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ШАВЛІЇ ЛАВАНДОЛИСТОЇ ОЛІЯ

Salviae lavadulifoliae aetheroleum

SPANISH SAGE OIL

Eфірна олія, одержана методом перегонки з водя-
ною парою із надземних частин Salvia lavandulifolia 
Vahl., зібраних на стадії цвітіння.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Прозора, безбарвна або блідо-жовтого кольо-
ру, рухлива рідина.

Має запах подібний до запаху камфори.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В.

Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.1 мл випробовуваної суб-
станції розчиняють у 10 мл толуолу Р.

Розчин порівняння. 20 мкл туйону Р і 30 мкл цинеолу Р 
розчиняють у 10 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 
6 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 6 см)  
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Виявлення: обприскують свіжоприготованим роз-
чином 200 г/л фосфорно-молібденової кислоти Р в 
етанолі (96 %) Р і нагрівають за температури 105 °С 
протягом 10 хв; переглядають при денному світлі.

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

Верхня частина пластинки

________

туйон: 2 рожевувато-
фіолетові зони

цинеол: синя зона
________

синя зона 

________

синя зона  (цинеол)
                                     ________

3 сині зони 
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Хроматографічний профіль».

Результати: характеристичні піки на хроматограмі 
випробовуваного розчину повинні мати такий самий 
час утримування, що і на хроматограмі розчину по-
рівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

Відносна густина (2.2.5): від 0.907 до 0.932.

Показник заломлення (2.2.6): від 1.465 до 1.473.

Оптичне обертання (2.2.7): від  + 7° до  +17°.

Кислотне число (2.5.1). Не більше 2.0. Визначення 
проводять із 5.00 г випробовуваної субстанції.

Розчинність ефірних олій в етанолі (2.8.10). 1 об’єм 
розчиняється у 2 об’ємах або більше етанолу (80 %, 
об/ об) Р.

Хроматографічний профіль. Газова хроматогра-
фія (2.2.28): метод внутрішньої нормалізації.

Випробовуваний розчин. 0.200 г випробовуваної ефір-
ної олії розчиняють у гептані Р і доводять об’єм роз-
чину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 0.200 г ФСЗ шавлії лавандолис-
тої олії для ідентифікації піка розчиняють у гептані  Р 
і доводять об’єм розчину тим самим розчинником до 
10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5 мкл лимонену Р розчиняють 
у гептані Р і доводять об’єм розчину тим самим роз-
чинником до 50.0 мл. 0.5 мл одержаного розчину 
доводять гептаном Р до об’єму 5.0 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: 1.5 мл/хв.

Поділ потоку: 1:50.
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Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С )

Колонка 0–43 60 → 232
Блок вводу проб 250
Детектор 250

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 1 мкл.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (а):
— хроматограма має бути подібна до хроматограми, 

що надається до ФСЗ  шавлії лавандолистої олії для 
ідентифікації піка;

— ступінь  розділення: не менше 1.5 між піками ли-
монену та 1,8-цинеолу; не менше 1.5 між піками 
α-терпінілацетату та борнеолу.

Ідентифікація компонентів: використовуючи хрома-
тограму, що надається до ФСЗ шавлії лавандолистої 
олії для ідентифікації піка, та хроматограму розчину 
порівняння (а), визначають піки α-пінену, сабінену, 
лимонену, 1,8-цинеолу, туйону, камфори, лінало-
лу, ліналілацетату, терпінен-4-олу, сабінілацетату, 
α-терпінілацетату та борнеолу.

Визначають відсотковий вміст кожного з цих ком-
понентів.

Вміст компонентів, у відсотках, має знаходитися у 
таких межах:
— αпінен: від 4.0 % до 11.0 %;
— сабінен: від 0.1 % до 3.5 %;
— лимонен: від 2.0 % до 6.5 %;
— 1,8-цинеол: від 10.0 % до 30.5 %;
– туйон: не більше 0.5 %;
– камфора: від 11.0 % до 36.0 %;
— ліналол: від 0.3 % до 4.0 %;
— ліналілацетат: не більше 5.0 %;
— терпінен-4-ол: не більше 2.0 %;
— сабінілацетат: від 0.5 % до 9.0 %;
— α-терпінілацетат: від 0.5 % до 9.0 %;
— борнеол: від 1.0 % до 7.0 %;
— не враховують: піки, площа яких не перевищує 

площі основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (b) (0.05 %).

ЗБЕРІГАННЯ

За температури не вище 25 °С.


