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ЛАВАНДИ ШИРОКОЛИСТОЇ ОЛІЯ

Lavandulae latifoliae aetheroleum

SPIKE LAVENDER OIL

Ефірна олія, одержана з квітучих верхівок Lavandula 
latifolia Medik методом перегонки з водяною па-
рою.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Прозора рухлива рідина світло-жовтого або 
зеленувато-жовтого кольору.

Запах. Hагадує запах цинеолу та камфори.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В. 
Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 20 мкл випробовуваної суб-
станції розчиняють у 1 мл толуолу Р.

Розчин порівняння. 10 мкл цинеолу Р, 5 мкл ліналолу Р 
і 5 мкл ліналілацетату Р розчиняють у 1 мл толуо-
лу Р.

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

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

Об'єм проб: 6 мкл (або 2 мкл), смугами 10 мм (або 
8  мм).

Відстань, яку має пройти рухома фаза: 10 см (або 
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають за температури 100 °С протягом 5 хв і пе-
реглядають за денного світла.

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

______

ліналілацетат: фіолетова 
зона

______

1,8-цинеол: фіолетова або 
коричнева зона

ліналол: фіолетова зона

фіолетова зона 
______

слаба фіолетова або 
коричнева зона може бути 
наявна (ліналілацетат)

рожева зона

                                      ______

фіолетова або коричнева 
зона (1,8-цинеол)

інтенсивна фіолетова зона 
(ліналол)

сірувата або коричнювата 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

В. Випробовувана олія має витримувати вимоги ви-
пробування «Хроматографічний профіль».

ВИПРОБУВАННЯ

Відносна густина (2.2.5). Від 0.894 до 0.907.

Показник заломлення (2.2.6). Від 1.461 до 1.468.

Оптичне обертання (2.2.7). Від –7° до +2°.

Кислотне число (2.5.1). Не більше 1.5. Визначення 
проводять, використовуючи 5.00 г випробовуваної 
субстанції.

Розчинність ефірних олій у спирті (2.8.10). 1 мл  випро-
бовуваної ефірної олії розчиняється, деколи з опа-
лесценцією, у 3.0 мл етанолу (70 %) Р.

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

Випробовуваний розчин. 200 мкл випробовуваної суб-
станції розчиняють у 10.0 мл гептану Р.

Розчин порівняння (а). 200 мкл ФСЗ лаванди суцвіть 
олії для ідентифікації піка розчиняють у 10.0 мл геп-
тану  Р.

Розчин порівняння (b). 5 мкл лимонену Р розчиняють 
у 50.0 мл гептану Р. 0.5 мл одержаного розчину до-
водять 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.
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Лінійна швидкість газуносія: 1.5 мл/хв.

Поділ потоку: 1:50.

Температура:
Час
(хв)

Температура
(°С)

Колонка 0–15
15–70

70
70 → 180

Блок вводу проб 220
Детектор 220

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 1 мкл.

Порядок виходу піків: лимонен, 1,8-цинеол, камфо-
ра, ліналол, ліналілацетат,  α-терпінеол, транс-α-
бісаболен.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ лаванди суцвіть олії для іден-
тифікації піка,   та хроматограму розчину порівнян-
ня (а) для ідентифікації піків лимонену, 1,8-цинеолу, 
камфори, ліналолу, ліналілацетату, αтерпінеолу та 
транс-α-бісаболену.

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

що надається до ФСЗ лаванди суцвіть олії для іден-
тифікації піка;

— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками лимо-
нену та 1,8-цинеолу.

Визначають вміст кожного з компонентів, у відсо-
тках.

Вміст компонентів, у відсотках, має бути в таких 
межах:
— лимонен: від 0.5 % до 3.0 %;
— 1,8-цинеол: від 16.0 % до 39.0 %;
— камфора: від 8.0 % до 16.0 %;
— ліналол: від 34.0 % до 50.0 %;
— ліналілацетат: не більше 1.6 %;
— αтерпінеол: від 0.2 % до 2.0 %;
— транс-αбісаболен: від 0.4 % до 2.5 %;
— порогове значення інформування: площа основно-

го піка на хроматограмі розчину порівняння (b) 
(0.05 %).

ЗБЕРІГАННЯ

За температури не вище 25 °С.


