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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Рефрактометричні методи аналізу 

Мета: розширити і поглибити знання студентів із сутності, видам та 

області застосування рефрактометричних методів аналізу. 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину; 

- виконати домашнє завдання. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) Принципи віддзеркалювання світла. 

2) Сутність інтерференції і дифракції. 

3) Види матеріалів за їх оптичною щільністю. 

 

1.3 Практична частина 

 

1.3.1 Рефрактометрія 

 

Для контролю за різними технологічними процесами в харчовій 

промисловості за якістю сировини і матеріалів широке застосування знайшли 

рефрактометричні методи аналізу. 
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Рефрактометрія — розділ оптичної техніки, присвячений методам і 

засобам вимірювання показника заломлення п твердих, рідких і газоподібних 

середовищ в різних ділянках спектру оптичного випромінювання. 

Рефракція або явище променезаломлення спостерігається під час 

переходу проміння з одного середовища в інше, причому швидкість 

розповсюдження світла в них різна. 

Відносний показник заломлення світла однорідного середовища 

визначають як відношення швидкості світла у вакуумі (с) до швидкості світла 

в даному середовищі (п) 

 n c v . 

Основними методами рефрактометрії є: 

1) методи прямого вимірювання кутів заломлення світла при 

проходженні ним межі розділу двох середовищ; 

2) методи, засновані на явищі повного внутрішнього віддзеркалення 

(ПВВ) світла; 

3) інтерференційні методи. 

Для вимірювання п по куту заломлення зразку з досліджуваного 

матеріалу надають форму призми із заломлюючим кутом α і визначають п, 

добиваючись поворотом призми мінімального кута відхилення променя δ 

(Рисунок 1, а), що має місце при рівності кутів входу променя в призму i1 і 

виходу з неї i2. При цьому п визначають по формулі  

 

n sin[( ) 2 ] sin( 2 )    . 

Для визначення цим методом п рідини її заливають в тонкостінну 

призматичну кювету або в призматичну виїмку в матеріалі з відомим 

показником заломлення N (Рисунок 1,б). При α =90 
0 
і γ1 = γ2 = 45

0
 величину п 

рідини пов'язано з кутом виходу, що виміряється β співвідношенням  

 

2 2 2
n N sin N sin    . 
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Точність визначення п цим методом ~10
-5

, а різниці п двох речовин, що 

мінімально виміряються ~10
-7

 

 

Рисунок 1 – Вимірювання п по куту заломлення. 

 

При використовуванні для вимірювання п явища ПВВ зразок 

матеріалу, що виміряється, приводиться в оптичний контакт з еталонною 

призмою з матеріалу з високим і наперед точно відомим показником 

заломлення N (рисунок 2). Світло може прямувати як з боку зразка, так і з 

боку призми. В обох випадках в певному і дуже вузькому інтервалі кутів 

падіння пучка проміння на межу розділу зразка і призми в полі зору зорової 

труби з'явиться межа, що розділяє темну і світлу ділянки поля і відповідна 

граничному, або критичному, куту падіння променя. 1—1', 2—2' — хід 

проміння при освітленні із сторони досліджуваного зразка. 1—1' – граничний 

промінь, відповідний куту φ1ПВВ матеріалі призми; 3—3', 4—4', 5—5'— хід 

проміння при освітленні з боку призми; 4—4' — граничний промінь, при 

падінні якого під кутом φ2ПВВ на межу розділу призми і зразка відбувається 

ПВВ. А і В — схематичні зображення поля зору наглядової труби, п 

пов'язаний з кутом β, що виміряється між напрямом граничного кута і 

нормаллю до грані призми формулою 

2
n sin N sin cos sin      , 

де α — заломлюючий кут призми.  

 

Точність  методу,  що використовує ПВВ ~10
-5

. 
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Рисунок 2 – Вимірювання п з використанням явища повного 

внутрішнього віддзеркалення. 

 

В інтерференційних методах різницю Δп порівнюваних середовищ 

визначають по числу порядків інтерференції проміння, що пройшло через ці 

середовища. На рисунку 3 дана схема, що пояснює принцип дії 

інтерференційного рефрактометра. 

 

Рисунок 3 – Принцип дії інтерференційного рефрактометра. 

 

Дві частини світлового променя, проходячи через кювети завдовжки l, 

заповнені речовинами з різними п, набувають різницю ходу і, зведені разом, 

дають на екрані інтерференційну картину (схематично показана справа). 

