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Testarea sistemului multiparametric pentru monitorizarea fermentarii mustului. 
Coordonare stiintifica 

Rezumatul etapei: 

In aceasta etapa a fost testat sistemului multiparametric pentru monitorizarea 
fermentarii mustului. A fost dezvoltata  schema electrica de potentiostat analogic prezentata in 
faza 2 in vederea implementarii in sistemul de monitorizare a fermentarii mustului avandu-se 
in vedere obtinerea unor caracteristici : liniaritate, stabilitate, imunitate la zgomot, 
capabilitatea asigurării ambelor polarități ale tensiunii Vcell  și posibilitatea măsurării 
ambelor sensuri ale curentului  Icell. De asemenea s-a realizat un biosenzor bazat pe 
electrodul modificat cu albastru de toluidin (mediator sensibil pentru NADH care este 
cofactor enzimatic pentru enzimele din clasa dehidrogenazelor) si lactat dehidrogenaza. A fost 
dezvoltata o metoda de electrodepunere pe microelectrozi a unui film cu stabilitate sporite de 
Prussian blue care sa contina si cupru pentru detectia H2O2 (produsa enzimatic in prezenta O2 
de enzimele din clasa oxidazelor) si care a fost utilizata pentru dezvoltarea de microbiosenzori 
bazati pe alcool oxidaza. Ambii biosenzori sunt utili pentru monitorizarea fermentarii 
vinurilor. A fost dezvoltata o metoda pentru identificarea şi cuantificarea acizilor L şi D 
lactic, prin cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC). Au fost investigate din punct 
de vedere geochimic probe de sol din doua podgorii remarcandu-se diferențe privind 
distribuția cantitativă a metalelor grele și a ionilor, între loturile de cultivare a soiurilor de 
struguri pentru Riesling și Cabernet Sauvignon, în cele două podgorii.  

3.1. Studii avansate privind realizarea  blocului electronic analogic (potentiostat si 
circuitul de masurare a curentului furnizat de biosenzor). 

În această etapă a fost dezvoltata  schema electrica de potentiostat analogic prezentata in faza 
II in vederea implementarii in sistemul de monitorizare a fermentarii mustului. În 
reproiectarea acestui modul s-a avut în vedere obținerea următoarele caracteristici: liniaritate, 
stabilitate, imunitate la zgomot, capabilitatea asigurării ambelor polarități ale tensiunii Vcell  
și posibilitatea măsurării ambelor sensuri ale curentului  Icell. 

Proiectarea cablajului imprimat 
Circuitul de cablaj imprimat proiectat conține circuitul de control și prelucrare (evident 

fără senzorul electrochimic) și schema de alimentare. Cu privire la tehnologia utilizată pentru 
fabricarea circuitului se precizează următoarele: cablajul are două straturi de metalizare și 
găuri de trecere metalizate, fiind echipat cu componente pasive de tip SMD (rezistoarele și 
condensatoarele nepolarizate sunt din seria 0805, iar condensatoarele electrolitice sunt în 
capsule SMD Ø4x5,4mm sau Ø8x10mm), circuite integrate THT în capsule DIP8 și pini 
pentru legături externe de tip THT.Layout-ul celor două straturi de metalizare ale cablajului 
imprimat proiectat este prezentat în Fig. 1 (sunt prezentate cele două straturi de metalizare).  



 
Fig. 1. Cablajul imprimat realizat: “bottom” (stânga) și “top” (dreapta) 

 

În Tabelul 1, este arătată corespondența între denumirile elementelor de circuit și 
denumirea lor pe placa de cablaj imprimat. Trebuie menționat faptul că rezistența GR  din 
schema a fost înlocuit în cablajul imprimat cu un potențiometru 1P  (pentru a permite ajustarea 
convenabilă a câștigului amplificatorului de instrumentație). 

Tabelul 1. Corespondența între denumirile componentelor 

Inițial Cablaj Inițial Cablaj Inițial Cablaj Inițial Cablaj Inițial Cablaj 
LM78L05A 1U  1FPR  1R  IR  7R  1FPC  1C  7C  

LM79L05A 2U  2FPR  2R  CR  8R  2FPC  2C  
CC  

8C  

OA1 + OA2 3U  3FPR  3R  OR  9R  3FPC  3C  9C  

OA3 + OA4 4U  1FNR  4R  RR  10R  1FNC  4C  
FC  

10C  

INA 5U  2FNR  5R  FR  11R  2FNC  5C  OSCC  11C  

LTC1062 6U  3FNR  6R  LR  12R  3FNC  6C  LC  12C  

Fig. 2 reprezintă o fotografie a cablajului imprimat realizat echipat cu toate 
componentele pasive și active menționate. 

Pe Fig. 1 stânga au fost marcate tipurile circuitelor integrate folosite, pentru a putea fi 
discutat modul în care a fost gândită amplasarea acestora și realizarea legăturilor. Pe cablajul 
ilustrat în Fig. 1 și Fig. 2 toate componentele au fost plasate pe “top”, în felul următor: 

-în nord-vest sunt plasați pinii pentru alimentare și cele două stabilizatoare de tensiune (în 
capsule TO92), iar spre nord și spre vest grupurile RC pentru filtrarea alimentărilor (se 
remarcă cele șase condensatoare electrolitice de 1000 µF în capsule Ø8x10mm); 

-în centrul, în sudul și în sud-estul plăcii sunt plasate elementele potențiostatului. În partea 
inferioară sunt plasați pinii pentru conectarea senzorului, iar în colțul stânga-sus al celui mai 
nordic circuit LTC1051 sunt plasați pinii pentru controlul celulei. Se remarcă condensatoarele 
electrolitice (de 10 µF, în capsule Ø4x5,4mm) pentru filtrul format cu LTC1062, dar și 
condensatorul de compensare echivalent, format cu condensatoare electrolitice de același tip 
conectate „spate-în-spate”; 



-nord-est sunt plasați pinii pentru ieșire (doi pini pentru ieșirea și terminalul de referință ale 
amplificatorului de instrumentație și un pin de masă), alături de impedanța de sarcină. În est 
este plasat amplificatorul de instrumentație împreună cu potențiometrul folosit pentru 
controlul câștigului său. 

