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TENTAMEN BLOK FA-304: HUID EN DERMATICA 

 

27 januari 2009 
 

 

 

Dit tentamen bestaat uit 5 vragen.  

Beantwoord elke vraag op een apart vel papier. 

Vermeld op elk vel duidelijk uw naam en studentnummer. 

 

Beschikbare tijd voor het tentamen: 3 uur 

Tijdens het tentamen mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine met 

wetenschappelijke en statistische functies.  

Grafische rekenmachines zijn NIET toegestaan. 

 

Licht altijd uw antwoorden toe. Bij de beoordeling en becijfering wordt gelet op volledigheid 

van het antwoord, op de afwezigheid van overbodige en niet ter zake doende informatie, 

en op de juistheid en precisie van de formulering van het antwoord. 

 

De uitslag wordt uiterlijk in week 8 doorgegeven aan de afdeling Studiezaken.  

De uitslag verschijnt NIET op WebCT. 

 

In de periode 2 tot 10 maart 2009 is het mogelijk het tentamen in te zien in Z 501 op 

afspraak per email met mevr. N. van Dongen (e-mail: N.vanDongen@uu.nl)     

 

Veel succes! 
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 Algemene gegevens 

 

R = 8,314 J/mol.K 

RT = 2500 J mol-1 

Nav = 6×1023 mol-1 

1 atm = 105 N/m2 = 760 mm Hg 

viscositeit water (20 oC) = 1×10-3 Pa.s 

g = 10 m/s2 

oppervlaktespanning water = 73×10-3 N/m 
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Vraag 1 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Ethyleenglycol is beter bekend als antivries. Het vormt met water een eutectisch mengsel 

bij een gewichtsverhouding ethyleenglycol/water van 2:3, waarbij het eutectisch punt (bij 1 

atm) ligt bij -60 oC. Het smeltpunt van zuiver ethyleenglycol is -13 oC. 

 

a) Teken zo nauwkeurig mogelijk het fasendiagram van ethyleenglycol/water op 

grafiekpapier. 

vaste punten:  100% water: vriespunt 0 oC (1 punt) 
100% EG: vriespunt -13 oC (1 punt) 
EG/W = 2:3 (40/60%): vriespunt -60 oC (2 punten) 
Horizontale lijn bij -60 oC geeft aan beneden waar mengsel in alle 
verhouding vast is (1 punt) 

 fasen correct ingevuld: 1 punt 
2:3 niet goed omgerekend in percentages: -2 punten 

 

b) Leg het antivries-effect uit aan de hand van het fasendiagram. 

Als mengsel wordt afgekoeld, dan begint het te bevriezen bij een temperatuur aangegeven 
door de kromme lijn, dus lager dan zuivere stof. (4 punten) 

 

c) Laat zien met de fasenregel dat in het eutectisch punt het aantal vrijheidsgraden 

groter is dan nul. Welke grootheid of grootheden kan/kunnen dan willekeurig 

gekozen worden? 

F = C - P + 2 = 2 - 1 + 2 = 1: druk (4 punten) 

 

d) Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke fasen er ontstaan als de temperatuur van 

een 10% oplossing van ethyleenglycol in water stapsgewijs wordt afgekoeld. Wat 

gebeurt er met het volume en de samenstelling van die fasen tijdens het afkoelen?  

eerst vast water (ijs) + mengsel van EG en water. Bij verder afkoelen neemt volume van ijs 
toe en van EG/water fase af, waarbij verhouding EG/water in de andere fase groter wordt. 
Tot -60 oC: dan ijs + vast EG. (6 punten) 

 

 

Vraag 2 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Van 10 cm3 oplossingen van hypromellose in water wordt de doorlooptijd met een 

capillaire viscosimeter gemeten. 

