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TÓM TẮT
Lá tía tô (Perilla frutescens) và tinh dầu của nó được sử dụng để chữa bệnh trong y học cổ truyền bởi lợi ích
sức khỏe của chúng. Nghiên cứu được thực hiện trên lá tía tô với hàm lượng tinh dầu 0,76% theo chất khô nhằm
mục đích xác định chế độ xử lý nguyên liệu và các điều kiện công nghệ chưng cất tinh dầu thích hợp. Thời gian lưu
trữ lá tía tô thích hợp nhất cho chưng cất tinh dầu trong vòng 48 h kể từ lúc thu hái và độ mịn của nguyên liệu là 2,0
< d  4,0 mm. Các điều kiện công nghệ thích hợp cho quá trình chưng cất như sau: áp suất hơi 2 atm; tỷ lệ khối
lượng nguyên liệu/ thể tích thiết bị 0,40 kg/l; tốc độ chưng cất 30%; nhiệt độ nước ngưng 40°C; thời gian chưng cất
180 phút. Hiệu suất thu nhận tinh dầu đạt 95,35%. Sản phẩm tinh dầu thu được có hương tía tô đặc trưng với các
thành phần chính như: perilla aldehyde (38,99%), perilla alcohol (23,71%), -zingiberene (6,22%) and βcaryophylene (5,63%), có thể được sử dụng như chất tạo hương thơm cho các sản phẩm thực phẩm và dược phẩm.
Từ khóa: Tinh dầu tía tô, công nghệ chưng cất, hiệu suất chưng cất.

Determination of Important Parameters for Steam-Distillation
of Essenatial Oil from Perilla Leaves
ABSTRACT
Perilla leaves and the essential oils have been used in food and traditional medicine for a long time. The
essential oil from perilla leaves was proven to be the most active components attributable to the health benefits. This
study aimed to determine the most suitable condition for the extraction of essential oil from perilla leaves (0.76 %
essential oil) by using steam distillation technology. The perilla leaves were distillated within 48 h after harvest with
leaf cut pieces of of 2.0 < d  4.0 mm in size. The optimum distillation conditions were determined as follows: vapor
pressure 2 atm, sample to distillation chamber volume ratio 0.4 kg/l, distillation rate 30%, condensation temperature
0
40 C, and distillation time 180 minutes. Under these conditions, the distillation yield was 95.35%. The obtained
essential oil had typical flavor of perilla with 38.99% perilla aldehyde, 23.71% perilla alcohol, 6.22% -zingiberene
and 5.63% β-caryophylene, which can be used as fragrances in food and pharmaceutical products.
Keywords: Perilla essential oil, steam distillation parameters, distillation yield.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây tía tô là một trong nhĂng cây gia vð
phổ biến, låu đąi và đþĉc trồng rộng rãi ć nhiều
nþĆc Chåu Á, đặc biệt là ć các nþĆc Đông Á.
Tinh dæu tía tô có trong các bộ phên cûa cây tía