 
Fig. 2. Cablajul imprimat echipat 

 

Se observă că dispozitivele au fost plasate de așa manieră astfel încât blocurile principale ale 
circuitului să fie izolate unul de celălalt, în mod special potențiostatul (ce lucrează la curenți 
mici). Calea curentului celulei este plasată între cele două coloane de circuite integrate, astfel 
încât să fie suficient de depărtată de liniile de alimentare și de conexiunea de ieșire.  

Pe cablaj au fost plasați și pini cu rol în testare (trei pini de test pentru cele trei ieșiri ale 
amplificatoarelor operaționale din componența potențiostatului) precum și doi pini ce permit 
conectarea sau deconectarea filtrului format cu LTC1062 (acesta afectează pornirea 
circuitului). Comutatorul K a fost realizat cu cei trei pini pentru controlul tensiunii pe celulă. 
Aceștia reprezintă (de sus în jos): intrarea neinversoare a lui OA1, intrarea neinversoare a lui 
OA2 și masă. Astfel, dacă primii doi pini sunt conectați împreună se obține o configurație ce 
repetă tensiunea de intrare pe RE, iar dacă ultimii doi sunt conectați împreună se obține 
circuitul inversor. 

De asemenea, cele patru circuite integrate sunt plasate în socluri pentru a permite 
schimbarea lor într-un mod facil în cazul defectării (sau folosirea unor diferite modele de 
circuite integrate).O altă caracteristică semnificativă a cablajului este realizarea unor planuri 
de masă pe ambele fețe ale cablajului. Acestea au rol de ecranare (spre exemplu, planul de 
masă de pe fața inferioară a plăcii ecranează firele de conexiune de pe fața superioară față de 
radiația electromagnetică ce se propagă către placă dinspre fața inferioară) și de gardare (între 



conexiuni). În planul de masă de pe “top” au fost practicate pad-uri (zone metalizate 
neacoperite de masca de lipire - “solder mask”) pentru a permite conectarea unui cutii de 
ecranare la planul de masă. 

 Măsurători experimentale  
Trebuie menționat faptul că toate măsurătorile prezentate în această secțiune au fost 

realizate cu o celulă de test (dată de circuitul Randles), scopul fiind de a etalona circuitul 
dezvoltat. Având în vedere valorile foarte mici ale rezistenței CER  comparativ cu ,WER  cea 
dintâi nu a fost inclusă în celula de test.  

Măsurătorile legate de caracteristicile de transfer ale circuitului au fost făcute cu 
ajutorul unui multimetru digital. În acest fel măsurătoarea a fost mai precisă decât cea 
realizată de microcontroller. Totuși, măsurarea cu microcontroller-ul, prin valoarea 
aproximativă pe care o oferă poate indica dacă circuitul funcționează corespunzător într-o 
anumită situație. Spre exemplu, dacă potențialul de pe RE este aproximativ egal cu tensiunea 
oferită de controller la intrare, atunci acesta este un indicator al bunei funcționări a circuitului. 

În plus, citirea tensiunii de ieșire către microcontroller permite înregistrarea variațiilor 
în timp a potențialelor din circuit în anumite situații de interes. De exemplu, trebuie urmărită 
variația tensiunii la ieșirea circuitului de control și prelucrare la comutarea tensiunii de intrare 
pentru a se determina timpul necesar măsurării (timpul după care ieșirea se stabilizează). 

De asemenea, deoarece microcontroller-ul poate măsura doar tensiuni pozitive față de 
masă, atunci când atunci când 0REV   este necesar să se aplice un potențial pozitiv pe intrarea 
de referință a amplificatorului de instrumentație. Acest lucru este necesar pentru a putea 
măsura și curenți ce curg de la WE la CE(cum este cazul atunci când 0REV  ).  

În continuare vor fi prezentate măsurători realizate pe circuitul implementat pe placa de 
cablaj imprimat. În Tabelul 2 sunt prezentate măsurători pentru ridicarea caracteristicii 

 OUT CELLv f i  a circuitului, realizate pe circuitul în configurație neinversoare, iar în Fig. 5 
graficele obținute cu aceste măsurători.  

Tabelul 2. Măsurători pe cablaj pentru caracteristica de prelucrare cu K pe poziția P 

INV  
 mV  

REV  mV  WER  kΩ  CELLI  nA  OUTV  mV  INV  mV  REV  mV  WER  kΩ  CELLI  nA  OUTV  mV  

50,50 50,50 998,00 -50,60 50,80 204,20 204,20 998,00 -204,61 204,50 
50,50 50,50 498,00 -101,41 101,30 204,20 204,20 498,00 -410,04 408,00 
50,50 50,50 333,80 -151,29 151,60 204,20 204,20 333,80 -611,74 612,00 
50,50 50,50 250,20 -201,84 202,20 204,20 204,20 250,20 -816,15 817,00 
50,50 50,50 199,60 -253,01 253,70 204,20 204,20 199,60 -1023,05 1026,00 
50,50 50,50 166,20 -303,85 304,10 204,20 204,20 166,20 -1228,64 1231,00 
50,50 50,50 133,00 -379,70 379,80 204,20 204,20 133,00 -1535,34 1540,00 
50,50 50,50 99,70 -506,52 506,00 204,20 204,20 99,70 -2048,14 2053,00 
50,50 50,50 66,40 -760,54 760,00 204,20 204,20 66,40 -3075,30 3079,00 

 



  
a) b) 

Fig.3. Caracteristica  OUT CELLv f i  pentru: a) mV5,50REV b) 204,2 mVREV   
 

În Tabelul 3 sunt prezentate măsurători pentru ridicarea caracteristicii în cazul 
comutatorului K pe poziția N, iar în Fig. 3 sunt ilustrate graficele aferente. 

