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procurate    sub  diverse denumiri comerciale.
Codul internaţional de practici oenologice  limitea-

ză conţinutul de substanţe chimice în must şi vinuri 
care trec în vin după tratarea  acestora cu preparate 
ce conţin  PVPP şi copolimeri PVI/PVP [2]. Conţinutul 
acestor compuşi în must şi vin nu trebuie să depă-
şească:

vinilpirolidonă – 10 μg/l, vinilimidazol – 10 μg/l,  pi-
rolidonă – 25 μg/l, imidazol – 150 μg/l. În prezent, nu 
avem date referitor la  conţinutul compuşilor sus-nu-
miţi în vinurile produse în Republica Moldova. Lipsesc 
documentele normative privind metodele de analiză 
a acestor substanţe în producţia vitivinicolă. Aceasta 
creează un risc pentru exportul vinurilor moldoveneşti 
în UE şi în alte ţări. Toţi aceşti factori confi rmă actua-
litatea studiilor propuse.

Pentru  detectarea cantităţilor  reziduale  de PVPP 
sau PVI/PVP, care trec în vin după tratare, reieşind 
din  proprietăţile fi zico-chimice ale acestor compuşi, 
au fost folosite  echipamente  analitice moderne din 
dotarea laboratorului  –   GC, GC-MS şi HPLC.

În literatura de specialitate sunt descrise diverse 
metode de analiză a unor compuşi similari în aer, 
bere şi în alte obiecte: cromatografi e lichidă de înal-
tă performanţă HPLC cu detector MS [3], GC cu de-
tector specifi c al compuşilor de azot (NSD) [4,5,6].  
N-vinilpirolidona în aer se poate depista prin metoda 
bazată pe gaz-cromatografi e  cu detector de ionizare 
cu fl acără  (DIP)  (MUK 4.1.786-99) [7].

OBIECTE ȘI METODE DE CERCETARE

Pentru identifi carea reziduurilor de  monomeri 1-vi-
nil-2-pirolidonă, 2-vinilimidazol,  2-рirolidonă şi  mida-
zol în vinuri se folosește metoda  bazată  pe utilizarea 
GC/-MS-QP2010S Shimadzu, cu coloană capilară 
DB-WAX 60 m x 0,32 mm x 0,50 μk (faza polară).

Drept obiect de cercetare  am utilizat  amestecuri-
model  de soluţii standard de monomeri 1-vinil-2-pi-
rolidonă, 2-vinilimidazol,  2-рirolidonă şi imidazol, vin 
cu adaos de  acești compuși și vin după tratare cu 
preparate care conţin  PVPP şi copolimeri PVI/PVP.

REZULTATE OBȚINUTE

Pentru detectarea cantităţilor reziduale de mono-
meri  PVPP și PVI/PVP  în vinuri şi în alte produse, au 
fost utilizate  metode moderne de analiză instrumen-
tală, propuse în Rezoluţiile OIV,  UE şi în literatura 
corespunzătoare.

Cea  mai optimală, din punctul de vedere al fo-
losirii utilajului, reactivilor, pregătirii  probelor pentru 
analiză, s-a dovedit a fi  metoda  recomandată pentru 
aceste scopuri de Codul Internațional de Practici Oe-
nologice – OIV  [4, 5, 6],  care a fost selectată pentru 
perfecţionarea ulterioară. Metoda este bazată pe se-
pararea probei de analizat prin cromatografi a   HPLC 
sau GC-MS.
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INTRODUCERE

În perioada 2009–2016, OIV a aprobat o serie de 
rezoluții referitor la  cerințele suplimentare  privind in-
dicatorii de siguranță  în  vinuri. În legătură cu reorien-
tarea piețelor de desfacere a vinurilor moldovenești 
către țările UE, problema perfecţionării  metodelor de 
control a parametrilor de siguranță a produselor vini-
cole exportate devine deosebit de actuală.

Autoritatea Europeană pentru siguranța ali-
mentară (EFSA) recomandă înăsprirea controlului 
substanțelor chimice care trec în vin în urma diferitor 
tratamente tehnologice [1].

Polivinilpirolidona (PVPP) este utilizată pe scară 
largă în practica vinicolă. Aceasta este un polimer al 
N-vinilpirolidonei, un produs insolubil şi se   utilizea-
ză pentru stabilizarea vinurilor predispuse la tulbureli, 
cauzate de compuşii fenolici. Utilizarea PVPP ameli-
orează proprietăţile organoleptice ale vinurilor trata-
te,  în gustul acestora apare prospeţime şi puritate în 
aromă şi gust.

În ultimul timp, tot mai des se folosesc şi copo-
limerii-adsorbanţi polivinilimidazol/polivinilpirolidonă 
(PVI/PVP), utilizaţi pentru eliminarea selectivă  din 
must şi vin  a excesului de fi er şi cupru, în scopul pre-
venirii apariţiei defectelor corespunzătoare.

Pentru tratarea vinurilor aceşti compuşi  se utili-
zează atât în formă pură, cât şi în formă de preparate 
complexe cu alţi agenţi de cleire, preparate  care sunt 
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Cantităţile reziduale de monomeri 1-vinil-2-pi-
rolidonă, 2-vinilimidazol, 2-рirolidonă, imidazol 
în diferite produse pot fi detectate  prin gaz-cro-
matografie capilară cu detector specific  (NSD). 
Substanțele analizate se extrag preventiv  din pro-
bă cu acetonă [2].