Різниця
2 1

n=n n k 2   , де   — довжина хвилі світла. Точність цих 

методів досягає 10
-7

–10
-8

. Їх застосовують, наприклад, при вимірюваннях п 

газів і розбавлених розчинів. 
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1.3.2 Рефрактометри 

 

Прилади для вимірювання показників заломлення речовин (твердих, 

рідких і газоподібних) методами рефрактометрії називаються 

рефрактометрами. Рефрактометри часто мають дві шкали: на одній 

показник заломлення, на іншій – вміст сухих речовин. 

Більшість рефрактометрів влаштована так, що досліджувана речовина 

поміщається між двома призмами (двома половинами призми). Світло, 

пропущене через призму, заломлюючись або відображаючись від межі 

розділу середовищ (призма - речовина), освітлює тільки частину шкали, 

утворюючи достатньо різку межу світла і тіні. Положення цієї межі на шкалі 

залежить від кута повного внутрішнього віддзеркалення досліджуваної 

речовини. На шкалі вказані показники заломлення, відповідні різним 

значенням кута повного внутрішнього віддзеркалення. 

Як джерело світла використовують монохроматичне світло натрієвого 

пальника або звичайне денне світло, що направляється спеціальним 

дзеркалом. Оскільки денне світло складається з проміння різної довжини 

хвиль, при проходженні його через призму виникає явище світлорозсіювання 

(дисперсії), внаслідок чого на межі світла і тіні утворюється веселкова 

смужка, що утрудняє відлік по шкалі рефрактометра. Тому у всіх сучасних 

конструкціях рефрактометрів передбачаються компенсатори, що дозволяють 

усунути дисперсію світла. 

Компенсатори — це оптичні системи, що є сукупністю двох або трьох 

призм або лінз, виготовлених з скла різних видів і встановлених так, що різні 

кольори спектру накладаються один на інший, завдяки чому межа світла і 

тіні стає виразною. Оскільки світлове проміння виходить зі всіх точок 

поверхні призми і в різних напрямах, на шляху між призмою і шкалою 

поміщають лінзу, що збирає все паралельне проміння у фокус. Таким чином, 

кожному пучку світлового проміння, що пройшло через лінзу, відповідає 

світлова точка. 



 

 

7 

 

Температуру призми і досліджуваної речовини контролюють 

термометрами, вмонтованими в оправу призм. Для регулювання і підтримки 

постійної температури в порожнисті металеві оправи призм по спеціальних 

пристроях подають воду необхідної температури. За відсутності цих 

пристроїв користуються таблицями температурних поправок. 

Правильність показників рефрактометрів перевіряють контрольною 

рідиною або дистильованою водою, показник заломлення якої при 20°С 

рівний 1,333, або користуються юстировочою пластинкою, на якій вказаний 

показник заломлення. При накладенні пластинки на призму рефрактометра 

показник шкали повинен співпадати з показником, вказаним на пластинці. 

 

Рефрактометр ІРФ-22 

 

Цей прилад (рисунок 4) застосовують для вимірювання показників 

заломлення як рідких, так і твердих продуктів в інтервалі 1,3—1,7. Основні 

робочі частини приладу: дві призми, складені гіпотенузними сторонами і 

складають разом з оправами напівкулястої форми вимірювальну головку, 

зорова труба з відліковим пристроєм. 

В оправах призм є камери, через які пропускають воду і таким чином 

регулюють температуру призм і укладеної між ними речовини. Температуру 

контролюють термометром, угвинченим в оправу призм. 

Для усунення веселкової смужки на межі розділу темної і світлої 

частин поля зору призначений компенсатор. Шкала відлікового пристрою 

жорстко скріплена з вимірювальною головкою і розміщена в корпусі 

приладу. 

Рефрактометр забезпечений двома дзеркалами: одне служить для 

напряму світла через досліджувану речовину і призми, друге—для 

освітлення шкали показників заломлення. 
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1 – зорова труба з відліковим пристроєм; 2 – корпус;  

3 – барабан зі шкалою; 4 – маховичок для обертання призми;  

5 – шланг; 6 – вимірювальна головка; 7 — корпус термометра;  

8 – штуцери; 9 - дзеркало 

Рисунок 4 – Рефрактометр ІРФ-22. 