Tabelul 3. Măsurători pe cablaj pentru caracteristica de prelucrare cu K pe poziția N 

INV  
 mV  

REV  mV  WER  kΩ  CELLI  nA  OUTV  mV  INV  mV  REV  mV  WER  kΩ  CELLI  nA  OUTV  mV  

50,50 -50,40 998,00 50,50 -49,80 204,20 -203,80 998,00 204,21 -203,50 
50,50 -50,40 499,00 101,00 -101,20 204,20 -203,80 499,00 408,42 -407,00 
50,50 -50,40 333,70 151,03 -151,00 204,20 -203,80 333,70 610,73 -612,00 
50,50 -50,40 250,20 201,44 -203,80 204,20 -203,80 250,20 814,55 -820,00 
50,50 -50,40 199,40 252,76 256,60 204,20 -203,80 199,40 1022,07 -1030,00 
50,50 -50,40 166,30 303,07 -304,60 204,20 -203,80 166,30 1225,50 -1231,00 
50,50 -50,40 133,00 378,95 -379,00 204,20 -203,80 133,00 1532,33 -1538,00 
50,50 -50,40 99,80 505,01 -508,00 204,20 -203,80 99,80 2042,08 -2051,00 
50,50 -50,40 66,50 757,89 -761,00 204,20 -203,80 66,50 3064,66 -3076,00 

 

  
a) b) 



Fig. 4. Caracteristica  OUT CELLv f i  pentru: a) 50,4 mVREV    b) mV8,203REV  
 

În Tabelul 2 si 3 se remarcă faptul că tensiunea pe celulă este constantă relativ la 
curentul celulei din punctul de vedere al măsurătorii (limitată de precizia aparatului de 
măsură), ceea ce este în acord cu simularea din Fig. 1. 

Se observă totuși că diferența între tensiunea de intrare și potențialul electrodului de 
referință (diferența între valorile absolute ale acestora) în cazul configurației inversoare este 
sesizabilă. Având în vedere că această diferență nu apare în măsurătorile din Tabelul 2, 
rezultă că această diferență se datorează neîmperecherii rezistențelor IR  și CR (în cazul 
circuitului neinversor curentul prin cele două rezistoare este nul și potențialul de la intrare se 
transferă către RE) și nu amplificatoarelor operaționale (cum era de așteptat având în vedere 
faptul că amplificatoarele operaționale folosite au o precizie foarte bună în curent continuu).  

Pe Fig.3 și Fig.4 se observă liniaritatea prezisă de simularea din Fig. 1 și suprapunerea 
foarte bună a punctelor experimentale peste dreptele de regresie. 

Deoarece este necesară determinarea valorii curentului celulei pe baza tensiunii de ieșire 
(astfel încât să se poată calcula concentrația), este interesant să se urmărească parametrii 
caracteristicilor ce au rezultat în urma celor patru regresii realizate pentru Fig.3 și pentru Fig. 
4. Pentru calculul curentului la o anumită tensiune de ieșire se pot utiliza mediile aritmetice 
ale acestora. Acesta valori sunt prezentate în Tabelul 4 Suplimentar în acest tabel a fost inclus 
pătratul coeficientului Pearson, pentru a arată gradul de potrivire al dreptelor de regresie peste 
punctele experimentale. 

Cazul 18a) 18b) 19a) 19b) Medie 

 MZ   - pantă -0,9988 -1,0020 -1,0045 -1,0043 1,0024 

[mV]OSV  - offset 0,4538 -0,5171 -0,1357 0,3262 0,0318 
2r  

0,9999981732 0,9999972728 0,9999646291 0,9999947639 - 
Tabelul 4. Parametrii dreptelor de regresie 

 

Evident, acești parametri diferă de la un circuit realizat la altul, datorită dispersiilor 
variațiilor cu procesul tehnologic al valorilor rezistențelor rezistoarele discrete, a erorii de 
câștig și a tensiunii de offset a amplificatorului de instrumentație etc., motiv pentru care, dacă 
se dorește o măsurare extrem de precisă, procedura descrisă în acest capitol trebuie repetată 
pentru fiecare circuit realizat. 

Valorile cu patru și cinci cifre de 9 ale lui 2r  arată liniaritatea foarte bună a circuitului 
de control și prelucrare, ceea ce simplifică calculele ce trebuie făcute pentru determinarea 
concentrației compusului investigat, nefiind necesare corecții ale neliniarităților. 

Este interesant legat de funcționarea circuitului de control și prelucrare implementat să 
se urmărească variația tensiunii de ieșire și a potențialului pe electrodul de referință la 
comutarea tensiunii de intrare. Aceste variații sunt prezentate în Fig. 5, atunci când tensiunea 
de intrare crește de la 0 la 204,2 mV, pentru 1MWER    și 1μF.WEC   



  
a) b) 

Fig. 5. Variația măsurată pe cablaj la comutarea tensiunii de intrare a: a) tensiunii de ieșire 
b) potențialului electrodului de referință 

 

Se remarcă pe Fig. 5 faptul că circuitul prezintă o tendință de oscilație la pornire, însă 
oscilațiile sunt amortizate după aproximativ 25 de secunde (acesta fiind și timpul necesar unei 
măsurări corecte), datorită prezenței circuitului de compensare și a dimensionării adecvate a 
elementelor acestuia. Masuratoarea din Fig. 23 împreună cu invarianța potențialului lui RE 
(deci a tensiunii pe celulă) la modificarea lui WER  (observată în urma măsurătorilor prezentate 
în Tabelul 2 și Tabelul 3) arată funcționarea experimentală ca potențiostat a circuitului de 
control și prelucrare dezvoltat (i.e. capabilitatea sa de a asigura o tensiune constantă între 
electrozii WE și RE indiferent de impedanța celulei). 

Se constată din tratările făcute în acest acesta lucrare că stabilitatea este o problemă ce 
trebuie avută în vedere în proiectarea circuitelor de tip potențiostat, însă proprietatea de 
stabilitate poate fi asigurată prin tehnica clasică de compensare ce folosește ca element de 
concentrare a energiei un capacitor. Totuși, în plus față de acest condensator sunt necesare și 
rezistoarele IR  și CR , care, pe lângă faptul că conferă flexibilitate circuitului (o astfel de 

configurație permite obținerea tensiunilor pe celulă cu ambele polarități când RE
PV ), au rol și 

în stabilirea polului dominant, ce trebuie să fie la frecvențe foarte joase (rezistența de ieșire a 
operaționalelor nu este suficient de mare astfel încât acest lucru să se întâmple pentru un 
condensator de compensare cu valori rezonabile). 

