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ВІСК ЖОВТИЙ

Cera flava

BEESWAX, YELLOW

Віск, одержаний перетоплюванням стінок медових 
стільників, утворених бджолою медоносною, Apis 
mellifera L., із застосуванням гарячої води і видален-
ням сторонніх домішок. 

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Жовті або світло-коричневі шматки або плас-
тини, дрібнозернисті, матові і не кристалічні на 
зламі; під час нагрівання в руці стають м’якими та 
пластичними. 

Має слабкий запах, характерний для меду; не має 
смаку і не липне до зубів.

Розчинність. Практично нерозчинний у воді, част-
ково розчиняється в гарячому етанолі (90 %, об/об ) 
і повністю розчиняється в жирних і ефірних оліях.

Відносна густина. Близько 0.960.

ВИПРОБУВАННЯ

Температура краплепадіння (2.2.17 ). Від 61 °С до 
66 °С.

Розтоплюють віск, нагріваючи на водяній бані, ви-
ливають на годинникове скло і залишають охоло д-
жуватися до м’якого стану. Заповнюють металеву 
чашечку, занурюючи її ширший кінець у віск, і по-
вторюють процедуру доти, поки віск не буде видав-
лений із вузького кінця чашечки. Надлишок воску 
видаляють шпателем і негайно вставляють термо-
метр. Видаляють віск, видавлений термометром. 
Залишають за кімнатної температури протягом не 
менше 12 год до визначення температури крапле-
падіння.

Кислотне число. Від 17.0 до 22.0.

2.00 г воску поміщають у конічну колбу місткістю 
250 мл зі зворотним холодильником, додають 40 мл 
ксилолу Р  і декілька скляних кульок. Нагрівають до 
розчинення воску. Додають 20 мл 96 % етанолу Р  і 
0.5 мл фенолфталеїну розчину Р1 і титрують гарячий 
розчин 0.5 М розчином калію гідроксиду спиртовим 
до появи рожевого забарвлення, що не зникає про-
тягом 10 с. 

Паралельно проводять контрольний дослід.

Кислотне число (IA) обчислюють за формулою:

 
де n1 — об’єм 0.5 М розчину калію гідроксиду 

спиртового, витрачений на титрування 
випробовуваного розчину, у мілілітрах;

n2 — об’єм 0.5 М розчину калію гідроксиду 
спиртового, витрачений на титрування 
в контрольному досліді, у мілілітрах;

m — маса наважки воску, у грамах;
28.05 — кількість калію гідроксиду, що містить-

ся в 1 мл 0.5 М розчину калію гідроксиду 
спиртового, у міліграмах. 

Ефірне число (2.5.2 ). Від 70 до 80.

Число омилення. Від 87 до 102.

2.00 г воску поміщають у конічну колбу місткістю 
250 мл зі зворотним холодильником, додають 30 мл 
суміші етанол (96 %) Р  – ксилол Р  (1:1) і декілька 
скляних кульок. Нагрівають до розчинення воску. 
Додають 25.0 мл 0.5 М розчину калію гідроксиду спир-
тового і нагрівають зі зворотним холодильником 
протягом 3 год. Гарячий розчин негайно титрують 
0.5 М розчином хлористоводневої кислоти, викорис-
товуючи як індикатор 1 мл фенолфталеїну розчи-
ну Р1. Розчин підігрівають до кипіння кілька разів 
протягом титрування.

Паралельно проводять контрольний дослід.

Число омилення (IS) обчислюють за формулою:

  
де n1 — об’єм 0.5 М розчину кислоти хлористо-

водневої, витрачений на титрування ви-
пробовуваного розчину, у мілілітрах;

n2 — об’єм 0.5 М розчину кислоти хлористо-
водневої, витрачений на титрування в 
контрольному досліді, у мілілітрах;

m — маса наважки воску, у грамах;
28.05 — кількість калію гідроксиду, що відпові-

дає 1 мл 0.5 М розчину кислоти хлористо-
водневої, у міліграмах. 

