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I . WSTĘP I CEL PRACY 

 

Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków chemicznych 

wyodrębniane z roślin olejkodajnych. Znajdują one zastosowanie jako naturalne substancje 

zapachowe w kompozycjach perfumeryjnych i aromatach spożywczych oraz jako składniki 

mieszanek leczniczych. Na skalę przemysłową wydziela się ponad 250 rodzajów olejków 

eterycznych, z czego około 30 ma istotne znaczenie użytkowe [1]. Destylacja z parą wodną 

określonych części roślin jest główną metodą pozyskiwania olejków eterycznych. Jednym 

z częściej stosowanych wariantów tej metody jest metoda hydrodestylacji (HD), w której 

surowiec roślinny jest w trakcie procesu zanurzony w wodzie podgrzewanej do temperatury 

wrzenia. 

Przedmiotem pracy było przeprowadzenie badań wpływu warunków prowadzenia procesu 

hydrodestylacji (HD), HD z zamkniętym obiegiem wody (trzy modyfikacje: azeo, norm, 

mod), oraz dwóch procesów złożonych: hydrodestylacji-ekstrakcji (HDE) oraz ekstrakcji-

hydrodestylacji (EHD) na wydajność, skład i jakość olejku eterycznego pozyskiwanego 

z surowca roślinnego.  

Celem pracy było określenie optymalnych warunków otrzymywanie olejku eterycznego 

wybranymi metodami oraz wybór metody optymalnej dla danego olejku. Jako surowiec 

roślinny do badań wybrano suszony kwiat lawendy 
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II.  CZĘŚĆ LITERATUROWA 

 

1. Olejki eteryczne  

Olejki eteryczne są lotnymi substancjami o różnorodnym składzie chemicznym. 

Charakteryzują się intensywnym zapachem.  

Pod względem chemicznym są mieszaniną związków mono-, seskwi-, diterpenowych, a także 

pochodnych fenylopropanu , alkoholi, aldehydów, ketonów, estrów, eterów. Często zawierają 

również lotne substancje siarkowe, azotowe, pochodne acetylenu, tropolonu, kumaryny, 

kwasy organiczne i inne. Olejki eteryczne występują we wszystkich częściach roślin 

(kwiatach, liściach, łodygach,owocach, nasionach i korzeniach). Niektóre rośliny wytwarzają 

więcej niż jeden rodzaj olejku np. pomarańcza zawiera jeden olejek w skórce owoców, drugi 

w liściach a trzeci w kwiatach. 

Wydzielanie olejków z roślin jest bardzo kosztowne i stąd wynika ich wysoka cena. Na 

przykład jeden kilogram olejku jaśminowego wymaga zerwania ręcznie, o świcie około 8-10 

mln kwiatów jaśminu, a w przypadku olejku różanego na 1 kg esencji potrzeba 500 kg 

płatków ze świeżo otwartych płatków. 

Najszybciej utleniają się olejki cytrusowe dlatego ich okres ważności jest najkrótszy. 

Najtrwalsze są olejki pozyskiwane z drewna np. sandałowy, lub z korzeni, gdyż można je 

przechowywać do 3-4 lat. 

Najcenniejszymi olejkami eterycznymi są m.in. olejek różany, goździkowy, cedrowy, 

sandałowy, sosnowy i lawendowy [1]. 

2. Wydzielanie olejków eterycznych 

Olejki eteryczne są mieszaninami wielu związków organicznych pochodzenia roślinnego. Ich 

składniki posiadają różne właściwości fizyczne i chemiczne, tylko niektóre z nich są stabilne 

w swojej  temperaturze wrzenia. Są one często współodpowiedzialne za zapach i właściwości 

terapeutyczne konkretnego olejku eterycznego. Dlatego też, tak ważnym jest, by podczas 

wydzielania takiego olejku brać pod uwagę trwałość związków wchodzących w jego skład. 

Należy zachować na tyle dużo ostrożności by wszystkie pożądane składniki wydzieliły się 

w odpowiednich ilościach. Temperatury wrzenia większości składników olejków eterycznych 

wynoszą od 150 do 300 °C. Jeśli ich wydzielanie prowadzilibyśmy w takiej temperaturze 

większość z tych składników uległaby rozkładowi. 
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Tabela 1. Temperatury wrzenia składników olejków eterycznych. 

Składnik twrz  [°C] Składnik twrz. [°C] 

α-pinen 154.7 citral 228.0 

Kamfen 159.5 geraniol 229.6 

Mircen 171.5 karwon 230.8 

α-felandryna 175.8 tymol 231.3 

cineol 176.4 safrol 234.5 

p-cymen 176.8 aldehyd kuminowy 235.5 

limonen rac. 177.6 karwakrol 237.7 

fenchon 193.5 anetol 239.5 

linalol 198.3 aldehyd cynamonowy 251.0 

β-tujon 201.0 eugenol 252.7 

citronellal 206.9 kariofilen 260.5 

borneol 212.0 izoeugenol 266.5 

α-terpineol 217.5 kumaryna 301.7 

dihydrokarwon 222.4 α-santalol 302.0 

octan bornylu 223.0 β-santalol 309.0 

 

Temperatura wrzenia jest związana z prężnością par. Każda ciecz wykazuje w określonej 

temperaturze charakterystyczną dla niej prężność pary.  

Prężność pary wody w temperaturze 100 °C osiąga wartość 0,1 MPa, tyle samo wynosi 

prężność pary alkoholu etylowego w temperaturze 78,3 °C  (temperatura wrzenia alkoholu 

etylowego). Wniosek z tego taki, że ciecz wrze, kiedy prężność jej par osiąga wartość 

ciśnienia zewnętrznego.  

 

Substancje zapachowe w większości mają bardzo wysokie temperatury wrzenia (Tabela 1). 

Jednak prowadzenie destylacji w takich temperaturach, powoduje przeważnie termiczny 

rozpad związku zapachowego. Poza tym, destylacja w takich warunkach wymaga dużego 

zużycia energii oraz kosztownej aparatury.   

Zmniejszyć temperaturę wrzenia możemy, zmniejszając ciśnienie zewnętrzne lub 

wprowadzając do destylowanej substancji ciecz niżej wrzącą. 

 

Aby obniżyć temperaturę wrzenia substancji zapachowych i zachować wszystkie (nawet te 

mniej stabilne) składniki stosujemy zwykle hydrodestylację. Po dodaniu wody do mieszaniny 

temperatura wrzenia składników zmniejsza się, co pozwala na ich skuteczne oddzielenie.  

Ponieważ woda i destylowany składnik  nie mieszają się ze sobą, ogólna prężność par, 

zgodnie z prawem Daltona, jest sumą prężności cząstkowych: 

 

P = PW + PA 

które oblicza się na podstawie molowych udziałów (y) obu składników w parze: 

PA = P · yA 

PB = P · yB. 
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Ogólna zależność temperatury wrzenia od ilości poszczególnych substancji polega na tym, że 

im więcej jest w roztworze składnika niżej wrzącego tym temperatura wrzenia całego 

roztworu jest niższa.  

 

Większość olejków eterycznych jest wydzielana poprzez hydrodestylację. Suszony lub świeży 

surowiec roślinny zanurzony jest w wodzie, którą ogrzewa się do jej temperatury wrzenia, 

a następnie schładza opary w chłodnicy, by później zebrać skroploną wodę wraz z olejkiem 

w odbieralniku. Podstawowym atutem zastosowania tej metody jest możliwość przejścia 

substancji zapachowych w stan pary bez ich rozkładu. 

Istotna jest optymalizacja tego procesu, ponieważ zależnie od warunków prowadzenia 

destylacji, jakość produktu jest różna.  

 

 

2.1 Hydrodestylacja 

W tej metodzie materiał roślinny jest zanurzony w wodzie, która jest doprowadzana do 

temperatury wrzenia. Kolba powinna być wypełniona najwyżej do 2/3 objętości. Para wodna 

wraz z olejkiem doprowadzane są do chłodnicy, gdzie zostają skroplone. Mieszanina olejku 

i wody spływa do odbieralnika, gdzie rozdzielana jest samoczynnie ze względu na różną 

gęstość. Woda, która pozostaje po oddzieleniu olejku nazywana jest hydrolatem i jest szeroko 

stosowana w przemyśle kosmetycznym.  

Jest to metoda jak najbardziej odpowiednia dla materiału, który łatwo ulega aglutynacj 

i formowaniu się w zwarte bryły, które uniemożliwiają parze przeniknięcie przez 

materiał. W innym przypadku bardziej wydajną metodą jest destylacja parą wodną.  

Z tego rodzaju destylacji korzysta się  zwykle w laboratorium do wydzielania małych ilości 

olejków. 

 

Rysunek 1. Schemat aparatury do hydrodestylacji prostej. 
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Do wydzielania olejków eterycznych zwykle stosuje się hydrodestylację z zamkniętym  

obiegiem wody np. w aparacie Derynga. 

Rysunek 2. Aparat Derynga. 

 

W aparacie Derynga możemy wydzielać olejki o gęstości mniejszej niż woda. Wydzielony 

olejek zbiera się na powierzchni wody w odbieralniku. Aparat składa się z kolby szklanej 

i części zasadniczej. 

Część zasadnicza to kolumna destylacyjna, chłodnica i odbieralnik, który przez trójdrożny 

kurek i rurkę przepływową łączy się z kolumną destylacyjną tworząc zamknięty obieg wody. 

Kolumna zawęża rurkę i ta rurka kondensacyjna przechodzi poniżej chłodnicy w część 

kalibrowaną, stanowiącą odbieralnik. Szersza część odbieralnika jest opatrzona podziałką co 

0,1 cm
3
, dolna, zwężona natomiast jest skalibrowana co 0,01 cm

3
. Rurka odbieralnika 

zakończona jest trójdrożnym kurkiem, który z jednej strony łączy się z rurką przepływową, 

prowadzącą do kolumny destylacyjnej, a z drugiej strony ma krótką rurkę odpływową. 

Powstała również ulepszona wersja tego aparatu. Został on zaprojektowany przez 

dr hab. inż. Krzysztofa Śmigielskiego z Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii na 

Politechnice Łódzkiej. 
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Rysunek 3. Zmodyfikowany Aparat Derynga. 