  

Enkele gegevens: 

 de capillaire viscosimeter heeft een capillair met een lengte van 10 cm 

 De straal van het capillair in de capillaire viscosimeter is 0,6 mm 

 De viscositeit van water is 1,00 x 10-3 Pa.s (bij 293 K) 

 De dichtheid van water is 0.998 x 103 kg/m3 (bij 293 K) 

 Pa = N/m2 

 N = kg.m/sec2 
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Resultaten: 

 

Naam oplossing c(hypromellose) 

% g/g 

 (kg/m3) 

(bij 293 K) 

Doorstroomtijd 

(sec) 

blanco 0 (= water) 0,998 x 103 117,8 

M1 0,125 0,999 x 103 123,1 

M2 0,250 1,002 x 103 128,5 

M3 0,500 1,009 x 103 139,8 

M4 1,00 1,020 x 103 164,3 

  

a) Bereken de viscositeit van alle oplossingen hypromellose (M1 t/m M4) 

 

1/2 = (1 * t1) / (2 * t2) 

 
 Viscositeit 

(Pa.s) 

M1 1,046 x 10-3 

M2 1,095 x 10-3 

M3 1,200 x 10-3 

M4 1,425 x 10-3 

 

b) Bereken het drukverschil van oplossing M2 in het capillair, vlak voordat je de 

doorlooptijd gaat meten en de 10 cm3 M2 vloeistof door het capillair laat stromen. 

[Indien je geen antwoorden op vraag a hebt verkregen, neem dan aan: 

 (M2) = 1,1 x 10-3 Pa.s] 

 

 P = (*8*l*V) / (*r
4
*t); P = 167,4 Pa 

 

c) Bereken de intrinsieke viscositeit van hypromellose, met behulp van het 

grafiekpapier. 

 
 c (g/ml) ger (ml/g)

M1 1,25E-03 3,68E+01 

M2 2,50E-03 3,80E+01 

M3 5,05E-03 3,96E+01 

M4 1,02E-02 4,17E+01 
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y = 521,61x + 36,558
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intrinsieke viscositeit is 36.6 ml/g  

 

 

d) Bereken het molecuulgewicht van hypromellose met behulp van de Mark Houwink 

vergelijking. De constantes voor hypromellose zijn: 

 K = 12,9 x 10-3 ml/g 

 a = 0,91 

 

6228 g/mol 

 

e) Waarom is een capillaire viscosimeter ongeschikt om het rheologisch gedrag te 

onderzoeken van deze oplossingen?  

 

Bij een capillaire viscosimeter kun je de afschuifkracht niet varieren. Je kunt geen 
rheogram maken. 

 

 

 

 

 

Vraag 3 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

1. Dermovate vetcrème bevat, naast clobetasol-17-proprionaat,  o.a. de volgende 

hulpstoffen: 

Imidurea, cetostearylalcohol, cetomacrogol 1000, isopropylmyristaat, propyleenglycol, 

citroenzuur, natriumcitraat, water. 

(Zie de bijlagen voor informatie over enkele stoffen) 
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a) Wanneer zal een arts kiezen voor een vetcrème als basis? 

Bij een droge huid, door het relatief hoge vergehalte wordt de huid meer afgesloten en 

dus beter gehydrateerd dan bij een gewone crème. 

 

b) Beschrijf de functie van elk van de hulpstoffen. 

Imidurea: conserveermiddel; cetostearylalcohol w/o emulgator; cetomacrogol 1000 o/w 

emulgator (samen o/w mengfilmemulgator); isopropylmyristaat: penetratieverbeteraar; 

propyleenglycol: humectans (conserveermidel is ook goedgekeurd); citroenzuur en 

natiumcitraat: buffer; water: continue fase. 

 

c) Verklaar waarom clobetasol-17-proprionaat wordt gebruikt in dit preparaat en niet 

clobetasol. 

Door de verestering van de –OH groep is het proprionaal lipofieler dan de clobetasol 

zelf. Daardoor wordt het beter opgenomen door de huid. 

 

d) Wat is de invloed van het farmacon op de pH? 

Niets, de structuur heeft geen functionele groepen  

 

 

e) De dermatoloog wil graag 5% salicylzuur in deze crème verwerken. Kan dit? 

Motiveer. 

Nee, want salicylzuur is onverenigbaar met cetomacrogol. Fenolische groepen vormen 

complexen met de ether-groep van de cetomacrogol. Ook punten gegeven voor: kans 

op hydrolyse van de estergroep door de lage pH van de salicylzuur. 

 

f) Geef een beknopte bereidingswijze. 

Het is een o/w crème, dus: 

- cetostearylalcohol, cetomacrogol en isopropylmyristaat samen smelten tot 70oC 

- water, imidurea, citroenzuur, natriumcitraat en propyleenglycol verwarmen tot 70oC 

- waterfase ineens bij vetfase voegen 

- homogeen houden tot bekoelen 

- verdampte water aanvullen 

- farmacon afwrijven met crème. 

