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RAPORT FINAL PROIECT PN-II-PT-PCCA-2013-4-0297 

Contract de finantare 146/2014 

Sistem multiparametric pentru monitorizarea fermentarii vinului (SENSWINE) 

 

Proiectul intitulat “Sistem multiparametric pentru monitorizarea fermentarii vinului 

(SENSWINE) a fost realizat de un consortiu format din Institutul National de Cercetare Dezvoltare 

pentru Stiinte Biologice (INCDSB), Universitatea Babes Bolyai, Universitatea Politehnica din 

Bucuresti si Ceprocim SA. 

Obiectivele acestui proiect au constat in  furnizarea unei solutii de analiza pentru sectorul 

viticol si anume: (1) un sistem multiparametric bazat pe biosenzori enzimatici pentru monitorizarea 

fermentației alcoolice și lactice (2) investigații mineralogice și geochimice ale solului din podgorii și 

(3) detectarea metalelor grele din sol si matrici relevante ale procesului de vinificatie (struguri, must si 

vin). 

Toate obiectivele si activitatile din planul de realizare al proiectului au fost indeplinite cu 

succes, printre rezultatele obtinute enumeram un model experimental de analiza, o cerere de brevet, un 

nr de 6 articole publicate in reviste cu factor de impact, participare la 10 conferinte si publicarea unui 

capitol de carte la o editura internationala.  

Etapa I/2014. Dezvoltarea sistemului multiparametric pentru monitorizarea fermentarii 
mustului. 

In prima etapa a proiectului a fost dezvoltat un biosenzor pentru analiza alcoolului in sistem 

batch. Biosenzorul dezvoltat a prezentat performante analitice satisfacatoare (sensibilitilatea, 

selectivitatea, limita de detectie si erorile de masura) pentru analiza concentratiei de etanol din probe 

de vin. S-au facut studii preliminare pentru adaptarea biosenzorului dezvoltat la un sistem de analiza in 

flux monocanal. De asemenea au fost dezvoltati si noi electrozi modificati pentru oxidarea NADH si 

au fost investigate posibile interferente din probe sintetice. Au fost realizate studii privind proiectarea 

blocurilor analogice din componenta sistemului electronic al biosenzorilor si s-au facut studii 

preliminare privind evaluarea curentului faradaic furnizat de biosenzor in vederea realizarii circuitului 

de masura. Simularile efectuate certifica functionalitatea circuitului propus. In etapa de realizare 

practica unele din punctele cheie pentru obtinerea performantelor scontate este realizarea 

cablajuluilantului de amplificare, a partii de intrare a amplificatorului de instrumentatie INA116/118 

unde curentii vor fi de nA, zeci de nA pana la sute de nA. O etapa foarte importanta in realizarea 

practica acircuitului descris, proiectat si simulat este alegerea cablurilor de racord intre celula de 

masura siamplificatorul de instrumentatie. Pentru o maxima precautie in ceea ce priveste patrunderea 

zgomotuluiprin circuitul de alimentare se vor utiliza pentru alimentarea doua baterii de 9V care printr-

o conectareadecvata vor furniza tensiunea de +/- 9V. Intreg lantul de masura (INA118 si FTJ) va fi 
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inchis intr-ocusca Faraday pentru ecranarea eficienta a zgomotului dat de sursele externe de 

perturbatie. Au fost realizate studii teoretice privind geologia si pedologia arealelor viticole din 

podgoriile Stefanesti si Pietroasele si au fost selectate soiurile Riesling si Cabernet respectiv prelevate 

probe destruguri si vin. 

Toate cele patru obiective propuse in anexa III -Plan de Realizare pentru etapa I/2014 au fost 

atinse si anume: 

1.A fost dezvoltat un biosensor pentru analiza alcoolului in sistem batch si au fost realizate studii 

preliminare in FIA. 

2. Au fost dezvoltati noi electrozi modificati pentru oxidarea NADH si s-au investigat posibile 

interferente din probe sintetice 

3. Au fost realizate studii privind proiectarea blocurilor analogice din componenta sistemului 
electronic 

al biosenzorilor si s-au facut studii preliminare privind evaluarea curentului faradaic furnizat de 

biosenzor in vederea realizarii circuitului de masura. 

4. Au fost realizate studii teoretice privind geologia si pedologia din podgorii si au fost selectate si 

prelevate probe de vin si struguri. 

5. Rezultatele au fost diseminate prin participarea la 2 conferinte.  

Etapa II/2015.  Realizarea preliminara a sistemului multiparametric pentru monitorizarea 
fermentarii mustului. 