tô, tuy nhiên, tinh dæu têp trung chû yếu ć lá và
chồi hoa (chĀa 0,3 - 1,3%) tinh dæu theo trọng
lþĉng chçt khô). Ở thån và cành cåy, lþĉng tinh
dæu rçt thçp (0,05%). Thành phæn chính cûa
tinh dæu là perilla aldehyde, perrilla alcohol,
limonene,
α-pinene,
elsholtziacetone,
βcargophylene và linalool,… (Đỗ Huy Bích, 2006;
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Yu et al., 1997). Tinh dæu tía tô có vð hĄi cay,
hþĄng tía tô đặc trþng, thþąng đþĉc khai thác
chû yếu tÿ lá và chồi hoa bìng phþĄng pháp
chþng cçt hĄi nþĆc. Hiện nay, tinh dæu lá tía tô
đþĉc sân xuçt rộng rãi täi Nhêt Bân, Trung
Quốc và Đài Loan. Tinh dæu lá tía tô nìm trong
danh mýc các chçt täo hþĄng thăc phèm an
toàn (Generally Recognized As Safe-GRAS) cho
các sân phèm nþĆng, đồ uống, món tráng
miệng, rau chế biến và súp (Smith, 2001).
VĆi hoät tính sinh học và dþĉc lý cao, tinh
dæu lá tía tô có rçt nhiều Āng dýng trong các
lïnh văc thăc phèm, y học và mč phèm (Yu et
al., 1997). Tinh dæu lá tía tô đþĉc sā dýng làm
hþĄng liệu, phý gia thăc phèm khá phổ biến ć
Nhêt Bân, Hàn Quốc, Mč, Ấn Độ… Ngoài sā
dýng làm chçt phý gia, tinh dæu tía tô cñn đþĉc
sā dýng bâo quân thðt, cá và các loäi thăc phèm
khác. Tinh dæu tía tô cò þu điểm là chî cæn sā
dýng một lþĉng nhó, hoät tính cao, an toàn cho
sĀc khóe và có thể áp dýng cho các loäi thăc
phèm ć mọi giá trð pH (Board, 1999). Nhiều
công trình nghiên cĀu khoa học đã chĀng minh
tác dýng dþĉc lý cûa tinh dæu tía tô trong y
dþĉc học nhþ trð ho, hä sốt, kháng khuèn,
kháng nçm, chống viêm (Board, 1999; Inouye et
al., 2006), chống dð Āng (Bumblauskien, 2009),
điều trð khối u và ung thþ (Ripple, 2000;
Elegbede, 2003). VĆi tác dýng kháng khuèn và
täo hþĄng, tinh dæu tía tô đþĉc sā dýng nhiều
trong sân xuçt nþĆc hoa, kem trð mýn và các sân
phèm hóa - mč phèm khác nhþ xà bông, sĂa
dþĈng thể, kem, muối tím (Liu, 2013). Loäi tinh
dæu này cñn đþĉc sā dýng trong xông hĄi,
massage làm giâm cëng thîng, mệt mói, giúp cĄ
thể luôn tþĄi trẻ (Board, 1999).
VĆi giá trð sā dýng và giá trð kinh tế to lĆn
nên tinh dæu tía tô đþĉc xem là một sân phèm
quý và đáng đþĉc quan tâm. Tuy nhiên, cho đến
nay ć nþĆc ta nghiên cĀu về công nghệ chþng cçt,
chế biến và sā dýng tinh dæu tÿ lá cây tía tô còn
rçt hän chế, tinh dæu tía tô chþa trć thành hàng
hóa có giá trð kinh tế cao. Lăa chọn các thông số
để xây dăng đþĉc quy trình công nghệ chþng cçt
tinh dæu lá tía tô phù hĉp vĆi điều kiện Việt Nam
là mýc tiêu cûa nghiên cĀu này.
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Nguyên liệu lá tía tô thu hái täi Vân Nội Đông Anh vào thąi điểm cây trồng vý xuân bít
đæu ra hoa (tháng 4 đến tháng 5). Nguyên liệu
có chçt lþĉng đồng đều, không bð sâu bệnh, đþĉc
thu hái trong điều kiện khô ráo. TrþĆc khi đþa vào
chþng cçt cæn trâi móng nguyên liệu nĄi thoáng
mát và bâo quân ć nhiệt độ phòng. Thąi gian
lþu trĂ tối đa là 48 h kể tÿ thąi điểm thu hái.
Nguyên liệu lá tía tô cæn đþĉc cít nhó vĆi kích
thþĆc 2,0 < d  4,0 mm vì nếu kích thþĆc lĆn
hĄn sẽ ânh hþćng tĆi quá trình thoát tinh dæu.
Ngþĉc läi, nếu kích thþĆc nhó hĄn nguyên liệu
sẽ bð bết dính khi chþng cçt, làm cho quá trình
xâm nhêp cûa hĄi nþĆc và khuếch tán tinh dæu
gặp khò khën. Hàm lþĉng tinh dæu trong lá tía
tô nghiên cĀu là 0,76%.
- Hóa chçt gồm etyl axetat, toluen (Merck,
ĐĀc)
- Thiết bð chþng cçt tinh dæu thăc nghiệm cĈ
nhó có nồi hĄi riêng dung tích bình cçt 10 lít.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp công nghệ
Quá trình chþng cçt tinh dæu tÿ lá tía tô
chðu ânh hþćng cûa rçt nhiều yếu tố công nghệ.
Để nghiên cĀu ânh hþćng cûa các yếu tố công
nghệ đến quá trình chþng cçt tinh dæu tía tô
chúng tôi dăa trên nguyên tíc: Khi nghiên cĀu
ânh hþćng cûa một yếu tố nhçt đðnh thì các thí
nghiệm đều đþĉc tiến hành ć cùng các điều kiện
công nghệ (trÿ yếu tố đang đþĉc khâo sát). Sau
khi đã chọn đþĉc giá trð thích hĉp cûa các yếu tố
đã đþĉc nghiên cĀu thì giá trð đã lăa chọn đþĉc
cố đðnh trong các thí nghiệm tiếp theo để khâo
sát ânh hþćng cûa các yếu tố còn läi. Việc lăa
chọn các giá trð thích hĉp cûa các yếu tố công
nghệ dăa vào hiệu suçt thu nhên tinh dæu, chçt
lþĉng tinh dæu và hiệu quâ kinh tế. Thí nghiệm
đþĉc tiến hành trên bộ thiết bð chþng cçt tinh
dæu thăc nghiệm cĈ nhó có nồi hĄi riêng dung
tích bình cçt 10 lít vĆi cùng điều kiện công nghệ,
khối lþĉng lá tía tô là 3 kg/mẻ. Hiệu suçt thu
nhên tinh dæu đþĉc xác đðnh theo công thĀc:

Xác định các thông số để xây dựng quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu lá tía tô

X2 

2.3. Xử lý số liệu

m2 .106
(%)
m1. X 1. 100  W 

Trong đò:
X2: Hiệu suçt thu nhên tinh dæu tính theo
lþĉng tinh dæu có trong nguyên liệu, %
X1: Hàm lþĉng tinh dæu trong nguyên liệu
theo chçt khô, %
m1: Khối lþĉng nguyên liệu, g
m2: Khối lþĉng tinh dæu thu nhên, g

Các thí nghiệm đþĉc lặp läi 3 læn, số liệu
thí nghiệm đþĉc xā lý thống kê bìng chþĄng
trình IRRISTAT 4.0 và Microsoft Excel.

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ
đến quá trình chưng cất tinh dầu lá tía tô
3.1.1. Ảnh hưởng của áp suất hơi nước đến
quá trình chưng cất tinh dầu tía tô

W: Độ èm cûa nguyên liệu, %
2.2.2. Phương pháp phân tích
- Xác đðnh hàm lþĉng tinh dæu lá tía tô dæu
theo phþĄng pháp chþng cçt lôi cuốn theo hĄi
nþĆc bìng bộ xác đðnh hàm lþĉng tinh dæu nhẹ
Clevender (theo Dþĉc điển Việt Nam IV 42009).
- Xác đðnh độ èm cûa nguyên liệu bìng
phþĄng pháp chþng cçt vĆi toluene (theo DĐVN
IV 4-2009).
- Xác đðnh thành phæn hóa học cûa sân
phèm tinh dæu lá tía tô bìng phþĄng pháp síc
kí khí khối phổ GC-MS thăc hiện trên thiết bð
GC-MS 2010 Shimadzu vĆi các điều kiện: nëng
lþĉng ion hóa 70 eV; cột tách DB-Wax-MS (30
m x 0,25 mm x 0,25 mm); chþĄng trình nhiệt độ
ć 700C trong thąi gian 10 phút, sau đò gia nhiệt
vĆi tốc độ 50C / phút đến 2300C giĂ trong 15
phút; nhiệt độ bĄm méu 2300C; nhiệt độ
detector 2500C; nhiệt độ buồng bĄm méu 2000C.
Sau đò đðnh tính và nhên biết các thành phæn
bìng cách so sánh các méu phân rã MS cûa nó
vĆi các méu phân rã các chçt cò trong thþ viện
cûa máy, cñn đðnh lþĉng các thành phæn theo tČ
lệ phæn trëm diện tích peak cûa nó trên tổng
diện tích các peak có trong hỗn hĉp.