 

Modyfikacja polega na zmianie konstrukcji części kondensacyjnej aparatu, dzięki czemu 

uniknąć można odparowania cennych składników oraz ich utlenienia w wyższej temperaturze 

Poza tym, modyfikacja aparatu Derynga umożliwia analizę poszczególnych frakcji olejku, 

które izoluje się podczas trwania destylacji. Dzięki temu, istnieje możliwość 

zoptymalizowania czasu trwania destylacji poszczególnych olejków, analizując skład 

wydzielonych frakcji. 

 

2.2 Destylacja parowa 

Jest to najszerzej stosowana metoda wydzielania olejków eterycznych w dużej skali. Odróżnia 

się od hydrodestylacji tym, że materiał roślinny nie jest zanurzony w wodzie.  

Instalacje do destylacji parą wodną składają się z wytwornicy pary, zbiornika z materiałem 

roślinnym, chłodnicy i odbieralnika 
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Rysunek 4. Schemat standardowej aparatury laboratoryjnej do destylacji parowej 

 

 

Do kolby destylacyjnej wprowadza się rurkę doprowadzającą strumień pary. Tradycyjne 

metalowe kociołki, ogrzewane palnikami gazowymi, są wyposażane w poziomowskaz 

i wysoką rurkę, ograniczającą wahania ciśnienia i zapobiegającą wychlapywaniu wrzącej 

wody do strumienia pary.  

Strumień pary jest wprowadzany do kolby destylacyjnej, w której znajduje się materiał 

roślinny, rurką sięgającą do dna.  

Strumień pary niosącej oddestylowane związki przepływa przez chłodnicę, w której powstaje 

dwufazowy kondensat. Spływa on do odbieralnika, którym może być 

np. standardowy rozdzielacz laboratoryjny. 

Poniżej przedstawiono schemat aparatury do destylacji parą wodną na skalę przemysłową. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolba_(chemia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielacz
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Rysunek 5 Schemat aparatury do destylacji parowej. 1- kocioł, 2- skraplacz, 3- rozdzielacz, 4- 

para wodna, 5- bełkotka, 6- woda, 7- destylat, 8- płaszcz grzewczy izolowany, 9- 

odprowadzenie pozostałości porektyfikacyjnych (ciecz wyczerpana), 10- kondensat pary, 11- 

załadunek surówki. 

 

 

Materiał roślinny umieszczony jest w perforowanym naczyniu, do którego od dołu 

doprowadzana jest para wodna. Olejek wydzielany tą metodą ma lepsza jakość od tych, 

pozyskiwanych za pomocą hydrodestylacji.  Jest to spowodowane faktem, że materiał 

roślinny nie jest zanurzony we wrzącej wodzie. Przepływa przez niego tylko para, która 

zbiera substancje zapachowe z surowca. 

Odbieralnik destylatu ma różną budowę w zależności od tego, czy gęstość olejku jest większa 

od gęstości jego nasyconego wodnego roztworu. 

 

Rysunek 6. Odbieralniki w zależności od różnicy w gęstości wydzielanego olejku i wody 

 

 

Proces ten można przeprowadzić również w aparacie o nieco innej konstrukcji. W poprzedniej 

metodzie para wodna była wytwarzana w generatorze, a następnie była przesyłana do 
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naczynia z materiałem roślinnym. W tej metodzie para jest generowana tuż pod materiałem, 

który jest umieszczony na perforowanej płycie. Para przepływa przez otwory w płycie 

i penetruje rośliny zbierając związki lotne. Kolejne etapy są już identyczne z poprzednimi 

metodami bazującymi na hydrodestylacji. [11] 

Rysunek 7. Schemat aparatury do destylacji parowej. 

 

 

Kolejną modyfikacją omawianego procesu jest destylacja parowa przyspieszana 

wykorzystaniem mikrofal MASD (microwave accelerated steam distillation).  

Suszone kwiaty lawendy zostały umieszczone nad strumieniem pary, który został 

wygenerowany przez ogrzewanie mikrofalami. Użycie mikrofal do destylacji parą wodną jest 

lepsze niż konwencjonalne metody ze względu na oszczędność energii, szybkość prowadzenia 

procesu, czystość i jakość produktu. 

 

Rysunek 7. Schemat aparatury do MASD. 
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Aparatura składa się z cylindrycznego naczynia z perforowaną płytą teflonową, na której 

umieszczony jest materiał poddawany destylacji, natomiast pod nią znajduje się woda, która 

jest podgrzewana poprzez naświetlanie mikrofalami. Para wodna przepływa przez materiał 

zbierając składniki olejku eterycznego, następnie przechodzi do chłodnicy, gdzie zarówno 

woda jak i olejek eteryczny ulegają skropleniu. Ze względu na to, że gęstość olejku jest 

mniejsza od gęstości wody zbiera się on na jej powierzchni – dzięki temu woda może być 

zawracana do generatora pary. 

 

MASD jest sprawnym unowocześnieniem konwencjonalnego sposobu wydzielania olejków 

eterycznych metodą destylacji parowej. Aparatura jest stosunkowo prosta i tania. Izolacja 

i koncentracja olejku eterycznego odbywa się w jednym etapie.  

Doprowadzenie wody do wrzenia za pomocą mikrofali trwa około 5 minut, tymczasem przy 

ogrzewaniu czaszą grzejną trwa około 30 minut. [13] 

 

Trudno jest określić, która metoda wydzielania olejków eterycznych jest najlepsza. Każda 

z nich ma swoje wady i zalety. Są one używane w różnych okolicznościach i przy różnych 

potrzebach. 

 

Tabela 2. Porównanie warunków prowadzenia omówionych metod wydzielania olejku. 

 temperatura [°C] ciśnienie [atm] czas [h] 

destylacja parowa zwykła 100 1 ok. 4 

MASD 100 1 0,5 

. 

W porównaniu tradycyjnej destylacji parowej i destylacji z użyciem mikrofal zdecydowanie 

korzystniejsze jest wydzielanie olejku metodą MASD. Jakość olejku jest taka sama, 

a destylacja MASD pochłania dużo mniej energii ze względu na krótszy czas ogrzania wody 

do temperatury wrzenia oraz krótszy proces destylacji. 

 

3. Wydzielanie substancji zapachowych za pomocą ekstrakcji   

rozpuszczalnikami. 

Za pomocą tej metody nie możemy wydzielić olejków eterycznych, ponieważ według 

definicji olejki można otrzymać wyłącznie za pomocą hydrodestylacji oraz metodami 

mechanicznymi. Jednakże substancje wydzielone w ten sposób są bardzo podobne do olejków 

eterycznych – mają podobny skład i właściwości. 

Wydzielanie substancji zapachowych poprzez ekstrakcję polega na przemywaniu surowca 

rozpuszczalnikiem, który selektywnie rozpuszcza tylko niektóre składniki. Wydzielanie 

konkretu polega na ekstrakcji rozpuszczalnikami niepolarnymi np. heksanem. 

W przypadku ekstrakcji surowca roślinnego, stosujemy proces ciągły. Stosowanie ekstrakcji 

periodycznej jest w tym przypadku pozbawione sensu ze względu na zbyt duże zużycie 
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rozpuszczalnika. Poza tym w większości przypadków ekstrakcja ciał stałych jest operacją 

wymagającą znacznych ilości czasu, dlatego najbardziej korzystny jest ciągły sposób jej 

realizacji. 

 

 

3.1 Ekstrakcja ciągła 

Ekstrakcję surowca roślinnego najczęściej przeprowadza się w aparacie do ekstrakcji ciągłej 

na sposób Soxhleta. 

Rysunek 11. Aparaty do ekstrakcji ciągłej. 

 

Za pomocą tego aparatu można w ciągu kilku do kilkunastu godzin i niewielką ilością 

rozpuszczalnika wydobyć ilościowo ekstrahowaną substancję. 

Aparat Soxhleta składa się z trzech części, połączonych za pomocą szlifów: - kolby kulistej, 

ekstraktora, i chłodnicy zwrotnej. Ekstrahowane ciało stałe umieszcza się w glizie zrobionej 

z grubej bibuły. Ważne jest dokładne rozdrobnienie ciała stałego ze względu na to, że dyfuzja 

substancji rozpuszczonej przez ciało stałe jest procesem powolnym. 

 W kolbie znajduje się łatwo lotny rozpuszczalnik, który wrze przy podgrzewaniu kolby za 

pomocą płaszcza grzejnego, a jego pary rurką przechodzą do chłodnicy zwrotnej. Po 

skropleniu rozpuszczalnik gromadzi się w środkowej części aparatu, gdzie znajduje się gilza. 

Ciecz z wyekstrahowaną substancją samoczynnie, poprzez zamknięcie syfonowe, przelewa 

się do kolby, skąd rozpuszczalnik jest ponownie oddestylowywany. Wydzielana 

substancja pozostaje w kolbie rozpuszczona w rozpuszczalniku. 

Aby otrzymać finalny produkt wystarczy odparować rozpuszczalnik pod zmniejszonym 

ciśnieniem. 

 

3.2 Równoczesna hydrodestylacja i ekstrakcja w aparacie Likensa – 

Nickersona 

 

Równoczesna hydrodestylacja i ekstrakcja uchodzi za jedną z najbardziej skutecznych  metod 

wydzielania związków zapachowych  na skalę laboratoryjną. 
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Rysunek 12. Aparat Likensa - Nickersona do równoczesnej hydrodestylacji i ekstrakcji 

rozpuszczalnikiem. 

 
 

W kolbie A umieszcza się rozdrobniony materiał i zalewa się go wodą; natomiast do kolby B 

nalewa się niewielką ilość niepolarnego rozpuszczalnika. Cały proces polega na tym, że para 

wodna nasycona składnikami olejku skrapla się w chłodnicy i gromadzi się w miejscu C. Pary 

rozpuszczalnika również się skraplają ekstrahując składniki olejku. Rozpuszczalnik ze 

związkami zapachowymi jest zawracany do kolby B. Proces ten, prowadzi się średnio 

4 godziny. Końcowym etapem jest odparowanie rozpuszczalnika z kolby B pod 

zmniejszonym ciśnieniem. 