Pentru circuitul dezvoltat în cadrul aceste lucrări, se observă că folosirea circuitului 
LTC1062, deși îmbunătățește performanțele de zgomot (întrerupând ramura cu senzorul a 
rețelei de reacție la frecvențe înalte), complică semnificativ calculele ce trebuie făcute pentru 
studiul stabilității și crește complexitatea (ordinul) sistemului. Mărirea ordinului sistem 
conduce la obținerea unui răspuns la impuls Dirac (sau treaptă unitate) de tipul unei oscilații 
amortizate, ceea ce înseamnă că tipul necesar măsurării corecte crește semnificativ. 

Considerand rezultatele prezentate se constată că stabilitatea este asigurată pentru un 
domeniu relativ larg de valori ale impedanței celulei, ceea ce demonstrează robustețea 
circuitului și indică faptul că poate fi folosit pentru o mare varietate de senzori electrochimici, 
ce au impedanțe (și deci curenți) în domenii largi.  



Cum aceast raport încheie tratarea problemelor legate de circuitul de control și 
prelucrare, următorul raport va prezenta si un modulul digital realizat cu microcontroller, 
urmărind legăturile dintre microcontroller și circuitele/dispozitivele periferice digitale 
utilizate dar și interfațarea părții digitale cu cea analogică în cadrul sistemului de măsurare a 
concentrațiilor. 
 
3.2. Dezvoltarea biosenzorului pentru acidul lactic. Dezvoltarea unei metode alternative 

HPLC testata pe probe sintetice. Comparare cu metoda HPLC.  

Identificarea şi cuantificarea acizilor L şi D lactic, prin cromatografia lichidă de înaltă 
performanță (HPLC) 

Pentru analiza acizilor L şi D lactic a fost utilizat un lichid cromatograf de înaltă 
performanţă model Agilent 1200, echipat cu pompă binară, cu detector UV-Vis, de tip “Diode 
Array Detector”, care funcţionează cu gradient de eluţie (Fig. 3). Pentru studiul din aceatsta 
faza a fost utilizată eluţia izocratică. Coloana cromatografică folosită pentru separarea celor 
doi enantiomeri (acidul D şi L lactic) a fost o coloană cu fază inversă, model Astec CLC-D 
(150.46 cm, 5 µm), o coloană de schimb cu ligand (L sau D) de cupru. Coloana conţine o 
umplutură formată din particule sferice de silice de înaltă puritate (cu diametrul de 5 µm şi 
dimensiunea porilor de 100 Å) pe care se află grefaţi liganzi chirali (L sau D). Peste liganzii 
chirali va trece faza mobilă, care este o soluţie apoasă de sulfat de cupru, de concentraţie 1 – 
10 mM, retenţia analitului fiind invers proporţională cu concentraţia fazei mobile. Versiunea 
de coloană utilizată permite iniţial eluţia acidului L-lactic, urmată de eluţia acidului D-lactic. 
Conform instrucţiunilor producătorului, coloana funcţionează optim într-un interval de pH 
cuprins între 3 şi 6, la o temperatură de 5 – 40ºC. Faza mobilă utilizată a fost soluţie apoasă 
de CuSO4 5 mM, faza mobilă având un pH de 4.2. Coloana a fost utilizată la temperatura 
ambiantă (cca. 23ºC). Înainte de utilizare coloana cromatografică a fost condiţionată conform 
instrucţiunilor producătorului. 

Prelucrarea probelor  
După prelevare, probele de vin au fost păstrate în frigider. Înainte de a fi introduse în 

HPLC, probele de vin au fost filtrate prin filtre de tip seringă, cu porozitatea de 0.2 µm, cu 
membrană din Nylon, aceasta fiind inertă față de analiții de interes (acizii L și D lactic), apoi 
s-a efectuat o diluție de 1:5 (v:v) cu apă ultrapură (puritate HPLC). 

Testarea eficacității de separare a coloanei 
Pentru stabilirea condiţiilor optime de separare lichid cromatografică a celor doi 

enantiomeri ai acidului lactic, a fost testată eficacitatea de separare a coloanei prin calculul 
factorului de rezoluție. Rezoluţia reprezintă măsura capacităţii efective de separare a două 
picuri vecine. Este o mărime care ţine cont de distanţa dintre maximele, precum şi lăţimile la 
baza picurilor. Factorul de rezoluție (RS) a fost calculat utilizând formula (1): 
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unde: RS – factorul de rezoluție; tR – timpul de reteţie;  w – lăţimea la baza picului. 
 

      Cele două picuri pot fi identificate dacă RS = 0.5. Pentru o separare satisfăcătoare, pentru 
factorul de rezoluție se acceptă valoarea RS = 1; separarea completă a picurilor se obţine la 
valoarea RS ≥ 1,5 cu condiţia ca înălţimile picurilor sunt aproape egale (ariile picurilor Gauss 
se suprapun în jur de 2%). Stabilirea condiţiilor de separare lichid cromatografică s-a făcut pe 
soluţii etalon de acid D-lactic (Alfa Aesar) și acid L-lactic (Supelco), injectându-se pe rând 



fiecare etalon în parte şi stabilindu-se timpii de retenţie pentru fiecare compus. După stabilirea 
ordinii de eluţie (pe baza timpilor de retenţie), a fost injectat amestecul de etaloane 
urmărindu-se rezoluţia la baza picurilor cromatografice (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Identificarea succesiunii de eluţie a acizilor L şi D lactic, pe baza timpilor de retenţie.  