 

Ook goed gerekend: propyleenglycol bij vetfase, farmacon toevoegen aan vetfase (ook al 

is onbekend of het thermostabiel is), cetomacrogol bij waterfase (omdat het een o/w 

emulgator is) 

 

Vraag 4 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een nieuw vel papier 

 

Op de internetpagina van het “duitse fna” zijn verschillende voorschriften te vinden voor 

crèmes.  Hieronder staan twee voorbeelden. Voorschrift 2 bevat o.a. de hulpstof triglycerol 

di-isostearaat. Voorschrift 1 bevat deze hulpstof niet. 
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(Zie de bijlagen voor informatie over triglycerol di-isostearaat en verwante stoffen) 

 

De twee voorschriften uit het “duitse fna”: 

 

Hulpstoffen Voorschrift 1 Voorschrift 2 

Triglycerol di-isostearaat - 5g 

isopropylpalmitaat 10g 10g 

Dunvloeibare paraffine 34g - 

Dikvloeibare paraffine - 23g 

Magnesiumsulfaat heptahydrate 500mg 500mg 

Glycerol 85% 10g 10g 

Kaliumsorbaat 140mg 140mg 

Watervrije citroenzuur 700mg 700mg 

Glycerolmonostearaat 1g - 

Macrogol-6-cetylstearylether* - 2g 

Sorbitanmonooleaat (span 80) 5g - 

Aqua purificata Ad 100g Ad 100g 

* = cremophor A6, De HLB is 10-12 

 

a) Teken de structuurformule van triglycerol di-isostearaat en geef in de tekening het 

hydrofiele deel van het molecuul aan.  

 

H35C17-CO-O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-O-CO-C17H35 

Het gedeelte in rood is hydrofiel…. 

 

b) Beide voorschriften bevatten meerdere emulgatoren. Welke stoffen emulgeren  in 

voorschrift 1? Resulteert voorschrift 1 in een O/W of een W/O crème? 

Glycerolmonosteraat is w/o en span 80 ook. Het is dus een w/o crème met ongeveer 

60% water 

 

c) Bereken de “emulgator HLB” voor voorschrift 2 

(4,5 * 5 + 11 * 2)/7 = 6,35, dus rond de 6,5 

 

d) Voorschrift 2 geeft een  W/O-emulsie. De benodigde HLB voor een W/O emulsie 

met de bestanddelen paraffine en isopropylpalmitaat is ongeveer 4. Verklaar, aan 

de hand van de samenstelling van voorschrift 2, waarom de berekende waarde 

verkregen bij vraag c hoger is dan 4. 

De magnesiumionen zullen zorgen voor dehydratatie van de emulgator. De “schijnbare 

emulgator HLB” zal worden verlaagd. 

 

e) Is het gebruik van kaliumsorbaat in voorschrift 1 rationeel? Geef hierover uw 

mening. 
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Ja, bij een aanzienlijke hoeveelheid water (60%) is conservering nodig. De 

hoeveelheid glycerol is te laag voor conservering, dus het gebruik van een 

conserveermiddel is rationeel. 

 

 

 

Vraag 5 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

In het FNA staat  een voorschrift voor Tretinoïnecrème 0,02%. De samenstelling is als 

volgt (http://www.kennisbank.knmp.nl/): 

 

 

Tretinoinum 20 mg 20 mg 

Alcohol ketonatus 95% v/v 5 g 5 g 

Acidum sorbicum 190 mg -  

Butylhydroxytoluenum 40 mg 40 mg 

Cera cetomacrogolis emulsificans 14,3 g -  

Decylis oleas (Cetiol V) 19 g -  

Cremor cetomacrogolis FNA -  95 g 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 3,8 g -  

Aqua purificata 57,7 g -  

     

 100 g 100 g 

 

In de Bijlagen staan gegevens over de verschillende bestanddelen 

 

a) Kan het gehalte tretinoïne in deze crème met UV worden bepaald, zonder te 

extraheren?  

Beargumenteer je antwoord. 