In etapa II a fost realizat un sistem de analiza in flux bazat pe biosenzori obtinuti prin 

imobilizarea alcool oxidazei din Pichia pastoris. Sistemul de analiza in flux a etanolului este utilizabil 

pentru monitorizarea fermentatiei alcoolice a mustului, analizele fiind reproductibile. De asemenea a 

fost dezvoltat si un biosenzor enzimatic bazat pe dehidrogenaze pentru analiza acidului lactic care 

prezinta performante analitice satisfacatoare si care poate fi utilizat pentru controlul si monitorizarea 

procesului de fermentare a vinului. A fost realizat modulul de potentiostat cu tensiune pozitiva de 

referinta cu filtru trece jos si amplificator de instrumentatie. Performantele masurate se incadreaza cu 

cele rezultate in urma simularii cu TINA8, prin urmare realizarea practica confirma schema 

electronica rezultata din proiectare. Au fost analizate următoarelor metale: As, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, 

Se, Zn, Fe, Mn, Ca, Mg, K, din trei profile de sol (0-20, 20-40, 40-60 cm) provenite de la două 

podgorii din România (Stefanesti si Pietroasele), în vederea identificării unei poluări a solurilor cu 

metale si au fost realizate si investigatii geochimice. Rezultatele obtinute au fost publicate in 3 

articole ISI si prezentate la 5 conferinte. 

In figura 1 sunt prezentate semnale obtinute in FIA pentru diferite concentratii de etanol. 

Raspunsul biosenzorului cuplat cu sistemul FIA a fost studiat intr-un domeniu larg de concentratii 
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cuprins intre 0.1 – 10 mM etanol. In acest caz, graficul de calibrare pentru determinarea in flux a 

etanolului a  fost caracterizat de un domeniul liniar de concentratii cuprins intre 0.1 – 1mM, cu ecuatia  

I=-1.5024*Conc. etanol (mM) + 0.1328 si R2=0.99558. Limita de detectie obtinuta (calculata ca 

fiind de trei ori deviatia standard a blancului) a fost de 0.07 mM etanol. Biosenzorii au fost testati 

folosind probe reale obtinute in laborator prin presarea unor struguri albi si rosii care au fost lasati sa 

fermenteze la temperatura camerei (rapid) si in frigider (lent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Semnalele analitice obtinute in flux utilizand biosenzorul enzimatic dezvoltat. 

In figura 2 este prezentata forma semnalelor obtinute in FIA pentru probele de must obtinute 

din struguri albi analizati dupa 4 zile. A fost observata o diferenta majora intre concentratia de alcool 

intre cele doua conditii de fermentare. Astfel proba pastrata la temperatura camerei a fost diluata de 5 

ori (pentru a se incadra in domeniul de concentratie al partii liniare a curbei de calibrare) si proba 

pastrata la frigider a fos analizata direct. Concentratiile de etanol gasite au fost: 5.5 mM etanol pentru 

proba pastrata la temperatura camerei care este semnificativ mai mare in comparatie cu 0.22 mM 

etanol gasit in proba pastrata in frigider. 
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Figura 2.  Semnalele analitice obtinute in flux utilizand biosenzorul enzimatic dezvoltat pentru probe 
de must obtinut din struguri albi 

In figura 3 este prezentat modulu de potentiostat cu tensiune pozitiva de referinta cu filtru 

trece jos si amplificator de instrumentatie. Performatele masurate se incadreaza cu cele rezultate in 

urma simularii cu TINA8, prin urmare realizarea practica confirma schema electronica rezultata din 

proiectare. 

 

Figura 3.  Potentiostat de tensiune pozitiva VRE cu filtru trece jos . 

 In cadrul etapei au fost analizate următoarelor metale: As, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Se, Zn, Fe, Mn, Ca, 

Mg, K, din trei profile de sol (0-20, 20-40, 40-60 cm) provenite de la două podgorii din România 

(Stefanesti si Pietroasele), în vederea identificării unei poluări a solurilor cu metale si au fost realizate 

si investigatii geochimice. 

Toate obiectivele propuse in anexa III -Plan de Realizare pentru etapa II/2015 au fost atinse si 
anume: 

1. a fost realizat un sistem de analiza in flux bazat pe biosenzori obtinuti prin imobilizarea alcool 

oxidazei din Pichia pastoris. Sistemul de analiza in flux a etanolului este utilizabil pentru 

monitorizarea fermentatiei alcoolice a mustului. 
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2. a fost dezvoltat un biosenzor enzimatic bazat pe dehidrogenaze pentru analiza acidului lactic din  

probe sintetice cu prezinta performante analitice satisfacatoare si care poate fi utilizat pentru controlul 

si monitorizarea procesului de fermentare a vinului 

3. A fost realizat modulul de potentiostat cu tensiune pozitiva de referinta cu filtru trece jos si 

amplificator de instrumentatie. 