      În urma testelor efectuate s-a observat că retenţia enantiomerilor L și D pe coloana 
utilizată este puternică, factorul de rezoluție RS având valoarea de 1.108, satisfăcând condițiile 
optime de separare cromatografică (RS ≈ 1, pentru picurii cu înălțimi diferite). 
      Analiza calitativă 
Pentru analiza calitativă a analiţilor de interes, au fost analizate etaloanele în vederea stabilirii 
timpilor de retenţie (tR) a compuşilor puri, apoi au fost supuse analizei cromatografice, în 
aceleaşi condiţii, probele reale de vin. În Fig. 7, sunt redate cromatogramele soluţiilor etalon 
pentru compuşii de interes şi cromatogramele unor probe de vin, analizate în aceleaşi condiţii 
cromatografice. 

 
Fig. 7. Analiza calitativă a analiților pe baza timpilor de retenție. 

 



Analiza cantitativă 
Cuantificarea conţinutului de acizi Lși D lactic in probele de vin s-a efectuat prin 

metoda standardului extern, pe baza curbei de calibrare obținută prin reprezentarea grafică a 
ariei picului față de concentrația de analit (0.15, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 și 1.5 mg/ml) (Tabel 6, Fig. 
9,10). Fiecare standard de calibrare a fost injectat de trei ori. Ecuațiile de regresie a curbelor 
de calibrate au fost:  
- acidul L-lactic: y = 11264 · x – 11.802 și coeficientul de determinare (R2) a fost de 0.9991 
- acidul D-lactic: y = 10884 · x – 52.691 și coeficientul de determinare (R2) a fost de 0.9993 

Valorile coeficientului de determinare R2 au fost foarte apropiate de valoarea 1, 
dovedind că metoda prezintă o relație liniară între ariile picurilor și concentrațiile analitului. 
 
Tabel 6. Timpul de retenție și aria picului pentru soluțiile etalon de acid L si D lactic utilizate 

pentru trasarea curbei de calibrare.  
acid L-lactic acid D-lactic Concentrația 

(mg/ml) tR (min) A (mAU) tR (min) A (mAU) 
0.15 9.818 1696.4 13.408 1588.1 
0.3 9.575 3232.8 12.93 3130.8 
0.6 9.281 6757.3 12.457 6493.9 
0.9 8.981 10199.8 12.032 9734.0 
1.2 8.754 13782.6 11.67 13265.1 
1.5 8.62 16640.0 11.506 16081.0 

 

 

 

Fig. 8. Curba de calibrare folosită pentru cuantificarea acidului L lactic din probe de vin. 



 

Fig. 9. Curba de calibrare folosită pentru cuantificarea acidului D lactic din probe de vin. 
 

Metoda analitică utilizată pentru analiza calitativăși cantitativă a acizilor L și D lactic 
a fost validată din punct de vedere al liniarității, sensibilității, preciziei și acurateței. 

 
Fig. 10 Cromatogramele soluțiilor etalon de acid L+D lactic folosite la trasarea curbei de 

calibrare (λ=254 nm). 
 

 



3.3. Investigatii geochimice 

Caracteristicile fizice ale solurilor 
1. Introducere 
Un sol agricol cu calități fizice bune este acela care este suficient de "puternic" pentru a-și 

păstra structura, menținerea culturilor, rezistența la eroziune și compactarea, dar și suficient 
de "slab" pentru a permite creșterea rădăcinilor și dezvoltarea florei și faunei. Un sol cu 
calități fizice bune are, de asemenea, caracteristici de reținere și de transmitere a fluidelor care 
permit stocarea unei proporții adecvate de apă, nutrimente dizolvate și aer, atât pentru 
performanța maximă a culturilor cât și pentru degradarea minimă a mediului (Topp și colab., 
1997). Printre parametrii cei mai importanti sunt: granulometria, textura si capacitatea de 
adsorbtie a solului. 

2. Materiale şi metode 
Probele de sol au fost recoltate din două podgorii - Ștefănești, Argeș și Pietroasele, Buzău 

– din loturile de cultivare a strugurilor pentru Riesling și Cabernet Sauvignon. S-au prelevat 
probe până la adâncimea de 60 cm (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm) în vederea efectuării 
analizelor fizice și mineralogice și a determinării concentrației de metale grele și a 
principalelor macroelemente necesare dezvoltării plantelor. S-au utilizat probe din care au fost 
analizate metalele grele in faza a doua a proiectului (anul 2015). Interpretarea rezultatele 
obtinute pentru fiecare proba au fost efectuata conform reprezentarii din figura11 unde este 
exemplificata proba prelevata din orizontul 0-20 cm din podgoria Stefanesti, parcela cultivata 
cu soiul Riesling.  

 

 
 

Figura11: Caracteristicile fizice ale solului din podgoria Stefanesti cultivat cu soiul Riesling 
prelevat din orizontul 0-20 cm.  

 
Pentru determinarea granulometriei, a capacității de adsorbție (umflare liberă) și a 

humusului s-au utilizat STAS-urile în vigoare. Astfel: 
- pentru determinarea granulometriei - Metoda sedimentării și metoda cernerii – STAS 

1913/5-85 și SR EN 14688-2:2005 



- pentru determinarea capacității de adsorbție - STAS 1913/2-88 
- pentru determinarea materiilor organice – STAS 7107/1-76 

Pentru determinarea compoziției mineralogice a probelor de sol a fost folosit un 
difractometru Bruker D8 Advance cu anticatod de cobalt și filtru de Fe (0.01 mm), operat la 
40 kV și 35 mA și cu standard intern reprezentat de corindon (NIST SRM1976a). Datele au 
fost colectate pe intervalul 5°– 64° 2Ɵ cu pas de 0.02° 2Ɵ și timp de analiză de 0.2 s/pas. 
Identificarea mineralelor s-a realizat cu ajutorul programului Diffrac EVA (versiunea 2.1) cu 
bază de date PDF2/2012. Probele de sol au fost lăsate la uscat timp de 4 - 7 zile la temperatura 
camerei, ulterior fiind transformate ȋn pulbere cu ajutorul unui mojar de agat. 