SpecEx 1425 bij 359 nm. Dat betekend een richtconcentratie van 0.5/1425 g/100ml = 

0.35 mg/100ml en dat is ongeveer 1 gram crème in 50 ml oplosmiddel. Stel je neemt 

chloroform dan kan je makkelijk bij deze hoge golflengte meten. Storen andere stoffen 

(lossen ze op , hebben ze absorptie): nee, alles zal wel oplossen, ook dat kleine 

beetje water en de andere stoffen absorberen niet bij deze hoge golflengte   . 

Eventueel kan ethanol genomen worden of een mengsel met chloroform. (max 3 pnt) 

 

b) Stel: je kunt het tretinoïnegehalte bepalen met UV zonder te extraheren. Geef een 

volledig voorschrift waarin je minimaal aandacht schenkt aan de golflengte, 

oplosmiddel en hoeveelheid af te wegen crème. Beargumenteer alle antwoorden. 

Het moet een voorschrift zijn dus ook als zodanig te lezen zijn: wat moet je allemaal 

doen om het gehalte te kunnen bepalen? Punten voor: duplo monster; afwegen + 

oplosmiddel; blanco; golflengte; standaarden. (max 5 pnt) 

http://www.kennisbank.knmp.nl/
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c) Voor de analyse van sorbinezuur wil je de crème extraheren om de vette bestanddelen 

en tretinoïne kwijt te raken. Welke organische en waterige fase kies je en geef daarbij 

je overwegingen. 

Goed gerekend worden chloroform tegen water met een hoge pH of petroleumether 

tegen water/MeOH mengsel. Overwegingen natuurlijk ook van belang. (max 4 pnt) 

 

d) Je merkt dat er bij de extractie van de crème erg veel schuim ontstaat in de 

scheitrechter. Geef 2 oplossingen voor dit probleem en leg uit waarom jouw aanpak de 

schuimvorming tegengaat. 

Mogelijke antwoorden: zout om de emulgator uit te zouten/emulgerende werking tegen 

te gaan; eerst crème oplossen/breken in organische fase, daarna waterfase toevoegen 

en rustig schudden; ook goed gerekend is het noemen van fenol om de emulgerende 

werking tegen te gaan (complexvorming). (max 4 pnt) 

 

e) Je wilt graag een HPLC-analyse gaan doen om naast het gehalte van tretinoïne ook de 

gehaltes van sorbinezuur en butylhydroxytolueen te bepalen. Kun je bij één golflengte 

in één run de drie stoffen goed kwantificeren? Ga er van uit dat de drie stoffen goed 

van elkaar gescheiden worden met HPLC en dat de HPLC pieken elkaar niet 

overlappen. 

De pieken scheiden goed, dus daar hoef je niet meer over na te denken (daarmee dus 

ook niet meer of je het wel opgelost op de HPLC krijgt)! Is er absorptie van de drie 

stoffen bij een bepaalde golflengte? Ja, bij 278 nm absorbeert alles en geschatte 

spec.ex. zijn BHT:85; T: 300; SZ: 1000. Zitten ze dan allemaal met het oog op 

concentratie binnen de 10x hoger of 10x lager van de richtconcentratie? Ja, als je BHT 

op 1 stelt komt T op 1,8 en SZ op 55,9. Dus het kan bij 278 nm (max 4 pnt) 

 

f) Bonusvraag 

Stel: bij de HPLC-analyse van vraag 4 wordt gebruik gemaakt van het volgende 

loopmiddel: 80% MeOH + 10 mM perchloorzuur. Hierbij komt sorbinezuur in de dode 

tijd van de kolom. Hoe kun je, zonder de retentietijd van tretinoïne te verlengen, het 

loopmiddel aanpassen zodat sorbinezuur een betere retentie krijgt? 

Beide stoffen zijn carboxyl-zuren, dus dat maakt het wel heel moeilijk. De pH verhogen 

heeft het effect dat de stoffen positief geladen worden en daarmee dat de stoffen 

wellicht sneller van de kolom komen. Voor T OK, maar voor SZ niet. Maar als er nu 

een ionpaarvormer wordt toegevoegd voor anionen (bv tetrapropylammonium) zal SZ 

iig retentie krijgen. Het effect op T is vele malen kleiner omdat dat een veel groter 

apolair deel heeft. Mocht de retentie langer worden kun je het MeOH verhogen: dus pH 

verhogen naar bv 7, kationogene ionpaarvormer toevoegen en eventueel nog iets 

meer MeOH om retentie T gelijk te houden (of minder te maken). Voor de het verlagen 

van de pH wordt niets gegeven, omdat de pH al ongeveer 2 is bij 10mM perchloorzuur 

(max 4 pnt). 
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BIJLAGEN. 
 

