
 

EXPERIMENTAL DEMONSTRATION PROJECT (PED) 
Development of Dedicated Automated Realtime Detection 
Systems to Monitor and Control Selected “toxic” Target 

Substances to Lower their Impact and Improve Quality of 
Sustainable Daily Life 

Contract Nr. 19/2017: Dezvoltarea de sisteme automate 
dedicate în timp real pentru monitorizarea unui grup restrăns 

de Substanțe "toxice" pentru a scădea impactul lor şi 
îmbunătățirea calității durabilității vieții zilnice 

PN-III-P2-2.1-PED-2016-0181 
PL’s Project Leader (PL): Prof. Dr. CS1  Jacobus (Koos) 

Frederick van Staden 

PL’s Project Laboratory: PATLAB, Bucharest of INCDEMC, 
Timisoara 

Host Institution for the project: National Institute of Research 
and Development for Electrochemistry and Condensed 

Matter (INCDEMC), Timisoara 

Project duration in months: 18 months (2017- JUNE 2018)  
Project budget: 600.000RON  
Project Summary 

The project intends to proceed to design, develop, and implement dedicated 
automated real-time detection systems to monitor and control selected “toxic” 
target substances to decrease their impact on food commodities and food 
resources for improvement of the quality of sustainable daily life. These selected 
substances include overloaded nutrients such as nitrogen (N, nitrate) and 
phosphorus (P, phosphate) responsible for eutrophication of fresh water rivers 
and lakes from agricultural catchments, promoting growth of cyanobacteria and 



algae as precursors for harmful toxins that eventually reach and accumulate in 
the food chain; cadmium present in fertilizers from phosphate rocks, lead from 
lead batteries and corrosion of lead and iron pipes (example Flint river, USA) and 
selected pesticides (examples paraoxon, imidacloprid) and their metabolites. 
Basic research design, structuring, optimisation, evaluation and validation will be 
done with various possible analytical techniques and methodologies 
investigating chemo-, electrochemical and optical sensors/probes/devices 
probing into new nanotechnology with photonics. Laboratory trials will be carried 
out by my team in PATLAB (see www.brainmap.ro/ and www.patlab.ro with my 
successful involvement in several projects) to evaluate and validate the optimum 
sensors/probes/devices for use in real samples in the food chain and from food 
sources (e.g. agricultural catchments) for the selected substances. 
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Project Scope and Objectives 

There is currently a great concern in Europe (at the European Commission) and 
also in Romania about some “toxic” substances that are regularly detected in 
food coming from a number of food sources. Retrieval data studies revealed that 
the consumption of contaminated commodities is related to several acute chronic 
diseases in humans and animals and may even be responsible for the 
development of cancer. DARTECSYS intends to proceed to design, develop, and 
implement dedicated automated real-time detection systems to monitor and 
control selected “toxic” target substances to decrease their impact on food 

http://www.brainmap.ro/
http://www.patlab.ro/


commodities and food resources for improvement of the quality of sustainable 
daily life. These selected substances include overloaded nutrients such as 
nitrogen (N, nitrate) and phosphorus (P, phosphate) responsible for 
eutrophication of fresh water rivers and lakes from agricultural catchments, 
promoting growth of cyanobacteria and algae as precursors for harmful toxins 
that eventually reach and accumulate in the food chain; cadmium present in 
fertilizers from phosphate rocks, lead from lead batteries and corrosion of lead 
and iron pipes (example Flint river, USA) and selected pesticides (examples 
paraoxon, imidacloprid) and their metabolites. Basic research design, structuring, 
optimisation, evaluation and validation will be done with various possible 
analytical techniques and methodologies investigating chemo-, electrochemical 
and optical sensors/probes/devices probing into new nanotechnology with 
photonics. Laboratory trials will be carried out by my team in PATLAB (see 
www.brainmap.ro/ and www.patlab.ro with my successful involvement in several 
projects) to evaluate and validate the optimum sensors/probes/devices for use in 
real samples in the food chain and from food sources (e.g. agricultural 
catchments) for the selected substances. 

The agriculture sector and crops are the most valuable and important source for 
supplying raw material for processing in the food chain to consumers, but the 
agriculture, forestry and freshwater aquaculture with farming activities represent 
also the most important pollution source in Europe. Nutrients such as nitrogen 
(N, nitrate) and phosphorus (P, phosphate) as essential nutrients for plants are 
intensively used as fertilizers in agriculture. However, with high dose application, 
overloading and inefficient use of nutrients, agricultural run-off becomes a major 
contributor to the eutrophication of fresh water rivers and lakes. High 
concentrations promote the growth of cyanobacteria and algae with 
cyanobacteria blooms ('algal blooms') that produce harmful toxins that can 
eventually reach and accumulate in the food chain, and can be harmful to 
humans. The widespread use of phosphate fertilizers has also increased 
cadmium and fluoride (both from phosphate rocks) concentrations in soil and 
surface waters that can be problematic. Sources of lead (leached into water 
resources) are mainly from lead batteries and increased chloride concentrations 
(responsible for corrosion of lead and iron pipes; example Flint river)11. Measures 
to improve nutrient efficiency are well known at the EU level, but they are not very 
effective and do not fulfill all the expectations1-16. Agrochemical run-off such as 
that of pesticides (examples paraoxon, imidacloprid) and their metabolites and 
some organic pollutants (crop residues, manures etc.) also cause great concern 
with respect to suitable and sustainable fresh water supplies. However except 
from my involvement on research on these selective substances (P2O5, 
phosphate rocks 1982, 1998; nitrate, 1982, 1999; lead, cadmium, 2000 and 2004,  
data retrieval from different scientific data bases shows that although various 
research projects on this theme have been completed and are in-progress, they 
have not solved or prevented the global problems of pollution. Furthermore, no 
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global attention towards the development of appropriate, reliable, validated and 
cost-effective sensors/probes/devices was given to enable the sustainable 
management of water quality from polluted sources in agricultural catchments as 
well as in food production to ensure sufficiently safe, reliable healthy water and 
food quality. 

The Cutting-edge situation is further that there are currently two main factors that 
influence mankind’s daily life as sustainable and healthy persons throughout 
their lifespan; the intake of (toxic) substances from the complete food chain 
(water, soil, agricultural products, processed food, vegetables, fruits, meat 
product, beverages) that damage sustainable and healthy human and animal life, 
that are primary factors in the creation and enhancement of diseases and 
illnesses with an increment towards ageing and secondly the intake of healthy 
substances (again from the food chain, but also pharmaceutical products) that 
enhance excellent sustainable and healthy human life. The  Challenges of the 
project is therefore to study the basic concepts and approaches in the 
development and implementation of automated nanoprocess technological 
systems to control and prevent the presence of any damaging substances in the 
water, beverages, food chain; control and prevent any infectious diseases; 
control and prevent any diseases to become chronically and secondly to 
enhance, but with control, quality of healthy substances from the food chain and 
the correct use of good controlled quality products. 

 New developments in microsystems technology (nanotechnology) furthermore 
become increasingly important in various operations in industrial processes and 
real life. With our successful involvement, knowledge and expertise in PATLAB 
and with my successful involvement in several projects financed by UEFISCDI 
(see www.brainmap.ro/ and www.patlab.ro), where I have so far significantly 
contributed to the research and innovation community, it is my main intention 
with our knowledge (with my team in PATLAB) to further develop on-site real-time 
fast reliable, suitable detection devices to be able to prevent the impact of 
hazards originating from these relevant selected substances in the 18 months 
ahead with support allocated to this DARTECSYS project. 

The objective of the DARTECSYS project is to use my expertise and knowledge of 
previous projects on the selected substances and to go further well ahead of the 
current state-of-art with the latest modern micro- and nanotechnology in chemo-, 
electrochemical and optical (photonics) sensors/probes/devices with a proper 
systematic strategic step-by-step research to innovate, design, construct, 
optimize and evaluate preliminary possibilities to find initial successful pathways 
to create proper suitable sensors/probes/devices with further careful intensive 
research. DARTECSYS has the following key objectives: 
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Specific objectives are: 

1. O1-Applicable Systems Specifications for Sustainable Food and Resources 
(water etc.) Management. The main goal of this objective is first to carefully 
select and retrieve the latest data on the presence of the target substances 
from food resources (agricultural catchments, crops) and in contaminated 
food commodities and to set up applicable system specifications with 
strategic planning for research studies needed to obtain reliable and 
sustainable sensors/probes/devices. Specific targets and indicators in the 
selection process will be information on the type, incidence, and 
concentration levels, including minimum and maximum levels, of these 
substances in agricultural run-offs and food products;  

2. O2-Materials selection. Preliminary testing, selection of type of detection 
methodology. The main aim of the research activities of this objective will 
be to concentrate on finding and selecting the most promising (nano) 
materials for modified electrode, optical or spectroelectrochemical 
sensors/probes/devices for the target substances; 

3. O3-Development and evaluation of sensor/probe/device technology. The 
main goal of O3 is to select the optimized sensor/probes/devices for each 
of the target systems and to evaluate them in terms of detection limit and 
linear range on standard solutions to see if they met the requirements set 
out in O1 and to test for the influence of any interferences and the 
interference matrix; 

4. O4-Laboratory trials. Validation. The main aim of O4 will be to evaluate and 
validate the individual sensors/probes/devices in laboratory trials against 
real samples and to secure the reliability and sustainability of each one; 

5. O5-Dissemination The results will be disseminated in reports, 
presentations and publications and will be suitable for further work of 
exploitation and implementation in Romania, our country to safeguard food 
commodities and agricultural spin-offs. 

Methodology 

The following intermediate milestones (MS) are proposed: 

MS1. Applicable Systems Specifications 

MS2. Exploration and selection criteria, Materials selection 

MS3 Strategic planning 

MS4. Electrochemical sensors 

MS5. Optical (Photonics) devices 



MS6. Chemosensors 

MS7. Laboratory trials 

MS8. Management (Throughout) 

MS9. Dissemination (Throughout) 

The scientific work and technological development are structured distributed into 
EIGHT (8) core workpackages (WP’s): 

WP1: Data Retrieval Target Substances. 

WP2: Applicable Systems Specifications. 

WP3: Development, Evaluation Electrochemical sensors/probes/devices. 

WP4: Development, Evaluation Optical sensors/probes/devices. 

WP5: Development, Evaluation Chemo-sensors/devices. 

WP6: Validation, laboratory trials. 

WP7: Project Management. 

WP8: Dissemination. 

The workpackages (WP’s) are divided into the following tasks(activities): 

WP1: 

1.1 Carefully selection and retrievement of the latest data on the presence of the 
target substances from food resources (agricultural catchments, crops) and in 
contaminated food commodities. 

1.2 Creation of specific targets and indicators in the selection process with 
information on the type, incidence, and concentration levels, including 
minimum and maximum levels, of these substances in agricultural run-offs 
and food products. For nitrate and phosphate special attention should be 
given to obtain the real concentration values of both these 2 target 
substances coming from outside resources e.g. agricultural catchments as 
nitrate and phosphate may already be present in processed food. High level 
concentrations of both are health risks. 

WP2: 

2.1 Setup of applicable system specifications with strategic planning for research 
studies needed to obtain reliable and sustainable sensors/probes/devices. 

2.2 Preliminary investigation of various innovative pathways in terms of selection 
of proper sensor materials and detection devices for each of the 
sensors/probes/devices. 



WP3: 

3.1 Identification and selection of proper suitable sensor material, and design of 
suitable sensor membrane/surface, sensor transducer, signal transport, 
amplification, processing for electrochemical sensors. 

3.2 Construction and integration of different parts of the sensor probe into a 
suitable nano-structured sensing probe. 

3.3 In-depth investigation and characterization of the functionality of the physical 
and chemical parameters of the sensing probe. 

3.4 Optimization with constant in-depth evaluation of the electrochemical sensor 
in terms of concentration range, selectivity, response characteristics and 
detection limit for each of the selected target analytes/substance. 

3.5 Evaluation electrochemical sensor devices on standard solutions of target 
analytes on laboratory scale. 

3.6 Evaluation of interference matrices. 

WP4: 

4.1 Identification and selection of proper suitable optical microscopic detection 
probe units (UV/Vis, fluorescence and chemiluminescence (with quantum-dots), 
NIR, Raman, AFM). 

4.2 Identification and selection of proper energy sources and filtering units for 
each optical device as needed. 

4.3 Development with in-depth investigation and characterization of each 
individual type of optical device with careful strategic planning regarding the 
suitability as optical microscopic detection device. 

4.4 Identification and selection of possible breakthroughs devices that is suitable 
as proper functional devices for further investigation for determination of the 
selected target analytes/substances as needed. 

