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DENEY ADI Refraktometre �le Kırılma �ndisi Tayini  (5 No’lu deney) 

 

DENEY TAR�H� 19 Aralık  2003 Cuma (Telafi: 08 Ocak 2004 Per�embe) 

 

AMAÇ Sakkaroz çözeltisinin kırılma indisini ölçerek sakkaroz yüzdesi bilinmeyen örne�in 

yüzdesinin bulunması 

 

TEOR�K B�LG�  
 Kırılma �ndisi 

 I�ı�ın bo�luktaki yayılma hızının made içindeki yayılma hızına oranına kırılma indisi 

denir. 
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 Hızı  Yayılma�çindeki Madde
Hızı  VakumdakiI�ı�ın

n ==  

 Refraktometreler “Kritik I�ın” ve kritik açının sa�ladı�ı olanaklardan yararlanılarak 

yapılmı�tır. Normalle ( yakla�ık 90°) açı yaparak yani yüzeye paralel olarak gelen 

ı�ın ile  artık kırılma açısından daha büyük açıda kırınan ı�ın elde edilemiyorsa bu 

ı�ına kritik ı�ın, açıya da kritik açı adı verilir. 

I�ının çıktı�ı yüzeyden örne�e bakıldı�ında 

yüzeyin bir kısmı karanlık, bir kısmı aydınlık 

görülür. Bu bölgelerin büyüklü�ü kırılma açısının 

büyüklü�ü ile ilgilidir.  

 ��te refraktometreler bu temle ilkeye dayanır. 

Kırılma indisini sıcaklık, ı�ı�ın dalga boyu ve  

basınç etkiler. Ortamın so�urma yapmadı�ı dalga 

boyunda dalga boyu de�eri atttıkça kırılma indisi 

azalır. Ortamın so�urma yaptı�ı dalga boyu 

yakınlarında ise dalga boyu de�eri arttıkça kırılma indisi artar. 

 Kırılma indisi ölçümü genelde ço�u kez sodyumun D yayım çizgisinde yapılır. 

Kırılma indisinin ölçüldü�ü ı�ın alt indis ve ortamın sıcaklı�ı üst indis olacak �ekilde 

yazılır. nD
20 gibi. 
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 Kırılma �ndisi Ölçümünün Kullanıldı�ı Yerler 

 Kırılma indisi  E.N ve K.N. gibi bir kimyasal türün belirlenmesinde kullanılan 

sabitlerdendir.  

 Endüstride saflık kontrolünde kullanılır. Kırılma indisleri ile deri�im arasındaki 

ili�kiden deri�im tayini yapılabilir. 

 �eker tayininde, camda SiO2 tayininde ve  petrolde aromatik hidrokarbonların 

analizinde de kırılma indisinden faydalanılmaktadır. 

DENEY�N 

YAPILI�I Standartları hazırlamak için %20’lik sakkaroz stok çözeltisinden belirli hacimler 

alınarak tüplere konur. 10 ml’ye tamamlanır. Refraktometrenin örnek konulan cam 

bölgesi ilk ölçümde ve her ölçümlerden sonra saf su ile iyice temzilenerek önceki 

ölçümün etkisi giderilir. En son örne�in ölçümü alınarak kalibrasyon grafi�inden 

deri�imi bulunur. 

 Ölçülen kırılma indisi de�erleri direkt kullanılmaz.Sodyum ı�ının suya göre düzeltme 

de�eri kullanılır. 

 Su için nD
20 = 1,3330 . Bu de�er saf suyun kırılma indisi de�erine bölünür ve  elde 

edilen sabit, okunan kırılma indisi de�erleri ile çarpılır. 

 Tüm hesaplamalar ve ölçümler a�a�ıdaki gibi olur. 

 

Standart Hacmi (ml) 0 0,5 1,5 2,5 4

Standart Deri�imi (%) 0 0,01 0,03 0,05 0,08

Kırılma �ndisi 1,33412 1,33515 1,33835 1,34156 1,34585 1,34155

Kırılma �ndisi (nD
20 düzeltmesi) 1,33524 1,33627 1,33947 1,34269 1,34698 1,34268

Kırılma �ndisi (Kör Düzeltmesi) 0,00000 0,00103 0,00423 0,00745 0,01174 0,00744

Örnek

 
 Grafik EK’tedir. Sonuç 10 ml örnek için % 5,09 (veya 5,09 / 100 = 0,0509) 

 Kırılma �ndisi & Standart Yüzdesi grafi�inden bulunan örnek yüzdesi de�eri % 5,09  

Bu de�eri yakla�ık olarak �  % 5  alır ve 10 ml örnek çözeltisi için hesaplarsak; 

 100 ml  5 gr ise 

 

 10 ml   x    

 X = 0,5 gr sakkaroz vardır diyebiliriz.  

SONUÇ 

 Kırılma indisi ölçülerek deri�im hesaplamasında deri�im arttıkça kırılma indisinin 

do�rusal arttı�ı gözlenmi�tir. 

 Çizilen kalibrasyon grafi�inden deri�imi bilinmeyen örne�in deri�imi hesaplanmı�tır. 

 Kırılma indisi & hacim grafi�indeki 2,545 ml, örnekteki standart hacmine benzer bir 

de�erdir.Sonucunu yüzdeye çevirirsek; 

 2,545ml x (%20 / 10ml) = % 5,09 aynı yüzde de�eri bulunur   