Bij vraag 3 
 
Propylene Glycol  
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Properties: Hygroscopic, viscous liquid. Slightly acrid taste. mp -59°. nD20 1.4324. 
Miscible with water, acetone, chloroform. Sol in ether. Will dissolve many essential oils, but 
is immiscible with fixed oils. It is a good solvent for rosin. Under ordinary conditions 
propylene glycol is stable, but at high temps it tends to oxidize giving rise to products such 
as propionaldehyde, lactic acid, pyruvic acid and acetic acid. LD50 orally in rats: 25 ml/kg 
(Bartsch). 
Use: Nontoxic antifreeze in breweries and dairy establishments. Substitute for ethylene 
glycol and glycerol. In the manuf of synthetic resins and de-icing solutions. Emulsifier in 
foods; solvent for food colors and flavors. Pharmaceutic aid (humectant, solvent). As mist 
to disinfect air; to create artificial smoke and mist for theatrical use. 

 
Isopropyl Myristate 

  
 
Properties: Liquid of low viscosity, practically odorless. mp ≈3°. nD25 1.432-1.434. 
Withstands oxidation and does not readily become rancid. Sol in castor oil, cottonseed oil, 
acetone, chloroform, ethyl acetate, ethanol, toluene, and mineral oil. Practically insol in 
water, glycerol, propylene glycol. Dissolves many waxes, cholesterol, lanolin. 
Use: In cosmetic and topical medicinal prepns where good absorption through the skin is 
desired. A jellied isopropyl myristate was marketed as Estergel (Merck & Co.). 

 
Imidurea 
 
  
 
 
 
 
 
 
Properties: Exists as a monohydrate. White, free-flowing fine powder, dec at temps 
>160°. Odorless, tasteless. Non-uv absorbing. Polar, hydrophilic. Soly (g/100 g solvent): 
water 200; ethylene glycol 150; propylene glycol 120; glycerin 100; methanol 0.05; ethanol 
<0.05; sesame oil <0.05. 
Use: Antimicrobial preservative in cosmetics and topical pharmaceutical preparations. 
 

 
 
 
Clobetasol proprionate 

Proprietary names. Dermoval; Dermovat(e); Dermoxin. 

(11β,16β)-21-Chloro–9–fluoro–11,17–dihydroxy–16–methylpregna–1,4–diene–3,20–

dione–17–propionate  
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C25H32ClFO5=467.0 

CAS—25122–41–2 (clobetasol); 25122–46–7 (propionate) 

 

 
A white to creamy–white, crystalline powder. M.p. 195.5° to 197°. 

Practically insoluble in water; soluble 1 in 100 of ethanol and 1 in 1000 of ether; soluble in 

acetone and chloroform.  

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 3.5. 

 

 

 

Bij vraag 4: 

Polyglycerol esters of fatty acids (PGEFs) 

 

Onderstaande informatie m.b.t. PGEFs is afkomstig uit:  

Fuel, Volume 86, Issue 4, March 2007, Pages 597-602 

Polyglycerol esters of fatty acids (PGEFs) can be prepared from renewable resources 

such as plant or animal oils. They have received much attention in pharmaceutics  and, 

food  and, cosmetics  and, and detergent. Extensive studies of PGEFs will lead to better 

utilizations in industrial applications. 

 

 

 

 

Physical properties of PGEFs 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00162361
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235726%232007%23999139995%23636600%23FLA%23&_cdi=5726&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000021878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3021461&md5=f9e7e6a0acad5ddb7ef816f462204571
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PGEFs Appearance Melting point (°C) HLB 

Triglycerol di-isostearate (TGDIS) Pale yellow liquid – 4.5 

Pentaglycerol distearate (PGDS) White solid 54–55 6.8 

Triglycerol monostearate (TGMS) White solid 55–56 8.4 

Triglycerol monooleate (TGMO) Pale yellow liquid – 8.4 

 

 

 

 

 

Structures of PGEFs: TGDIS, R1: i-C17H35, m = 3;  

TGMS, R2: n-C17H35, n = 3;  

PGDS, R1: n-C17H35, m = 5;  

TGMO, R2: C17H33, n = 3;  

m, n: the average number of glycerol. 