4.5 Identification and selection of proper fluorescent materials/species/dyes with 
suitable chromophores properties to interact with the targets 
analytes/substrances or derivatives thereof. 

4.6 In-depth investigation of electromagnetic spectrums (UV/Vis, NIR, Raman) for 
suitable proper spectrochemical methods for qualitative identification (finger 
printing/pattern recognition capability) and possible quantitation for 
determination of the target analytes/substances as needed. 

4.7 Identification and selection of individual or multiple wavelengths properties 
for proper suitable sensitive responses towards target analytes/substances as 
needed. 



4.8 Enhancement of response sensitivity and selectivity with extensive 
characterization using glowing tags like fluorescence, chemiluminescence, 
quantum-dots and non-glowing tags like SERS where needed. 

4.9 Optimization with constant in-depth evaluation of the selected individual 
optical devices in terms of concentration range, selectivity, response 
characteristics and detection limit for standard solutions of each of the target 
analytes. 

WP5: 

5.1 Identification and selection of proper suitable molecular material that can act 
as substrate to any of the targets analytes/substances or derivatives thereof to 
reveal fast fluorescent properties.  

5.2 Optimization with constant in-depth evaluation of the selected individual 
chemo-sensors devices in terms of concentration range, selectivity, response 
characteristics and detection limit for standard solutions of each of the target 
analytes. 

WP6: 

6.1 Validation of each of the sensors/probes/devices from WP3, WP4 and WP5 in 
laboratory trials.  

WP7: 

7.1 Continuous progress evaluation and assessment of the project. 

7.2 Continuous proper coordination and project management. 

WP8: 

8.1 Dissemination with a website, flyers and of results through patents, 
published papers in ISI peer-reviewed journals, presentations at workshops, 
conferences, seminars.  

8.2 Integration of knowledge with training/education of students/young 
researchers. 

Dissemination 

Papers published: 

1. Determination of Tryptophan in Pharmaceutical Formulations using a 
Sequential Injection - Zone Fluidic - Chemiluminescence Tubular Reactor. 
Ramona Georgescu-State and Jacobus (Koos) Frederick van Staden 

 Analytical Letters, In Press. On-line. 
 



2. Fluorimetric Determination of Nitrite in Water using a novel Fluorescence 
Dye 
Ramona Georgescu-State, Jacobus (Koos) Frederick van Staden and Luisa-
Roxana Popescu-Mandoc 

 Microchemical Journal, 137, 418-421, 2018 
  
Papers presented at conferences: 
 

1. RELIABLE, SUSTAINABLE, SUFFICIENT AND CONVENIENT DEVICES 
AND/OR SYSTEMS FOR REAL-TIME INTERACTIVE MONITORING AND 
CONTROL. 
JACOBUS (KOOS) F VAN STADEN 
The 41th Congress of the American Romanian Academy of Arts and 
Sciences, August 2-5, 2017, Sinaia Romania. 

 
2. Determination of lead in water using modified electrodes based on 

phthalocyanine, Georgiana-Luiza Arnold, Jacobus (Koos) Frederick van 
Staden, Ramona Georgescu-State, Luisa-Roxana Popescu-Mandoc, The 
41th Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, 
August 2-5, 2017, Sinaia Romania. 

 
3. A FLUORIMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF NITRITE IN 

WATE R, Ramona Georgescu-State, Jacobus (Koos) Frederick van Staden, 
and Georgiana-Luiza Arnold, The 41th Congress of the American Romanian 
Academy of Arts and Sciences, August 2-5, 2017, Sinaia Romania. 

4. HEAVY METALS DETECTIONS USING STOCHASTIC MICROSENSORS 
Ioana-Georgiana Lazar, Raluca-Ioana Stefan-van Staden, Livia Alexandra 
Gugoasa, Jacobus Frederick van Staden, The 41th Congress of the 
American Romanian Academy of Arts and Sciences, August 2-5, 2017, 
Sinaia Romania. 

5. MICROBIOLOGICAL STUDY: EFFECT OF PINACEAE AND LAMIACEAE 
ESSENTIAL OILS ON 3 BACTERIAL GERMS, Ioana Adina Oancea, Jacobus 
(Koos) Frederick van Staden, Elena Oancea , Eleonora-Mihaela Ungureanu. 
The 41th Congress of the American Romanian Academy of Arts and 
Sciences, August 2-5, 2017, Sinaia Romania 

 
6. Pattern Recognition of Cu(II), Cd(II), Hg(II), and Pb(II) in Waste Water 

Samples, Jacobus (Koos) Frederick van Staden, EUROANALYSIS2017, 
STOCKHOLM. SWEDEN. 28 AUG-1 SEPT 2017. 
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1. Determinarea ionilor de Cd2+ şi Pb2+ din diferite probe de apă folosind 

electrozi pe bază de grafit, grafene şi oxid de grafenă redus 

 

Determinarea ionilor de Cd2+ şi Pb2+ din diferite probe de apă s-a realizat cu ajutorul 

senzorilor pe bază de grafit (G), grafene (GR) şi oxid de grafenă redus (rGRox) modificaţi cu 

ftalocianină de fier (II) (Fe(II)Pc) (iron(II) phthalocyanine), ftalocianină de nichel (Ni(II)Pc) 

(nickel(II) phthalocyanine) şi mangan (III) 5,10,15,20-tetra (4-piridil) -21H, 23H-porfin clorura 

de tetrakis (metoclorură) (Mn(III)TPP) (manganese(III) 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-

porphine chloride tetrakis(methochloride)).  

Experimentele electrochimice s-au efectuat cu ajutorul unui potențiostat/galvanostat 

AUTOLAB PGSTAT100N cu un fir de platină drept contra electrod și Ag|AgCl, ca electrod de 

referință. Variaţia de pH s-a realizat cu ajutorul CyberScan PCD 6500 Multiparameter. 

 

1.1. Determinarea ionilor de Pb2+ din diferite probe de apă 

Pentru determinarea ionilor de Pb2+ s-au utilizate senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, 

Mn(III)TPP/G, GR, Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR, rGRox, Fe(II)Pc/rGRox, 

Ni(II)Pc/rGRox. Senzorii preparaţi au fost păstraţi la întuneric la temperatura camerei. 

Experimentele de voltametrie puls-diferenţială de stripping anodic au fost efectuate la 10 

mV/s cu amplitudine de 50 mV și timpul pulsului de 0,2 s. 

 

 

 

 



1.1.1. Optimizarea pH-ului şi a electrolitului suport 

Pentru optimizarea pH-ului s-a utilizat o soluţie de tampon fosfat (PBS) (0.1 mol/L) cu 

pH-ul cuprins între 2-10 şi diferiţi electroliţi: NaCl, KCl, NaNO3. Figura 1.1. prezintă influenţa 

pH-ului şi a electrolitului pentru fiecare senzor. Se observă că pH=ul 2 prezintă cel mai bun 

răspuns, alături de KCl pentru senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, Mn(III)TPP/G, GR, 

Fe(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR, Fe(II)Pc/rGRox şi NaCl pentru senzorii Ni(II)Pc/GR, rGRox, 

Ni(II)Pc/rGRox. 

 

1.1.2. Influenţa potenţialului de reducere şi a timpului de reducere 

Figura 1.2 prezintă influenţă timpului de reducere şi a potenţialului de reducere, folosind 

ca electrolit suport o soluţie de 0.1 M KCl, PBS pH=2 pentru senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, 

Mn(III)TPP/G, GR, Fe(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR, Fe(II)Pc/rGRox. Tabelul 1.1 prezintă 

condiţiile optime experimentale. 

Influenţa potenţialului de reducere şi a timpului de reducere pentru senzorii Ni(II)Pc/GR, 

rGRox şi Ni(II)Pc/rGRox s-a realizat în soluţie de 0.1 mol/L KCl, PBS pH=2 sau 0.1 mol/L 

NaCl, PBS pH=2 (Figura 1.3). Se observă un răspuns mai bun pentru determinările efectuate în 

0.1 mol/L KCl, PBS pH=2. Tabelul 1.2 prezintă valorile obţinute ce se păstrează pentru 

determinările următoare. 

 

 

 

 

 



 

  
 

  
 

   

     

 

Fig.1.1. Influenţa pH-ului şi a electrolitului pentru fiecare senzor; concentraţia ionilor de Pb2+      

este 10-4 mol/L 

 

 

 

 

 



  
 

   

   

   

   
 

 

 

Fig. 1.2. Influenţă potenţialului (V) de reducere şi a timpului (s) de reducere, folosind ca 

electrolit suport o soluţie de 0.1 M KCl, PBS pH=2, concentraţia ionilor de Pb2+ este 10-4 mol/L 

 



Tabel 1.1. Condiţiile optime experimentale pentru senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, 

Mn(III)TPP/G, GR, Fe(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR, Fe(II)Pc/rGRox 

Condiţii 
Senzor Electrolit PBS Potenţial de 

reducere (V) 
Timp de 

reducere (s) 
G KCl pH=2 -1.1 150 

Fe(II)Pc/G KCl pH=2 -1.2 150 
Ni(II)Pc/G KCl pH=2 -1.2 180 

Mn(III)TPP/G KCl pH=2 -1.2 150 
GR KCl pH=2 -1.2 150 

Fe(II)Pc/GR KCl pH=2 -1.2 150 
Mn(III)TPP/GR KCl pH=2 -1.2 180 
Fe(II)Pc/rGRox KCl pH=2 -1.2 150 

 

   

   

 
  

 
  

 

Fig. 1.3. Influenţă potenţialului (V) de reducere şi a timpului (s) de reducere, folosind ca 

electrolit support: 0.1 M KCl, PBS pH=2 sau 0.1 M NaCl, PBS pH=2, [Pb2+] = 10-4 mol/L 



Tabel 1.2. Condiţiile optime experimentale pentru senzorii Ni(II)Pc/GR, rGRox, Ni(II)Pc/rGRox 

Condiţii 
Senzor Electrolit PBS Potenţial de 

reducere (V) 
Timp de 

reducere (s) 
Ni(II)Pc/GR KCl pH=2 -1.2 180 

rGRox KCl pH=2 -1.2 150 
Ni(II)Pc/rGRox KCl pH=2 -1.2 150 

 
1.3. Curba de calibrare pentru ionii de Pb2+ 

Curbele de calibrare pentru ionii de Pb2+ au fost înregistrate în condițiile optime. Figura 

1.4 prezintă curbele de calibrare înregistrate pentru senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, 

Mn(III)TPP/G, GR, Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR, rGRox, Fe(II)Pc/rGRox, 

Ni(II)Pc/rGRox. S-au obţinut limite de detecţie şi coeficienţi de corelaţie foarte buni. Tabelul 1.3 

prezintă rezultatele pentru senzori. 

Senzorii Mn(III)TPP/GR şi Fe(II)Pc/rGRox prezintă cea mai mică sensibilitate. 

Ni(II)Pc/GR prezintă cea mai scăzută sensibilitate. 

 

Tabel 1.3.  Răspunsul characteristic pentru electrozii utilizați pentru determinarea ionilor 

de Pb2+ 

Senzor Ecuaţia de calibrare* R2 r Sensibilitate 
Domeniul liniar de 

concentraţie 
(μg/L) 

G H = -2.57∙10-8 + 4.57∙10-7∙C 0.9951 0.9975 4.57∙10-7 0.0207-1.035 
Fe(II)Pc/G H = -4.99∙10-9 + 3.12∙10-7∙C 0.9962 0.9981 3.12∙10-7  0.00207-1.035 
Ni(II)Pc/G H = 2.46∙10-9 + 1.61∙10-7∙C 0.9981 0.9990 1.61∙10-7 0.01035-1.035 

Mn(III)TPP/G H = 1.21∙10-8 + 1.13∙10-7∙C 0.9974 0.9987 1.13∙10-7 0.01035-10.35 
GR H = -9.53∙10-10 + 4.92∙10-7∙C 0.9961 0.9980 4.92∙10-7 0.01035-1.035 

Fe(II)Pc/GR H = 1.89∙10-9 + 3.39∙10-7∙C 0.9961 0.9980 3.39∙10-7 0.00207-1.035 
Ni(II)Pc/GR H = -2.03∙10-8 + 8.77∙10-7∙C 0.9952 0.9976 8.77∙10-7 0.00207-1.035 

Mn(III)TPP/GR H = 2.18∙10-8 + 8.13∙10-8∙C 0.9966 0.9992 8.13∙10-8 0.01035-10.35 
rGRox H = 2.31∙10-9 + 3.86∙10-7∙C 0.9970 0.9985 3.86∙10-7 0.00207-0.1035 

Fe(II)Pc/rGRox H = 2.03∙10-9 + 5.73∙10-8∙C 0.9962 0.9981 5.73∙10-8 0.001035-1.035 
Ni(II)Pc/rGRox H = -6.83∙10-10 + 1.56∙10-7∙C 0.9974 0.9987 1.56∙10-7 0.001035-1.035 
* H reprezintă înălţimea picului (A), C reprezintă concentraţia în (μg/L) 



 
 

  

  

  

  

 

 

 

Fig. 1.4. Curbe DPV de stripping anodic obţinute pentru diferite concentrații de ioni Pb2+. 