4. Au fost analizate metale grele din diverse matrici relevante si au fost realizate investigatii 

geochimice. 

5. Au fost diseminate rezultatele prin publicare in reviste ISI (3 articole ISI) si prezentari la conferinte 

international (5 conferinte). 

Etapa 3/2016. Testarea sistemului multiparametric pentru monitorizarea fermentarii mustului. 

In etapa III 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. 

In Figura 4 este prezentata fotografia cablajului imprimat realizat echipat cu toate componentele 

pasive și active. 
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Fig. 3. Cablajul imprimat echipat 

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 in aceasta etapa electrodul modificat cu un mediator electrochimic (Albastru de 

Toluidin) care a fost dezvoltat si testat cu solutii standard de NADH (cofactor enzimatic pentru 

enzimele din clasa dehidrogenazelor) a fost utilizat pentru realizarea unui biosenzor. În cadrul acestei 

etape s-a testat stabilitatea operaţională şi la depozitare a biosenzorului, deoarece enzima are tendinţa 

de a-şi pierde activitatea când biosenzorul nu este depozitat în condiţii adecvate. Asfel, s-a testat 

răspunsul amperometric în soluţie tampon fosfat 0.1 M (pH 7) conținând 0.2 mM NAD+ şi 0.2 mM 

acid lactic. Măsurătorile pentru studiul stabilităţii operaţionale s-au realizat la temperatura camerei. 

Biosenzorul nu a prezentat vreo scădere a activităţii catalitice după 20 determinări continue şi 10 ore 

de utilizare. A prezentat o scădere a activităţii catalitice de 50% după 48 ore de testare. Stabilitatea la 

depozitare a biosenzorului reprezintă un factor important pentru aplicarea acestuia pentru măsurători 

pe probe reale. Umiditatea şi temperatura înaltă pot afecta activitatea biosenzorului. Astfel, 

biosenzorul a fost depozitat la 4°C şi a fost testată activitatea sa timp de 20 zile. S-a observat scăderea 

semnalului analitic la 90% după 20 zile de depozitare, ceea ce indică o stabilitate bună. Această 

caracteristică este foarte importantă pentru utilizarea biosenzorului în determinarea acidului L-lactic 

din probe reale şi indică imobilizarea eficientă a enzimei LDH. 
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Au fost deasemenea identificati şi cuantificati acizii L şi D lactic, prin cromatografia lichidă de înaltă 

performanță (HPLC) si au fost realizate investigatii geochimice. 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). 

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. 

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 conferinta, publicarea in revista ISI (1 articol), 

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

Etapa4/2017 Stabilirea performantelor sistemului multiparametric pentru monitorizarea 

fermentarii mustului. 
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  In etapa 4 a proiectului a fost dezvoltat si optimizat un Circuit de Control și Prelucrare in doua 

variante. In prima varianta pe baza unor rezultate experimentale preliminare, filtrul de ordin 5 a fost 

mutat din bucla de reacție a potențiostatului la ieșirea CCP, conducând la îmbunătățirea stabilității. 

Acest filtru a condus la reducerea semnificativă a zgomotului de la ieșirea CCP (de 2,9 ori prin 

comparație cu cazul fără filtru). Prin scăderea rezistenței folosite pentru citirea curentului, s-a obținut o 

reducere a timpului de pornire. Aceste îmbunătățiri au fost verificate prin intermediul simulărilor și 

măsurătorilor. A doua varianta mentine filtrul trece jos in bucla de reactie dar este modificata plasarea 

rezistentei RF. Rezultatele masuratorilor arata o imbunatatire a raportului Semnal/Zgomot 

semnificativa (aprox 10dB) in comparatie cu cazul fara filtru.  Circuitul dezvoltat a fost comparat cu 

aparatul PG580, evidențiind, în urma măsurătorilor, o precizie similară în prelucrarea curentului 

celulei, pentru gama de rezistențe echivalente ale celulei 200 kΩ – 1 MΩ. Au fost realizate investigații 

experimentale comparative între circuitul propus și sistemul PGSTAT302N, folosind atat un senzor de 

apă oxigenată si un biosenzor pentru etanol bazat pe alcooloxidaza realizat in laborator. Performanțele 

obținute cu CCP propus – timp de răspuns, curent de ieșire (0,25 – 1,55 μA) și sensibilitate (~35 

mA/M) – sunt comparabile cu cele ale aparatului profesional, însă la un cost semnificativ redus. Astfel 

a fost demonstrata o buna corelare intre rezultatele obtinute cu potentiostatul produs si echipamente 

comerciale performante. A fost de asemenea finalizata dezvoltarea unui biosenzor pentru analiza 

acidului lactic care a fost folosit pentru analiza unor probe reale de vin. Au fost dezvoltate si 

optimizate metode HPLC de analiza cu detectie in UV sau MS pentru detectia acizilor din probe 

sintetice si reale de vin. 

