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ТОЛУАНСЬКИЙ БАЛЬЗАМ

Balsamum tolutanum

TOLU BALSAM

Смола, одержана зі стовбура Myroxylon balsamum (L.) 
Harms var. balsamum.

Вміст: від 25.0 % і до 50.0 % вільних або зв’язаних 
кислот, у перерахунку на коричну кислоту (С9Н8О2; 
М.м. 148.2) і суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Тверда крихка маса від коричнюватого до 
червонувато-коричневого кольору; тонкі фрагменти 
коричнювато-жовті при розглядання проти світла.

Запах сировини нагадує запах ваніліну.

Розчинність. Практично нерозчинний у воді Р, від 
дуже легко розчинного до легко розчинного в ета-
нолі Р, практично нерозчинний у петролейному ефі-
рі Р.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.40 г фрагментованої сиро-
вини перемішують протягом 5 хв із 10 мл метилен-
хлориду Р і фільтрують.

Розчин порівняння. 50 мг бензилцинамату Р розчиня-
ють у метиленхлориді Р, додають 50 мкл бензилбен-
зоату Р і доводять об’єм розчину метиленхлоридом  Р 
до 10 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю G  Р.

Рухома фаза: петролейний ефір Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 20 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують ваніліну реактивом Р і на-
грівають при температурі від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5 хв; переглядають при денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння і випробовува-
ного розчину. Крім того, на хроматограмі випробо-
вуваного розчину можуть виявлятися інші забарвлені 
зони.

Верхня частина пластинки

бензилбензоат: сірувато-
синя зона

бензилцинамат: сірувато-
зелена зона

сірувато-синя зона

сірувато-зелена зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Кислотне число. Не менше 100 і не більше 160.

0.5 г фрагментованої сировини розчиняють у 50 мл 
етанолу Р, додають 0.5 мл кислотного синього 93 роз-
чину Р і 5.0 мл 0.5 М розчину калію гідроксиду спирто-
вого, енергійно перемішують і титрують 0.5 М роз-
чином хлористоводневої кислоти, поки забарвлення 
зміниться із коричнювато-червоного на чорнувато-
зелене (n1 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти). 
Паралельно проводять контрольне випробування  
(n2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти). 
Обчислюють кислотне число тим самим методом, 
що й число омилення (2.5.6).

Речовини, нерозчинні в етанолі. Не більше 5 %.

2.0 г фрагментованої сировини кип’ятять із 25 мл 
етанолу (90 %, об/об) Р і фільтрують. Залишок про-
мивають етанолом (90 %, об/об) Р при кип’ятінні, 
поки повністю не проекстрагується, потім залишок 
висушують при температурі від 100 °С до 105 °С. За-
лишок зважують.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
5.0  %. 2.000 г фрагментованої сировини розподі-
ляють на  випарювальній чашці 9 см у діаметрі та 
сушать у вакуумі протягом 4 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 0.3 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

1.500 г сировини кип’ятять зі зворотним холодиль-
ником протягом 1 год із 25 мл 0.5 М розчину калію 
гідроксиду спиртового. Етанол випарюють, залишок 
нагрівають із 50 мл води Р до гомогеного розподі-
лу субстанції. Після охолодження додають 80 мл 
води  Р і розчину 1.5 г магнію сульфату Р  у 50 мл 
води Р, перемішують  і відстоюють протягом 10 хв. 
Одержаний розчин фільтрують крізь складчастий 
паперовий фільтр, залишок промивають 20 мл во-
ди  Р. Фільтрат і промивні води об’єднують, підкис-
люють хлористоводневою кислотою Р і екстрагують 
4 порціями, по 40 мл кожна, ефіру Р. Водний шар 
відкидають. Органічні екстракти об’єднують і про-
мивають 2 порціями, по 20 мл кожна, та 3 порціями, 
по 10 мл кожна, розчину 50 г/л натрію гідрокарбо-
нату Р і відкидають ефірний шар. Водні екстракти 
об’єднують, підкислюють хлористоводневою кисло-
тою Р і струшують один раз  із 30 мл, двічі із 20 мл 
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і один раз із 10 мл метиленхлориду  Р. Метиленхло-
ридні екстрак ти об’єднують, сушать над натрію суль-
фатом безводним  Р і фільтрують крізь складчастий 
паперовий фільтр, залишок промивають 10 мл мети-
ленхлориду  Р. Об’єднані метиленхлоридні екстракти 
концентрують до 10 мл дистиляцією та видаленням 
метиленхлориду потоком повітря. Залишок розчи-
няють, підігріваючи, в 10 мл етанолу  Р, попередньо 
нейтралізованого фенолу червоного розчином Р. Після 
охолодження титрують 0.1 М розчином натрію гідро-
ксиду, використовуючи той самий індикатор.

1 мл 0.1 М розчину натрію гідроксиду відповідає 
14.82 мг суми кислот, у перерахунку на коричну 
кислоту.

ЗБЕРІГАННЯ

Не зберігають у вигляді порошку.
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