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ЯЛІВЦЕВА ОЛІЯ

Juniperi aetheroleum

JUNIPER OIL

Ефірна олія, одержана методом перегонки з водя-
ною парою із дозрілих неферментованих шишкоягід 
Juniperus communis L. Підхожий антиоксидант може 
бути доданий.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Рухлива безбарвна або жовтава рідина.

Має характерний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В.

Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.2 мл випробовуваної суб-
станції розчиняють у 5 мл гептану Р.

Розчин порівняння. 20 мг α-терпінеолу Р та 20 мкл 
терпінен-4-олу Р розчиняють у 25 мл гептану Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

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

Нанесення: 20 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

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

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105  °С до по-
яви зон; переглядають відразу при денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину.

Верхня частина пластинки

терпінен-4-ол: 
коричнювато-фіолетова 
зона

α-терпінеол: фіолетова 
або коричнювато-
фіолетова зона

інтенсивна коричнювато-
фіолетова  зона 

коричнева зона

фіолетово-рожева зона

коричнювато-фіолетова 
зона (терпінен-4-ол)

фіолетова зона

фіолетова або 
коричнювато-фіолетова 
зона (α-терпінеол)

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 0.857 до 0.876.

Показник заломлення (2.2.6): від 1.471 до 1.483.

Оптичне обертання (2.2.7): від  – 15° до  – 0.5°.

Перекисне число (2.5.5). Не більше 20. 

Жирні олії й осмолені ефірні олії (2.8.7). Субстанція має 
витримувати випробування на жирні олії й осмолені 
ефірні олії.

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

Випробовуваний розчин. 60 мг випробовуваної суб-
станції розчиняють у триметилпентані Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 5.0 мл.

Розчин порівняння. Змішують по 25 мкл кожно-
го α-пінену Р, сабінену Р, β-пінену Р, β-мірцену Р, 
α-феландрену Р, лимонену Р, терпінен-4-олу Р, борніл-
ацетату Р, β-каріофілену Р і доводять об’єм розчину 
триметилпентаном Р до 25.0 мл.

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: від 30 м (може бути використана товщина 

шару 1 мкм) до 60 м (може бути використана тов-
щина шару 0.2 мкм) × 0.25–0.53 мм;

— нерухома фаза: полі(диметил)(дифеніл)силок-
сан  Р.

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Лінійна швидкість газуносія: 2.0 мл/хв.

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

Температура 
(°С )

Колонка 0–1 60
1–58 60 → 230

Блок вводу проб 250
Детектор 250

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 0.5 мкл.

Порядок виходу піків: має відповідати порядку зазна-
чення речовин у складі розчину порівняння. Відмі-
чають часи утримування цих речовин.

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

нену та β-пінену.

Ідентифікація компонентів: використовуючи часи 
утримування, визначені із хроматограми розчину 
порівняння, визначають положення компонентів 
розчину порівняння на хроматограмі випробовува-
ного розчину.

Визначають відсотковий вміст кожного з цих ком-
понентів.

Відкидають пік триметилпентану та піки, площа 
яких становить менше 0.01 % сумарної площі.

Вміст компонентів, у відсотках, має знаходитися у 
таких межах:
— α-пінен: від 20 % до 50 %;
— сабінен: не більше 20 %;
— β-пінен:  від 1.0 % до 12 %;
— β-мірцен:  від 1.0 % до 35%;
— α-філандрен: не більше 1.0 %;
— лимонен: від 2.0 % до 12 %;
— терпінеол-4-ол: від 0.5 % до 10 %;
— борнілацетат: не більше 2.0 %;
— β-каріофілен: не більше 7.0 %.

ЗБЕРІГАННЯ

За температури не вище 25 °С.