In figura nr 4 este prezentat Circuitul de Control și Prelucrare reproiectat.  
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Figura 4 Circuitul de Control și Prelucrare reproiectat. 

Pentru circuitul din Fig. 1, au fost realizate simulări de tip transient, utilizând valorile inițiale 

RR = 200 kΩ și G = 5 parametrii obținuți în urma reproiectării RR = 50 kΩ și G = 20. Tensiunea de 

intrare a fost comutată de la 0 la 50 mV la momentul t = 1s. Au fost considerate următoarele valori 

pentru elementele celulei: RWE = 1 MΩ, CWE = 1 µF and RCE = 100 Ω. După cum era de așteptat, 

prin scăderea RR, timpul de pornire al CCP a fost înjumătățit. Această îmbunătățire se datorează 

creșterii curentului de încărcare al capacității celulei (această creștere poate fi observată ca o mărire a 

valorii maxime a tensiunii de ieșire, deoarece vOUT ~ iCELL). În consecință, filtru trece-jos de 

ordinul 5 (format cu LTC1062, RFO, CFO și COSC) a fost mutat din calea curentului ICELL la 

ieșirea amplificatorului de instrumentație. Această schimbare nu afectează funcționarea în curent 

continuu a circuitului. 

În continuare, CCP implementat a fost testat folosind senzorul fără enzimă. Una dintre 

măsurătorile efectuate a avut scopul de a determina influența agitatorului magnetic asupra zgomotului. 

În acest caz, filtrul de ordinul 5 de la ieșirea circuitului nu a fost conectat.  Parametrii amplificatorului 

transimpedanță au fost aleși: G = 100 and RR = 10 kΩ, pentru a exagera zgomotul. Senzorul a fost 

imersat în soluția tampon și a fost aplicată tensiunea pe celulă, dar nu s-a adăugat H2O2. În acest fel, 
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s-au obținut graficele tensiunii de ieșire (în domeniul timp și spectru) a CCP din Fig. 5(fără agitator) și 

Fig. 6 (cu agitator). 

 

a) Domeniul timp                                                     b) Domeniul frecvență 

Figura. 5. Zgomotul CCP: fără agitator, fără filtru 

 

      a) Domeniul timp                                                      b) Domeniul frecvență 

Figura. 6. Zgomotul CCP: cu agitator, fără filtru 

                  Tabelul 1. Parametrii de semnal în cazul circuitului cu si fără filtru 

Filtru Caz Media [mV] Std. Dev. [mV] 

Fara Fără agitator 33.28 12.16 

Cu agitator 44.79 21.47 

Cu filtru Fără filtru 58.37 1.41 

Filtru conectat 42.79 0.83 
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Parametrii zgomotului obținuți folosind filtrul în urma unor măsurători similare cu cele 

prezentate anterior, pentru cazul în care RR = 50 kΩ și G = 20. În acest caz, a fost studiat efectul 

filtrului cu agitator pornit si a fost constatat ca zgomotul este redus de 2,9 ori (dacă se are în vedere 

puterea) cu filtrul d A fost utilizata o noua varianta de Circuit de Control și Prelucrare (CCP), care a 

fost si protejata prin depunerea unei cerere de brevet,  prezentata in Fig. 7 in care filtrul trece jos 

Cebasev de ordinul 5 este montat in serie cu curentul ICELL tinandu-se cont de sensul de circulatie a 

cestuia, astfel incat rezistenta RF va fi montata in serie cu curentul ICELL Aceasta arhitectura astfel este 

similara cu cea prezentata in fig. 1 mai putin modul de plasare a rezistentei RF. 

Fig. 7. Circuitul de Control și Prelucrare reproiectat in care in care filtrul trece jos Cebasev de ordinul 
5 este montat in serie cu curentul ICELL. 

 

Initial au fost realizate teste preliminare pentru detectia apei oxigenate (folosind electrozi cu 

Prusian Blue) pentru a se testa si verifica buna functionare a Circuitul de Control și Prelucrare 

reproiectat. Rezultatele măsurării concentrației de H2O2 cu circuitul propus au fost comparate cu 

rezultatele obtinute cu acelasi electrod folosind un potentiostat comercial performant (PGSTAT302N). 