3. Rezultate 
Podgoria Ștefănești (jud. Argeș) 
Lotul de cultivare a strugurilor pentru Riesling 
Determinarea parametrilor fizici ai solului (granulometrie, capacitate de adsorbție, materii 

organice) demonstrează prezența, în cazul solurilor de la Ștefănești, din lotul de cultivare a 
strugurilor pentru Riesling, a unor argile nisipoase, cu capacitate de adsorbție cuprinsă între 
75 și 90%. Se remarcă scăderea procentului de argilă de la suprafață spre adâncime (de la 
36.77% la 26.80%) odată cu creșterea procentului de nisip (de la 43.72% la 56.19%).  

În ceea ce privește cantitatea de metale grele și ioni s-au identificat valori ridicate pentru 
Cu, Fe, Mn și Mg pentru intervalul 0-20 cm; de Se și Ca pentru intervalul 20-40 cm și de Fe, 
Mn, Ca și Mg pentru intervalul 40-60 cm. Cantitățile de Cu, Zn, Mn, Ca și K scad de la 
suprafață spre adâncime.  

Lotul de cultivare a strugurilor pentru Cabernet Sauvignon 
Pentru solurile din lotul de cultivare a strugurilor pentru Cabernet Sauvignon analizele 

granulometrice indică texturi nisipos argiloase până la adâncimea de 40 cm și argilos 
nisipoase între 40 și 60 cm. Capacitatea de adsorbție a acestora variază între 90 și 100%. 
Cantitatea de argilă crește (de la 19.19 % la 28.78%) cu creșterea adâncimii, iar cantitatea de 
nisip scade (de la 58.99% la 50.07%), remarcându-se o inversare a cantităților de argilă și 
nisip față de cele din lotul de cultivare a strugurilor pentru Riesling. 

Solurile din intervalul 0-20 cm cuprind cantități mai mari de Pb, Zn, Ca și K; cele de la 
20-40 cm de Pb, Zn și K; iar cele de la intervalul 40-60 cm de Cu, Pb, Zn și K. S-a observat, 
totodată, creșterea cantității, de la suprafață spre adâncime, a Cu și Zn și scăderea cantităților 
de As, Cr, Ni, Se, Fe, Ca, Mg și K.  

În ceea ce privește cantitatea de humus, toate solurile analizate cuprind humus în proporție 
de 1-2%. 

Podgoria Pietroasele (jud. Buzău) 
Lotul de cultivare a strugurilor pentru Riesling 
Analizele granulometrice indică: texturi argilos nisipoase pentru solurile de la adâncimile 

de 0-20 cm și 40-60 cm și textură argilos siltică cu nisip pentru solul de la 20-40 cm 
adâncime. Capacitatea de adsorbție este mai scăzută decât a celor din podgoria Ștefănești, 
fiind cuprinsă între 60-70%. Nu se remarcă un model de creștere sau scădere al cantităților de 
argilă și nisip, odată cu creșterea adâncimii, cantitatea cea mai scăzută de argilă (24.88%) 
fiind determinată în proba recoltată de la 20-40 cm, acolo unde cantitatea de nisip atinge 
valoarea cea mai ridicată (39.55%). 

Din punct de vedere al metalelor grele și al ionilor, cele mai mari cantități s-au înregistrat 
la Cu, Mn, Ca și Mg, iar cele mai scăzute la K. S-a remarcat scăderea cantităților de As, Co, 
Se, Mn și Ca de la suprafață spre adâncime, dar și prezența Ca-ului în cantități de depășesc de 
până la șapte ori cantitatea de Ca înregistrată în podgoria de la Ștefănești. 



Lotul de cultivare a strugurilor pentru Cabernet Sauvignon 
Textura solurilor este una argilos nisipoasă pentru toate probele analizate, iar capacitatea 

de adsorbție este cuprinsă între 60 și 90%. Cantitatea de argilă scade ușor de la suprafață spre 
adâncime (de la 40.87% la 37.67%), iar cantitatea de nisip înregistrează o creștere (de la 
30.86% la 37.17%). 

În ceea ce privește prezența metalelor grele și a ionilor se remarcă, în acest caz, cantități 
mai mici decât în solurile recoltate din arealul de cultivare a strugurilor pentru Riesling, 
pentru toate elementele analizate, excepție făcând Ca care depășește de 2.5 ori cantitatea 
înregistrată în podgoria Ștefănești. Se remarcă, totodată, scăderea cantităților de As, Cu și Zn 
de la suprafață spre adâncime.  

Cantitatea de humus determinată indică prezența scăzută a materiilor organice (1-2%). 
 
Mineralogia 
Mineralogia probelor de sol studiate este relativ uniformă (Tabel 7); în toate probele 

cuarțul și muscovitul sunt minerale principale, la care se adaugă feldspați plagioclazi, 
ortoclazi, clorit și calcit. În proporții neînsemnate este prezent un amfibol în probele C0-20 
(Pietroasele) și R0-20 (Ștefănești). Vermiculitul apare în proba C20-40 (Pietroasele), urmând 
a fi confirmat de analizele de difracție de raze X pe probe orientate. 

 
Tabel 7. Mineralogia probelor de sol 

 cuart muscovit plagioclaz ortoclaz clorit calcit actinolit vermiculit 
Pietroasele         

C0-20 √ √ √ √ √ √ √  

C20-40 √ √ √  √ √  √ 

C40-60 √ √ √ √ √ √   

R0-20 √ √ √ √ √ √   

R20-40 √ √ √  √ √   

R40-60 √ √ √  √ √   

Ştefăneşti         

C0-20 √ √ √ √ √ √   

C20-40 √ √ √ √ √ √   

C40-60 √ √ √ √ √ √   

R0-20 √ √ √ √ √ √ √  

R20-40 √ √ √ √ √ √   

R40-60 √ √ √ √ √ √   
 

Solurile analizate din cele două podgorii se caracterizează prin prezența predominantă a 
argilei, fără o variație semnificativă, pe verticală, din punct de vedere textural. În podgoria 
Ștefănești cantitatea de argilă este mai mare decât în podgoria Pietroasele, ceea ce determină 
și o capacitate de adsorbție mai ridicată. 