Inserat: curba de calibrare corespunzătoare 



1.4. Studiul interferenţilor  

Pentru determinarea interferenţilor s-a folosit o soluţie mixtă de 1:10. Această metodă a 

fost utilizată pentru a determina selectivitatea senzorilor utilizând coeficienții de selectivitate 

amperometrici, Kampsel (definit de Wang). Pentru un ordin de mărime mai mare de 0.001 

compusul interferă cu ionii de Pb2+. Tabelul 1.4 prezintă coeficienţii de selectivitate 

amperometrici pentru interferenţii studiaţi. Se observă că toţi anionii şi cationii interferă. 

 

Tabel 1.4. Coeficienții de selectivitate amperometrici 

 Kamp
sel 

 Cu2+ Ni2+ NH4+ Fe3+ Ca2+ Na+ NO2- CO32- SO42- CH3COO- 
G 0.203 0.049 -0.080 0.057 -0.085 -0.076 -0.083 -0.036 -0.053 -0.094 

Fe(II)Pc/G -0.038 -0.063 -0.063 0.470 -0.079 -0.099 -0.022 -0.051 -0.030 -0.086 
Ni(II)Pc/G -0.088 -0.073 -0.074 0.0519 -0.011 -0.011 -0.062 -0.089 -0.008 -0.084 

Mn(III)TPP/G -0.060 -0.088 -0.096 0.226 -0.072 -0.098 -0.081 -0.098 -0.061 -0.057 
GR -0.071 -0.073 -0.093 -0.091 -0.088 -0.093 -0.059 -0.063 -0.087 -0.091 

Fe(II)Pc/GR -0.033 -0.049 -0.079 -0.008 -0.075 -0.004 -0.061 -0.068 -0.091 -0.041 
Ni(II)Pc/GR -0.085 -0.082 -0.092 -0.039 -0.075 -0.076 -0.023 -0.079 -0.015 -0.080 

Mn(III)TPP/GR -0.035 -0.080 -0.087 -0.058 -0.095 -0.094 -0.054 -0.083 -0.038 -0.092 
rGRox -0.057 -0.092 -0.083 -0.040 -0.096 -0.097 -0.050 -0.070 -0.093 -0.091 

Fe(II)Pc/rGRox -0.016 -0.061 -0.040 -0.048 -0.080 -0.096 -0.063 -0.036 -0.080 0.009 
Ni(II)Pc/rGRox 0.005 -0.007 -0.029 -0.094 -0.063 -0.096 -0.088 -0.092 -0.009 -0.056 

 

1.5. Determinarea ionului de Pb2+ din diferite probe de apă 

Rezultatele obținute prin utilizarea senzirilor sunt în concordanţă cu cele obținute prin 

metoda ICP-OES (Tabelul 1.5) şi aceşti senzori se pot utiliza pentru determinarea ionilor de Pb2+ 

din diferite probe de apă. 

 

 

 

 



Tabel 1.5. Concentrația de cadmiu (μg/L) găsită în probele de apă folosind tehnica 

voltametria de redizolvare anodică 

 Proba 5268 Proba 281 Proba 501 Proba 452 
Apă uzată Apă de suprafaţă Apă de izvor Apă subterană 

ASV ICP-OES ASV ICP-OES ASV ICP-OES ASV ICP-OES 
G 5.46 5.5 1.37 1.40 1.04 1.10 0.58 0.6 

Fe(II)Pc/G 5.49 5.5 1.39 1.40 1.09 1.10 0.59 0.6 
Ni(II)Pc/G 5.48 5.5 1.38 1.40 1.04 1.10 0.48 0.6 

Mn(III)TPP/G 5.16 5.5 1.35 1.40 1.09 1.10 0.53 0.6 
GR 5.41 5.5 1.34 1.40 0.90 1.10 0.55 0.6 

Fe(II)Pc/GR 5.42 5.5 1.36 1.40 1.02 1.10 0.59 0.6 
Ni(II)Pc/GR 5.31 5.5 1.38 1.40 0.98 1.10 0.58 0.6 

Mn(III)TPP/GR 5.21 5.5 1.35 1.40 1.06 1.10 0.54 0.6 
rGRox 5.47 5.5 1.37 1.40 1.01 1.10 0.59 0.6 

Fe(II)Pc/rGRox 5.44 5.5 1.38 1.40 1.07 1.10 0.57 0.6 
Ni(II)Pc/rGRox 5.47 5.5 1.37 1.40 0.89 1.10 0.59 0.6 
ASV = voltametria de redizolvare anodică (anodic stripping voltammetry)  
ICP-OES  = Spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (Inductively coupled 
plasma atomic emission spectroscopy) 

 

1.2. Determinarea ionilor de Cd2+ din diferite probe de apă 

Pentru determinarea ionilor de Cd2+ s-au utilizate senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, 

Mn(III)TPP/G, GR, Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR. Senzorii au fost păstraţi la 

întuneric la temperatura camerei. 

Experimentele de voltametrie puls-diferenţială de stripping anodic au fost efectuate la 10 

mV/s cu amplitudine de 50 mV și timpul pulsului de 0,2 s. 

 

1.2.1. Optimizarea pH-ului şi a electrolitului suport 

Pentru optimizarea pH-ului s-a utilizat o soluţie de tampon fosfat (PBS) (0.1 mol/L) cu 

pH-ul cuprins între 2-10 şi diferiţi electroliţi: NaCl, KCl, NaNO3. Figura 1.5 prezintă influenţa 

pH-ului şi a electrolitului pentru fiecare senzor. Se observă că pH-ul 2 prezintă cel mai bun 

răspuns, alături de NaNO3,KCl pentru senzorii GR, Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR, 



pH-ul 3 cu electrolitul KCl sau NaCl  pentru senzorii G, Ni(II)Pc/G, Mn(III)TPP/G, GR şi pH=4 

cu KCl pentru senzorul Fe(II)Pc/G. 

 
  

  

 

  

 

 

Fig. 1.5. Influenţa pH-ului şi a electrolitului pentru fiecare senzor; concentraţia ionilor de Cd2+      

este 10-4 mol/L 

1.2.2. Influenţa potenţialului de reducere şi a timpului de reducere 

Figura 1.6 prezintă influenţă timpului de reducere şi a potenţialului de reducere, folosind 

ca electrolit suport o soluţie de 0.1 M KCl, PBS pH=2, PBS pH=3 sau PBS pH=4 pentru senzorii 

G, Fe(II)Pc/G, Mn(III)TPP/G, Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR. Tabelul 1.6 prezintă 

condiţiile optime experimentale. 



  
 

   

  
 

 
 

 

 

Fig.6. Influenţă potenţialului (V) de reducere şi a timpului (s) de reducere, concentraţia ionilor 

de Cd2+ este 10-4 mol/L 

 

 

 



Tabel 1.6. Condiţiile optime experimentale pentru senzorii G, Fe(II)Pc/G, Mn(III)TPP/G, 

Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR 

Condiţii 
Senzor Electrolit PBS Potenţial de 

reducere (V) 
Timp de 

reducere (s) 
G KCl pH=3 -1.4  180 

Fe(II)Pc/G KCl pH=4 -1.3 210 
Mn(III)TPP/G KCl pH=3 -1 180 
Fe(II)Pc/GR KCl pH=2 -1 180 
Ni(II)Pc/GR KCl pH=2 -1.5 240 

Mn(III)TPP/GR KCl pH=2 -1.2 150 
 

Influenţa potenţialului de reducere şi a timpului de reducere pentru senzorii Ni(II)Pc/G şi 

GR s-a realizat în soluţie de 0.1 mol/L NaCl, PBS pH=3 sau 0.1 mol/L KCl, PBS pH=3 şi 

respectiv, 0.1 mol/L NaCl, PBS pH=3 sau 0.1 mol/L NaNO3 pH=2 (Figura 1.7). Tabelul 1.7  

prezintă valorile obţinute ce se păstrează pentru determinările următoare. 

 

  

   

  

 

 

Fig.1.7. Influenţă potenţialului (V) de reducere şi a timpului (s) de reducere, concentraţia ionilor 

de Cd2+ este 10-4 mol/L 

 



Tabel 1.7. Condiţiile optime experimentale pentru senzorii Ni(II)Pc/G şi GR 

Condiţii 
Senzor Electrolit PBS Potenţial de 

reducere (V) 
Timp de 

reducere (s) 
Ni(II)Pc/G NaCl pH=3 -1.4 180 

GR NaCl pH=3 -1.3 210 
 

1.2.3. Curba de calibrare pentru ionii de Cd2+ 

Curbele de calibrare pentru ionii de Cd2+ au fost înregistrate în condițiile optime. Figura 

1.8 prezintă curbele de calibrare înregistrate pentru senzorii G, Fe(II)Pc/G, Ni(II)Pc/G, 

Mn(III)TPP/G, GR, Fe(II)Pc/GR, Ni(II)Pc/GR, Mn(III)TPP/GR. S-au obţinut limite de detecţie 

şi coeficienţi de corelaţie foarte buni. Tabelul 1.8 prezintă rezultatele pentru senzori. 

Senzorii Mn(III)TPP/GR şi Fe(II)Pc/rGRox prezintă cea mai mică sensibilitate. 

Ni(II)Pc/GR prezintă cea mai scăzută sensibilitate. 

 

Tabel 1.8.  Răspunsul characteristic pentru electrozii utilizați pentru determinarea ionilor 

de Cd2+ 

Senzor Ecuaţia de calibrare* R2 r Sensibilitate 
Domeniul liniar de 

concentraţie 
(μg/L) 

G H = -1.18∙10-7 + 1.67∙10-9∙C 0.9970 0.9989 1.67∙10-9 56-1120 
Fe(II)Pc/G H = -1.37∙10-8 + 4.53∙10-10∙C 0.9983 0.9992 4.53∙10-10 5.6-1120 
Ni(II)Pc/G H = -4.15∙10-8 + 1.26∙10-9∙C 0.9958 0.9979 1.26∙10-9 56-1120 

Mn(III)TPP/G H = -6.82∙10-9 + 2.42∙10-10∙C 0.9951 0.9976 2.42∙10-10 11.2-560 
GR H = -2.84∙10-8 + 5.29∙10-10∙C 0.9980 0.9990 5.29∙10-10 56-1120 

Fe(II)Pc/GR H = -4.95∙10-9 + 2.51∙10-10∙C 0.9961 0.9981 2.51∙10-10 5.6-560 
Ni(II)Pc/GR H = -2.85∙10-8 + 7.08∙10-10∙C 0.9976 0.9988 7.08∙10-10 11.2-1120 

Mn(III)TPP/GR H = -4.02∙10-8 + 7.27∙10-10∙C 0.9953 0.9977 7.27∙10-10 11.2-1120 
* H reprezintă înălţimea picului (A), C reprezintă concentraţia în (μg/L) 

 

 

 



  

  

 
 

 

 
 

Fig. 1.8. Curbe DPV de stripping anodic obţinute pentru diferite concentrații de ioni Cd2+. 

Inserat: curba de calibrare corespunzătoare 

 



1.2.4. Studiul interferenţilor  

Pentru determinarea interferenţilor s-a folosit o soluţie mixtă de 1:10. Această metodă a 

fost utilizată pentru a determina selectivitatea senzorilor utilizând coeficienții de selectivitate 

amperometrici, Kampsel (definit de Wang). Pentru un ordin de mărime mai mare de 0.001 

compusul interferă cu ionii de Pb2+. Tabelul 1.9 prezintă coeficienţii de selectivitate 

amperometrici pentru interferenţii studiaţi. Se observă că toţi anionii şi cationii interferă. 