Pentru ambele măsurători, s-au realizat cinci injecții consecutive de H2O2 obținându-se concentrații 

molare de 5, 10, 20, 30 și respectiv 40 μM si a fost obtinuta o buna corelare intre cele doua 

echipamente (fig. 8). 
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Figura. 8. Curentul măsurat al celulei vs. timp evidențiind cinci injecții de H2O2 folosind circuitul 

reproiectat si potentiostatul de referinta PGSTAT302N. 

Astfel, valoriile masurate ale curentului dupa injecții, obținute pe baza graficelor din Fig. 8 și 

reprezentate în Fig. 9 ca funcție de concentrația molară, sunt în bună concordanță. Diferențele minore 

între cele două seturi de valori (Fig. 9) sunt in limita erorilor experimentale normale. Sensibilitatea 

celulei a fost evaluată la valoarea de aproximativ 35 mA/M. 

Utilizarea  circuitului propus pentru analiza etanolului din solutii folosind WE modificati cu 

albastru de Prusia (un mediator electrochimic care permite detectia apei oxigenta la un potential de -50 

mV) si alcool oxidaza (o enzima care catalizeaza oxidarea selectiva a etanolului in prezenta oxigenului 

cu producere a apei oxigenate). 
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Fig. 9. Curentul măsurat al celulei vs. Concentrație folosind circuitul propus si un potentiostat de 
referinta 

Pentru realizarea biosenzorului se foloseste un ansamblu de trei electrozi produs prin 

screen-printare pe un suport ceramic care este format din: un WE de 4 mm in diametru din 

carbon modificat cu mediatorul albastru de Prusia, RE din argint si CE din carbon. 

Biosenzorul este realizat prin imobilizarea alcool oxidazei pe suprafata WE prin reticulare 

folosind glutaraldehida (un reactiv bifunctional care realizeaza legaturi intre gruparile amino 

de la suprafata proteinelor) si albumina serica bovina (o proteina folosita pentru a proteja 

enzima). Alcool oxidaza este imobilizata prin depunerea si intinderea pe suprafata WE a 

1,.5L de solutie proaspat preparata prin amestecarea a: 5 L solutie alcool oxidaza extrasa 

din Pichia pastoris stabilizata cu sucroza 30%, 2,L solutie glutaraldehida concentratie 1 % 

preparata in tampon fosfat pH= 7,5 si 2,5 L solutie albumina serica bovina concentratie 0,4 

% preparata in tampon fosfat pH= 7,5. Electrozii sunt lasati la temperatura camerei timp de o 

ora pentru a avea loc reactia de reticulare si apoi pastrati in frigider. Masuratorile 

amperometrice se realizeaza la un potential de – 50 mV (VCELL) prin imersarea electrozilor in 

10 mL de tampon fosfat pH=8,2 care contine si 0,1 M KCl. Solutia este agitata magnetic 

folosind un magnet de 4 mm. Dupa aplicarea potentialului se asteapta stabilizarea curentului 

(obtinerea liniei de baza) si apoi se injecteaza in solutie alicoturi dintr-o solutie standard de 

etanol pentru a se obtine in celula de masuratoare concentratii in domeniul 0,01- 15 mM 

etanol. Curba de calibrare este liniara in domeniul  20-620 M etanol. In figura 10 sunt 

prezentate semnalele analitice si curba de calibrare obtinute in acest exemplu de utilizare a 

potentiostatului propus.  

Nota: biosenzorul bazat pe alcool oxidaza si albastru de Prusia este doar un exemplu 

de utilizare a potentiostatului dezvoltat. Domeniul de aplicare al potentiostatului este extins la 

toate masuratoriule amperometrice care sunt realizate la diferite potentiale de lucru in functie 

de proprietatile electrochimice specifice ale substantei de analiza si a mediatorului 

electrochimic (utilizarea acestuia este optionala in functie de aplicatia specifica). 
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 Figura. 10 prezinta semnalele analitice obtinute pentru injectarea unor concentratii 

crescatoare de etanol folosind potentiostatul propus si biosenzori bazati pe alcool oxidaza 

conform exemplului de aplicare. Inserata este curba de calibrare a curentului masurat in 

functie de concentratia de etanol din celula si ecuatia curbei de calibrare care demonstreaza 

liniaritatea raspunsului.  

In Fig.11 este prezentat circuitul electronic realizat, cu ajutorul caruia s-au facut toate 

masuratorile experimentale prezentate in lucrare. 

 

y = 2,8561x + 5,0257
R² = 0,9996
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Fig. 11. Fotografia cu modelul experimental realizat in timpul utilizarii: circuitul potentiostatului 
controlat de calculator si biosenzorii imersati in solutia de lucru. 