Determinarea acestor componente s-a efectuat cu 
ajutorul gaz-cromatografului cuplat cu mas-detector 
GC-MS-QP2010. A fost stabilită disponibilitatea aces-
tor componente şi principalele MS-caracteristici în bi-
blioteca de date NIST08S.LIB pentru MS-QP2010.

Soluțiile  standard în acetonă ale compușilor sus-
numiți au fost injectate și înscrise cromatogramele, 
utilizând  gaz-cromatograful cu MS-detector GC-MS-
OP2010 (fi g. 1).

Fig. 1. Cromatogramele în regimul SCAN ale soluţiilor de  1-vinil-2-pirolidonă, 2-vinilimidazol, 
2- рirolidonă, imidazol în acetonă

Fig. 2.  Cromatograma (regimul SIM) a extractului cu eter dietilic a 1-vinil-2-pirolidonă, 2-pirolidonă,  
2- vinilimidazol şi imidazol din soluţii hidroalcoolice

După stabilirea pe cromatogramă a timpului de 
retenție al fi ecărui component și selectarea din spec-
trele de masă a ionilor  cu cea mai mare intensitate și 
raport semnal/zgomot a fost elaborată metoda SIM: 
au fost stabiliți parametrii pentru gaz-cromatograf și 
pentru detectorul MS  în  acest regim.  

Deoarece  în gaz-cromatograf cu detector MS  nu 
se recomandă injectarea  soluțiilor care conțin apă, 
a apărut necesitatea selectării  unui dizolvant potrivit  
pentru extragerea monomerilor  PVPP și PVI/PVP din 
soluții hidroalcoolice și injectarea lor ulterioară în apa-
rat. A fost studiată posibilitatea utilizării în calitate de 
dizolvant a acetonei, eterului dietilic și a cloroformului. 
Cel mai bun rezultat a fost obținut la extragerea cu 
eter dietilic. 
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Extractele cu eter dietilic de 1-vinil-2-pirolidonă, 
2-pirolidonă, 2-vinilimidazol şi imidazol au fost  se-
parate la  GC/MS - QP2010S Shimadzu, cu  coloa-
nă capilară DB-WAX 60 m x 0,32 mm x 0,50 μk. 
Cromatograma  (regimul SIM)  a extractului cu eter 
dietilic a amestecului  de 1-vinil-2-pirolidonă, 2-pi-
rolidonă, 2-vinilimidazol şi imidazol este prezentată 
în fi gura 2.

Ulterior s-au efectuat lucrări pentru identifi carea 
reziduurilor de monomeri PVPP și PVI/PVP în vinuri 
(martor și proba de vin cu adaos).

S-a stabilit următorul regim de pregătire a probei: 
într-un cilindru cu dop rodat cu volumul de 25 ml, 
care conține 20  ml  de vin pentru analiză, se adaogă  
aproximativ 10 g de sare NaCl, 1 ml de eter dieti-
lic,  se închide cu dop, se face extracţia timp de 10-
15 minute şi se lasă pentru a se stratifi ca. După ce 
conţinutul cilindrului  se stratifi că,  faza de eter dietilic,   
cu o micropipetă-automat, se trece  în  vială pentru 
GC și se cromatografi ază. Cromatogramele obținute 
sunt prezentate în fi gura 3.

Pe cromatograma probei de vin cu adaosuri a 
componenților sus-numiți  sunt marcate clar peak-

vi
n

ifi
 c

a
ţi

e



Fig. 3. Cromatogramele în regimul SIM ale extractului cu eter dietilic ale unui vin alb (martor)  și ale 
vinului alb  cu adaos de 1-vinil-2-pirolidonă, 2-pirolidonă, 2-vinilimidazol şi imidazol

urile reactivelor  la timpii  de retenție  (RT) stabiliți 
anterior:  2-vinilimidazol –  RT=8,25, 1-vinil-2-pirolido-
nă –  RT=10,58, 2-рirolidonă –  RT=15,78, imidazol 
– RT=20,25.

Pentru  verifi carea  rezultatelor obținute,   un vin
alb, anul roadei 2017,  cu semne pronunțate de oxi-
dare  a fost tratat  cu preparatul în formă de pulbere  
Polyclar VT (PVPP) și Divergan, în doză de 0,8  g/l.  
După tratare, în  vinuri au fost determinate cantitățile 
reziduale de 1-vinil-2-pirolidonă, 2-pirolidonă, 2-vinil-
imidazol şi imidazol.

Figura 4 prezintă cromatogramele, în regimul  
SIM, ale extractelor cu eter dietilic ale vinului alb îna-
inte de tratare  cu preparatul Polyclar VT (martor) și 
după tratare.

Analiza cromatogramelor obținute a arătat 
prezența reziduurilor de 2-pirolidonă și  imidazol în 
vin după tratamentul cu Polyclar VT, 1-vinil-2-pirolido-
nă și 2-vinilimidazolul nu au fost detectați. 

În cazul tratării vinului cu preparatul Polyclar 
VT, cantitatea reziduală de 2-pirolidonă depășea 
considerabil  cantitatea acesteia în vinul tratat cu 
Divergan (1 226 și, сorespunzător, 630 μg/l), iar  

Fig. 4.  Cromatogramele în regimul  SIM   ale extractului cu eter dietilic ale vinului alb
(martor)  și după tratare  cu preparatul Polyclar VT
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imidazolul rezidual – invers, în  cazul tratării cu 
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decât în vinul tratat cu preparatul Divergan (95  și, 
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