 

 
Bij vraag 5:  
 

Isotretinoin (http://clarke.pharm.uu.nl:9876/) 
 

NB: tretinoide is 13-trans-Retinoic Acid 

Synonyms. 13-cis-Retinoic Acid; 13-RA; 2-cis-Vitamin A Acid; Neovitamin A Acid; Ro–

4–3780. 

Proprietary names. Accure; Accutane; Isotrex; Isotrexin (multi–ingredient); Roaccutan; 

Roaccutane. 

(2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl–9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)nona–2,4,6,8–tetraenoic 

acid; (13Z)-15-Apo-β-caroten–15–oic acid  

C20H28O2=300.4 

CAS—4759–48–2 

R1-CO-(OCH2-CHOH-CH2)m-OCOR1 

 

R2-CO-(OCH2-CHOH-CH2)n-OH 
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Reddish–orange plates from isopropyl alcohol. M.p. 174° to 175°. It is practically insoluble 

in water; sparingly soluble to slightly soluble in alcohol; sparingly soluble in ether and 

isopropyl alcohol; soluble in chloroform and dichloromethane. 

Partition Coefficient. 
Log P(octanol/water), 2.8; also reported as 6.0. 

Ultraviolet Spectrum. 
Aqueous acid—243, 359 (A1

1=1425*). - - - - - - - neutral solution 

 

 
* kennisbank.knmp.nl 

 

Sorbic Acid (http://clarke.pharm.uu.nl:9876/) 
Proprietary name. Sorbistat  

(2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid  

C6H8O2=112.1 

CAS—110–44–1; 22500–92–1 

 
A white or creamy–white crystalline powder. M.p. about 134°. 

Soluble 1 in 1000 of water, 1 in 10 of ethanol, 1 in 15 of chloroform, 1 in 30 of ether, 1 in 8 

of methanol and 1 in 19 of propylene glycol.  

 

Caution. Sorbic acid is irritant to the eyes and possibly also to the skin.                            
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Potassium Sorbate 

Proprietary name. Sorbistat-K  

C6H7KO2=150.2 

CAS—590–00–1; 24634–61–5 

White or creamy–white crystals or powder. M.p. about 270°, with decomposition. 

Soluble 1 in 4.5 of water and 1 in 35 of ethanol; very slightly soluble in acetone, 

chloroform and ether; soluble in propylene glycol.  

Dissociation Constant. 

pKa4.8. 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 1.3. 

Ultraviolet Spectrum. 

Aqueous acid—264 nm (A1
1=2343a); aqueous alkali—254 nm (A1

1=2211b).  

 

 
 

Butylated Hydroxytoluene 

Antoxidant 
Synonyms. BHT; DBPC. 

Proprietary names. Anullex BHT; Embanox BHT. 

2,6-Bis-(1,1–dimethylethyl)-4–methylphenol  

C15H24O=220.4 

CAS—128–37–0 

 
Colourless crystals or white crystalline powder. M.p. 70°. 
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Insoluble in water; freely soluble in toluene; soluble in acetone; soluble 1 in 4 of ethanol, 1 

in 1.1 of chloroform, and 1 in 0.5 of ether; practically insoluble in propylene glycol and in 

solutions of alkali hydroxides.  

Dissociation Constant. 

pKa12.2. 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 5.1. 

Ultraviolet Spectrum. 

Dehydrated alcohol—278 nm (A1
1=85a).  

 

 

Decyl Oleate [Cetiol V] (BP 2004) 

DEFINITION: Decyl oleate is a mixture consisting of decyl esters of fatty acids, mainly 

oleic acid. A suitable antioxidant may be added. 

CHARACTERS: A clear , pale yellow or colourless liquid, practically insoluble in water, 

miscible with alcohol, with methylene chloride and with light petroleum (40°C to 60°C). 

 

 

Liquid Sorbitol (Crystallising) (BP 2004) 

DEFINITION: Aqueous solution of a hydrogenated, partly hydrolysed starch. 

Content:  
—anhydrous substance: 68.0 per cent m/m to 72.0 per cent m/m, 

— D-glucitol (D-sorbitol, C6H14O6): 92.0 per cent to 101.0 per cent (anhydrous substance). 

Appearance: Clear , colourless, syrupy liquid, miscible with water. 

 

 