În cadrul etapei derulate în anul 2016, s-a dezvoltat o metodă lichid cromatografică 

care a permis identificarea și cuantificarea enantiomerilor L și D ai acidului lactic. În cadrul 

stagiului de cercetare efectuat la Universitatea Pannonia (Ungaria) s-a reușit dezvoltarea și 

optimizarea unei metode lichid cromatografice pentru analiza simultană a cinci acizi organici 

(acid tartric, acid lactic, acid acetic, acid succinic si acid citric) în probele de vin, procedeul 

fiind detaliat în cele ce urmează. Probele reale de vin au fost filtrate folosind filtre de tip 

seringă, cu o porozitate de 0.2 µm, diametrul de 15 mm, de tip Minisart RC, Hydrophilic, 

Sartorius (Germania) 

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. 12, sunt redate 
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cromatogramele soluţiilor etalon pentru compuşii de interes şi cromatogramele unor probe de 

vin, analizate în aceleaşi condiţii cromatografice. 

 
Figura. 12. Analiza calitativa a analiților pe baza timpilor de retenție.  

    Analiza cantitativă 
    Cuantificarea conţinutului de acizi organici in probele de vin s-a efectuat prin metoda 

standardului extern, pe baza curbelor de calibrare obținute prin reprezentarea grafică a ariei 

picului față de concentrația de analit (0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 și 1 g/l). Cromatogramele 

obținute pentru soluțiile etalon folosite pentru trasarea curbei de calibrare sunt redate in Fig. 

13.  

 
Figura. 13. Cromatogramele soluțiilor etalon de acid lactic (0.05 – 1 g/l) (λ = 210 nm). 

    Metoda analitică utilizată pentru analiza calitativă și cantitativă a acizilor de interes a fost  

validată din punct de vedere al liniarității, sensibilității și acurateței. Liniaritatea metodei 

HPLC a fost stabilită prin reprezentarea grafică a ariei picurilor față de concentrația de analit 

(0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 și 1 g/l), la diferite lungimi de undă (200 nm, 210 nm, 220 nm, 

230 nm, 240 nm). Curbele de calibrare, ecuațiile regresiilor liniare și coeficientul de 

determinare (R2) sunt redate în Fig. 14 
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Fig.14. Domeniul de liniaritate pentru acidul lactic. 

    Rezultatele obținute au demonstrate faptul că, în general, valorile coeficientul de 

determinare R2 au fost foarte apropiate de valoarea 1, pentru lungimile de 200 și 210 nm, 

absorbanța fiind mai mare pentru 210 nm. Avand în vedere aceste rezultate și faptul că la 

lungimea de undă de 200 nm absorb numeroși compuși chimici organici și anorganici care ar 

putea interfera cu analiții de interes, s-a ales ca și lungime de undă optimă, valoarea de 210 

nm. Ca atare analizele calitative și cantitative au fost efectuate la lungimea de undă de 210 

nm. 
 
Limitele de detecţie (Tabel 2) au fost cuprinse între 3.74 – 9.71 µg/l, iar limitele de 

cuantificare au variat între 12.46 – 32.35 µg/l. 
Tabel 2. Limitele de detecție și cuantificare pentru acizii organici anlizați. 

 Acid tartric Acid lactic Acid acetic Acid citric Acid succinic 

LOD (µg/l) 9.71 4.92 3.74 8.91 4.15 

LOQ (µg/l) 32.35 16.39 12.46 29.72 13.83 

   
  Acuratețea metodei 
    Acuratețea metodei a fost evaluată prin calcularea gradului de recuperare a acizilor 

adăugați într-o probă reală de vin. Recuperarea a fost calculată conform formulei de mai jos: 

      
    Testele repetate (n=3) efectuate au demonstrat faptul că metoda HPLC prezintă un grad 

ridicat de acuratețe, deoarece recuperările cantităților de acizi adăugați au variat între 82,8 % 

și 103,1 % (Tabelul 3). 

Tabel 3. Recuperarea acizilor adăugați în probele de vin alb Pietroasele. 

 Arie pic  
probă initială de 

vin 

Arie pic  
etalon adăugat 

(mAU*s) 

Arie pic 
detectată după 
contaminare 

Recuperat 
(%) 
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(mAU*s) (mAU*s) 
acid tartric 323.88 718.4 1060.5 98.3 
acid lactic 122.34 408.8 528.9 100.4 
acid acetic 0 272 328.7 82.8 
acid citric 51.28 513.12 547.4 103.1 

acid succinic 25.04 202.152 269 84.5 
 

    Aplicarea metodei HPLC pe probe reale de vin 
    După parcurgerea etapelor de validare a metodei HPLC, aceasta a fost aplicată ulterior 

pentru analiza probelor reale de vin. Au fost analizate două soiuri de vin (alb și roșu) din două 

podgorii și anume Ștefănești și Pietroase. Concentrațiile acizilor analizați în probele de vin 

sunt redate în Tabelul 4. 