 

 

3.3 Ekstrakcja cieczą w stanie nadkrytycznym (SPE) 

 

Stan nadkrytyczny danej substancji jest osiągany wówczas, gdy temperatura i ciśnienie 

zostaną podniesione powyżej ich krytycznych wartości. W stanie nadkrytycznym granica 

między stanem ciekłym i gazowym zanika.  
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Rysunek 13. Wykres równowagi fazowej czystej substancji w układzie ciśnienie – 

temperatura. 

 
 

Po raz pierwszy rozpoznano stan nadkrytyczny w 1822 r. Odkrycia tego dokonał 

C. Cagniard de la Tour. Dopiero sto lat później płyny nadkrytyczne znalazły zastosowanie 

w przemyśle.  

W latach 60-tych XX wieku Zosel opracował uzyskiwanie ekstraktów z naturalnych 

surowców z użyciem nadkrytycznego CO2. 

 

Wykres równowagi fazowej czystej substancji w układzie ciśnienie-temperatura 

przedstawiono na Rysunku 14. Zaznaczono na nim obszary poszczególnych faz. Linie 

wyznaczają współistnienie dwóch faz ze sobą. Linia ciecz-gaz przebiega od punktu 

potrójnego do punktu krytycznego, w którym ciecz i para mają takie same właściwości. 

Nadkrytyczne płyny charakteryzują się lepkością zbliżoną do gazów, gęstością zbliżoną do 

cieczy oraz wysoką dyfuzyjnością. 

 

Rozpuszczalność składników w płynie jest związana z jego ciśnieniem i temperaturą. 

Ekstrakcja nadkrytyczna zależy od gęstości cieczy, którą można zmieniać poprzez zmiany 

ciśnienia i temperatury. 

Wraz ze wzrostem temperatury zdolność rozpuszczania płynu rośnie, dlatego można ten 

proces łatwo kontrolować. 

Na ogół płyny nadkrytyczne są rozpuszczalnikami niepolarnymi, przez co lepiej rozpuszczają 

substancje niepolarne. 

Płynem nadkrytycznym stosowanym do wydzielania substancji zapachowych jest dwutlenek 

węgla ze względu na jego właściwości, mianowicie ma małą lepkość, wysoką dyfuzyjność, co 

umożliwia dogłębną penetrację substratu i uzyskanie z surowca wszystkich pożądanych 

składników; ma ponadto stosunkowo niskie parametry krytyczne (304,2 K, 7,38 MPa), nie 

wykazuje korozyjności, jest niepalny i nietoksyczny. Charakteryzuje się też dużą lotnością, co 

umożliwia łatwe usuwanie go z produktu po ekstrakcji; jest nieszkodliwy z fizjologicznego 

punktu widzenia, oraz jako składnik powietrza jest niedrogi. 
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Aparatura do ekstrakcji nadkrytycznej składa się z pompy sprężającej rozpuszczalnik lub 

kompresora, systemu mierzącego ciśnienie i temperaturę, ekstraktora ciśnieniowego 

i rozpylacza. 

 

 

Rysunek 14. Schemat aparatury do ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym. 

 

Surowiec jest umieszczany w ekstraktorze ciśnieniowym. Nadkrytyczny rozpuszczalnik 

wprowadzany jest do ekstraktora, gdzie styka się z surowcem i następuje wydobycie 

składników ekstrahowanych. Następnie mieszanina jest rozdzielana w rozdzielaczu, w którym 

rozpuszczalnik przechodzi przez stan gazowy. Rozdział może być przeprowadzony poprzez 

zmianę temperatury lub ciśnienia mieszaniny - najczęściej stosuje się jednak jednoczesną 

zmianę obu parametrów. Następnie rozpuszczalnik jest regenerowany i po ponownym 

doprowadzeniu do warunków krytycznych wraca do ekstraktora. Substancja rozdzielona jest 

usuwana z rozdzielacza. 

Zaletami tej metody, w zastosowaniu do wydzielania olejków eterycznych, jest prowadzenie 

procesu w niewysokiej temperaturze (bezpieczne dla składników olejku); stosowanie 

nietoksycznych rozpuszczalników, całkowite wydzielenie rozpuszczalnika z produktu, proces 

ekstrakcji przebiega bez dostępu powietrza co chroni substancje przed utlenianiem; bardzo 

dobra penetracja rozpuszczalnika w głąb struktury surowca, możliwość recyrkulacji 

rozpuszczalnika. Do wad możemy zaliczyć koszt aparatury oraz duże straty energii związane 

ze sprężaniem rozpuszczalnika. [2], [14] 
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3.4 Ekstrakcja przegrzaną wodą (SWE) 

Pozyskanie olejku można również przeprowadzić używając strumienia przegrzanej 

wody. Metoda ta jest szybsza i bardziej selektywna w wydzielaniu cennych pochodnych 

tlenowych z surowca. Bazuje ona na penetracji materiału roślinnego wodą o temperaturze 

wyższej od 100 ale niższej od 375 °C i przy takim ciśnieniu by zachować fazę ciekłą. Właśnie 

w tych warunkach woda dużo lepiej rozpuszcza składniki olejków. 

 

 

Podobnie jak w poprzednim przypadku trudno jednoznacznie stwierdzić, która metoda 

jest najlepsza, bo każdą z nich stosuje się w innym celu i w innych okolicznościach. 

 

Tabela 4. Porównanie warunków prowadzenia różnych metod ekstrakcji. 

  temperatura [°C] 
ciśnienie 

[MPa] 
czas [h] 

Aparat Soxhleta 70 0,1 ok. 4 

Likens - Nickerson 40 i 100 0,1 ok. 4 

Ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym 48 9,0 2,5 

SWE 150 2,0 1,5 

 

Zdecydowanie najostrzejszych warunków wymaga ekstrakcja cieczą w stanie nadkrytycznym, 

jednak substancja zapachowa wydzielana tą metodą jest najbogatsza w cenne składniki i 

najczystsza. 

 

 

4. Lawendowy olejek eteryczny 

 

4.1 Surowiec 

Lawenda to krzewinka, która występuje w stanie dzikim głównie na zboczach Alp. 

Zaobserwowano zależność, że wraz ze wzrostem położenia terenu nad poziomem morza 

lawenda zawiera olejek o coraz lepszej jakości. Mianowicie wzrasta ilość estrów, głównie 

octanu linalilu, których ilość jest uważana za wskaźnik jakości olejku lawendowego. 

W uprawie lawendę rozmnaża się za pomocą nasion lub sadzonek, kwitnie w lipcu i sierpniu. 

Surowcem olejkodajnym w przypadku lawendy są świeże lub suszone wierzchołki 

kwitnących roślin. Olejek eteryczny znajduje się w gruczołach olejkowych rozmieszczonych 

na powierzchni kielicha kwiatowego w bruzdach pomiędzy drobnymi włoskami (do 3%). 

Jakość olejku wydzielanego z lawendy zależy od wielu czynników. Możemy je podzielić na 

dwie grupy : te, związane z surowcem roślinnym oraz grupa związana z metodą wydzielania 

olejku.  

4.2 Wydzielanie  

Lawendowy olejek eteryczny można wydzielać wszystkimi, wcześniej omówionymi 

metodami. 
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Hydrodestylacja 

Olejek lawendowy najczęściej wydziela się tą metodą na skalę laboratoryjną w aparacie 

Derynga. Jest to metoda wygodna i wydajna. 

W niniejszej pracy pozyskiwano olejek lawendowy metodą hydrodestylacji w aparacie 

Derynga oraz w zmodyfikowanym aparacie Derynga. Opis i omówienie wyników znajdują się 

w części eksperymentalnej. 

Destylacja parowa 

Do najbardziej skutecznych oraz najszybszych metod wydzielania olejku lawendowego za 

pomocą destylacji parowej zalicza się MASD.  

Stosując mikrofale możemy zaoszczędzić zarówno czas jak i energię. Olejek lawendowy 

otrzymuje się tą metodą średnio 4 razy szybciej, niż w klasycznej destylacji parowej. 

 

Rysunek 15. Zależność ilości wydzielonego olejku lawendowego od czasu dla MASD (1) 

oraz destylacji parą wodną (2). 

 
Skład olejku nie różni się znacznie, natomiast wydajność procesu destylacji parowej 

z zastosowaniem mikrofal wynosi 8,86%, a klasycznej destylacji parowej 8,75% 

w przeliczeniu na masę suchego surowca. 
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Tabela 5. Porównanie zawartości niektórych składników w olejkach wydzielonych metodami 

MASD i destylacji parowej 

Składnik 

Zawartość (%) 

MASD SD 

alfa-pinen 0,51 0,9 

(Z)-beta-ocymen 0,33 0,41 

1,8-cyneol 7,23 7,29 

linalol 47,82 46,85 

kamfora 11,82 10,23 

borneol 4,15 4,07 

terpinen-4-ol 5,94 5,54 

α - terpineol 0,68 1,16 

octan linalilu 10,74 11,9 

β - kariofilen 1,28 1,72 

 

Zawartości poszczególnych składników nie różnią się znacznie, co wskazuje, że MASD jest 

lepszą metodą niż tradycyjna destylacja parą wodną. 

Otrzymany olejek eteryczny powinien być dodatkowo wysuszony MgSO4 i przechowywany 

w temperaturze około 4
 
°C. [13] 

 

Ekstrakcja ciągła 

Najczęściej do ekstrakcji ciągłej kwiatów lawendy używa się aparatu do ekstrakcji według 

Soxhleta. Taki ekstrakt nazywa się konkretem, zawiera on oprócz cennych związków 

zapachowych również zbędne woski. Można się ich pozbyć poprzez ekstrakcję etanolem. 

Lawendowy konkret najczęściej otrzymujemy poprzez ekstrakcję heksanem. Skład konkretu 

lawendowego nie różni się znacznie od składu olejku lawendowego. Jako różnice można 

wymienić wcześniej wspomniane woski oraz zanieczyszczenia spowodowane użyciem 

rozpuszczalnika organicznego. 

Równoczesna ekstrakcja i destylacja w aparacie Likensa-Nickersona 

W niniejszej pracy otrzymywano ekstrakt lawendowy metodą równoczesnej hydrodestylacji 

i ekstrakcji w aparacie Likensa-Nickersona. Opis pozyskiwania olejku lawendowego tą 

metodą oraz omówienie wyników znajdują się w części eksperymentalnej 

Ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym 

Skład olejku lawendowego wydzielanego metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2 jest bardzo 

podobny do tego, wydzielanego metodą hydrodestylacji. Główną różnicą jest zawartość 

w obu produktach octanu linalolu (w SPE zawartość tego składnika jest znacznie większa). Tę 

różnicę możemy tłumaczyć tym, że podczas hydrodestylacji może zachodzić hydroliza estru. 