 

Tabel 1.9. Coeficienții de selectivitate amperometrici 

 Kamp
sel 

 Cu2+ Ni2+ NH4+ Fe3+ Ca2+ Na+ NO2- CO32- SO42- CH3COO- 
G -0.055 -0.009 -0.054 -0.052 -0.061 -0.074 -0.034 -0.066 -0.083 -0.096 

Fe(II)Pc/G -0.099 -0.051 -0.077 -0.097 -0.088 -0.076 -0.085 -0.078 -0.066 -0.079 
Ni(II)Pc/G -0.081 -0.001 -0.077 -0.090 -0.068 -0.085 -0.084 -0.079 -0.077 -0.084 

Mn(III)TPP/G -0.044 -0.053 -0.072 -0.062 -0.054 -0.061 -0.093 -0.068 -0.091 -0.081 
GR -0.099 -0.093 -0.026 -0.046 -0.093 -0.094 -0.066 -0.071 -0.085 -0.087 

Fe(II)Pc/GR -0.099 -0.011 -0.084 -0.079 -0.049 -0.092 -0.038 -0.086 -0.095 -0.036 
Ni(II)Pc/GR -0.099 -0.094 -0.081 -0.038 -0.094 -0.081 -0.051 -0.092 -0.083 -0.026 

Mn(III)TPP/GR -0.098 -0.064 -0.091 -0.061 -0.064 -0.071 -0.054 -0.088 -0.083 -0.062 
 

1.2.5. Determinarea ionului de Cd2+ din diferite probe de apă 

Rezultatele obținute prin utilizarea senzorilor sunt în concordanţă cu cele obținute prin 

metoda ICP-OES (Tabelul 1.10) şi aceşti senzori se pot utiliza pentru determinarea ionilor de 

Cd2+ din diferite probe de apă. 

 

 

 

 

 



Tabel 1.10. Concentrația de cadmiu (μg/L) găsită în probele de apă folosind tehnica 

voltametria de redizolvare anodică 

 Proba 5268 Proba 5269 Proba 5270 Proba 449 
Apă uzată Apă de suprafaţă Apă de izvor Apă subterană 

ASV ICP-OES ASV ICP-OES ASV ICP-OES ASV ICP-OES 
G 0.46 0.5 0.46 0.5 0.49 0.5 0.36 0.4 

Fe(II)Pc/G 0.48 0.5 0.43 0.5 0.44 0.5 0.37 0.4 
Ni(II)Pc/G 0.45 0.5 0.47 0.5 0.47 0.5 0.38 0.4 

Mn(III)TPP/G 0.48 0.5 0.47 0.5 0.49 0.5 0.39 0.4 
GR 0.45 0.5 0.47 0.5 0.46 0.5 0.37 0.4 

Fe(II)Pc/GR 0.46 0.5 0.46 0.5 0.46 0.5 0.37 0.4 
Ni(II)Pc/GR 0.46 0.5 0.46 0.5 0.49 0.5 0.38 0.4 

Mn(III)TPP/GR 0.45 0.5 0.43 0.5 0.46 0.5 0.35 0.4 
ASV = voltametria de redizolvare anodică (anodic stripping voltammetry)  
ICP-OES  = Spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (Inductively coupled 
plasma atomic emission spectroscopy) 

 

1.3. Ionii de Pb2+ şi Cd2+ în amestec 

Voltamogramele ce conţin amestec de ioni de Pb2+ şi Cd2+ la  diferite concentraţii sunt 

prezentate în Figura 1.9. În tabelul 1.10 sunt prezentate condiţiile pentru determinarea ionilor de 

Pb2+ şi Cd2+ în amestec.  Se observă o bună separare a celor doi ioni metalici. Curentul este 

direct proportional cu concentraţia amestecului de ioni de metale grele. 

 

Tabelul 1.10. Condiţiile pentru determinarea ionilor de Pb2+ şi Cd2+ în amestec 

Condiţii 
Senzor Electrolit PBS Potenţial de 

reducere (V) 
Timp de 

reducere (s) 
G KCl pH=2 -1.4 180 

Fe(II)Pc/G KCl pH=2 -1.3 210 
Ni(II)Pc/G KCl pH=2 -1.4 180 

Mn(III)TPP/G KCl pH=2 -1.2 180 
GR KCl pH=2 -1.2 210 

Fe(II)Pc/GR KCl pH=2 -1.2 180 
Ni(II)Pc/GR KCl pH=2 -1.5 240 

Mn(III)TPP/GR KCl pH=2 -1.2 180 
 



  

  

  

  
 

Fig. 1.9. Curbe DPV de stripping anodic în 0.1 mol/L KCl PBS pH = 2,  ioni Pb2+ şi Cd2+ 

la diferite concentraţii 



2. DETERMINAREA DE METALE GRELE UTILIZAND SENZORI STOCASTICI 

 

Doi senzori stocastici au fost construiti si testate pentru determinarea metalelor grele din ape. 

Matricile alese pentru senzori au fost pasta de grafit si pasta de diamant; pentru imbunatatirea 

raspunsului senzorilor construiti, matricile s-au modificat cu un ligand (L) acid 1-H-pirol-1-

hexanoic.  

 

 

Schema 2.1 Structura ligandului utilizat la modificarea pastelor. 

 

Pastele au fost introduce intr-un tub cu diametrul de 380µm. Ca electrod de referinta s-a folosit 

electrodul de Ag/AgCl, iar ca electrod auxiliar s-a folosit un fir de Pt. 

Toate masuratorile s-au efectuat la 125mV vs Ag/AgCl. Din diagrame s-au determinat semnatura 

metalelor grele (valoarea toff) si caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici testate: 

domeniul linear de concentratie, sensibilitatea si limita de determinare pentru fiecare metal greu 

in parte. 

 

 

 

 



Tabelul 2.1 Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici utilizati la determinarea metalelor 

grele. 

Senzor Ion 
toff 

(s) 
Ecuatia de calibrare si 

coeficientul R* 

Domeniul linear 
de conc. 

(mol L-1) 

Sensibilitatea 

(s-1 mol L-1) 

Limita de 
determinare 

(mol L-1) 

L/GP 

Cu2+ 1.8 
1/ton=0.04+1.4x105xC; 

r=0.9994 
1.0x10-9 – 1.0x10-6 1.4x105 1.0x10-9 

Hg2+ 2.0 
1/ton=0.03+2.4x109xC; 

r=0.9953 
1.0x10-14 – 1.0x10-

11 
2.4x109 1.0x10-14 

Cd2+ 3.0 
1/ton=0.03+2.5x106xC; 

r=0.9983 
1.0x10-10 – 1.0x10-8 2.5x106 1.0x10-10 

Pb2+ 1.5 
1/ton=0.04+2.2x106xC; 

r=0.9998 
1.0x10-10 – 1.0x10-8 2.2x106 1.0x10-10 

L/DP 

Cu2+ 0.7 
1/ton=0.04+2.0x1010xC 

r=0.9997 
1.0x10-14 – 1.0x10-7 2.0x1010 1.0x10-14 

Hg2+ 2.5 
1/ton=0.04+1.5x1010xC; 

r=0.9999 
1.0x10-14 – 1.0x10-

12 
1.5x1010 1.0x10-14 

Cd2+ 1.5 
1/ton=0.05+1.9x105xC; 

r=0.9990 
1.0x10-9 – 1.0x10-7 1.9x105 1.0x10-9 

Pb2+ 2.8 
1/ton=0.04+3.2x106xC; 

r=0.9940 
1.0x10-10 – 1.0x10-8 3.2x106 1.0x10-10 

 

Diferenta intre semnaturile obtinute cu acelasi sensor pentru cele patru metale grele dovedeste 

faptul ca aceste metale pot fi determinate din probele de ape cu o fiabilitate ridicata, simultan. 

Domeniile lineare de concentratie corespund nivelelor de concentratie ale metalelor grele in apa. 

Sensibilitatea inregistrata este foarte buna, pentru ionii de Cu si Hg fiind cu mult mai ridicata, 

cand senzorii bazati de pasta de diamant sunt utilizati.  Limitele de determinare ale senzorilor 



bazati pe pasta de diamant sunt cu mult mai mici fata de cele ale senzorilor bazati pe pasta de 

grafit. 

 

Aceste caracteristici de raspuns au facilitat utilizarea fiabila a senzorilor la determinarea celor 

patru metale grele in apa. Rezultatele prezentate in Tabelul 2.2. arata ca este o foarte buna 

corelatie intre metoda propusa si cea standard, iar in cazul mercurului, daca prin metoda standard 

nu s-a determinat nimic, limitele de determinare fiind prea sus, prin metoda propusa, Hg s-a 

putut determina cu fiabilitate maxima. 

 

Tabelul 2.2. Determinarea metalelor grele din ape. 

Nr. crt.  Sample  Methods used  
Metal cations (MC), mg/L  

Cu2+  Hg2+  Cd2+  Pb2+  

1  P 280  

St. method  2.40  <0.01  <0.40  0.60  

(L/GP)*  2.44  0.0025  0.14  0.61  

(L/DP)*  2.19  0.0019  0.13  0.59  

2  P 281  

St. method  2.10  <0.01  <0.40  1.40  

(L/GP)*  2.30  0.0018  0.05  1.20  

(L/DP)*  2.95  0.0011  0.07  1.12  

3  P 282  

St. method  3.20  <0.01  <0.40  0.30  

(L/GP)*  3.17  0.0014  0.06  0.29  

(L/DP)*  3.18  0.0017  0.04  0.31  

4  P 284  

St. method  2.40  <0.01  <0.40  0.90  

(L/GP)*  2.17  0.0015  0.07  0.93  

(L/DP)*  2.86  0.0013  0.08  0.98  



5  P 285  

St. method  3.00  <0.01  <0.40  0.30  

(L/GP)*  3.60  0.0040  0.03  0.30  

(L/DP)*  3.23  0.0043  0.02  0.31  

6  P 373  

St. method  2.70  <0.01  <0.40  0.40  

(L/GP)*  2.80  0.0027  0.01  0.47  

(L/DP)*  2.55  0.0030  0.02  0.42  

7  P 374  

St. method  2.30  <0.01  <0.40  1.00  

(L/GP)*  2.10  0.0013  0.04  1.05  

(L/DP)*  2.20  0.0014  0.03  0.98  

8  P 377  

St. method  3.40  <0.01  <0.40  0.80  

(L/GP)*  3.29  0.0018  0.03  0.79  

(L/DP)*  3.43  0.0011  0.03  0.83  

9  P 383  

St. method  2.40  <0.01  <0.40  0.50  

(L/GP)*  2.39  0.0018  0.01  0.58  

(L/DP)*  2.21  0.0019  0.01  0.52  

10  P 409  

St. method  2.00  <0.01  <0.40  0.60  

(L/GP)*  2.15  0.0029  0.014  0.63  

(L/DP)*  2.22  0.0043  0.015  0.65  

11  P 410  

St. method  10.60  <0.01  <0.40  0.50  

(L/GP)*  10.80  0.0060  0.032  0.56  

(L/DP)*  9.80  0.0059  0.030  0.53  

12  P 419  

St. method  10.20  <0.01  <0.40  <0.15  

(L/GP)*  10.00  0.0070  0.030  0.04  

(L/DP)*  11.00  0.0067  0.050  0.05  



13  P 449  

St. method  11.90  <0.01  <0.40  <0.15  

(L/GP)*  11.50  0.0027  0.027  0.05  

(L/DP)*  12.30  0.0031  0.030  0.03  

14  P 450  

St. method  3.90  <0.01  <0.40  <0.15  

(L/GP)*  3.20  0.0013  0.028  0.09  

(L/DP)*  4.15  0.0014  0.020  0.08  

15  P 451  

St. method  13.70  <0.01  <0.40  1.00  

(L/GP)*  13.90  0.0068  0.026  0.98  

(L/DP)*  14.00  0.0070  0.030  0.92  

16  P 452  

St. method  8.60  <0.01  <0.40  0.60  

(L/GP)*  8.16  0.0090  0.030  0.59  

(L/DP)*  7.96  0.0091  0.020  0.65  

17  P 497  

St. method  2.30  <0.01  <0.40  0.40  

(L/GP)*  2.17  0.0012  0.120  0.38  

(L/DP)*  2.43  0.0015  0.180  0.41  

18  P 498  

St. method  2.10  <0.01  <0.40  0.20  

(L/GP)*  2.50  0.0034  0.060  0.24  

(L/DP)*  2.66  0.0030  0.059  0.20  

19  P 499  

St. method  2.50  <0.01  <0.40  0.60  

(L/GP)*  2.70  0.0012  0.140  0.62  

(L/DP)*  2.48  0.0010  0.100  0.66  

20  P 501  

St. method  2.50  <0.01  <0.40  1.10  

(L/GP)*  2.54  0.0020  0.220  1.30  

(L/DP)*  2.43  0.0018  0.240  0.94  



21  P 502  

St. method  2.80  <0.01  <0.40  0.40  

(L/GP)*  2.57  0.0017  0.220  0.45  

(L/DP)*  2.60  0.0018  0.020  0.40  

 

 

3. DETERMINARE SIMULTANA DE NITRATI SI NITRITI IN APE 

 

Determinarea simultana a nitratilor si nitritilor din ape este foarte importanta pentru sanatatea 

publica. Pana in prezent nu este o metoda fiabila care sa ii poata determina simultan astfel incat 

concentratia lor sa fie cunoscuta in orice moment. Avantajul utilizarii senzorilor stocastici este 

posibilitatea efectuarii unei analize calitative fiabile, urmata de o analiza cantitativa.  

