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ФЕНХЕЛЮ ГІРКОГО ТРАВИ ОЛІЯ

Foeniculi amari herbae aetheroleum

BITTER-FENNEL HERB OIL

Ефірна олія, одержана методом перегонки з водя-
ною парою із надземних частин Foeniculum vulgare 
Mill. ssp. vulgare, var. vulgare, зібраних під час плодо-
ношення.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Прозора блідо-жовта або інтенсивно-жовта 
рідина.

Олія має запах, подібний до анісу.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В.

Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.1 мл випробовуваної олії 
розчиняють у 5 мл толуолу Р.

Розчин порівняння. 10 мкл фенхону Р  і 40 мкл ането-
лу Р розчиняють у 5 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 10 мкл (або 3 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см (або 6 см)  
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують свіжоприготованим роз-
чином 200 г/л фосфорно-молібденової кислоти Р в 
етанолі (96 %) Р, нагрівають при температурі 150 °С 
протягом 15 хв і переглядають при денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися й інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

анетол: темно-синя або 
темно-фіолетова зона

________

фенхон: синя або 
синювато-сіра зона

________

темно-синя або темно-
фіолетова зона (анетол)

________

іноді слаба синя або 
синювато-сіра зона 
(фенхон)

________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні на хроматографічний профіль.

Результати: 
– іспанський тип: часи утримування характерис-

тичних піків, відповідних α-пінену, β-пінену, 
β-мірцену, α-феландрену, лимонену, фенхону, 
естраголу та транс-анетолу, на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину мають співпадати із ча-
сами утримування піків цих речовин на хромато-
грамі розчину порівняння (а);

– тасманський тип: часи утримування характерис-
тичних піків, відповідних α-пінену, α-феландрену, 
лимонену, фенхону, естраголу та транс-анетолу, 
на хроматограмі випробовуваного розчину мають 
співпадати із часами утримування піків цих речо-
вин на хроматограмі розчину порівняння (а).

ВИПРОБУВАННЯ

Відносна густина (2.2.5):
— іспанський тип: від 0.877 до 0.921;
— тасманський тип: від 0.940 до 0.973.

Показник заломлення (2.2.6):
— іспанський тип: від 1.487 до 1.501;
— тасманський тип: від 1.512 до 1.538.

Оптичне обертання (2.2.7):
— іспанський тип: від  +42 ° до  +68 °;
— тасманський тип: від  +11 ° до  +35 °.

Розчинність в етанолі (2.8.10):
— іспанський тип: 1 об’єм олії розчинний у 2 об’ємах 

і більше етанолу (90 %, об/об) Р;
— тасманський тип: 1 об’єм олії розчинний у 

10 об’ємах і більше етанолу (85 %, об/об) Р.

Хроматографічний профіль. Газова хроматографія 
(2.2.28): метод внутрішньої нормалізації.

Випробовуваний розчин. 0.20 мл випробовуваної олії 
розчиняють в ацетоні Р  і доводять об’єм розчину 
тим самим розчинником до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 20 мкл αпінену Р, 10 мкл 
βпінену Р, 20 мкл βмірцену Р, 20 мкл αфеландрену  Р, 
20 мкл лимонену  Р, 40 мкл фенхону Р, 10 мкл естра-
голу Р, 40 мкл анетолу Р, 10 мкл анісового альдегіду Р 
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1. α-пінен
2. β-пінен 
3. β-мірцен

4. α-феландрен
5. лимонен
6. фенхон

7. естрагол
8. цис-анетол
9. транс-анетол

10. анісовий альдегід
11. анісовий кетон

Рисунок 2380.-1. Типова хроматограма, одержана у випробуванні  
«Хроматографічний профіль» фенхелю гіркого трави олії іспанського типу

1. α-пінен 
2. α-феландрен
3. лимонен

4. фенхон
5. естрагол
6. цис-анетол

7. транс-анетол
8. анісовий альдегід
9. анісовий кетон

Рисунок 2380.-2. Типова хроматограма, одержана у випробуванні  
«Хроматографічний профіль» фенхелю гіркого трави олії тасманського типу
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і 10 мкл анісового кетону Р розчиняють в ацетоні Р 
і доводять об’єм розчину тим самим розчинником 
до 10.0 мл. 

Розчин порівняння (b). 5 мкл анетолу Р розчиняють 
в 25.0 мл ацетону Р. 0.5 мл одержаного розчину до-
водять ацетоном Р до об’єму 20.0 мл.

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: 60 м × 0.25 мм;
— нерухома фаза: макрогол 20 000 Р (товщина шару  – 

0.25 мкм).

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Лінійна швидкість газуносія: 1 мл/хв.

Поділ потоку: 1:50.

Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С )

Колонка 0–35
35–42

70 → 210
210

Блок вводу проб 250
Детектор 270

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 1 мкл.

Порядок виходу піків: має відповідати порядку за-
значення речовин у складі розчину порівняння (а). 
Відмічають часи утримування цих речовин.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (а):
— ступінь  розділення: не менше 1.5 між піками 

βмірцену  та αфеландрену.

Використовуючи часи утримування, визначені із 
хроматограми розчину порівняння, визначають по-
ложення відповідних компонентів випробовуваного 
типу ефірної олії на хроматограмі випробовувано-
го розчину та, використовуючи Рис. 2380.-1 і Рис. 
2380.-2, визначають положення цис-анетолу.

Визначають відсотковий вміст кожного із цих ком-
понентів.

Для іспанського типу фенхелю гіркого трави олії 
вміст компонентів, у відсотках, має знаходитися у 
таких межах:
— αпінен: від 2.0 % до 8.0 %;
— βпінен: від 1.0 % до 4.0 %;
— βмірцен: від 1.0 % до 12.0 %;
— αфеландрен: від 1.0 % до 25.0 %;
— лимонен: від 8.0 % до 30.0 %;
— фенхон: від 7.0 % до 16.0 %;
— естрагол: від 2.0 % до 7.0 %;
— цис-анетол: не більше 0.5 %;
— транс-анетол: від 15.0 % до 40.0 %;
— анісовий альдегід: не більше 1.0 %;
— анісовий кетон: не більше 0.05 %;

— не враховують: піки, площа яких не перевищує 
площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (b) (0.025 %).

Для тасманського типу фенхелю гіркого трави олії 
вміст компонентів, у відсотках, має знаходитися у 
таких межах:
— αпінен: від 2.0 % до 11.0 %;
— αфеландрен: від 1.0 % до 8.5 %;
— лимонен: від 1.0 % до 6.0 %;
— фенхон: від 10.0 % до 25.0 %;
— естрагол: від 1.5 % до 6.0 %;
— цис-анетол: не більше 0.5 %;
— транс-анетол: від 45.0 % до 78.0 %;
— анісовий альдегід: не більше 1.0 %;
— анісовий кетон: не більше 0.05 %;
— не враховують: піки, площа яких не перевищує 

площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (b) (0.025 %).

ЗБЕРІГАННЯ

При температурі не вище 25 °С.

МАРКУВАННЯ

Зазначають тип олії (іспанський тип або тасман-
ський тип).