 

Optymalne warunki wydzielania olejku lawendowego metodą SPE to 9 MPa i 48 °C. 
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Zmieniając temperaturę i ciśnienie możemy wydzielać osobno poszczególne frakcje. Dzięki 

temu możemy pozbyć się parafin i wosków z produktu głównego. Rozpuszczalność parafin 

i wosków w CO2 w stanie nadkrytycznym maleje w temperaturze poniżej 20 °C, podczas gdy 

rozpuszczalność terpenów rośnie. Tak więc aby pozbyć się parafin (wytrącić je) w pierwszym 

separatorze ustawiamy temperaturę – 10 °C i zmniejszamy ciśnienie do 8 MPa.  

 

 

 

Rysunek 8. Woski wydzielone w separatorze. 1 - heksadekan; 2 - hentriakontan; 3 - 

tritriakontan 

 
 

 

Na Rysunku 16. pokazano analizę wytrąconych wosków w separatorze. Te składniki 

wykazują dużą masę cząsteczkową i są identyfikowane jako wysokocząsteczkowe parafiny. 

Porównując chromatogramy 3 i 2a możemy wywnioskować, że olejek otrzymany w ekstrakcji  

CO2 nie zawiera związków, których  piki przedstawione są na Rysunku 16, co oznacza 

selektywne i skuteczne rozdzielanie. 

 

W drugim separatorze zbieramy składniki olejku w temperaturze 0 °C i przy ciśnieniu 

2,5 MPa. W ten sposób oddzielamy CO2 od terpenów. 
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Rysunek 9. A - Chromatogram olejku wydzielonego metodą SPE; B - Chromatogram 

olejku wydzielonego metodą hydrodestylacji. 1 - 1,8-cyneol; 2-linalol; 3 - octan linalilu. 

 
 

Skład olejku lawendowego wydzielanego metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2 jest bardzo 

podobny do tego, wydzielanego metodą hydrodestylacji. Główną różnicą jest zawartość 

w obu produktach  linalolu i octanu linalilu. W SPE zawartość octanu linalilu jest znacznie 

większa, co pozytywnie wpływa na zapach.  

 

Składniki olejku lawendowego charakteryzują się różną dyfuzyjnością dlatego tak ważna jest 

długość procesu. 

Rysunek 10. Ilość wydzielonego olejku w funkcji czasu. 
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Optymalnym czasem wydzielania substancji zapachowych z lawendy metodą ekstrakcji CO2 

w stanie nadkrytycznym jest około 150 minut. [2], [15] 

 

 Ekstrakcja przegrzaną wodą (SWE) 

 

W 2008 roku przeprowadzono optymalizację wydzielania olejku lawendowego tą właśnie 

metodą. Zmieniano temperaturę wody (od 100 do 175 °C), ciśnienie (2 – 4 MPa) oraz 

szybkość przepływu cieczy (1-4 cm
3
/min). Okazało się, że najwyższą jakość olejku uzyskuje 

się w warunkach 150 °C, 2 MPa i szybkości przepływu równym 3 cm
3
/min. 

Porównano metodę ekstrakcji przegrzanym strumieniem wody do zwykłej hydrodestylacji. 

Nowa metoda wydzielania olejku lawendowego okazała się być szybszą (optymalna długość 

procesu wynosi 80 min), a olejek wydzielony tą metodą zawierał więcej tlenowych 

pochodnych, które w znacznej mierze odpowiadają za zapach olejku lawendowego i decydują 

o jego jakości. 

 

Tabela 6. Porównanie jakościowe olejków lawendowych wydzielonych metodą ekstrakcji 

przegrzaną wodą oraz hydrodestylacji. 

Składnik SWE Hydrodestylacja 

α-tujen t 0.6 

kamfen t 0.2 

sabinen 0.6 0.3 

β-pinen t 0.9 

mircen t 1.0 

p-cymen t 0.6 

β-felandren t 0.3 

1,8-cyneol 11.8 22.8 

Z-β-ocymen t t 

E-β-ocymen t 0.6 

linalol 18.3 29.6 

kamfora 8.1 6.9 

borneol 19.0 14.2 

terpinen-4-ol 1.6 0.9 

α-terpineol 10.5 2.6 

octan linalilu 6.4 1.8 

octan lawandulilu 1.0 0.6 

t – śladowe ilości związku  

W produkcie ekstrakcji metodą SWE występuje dużo więcej tak ważnych składników jak 

borneol, terpinen-4-ol, α-terpineol, octan linalilu. Są to tlenowe pochodne korzystnie 

wpływające na charakterystyczny zapach lawendy. Natomiast monoterpenów, które są 

niepożądane w olejkach mających później zastosowanie w kosmetyce, nie ma w ogóle lub 

występują w śladowych ilościach. 
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4.3 Właściwości  

Olejek lawendowy jest to żółto-zielona lub bezbarwna ciecz o gęstości mniejszej od wody. 

Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jako wodny roztwór występuje w postaci hydrolatów. 

Tabela 7. Parametry fizykochemiczne olejku lawendowego [1] 

Parametry Wartości 

Gęstość d (g/cm
3
) 0,876 - 0,892 

Skręcalność αD -3  do  -10 

Zawartość estrów (%) nie mniej niż 42 

 

 

Tabela 8. Zawartość poszczególnych składników nad żywym kwiatem lawendy i w olejku 

lawendowym (tasmańskim). Badania przeprowadzono za pomocą GC/MS, SPME, 

Headspace. [7] 

Składnik 

Analiza SPME/Headspace 

żywy kwiat 

lawendy 

olejek 

lawendowy 

(Z)-β-ocymen 5,4 1,0 

linalol 41,2 39,6 

lawandulol 0,8 0,1 

terpinen-4-ol 12,1 2,5 

octan linalilu 16,1 20,3 

octan lawandulilu 0,9 1,2 

kariofilen 5,3 1,1 

  

Różnice w zawartości składników nad żywym kwiatem lawendy i w olejku eterycznym  

wynikają ze zmian zachodzących podczas wydzielania olejku. Zawartości  (Z)-β-ocymenu, 

linalolu, lawandulolu, terpinen-4-olu, kariofilenu są większe nad żywym kwiatem lawendy, 

niż w olejku eterycznym. Zawartości octanu linalolu i octanu lawandulilu są większe 

w olejku. 

Właściwości zapachowe olejku lawendowego zależą od wielu składników, niektóre z nich 

występują w nim w śladowych ilościach. Mimo to ich udział w tworzeniu zapachu jest 

znaczący. Są to zwykle pochodne takich związków jak octan linalilu, octan lawandulilu 

(zapach kwiatowo–ziołowy), santalenu (zapach ciepły, słodki, drzewny), kariofilenu 

(utrwalacz zapachu). 

Zapach lawendowy często określany jest jako kwiatowo-ziołowy z nutą 

przypominającą siano. Decydują o tym następujące związki: [8] 

 świeży, kwiatowy – linalol i jego estry; lawandulol i jego estry; 

 ciepły, drzewny – pochodne santalenu,; składniki seskwiterpenowe; 

 ziołowy – aldehydy i ketony monoterpenowe; 

 owocowo – tłuszczowy – estry butylowe i heksylowe; 
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 słodki aromatyczny – pochodne benzoilu; 

 ziołowo – ziemisty – okt-1-en-3-ol i jego pochodne.  

 

Dokładna analiza olejku lawendowego wykazała, że w jego skład wchodzą tak popularne 

związki zapachowe jak jasmon, jasmonian metylu (jaśmin) czy β-jonon i β-damascenon 

(fiołki).   [1] 
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Jasmon    jasmonian metylu 

 

Dla właściwości sensorycznych olejku ważne są ilości lawandulilu oraz jego octanu - nadają 

one olejkowi zapach kwiatowy z różano-ziołową nutą. 

4.4 Zastosowanie  

Olejek lawendowy ma szerokie zastosowanie. Zarówno ze względu na jego właściwości 

zapachowe jak i terapeutyczne.  W perfumerii zapach lawendy odgrywa rolę „ożywiacza”  

zapachu, nadaje lekkość kompozycji zapachowej. Jest składnikiem nuty serca. Najlepszym 

przykładem są perfumy Eau de Cologne Imperiale Guerlain (powstały w 1853 roku na 

zlecenie ostatniej francuskiej monarchini Cesarzowej Eugenii), głównym składnikiem ich 

kompozycji jest właśnie lawenda. Najczęściej zapach lawendy spotykany jest w męskich 

wodach kolońskich. 

Olejek lawendowy jest uważany za olejek o najbardziej wszechstronnym działaniu 

biologicznym. Używany jest w leczeniu przeziębień i grypy, łagodzi kaszel, katar i zapalenie 

zatok (inhalacje). Lawenda ma też działanie uspokajające, relaksujące. Łagodzi depresje, lęki, 

stany podenerwowania, ułatwia zasypianie. Z drugiej strony pobudza przy ociężałości 

umysłowej i zmęczeniu psychicznym - stymuluje pracę układu nerwowego. Przeciwbólowe 

działanie olejku lawendowego wykorzystuje się przy bólach głowy, migrenach. Olejek ten 

stosuje się również przy bólach reumatycznych i mięśniobólach. Bakteriobójcze 
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i grzybobójcze działanie olejku często wykorzystuje się do pielęgnacji skóry a szczególnie 

w walce z grzybicami skóry, stanami zapalnymi skóry, egzemami, a nawet z trądzikiem, 

łupieżem i rozstępami skóry. 

Jest również wykorzystywany jako środek odstraszający owady, poza tym łagodzi skutki 

ukąszeń owadów. 

W 1997 roku opublikowano wyniki badań dotyczących właściwości antymalarycznych olejku 

lawendowego. Testy zostały przeprowadzone na szczepach Plasmodium falciparum, 

pochodzących z Nigerii i Kolumbii. Obie kultury pasożytów były inkubowane z olejkami 

eterycznymi po 24 i 72 godziny. Celem było określenie wartości IC50 (najmniejsze stężenie 

hamujące rozwój 50% populacji szczepu).  Wyniki badań zestawiono w Tabeli 9. 

