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БЕНЗОЙНА СМОЛА СІАМСЬКА

Benzoe tonkinensis

BENZOIN, SIAM

Смола, одержана з надрізів стовбура Styrax tonkinensis 
(Pierre) Craib ex Hartwich.

Вміст: від 35.0 % до 55.0 % суми кислот, у перера-
хунку на бензойну кислоту (С7Н6О2; М.м. 122.1) і суху 
сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має характерний запах ваніліну.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Бензойна смола сіамська представлена у вигляді 
непрозорої, часто блискучої, округлої або яйцепо-
дібної маси (краплі або миндалини), зазвичай пола-
маної, різної  за розміром —  від декількох міліметрів 
до 3 см. Окремі краплі зовні жовтаво-білі або чер-
вонуваті, часто з коричневими або сірими плямами 
знебарвлення, з восковим білуватим зламом, який 
червоніє у разі тривалого перебування на повітрі.

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні В «Sumatra benzoin».

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. Крім того, на хроматограмі випро-
бовуваного розчину можуть бути наявні інші слабі 
зони поглинання.

Верхня частина пластинки

__________

метилцинамат: зона 
поглинання

корична кислота: зона 
поглинання

___________

ванілін: зона поглинання

                                 _________

зона поглинання

дуже помітна зона 
поглинання
                                   ________

зона поглинання

3 зони поглинання
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Sumatra benzoin

А. До 0.2 г тонкоздрібненої сировини додають 10 мл 
етанолу (96 %) Р, енергійно струшують до повного 
розчинення і фільтрують. 5 мл фільтрату поміщають 
у пробірку, додають 0.5 мл розчину 50 г/л заліза (ІІІ) 
хлориду Р в етанолі (96 %) Р. З’являється зелене за-
барвлення, жовте забарвлення не має з’являтися.

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.2 г тонкоздрібненої си-
ровини обробляють ультразвуком у 5 мл етанолу 
(96 % ) Р, центрифугують. Використовують надо-
садову рідину.

Розчин порівняння. 4 мг ваніліну Р, 10 мг транс-
коричної кислоти Р і 10 мг метилцинамату Р роз-
чиняють у 10 мл етанолу (96 %) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю  F254  Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – ді-
ізопропіловий ефір Р – циклогексан Р (10:40:60).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину не має виявлятися зона на рівні зони коричної 
кислоти на хроматограмі розчину порівняння.

Речовини, нерозчинні в етанолі. Не більше 5 %.

До 2.0 г здрібненої на порошок сировини додають 
25 мл етанолу (90 %, об/об) Р, кип’ятять до майже 
повного розчинення, фільтрують крізь попередньо 
зважений скляний фільтр (16) (2.1.2) і промивають 
3 порціями, по 5 мл кожна, киплячого етанолу (90 %, 
об/об) Р. Скляний фільтр і його вміст нагрівають за 
температури від 100 °С до 105 °С протягом 2 год, охо-
лоджують і зважують.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 5.0  %. 
2.000 г здрібненої на грубий порошок сировини су-
шать у вакуумі протягом 4 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 2.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

0.750 г тонкоздрібненої сировини поміщають у кол-
бу з боросилікатного скла місткістю 250  мл, додають 
15.0 мл 0.5 М розчину калію гідроксиду спиртового. 
Кип’ятять зі зворотним холодильником на водяній 
бані протягом 30 хв. Охолоджують і промивають хо-
лодильник 20 мл етанолу (96 %) Р. Надлишок калію 
гідроксиду титрують 0.5 М розчином хлористоводне-
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вої кислоти потенціометрично (2.2.20). Паралельно 
проводять контрольний дослід.

1 мл 0.5 М калію гідроксиду спиртового відповідає 
61.05 мг бензойної кислоти (С7Н6О2).