Se remarcă diferențe privind distribuția cantitativă a metalelor grele și a ionilor, între 
loturile de cultivare a soiurilor de struguri pentru Riesling și Cabernet Sauvignon, în cele două 
podgorii. Astfel, în lotul de cultivare a soiului de struguri pentru Riesling, cantitățile cele mai 
mari sunt înregistrate la Fe, Mn, Mg, Ca și Cu, în vreme ce în lotul de cultivare a soiului 
pentru Cabernet Sauvignon, cantitățile cele mai mari se înregistrează la Pb, Zn, Ca și K. 
Aceste diferențe pot surveni fie din faptul că: 
- fiecare soi de struguri, extrage din sol, anumite elemente,  
- diferă tipul de fertilizator utilizat pe loturile respective, 
- compoziția rocilor diferă, astfel că solurile formate pe roci diferite vor avea compoziții 
chimice diferite. 
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3.4. Realizarea, integrarea si stabilirea performantelor sistemului FIA de monitorizare a 
fermentatiei mustului  

In  cadrul acestei activitati au fost realizate studii privind stabilizarea mediatorului Prussian 
Blue electrodepus  pe microelectrozi. Aceste studii sunt in continuarea activitatilor din etapele 
anterioare in care a fost realizat un sistem FIA pentru analiza etanolului utilizand biosenzori 
cu alcool oxidaza si electrozi screen-printati cu dimensiuni clasice. Utilizarea 
microelectrozilor aduce avantaje importante in chimia analitica cum ar fi: un zgomot de fond 
mai mic, imbunatatirea limitelor de detectie, micsorarea curentilor capacitivi, etc. Mediatorul 
Prussian Blue este obtinut din FeCl3 si K3[Fe(CN)6] si permite detectia apei oxigenate in 
reducere la potentiale de lucru reduse cu o buna sensibilitate si selectivitate, dar are o 
stabilitate operationala relativ redusa la pH neutru care este optim pentru enzima imobilizata. 
Pentru imbunatatirea stabilitatii operationale a Prussian Blue sunt propuse mai multe metode, 
in cadrul acestei faze fiind realizate straturi care contin un compus modificat Prussian Blue 
care contine si cupru.  

Depunerea stratului de Prussian Blue-cupru pe microelectrrozi si imobilizarea 
enzimei 

Microelectrozii din platina au fost polisati cu pulbere de diamant de 15, 3 and 1µm 
(BASi, Bioanalytical Systems, Inc.) si spalati cu apa. Ulterior, suprafata microelectrozilor a 
fost curatata electrochimic cu 10 cicluri voltametrice intre -0.7 si +0.7 V cu o viteza de 
baleiere de 30 mV/s in solutie 0.05 M H2SO4. Microelectrozii au fost modificati cu un film de 
Prussian Blue-cupru prin voltametrie ciclica intre -0.25 si 0.4 V la o viteza de baleiere de 50 
mV/s pentru 20 de cicluri intr-o solutie cu 0.1 mM FeCl3, 0.05 mM CuSO4 and 0.1 mM 
K3[Fe(CN)6] in 10 mM HCl with 100 mM KCl. Microelectrozii au fost uscati la temperature 
camerei si pastrati la intuneric. Pentru studierea procesului de depunere au mai fost realizati si 
electrozi modificati cu un film de Prussian blue clasic folosind o solutie de 0.1 mM FeCl3 si 



0.1 mM K3[Fe(CN)6] si respectiv un film care contine doar cupru folosind o solutie de 0.05 
mM CuSO4 si 0.1 mM K3[Fe(CN)6]. 

Dupa modificarea microelectrozilor cu stratul de PB-Cupru a fost imobilizata enzima 
folosind reticularea cu glutaraldehida.  A fost preparat un amestec cu 5 μL solutie enzimatica 
cu 10 UI alcool oxidaza, 2.5 μL glutaraldehida 1 % si 2.5 μL albumina serica bovina 0.4 % 
din care a fost depus cate 1 μL pe suprafata microelectrodului. Microelectrozii au fost lasati o 
ora la temperatura camerei si apoi stocati in frigider intr-un desicator.  

Caracterizarea filmului Prussian blue-cupru 

Studii FT-IR comparative au fost realizate pentru caracterizarea a 3 filme diferite 
electrochimic: (1) Prussian blue-cupru folosit in dezvoltarea microbiosenzorilor, (2) “clasic 
Prussian blue” obtinut din FeCl3 si K3[Fe(CN)6] si (3) “doar Cu” obtinut din CuSO4 si 
K3[Fe(CN)6]. A fost studiata pozitia benzii de absorbtie  (C≡N) in toate cele trei probe 
deoarece este caracteristica compusilor realizati de  [Fe(CN)6]3+ cu diferite metale (Mukherjee 
et al., 2015, Reguera et al., 1999). Banda are un maxim la 2101 cm-1 in cazul complexului 
CuII-(CN)-FeIII si 2078 cm-1 pentru complexul FeII-(CN)-FeIII. In spectrul FT-IR inregistrat 
pentru Prussian blue-cupru au fost observate ambele bande de absorbtie, banda (C≡N) 
pentru CuII-(CN)-FeIII a fost transformata intr-un umar decalat cu 8 cm-1 catre valori mai 
mari ale numerelor de unda si banda corespunzatoare FeII-(CN)-FeIII este mai importanta si 
decalata cu 8 cm-1 catre numere de unda mai mici (fig 12). 

 Influenta a diferite rapoarte ale concentratiei de FeCl3 si CuCl2 in solutia de 
electroformare a filmului de Prussian blue-cupru au fost investigate pentru a obtine 
microelectrozi cu proprietati optime. Pentru o cantitate mai mica de cupru a fost observata o 
instabilitate a filmelor si pentru o concentratie mai mica de fier a fost obtinuta o sensibilitate 
scazuta. Si numarul de cicluri utilizate in procesul de formare a filmelor de Prussian blue-
cupru are o infuenta asupra performatelor microelectrozilor: pentru mai multe cicluri a fost 
observata o scadere a stabilitatii si o sensibilitate mai redusa a fost obtinuta pentru mai putine 
cicluri.  

