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2.2.7. ОПТИЧНЕ ОБЕРТАННЯ

Оптичне обертання (також відоме як оптична ак-
тивність) — це властивість хіральних речовин обер-
тати площину поляризації лінійно поляризованого 
світла.

Оптичне обертання вважають позитивним (+) для 
правообертальних речовин (такі, що обертають пло-
щину поляризації за годинниковою стрілкою, якщо 
дивитись у напрямку на зустріч променю світла) і 
негативним (—) для лівообертальних речовин (такі, 
що обертають площину поляризації проти годинни-
кової стрілки).

Кут оптичного обертання α рідини — це кут обер-
тання площини поляризації, виражений у граду-
сах (ο), за довжини хвилі Dлінії спектра натрію 
(λ = 589.3 нм), виміряний за температури 20 °С 
у товщині шару рідини 1.00 дм.

Питоме оптичне обертання 20[ ]m D  речовини в роз-
чині обчислюють із кута обертання, як зазначено 
вище, з урахуванням товщини шару 1.00 дм і кон-
центрації випробовуваної речовини 1 г/мл. Для пи-
томого оптичного обертання речовини в розчині 
завжди зазначають використовуваний розчинник і 
концентрацію розчину.

Оскільки в деякому обладнанні можуть не викорис-
товуватися натрієві лампи, довжина хвилі вимірю-
вання задається як 589 нм замість 589.3 нм.

У деяких випадках, якщо це зазначено в моногра-
фії, кут оптичного обертання вимірюють за інших 
температур, інших довжин хвиль і/або в комірці з 
товщиною шару рідини відмінною від 1.00  дм.

У системі визначення одиниць, що використовуєть-
ся у Фармакопеї, питоме оптичне обертання вира-
жають без зазначення розмірності; під фактичними 
одиницями розмірності розуміють градусмілілітр 
на дециметрграм [(°)·мл·дм1·г–1]. 

ОБЛАДНАННЯ

Поляриметр зазвичай складається з:
— джерела світла, наприклад натрієвої газорозряд-

ної лампи, світлодіода або іншого джерела світ-
ла, здатного забезпечувати випромінюванння за 
потрібної довжини хвилі (589 нм, якщо інше не 
зазначено в монографії); якщо джерело світла є 
поліхроматичним, потрібний пристрій виділення  
потрібної довжини хвилі, наприклад оптичний 
фільтр;

— поляризатора й аналізатора;
— комірки для зразка з довжиною шляху 1.00 дм, 

якщо інше не зазначено в монографії;
— системи вимірювання кута оптичного обертання, 

яка має забезпечувати зчитування до принаймні 
0.01°,  якщо інше не зазначено в монографії;

— системи контролю температури, яка вказує темпе-
ратуру з точністю 0.1 °С; вона може бути вбудована 

в поляриметр (наприклад, система Пельтьє) або 
бути зовнішнім блоком (наприклад, циклічний 
кріостат) і має підтримувати температуру рідини 
в межах + 0.5 °С від встановленої.

ФУНКЦІОНУВАННЯ  ОБЛАДНАННЯ

Правильність шкали перевіряють близько до вели-
чини, що вимірюється, або у відповідному діапазо-
ні, зазвичай за допомою сертифікованих кварцових 
пластин. Також можуть бути придатні інші сертифі-
ковані стандартні матеріали (наприклад, розчини 
сахарози).

Вимірювання оптичного обертання може викорис-
товуватись для кількісного оцінювання енантіомеру 
або співвідношення енантіомерів, наявних у зразку. 
Для цього потрібно перевіряти лінійність шкали, 
наприклад за допомогою розчинів сахарози. 

ПРОЦЕДУРА

Визначають нуль поляриметра й кут оптичного 
обертання рідини за довжини хвилі 589 нм і за тем-
ператури (20 ± 0.5) °С, якщо інше не зазначено в мо-
нографії. Нуль поляриметра визначають із закритою 
коміркою для зразка.

Для рідин як таких, що не розчинені, нуль визна-
чають із порожньою коміркою для зразка. 

Для розчинів нуль визначають із коміркою, заповне-
ною тим самим розчинником, що використаний для 
приготування випробовуваного розчину, і вимірю-
ють за тієї самої температури. Підготування зразка 
зазначають у  монографії.

Питоме оптичне обертанння обчислюють за тем-
ператури t і за довжини хвилі λ за наступними фор-
мулами.

Питоме оптичне обертанння для рідин, як таких, що 
не розчинені, обчислюють за формулою:
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Питоме оптичне обертанння для розчинів обчис-
люють за формулою:
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де α — кут обертання, виміряний за температури t  
й довжині хвилі λ, у градусах;

l — довжина поляриметричної комірки, у деци-
метрах;

ρ1 — густина, визначена за температури t, у гра-
мах на кубічний сантиметр; для фармако-
пейних цілей густину заміняють відносною 
густиною (2.2.5);

с —  концентрація розчину, у грамах на літр.
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Коли межі оптичного обертання або питомого 
оптичного обертання зазначені для висушеної ре-
човини, безводної речовини або речовини, що не 
містить залишкової кількості розчинників, резуль-
тат обчислення коригують, враховуючи втрату в масі 
під час висушування (2.2.32), вміст води (2.5.12 або 
2.5.32) або вміст розчинника відповідно.