Một trong nhĂng þu điểm lĆn cûa chþng cçt
tinh dæu có nồi hĄi riêng so vĆi chþng cçt trăc
tiếp là dễ dàng điều chînh áp suçt và có thể täo
áp suçt hĄi nþĆc cao nhìm đèy nhanh tốc độ
chþng cçt, tëng hiệu suçt thu nhên tinh dæu.
Tuy nhiên, nếu áp suçt hĄi quá cao cò thể gây
ra să phân huČ một số thành phæn hóa học dén
tĆi giâm chçt lþĉng sân phèm cüng nhþ hiệu
suçt thu hồi tinh dæu. Vì vêy, đối vĆi mỗi loäi
nguyên liệu cæn tìm đþĉc áp suçt hĄi thích hĉp
cho hiệu quâ chþng cçt tinh dæu cao nhçt. Mỗi
mẻ thí nghiệm đþĉc thăc hiện vĆi các thao tác,
thiết bð và thông số công nghệ là tČ lệ khối
lþĉng nguyên liệu/thể tích thiết bð là 0,3 kg/l,
tốc độ chþng cçt 20%, nhiệt độ nþĆc ngþng
300C, thąi gian chþng cçt 150 phút vĆi độ mðn
nguyên liệu là 2,0 < d  4,0 mm, áp suçt hĄi
nþĆc thay đổi tÿ 1,0 đến 2,5 atm. Kết quâ khâo
sát ânh hþćng cûa áp suçt hĄi nþĆc tĆi quá
trình chþng cçt tinh dæu lá tía tô đþĉc thể hiện
ć bâng 1.
Qua kết quâ trong bâng 1 có thể nhên thçy
áp suçt hĄi nþĆc thích hĉp cho quá trình chþng
cçt tinh dæu lá tía tô là 2,0 atm vĆi hiệu suçt
đät 82,77%. Mặt khác, täi áp suçt này mùi vð tinh

Bảng 1. Ảnh hưởng của áp suất hơi đến hiệu suất thu nhận tinh dầu
Áp suất hơi nước (atm)

Khối lượng tinh dầu thu được (g)

Hiệu suất thu nhận tinh dầu (%)

1,0

3,21 ± 0,03

78,30c ± 0,74

1,5

3,35 ± 0,03

81,63b ± 0,84

2,0

3,40 ± 0,03

82,77a ± 0,74

2,5

3,33 ± 0,03

80,98b ± 0,74

Ghi chú: các số liệu theo cột có các chữ cái ở mũ khác nhau là có giá trị khác biệt ở mức ý nghĩa α = 5%
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dæu không bð thay đổi. Tuy nhiên khi áp suçt
hĄi cao hĄn 2,0 atm, một số thành phæn tinh
dæu bít đæu bð phân huČ bći áp suçt cao nên
tinh dæu có mùi vð lä, hiệu suçt thu nhên tinh
dæu giâm xuống. Áp suçt hĄi 2,0 atm đþĉc lăa
chọn cho các thí nghiệm tiếp theo.
3.1.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ khối lượng
nguyên liệu/thể tích thiết bị chưng cất đến
quá trình chưng cất tinh dầu lá tía tô
Việc xác đðnh lþĉng nguyên liệu thích hĉp
cho mỗi thiết bð chþng cçt là rçt cæn thiết để
đâm bâo sao cho có thể sā dýng tối đa thể tích
thiết bð mà không ânh hþćng nhiều đến hiệu
suçt thu nhên tinh dæu. Tiến hành chþng cçt
tinh dæu lá tía tô vĆi các điều kiện công nghệ
nhþ phæn 3.1.1 vĆi áp suçt hĄi nþĆc đþĉc lăa
chọn là 2,0 atm, thay đổi tČ lệ khối lþĉng
nguyên liệu/thể tích thiết bð là: 0,25; 0,30; 0,35;
0,40; 0,45 kg/l và so sánh hiệu suçt thu nhên
tinh dæu nhìm lăa chọn tČ lệ nguyên liệu/thể
tích thiết bð thích hĉp nhçt. Kết quâ thể hiện ć
bâng 2.
Qua kết quâ khâo sát cho thçy khi tČ lệ
nguyên liệu/thể tích thiết bð càng nhó thì hiệu
suçt thu nhên tinh dæu càng tëng. Tuy nhiên ć
các mĀc tČ lệ < 0,40 kg/l thì hiệu suçt thu nhên
tinh dæu tëng không đáng kể và không khác
nhau cò ċ nghïa ć mĀc α = 5%. Vì vêy, để tên
dýng tối đa thể tích thiết bð, tČ lệ khối lþĉng
nguyên liệu/ thể tích thiết bð chþng cçt thích
hĉp nhçt cho quá trình chþng cçt tinh dæu lá
tía tô là 0,40 kg/l. TČ lệ này đþĉc sā dýng trong
các thí nghiệm tiếp theo.