Tabel 4. Cuantificarea acizilor organici in probele de vin.  

acid 

C (g/l) 
Stefanesti 

alb 
Pietroase 

alb 
Stefanesti 

rosu 
Pietroase 

rosu 
acid tartric 1,433 1,833 1,561 1,203 
acid lactic 1,539 1,199 1,654 1,54 
acid acetic 0,935 0,679 2,803 1,46 
acid citric ND 0,444 ND 0,781 

acid succinic 1,052 0,473 0,401 0,939 
suma 4,959 4,628 6,419 5,923 

ND – nedetectat  

    Rezultatele analizei lichid cromatografice au evidențiat prezența unui conținut usor mai 

ridicat de acizi organici în soiurile de vin roșu (5,923 – 6,419 mg/ml) comparativ cu soiurile 

de vin alb (4,624 – 4,959 mg/l). Dintre acizii analizati, acidul acetic a avut concentrațiile cele 

mai ridicate (0,679 – 2,803 mg/l), iar acidul citric a avut concentrațiile cele mai mici (0,444 – 

0,781 mg/l). Abundența acizilor organici investigați a avut următoarea distribuție: acid citric > 

acid tartric > acid lactic > acid succinic > acid citric. 

 

Toate obiectivele propuse in anexa III -Plan de Realizare pentru etapa nr IV /2017 au 

fost realizate  si anume 

1.  A fost testat si optimizat sistemul electronic portabil pentru biosenzori 

2. S-a realizat integrarea si au fost stabilite performantele sistemului de monitorizare a 

fermentatiei mustului 

3. A fost finalizata dezvoltarea biosenzorului pentru acidul lactic. 
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4. A fost dezvoltata o metoda alternativa HPLC testata pe probe sintetice si a fost aplicata pe 

probe reale de vin. Au fost comparate rezultatele obtinute cu biosenzorul cu cele obtinute prin 

metoda HPLC. 

5. Au fost diseminate rezultatele prin publicarea a (2 articole ISI), participarea la 2 conferinte 

internationale 

6 Au fost realizate doua stagii internationale in laboratoare din  Universitati din Franta 

(Universite de Perpignan-via Domitia) si Ungaria (Universitatea Pannonia) 

7. Au fost protejate rezultatele obtinute in cadrul proiectului prin depunerea la OSIM a  unei 

cereri de brevet A00610/01.09.2017 . 

8. A fost dezvoltat un model experimental de analiza  

Mai jos sunt prezentate articolele si conferintele la care au fost disseminate rezultatele  

Diseminarea rezultatelor prin publicare in reviste ISI a rezultatelor proiectului 

Articole publicate 

1. M.C Radulescu, P. M. Bucur, B. Bucur, G.-L. Radu, ”Biosensor based on inhibition of 

monoamine oxidases A and B for detection of β-carbolines”, Talanta, 2015,137, pp 94-99, 

IF=3,54 

2. A. Chira, Bucur Bogdan, T. Galaon, G.-L. Radu, „Study of the synthesis and environmental 

removal of 4,4 '-dipyridine derivatives”, Environ Engineering and Management Journal, 2015, 

14 (2), pp.269-275, FI=1,065 

3. R. Bindiu, S. Filipescu, R. Balc, L. Barbu, D.M. Gligor “The middle/late Eocene transition 

in the Eastern Carpathians (Romania) based on foraminifera and calcareous nannofossil 

assemblages” Geological Quarterly, 2015, acceptat, FI=1,00 

4. 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. 

5. Maria-Alexandra Cîmpean, Izabella Crăciunescu, Delia Gligor, Amperometric sensor based 

on HEMA hydrogels modified with Toluidine Blue for nitrite detection in water samples, 

Materials Chemistry and Physics, 2017, 200, 233-240 (I.F. = 2.084). 
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6. Chira A., Bucur B, Radu G.L., Electrodeposited Organic Layers Formed from Aryl 

Diazonium Salts for Inhibition of Copper Corrosion, Materials, 2017, vol 10, (235), pag. 2-13 

(I.F. =2,6) 

Articole trimise spre publicare 

1. 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, Carpathian Journal of Earth and Environmental 

Sciences, trimis spre publicare. 

2. George Ispas, Carmen Roba, Ramona Bălc, Mihaela Coadă, Delia Gligor, Assessment of 

environmental factors in the Haneş mining area, Alba County, Romania, Carpathian Journal 

of Earth and Environmental Sciences, trimis spre publicare. 

