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ПЕРУАНСЬКИЙ БАЛЬЗАМ

Balsamum peruvianum

PERY BALSAM

Бальзам одержують із випалених і пошкоджених 
стовбурів Myroxylon balsamum (L.) Harms  var. pereirae 
(Royle) Нarms.

Вміст: не менше 45.0 % м/м і не більше 70.0 % м/м 
ефірів, переважно бензилбензоату та бензилцина-
мату.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. В’язка рідина темно-коричневого кольору, яка 
при розгляданні тонкого шару прозора та жовтаво-
коричнева; не клейка, не висихає та не формує 
ниток.

Розчинність. Практично нерозчинний у воді, легко 
розчинний в етанолі, не змішується з жирними 
оліями, крім касторової олії.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. 0.20 г субстанції розчиняють в етанолі (96 %) Р, 
додають 0.2 мл заліза (ІІІ) хлориду розчину Р1. 
З’являється зелене або жовтаво-зелене забарв-
лення.

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.5 г випробовуваної субстан-
ції розчиняють у 10 мл етилацетату Р.

Розчин порівняння. 4 мг тимолу Р, 30 мг бензилцина-
мату Р і 80 мкл бензилбензоату Р розчиняють у 5 мл 
етилацетату Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге лю 
GF254 P.

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – етилаце-
тат Р – гексан Р (0.5:10:90).

Нанесення: 10 мкл, смугами 20 мм × 3 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту, двічі.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм і відмічають зони поглинання.

Результати А: на хроматограмі розчину порівняння 
у верхній третині виявляються 2 зони поглинання, 
вища відповідна бензилбензоату, нижча – бензил-
цинамату. На хроматограмі випробовуваного розчи-
ну виявляються 2 зони поглинання на тому самому 
рівні та майже такого самого розміру.

Виявлення В: обприскують свіжоприготованим роз-
чином 200 г/л фосфорно-молібденової кислоти Р в 
етанолі (96 %) Р, використовуючи 10 мл на плас-
тинку 200 мм2, і переглядають при денному світлі, 
нагріваючи при температурі від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–10 хв.

Результати В: зони бензилбензоату та бензилци-
намату сині на жовтому фоні.На хроматограмі роз-
чину порівняння близько середини виявляється 
фіолетово-сіра зона (тимол). На хроматограмі ви-
пробовуваного розчину виявляється синя зона (не-
ролідол) нижче рівня зони тимолу на хроматограмі 
розчину порівняння. Нижче зони неролідолу не ви-
являється синьої зони, відповідної зоні поглинання, 
що виявляється при перегляданні в УФ-світлі за до-
вжини хвилі 254 нм (каніфоль). У верхній та нижній 
частинах хроматограми випробовуваного розчину 
можуть виявлятися інші слабі сині зони.

ВИПРОБУВАННЯ

Відносна густина (2.2.5). Від 1.14 до 1.17.

Число омилення (2.5.6). Від 230 до 255, визначають із 
залишка, отриманого при кількісному визначенні.

Синтетичні бальзами. 0.20 г субстанції струшують із 
6 мл петролейного ефіру Р1. Розчин петролейного 
ефіру прозорий і безбарвний, та всі нерозчинні час-
точки бальзаму приклеюються до стінок пробірки.

Жирні олії. 1 г субстанції струшують із 3 мл розчину 
1000 г/л хлоральгідрату Р. Одержаний розчин так са-
мо прозорий як і розчин 1000 г/л хлоральгідрату Р.

Терпентин. 4 мл розчину, одержаного у випробуванні 
«Синтетичні бальзами»,  упарюють насухо. Залишок 
не повинен мати запаху терпентину.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

2.50 г субстанції поміщають у ділильну лійку, дода-
ють 7.5 мл натрію гідроксиду розчину розведеного  Р і 
40 мл ефіру, вільного від пероксидів, Р і енергійно стру-
шують протягом 10 хв. Нижній шар відокремлюють 
і струшують із 3 порціями, по 15 мл кожна, ефіру, 
вільного від пероксидів,Р. Ефірні шари об’єднують, 
висушують над 10 г натрію сульфату безводного Р і 
фільтрують. Натрію сульфат промивають 2 порція-
ми, по 10 мл кожна, ефіру, вільного від пероксидів, Р. 
Ефірні шари об’єднують і упарюють насухо. Зали-
шок (ефіри) сушать при температурі від 100 °С до 
105 °С протягом 30 хв і зважують.

ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від світла місці.
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