3.1.3. Ảnh hưởng của tốc độ chưng cất đến
quá trình chưng cất tinh dầu lá tía tô
Tốc độ chþng cçt đþĉc đðnh nghïa là tČ lệ
phæn trëm cûa thể tích nþĆc chþng thu đþĉc
trong một gią so vĆi thể tích cûa thiết bð. Thông
thþąng, tốc độ chþng cçt tinh dæu trong khoâng
tÿ 15 - 35% tuĊ thuộc vào loäi nguyên liệu và
cçu täo cûa thiết bð chþng cçt. Tốc độ càng cao
thì thąi gian chþng cçt sẽ càng ngín läi, hiệu
quâ sā dýng thiết bð tëng lên, giâm công lao
động. Tuy nhiên, khi tốc độ chþng cçt quá cao,
tinh dæu không kðp khuếch tán ra nþĆc và
lþĉng nþĆc chþng cüng tëng. Điều đò dén tĆi
tổn thçt nhiều tinh dæu và chi phí hĄi nþĆc cho
một đĄn vð sân phèm tëng lên.
Tiến hành chþng cçt tinh dæu lá tía tô vĆi
các điều kiên công nghệ nhþ áp suçt hĄi nþĆc
đþĉc lăa chọn là 2,0 atm, tČ lệ nguyên liệu/thể
tích thiết bð là 0,4 kg/l, nhiệt độ nþĆc ngþng
300C, thąi gian chþng cçt 150 phút .Tốc độ
chþng cçt đþĉc tiến hành khâo sát ć các mĀc:
20, 25, 30, 35%. Kết quâ nghiên cĀu ânh hþćng
cûa tốc độ chþng cçt đến hiệu suçt thu nhên
tinh dæu đþĉc thể hiện ć bâng 3
Tÿ kết quâ cûa bâng 3 cho thçy khi tốc độ
chþng cçt nhó hĄn 30% thì hiệu suçt thu nhên
tinh dæu tëng theo chiều tëng cûa tốc độ chþng
cçt nhþng khi tốc độ chþng cçt lĆn hĄn ngþĈng
này, hiệu suçt thu nhên tinh dæu bð giâm đi do
tinh dæu bð tổn thçt trong nþĆc chþng. Nhþ vêy,
tốc độ chþng cçt thích hĉp nhçt cho chþng cçt
tinh dæu lá tía tô là 30% (hiệu suçt đät 85,37%).
Tốc độ này đþĉc sā dýng trong các thí nghiệm
tiếp theo.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ khối lượng nguyên liệu/thể tích thiết bị
đến hiệu suất thu nhận tinh dầu
Tỷ lệ khối lượng NL/VTB ( kg/l)

Khối lượng tinh dầu thu được (g)

Hiệu suất thu nhận tinh dầu (%)

0,25

3,42 ± 0,02

83,25a ± 0,56

0,30

3,40 ± 0,03

82,77b ± 0,74

0,35

3,38 ± 0,04

82,28b ± 1,01

0,40

3,37 ± 0,02

82,12b ± 0,49

0,45

3,32 ± 0,04

80,98c ± 1,01

Ghi chú: NL: nguyên liệu: VTB thể tích thiết bị. Các số liệu theo cột có các chữ cái ở mũ khác nhau là có giá trị khác biệt ở mức
ý nghĩa α = 5%.
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Bảng 3. Ảnh hưởng của tốc độ chưng cất đến hiệu suất thu nhận tinh dầu
Tốc độ chưng cất (%)

Khối lượng tinh dầu thu được (g)

Hiệu suất thu nhận tinh dầu (%)

