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Наведено кількісний та якісний аналіз живиці досліджуваних інтродукованих 
видів роду Pinus L., зокрема характеристика каніфолі із живиці досліджуваних видів. 
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Assyst. T.V. Yuskevych – USUFWT 
Characterystic of resin acid from resin some conifers species 

Quantitative and qualitative analysis of introduced species resin are represented. 
Concretely the characterystic of resin acid the species what was researched. 

Здатність хвойних порід виділяти при пораненнях живицю є унікаль-
ним і важливим процесом, що дає змогу збільшувати асортимент продуктів 
життєдіяльності дерев. Підсочування лісу – один з ефективних методів при-
життєвого використання соснових насаджень і має важливе значення у ком-
плексі заходів раціонального використання лісів, яка підвищує їх загальну 
продуктивність. Так, лісове господарство Франції отримує основний прибу-
ток від підсочного господарства, яке базується на штучно створених насад-
женнях сосни приморської. Прибуток від реалізації деревини має другорядне 
значення. 

Основним джерелом отримання живиці в нашій країні є пристигаючі, 
стиглі і перестійні насадження сосни звичайної, біологічна смолопродуктив-
ність якої порівняно з іншими видами сосни, що підсочуються у світі, є досить 
низькою. Проте насадження за участю хвойних інтродуцентів, які можуть ви-
користовуватись для отримання живиці, вирубуються непідсоченими і не ви-
користовуються для добування живиці. Шляхом відбору або різних заходів зі 
вирощування створюється можливість отримати високосмолопродуктивні ви-
ди та особини сосни для підсочування та живицю з особливим складом [1, 3]. 

Об'єм та сфера використання продуктів переробки живиці, яку отри-
мують в процесі життєдіяльності дерев сосни, неухильно зростає, всупереч 
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виробництву синтетичних та більш широкому впровадженню екстракційних 
та талових продуктів, каніфоль найвищої якості отримують з живиці. Тому 
ліс і в найближчому майбутньому залишиться основним джерелом цінного 
лісохімічного продукту – каніфолі з живиці, яка має більш цінні властивості 
порівняно з екстракційною і таловою каніфоллю. 

Польові дослідження проводили на території Бродівського, Буського 
та Золочівського держлісгоспів на постійних пробних площах. Об'єктами дос-
ліджень були непідсочені лісові насадження з наявністю сосни Банкса, сосни 
Веймутова, сосни жорсткої, сосни чорної та сосни звичайної. 

Для характеристики і аналізу живиці з пробних площ методом мікро-
підсочування відбирали проби живиці. Фізичні та хімічні властивості живиці, 
а також каніфолі та скипидару вивчали згідно з методиками, які викладені в 
роботах ряду авторів [2, 4, 5, 8, 9, 11, 15]. 

Характеристику живиці інтродукованих видів та вміст терпентинного 
масла в живиці ми наводили у відповідних статтях [16, 17]. Тому у цій статті 
ми зупинимось на характеристиці каніфолі із живиці інтродуцентів. 

Каніфоль, як відомо, отримують із соснової живиці, попередньо відді-
ливши домішки і воду, а також відігнавши скипидар. Вона являє собою твер-
ду частину смолистих речовин деяких хвойних порід, яку отримують з живи-
ці після відгонки скипидару або безпосередньо з деревини шляхом відділення 
речовин органічними розчинниками, або лугами за підвищеної температури. 
Каніфоль – крихка, тверда, дещо липка смола, від прозорого світло-жовтого 
до ледь прозорого бурого кольору. Смоляні кислоти каніфолі здатні давати 
кислі і середні солі з металами, які називаються резинатами. Солі лужних ме-
талів називаються милами. При взаємодії каніфолі з багатоатомними спирта-
ми утворюються ефіри каніфолі [5, 6]. 

Основними споживачами каніфолі є миловарна та паперова галузі 
промисловості. Крім цього, каніфоль застосовують для виготовлення лаків і 
покрить, кабельних мас, а також для спеціальних цілей [3, 5, 7, 10, 12, 14]. 

Густина каніфолі. Густину каніфолі визначили пікнометричним мето-
дом. Результати проведених досліджень та розрахунків наведено в табл. 1. 

Із цифрових даних табл. 1 видно, що каніфоль, яку отримали з живиці 
з дерев сосни Банкса, сосни Веймутова та сосни звичайної, характеризується 
близькими значеннями показника густини (909,0-1196,6 кг/м3). 

