
Refraktometria  

A refraktométert átlátszó folyadékok (présnedvek, oldatok) szárazanyag-tartalmának vizsgálatára 
használják. Orvosi alkalmazásokban fıleg a vérszérum és más  testnedvek fehérjetartalmának gyors 
meghatározására szolgál.  

A refraktométerrel közvetlen módon átlátszó anyagok optikai törésmutatója határozható meg. AZ 
abszolút törésmutató (n) a fény terjedési sebességét jellemzi az illetı közegben:  
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ahol c a fény vákuumban, v pedig az illetı közegben mért terjedési sebessége. Az abszolút 
törésmutató mindig egynél nagyobb szám.  

A refraktométer elvi felépítését vázlatosan az 1. ábra mutatja. A vizsgálandó oldatot két prizma 
közé helyezik, majd a prizmákat egy fényforrás és egy tükör segítségével megvilágítják. A 
prizmákon és az oldaton áthaladt fény egy távcsövön keresztül vizsgálható.  

 

1. ábra. A refraktométer felépítésének vázlata.  

A mőszer mőködési elvét a 2. ábra szemlélteti. A prizmákon és az oldaton áthaladó fény két 
határfelületen törik meg, ezek közül számunkra az oldat és a második prizma közti határfelület az 
érdekes.  

 

2. ábra. A refraktométer mőködési elve.  



Mivel a prizma törésmutatója nagyobb mint az oldaté, a beesı fény a beesési merılegeshez törik. A 
határfelületet súroló, 90°-os beesési szög alatt érkezı fénynyaláb határszög (r) alatt törik meg. A 
90°-nál kisebb szögben beesı fénysugarak r-nél kisebb szögben megtörve a jobb oldali térfelet 
világítják meg, a bal térfél viszont sötét marad, mivel a határszögnél nagyobb szög alatt nem törik 
meg fény. A látóteret sötét és világos részre osztó határvonal helyzete a határszög (r), az pedig az 
oldat törésmutatójának, tehát koncentrációjának függvénye. A törésmutató arányos a határszög 
szinuszával (n = k·sinr), a koncentráció pedig közelítıleg arányos a törésmutatóval. A skála 
határvonalnál lévı számértéke vagy a törésmutatóval azonos, vagy az itt leolvasott számértékbıl-
kalibrálás után meghatározható a keresett törésmutató, illetve a koncentráció.  

A törésmutató az anyagi minıségen kívül a hımérsékletnek és az alkalmazott fény 
hullámhosszának is függvénye, ezért pontos méréseknél 0,2°C pontosságú hımérséklet szabályozás 
és monokromatikus megvilágítás (pl. a nátriumgız által kibocsátott sárga színő, 589 nm-es fény (Na 
.D. vonala)) szükséges.  

A refraktométert úgy kell megválasztani, hogy prizmájának törésmutatója nagyobb legyen a 
mérendı oldat törésmutatójánál.  

A refraktométereknek számos típusa ismeretes az egyszerő kis kézi eszközöktıl a digitális kijelzéső 
automata hıszabályzós és nyomatóval is ellátott nagypontosságú mőszerekig.  

Gyakran használt készülék az Abbe-féle refraktométer. Állandó prizmájával n
D 

= 1,3-1,7 

törésmutató intervallumban mér. Mérési pontossága ±10-4
 

törésmutató egység. Egyik skáláján 
közvetlenül a mért anyag törésmutatója olvasható le (20°C-on) 4 tizedes pontossággal, másik 
skáláján a tiszta nádcukor oldat százalékos szárazanyag-tartalmát adja meg a 0-85% intervallumban. 
Más oldat esetén a skálán leolvasott értéket korrigálni kell. A méréshez elegendı néhány csepp 
oldat. A mérıprizma átáramló vízzel termosztálható. Az Abbe-féle refraktométer zsírok, gyanták, 
szilárd, sıt, átlátszatlan anyagok vizsgálatára is alkalmas ráesı fényben. Lényeges része a 
flintüvegbıl (n

D 
= 1,75) készült kettıs prizma. A mérendı 1-2 csepp folyadékot a prizmák közötti 

kb. 0,15 mm-es résbe helyezzük el.  

Mérési feladatok  

1. Ellenırizd desztillált vízzel az Abbe-féle refraktométer skálájának helyességét 

(szobahımérsékleten n
víz 
= 1,333)!  

A prizmarendszert tükörrel világítjuk meg alulról. A közvetlen felette lévı (jobboldali) távcsıben 
látható fonálkereszt metszéspontjára állítjuk a baloldali nagy beállító csavarral a sötét-világos 
határvonalat. Ha ez a határvonal nem éles, hanem elmosódott és színes, akkor a távcsı jobb oldalán 
lévı kompenzátor állítócsavarral a színszóródás megszüntethetı és a határvonal élessé tehetı. 
Miután az éles határvonalat pontosan a fonálkereszt metszéspontjára állítottuk, a másik távcsıbe, az 
úgynevezett mikroszkópba tekintve leolvasható a törésmutató, illetve nádcukor oldat esetén a 
szárazanyag százalékos koncentrációját.  

A prizmákat minden mérés elıtt szétnyitva desztillált vízzel mosd le, majd puha kendıvel vagy 
szőrıpapírral töröld szárazra!  

A prizmák felületéhez se kézzel, se kemény tárggyal (cseppentı) ne érj hozzá!  

A mérendı anyagot cseppentsd a szétnyitott prizmára, majd zárd össze a prizmákat! A 
refraktométer csak akkor használható, ha a prizmák között folyadék van, különben a látótér sötét! A 
cseppentıt minden oldat után az új oldattal többször öblítsd át, és csak azután vidd fel vele az új 
mérendı anyagot!  

2. Desztillált víz és ismert koncentrációjú cukor oldat-sorozat segítségével vedd fel a 

koncentráció-törésmutató kalibrációs görbét (az n = f(c) függvényt) és ennek segítségével 

határozd meg ismeretlen koncentrációjú oldat koncentrációját! Készíts grafikont a 

függvényrıl! 



Kézi refraktométer használata: 

 

 

 
1.  Vegyük elı a refraktométert,  
tenyerünkben tartva nyissuk fel a fedelét 
2. Helyezzünk a vizsgálandó anyagból a 
készülékhez mellékelt adagoló pálcával 1-2 
cseppet a prizma felszínére. 
3. Zárjuk le a fedelet, s a fény felé tartva 
nézzünk az okulárba. Olvassuk le a skálát a 
látómezı sötét-világos határvonalánál 

 