Tabela 9. Właściwości antymalaryczne olejku lawendowego [6] 

Wartości IC50 

P. falciparum (Nigeria) P. falciparum (Kenia) 

24h 72h 24h 72h 

508 ± 51 178 ± 17 408 ± 21 197 ± 19 

 

Olejek lawendowy wykazuje podobne działanie hamujące względem obu szczepów. Jest on 

jednak najbardziej skuteczny ze wszystkich badanych olejków (badanie obejmowało osiem 

olejków). 

Olejek lawendowy ma szerokie zastosowanie w aromaterapii, między innymi ze względu na 

jego działanie uspokajające. Wyciąg z lawendy zwiera się w kroplach uspokajających 

„Nerwosol”. 

Przeprowadzono badania na temat uspokajającego działania olejku lawendowego. Okazało 

się, że ma on bardzo podobne działanie do samego linalolu. W ramach tych badań odkryto, że 

za pomocą inhalacji olejkiem można kontrolować aktywność myszy pobudzonych kofeiną. 

W kosmetyce olejek lawendowy stosuje się głównie w preparatach, w których 

wykorzystywane jest jego działanie przeciwtrądzikowe i antyseptyczne, jak również 

łagodzące oparzenia słoneczne (preparaty po opalaniu). 

Tabela 10. Stężenie olejku lawendowego w produktach finalnych [%]. [10] 

 Mydło Detergenty Kremy Perfumy 

Przeciętne 0,03 0,003 0,015 0,3 

Maksymalne 0,3 0,03 0,1 1,2 

 

Tabela dotyczy oczywiście oryginalnego olejku lawendowego. Istnieją również substytuty w 

postaci olejku spikowego i lawandynowego, które są dużo tańsze, ale nie wykazują tak 

szerokiego działania, różnią się też właściwościami zapachowymi. 
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Tabela 11. Zawartość głównych składników w olejkach o zapachu lawendy. [16] 

Składnik 

Olejek 

lawendowy spikowy lawandynowy 

Linalol 31,7 40 32 

octan linalilu 38,2 0,1 26 

Lawandulol 0,7 0,1 0,5 

octan lawandulilu 3 śl. 1,4 

Kamfora 0,4 14,2 9,3 

1,8 – cyneol 0,9 26 8,2 

Kariofilen 4 0,8 2,3 

 

Najbardziej różnią się między sobą  ilości octanu linalilu. W olejku spikowym jego 

zawartości jest śladowa, co bardzo wpływa na zapach tego olejku. 

Toksyczność olejku lawendowego badano na szczurach i myszach. W obu przypadkach 

wartość LD50 wynosiła 5g/kg masy ciała 

Znanych jest ponad 300 związków chemicznych zawartych w olejku lawendowym. Skład 

olejku zależny jest od rodzaju surowca, pory zbioru, metod przechowywania, sposobu 

wydzielania. Dlatego też olejki z surowców uprawianych w różnych miejscach zawierają  

inne proporcje poszczególnych składników. 

Tabela 12. Ilości poszczególnych składników w olejkach rosnących w Australii, Bułgarii, 

Francji, Mołdawii, Ukrainie, Litwie. 

Składnik 

Zawartość (%) 

Australia Bułgaria Francja Mołdawia Ukraina Litwa 

α-pinen 0,07 0,09 0,02 0,1 0,01 0,14 

limonen 0,07 0,11 0,04 0,36 0,25 0,59 

(Z)-β-ocymen 4,34 5,49 0,34 5,45 4,21 0,88 

1,8-cyneol ślad. 0,31 0,13 1,62 1,53 3,32 

linalol 39,06 27,11 44,35 33,96 27,46 20,98 

kamfora 0,14 0,11 0,3 0,23 0,32 0,59 

lawandulol 0,52 0,29 0,3 0,24 0,19 - 

terpinen-4-ol 2,99 4,63 1,51 2 2,09 1,52 

octan linalilu 36,19 42,62 41,63 38,62 43.32 26,54 

octan lawandulilu 2,47 4,65 3,65 2,54 2,09 5,49 

β-kariofilen 2,57 4,11 1,82 3,91 5,92 1,08 

 

Najwięcej linalolu cennego pod względem zapachowym jak i terapeutycznym jest w olejku 

francuskim, najmniej w olejku pochodzącym z Litwy. Inaczej sprawa się ma w stosunku do 

innych składników. Warto zaznaczyć, że każdy z olejków ma charakterystyczny składnik 

w ilości dużo większej niż pozostałe. 
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Głównymi składnikami każdego z olejków są linalol i octan linalilu. W dużej ilości występują 

również (Z)-β-ocymen, terpinen-4-ol, octan lawandulilu, α- terpineol 

CH2
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Terpinen-4-ol  α- terpineol   octan lawandulilu 

 

Pisząc o zastosowaniach olejku lawendowego należy również wspomnieć o wodzie 

lawendowej. Jeszcze niedawno była tylko produktem ubocznym w hydrodestylacji olejku 

lawendowego. Zawartość olejku w wodze lawendowej zawiera się między 0,2 a 1,1 %. 

Obecnie na potrzeby przemysłu kosmetycznego rozpuszcza się olejki w wodzie 

z zastosowaniem solubilizatora.  

W niniejszej pracy wydzielono olejek lawendowy z użyciem zarówno prostej aparatury do 

hydrodestylacji jak i aparatu Derynga i zmodyfikowanego aparatu Derynga.  
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III. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 

 

1. Wydzielanie olejku eterycznego z suszonych kwiatów lawendy 

metodą hydrodestylacji w aparacie Derynga 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 1 dm
3
 umieszczono 50 g suszonych kwiatów lawendy 

i 500 cm
3
 wody. Hydrodestylację w aparacie Derynga prowadzono przez 4 godziny od 

momentu rozpoczęcia wrzenia wody. Frazy rozdzielono, olejek zważono, a po wysuszeniu 

bezwodnym MgSO4 poddano analizie GC oraz GC-MS. W celu  sprawdzenia powtarzalności 

wyników cały proces powtórzono trzy razy. 

 

 

2. Wydzielanie olejku eterycznego z suszonych kwiatów lawendy 

metodą hydrodestylacji w zmodyfikowanym aparacie Derynga 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 2 dm
3
 umieszczono 50 g suszonych kwiatów lawendy 

i 700 cm
3
 wody. Hydrodestylację w zmodyfikowanym aparacie Derynga prowadzono przez 

4 godziny od momentu wystąpienia zawrotu wody do kolby. Fazy rozdzielono, olejek 

zważono, a po wysuszeniu bezwodnym MgSO4 poddano analizie GC oraz GC-MS. W celu 

sprawdzenia powtarzalności wyników cały proces powtórzono trzy razy. 

 

3. Wydzielanie olejku eterycznego z suszonych kwiatów lawendy 

metodą hydrodestylacji w aparacie z zamkniętym obiegiem wody 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 1 dm
3
 umieszczono 25 g suszonych kwiatów lawendy 

i 350 cm
3
 wody. Hydrodestylację prowadzono przez 4 godziny od momentu rozpoczęcia 

wrzenia wody. Użyto nasadki destylacyjnej, dzięki której możliwy był zamknięty obieg 

wody. Po parogodzinnej przerwie ten sam materiał znowu poddano czterogodzinnej 

hydrodestylacji. Frakcje olejków zważono, wysuszono bezwodnym MgSO4 i poddano 

analizie GC oraz GC-MS 
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Rysunek 19. Aparat do wydzielania olejku eterycznego metodą hydrodestylacji z zamkniętym 

obiegiem wody. 

 

 

 
 

 

4. Wydzielenie olejku eterycznego z suszonych kwiatów lawendy metodą 

hydrodestylacji prostej 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 1 dm
3
 umieszczono 35 g suszonych kwiatów lawendy 

i 350 cm
3
 wody. Hydrodestylację prowadzono przez 4 godziny od momentu rozpoczęcia 

wrzenia wody. Ze względu na brak zawrotu wody w tej metodzie była ona średnio co 

0,5 godziny uzupełniana. Łącznie, podczas pierwszych czterech godzin destylacji dolano 600 

cm
3
 wody. Po 24-godzinnej przerwie ten sam materiał poddano powtórnej czterogodzinnej 

destylacji z parą wodną. Proces prowadzono analogicznie do pierwszego etapu. Olejki 

wyekstrahowano heksanem, następnie rozpuszczalnik odparowano na wyparce. Produkt 

końcowy poddano analizie GC oraz GC-MS.  

 

 

Rysunek 20.  Aparat do destylacji prostej. 
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5. Hydrodestylacja z jednoczesną ekstrakcją suszonych kwiatów 

lawendy w aparacie Likensa- Nickersona 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 1 dm
3
 umieszczono 50 g suszonych kwiatów lawendy 

i 500 cm
3
 wody. Do kolby przeznaczonej na rozpuszczalnik wlano 200 cm

3
 dichlorometanu. 

Hydrodestylację z jednoczesną ekstrakcją w aparacie Likensa – Nickersona prowadzano przez 

4 godziny od momentu rozpoczęcia wrzenia wody. Olejek wraz z rozpuszczalnikiem zlano do 

kolby. Heksan odparowano na wyparce. Ekstrakt zważono, wysuszono bezwodnym MgSO4 

i poddano analizie GC. W celu sprawdzenia powtarzalności wyników cały proces powtórzono 

trzy razy. 

 

6. Ekstrakcja heksanem suszonych kwiatów lawendy w aparacie 

ekstrakcyjnym połączona z hydrodestylacją konkretu 

 

W ekstraktorze umieszczono 14 g suszonych kwiatów lawendy. Do kolby o pojemności 

500 cm
3
 wlano 200 cm

3
 heksanu. Ekstrakcję prowadzono przez 4 godziny od momentu 

rozpoczęcia wrzenia rozpuszczalnika. Ten sam surowiec ponownie ekstrahowano w ciągu 8 

godzin. Otrzymano dwie frakcje olejku rozpuszczonego w heksanie. Odparowano 

rozpuszczalnik na wyparce. Następnie przeprowadzono hydrodestylację otrzymanych 

pozostałości. Frakcje ekstrahowano heksanem w rozdzielaczu, a następnie wysuszono 

bezwodnym MgSO4. Odparowano rozpuszczalnik na wyparce. Otrzymano dwie frakcje 

olejku, które zważono i poddano analizie GC oraz GC-MS.  