20

3,37 ± 0,02

82,12c ± 0,49

25

3,45 ± 0,04

83,98b ± 1,01

30

3,50 ± 0,04

85,37a ± 1,01

35

3,46 ± 0,03

84,23b ± 0,74

Ghi chú: các số liệu theo cột có các chữ cái ở mũ khác nhau là có giá trị khác biệt ở mức ý nghĩa α = 5%

3.1.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước ngưng
đến quá trình chưng cất tinh dầu lá tía tô

3.1.5. Ảnh hưởng của thời gian chưng cất
đến quá trình chưng cất tinh dầu lá tía tô

Să phân ly cûa tinh dæu trong nþĆc phý
thuộc rçt lĆn vào tČ trọng cûa tinh dæu cüng
nhþ khâ nëng hña tan cûa các cçu tā trong
nþĆc. Vì vêy, vçn đề đặt ra là phâi tìm đþĉc
nhiệt độ nþĆc ngþng phù hĉp vĆi tÿng loäi tinh
dæu để vÿa täo điều kiện cho quá trình phân ly
nhþng không gåy tổn thçt tinh dæu do bay hĄi
vì nhiệt độ cao.

Theo lý thuyết, thąi gian chþng cçt càng
låu thì lþĉng tinh dæu thu nhên đþĉc càng triệt
để. Nhþng trong thăc tế sân xuçt việc xác đðnh
thąi gian chþng cçt thích hĉp là rçt cæn thiết để
làm sao cho hiệu quâ kinh tế cao nhçt. Các mĀc
thąi gian chþng cçt đþĉc khâo sát là 120, 150,
180, 210, 240 phút. Kết quâ nghiên cĀu đþĉc
thể hiện trong bâng 5

Mỗi mẻ thí nghiệm đþĉc thăc hiện vĆi các
thông số đã lăa chọn ć trên. Nhiệt độ nþĆc
ngþng đþĉc khâo sát ć các mĀc: 25, 30, 35, 40,
45, 500C. Hiệu suçt thu nhên tinh dæu lá tía tô
vĆi các nhiệt độ nþĆc ngþng khác nhau đþĉc thể
hiện ć bâng 4

Khi thąi gian chþng cçt tëng thì hiệu suçt
thu nhên tinh dæu tëng tuy nhiên khi tëng lên
210 phút, hiệu suçt thu nhên tinh dæu không có
să khác biệt cò ċ nghïa thống kê ć mĀc α = 5%.
Để nâng cao hiệu quâ kinh tế, thąi gian thích
hĉp cho quá trình chþng cçt tinh dæu lá tía tô là
180 phút. Cannon et al. (2013) khi chþng cçt
tinh dæu có chanh đät hiệu suçt tối đa ć 160
phút, sau thąi gian này hiệu suçt thu nhên tinh
dæu giâm tÿ 25 đến 40% do kéo dài thąi gian
chþng cçt sẽ làm cho tinh dæu bð phân hûy hoặc
bay hĄi. Kết quâ này phù hĉp vĆi thąi gian
chþng cçt tinh dæu træm hþĄng cho hiệu suçt
cao nhçt là 3 gią (Samadi et al., 2016).

Qua kết quâ trong bâng 4 cho thçy nhiệt độ
nþĆc ngþng thích hĉp cho quá trình chþng cçt
tinh dæu lá tía tô là 400C (hiệu suçt thu nhên
tinh dæu đät 92,68%). Nhiệt độ nþĆc ngþng là
400C đþĉc lăa chọn cho các nghiên cĀu tiếp
theo. Nhiệt độ nþĆc ngþng > 400C hiệu suçt thu
nhên tinh dæu giâm do tổn thçt tinh dæu bay
hĄi vì nhiệt độ cao.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước ngưng đến hiệu suất thu nhận tinh dầu
Nhiệt độ nước ngưng (0C)

Khối lượng tinh dầu thu được (g)

Hiệu suất thu nhận tinh dầu (%)