 

Capitol de carte 

1. 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 

 

 

Diseminarea rezultatelor prin participare la conferinta a rezultatelor proiectului 

Conferinte:  

1. Prezentare orala: M. C. Radulescu, B. Bucur, M.P. Bucur, G. L. Radu: “Biosensor Based 

on Inhibition of Monoamine Oxidases A and B for Detection of B-Carbolines”, ELSEDIMA 

International Conference – 18 – 19 Septembrie 2014, Cluj-Napoca, Romania;  

2. Poster - L. Barbu, D.M. Gligor: “Carbon paste electrodes modified with natural zeolite 

adsorbed with toluidine blue and methylene blue for construction of a new biosensor for wine 

control quality” ELSEDIMA International Conference, 18 – 19 September 2014, Cluj-

Napoca, Romania  

A. Prezentare orala: 

3.  M.C. Radulescu, M.P. Bucur, B. Bucur, G.L. Radu „Stable Prussian blue-copper modified 
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(micro)electrodes for sensitive enzymatic biosensors based on oxidases, „Seventh 

international workshop on « biosensors for food safety and environmental monitoring„ 

Erfoud, Maroc, 19-21 noiembrie 2015 

4. G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, G. Pristavu, F. Craciunoiu, Ion Rusu:” High 

temperature Sensors Based on Silicon Carbide (SiC) Devices” International Semiconductor 

Conference-CAS 2015, Sinaia, Romania, 12-14 octombrie 2015. 

5. G. Pristavu, A Vasilica, V. Anghel, R. Pascu, G. Brezeanu, F. Draghici: „High voltage 

freewheeling diodes in an extended capability led driving application” International 

Semiconductor Conference-CAS 2015, Sinaia, Romania, 12-14 octombrie 2015. 

6. R. Pascu, F. Craciunoiu, M. Kusko, M. Mihaila, G. Pristavu, M. Badila, G. Brezeanu: 

„SiO2/4H-SiC Interface states Reduction by POCl3 post oxidation annealing, International 

Semiconductor Conference-CAS 2015, Sinaia, Romania, 12-14 octombrie 2015. 

B. Poster: 

7.  G. E. Popiţa, R. Bălc, G. Vasile, D. Gligor, “Metal elements distribution in soil in two 

vineyards from Romania”, Simpozion național cu participare internaţională Environment & 

Progress, 30 octombrie 2015; 

8 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). 

9. Pristavu G, Brezeanu G, Badila M., Draghici F., Pascu F., Craciunoiu F., Rusu I, Pribeanu 

A, „High temperature behavior prediction techniques for non-uniform Ni/SIC Schottky 

diodes”, International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2017 (ICSCRM 

2017), 17-22.09.2017, Washington, D.C., SUA 

10 Mihaela Ligia Ungureşan, Vlad Mureşan, Delia Gligor, Codruţa Varodi, Adsorption 

process of phenothiazine solution in dimethylsulfoxide on graphite electrodes, CEEC-TAC4, 

4th Central and Eastern Europe Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Chişinău, 

Moldova, 28-31 august 2017 (poster). 

Protejarea rezultatelor 
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Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute in cadrul 

proiectului a fost realizata prin identificarea rezultatelor care pot fi valorificate si depunerea la 

OSIM a unei cereri de brevet. 

Cerere de brevet nr. A00610/01.09.2017: I. Rusu, G. Brezeanu, G. Pristavu, F. Draghici, A. 

Enache, B. Bucur, M.P. Bucur, G.L. Radu: Potentiostat de zgomot redus pentru masuratori 

amperometrice in solutii agitate magnetic. 

Impactul rezultatelor obtinute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obtinut 

In cadrul proiectului PN-II-PT-PCCA-2013-4-0297 toate obiectivele si activitatile prevazute 

in planul de realizare au fost atinse. Cel mai important rezultat obtinut este realizarea unui 

model experimental (potentiostat de zgomot redus pentru masuratori amperometrice in solutii 

agitate magnetic) 

Rezultatele obtinute sunt urmatoarele: 

1. Realizarea unui model experimental de analiza (Potentiostat de zgomot redus pentru 

masuratori amperometrice in solutii agitate magnetic) 

2. Depunerea unei cereri de brevet la OSIM pentru protejarea rezultatelor; 

3. Publicarea a 6 articole in reviste cotate ISI; 

3 Trimiterea spre publicare a rezultatelor pentru 2 articole; 

4. Prezentare datelor obtinute sub forma de prezentare orala sau poster la un nr de 10 

conferinte; 

5.Publicarea unui capitol de carte la o editura international; 

In concluzie toate rezultatele estimate au fost atinse (model experimental, cerere de brevet) si 

chiar depasite in ceea ce priveste numarul de publicatii si articole 

 