 

Rysunek 21. Aparat do ekstrakcji. 
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IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

1. Hydrodestylacja w aparacie Derynga (HDnorm) 

Proces hydrodestylacji w aparacie Derynga przeprowadzono trzy razy. Ilości wydzielonych 

olejków przedstawiono w Tabeli 13. 

Tabela 13. Wydzielanie olejku lawendowego metodą hydrodestylacji w aparacie Derynga. 

Metoda 
Nr 

próby 

masa 

surowca [g] 

V wody 

[cm3] 

V olejku 

[cm3] 

masa olejku 

[g] 

(Masa 

olejku*100)/masa 

kwiatu 

HDnorm
 

1. 50,077 

500 

0,72 0,632 1,262 

2. 50,07 0,8 0,704 1,406 

3. 50,073 0,79 0,695 1,388 

 

Wydajność wydzielania olejku lawendowego tą metodą wynosi średnio 1,352 g olejku na 

100 g suszonych kwiatów lawendy. 

Wydzielanie olejku lawendowego w aparacie Derynga nie wiąże się z żadnymi problemami. 

Jedyną wadą tego procesu jest nieznaczne ulatnianie się części olejku z górnej części aparatu, 

co skutkuje utratą związków najbardziej lotnych. 

Przeprowadzono analizę jakościową wszystkich trzech olejków wydzielanych w tym 

eksperymencie. Składniki, które zidentyfikowano oraz ich ilości znajdują się w Tabeli 14. 

Zidentyfikowano składniki najważniejsze, typowe dla olejku lawendowego i mające 

największe znaczenie dla wartości zarówno zapachowych jak i leczniczych. Jako „inne” 

zostały określone związki występujące w ilościach śladowych.  

Pogrubioną czcionką zaznaczono najważniejsze, pod względem olfaktorycznym i leczniczym 

składniki olejku. 

Najwięcej w olejku lawendowym jest tlenowych pochodnych monoterpenów, bo ponad 78%. 

Najbardziej lotne są monoterpeny, ich procentowa zawartość w całym olejku jest niska. 

Istnieje podejrzenie, że ulatnianie się części olejku podczas destylacji spowodowało ich 

utratę. Najmniej w wydzielonym olejku lawendowym jest składników najmniej lotnych, czyli 

seskwiterpenów i tlenowych pochodnych seskwiterpenów. 
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Tabela 14. Analiza składu olejku lawendowego wydzielanego metodą hydrodestylacji 

w aparacie Derynga. 

  Składnik Zawartość [%] 

m
o
n
o
te

rp
en

y
 α-tujen 0,37 

α-pinen 0,25 

β-mircen 1,14 

p-cymen 0,29 

limonen 0,99 
tl

en
o
w

e 
p
o
ch

o
d
n
e 

m
o
n
o
te

rp
en

ó
w

 

1,8-cyneol 1,29 

tlenek linalilu 7,46 

tlenek linalilu 2,38 

linalol 31,20 

octan 1-okten-3-olu 2,16 

kamfora 0,50 

borneol 6,24 

terpinen-4-ol 2,27 

α-tepineol 4,89 

octan linalilu 12,97 

octan bornylu 3,13 

geraniol 0,18 

octan nerylu 1,12 

octan geranylu 2,22 

  β-kariofilen 1,03 

  tlenek β-kariofilenu 2,92 

  inne 15,00 

 

W Tabeli 15. przedstawiono procentową zawartość każdej z grup związków w olejku 

lawendowym wydzielanym za pomocą aparatu Derynga. 

Tabela 15. Procentowa zawartość poszczególnych klas związków wydzielonych metodą 

hydrodestylacji w aparacie Derynga. 

Grupa
a frakcja I 

[%] masa [g] 

M 3,04 0,021 

TPM 78,01 0,527 

S 1,03 0,007 

TPS 2,92 0,020 

Masa olejku [g] : 0,676 
a 

– M = monoterpeny; TPM = tlenowe pochodne monoterpenów; S = seskwiterpeny; 

TPS = tlenowe pochodne seskwiterpenów. 
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2. Hydrodestylacja w zmodyfikowanym aparacie Derynga (HDmod) 

Proces hydrodestylacji w zmodyfikowanym aparacie Derynga przeprowadzono trzy razy. 

Ilości wydzielonych olejków umieszczono w Tabeli 16.  

 

Tabela 16. Wydzielanie olejku lawendowego metodą hydrodestylacji w zmodyfikowanym 

aparacie Derynga. 

Metoda 
nr 

próby 

masa 

surowca [g] 

V wody 

[cm3] 

V olejku 

[cm3] 

masa 

olejku [g] 

(Masa 

olejku*100)/mas

a kwiatu 

HDmod 

1. 50,070 

600 

0,82 0,720 1,438 

2. 51,030 0,80 0,702 1,376 

3. 50,031 0,81 0,710 1,420 

 

Wydajność wydzielania olejku lawendowego tą metodą wynosi średnio 1,410 g olejku na 

100 g suszonych kwiatów lawendy. 

W zmodyfikowanym aparacie Derynga nie tracono części lotnej frakcji ze względu na 

skuteczne chłodzenie destylatu.  Poza tym proces był prowadzony w kolbie okrągłodennej 

o pojemności 2 dm
3 

 (w poprzednim przypadku proces prowadzono w kolbie o pojemności 

1 dm
3
) z użyciem większej ilości wody. Materiał miał więc większą swobodę podczas 

procesu destylacji, co umożliwiało lepszą jego penetrację, oraz bardziej wydajne wydzielenie 

związków lotnych. 

Przeprowadzono analizę jakościową wszystkich trzech olejków wydzielanych w tym 

eksperymencie. Składniki, które zidentyfikowano oraz ich zawartości procentowe znajdują się 

w Tabeli 17. 

Udział procentowy tlenowych pochodnych monoterpenów jest nieznacznie mniejszy niż 

w olejkach wydzielonych w podstawowej wersji aparatu Derynga. Olejek zawierał więcej 

związków monoterpenowych niż ten uzyskany w zwykłym aparacie Derynga. 

Udział poszczególnych klas związków w olejku pierwszej frakcji jest zbliżony do składu 

olejków wydzielanych w aparacie Derynga. 
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Tabela 17. Analiza składu olejku lawendowego wydzielonego metodą hydrodestylacji w 

zmodyfikowanym aparacie Derynga. 

  Składnik Zawartość [%] 

m
o
n
o
te

rp
en

y
 α-tujen 0,83 

α-pinen 1,12 

β-mircen 1,22 

p-cymen 0,30 

limonen 0,83 

tl
en

o
w

e 
p
o
ch

o
d

n
e 

m
o
n
o
te

rp
en

ó
w

 

1,8-cyneol 1,14 

tlenek linalilu 3,31 

tlenek linalilu 2,43 

linalol 30,16 

octan 1-okten-3-olu 3,01 

kamfora 0,62 

borneol 6,20 

terpinen-4-ol 2,34 

α-tepineol 3,38 

octan linalilu 15,48 

octan bornylu 2,73 

geraniol 0,26 

octan nerylu 0,65 

octan geranylu 1,39 

  β-kariofilen 2,13 

  tlenek β-kariofilenu 3,18 

  inne 17,29 

   

. 

Tabela 18. Procentowa zawartość poszczególnych grup związków w olejku lawendowym 

wydzielonym metodą hydrodestylacji w zmodyfikowanym aparacie Derynga. 

Grupa [%] masa [g] 

M 4,30 0,030 

TPM 73,10 0,515 

S 2,13 0,015 

TPS 3,18 0,022 

łączna masa [g] : 0,705 
a 
– M = monoterpeny; TPM = tlenowe pochodne monoterpenów; S = seskwiterpeny; 

TPS = tlenowe pochodne seskwiterpenów. 

Ta metoda jest właściwa, jeśli chcemy wydzielić olejek o zapachu jak najbardziej zbliżonym 

do naturalnego, z drugiej jednak strony niektóre monoterpeny są związkami uczulającymi, 

więc olejki mające zastosowanie w kosmetyce muszą być ich pozbawione. 
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3. Hydrodestylacja z użyciem nasadki azeotropowej, zapewniającej 

zamknięty obieg wody   (HDazeo) 

Tą metodą wydzielono dwie frakcje olejku lawendowego z tego samego materiału roślinnego. 

Dzięki temu możliwe było sprawdzenie jak bardzo różnią się olejki z obu frakcji oraz ile 

olejku lawendowego można jeszcze wydzielić, przekraczając optymalny czas destylacji (4h). 

 

Tabela 19. Wydzielanie olejku lawendowego metodą hydrodestylacji z nasadką azeotropową. 

Metoda 
nr 

próby 

masa surowca 

[g] 

V wody 

[cm3] 

masa olejku 

[g] 

(Masa 

olejku*100)/mas

a kwiatu 

HDazeo  
fr. 1 

25,002 500 
0,205 0,820 

fr. 2. 0,122 0,488 

 

Wadą użytego aparatu jest niemożność ilościowego pozyskania destylatu bez konieczności 

zastosowania ekstrakcji heksanem. Wszystkie pośrednie procesy wpłynęły zapewne na 

wydajność. 

Ilość olejku z drugiej frakcji stanowi ponad 50% ilości olejku z frakcji pierwszej.  Wydajność 

wydzielania olejku lawendowego tą metodą, przy prowadzeniu procesu destylacji przez 

8 godzin wynosi 1.310 g olejku na 100 g surowca roślinnego. 

Przeprowadzono analizę składu obu frakcji. Wyniki przedstawiono w Tabeli 20. 

W skład drugiej frakcji wchodzi znacznie mniej monoterpenów, niż w skład frakcji pierwszej. 

Zawartości niemal każdego ze związków są mniejsze w olejku frakcji drugiej. Wyjątkami są: 

jeden z tlenków linalilu, geraniol i β-kariofilen. Drastycznie zmniejszyła się ilość dwóch 

głównych składników, czyli linalolu i octanu linalilu, które w głównej mierze decyduja 

o jakości olejku. Są też związki, które mają niemal taki sam udział procentowy w obu 

olejkach, jak kamfora, terpinen-4-ol, octan nerylu, czy octan geranylu.  