25

3,50 ± 0,02

85,37e ± 1,01

30

3,66 ± 0,01

89,10c ± 0,74

35

3,73± 0,02

90,89b ± 1,01

40

3,80 ± 0,02

92,68a ± 0,97

45

3,69 ± 0,02

89,91c ± 1,29

50

3,59 ± 0,02

87,48d ± 0,97

Ghi chú: các số liệu theo cột có các chữ ở mũ khác nhau là có giá trị khác biệt ở mức ý nghĩa α = 5%
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Bảng 5. Ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến hiệu suất thu nhận tinh dầu
Thời gian chưng cất (phút)

Khối lượng tinh dầu thu được (g)

Hiệu suất thu nhận tinh dầu (%)

120

3,51± 0,05

85,61c ± 1,22

150

3,80 ± 0,04

92,68b ± 1,01

180

3,91 ± 0,03

95,35a ± 0,74

210

3,92 ± 0,04

95,52a ± 0,97

240

3,93 ± 0,04

95,76a ± 0,98

Ghi chú: các số liệu theo cột có các chữ ở mũ khác nhau là có giá trị khác biệt ở mức ý nghĩa α = 5%

3.2. Thành phần các hợp chất bay hơi
trong tinh dầu lá tía tô
Thành phæn hóa học tinh dæu lá tía tô đþĉc
xác đðnh bìng phþĄng pháp síc kí khí nối ghép
khối phổ GC-MS täi phòng phân tích hóa học Viện Hóa học các hĉp chçt thiên nhiên - Viện
Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

trong đò thành phæn chính là perilla aldehyde
(38,99%), perilla alcohol (23,71), -zingiberene
(6,22%), β-caryophylene (5,63%). Hàm lþĉng
perilla aldehyde rçt cao tþĄng tă nhþ thành
phæn lá tía tô cûa Nhêt Bân, Trung Quốc
(Huang, 2011; Liu, 2013) và không cò hĉp chçt
thuộc nhòm perilla ketone (nhòm chçt cò độc

Bâng 6 cho thçy tinh dæu chþng cçt tÿ lá

tính, gây phù phổi ć gia súc) cho thçy tinh dæu

tía tô xác đðnh đþĉc 20 hĉp chçt (chiếm 93,6%),

lá tía tô có chçt lþĉng và giá trð thþĄng mäi cao.

Bảng 6. Thành phần các hợp chất bay hơi chính trong tinh dầu tía tô chưng cất
Thời gian lưu (phút)

Hàm lượng (%)

1

Hex-3-en-1-ol <Z->

Tên thành phần

4,15

0,79

2

Benzaldehyde

6,44

0,18

3

Octen-3-ol <1->

6,90

2,77

4

Octanol<3->

7,31

0,50

5

Limonene

8,34

3,23

6

Linalool

10,49

1,95

7

-Terpineol

13,49

0,52

8

Perilla aldehyde

16,51

38,99

9

Perilla alcohol

17,29

23,71

10

Eugenol

18,96

0,33

11

-Copaene

19,59

0,52

12

Elemene <cis-b->

20,10

0,49

13

β-Caryophylene

21,03

5,63

14

-Humulene

22,05

1,45

15

-Muurolene

22,91

4,14

16

-Zingiberene

23,28

6,22

17

-Farnesene <(E,E)>

23,62

0,29

18

-Amorphene

24,13

0,77

19

Nerolidol <E->

25,26

0,62

20

-Muurolol

27,90

0,50

STT

Tổng
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4. KẾT LUẬN
Nghiên cĀu đã xác đðnh đþĉc quy trình
công nghệ chþng cçt tinh dæu cho hiệu suçt thu
nhên tinh dæu đät 95,35% vĆi các thông số kï
thuêt là áp suçt hĄi: 2 atm; tČ lệ khối lþĉng
nguyên liệu/ thể tích thiết bð: 0,40 kg/l; tốc độ
chþng cçt: 30%; nhiệt độ nþĆc ngþng: 400C; thąi
gian chþng cçt: 180 phút. Tinh dæu tía tô thu
đþĉc cò hþĄng thĄm đặc trþng vĆi thành phæn
chính cûa tinh dæu là prilla aldehyde (38,99%),
perilla alcohol (23,71). Vì không cò hĉp chçt
thuộc nhòm perilla ketone nên cò thể thþĄng
mäi hòa tinh dæu tÿ nguồn nguyên liệu lá tía
tô Việt Nam.
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