Табл. 1. Фізичні властивості каніфолі 
Сосна Показники  

Банкса Веймутова Жорстка Чорна Звичайна
Густина кг/м3 909,0 936,8 1586,1 1539,8 1196,6 

Температура краплепадіння, °С 84 77 80 75 84 

Дещо вище значення показника густини виявлено у каніфолі з живиці 
сосни жорсткої (1,5861 кг/м3) та сосни чорної (1,5398 кг/м3) (табл. 1). Ці дані 
дають змогу обґрунтувати використання каніфолі для виготовлення спеціаль-
них клеїв та плівки. 
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Температура краплепадіння каніфолі. Показник температури крапле-
падіння каніфолі має особливо важливе значення для застосування її в лако-
фарбовій промисловості, для виготовлення кабельних мас і різних спеціаль-
них покриттів. Температурою краплепадіння вважають таку температуру, за 
якої крапля відділяється від рівномірно нагрітої маси каніфолі під дією влас-
ної ваги. Температуру краплепадіння каніфолі визначали у приладі Уббелоді. 
Результати проведених досліджень і розрахунків наводимо у табл. 1. 

Дослідники зазначають, що температура краплепадіння для каніфолі з 
живиці сосни звичайної становить 69-160 °С [3, 10, 18]. З даних табл. 1 вид-
но, що найнижчу температуру краплепадіння каніфолі виявлено у сосни чор-
ної (75°С) та сосни Веймутова (77°С), а найвищу – в сосни Банкса (84°С). Ці 
відмінності у показниках краплепадіння каніфолі, на нашу думку, можна по-
яснити неоднаковим вмістом, а також різним складом смоляних кислот, що 
утворюють основу каніфолі. 

Кислотне число каніфолі. Кислотним числом називають кількість мі-
ліграмів їдкого калію, необхідну для нейтралізації всіх вільних кислот, які 
містяться в 1 г досліджуваної речовини. Кислотне число визначається 
нейтралізацією кислот за реакцією [6, 7]. 

R-COOH + KOH = R-COOK + H2O. 
Така нейтралізація кислот визначається методом титрування. Проте 

для більшої точності проведення досліджень використовуємо метод потенці-
ометричного титрування. 

Для унаочнення результати розрахунків наводимо в табл. 2. 
Табл. 2. Кислотне число та число омилення каніфолі  

Сосна Показники 
Банкса Веймутова Жорстка Чорна Звичайна

Кислотне число каніфолі  
(метод титрування) 145,31 156,44 148,50 150,99 148,37 

Кислотне число каніфолі (метод  
потенціометричного титрування) 136,59 152,66 140,80 145,81 140,16 

Число омилення каніфолі  
(метод титрування) 156,02 166,52 159,86 161,34 157,25 

Число омилення каніфолі (метод  
потенціометричного титрування) 189,50 193,96 191,07 184,00 185,14 

Згідно з цифровими даними табл. 2, найбільша кількість кислот вияв-
лена в каніфолі сосни Веймутова, а найменша – в сосни Банкса та сосни зви-
чайної. Необхідно зазначити, що каніфоль усіх досліджуваних видів, за вміс-
том смоляних кислот та за значенням числа омилення, відповідає вимогам, 
які викладені в чинних стандартах [13]. Звідси можна зробити припущення 
про те, що для отримання високоякісної каніфолі доцільніше застосовувати 
саме живицю із дерев сосни Веймутова. 

Число омилення каніфолі. Число омилення, як і кислотне число, харак-
теризує повноцінність каніфолі як продукту, що містить в основному смоляні 
кислоти. У склад каніфолі входять як вільні, так і зв'язані у вигляді складних 



 68

ефірів кислоти. На ці показники звертають велику увагу при застосуванні ка-
ніфолі для виготовлення мила і клеїв для проклеювання паперу [2, 7]. 

Визначення числа омилення проводили методом оберненого титру-
вання. Провівши дослідження, результати розрахунків наводимо в табл. 2. 
Згідно з даними табл. 2 підвищеним вмістом смоляних кислот при обернено-
му титруванні характеризується каніфоль з живиці сосни Веймутова (193,96) 
та сосни жорсткої (191,07). Вченими встановлено, що кислотне число каніфо-
лі з живиці сосни звичайної становить 131,7-174,2, а число омилення – 
140,71-196,3 [18]. 

Виходячи із наведених вище даних, можна зазначити, що найвищий 
вміст смоляних кислот виявлено у живиці з дерев сосни Веймутова (75,7 %). 
Дослідженнями встановлено, що каніфоль із живиці зазначених видів відпо-
відає вимогам існуючого стандарту і може з успіхом використовуватись у 
промисловості. 
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