W olejku drugiej frakcji znajduje się więcej związków niecharakterystycznych dla olejku 

lawendowego. Wyniki analizy GC wskazują, że są to związki głównie seskwiterpenowe oraz 

ich tlenowe pochodne, co świadczy o tym, że przedłużenie procesu destylacji pozwala na 

wydzielenie z surowca roślinnego wysokowrzących związków. Z drugiej strony wpływają 

one jednak w większości negatywnie na właściwości zapachowe olejku. 

 

 

 

 



36 
 

Tabela 20. Analiza składu olejku lawendowego wydzielanego metodą hydrodestylacji z 

nasadką azeotropową. 

  Składnik 
Zawartość [%] 

frakcja I 

Zawartość [%] 

frakcja II 

m
o
n
o
te

rp
en

y
 α-tujen - - 

α-pinen 0,51 - 

β-mircen 1,19 0,60 

p-cymen 0,44 0,28 

limonen 0,75 0,31 

tl
en

o
w

e 
p
o
ch

o
d
n
e 

m
o
n
o
te

rp
en

ó
w

 

1,8-cyneol 1,64 1,06 

tlenek linalilu 4,97 8,52 

tlenek linalilu 3,45 6,75 

linalol 26,02 20,94 

octan 1-okten-3-olu 3,16 1,60 

kamfora 0,59 0,49 

borneol 4,47 4,43 

terpinen-4-ol 2,17 2,26 

α-tepineol 3,92 4,58 

octan linalilu 13,98 4,49 

octan bornylu 4,22 2,88 

geraniol 0,08 0,25 

octan nerylu 0,90 0,78 

octan geranylu 1,73 1,46 

  β-kariofilen 2,25 3,40 

  tlenek β-kariofilenu 2,69 1,42 

  inne 20,87 33,50 

 

 

Tabela 21. Procentowa zawartość poszczególnych grup związków we frakcjach olejku 

lawendowego wydzielonego metodą hydrodestylacji z nasadką azeotropową. 

Grupa
a
 

frakcja I frakcja II 

[%] masa [g] [%] masa [g] 

M 2,89 0,012 1,19 0,003 

TPM 71,30 0,293 60,49 0,148 

S 2,25 0,009 3,40 0,008 

TPS 2,69 0,011 1,42 0,003 

łączna masa [g] : 0,411   0,244 
a 
– M = monoterpeny; TPM = tlenowe pochodne monoterpenów; S = seskwiterpeny; 

TPS = tlenowe pochodne seskwiterpenów. 
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W olejku drugiej frakcji zaobserwować można większy udział seskwiterpenów, natomiast 

związki należące do grupy monoterpenów i ich pochodnych występują w mniejszych 

ilościach. 

4. Hydrodestylacja prosta 

Podobnie jak w poprzednim przypadku, tak i tą metodą wydzielono dwie frakcje olejku 

lawendowego z tego samego materiału roślinnego.  

Tabela 22. Wydzielanie olejku lawendowego metodą hydrodestylacji prostej. 

Metoda 
nr 

próby 

masa surowca 

[g] 

V wody 

[cm3] 

masa olejku 

[g] 

(Masa 

olejku*100)/mas

a kwiatu 

HD 
1. 

34,996 
500 (+600) 0,417 1.192 

2. (+600) 0,073 0,208 

 

Wydajność olejku w pierwszej frakcji wynosiła 1,192 g na 100 g surowca roślinnego, 

natomiast w drugiej części destylacji wydzielono tylko 0,208 g olejku. Biorąc pod uwagę 

masę I frakcji to tą metodą wydzielono znacznie mniej olejku w przeliczeniu na tą samą masę 

surowca roślinnego niż w poprzednich metodach.  

Wydzielanie olejku lawendowego tą metodą jest uciążliwe w wykonaniu, ze względu na 

konieczność dolewania wody do kolby z destylowanym materiałem. Jednak ze względu na 

prostą konstrukcję aparatu na wydzielanie olejku eterycznego tą metodą może pozwolić sobie 

każde laboratorium posiadające podstawowy sprzęt. 

Wadą metody jest duża objętość wody w destylacie zawierającej rozpuszczony olejek 

i konieczność ekstrakcji olejku rozpuszczalnikiem organicznym. Te wszystkie działania 

powodują, że wydajność procesu nie jest tak wysoka jak wydajność olejków wydzielanych 

w aparacie Derynga. 

Przeprowadzono analizę składu obu frakcji. Wyniki przedstawiono w Tabeli 23. Pogrubioną 

czcionką zaznaczono najważniejsze składniki. 
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Tabela 23. Analiza składu dwóch frakcji olejku lawendowego  wydzielanego metodą 

hydrodestylacji prostej. 

  Składnik 
Zawartość [%] 

frakcja I 

Zawartość [%] 

frakcja II 
m

o
n
o
te

rp
en

y
 α-tujen 0,24 - 

α-pinen 0,42 - 

β-mircen 0,97 0,61 

p-cymen 0,35 0,51 

limonen 
2,95 

0,27 

tl
en

o
w

e 
p
o
ch

o
d
n
e 

m
o
n
o
te

rp
en

ó
w

 

1,8-cyneol 0,43 

tlenek linalilu 1,96 1,38 

tlenek linalilu 1,24 0,74 

linalol 25,65 12,36 

octan 1-okten-3-olu 2,87 2,06 

kamfora 0,80 0,18 

borneol 4,93 2,14 

terpinen-4-ol 2,26 1,02 

α-tepineol 2,90 1,49 

octan linalilu 18,84 8,42 

octan bornylu 3,78 4,42 

geraniol 0,18 0,71 

octan nerylu 0,65 1,07 

octan geranylu 1,33 2,08 

  β-kariofilen 1,62 3,03 

  tlenek β-kariofilenu 3,34 4,30 

  inne 22,72 52,78 

 

Należy zwrócić uwagę na wyjątkowo dużą zawartość octanu linalilu w pierwszej frakcji. Jest 

to składnik olejku lawendowego o niewielkim znaczeniu leczniczym, zaś pozytywnie 

wpływającym na właściwości zapachowe. Jego duża ilość sprawia, że zapach olejku 

lawendowego jest bardziej kwiatowy oraz łagodniejszy. 

Jak w poprzednich olejkach, tak i w tym, można zaobserwować znaczne zwiększenie udziału 

seskwiterpenów i ich tlenowych pochodnych w drugiej frakcji. Ich zwiększony udział 

w olejku powoduje, że jest on olejkiem o niskiej wartości zapachowej. W tym przypadku 

w olejku drugiej frakcji mamy również więcej takich związków jak: octan bornylu, geraniol, 

oraz octan nerylu.  

Udział poszczególnych klas związków w olejku pierwszej frakcji jest podobny do 

odpowiednich udziałów olejków otrzymywanych poprzednimi metodami. 
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Tabela 24. Procentowa zawartość poszczególnych grup związków w olejku lawendowym 

wydzielonym metodą hydrodestylacji prostej. 

Grupa 
frakcja I frakcja II 

[%] masa [g] [%] masa [g] 

M 3,48 0,021 1,39 0,001 

TPM 68,89 0,411 38,50 0,040 

S 1,62 0,010 3,03 0,003 

TPS 3,34 0,020 4,30 0,004 

łączna masa [g] : 0,596   0,104 
a 
– M = monoterpeny; TPM = tlenowe pochodne monoterpenów; S = seskwiterpeny; 

TPS = tlenowe pochodne seskwiterpenów. 

 

Frakcja druga zawiera bardzo mało tlenowych pochodnych monoterpenów, co świadczy o złej 

jakości tego olejku. Procentowy udział seskwiterpenów znacznie się zwiększył w stosunku do 

frakcji pierwszej. 

 

5. Równoczesna hydrodestylacja i ekstrakcja w aparacie Likensa-

Nickersona 

Proces równoczesnej ekstrakcji i destylacji przeprowadzono trzy razy. Wyniki były do siebie 

zbliżone, więc je uśredniono. 

 

Tabela  25. Wydzielanie ekstraktu lawendowego metodą jednoczesnej hydrodestylacji i 

ekstrakcji w aparacie Likensa-Nickersona. 

Metoda 
nr 

próby 

masa surowca 

[g] 

V rozp. 

[cm3] 

V wody 

[cm3] 

masa olejku 

[g] 

(Masa 

olejku*100)/masa 

kwiatu 

HDE 

1. 50,086 200 

500 

1,277 2.550 

2. 50,054 200 1,182 2,362 

3. 50,025 200 1,029 2,056 

 

Wydajność wydzielania olejku lawendowego tą metodą wynosi średnio 2,722 g produktu na 

100 g surowca roślinnego. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik we wszystkich, które udało 

mi się uzyskać. Należy jednak pamiętać, że nie jest to olejek a konkret wydzielany za pomocą 

ekstrakcji. 

Należy wspomnieć, że ten sposób wydzielania olejku lawendowego nastręczył najwięcej 

problemów. Trudno było opanować pienienie się wody z destylowanym materiałem. Pianę 

zbijano poprzez ogrzewanie kolby z różnych stron, oraz poprzez regulację temperatury. 
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Przeprowadzono analizę składu wszystkich wydzielonych konkretów. Uśrednione wyniki 

wprowadzono do Tabeli 16. Najważniejsze składniki zaznaczono pogrubioną czcionką. 

 

Tabela 26. Analiza składu ekstraktu lawendowego wydzielanego metodą równoczesnej 

hydrodestylacji i ekstrakcji w aparacie Likensa-Nickersona. 

  Składnik Zawartość [%] 
m

o
n

o
te

rp
en

y
 α-tujen 1,92 

α-pinen 0,83 

β-mircen 1,19 

p-cymen 0,24 

limonen 0,96 

tl
en

o
w

e 
p
o
ch

o
d
n
e 

m
o
n
o
te

rp
en

ó
w

 

1,8-cyneol 1,31 

tlenek linalilu 12,31 

tlenek linalilu 3,43 

linalol 30,91 

octan 1-okten-3-olu 0,23 

kamfora 0,46 

borneol 2,52 

terpinen-4-ol 1,85 

α-tepineol 4,06 

octan linalilu 12,23 

octan bornylu 2,93 

geraniol 0,69 

octan nerylu 0,94 

octan geranylu 1,81 

  β-kariofilen 1,85 

  tlenek β-kariofilenu 4,06 

  inne 12,23 

 

Konkret wydzielany tą metodą zawiera mało octanu linalilu w porównaniu z linalolem. 