 

Принцип дії рефрактометра. Проміння світла, відображаючись від 

дзеркала, проходить через призму, гіпотенузна сторона якої матова, завдяки 

чому відбувається розсіювання світла. В досліджувану речовину потрапляє 

проміння різних напрямів, у тому числі і ковзаюче. Ця призма є 

освітлювальною. Пройшовши шар рідини і заломившися на межі рідина – 

скло, проміння увійде до другої призми (вимірювальної). Максимальним 

кутом виходу проміння з призми буде граничний кут, відповідний 

ковзаючому промінню. Таким чином, поле зорової труби, поставленої на 

шляху проміння, виявиться розділеним на дві частини – темну і світлу. При 

цьому положення межі розділу визначатиметься граничним кутом, залежним 

від природи речовини. 

Після того, як межа розділу світла і тіні поєднається з перехрестям 
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труби, роблять відлік по шкалі. Індексом для відліку служить нерухомий 

горизонтальний штрих. Цілі, десяті, соті і тисячні частки показника 

заломлення відлічують по шкалі, десятитисячні частки оцінюють на око. 

 

Рефрактометр РПЛ-3 

Цей рефрактометр (рисунок 5) призначений для визначення показника 

заломлення рідини і змісту сухих речовин по сахарозі в кондитерських 

виробах, консервах, крохмалі, патоці і т.д. 

 

Перед початком вимірювань перевіряють нуль-пункт приладу, для чого 

на поліровану площину вимірювальної призми наносять 1 – 2 краплі 

дистильованої води і встановлюють окуляр на різкість по шкалі і візирній 

лінії сітки. Після цього окуляр переміщають по шкалі до тих пір, поки 

візирна лінія сітки не поєднається з межею світлотіні. 

При правильній установці приладу на нуль-пункт межа світлотіні при 

20°С повинна поєднатися з нульовим розподілом шкали сухих речовин і 

розподілом n0 = 1,33299 шкали показників заломлення. У разі відхилення від 

цих значень прилад необхідно встановити ключем на нуль, для чого слід 

звільнити пробку на корпусі, через отвір в корпусі на квадрат гвинта 

 

1 — підстава; 2 — колонка;  

3 — корпус; 

4 — дисперсійний лімб з ручкою;  

5 — нижня камера; 

6 — шарнір з'єднання верхньої і  

нижньої камер;  

7 — верхня камера; 

8 — освітлювач;  

9 — термометр в оправі; 

10 — пробка для введення ключа  

для встановлення нуля; 

11 — шкала; 12 — рукоятка;  

13 — окуляр 

 

Рисунок 5 – Рефрактометр РПЛ-3. 
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вставити ключ і обертанням його в ту або іншу сторону сумістити лінію межі 

світлотіні з позначкою n0 = 1,33299, нульовим розподілом шкали сухих 

речовин і візирною лінією сітки. Встановивши прилад на нуль-пункт, 

піднімають верхню камеру, витирають площини призми, що стикаються, 

насухо спочатку фільтрувальним папером, а потім не ворсистою серветкою. 

Після цього на поверхню вимірювальної призми наносять 1 – 2 краплі 

досліджуваного розчину і плавно опускають верхню камеру. В одне з вікон 

освітлювачем направляють світло, при цьому інше вікно повинне бути 

закрито ширмою. Переміщаючи окуляр, вводять в полі зору приладу межу 

світлотіні, встановлюють її на різкість, одночасно повертають сектор 

компенсатора. 

Переміщають рукоятку з окуляром до поєднання візирної лінії сітки з 

межею світлотіні і по шкалі проводять відлік показників. 

Вимірювання слід проводити при 20°С. Аналіз можна проводити при 

температурі 10 – 30°С з поправкою на температуру, виражену у відсотках 

сухих речовин (таблиця А.1 додатку А). Нуль-пункт приладу у всіх випадках 

встановлюють при 20°С. 

Рефрактометри знайшли широке застосування для визначення складу і 

структури речовини, а також для контролю якості і складу різних продуктів, 

в хімічній, фармацевтичній, харчовій, і інших галузях промисловості. Знання 

градієнтів п дозволяє проводити розрахунок градієнтів густини і 

концентрації. Методи рефрактометрії використовують при перевірці 

однорідності твердих зразків і рідин в аеро- і гідродинамічних дослідженнях. 

Особливу роль грає рефрактометрія в оптичній промисловості, оскільки п і 

дисперсія скла і інших оптичних матеріалів є їх найважливішими 

характеристиками. 