Doi senzori s-au construit pentru determinarea simultana a nitratilor si nitritilor: un sensor bazat 

pe imobilizarea protoporfirinei IX in pasta de nanopudra de grafena (nanoG) si al doilea senzor 

bazat pe imobilizarea protoporfirinei IX in pasta de grafena redusa (redG). 

Caracteristicile de raspuns ale acestor senzori pentru determinarea nitratilor si nitritilor sunt 

prezentate in Tabelul 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelul 3.1. Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici pentru determinarea nitratilor si 

nitritilor. 

Senzor 
stocastic 

Analit 
toff 

(s) Ecuatia de calibrare si r* 

Domeniul linear 
de concentratie 

(mol L-1) 

Sensibilitatea 

(s-1 mol L-1) 

Limita de 
determinare 

(mol L-1) 

nanoG 

NO3
- 0.7 

1/ton=0.03+1.4x106xC; 
r=0.9999 

1.0x10-10 – 1.0x10-8 4.0x106 1.0x10-10 

NO2
- 1.4 

1/ton=0.04+4.7x103xC; 
r=0.9958 

1.0x10-7 – 1.0x10-5 4.7x103 1.0x10-7 

RedG 

NO3
- 0.7 

1/ton=0.02+2.0x107xC 
r=0.9985 

1.0x10-11 – 1.0x10-9 2.0x107 1.0x10-14 

NO2
- 1.4 

1/ton=0.04+2.0x106xC; 
r=0.9999 

1.0x10-10 – 1.0x10-8 2.0x106 1.0x10-10 

 

Sensibilitatea, domeniul linear de concentratie si limita de determinare din Tabelul 3.1, arata ca 

senzori bazati pe grafena redusa au sensibilitatea cea mai mare, limita de determinare cea mai 

mica. 

Caracteristicile de raspuns obtinute pentru acesti senzori au facut posibila detectia simultana a 

nitratilor si nitritilor in ape. In acest stadiu, s-au efectuat teste de recovery, rezultatele fiind 

prezentate in tabelul urmator. 

 

 

 

 

 



Tabelul 3.2. Testele de recovery pentru nitrati si nitriti din ape. 

Stochastic 
sensors 

Analyte %, Recovery 

nanoG 
NO3

- 98.79±0.08 

NO2
- 97.96±0.12 

redG 
NO3

- 99.03±0.05 

NO2
- 98.98±0.10 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. DETERMINAREA FLUORIMETRICA A NITRITULUI IN APA UTILIZAND UN 

NOU COLORANT FLUORESCENT 

 

A fost propusă o metodă fluorimetrică simplă, sensibilă și selectivă pentru determinarea nitriților 

în diferite probe de apă (de exemplu: apa subterană, apa uzata geotermala, apa uzata menajera și 

apă potabilă). Determinarea fluorimetrică se bazează pe reacția de diazotare a nitritului cu un 

colorant fluorescent, si anume cu tetra-amino ftalocianina zinc (II) în mediu acid. În condițiile 

experimentale optime, nitritul poate fi determinat în domeniul liniar 10-6 - 10-4 mol/L cu limita de 

detecție de 2.04 x 10-8 mol/L. Metoda propusă a fost aplicată cu succes la determinarea nitritului 

în diferite probe de apă. Rezultatele au fost comparate favorabil cu rezultatele dintr-o metodă 

standard certificată ISO. 

 

 

 



4.1. Introducere 

Nitritul este o substanță foarte importantă ce a fost utilizată pe scară largă în producția 

alimentară, industrială și agricolă. Stațiile de epurare ale apelor uzate, evacuările industriale, 

agricultura, silvicultura și acvacultura de apa dulce sunt cele mai importante surse responsabile 

de poluarea apei și a solului, iar activitățile agricole reprezintă una dintre cele mai importante 

surse de poluare din Europa. Aplicarea în prezent a unor cantitati mari de nutrienți precum si 

supraîncărcarea și utilizarea ineficientă a acestor resurse face ca deversarea agricolă sa devina un 

factor major în eutrofizarea râurilor și lacurilor cu apă dulce. În consecință, nitritul este 

omniprezent ca produs de fertilizare in produsele derivate din nitrați, in producții agricole, 

reziduuri de plante, gunoi de grajd, etc. și devine un pericol in poluarea cu nitriți în diferite zone 

de apă (bazine hidrografice, ape reziduale, ape subterane, lacuri, apă potabilă) (Menció și colab., 

2016; Wakida și colab., 2005). În plus, aportul excesiv de nitriți din produsele alimentare și din 

apa potabilă este periculos pentru sănătatea umană și poate duce la multe boli cu formarea, de 

exemplu, a substanțelor nitrozaminice ce sunt cancerigene (Jo și colab., 2003). Mai multe 

organizații internaționale (Organizația Mondială a Sănătății, OMS) 

 (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf) și 

politicile UE (Directiva europeană privind apa potabilă) 

(http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html) ce sunt implicate în 

problemele de mediu sau în domeniul sănătății umane, sunt în măsură să îmbunătățească unul 

sau mai multe aspecte ale eficienței nutrienților în apa potabilă, iar unele au impus limite stricte 

în ceea ce privește cantitatea maximă de contaminanți care poate fi găsită în apa potabila. În 

acest sens, EPA (Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite) 

(https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=28&po=8) a stabilit un standard aplicabil 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=28&po=8


numit nivel maxim de concentrație (MCL) de 1 mg/L (1 ppm) pentru nitriți [EPA 2002; EPA 

2012], 9 august 2016 iar  Uniunea Europeană a stabilit un nivel maxim de 0.50 mg/L pentru 

nitriți în apa potabila. 

Prezența și nivelul de nitrit în poluarea apei este, prin urmare, de mare inters precum și diversele 

tehnici care au fost dezvoltate de-a lungul anilor pentru a detecta și pentru a reduce conținutul 

acestuia în diferite zone cu apă contaminata (Moorcroft si colab., 2001; Fox si colab., 1985; van 

Staden, 1982; van Staden și colab., 1996). Majoritatea metodelor utilizate (Moorcroft si colab., 

2001; Fox și colab., 1985) includ cromatografia: cromatografie lichidă de înaltă performanță 

(Zuo și colab., 2006; Li și colab., 2000; Kok și colab., 1983), cromatografia ionica (Zhu și 

colab., 2006, Ito și colab., 2005), detectarea electrochimică (Zhu și colab., 2009, Zhang și colab., 

2016, Thirumalraj și colab., 2016; Shivakumar și colab., 2017), injectare in flux cu detectie 

chemiluminescenta (Yaqoob si colab., 2012; Lu si colab., 2002) sau metode spectrofotometrice 

(van Staden, 1982; van Staden si colab., 1996; Moldovan, 2010; Aydın si colab., Abbas si colab., 

2000; Pourreza si colab., 2012) (de exemplu, reacția Griess). Pe lângă aceste tehnici de detectare 

bine cunoscute, am dezvoltat o metodă fluorimetrică simplă, sensibilă și selectivă pentru 

determinarea nitritului. Determinarea fluorimetrică se bazează pe reacția de diazotare a nitritului 

cu un colorant fluorescent, tetraamino ftalocianina de zinc (II) (ZnTAPc) într-un mediu acid. 

Metoda propusă a fost aplicată cu succes la determinarea nitritului în diferite probe de apă, iar 

rezultatele obținute au fost comparate în mod favorabil cu rezultatele obținute de la metodele 

standard certificate ISO. 

 

 

 



4.2. Parte experimentala 

4.2.1. Reactivi  

Toate substanțele chimice sunt din clasa reactivilor analitici. Apa deionizată a fost utilizată 

pentru prepararea tuturor soluțiilor. Apa deionizată a fost obținută dintr-un sistem de purificare a 

apei Direct-Q 3 (Millipore Corporation, Franța).  

O soluție stoc de nitrit 10-1 mol/L a fost preparată prin dizolvarea a 0.3450 g de nitrit de sodiu 

(achiziționat de la Sigma-Aldrich) în 50 ml de apă deionizată utilizând aceleași masuri de 

precauție ca cele descrise anterior (van Staden, 1982; van Staden și colab., 1996) și apoi a fost 

depozitata la frigider.  

Tetra-amino ftalocianina de zinc (II) a fost sintetizată și purificată așa cum s-a descris anterior 

(Georgescu și colab., 2015). Soluția stoc de tetra-amino ftalocianina de zinc (10-3 mol/L) a fost 

preparată prin dizolvarea a 0.0127 g de ZnTAPc în 20 ml de N, N-dimetilformamidă (DMF). 

Soluțiile de lucru ale ZnTAPc (10-4 mol/l) au fost preparate prin diluarea soluției stoc cu DMF. 

S-a preparat o soluție de acid clorhidric (HCl) (obținut de la Sigma-Aldrich) de 6 mol/L prin 

diluarea a 9.85 ml de HCI concentrat (37%) la 20 ml cu apă deionizată. Soluțiile de lucru au fost 

preparate zilnic prin diluarea corespunzătoare a soluției stoc cu apă deionizată. 

 

4.2.2. Instrumente 

Măsurătorile de fluorescență au fost efectuate cu un spectrometru QE65000 de la Ocean Optics 

(Dunedin, Florida) echipat cu o lampă cu xenon (HPX 2000). Sursa de lumină Xenon HPX-2000 

este o sursă cu o putere mare si o intensitate mare, care este utilă în special pentru aplicațiile 

fluorescente și pentru alte aplicații în care este necesară o lampă cu intensitate ridicată. 



Spectrometrul QE65000 este un spectrometru foarte sensibil. Rezultatele au fost obținute și 

procesate folosind un program software Spectra Suite. 

 

4.2.3. Prepararea probelor 

Au fost furnizate de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Ecologie Industrială 

(INCD ECOIND) diferite probe de apă (de exemplu: apa subterană, ape reziduale geotermale, 

ape uzate menajere și apa potabilă) din diferite zone. Aceste probe de apă au fost deja 

preanalizate prin metode standardizate de laborator cu metode standardizate de certificare ISO 

pentru nitriți. Probele de apă au fost filtrate printr-un filtru de dimensiune a porilor de 0.45 μm 

înainte de analiză. 

 

4.2.4. Procedura experimentală pentru calibrarea nitriților 

1 ml de ZnTAPc 10-4 mol/L și 2 ml de soluție de HCI 0.5 mol/L au fost transferate în diferite 

baloane volumetrice de 10 ml. La fiecare dintre aceste baloane s-a adăugat un volum cunoscut de 

soluție stoc standard de nitrit (van Staden, 1982; van Staden și colab., 1996) pentru a se obține 

concentrațiile finale cuprinse între 10-10 și 10-2 mol/L de nitrit. Amestecurile de soluție din 

fiecare balon volumetric s-au diluat până la 10 ml și apoi au fost amestecate bine. Intensitatea 

fluorescenței a fiecăreia dintre soluții a fost măsurată într-o celulă de cuarț de 1 cm la o lungime 

de undă de 827 nm și la temperatura camerei (25 °C). 

 

 

 

 



4.3. Rezultate si discutii 

4.3.1. Diazotizarea, efectul acidului clorhidric și caracteristicile de fluorescență ale tetra-amino 

ftalocianinei zinc (II) 

Originea și descoperirea formării compușilor diazoici din acidul azotic și aminele aromatice sunt 

atribuite lui Johann Peter Griess în 1857 (Griess, 1857), urmată de descoperirea colorantilor 

diazoici în 1861 (Griess, 1861) și în cele din urmă de prima dezvoltare în 1879 a determinării 

nitritilor folosind coloranți diazo (Griess, 1879). Determinarea cu reacția Griess depinde în mod 

obișnuit de diazotarea unei amine aromatice adecvate de nitritul acidificat cu reacția de cuplare 

ulterioară, asigurând un cromofor azo colorat din care concentrația de nitrit poate fi evaluată 

printr-o metoda obișnuită de reacție prezentata de Moorcroft și colab. (Moorcroft și colab., 

2001). Au fost făcute experimente preliminare pentru a vedea efectul concentrației de acid 

clorhidric și a diazotării nitriților asupra spectrelor de fluorescență ale tetra-amino ftalocianinei 

de zinc (II). Spectrele de fluorescență ale unei soluții de 10-4 mol/L ZnTAPc în DMF dau un 

maxim la λmax = 754 nm (Figura 4.1). 