Metoda ta, jest odpowiednia, jeśli zależy nam na substancji zapachowej z dużą zawartością 

monoterpenów. 
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Tabela 1. Procentowa zawartość poszczególnych grup związków ekstraktu lawendowego 

wydzielonego w aparacie Likensa-Nickersona. 

Grupa [%] masa [g] 

M 5,14 0,06 

TPM 75,68 0,88 

S 1,47 0,02 

TPS 3,43 0,04 

łączna masa [g] : 1,161 
a 
– M = monoterpeny; TPM = tlenowe pochodne monoterpenów; S = seskwiterpeny; 

TPS = tlenowe pochodne seskwiterpenów. 

Wysoka zawartość monoterpenów i ich tlenowych pochodnych świadczy o tym, że zapach 

olejku wydzielanego w ten sposób jest najbardziej zbliżony do naturalnego zapachu świeżego 

kwiatu lawendy. 

6. Ekstrakcja w aparacie do ekstrakcji ciągłej 

Wydzielono dwie frakcje olejku tego samego materiału roślinnego. Masy olejku 

w poszczególnych frakcjach umieszczono w Tabeli 28. 

. 

Tabela 2. Wydzielanie ekstraktu lawendowego w aparacie do ekstrakcji ciągłej. 

Metoda nr próby 
masa surowca 

[g] 

V rozp. 

[cm3] 

masa olejku 

[g] 

(Masa 

olejku*50)/masa 

kwiatu 

Ekstrakcja 

ciągła  

fr. 1 
13,995 

200 0,225 1,608 

fr. 2 200 0,045 0,322 

 

Najwięcej konkretu wydzielono w pierwszej frakcji, jednak dużo mniej niż w metodzie 

poprzedniej. Druga frakcja dała znikomą ilość ekstraktu. 

Przeprowadzono analizę składu obydwu frakcji. Wyniki umieszczono w Tabeli 29. 

Najważniejsze składniki wpisano pogrubioną czcionką. 
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Tabela 3. Analiza składu trzech frakcji ekstraktu wydzielanego metoda ekstrakcji w aparacie 

do ekstrakcji ciągłej. 

  Składnik 
Zawartość [%] 

frakcja I 

Zawartość [%] 

farkcja II 

m
o
n
o
te

rp
en

y
 α-tujen 

monoterpeny przysłonięte 

węglowodorami                          

z rozpuszczalnika 

α-pinen 

β-mircen 

p-cymen 

limonen 0,44 - 

tl
en

o
w

e 
p
o
ch

o
d
n

e 
m

o
n
o
te

rp
en

ó
w

 

1,8-cyneol 1,15 - 

tlenek linalilu 2,3 0,31 

tlenek linalilu 1,77 0,41 

linalol 14,03 6,32 

octan 1-okten-3-olu 1,9 0,4 

kamfora 0,52 - 

borneol 3,78 0,45 

terpinen-4-ol 1,63 0,35 

α-tepineol 0,81 0,8 

octan linalilu 17,93 7,99 

octan bornylu 3,18 1,12 

geraniol 0,26 - 

octan nerylu 0,45 0,24 

octan geranylu 0,78 0,32 

  β-kariofilen 2,75 1,21 

  tlenek β-kariofilenu 3,22 2,5 

  inne 43,1 77,9 

 

Do tej ekstrakcji użyto omyłkowo frakcji heksanowej, co spowodowało przysłonięcie sygnałów 

monoterpenów przez węglowodory aromatyczne obecne w rozpuszczalniku. W obydwu frakcjach 

zaobserwowad można większy udział octanu linalilu od linalolu, co nie jest zgodne z normą dla olejku 

lawendowego wysokiej jakości. Jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że niepolarny 

rozpuszcalnik nie był w stanie ilościowo wyekstrahowad mocno polarnego związku jakim jest linalol 

w tych warunkach.  

Zaobserwowano, że w drugiej frakcji procentowy udział niskowrzących tlenowych 

pochodnych monoterpenów jest mniejszy. 

Udział żadnego ze związków nie jest wyższy w późniejszej frakcji w przeciwieństwie do 

poprzednich przypadków. Jedynie terpinen-4-ol nie zmienia swojej procentowej zawartości 

w żadnej z frakcji. 
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Tabela 4. Procentowa zawartość poszczególnych klas związków w pierwszej i drugiej frakcji 

ekstraktu lawendowego wydzielonego w aparacie do ekstrakcji. 

Grupa 
frakcja I frakcja II 

[%] masa [g] [%] masa [g] 

M 0,44 0,004 - - 

TPM 50,49 0,406 17,94 0,045 

S 2,75 0,022 1,21 0,004 

TPS 3,22 0,026 2,5 0,005 

łączna masa [g] : 0,804   0,161 
a 
– M = monoterpeny; TPM = tlenowe pochodne monoterpenów; S = seskwiterpeny; 

TPS = tlenowe pochodne seskwiterpenów. 

 

Stwierdzono, że w kolejnych ekstrakcjach maleje udział poszczególnych klas związków. 

Wyjątkowy w pierwszej frakcji jest najwyższy udział seskwiterpenów i ich pochodnych. Po 

czterogodzinnej ekstrakcji znacząco spada wydzielanie tlenowych pochodnych 

monoterpenów. Wyjątkowe w tym przypadku jest to, że druga frakcja nie posiada większej 

ilości najmniej lotnych seskwiterpenów.  

 

7. Podsumowanie 

Tabela 31. Procentowa zawartośc najwazniejszych składników olejków lawendowych 

wydzielonych różnymi metodami. 

  Zawartość [%] 

Składnik HDnorm HDmod HDazeo   HD 

limonen 0,99 0,83 0,75 
2,95 

1,8-cyneol 1,29 1,14 1,64 

linalol 31,20 30,16 26,02 25,65 

kamfora 0,50 0,62 0,59 0,80 

terpinen-4-ol 2,27 2,34 2,17 2,26 

α-tepineol 4,89 3,38 3,92 2,90 

octan linalilu 12,97 15,48 13,98 18,84 

β-kariofilen 1,03 2,13 2,25 1,62 
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Tabela 32. Procentowa zawartość najważniejszych składników w ekstraktach lawendowych 

wydzielonych różnymi metodami. 

  Zawartość [%] 

Składnik Soxhlet 
Likens-

Nickerson 

limonen 0,44 0,96 

1,8-cyneol 1,15 1,31 

linalol 14,03 30,91 

kamfora 0,52 0,46 

terpinen-4-ol 1,63 1,85 

α-tepineol 0,81 4,06 

octan linalilu 17,93 12,23 

β-kariofilen 2,75 1,85 

 

Tabela 33. Masy poszczególnych składników w substancjach zapachowych wydzielonych 

różnymi sposobami. 

  Zawartość [g] 

Składnik HDnorm HDmod HDazeo I HDazeo II HD I HD II EHD I EHD II HDE 

linalol 0,211 0,213 0,107 0,051 0,153 0,013 0,113 0,010 0,359 

terpinen-4-ol 0,015 0,016 0,009 0,006 0,013 0,001 0,013 0,001 0,021 

α-tepineol 0,033 0,024 0,016 0,011 0,017 0,002 0,007 0,001 0,047 

octan linalilu 0,088 0,109 0,057 0,011 0,112 0,009 0,144 0,013 0,142 

β-kariofilen 0,007 0,015 0,009 0,008 0,010 0,003 0,022 0,002 0,021 

masa frakcji 0,676 0,705 0,411 0,244 0,596 0,104 0,804 0,161 1,161 

Suma mas   0,676  0,705 0,655 0,700 0,975  1,161 

 

Tabela 34. Procentowa zawartość różnych grup związków w substancjach zapachowych 

wydzielonych różnymi sposobami. 

  

Grupa
a
 

HDnorm HDmod HDazeo HD EHD HDE 

I fr  I fr I fr II fr I fr II fr I fr II fr I fr 

masa [g] 

M 0,021 0,030 0,012 0,003 0,021 0,001 0,004 - 0,060 

TPM 0,527 0,515 0,293 0,148 0,411 0,040 0,406 0,046 0,880 

S 0,007 0,015 0,009 0,008 0,010 0,003 0,022 0,004 0,020 

TPS 0,020 0,022 0,011 0,003 0,020 0,004 0,026 0,005 0,040 
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V. WNIOSKI 

1. Określono warunki pozyskiwania lawendowego olejku eterycznego z surowca roślinnego - 

wysuszonych kwiatów lawendy w wyniku zastosowania następujących metod: hydrodestylacji 

prostej (HD), hydrodestylacji z zamkniętym obiegiem wody (trzy modyfikacje: HDazeo, HDnorm i 

HDmod), hydrodestylacji-ekstrakcji (HDE) oraz ekstrakcji-hydrodestylacji (EHD).  

2. Wykazano, że spośród zastosowanych metod pozyskiwania olejku lawendowego złożona 

metoda hydrodestylacji-ekstrakcji (HDE) pozwala na uzyskanie najwyższej wydajności olejku 

wynoszącej 2,7 g olejku ze 100 g suchej masy. Otrzymany olejek charakteryzuje się bardzo 

wysoką jakością zapachową.  

3. Druga złożona metoda ekstrakcji-hydrodestylacji (EHD) dostarcza olejku lawendowego o 

bardzo niskiej jakości zapachowej, ubogiego w tlenowe pochodne monoterpenów (TPM) i z 

obniżonym stosunkiem linalolu do octanu linalilu w porównaniu do wzorca.  

4. Stwierdzono, że metody hydrodestylacji dostarczają olejku lawendowego dobrej jakości, ale 

ze zdecydowanie niższą wydajnością niż metoda hydrodestylacji-ekstrakcji (HDE). Zaletą 

większości tych metod jest niewątpliwie prostota prowadzenia procesu.       

5. Ze względu na skomplikowaną budowę aparatu do hydrodestylacji-ekstrakcji i trudności jego 

obsługi wydaje się zasadne rozważenie rozpoczęcia prac dotyczących uproszczenia jego 

konstrukcji i wyeliminowania trudności związanych z jego pracą.  
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