 

1.3.3 Інтерферометри 

 

При вимірюваннях п газів і розбавлених розчинів користуються ще і 

інтерференційними методами. 
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В цих методах різницю показників заломлення порівнюваних 

середовищ Δп визначають по числу порядків інтерференції проміння, що 

пройшло через ці середовища.  

Інтерференція світла – це накладення світлових пучків, при якому вони 

в одних місцях гасять один одного, а в інших посилюють. Якщо один пучок 

світла проходить в середовищі з показником заломлення п1 геометричний 

шлях l1,а в іншому середовищі з показником заломлення п2 шлях l2, то 

оптична різниця ходу рівна 

1 1 2 2
l n l n m  , 

де   - довжина хвилі світла; m  - величина, що визначає результат 

інтерференції і що називається порядком інтерференції. 

Якщо m  - ціле число, то світлові хвилі усилюють один одного і 

виходять максимуми інтенсивності. При різниці ходу, що складає нечітке 

число напівхвиль, спостерігається взаємне гасіння хвиль і виходять мінімуми 

інтенсивності, а в результаті – світлі і темні смуги. 

Для вимірювань, пов'язаних з інтерференцією світла, застосовуються 

прилади, звані інтерферометрами (рис. 6). 

1 – кожух; 2 – станина; 3 – підставка для кювет;  

4 – оптична система приладу; 5 – гніздо для установки кювет; 6 — 

мішалка 

Рисунок 6 – Інтерферометр. 

1 

2 3 

4 

5 6 



 

 

12 

 

 

За допомогою інтерферометра не можна виміряти абсолютні значення 

показників заломлення, як в рефрактометрі, а можна тільки порівнювати їх 

для двох прозорих середовищ, наприклад показники заломлення розчину і 

чистого розчинника. 

Інтерферометри використовують в харчовій промисловості при 

визначенні активності ферментних препаратів 

В ліву кювету інтерферометра наливають рідину з більш високим 

показником заломлення, в праву – з більш низьким. При проходженні світла 

через кювети між промінням, що йде від різних щілин, утворюється оптична 

різниця ходу, яка приводить до зсуву інтерференційної картини убік від 

середньої між щілинами точки. У верхній частині картина не міняється, 

нижня ж система смуг дифракції міняється – вони і служать індикатором. 

Виміряючи величину зсуву інтерференційних смуг, визначають 

різницю показників заломлення розчинів. 

Саме щодо індикатора і спостерігається зсув верхньої системи смуг. 

Чутливість приладу і точність вимірювання знаходяться в прямій 

залежності від довжини кювети: чим довше кювета, тим вище точність 

вимірювання. З другого боку, збільшення довжини кювети зменшує інтервал 

значень різниці заломлення Δп, яке можна зміряти в цьому випадку. Граничні 

значення для кювет з різною товщиною шару указуються в інструкції з 

експлуатації приладу. 

 

1.4 Контрольні питання 

 

1. Розкрийте суть понять: рефракція, рефрактометрія 

2. Назвіть методи рефрактометрії 

3. В чому полягає метод прямого вимірювання кутів заломлення 

світла при проходженні ним межі розділу двох середовищ? 

4. В чому полягає метод заснований на явищі повного внутрішнього 
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віддзеркалення світла? 

5. В чому полягають інтерференційні методи? 

6. Що таке рефрактометр? 

7. Будова та принцип дії рефрактометру ІРФ-22. 

8. Будова та принцип дії рефрактометру РПЛ-3. 

9. Що таке інтерферометр? 

10. Будова та принцип дії інтерферометра. 

 

1.5 Домашнє завдання 

 

Відповісти на наступні запитання: 

- принципи та суть заломлення світла; 

- сутність явища дифракції світла; 

- які оптичні закони та принципи ви знаєте? 
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Додаток А 

(довідковий) 

Таблиця А.1 - Поправки на температуру, виражену у відсотках сухих 

речовин 

Тем 

°С 

 Поправки на температуру при змісті сухих речовин 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Від знайденого змісту сухих речовин потрібно відняти 

10 0,50 0,54 0,58 0,61 0,64 0,66 0,68 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 

11 0,46 0,49 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 

12 0,42 0,45 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 0,63 

13 0,37 0,40 0,42 0,44 0,46 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54 

14 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 

15 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 

16 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 

17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 

18 0,12 0,13 ,013 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 

19 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

До знайденого змісту сухих речовин потрібно додати 

21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

22 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

23 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 

25 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

26 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

27 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

28 0,56 0,57 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

29 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

30 0,72 0,74 0,77 0,78 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
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