 

Fig. 4.1. Spectrul de fluorescenta al tetra-amino ftalocianinei de zinc in DMF (10-4 mol/L), λmax 
= 754 nm 

 



Deoarece aciditatea este un factor important pentru reacția nitritului cu tetra-amino ftalocianina 

de zinc, experimentele s-au făcut in condițiile preliminare de [Nitrit] = 10-4 mol/L și [ZnTAPc] = 

10-4 mol/L pentru a estima efectul concentrației de acid clorhidric în domeniul de 0.05 - 6 mol/L. 

Se poate vedea în figura 4.2 că, concentrația de 0.5 mol/L HCI are cea mai mare intensitate de 

fluorescență și aceasta a fost aleasă pentru lucrarea experimentală ulterioară.  

 

Fig. 4.2. Efectul concentratiei de HCl asupra intensitatii fluorescentei. Conditii: [Nitrit] = 10-4 

mol/L; [ZnTAPc] = 10-4 mol/L 

Prin adăugarea unor concentrații diferite de nitrit (10-4 - 10-6 mol/L), a unor concentrații fixe 

pentru [ZnTAPc] = 10-4 mol/L și [HCl] = 0.5 mol/L, picul maxim al regiunii lungimii de undă 

(banda Q) s-a deplasat cu aproximativ 73 nm la λmax = 827 nm (figura 4.3), cu reacția de 

cuplare ulterioară, furnizând un cromofor azo colorat din care s-a putut determina concentrația de 

nitrit.  



 

Fig. 4.3. Spectrele de fluorescenta ale tetra-amino ftalocianinei de Zinc. (a) ZnTAPc+HCl+NO −
2  

(10-6 mol/L), (b) ZnTAPc+HCl+NO −
2  (10-5 mol/L), (c) ZnTAPc+HCl+NO −

2  (5x10-5 mol/L), and 

(d) ZnTAPc+HCl+NO −
2  (10-4 mol/L). Conditii: [ZnTAPc] = 10-4 mol/L, [HCl] = 0.5 mol/L, λmax 

= 827 nm 

4.3.3. Liniaritatea, sensibilitatea și precizia 

Curba de calibrare a nitritului a fost obținuta în intervalul de concentrații de 10-6 și 10-4 mol/L în 

condiții optime. Ecuația de regresie liniară a fost I = 2588.22 + 3.46 x C, unde I este intensitatea 

fluorescenței și C este concentrația de nitrit, avand coeficientul de corelație de 0.9997. Limita de 

detecție a fost de 2.4 x 10-8 mol/L, cea mai mică determinare cantitativă precisă a fost 10-6 mol/L 

iar deviația standard relativă (n = 5) a fost de 0.17% pentru concentratia de 10-4 mol/L de nitrit. 

 

4.3.4. Efectul ionilor străini 

S-au studiat, de asemenea, efectele diferiților ioni străini (cationi și anioni) asupra determinării 

nitritului 10-5 mol/L, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 4.1. Limita toleranta a fost definită 

ca concentrația ionului străin cauzand cel puțin o eroare relativă de 5% în fluorescența probei. 

După cum se poate observa în tabel, metoda propusă oferă o selectivitate bună, majoritatea 

ionilor examinați nu influențează determinarea nitriților în probele de apă. 

 



Table 4.1. Limitele tolerate ale ionilor straini in determinarea nitritului 10-5 mol/L  

Ioni straini Limita tolerata (raport molar) 

Ba2+ 1000 

Fe2+ 1000 

CH3COO- 1000 

Co2+ 500 

K+ 500 

CO −
3  500 

Cu2+ 100 

Ni2+ 100 

Pb2+ 100 

Br - 10 

Ca2+ 10 

Cl- 10 

Mn2+ 10 

Mg+ 10 

Zn2+ 10 

 

4.3.5. Determinarea probelor de nitrit în probe de apă 

Metoda propusă a fost aplicată pentru determinarea nitritului în diferite probe de apă (de 

exemplu: apa subterană, apa reziduala geotermala, apa uzata menajera). Rezultatele au fost 

comparate cu cele obținute utilizând metoda standard certificată ISO (metoda spectrofotometrică 

utilizând standardele SR EN 26777: 2002 și SR EN 6777: 2002/ C91: 2006). Există o bună 

corelație între rezultatele obținute prin metoda propusă și metoda standardizată certificată ISO 

pentru analiza nitritului. Rezultatele prezentate în tabelul 2 arată că recuperările au fost în 



cuprinse intre 90.87% și 91.60%, indicând faptul că, constituenții obișnuiți întâlniți în mod 

normal în probele de apă nu au interferat în determinarea nitritului, iar deviatia standard relativă 

(RSD%) a fost mai mică de 0.5% ( n = 5). 

 

Table 4.2.  Determinarea nitritului in diferite probe de apa  

Proba Metoda 
propusa 
(mg/L) 

Metoda 
standard* 

(mg/L) 

Recovery (%) RSD(%)** 

Apa subterana (1) 0.18 0.20 90.87  0.06 
Apa uzata geotermala (2) 0.39 0.43 91.33  0.08 
Apa uzata menajera (3) 0.17 0.18 91.60  0.16 
Apa uzata geotermala (4) 3.61 3.95 91.38 0.06 
Apa subterana (5) 0.48 0.52 92.51 0.07 
Apa potabila (6) 0.01 0.01 91.52 0.12 
Apa subterana (7) 0.12 0.13 91.70 0.33 
Apa potabila (8) 0.01 0.01 91.58 0.45 
Apa uzata menajera (9) 0.04 0.04 91.61 0.02 
Apa potabila (10) 0.06 0.06 92.94 0.06 

* Metode standard certificate ISO (SR EN 26777:2002 si SR EN 6777:2002/ C91:2006)  
** Deviatia standard relativa pentru 5 masuratori (n = 5) 
 
 

4.4. Concluzii 

Metoda fluorimetrică propusă are avantajele simplității, sensibilității ridicate și selectivității 

pentru determinarea nitritului în diferite probe de apă. Metoda actuală a fost comparată cu 

metoda standard certificată ISO și a fost aplicată cu succes la determinarea nitritului în probe de 

apă avand rezultate satisfăcătoare. 

 

 

 

 



5. DETERMINAREA PO4
3- DIN PROBE DE APE CONTAMINATE PRIN 

CHEMILUMINESCENȚĂ FOLOSIND SISTEMUL LUMINOL-K3Fe(CN)6 

 

Această tema descrie o analiză prin injectare în flux (CL-FIA) cu detecție prin 

chemiluminescență pentru determinarea PO43- din probele de apă contaminată. Sistemul implicat 

este unul simplu, care nu conține enzime, oferind o stabilitate ridicată. Reactivul oxidant utilizat 

în sistemul CL-FIA a fost fericianura de potasiu (K3Fe(CN)6). Răspunsul furnizat de acest sistem 

a fost liniar, cu un domeniu larg de concentrații ale ionul fosfat de 10 mmol/L și 0,1 µmol/L. În 

condiții optime limita de detecție este foarte scăzută, 14,8 nmol/L. Au fost utilizate probe de apă 

subterană, apă de izvoare, apă uzată menajeră, surse de ape reziduale geotermale și surse de apă 

de suprafață, pentru aplicarea analitică a metodei. Rezultatele obținute au fost în corelație bună 

cu metoda standard, ICP-OES; prin urmare, metoda propusă este o metodă de încredere și 

neinvazivă pentru o analiză rapidă a fosfatilor în probele de apă contaminată. 

5.1 Experimental 

5.1.1. Materiale și reactivi 

Fosfatul de sodiu, azotatul de sodiu, nitritul de sodiu, clorura de cadmiu, clorura de 

cupru, azotatul de plumb și fericianura de potasiu s-au achiziționat de la Sigma Aldrich. 

Luminolul a fost obținut de la Fluka. Concentrațiile tuturor soluțiilor stoc au fost de 1.0x10-2 

mol/L. Soluția stoc de fosfat a fost preparată în apă distilată. Pentru prepararea soluțiilor de 

fosfat de concentrații diferite (1.0x10-10 mol/L – 1.0x10-3 mol/L), s-a folosit metoda diluțiilor 

successive, în apă. Soluția stoc de luminol (1.0x10-2 mol/L) a fost preparată prin dizolvarea 



substantei în soluție tampon acetat de diferite pH-uri alcaline. Toate soluțiile au fost depozitate 

într-un loc uscat și întunecat, cu excepția soluției de luminol, care a fost păstrată la frigider la 2-

8oC. Toate substanțele chimice au fost de calitate analitică. 

5.1.2. Aparate și metode 

Toate măsurătorile au fost efectuate cu ajutorul unei analizor cu injecție secvențială Mini-

FloPro - Zone Fluidics cu detector de chemiluminescenţă (ECL-FIA), de la Global FIA, conectat 

la un laptop personal, utilizând software-ul FlowZF pentru achiziția de date. Instrumentul este 

echipat cu două valve de selectie acționate electric, o pompă milliGAT, un reactor termostatat și 

o instalație serpentină ca bobină de reținere. Detectorul este un Global FIA Firefly pentru 

detecția chemiluminescenței. 

5.1.3. Probe analitice 

Probe reale de apă au fost colectate din surse subterane, izvoare de apă dulce, surse de 

apă uzată, surse de apă reziduală geotermală și sursă de apă de suprafață (râul Olt). Toate probele 

de apă au fost analizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie 

Industrială (ECOIND), la București, utilizând metoda standard, spectrometria de emisie optică cu 

plasmă cuplată inductiv ICP-OES. 

5.2. Rezultate și discuții 

Toți parametrii pentru sistemul ECL-FIA utilizat pentru măsurarea cantității de fosfați din 

probele de apă au fost determinați prin alegerea oxidantul potrivit, a pH-ului la care are loc 

reacția de chemiluminescență (CL) și a concentrației optime de substanţă chemiluminescentă 

(luminal). Primul oxidant care a fost testat a fost apa oxigenată (H2O2) datorită sistemului clasic 



Luminol + H2O2, cunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune sisteme CL (Fig 5.1). Dar, în cazul 

nostru, peroxidul de hidrogen modifica pH-ul sistemului într-unul mai acid. Pentru determinarea 

fosfatului, PO43- și nu a celorlalţi ortofosfați, este nevoie de un mediu alcalin. 

 

Fig 5.1 Reacția luminolului cu H2O2, cu formare de acid 3-aminoftalic. 
 

În ceea ce privește această situație, s-au investigat alți trei reactivi oxidanți: fericianura de 

potasiu, permanganatul de potasiu și periodatatul de potasiu și așa cum se poate vedea în Fig. 

5.2, cel mai bun rezultat a fost obținut când s-a folosit o soluție de fericianură. 
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Fig.5.2 Răspunsul obţinut pentru 3 soluții diferite de oxidant: KMnO4 1mM, KIO4 1mM, K3[Fe(CN)6] 1mM  

 

Acidul 3-aminoftalic este compusul de reacție al luminolului cu un oxidant puternic și 

este specia care emite lumina, când reacția are loc in dimetil sulfoxid (DMSO). 

În anul 1970, Shevlin și Neufeld au comparat spectrul CL obținut în reacția luminolului 

catalizată de fericianura de K, cu cel al acidului 3-aminoftalic și nu s-a observat nicio diferență, 

concluzionând că produsul de reacție obținut în reacția luminolului cu fericianura de K este tot 

acidul 3-aminoftalic, și tot el este responsabil cu emiterea luminii. 

În mediu alcalin, [Fe(CN)6]3- este redusă la [Fe(CN)6]4- , adică Fe3+ trece in Fe2+, iar 

luminolul este oxidat la acidul 3-aminoftalat (3-APA), în prezența de O2 din aer, așadar Fe3+ din 

fericianura de K funcționează ca un catalizator al reacției. 



Injectarea cu bule de O2 este necesară deoarece s-a demonstrat  că O2 este necesar pentru 

producția de lumină, iar în absența lui, luminolul este consumat de fericianură într-o reacție non-

luminescentă. 

Intensitatea luminii se măsoară, de obicei, în timp ce se introduce bule de aer în soluție. 

Dacă bulele de aer sunt înlocuite cu azot, la injectarea în sistem a fericianurii de K, nu se mai 

emite lumină.  

