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Pracovný postup: 

 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho. 

2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania. 

3. Nastavte zdroj svetla (zrkadlo) tak, aby svetlo prechádzalo cez hranoly. V prípade 

nedostatočných svetelných podmienok použite lampu. 

4. Uvoľnite uzamykaciu skrutku, odklopte osvetľovací hranol a starostlivo vyčistite 

oba hranoly. 

5. Kvapnite 2 - 4 kvapky destilovanej vody na merací hranol. (Na meracom hranole sa 

má po priklopení osvetľovacieho hranolu vytvoriť tenký film kvapaliny.) 

6. Priklopte osvetľovací hranol a utiahnite uzamykaciu skrutku. Nastavte zdroj svetla 

(zrkadlo) tak, aby svetlo prechádzalo cez oba hranoly s kvapalinou. 

7. Pozerajte do pravého okulára a pomocou otočného kompenzátora  (na pravej strane) 

nastavte hranicu medzi svetlom a tieňom na maximálnu ostrosť tak, aby hranica 

nemala žiadne farby. 

8. Pozerajte do pravého okulára a nastavte hranicu svetla pomocou otočného ovládača 

na ľavej strane presne do stredu nitkového kríža. 

9. Odčítajte hodnotu indexu lomu z ľavého okulára a zapíšte ju do tabuľky nameraných 

hodnôt. 

10. Vyčistite oba hranoly destilovanou vodou. Dbajte, aby nedochádzalo k zmiešaniu 

roztokov. 

11. Opakujte kroky 5 až 10 pre všetky koncentrácie. Začnite najmenšou a postupujte 

k najvyššej. 

12. Vyčistite oba hranoly destilovanou vodou. 

13. Opakujte kroky 5 až 10 pre roztok s neznámou koncentráciou. 

14. Nakoniec uvoľnite uzamykaciu skrutku, odklopte osvetľovací hranol, vyčistite a 

starostlivo vysušte oba hranoly. Potom osvetľovací hranol priklopte. 

15. Nakreslite graf s primeranou mierkou znázorňujúci namerané známe koncentrácie. 

Použite hodnoty koncentrácií uvedené na fľaštičkách. 

16. Odčítajte neznámu koncentráciu z grafu na základe príslušného nameraného indexu 

lomu s využitím lineárnej závislosti medzi koncentráciou roztoku a indexom lomu. 

Zakreslite odčítanú neznámu koncentráciu do grafu. 

17. Zhrňte svoje výsledky. 

18. Odpovedajte na otázky. 

19. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol spolu s narysovaným grafom. 
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Obrázok prevzatý a prispôsobený z: http://www.refractometer.pl/Abbe-refractometer 

 

 