Microelectrozii acoperiti cu un film de Prussian blue-cupru au fost caracterizati prin 
voltametrie ciclica. In tampon fosfat au fost obsevate 2 picuri care corespund ciclarii intre 
Prussian blue si Prussian white: :  potentialul picului de oxidare Eox= 0.097 V, potentialul 
picului de reducere Ered= 0.052 V, separarea picurilor ΔEp= 0.045 V, curentul picului de 
oxidare Iox= 39.0 nA, curentul picului de reducere Ired= -56.9 nA cu un raport al curentilor 
de pic Iox/Ired= -0.68 (fig 13). Acoperirea suprafetei (Γ) a fost calculata folosind ecuatia Γ = 
Q/(nFA), unde Q este sarcina (C), n este numarul de electroni transferati, F este constanta 
Faraday si A este aria microelectrodului (cm2). Valoarea obtinuta corespunzatoare picului 
catodic este de  40x10-9 mol cm-2 ceea ce implica o grosime a stratului de 60 nm. Proprietatile 
de mediator electrochimic ale stratului de Prussian blue-cupru depus au fost demonstrate prin 
voltametrie ciclica in tampon fosfat pH 7.4 prin compararea voltamogramelor initiale cu cele 
obtinute dupa aditia a  5 mM H2O2. Cresterea curentului de reducere este corelata cu 
capacitatea de mediator a stratului de Prussian blue-cupru. Stabilitatea operationala a stratului 
de Prussian blue-cupru a fost demonstrata prin compararea voltamogramelor cilcice masurate 
initial si dupa imersare timp de 2 ore in solutie 

 



 

 Curba de calibrare pentru pentru aditii succesive de H2O2 masurate amperometric 
inregistrate la -50 mV este liniara intre 1 si 565 µM H2O2 cu o limita de detectie de 0.25 µM 
H2O2. Pentru microelectrozii modificati cu Prussian blue-cupru si acoperiti cu un strat proteic 
de albumina serica bovina reticulat cu glutaraldehida a fost obtinuta o curba de calibrare 
liniara intre 1 si 165 µM H2O2 cu o limita de detectie de 0.4 µM H2O2. Aceasta diferenta se 
datoreaza stratului difuzional pe suprafata microelecrodului. Reproducibilitatea 
measuratorilor amperometrice cu un microelectrode modificat cu Prussian blue-cupru a fost -
1.01 ± 0.04 nA (deviatie relativa standard RSD= 4.1 % calculata pentru n=10 repetitii la 
injectarea de 10 µM H2O2). 

 Microbiosenzorii obtinuti prin imobilizarea alcooloxidazei au o curba de calibrare 
liniara intre 0.05 – 2 mM etanol si o limita de detectie 0.02 mM. Deviatie relativa standard 
este de 4.1 % calculata pentru 10 masuratori repetate la o concentratie de 0.1 mM etanol (fig. 
14). Stabilitatea operationala a microbiosenzorilor este buna, nu a fost observata o scadere 
semnificativa a semnalului analitic dupa dupa 40 de masuratori.  

Bibliografie 
Mukherjee, S., B. R. Rao, B. Sreedhar, P. Paik, and C. R. Patra. 2015. Copper Prussian blue analogue: 
investigation into multifunctional activities for biomedical applications. Chem. Commun. 51:7325-7328. 

Reguera, E., J. Fernández-Bertrán, and J. Balmaseda. 1999. The existence of ferrous ferricyanide. Trans. Metal 
Chem. 24:648-654. 

3.5. Diseminarea rezultatelor participare la conferinte 

1. Gabriela-Emilia Popiţă, Ramona Bălc, Tudor Tămaș, Gabriela Vasile, Delia Gligor, C. 
Moldovan, Trace metal distribution in soils from two Romanian vineyards, European Society 
for Soil Conservation Conference ESSC 2016, Cluj-Napoca, 15-18 iunie 2016 (poster). 

Diseminarea rezultatelor prin publicare: 

1.M. C. Radulescu, M.-P. Bucur, A. Alecu, B. Bucur, G. L. Radu, Electrochemical 
Determination of Hydrogen Peroxide Using a Prussian Blue-Copper Modified Platinum 
Microelectrode, Analytical Letters,2016, Volume 49, 2016 -  Issue 13, 2006–2017. 
2. Ramona Bălc, Tudor Tămaș, Gabriela Popiță, Gabriela Vasile, Maria Bratu, Delia Gligor, 
Cristian Moldovan, Assessment of chemical elements in soil, grapes and wine from two 
representative vineyards in Romania, Journal of Soil and Water Conservation, 2016, trimis 
spre publicare. 

3.George Ispas, Carmen Roba, Ramona Bălc, Mihaela Coadă, Delia Gligor, Assessment of 
environmental factors in the Haneş mining area, Alba County, Romania, Chemie der Erde – 
Geochemistry, 2016, trimis spre publicare. 

4. B. Bucur, S.I. Hosu, A. Vasilescu : capitol  Biosensors for Characterisation of Bioactive 
Compounds from Wines, Frontiers in Bioactive Compounds, 2016, Vol. 1, 147-189  
(Constantin Apetrei) ed. Bentham Science Publishers. ISSN: 2468-6395 

Rezultate: 

Toate obiectivele propuse in anexa III -Plan de Realizare pentru etapa III/2016 au fost atinse 

si anume: 



1. A fost dezvoltata  schema electrica de potentiostat analogic in vederea implementarii 

in sistemul de monitorizare a fermentarii mustului. 

2. Au fost dezvoltati doi biosenzori pentru monitorizarea fermentarii mustului. 

3. S-a realizat o  metoda alternativa HPLC testata pe probe sintetice. 

4. S-au investigat din punct de vedere geochimic probe de sol din doua podgorii  

5. Rezultatele au fost diseminate prin participare la o conferinta, publicarea in revista ISI 

(1 articol), trimitere spre publicare (2 articole) si un capitol intr-o carte. 

Atingerea  acestor obiective asigura indeplinirea cu succes a celorlalte etape ale proiectului.  

 

 

 

 