 

5.3. Stabilitatea și efectul  fericianurii de potasiu - K3[Fe(CN)6] 

La început, efectul concentrației de K3[Fe(CN6)] a fost investigat într-un interval de 0,1 

µmol/L până la 1 mmol/L, cu o creștere continuă a concentrațiilor. În acest caz o măsurătoare de 

stabilitate a fiecărei concentrații de K3[Fe(CN6)] a fost înregistrată pentru a putea alege cea 

optimă pentru sistemul ECL-FIA. În acest scop, au fost efectuate 5 măsurători CL în decurs de 1 

oră și jumătate din 20 în 20 de minute. În Fig. 5.2 se poate observa că pentru 1x10-6mol/L, 1x10-

5mol/L and 1x10-4mol/L valorile CL au variat în timp, după cum urmează: pentru primele două 

concentrații, intensitatea CL a scăzut, iar pentru 1x10-4mol/L Intensitatea CL a scăzut, apoi a 

crescut. Cea mai stabilă intensitate CL în timp a fost înregistrată pentru K3[Fe(CN6)] 1x10-

3mol/L și această concentrație a fost aleasă pentru măsurătorile ulterioare, fiind concentrația 

optimă pentru catalizator. 
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Figura 5.3.  Stabilitatea în timp (1h 30 min) a numărului de fotoni a fost numită (intensitatea 

CL) pentru concentrații diferite de K3[Fe(CN6)]. Condiții: luminol 1x10-3mol/L și PO43- 1x10-3 

mol/L. 

 

5.4. Efectul de pH 

Reacția de CL a fosfatului de forma PO43- necesită un mediu alcalin cu pH peste 9. La 

valori mai mici de pH apar ortofosfații (H2PO4-; HPO42-). În acest scop, soluția stoc luminol de 

concentrație  1x10-2mol/L a fost preparată în soluție tampon carbonat (CBS) cu pH-uri diferite: 

9,3; 9.9; 10,5; 10,8; 11.1; 11.45. CBS a fost preparat din carbonat de potasiu (K2CO3) și 



bicarbonat de potasiu (KHCO3) în amestecuri de volume diferite pentru a obține pH-uri: 9,3; 9.9; 

10,5; 10.8. Pentru pH = 11,1 s-a utilizat doar carbonat de potasiu și pentru a atinge pH = 11,45, 

soluția de carbonat de potasiu a fost ajustată cu câteva picături de NaOH 0,1mol/L. În figura 4 

este arătată influența pH-ului în reacția de CL. Cea mai mare intensitate CL a fost înregistrată 

pentru pH = 10,8 și apoi a scăzut. Așadar, soluția de luminol în CBS pH = 10,8 a fost ales pentru 

măsurătorile ulterioare, pH fiind considerat cel optim. 
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Figura 5.4 Efectul de pH asupra numărului de fotoni (intensității CL) pentru reacția CL dintre 
luminol 1x10-3mol/L, K3[Fe(CN)6] 1x10-3 mol/L and PO43- 1x10-3 mol/L. 

 

5.5. Efectul concentrației de luminol 

Efectul concentrației de luminol (în CBS pH=10.8) a fost investigat într-un domeniu de 

concentrații de la 1x10-6 mol/L la 1x10-3mol/L. În figura 5 se poate observa că intensitatea CL 

crește cu creșterea concentrației până la concentrația de luminol de 2x10-3mol/L și apoi 



intensitatea scade. Prin urmare, 2x10-3mol/L a fost aleasă pentru a fi concentrația optimă de 

luminol pentru măsurătorile ulterioare. 

Concentration of luminol

0 2 4 6 8 10 12

Ph
ot

on
s (

co
un

ts
)

0

100x103

200x103

300x103

400x103

500x103

 

Figura 5.5 Efectul concentrației de luminol asupra numărului de fotoni (intensității CL) pentru 
reacția CL dintre luminol 1x10-3mol/L, K3[Fe(CN)6] 1x10-3 mol/L and PO43- 1x10-3 mol/L. 

 

5.6. Performanță analitică - Curba de calibrare, limita de detecție și limita de 

cuantificare 

În condițiile experimentale optime discutate mai sus, intensitatea CL a fost investigată 

pentru concentrații diferite de fosfat în intervalul concentrațiilor de 1x10-10mol/L și 1x10-3mol/L. 

Linearitatea a fost pe un domeniu de concentații de la 1x10-7mol/L și 1x10-4mol/L (Figura 6) cu 

un coeficient de corelație de 0,9998 (n = 5). Ecuația de calibrare a fost: 

Fotoni = 3727,0 + 604,1 x C, 



unde fotonii sunt măsurați în unități (Engleză: counts) și pentru Global-FIA Instrument 

reprezintă intensitatea CL, iar C este concentrația de PO43-. Limita de cuantificare a fost de 

1,00x10-7mol/L și limita de detecție a fost 1,48x10-8mol/L. Pentru măsurătorile de performanță 

analitică, parametrii optimi ai sistemului CL au fost menținut aceiași: (K3[Fe(CN6)] 1x10-3mol/L 

și luminol 2x10-3 mol/L). 

 

Figura 5.6 A) Chemiluminescența în funcție de concentrația PO43- (<PO43->=mol/L); B) Curba 
de calibrare sub conditii optime: luminol 2x10-3mol/L; K3[Fe(CN)6] 1x10-3 mol/L, CBS pH=10,8 

5.7. Selectivitatea 

Pentru studiile de selectivitate în analiza analitului (i), PO43-, s-au folosit NO3-, NO2-, 

Pb2+, Cd2+ și Cu2+ ca specii interferente (j). Raportul dintre concentrațiile analitului și 

interferentului a fost i:j = 1:10 și 1:100. Concentrația analitului a fost aleasă din intervalul de 



concentrație liniară și a fost de 1x10-5 mol/L, deci pentru speciile interferente concentrațiile au 

fost următoarele: 1x10-4 mol/L; 1x10-3 mol/L. Pentru analiză s-au adăugat în recipient un volum 

egal de analit și interferent, ceea ce înseamnă 300 µL de PO43- (1x10-5mol/L) și 300 µL 

interferent de concentrații diferite. 

În tabelul 5.1 se pot observa toleranțele limită (în raport molar) a posibilelor specii 

interferente  NO3-, NO2-, Pb2+, Cd2+ și Cu2+, pentru determinarea fosfatului. 

Pentru toate măsurătorile de selectivitate, parametrii optimi ai sistemului CL au fost 

păstrați la fel (K3[Fe(CN6)] 1x10-3mol/L and luminol 2x10-3 mol/L). 

Tabel 5.1. Limita de toleranță a posibililor ioni interferenți în analiza fosfatului din 
probele de apă. Concentrație PO43- : 1x10-5M 

Ioni interferenți 
Limita de toleranță 

(raport molar) 

NO3- 1000 

NO2- 1000 

Pb2+ 1000 

Cd2+ 1000 

Cu2+ 10 

 
 

5.8. Aplicații analitice 

Sistemul CL propus (K3[Fe(CN6)] 1x10-3mol/L and luminol 2x10-3 mol/L) a fost utilizat 

pentru determinarea fosfatului în probele de apă contaminată. În Tabelul 5.2 se poate observa că 

metoda propusă a arătat rezultate foarte bune și în corelare foarte bună cu rezultatele obținute 

prin metoda standard, ICP-OES cu o valoare RSD mai mică de 4%. Aceste rezultate arată că 

metoda propusă este de încredere și neinvazivă pentru o analiză rapidă a fosfatului în probele de 

apă.



Tabel 5.2. Determinarea cantității de PO43- din probe de apă contaminată folosind sistemul CL 

descris în comparație cu metoda standard (ICP-OES). 

Nr 
Metoda chemiluminescentă 

ICP-OES  

(SR EN ISO 6878:2005) 

PO4
3- (mol/L) PO4

3- (mg/L) PO4
3- (mg/L) 

1 3.49x10-6 0.33 0.30 

2 3.09x10-6 0.29 0.3 

3 2.70x10-6 0.26 0.26 

4 3.38x10-6 0.32 0.33 

5 5.79x10-6 0.55 0.53 

6 4.74x10-6 0.45 0.43 

7 1.65x10-6 1.56 1.59 

8 1.98x10-6 0.19 0.15 

9 6.92x10-6 0.66 0.62 

 
5.6. Concluzii 

În concluzie, aceasta este o metodă simplă și ușoară ECL-FIA bazată pe reacția CL 

simplă dintre K3[Fe(CN6)] ca reactiv oxidant, luminol ca reactiv luminiscent și anionul PO43-. 

pH-ul sistemului este foarte important să fie menținut deasupra valorii 9, ca să putem fi siguri că 

vom măsura nivelele pentru ionul fosfat PO43- și nu nivelele altor ortofosfați. Reactivul oxidant 

ales pentru sistemul CL a fost, de asemenea, un reactiv care menține mediul alcalin peste 9 și un 

foarte bun catalizator al reacției de oxidare a luminolului. Limita de cuantificare a fost de 

1,00x10-7mol/L și limita de detecție a fost foarte scăzută 1,48x10-8mol/L, dar, de asemenea, 

intervalul de concentrație liniară a fost larg și capabil să acopere concentrațiile necesare pentru a 

investiga probele de apă. Folosind această metodă, probele de apă au fost analizate, obținând 

rezultate foarte bune și în corelare cu metoda standard ICP-EOS. Metoda propusă este de 

încredere și neinvazivă pentru o analiză rapidă a fosfatului în probele de apă. 
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4. Determinarea NO3
- prin fluorescenta 

 

Concentrația marita de nitriți și nitrați în apa potabilă este nocivă pentru sănătate, în special 

pentru femeile însărcinate1. Principalele amenințări la adresa sănătății care apar din ingestia 

acestor ioni sunt raportate ca sindromul "bebeluș albastru-cianoza" și cancerul gastric2-5. Acești 

anioni reacționează cu aminele secundare din stomac in condiții acide. Standardele actuale 

stabilite de Agenția de Protecție a Mediului (EPA, 1991) pentru apa potabilă sunt 10 mgL-1 

pentru nitrat-azot (NO3-N)6. Subcomitetul National Research Council (NRC) ce monitorizeaza 

nitrati dn apa potabila a fost de acord cu standardele actuale pentru apa potabila ale EPA (ce sunt 

adecvate pentru a proteja sanatatea umana)7. Puține tehnici pentru detectarea nitraților si a 

potențialilor interferenți care pot fi întâlniti în probele de mediu, alimentare, industriale și 

fiziologice8. Determinarea simultană a nitriților și a nitraților este importantă în chimia mediului 

și au fost prezentate numeroase metode analitice în acest scop. Metodele utilizate pentru 

determinarea simultană a nitriților și a nitraților sunt: electrochimice9-13, spectrometrie de 

absorbție moleculară14, analiza injectării in flux15 și electroforeza capilară16-17. 

Totuși, pentru determinarea nitritului și nitratului, cea mai frecvent utilizata este metoda Griess18. 

Cu toate acestea, pentru determinarea nitraților, este necesară o etapă de reducere de la azotat la 

azotit, care este în mod special preferată atunci când se utilizează metodologia de injectare (FIA 

și SIA), deoarece asigură o reducere cantitativă într-un timp scurt de reacție19. Se determină 

spectrofotometric conținutul total de nitriți (nitrit inițial plus nitrit obținut prin reducerea 

nitraților) prin metoda Griess la o singură lungime de undă20. 

 

 

 



1.2. Experimental 

1.2.1. Materiale si reactivi 

S-a preparat o solutie stoc de nitrat de concentratie 10-2M prin dizolvarea a 0.02125 g azotat de 

sodiu (achizitionat de la Sigma-Aldrich) in 25 mL apa deionizata. Solutia (10-5M) utilizata pentru 

efectul colorantului, al tamponului acetat la diferite pH-uri, s-a preparat prin metoda dilutiilor 

succesive din solutia stoc. Rodamina B a fost procurata de la Sigma-Aldrich. S-a preparat o 

solutie stoc de 10-4 M prin dizolvarea a 0.00047g Rodamina B in 10 mL apa deionizata. Solutiile 

de colorant se pastreaza la intuneric. Soluțiile de lucru ale Rodaminei B s-au obtinut prin metoda 

dilutiilor succesive din solutia stoc cu apa deionizata. Solutia de tampon acetat 0.1M la diferite 

pH-uri a fost preparata din acid acetic 0.2M si acetat de sodiu 0.2M. 

Toate soluțiile au fost preparate folosind apă deionizată obținută de la un sistem de purificare al 

apei Direct-Q3 (Millipore Corporation, Franța). Toate determinarile au fost efectuate la 

temperatura camerei (25oC). 

 

1.2.2. Aparatura 

Masuratorile de fluorescenta s-au realizat cu un spectrometru QE65000 de la Ocean Optics 

(Dunedin, Florida) echipat cu o lampa de xenon (HPX-2000). Se foloseste o sursa speciala 

pentru fluorescenta Xenon Light Source HPX-2000. Rezultatele au fost prelucrate cu software-ul 

Spectra Suite. 

