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2.5.3.	 ГІДРОКСИЛЬНЕ	ЧИСЛО	

Гідроксильне число (Iон) виражає кількість мілігра-
мів калію гідроксиду, необхідну для нейтралізації 
кислоти, що зв'язується при ацилюванні 1 г суб-
станції.

МЕТОД А

Наважку випробовуваної субстанції,  відповідно 
до Табл. 2.5.3.-1, поміщають у колбу для ацети-
лювання місткістю 150 мл, оснащену повіт ряним 
холодильником, якщо немає інших зазначень у 
монографії. Додають об'єм оцтового ангідриду роз-
чину Р1, зазначений у Табл. 2.5.3.-1.

Таблиця 2.5.3.-1

Передбачуване	
значення	Iон

Наважка	
субстанції,	у	грамах

Об'єм	оцтового 
ангідриду розчину Р1,	у	

мілілітрах

10–100 2.0 5.0
100–150 1.5 5.0
150–200 1.0 5.0
200–250 0.75 5.0
250–300 0.60 або 1.20 5.0 або 10.0
300–350 1.0 10.0
350–700 0.75 15.0
700–950 0.5 15.0

До колби приєднують повітряний холодильник, 
поміщають на киплячу водяну баню, підтримую-
чи рівень води у бані на 2.5 см вище рівня рідини 
у колбі, і нагрівають протягом 1 год. Колбу вийма-
ють з водяної бані і дають охолонути. Потім через 
верхній кінець повітряного холодильника додають 
5 мл води Р. Якщо розчин каламутнішає, до нього 
додають піридин Р до зникнення каламуті, відміча-
ючи витрачений об'єм. Колбу струшують і знов по-
міщають на киплячу водяну баню на 10 хв. Потім 
колбу виймають з водяної бані і дають охолонути. 
Повітряний холодильник і стінки колби промива-
ють 5 мл етанолу (96 %) Р, попередньо нейтралізо-
ваного за фенолфталеїну розчином Р1. Одержаний 
розчин титрують 0.5 М розчином калію гідроксиду 
спиртовим, використовуючи 0.2 мл фенолфталеїну 
розчину Р1 як індикатор.

Паралельно проводять контрольний дослід.

Гідроксильне число обчислюють за формулою:

 
де n1 — об'єм 0.5 М розчину калію гідроксиду спир-

тового, витрачений на титрування суб-
станції, у мілілітрах;

n2 — об'єм 0.5 М розчину калію гідроксиду спир-
тового, витрачений на титрування у 
контрольному досліді, у мілілітрах;

m — маса наважки субстанції, у грамах;

28.05 — кількість калію гідроксиду, що від-
повідає 1 мл 0.5 М розчину калію гідроксиду 
спиртового, у міліграмах;

IА — кислотне число.

МЕТОД В

Зазначену наважку випробовуваної субстанції по-
міщають у абсолютно суху конічну колбу міст-
кістю 5 мл з притертою скляною або підхожою 
пластиковою пробкою і додають 2.0 мл пропіо-
нового ангідриду реактиву Р. Колбу закривають, 
обережно струшують до розчинення субстанції і 
залишають на 2 год, якщо не зазначено інше. Ви-
ймають пробку, колбу і її вміст поміщають у коніч-
ну колбу з широким горлом місткістю 500 мл, яка 
містить 25.0 мл розчину 9 г/л аніліну Р у циклогекса-
ні Р і 30 мл оцтової кислоти льодяної Р. Вміст колби 
перемішують, залишають на 5 хв, додають 0.05 мл 
кристалічного фіолетового розчину Р і титрують 
0.1 М розчином хлорної кислоти до появи яскраво-
зеленого забарвлення.

Паралельно проводять контрольний дослід.

Гідроксильне число обчислюють за формулою:

 
де n1 — об'єм 0.1 М розчину хлорної кислоти, вит-

рачений на титрування субстанції, у мілі-
літрах;

n2 — об'єм 0.1 М розчину хлорної кислоти, вит-
рачений на титрування у контрольному 
досліді, у мілілітрах;

m — маса наважки субстанції, у грамах;
5.610 — кількість калію гідроксиду, що 

відповідає 1 мл 0.1 М розчину хлорної 
кислоти, у міліграмах.

Ураховують вміст води, присутньої у субстан-
ції. Визначення води проводять напівмікромето-
дом (2.5.12).

Перерахування гідроксильного числа проводять за 
формулою: 

IОН = (знайдене значення гідроксильного числа 
субстанції) — 31.1у, 

де у — вміст води у субстанції, у відсотках.


