze i patrząc na okular w kierunku źródła światła, ustaw 
najlepszą ostrość widzenia przez obrót oprawki okularu. Wówczas pionowa linia 
rozdzielająca obie połówki pola widzenia będzie maksymalnie ostra 
(w polarymetrze Lippicha); w polarymetrze firmy Zeiss – będą to dwie linie 
pionowe rozdzielające środkową część pola widzenia.  

3. Poprzez obrót gałki analizatora znajdź takie jego ustawienie, w którym obie 
połówki pola widzenia będą jednakowo ciemne. Będzie to położenie zerowe 
analizatora. Pomiar zerowy wykonaj trzykrotnie, za każdym razem zmieniając 
położenie analizatora i szukając położenia, w którym obie połówki pola widzenia 
są jednakowo ciemne. Pomiar jest dobrze wykonany, gdy odczytane dla danego 
roztworu wyniki różnią się między sobą co najwyżej o kilka dziesiątych stopnia. 
Oblicz średnią wartość położenia zerowego αśr.. Ten i następne wyniki pomiarów 
zapisz w tabeli (Karta pracy do zadania 3). 

4. Z rurki wylej wodę destylowaną i napełnij ją roztworem sacharozy o znanym 
stężeniu (uwaga: przy każdej zmianie roztworu rurkę należy płukać wodą 
destylowaną a następnie dwukrotnie niewielką ilością roztworu o tym stężeniu).  

5. Umieść rurkę z roztworem sacharozy w polarymetrze. Na ekranie zaobserwujesz 
rozjaśnienie pola widzenia; wstawienie rurki z roztworem sacharozy spowodowało 
skręcenie płaszczyzny polaryzacji, dlatego należy ponownie ustawić analizator 
tak (poprzez obrót gałki analizatora w prawo lub lewo), by całe pole widzenia było 
jednakowo zaciemnione.  

6. Pomiar powtórz trzykrotnie i oblicz średnią wartość odczytów βśr. Kąt skręcenia 
płaszczyzny polaryzacji to: φ = αśr - βśr. 

7. W analogiczny sposób wykonaj pomiar dla roztworu o nieznanym stężeniu.  
8. Uporządkuj stanowisko pracy. 
9. Wypełnij kartę pracy. 
 