Церезин, парафін та інші воски. 3.0 г воску поміща-
ють у круглодонну колбу місткістю 100 мл, додають 
30 мл розчину 40 г/л калію гідроксиду Р  у 96 % спир-
ті, вільному від альдегідів, Р  і обережно нагрівають 
зі зворотним холодильником протягом 2 год. При-
бирають холодильник і негайно вставляють термо-
метр. Колбу поміщають на водяну баню за темпера-
тури 80 °C і охолоджують, постійно перемішуючи. 
Не має утворюватися будь-який осад до темпера-
тури 65 °C, однак розчин може бути злегка опалес-
центним. Починаючи з температури 65 °C розчин 
може стати каламутним і може утворитися осад; за 
температури 59 °C розчин стає каламутним.

Гліцерин та інші поліоли. Не більше 0.5 % (м/м), у пе-
рерахунку на гліцерин.
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До 0.20 г воску додають 10 мл калію гідроксиду роз-
чину спиртового Р  і нагрівають на водяній бані зі 
зворотним холодильником протягом 30 хв. Додають 
50 мл сірчаної кислоти розведеної Р, охолоджують і 
фільтрують. Колбу і фільтр промивають сірчаною 
кислотою розведеною Р. Фільтрат і промивну рідину 
об’єднують і доводять сірчаною кислотою розведе-
ною Р  до об’єму 100.0 мл. 1.0 мл одержаного роз-
чину поміщають у пробірку, додають 0.5 мл роз-
чину 10.7 г/л натрію перйодату Р, перемішують і 
відстоюють протягом 5 хв. Додають 1.0 мл фуксину 
розчину знебарвленого Р  і перемішують; будь-який 
осад має зникнути. Пробірку поміщають у хімічну 
склянку з водою за температури 40 °C. Охолоджу-
ють протягом 10–15 хв; будь-яке фіолетово-синє 
забарвлення випробовуваного розчину не має бути 
інтенсивнішим за забарвлення розчину, пригото-
ваного паралельно з випробовуваним розчином із 
використанням 1.0 мл розчину 10 мг/л гліцерину Р 
у сірчаній кислоті розведеній Р.

___________________________________________N

Допускається використання воску жовтого з такими 
змінами до показників якості. 

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Жовті або світло-коричневі круги, шматки 
або пластини, дрібнозернисті, матові і не крис-
талічні на зламі; під час нагрівання в руці стають 
м’якими та пластичними. 

Має слабкий запах, характерний для меду; не має 
смаку і не липне до зубів.

Віск не повинен мати шару бруду та емульсії на 
нижній поверхні кругів, шматків або пластин.

ВИПРОБУВАННЯ 

Густина (2.2.5 , N ,  метод 3). Від 0.956 г/см3 до 
0.970 г/см3.

Ефірне число (2.5.2 ). Від 70 до 85.

Число омилення. Від 87 до 104.

Визначення проводять, як зазначено у випробуванні 
«Число омилення» європейської частини монографії. 

Відношення ефірного числа до кислотного числа. Від 3.5 
до 4.7. 

Механічні домішки. Не більше 0.15 %.

10.00 г воску у вигляді стружки поміщають у попере-
дньо зважений сухий пакет розміром 16 см × 13 см, 
який виготовлено з фільтрувального паперу. Пакет 
із наважкою зважують і поміщають в апарат безпе-
рервної екстракції (апарат Сокслета). Проводять 

екстрагування до повного видалення воску протя-
гом 4–5 год, використовуючи як екстрагент 350 мл 
хлороформу Р або вуглецю тетрахлориду Р. Після за-
кінчення екстрагування пакет виймають з екстрак-
тора і сушать у сушильній шафі за температури від 
100 °С до 105 °С до постійної маси.

Вміст механічних домішок (М), у відсотках, обчис-
люють за формулою:

  
де m1 — маса пакета з воском до екстрагування, 

у грамах;
m2 — маса пакета з воском після екстрагування, 

у грамах;
m3 — маса порожнього пакета, у грамах.