 

1.3. Rezultate si discutii 

1.3.1. Alegerea concentratiei optime de colorant 

S-a lucrat cu concentratii de rodamina B intre 10-8-10-4M. Concentratia optima de colorant 

(figura 1), la care intensitatea a fost cea mai mare de 4139.74 si lungimea de unda 593.82 nm, a 

fost de 10-5M. 



 

Figura 1. Influenta intesitatii la diferite concentratii de rodamina B  

 

1.3.2. Alegerea pH-ului optim pentru solutia tampon acetat 

Pentru optimizarea pH-ului s-au preparat soluţii formate din tampon acetat 0.1 M (pH=3.59, 

4.43, 4.65, 5.03, 5.62), rodamina B (10-5M) si NaNO3 10-2M (v:v:v=1:1:1). In figura 2 sunt 

prezentate rezultatele, astfel ca pH-ul optim a fost, 4.65.  

 
Figura 2. Influenta intesitatii la diferite pH-uri de solutie de tampon acetat  

 

1.3.3. Obtinerea curbei de calibrare 

Intensitatea fluorescentei pentru fiecare solutie a fost masurata in cuve de cuart cu capacitatea de 

4 mL la lungimea de unda 593.82 nm. In cuva de cuart se introduc cate 1 mL din fiecare solutie 

preparata (nitrat de sodiu+rodamina B+solutie de tampon acetat 0.1 M pH=4.65). Curba de 



calibrare pentru nitrat a fost obtinuta in domeniul de concentratie 10-4-10-3M (figura 3). Ecuatia 

de regresie liniara a fost I=-56511xC+3529.1, unde I este intensitatea fluorescentei si C este 

concentratia nitratului, cu coeficient de corelatie liniara de -0,9988. Limita de de detectie a fost 

de 10-4M. Limita de cuantificare a fost de 10-5M. 

r b a LD(mol/L) 
-0.9988 -5.65x104 3529.11 1.173x10-6 

 

 
Figura 3. Curba de calibrare 
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5. Determinarea nitritilor din ape pe baza de electrozi de grafit modificati 

Concentraţia maximă admisă de nitriţi în România este de 0,5 mg L-1, iar în cazul WHO (World 

Health Organization) concentraţia este de 1 mg L-1. Nivelul maxim de concentraţie al nitriţilor în 

apă (MCL), conform EPA (Agenţia Naţională de Protecţia Mediului) este 1 mg L-1.  

Concentraţiile de nitriţi din apă se determină prin metode spectrofotometrice (reacţia Griess), 

electrochimice, cromatografice, electroforeza capilară, chemiluminescenţă, spectrofluorimetrice. 

Determinarea ionilor de NO2- din diferite probe de apă s-a realizat cu ajutorul senzorilor pe bază 

de grafit (G) modificaţi cu ftalocianină de fier (II) (Fe(II)Pc) (iron(II) phthalocyanine), 

ftalocianină de nichel (Ni(II)Pc) (nickel(II) phthalocyanine) şi chitosan from crab shells (Ch). 

Experimentele electrochimice s-au efectuat cu ajutorul unui potențiostat/galvanostat AUTOLAB 

PGSTAT100N cu un fir de platină drept contra electrod și Ag|AgCl, ca electrod de referință. 

Variaţia de pH s-a realizat cu ajutorul CyberScan PCD 6500 Multiparameter. 

 

2.1. Caracterizarea electrozilor pe bază de grafit 

Pentru determinarea coeficientului de difuzie electrozii nemodificaţi şi modificaţi cu Ni(II)Pc, 

Fe(II)Pc şi Chitosan au fost imersaţi într-o soluţie de K3Fe(CN)6 1 M, la diferite viteze de baleiaj 

(0.05 – 0.5 V s-1). Pentru calculul coeficientului de difuzie (D) s-a utilizat ecuaţia lui Randles–

Sevcik: 

 

în care: ip = curentul picului din domeniul anodic (A), n = numărul de electroni transferaţi (n=1), 

A = aria electrodului (cm2), C = concentraţia K3Fe(CN)6  (mol/cm3), v1/2 = radicalul vitezei de 

baleiaj.  



 În figura 1 sunt prezentate curbele obţinute la diferite viteze de baleiaj pentru senzorii de 

grafit modificat cu Ni(II)Pc (Ni(II)Pc/G), grafit modificat cu Fe(II)Pc (Fe(II)Pc/G), grafit 

modificat cu chitosan (Ch/G), inserat este dependenţa liniară a curenţilor de pic din domeniul 

anodic vs. radicalul vitezei de baleiaj. Tabelul 1 prezintă rezultatele obţinute pentru coeficientul 

de difuzie pentru toţi cei 4 senzori. 

Tabel 1. Coeficientul de difuzie pentru senzorii de grafit nemodificat şi modificat cu 

Fe(II)Pc, Ni(II)Pc, Ch 

Senzor 
Coef. Dif. 

G Fe(II)Pc/G Ni(II)Pc/G Ch/G 

105xD 2.60 0.91 3.35 3.35 
 

Se poate observa că senzorul modificat cu Ch sau modificat cu Ni(II)Pc prezintă acelaşi 
coeficient de difuzie. Senzorul modificat cu Fe(II)Pc prezintă cel mai mic coeficient de difuzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A B 

  
C D 

 
Fig. 1. Curbe CV la diferite viteze de baleiaj (0.05 – 0.5 V s-1) pentru senzorii: A) G; B) 
Fe(II)Pc/G; C) Ni(II)Pc/G; D) Ch/G în 1 M K3Fe(CN)6; inserat: dependenţelele liniare ale 
curenţilor picurilor din domeniul anodic vs. radicalul vitezei de baleiaj 
 
 
 
2.2. Determinarea nitriţilor din diferite probe de apă cu electrozi pe bază de grafit 

Reactivi utilizati     Pentru determinarea nitritilor din diferite probe de apa s-au folosit solutiile: 

tampon acetat, respectiv tampon fosfat la diferite pH-uri, KCl, NaCl, Na2SO4, citrat de amoniu, 

acestea fiind achizitionate de la Sigma Aldrich. Pentru prepararea senzorilor s-a folosit pasta de 

grafit sau pasta de grafit modificat cu ftalocianina de Nichel, ftalocianina de Fier sau cu Chitosan 

si ulei de parafina. Acestea sunt achizitionate de la Sigma Aldrich. 

 



2.2.1 Optimizarea electrolitului suport 

In figura 2 sunt prezente curbele obtinute de diferiti electroliti suport, inserate sunt dependentele 

curentilor vs. valorile de pH ale tamponului acetat, respectiv tampon fosfat. 

 

  

                                  A                                                                              B 

 

  
 

                                   C                                                                            D 

    Fig. 2. Curbe obtinute de diferiti electroliti suport pentru senzorii: A) G; B) Fe(II)Pc/G;  

C) Ni(II)Pc/G; D) Ch/G; inserat: dependentele curentilor vs. valorile de pH ale tamponului 

acetat, respectiv tampon fosfat. 

 



    Pentru tampon acetat s-a folosit urmatoarele pH-uri :3,6; 4; 4,6; 5; 5,6, iar pentru tampon 

fosfat urmatoarele pH-uri : 5,7; 6,0; 6,2; 6.5; 6,8; 7,1; 7,4; 7,7; 8,0. 

    Din grafice rezulta ca cel mai bun raspuns a fost dat de tamponul acetat. Pentru senzorul de 

grafit pH-ul optim a fost 4,6, pentru senzorul de Fe(II)Pc/G a fost pH-ul 4, pentru Ni(II)Pc/G a 

fost pH-ul 4,6, iar pentru senzorul de Ch/G a fost pH-ul 5. 

 

i. Optimizarea timpului de reducere si potentialului de reducere 

Dupa rezultatele obtinute la punctual 2.1 s-a optimizat potentialul de reducere si timpul de 

reducere, pentru cei patru senzori pe baza de grafit. 
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Fig 3. Curbe DPV la diferite interval de timp pentru senzorul de grafit si grafit modificat 

cu A) G; B) Fe(II)Pc/G; C) Ni(II)Pc/G; D) Ch/G; inserat: dependentele de curent ale 

senzorilor vs. valorile diferitelor potentiale. 

 

In figura 3 sunt prezentate curbele DPV obtinute la diferiti timpi de reducere pentru senzorul de 

grafit, grafit  modificat cu Fe(II)Pc, grafit modificat cu Ni(II)Pc, grafit modificat cu chitosan 

(Ch/G). Inserate sunt dependentele curentilor vs. diferitelor potentiale de reducere. 



           In tabel 2 sunt prezentate potentialele si timpul de reducere optime ce se folosesc pentru 

curba de calibrare, interferenti şi la probe reale. 

Tabel 2. Potentialele de reducere si timpul de reducere pentru senzorii  pe baza de grafit 

Senzor Potential de reducere (V) Timp de reducere (s) 

G -1.3 V 90 s 

Fe(II)Pc/G -1.1 V 60 s 

Ni(II)Pc/G -0.5 V 360 s 

Ch/G -0.5 V 240  

 

2.2.3 Curba de calibrare 

În tabelul 3 sunt prezentate caracteristicile de raspuns pentru toti cei 4 senzori pe baza de grafit 

nemodificat şi modificat cu Fe(II)Pc, Ni(II)Pc, Ch. 

Tabel 3.  Caracteristicile de raspuns ale senzorilor utilizati 

 G Fe(II)Pc/G Ni(II)Pc/G Ch/G 

Ecuaţia curbei de 

calibrare* 
H = 5x10-11+3x10-8xC H = -3x10-8+ 5x10-8xC H = -1x10-8+7x10-8xC H = -1x10-10+3x10-8xC 

r 0.9990 0.9969 0.9984 0.9993 

Sensibilitate  

(A mg L-1) 
3.24x10-8 5.30x10-8 6.61x10-8 3.73 x 10-8 

Domeniul linear 

(mg L-1) 
0.0046-4.14 0.046-32.21 0.00138- 36.80 0.00046-4.60 

Limita de detecţie 

(LOD) (mg L-1) 
0.0016 0.0061 0.00027 0.00013 

* H se exprima in ampere (A); C se exprima in mg L-1 

 



Pentru toti senzorii s-au obtinut coeficienti de corelatie mai mari de 0.9968.  Pentru senzorul de 

grafit modificat cu Ni(II)Pc s-a obtinut o sensibilitate ridicata (6.61x10-8 A mg L-1) si o limita de 

cuantificare mai mica (0.0013803 mg L-1) decat cea a G si Fe(II)Pc/G. Pentru senzorul de grafit 

modificat cu Chitosan s-a obţinut cea mai mica limita de detectie (0.001272655 mg L-1) si  cea 

mai mica limita de cuantificare (0.0004601 mg L-1). Senzorul de grafit nemodificat prezinta o 

limita de detectie apropiata (0.001610205 mg L-1) de senzorul Ch/G.  

  

                                       A                                                                     B 

  

                                      C                                                                               D 

    Fig 4. Curbe DPV pentru senzorul de grafit si grafit modificat. A) G; B) Fe(II)Pc/G;  

C) Ni(II)Pc/G; D) Ch/G; inserat este curba de calibrare pentru fiecare senzor: dependenta 

inaltimii picului vs concentratia (mg L-1). 



2.2.4 Interferenti 

S-a preparat o solutie de amestec 10-2 M Br-, Fe2+, Mn2+ si o solutie de NO2- de 10-3 M. Solutia 

de lucru a fost un amestec 1:1 din cele doua solutii preparate. Figura 5 prezinta curbele DPV 

inregistrate in conditiile optime de electrolit suport, timp de reducere si potential de reducere 

pentru diferiti interferenti. Se poate observa o buna separare a interferentilor in functie de NO2-. 

  

                                       A                                                                            B 

 

  

                                      C                                                                            D 

 

Fig 5. Curbe DPV inregistrate pentru grafit A) G si grafit modificat cu: B) Fe(II)Pc/G; C) 

Ni(II)Pc/G; D) Ch/G; dependenta curentului vs potential. 



2.2.5 Probe reale 

Tabelul 4 prezinta rezultatele obtinute pe diferite probe de apa in comparatie cu metoda ISO 

standard. S-au obtinut rezultate bune. 

 

Tabel 4. Rezultate probelor reale pentru NO2- (mg L-1) in comparative cu metoda ISO 

standard 

 Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 

ASV* ISO** ASV* ISO** ASV* ISO** ASV* ISO** ASV* ISO** 

G 1.161 1.1854 0.551 0.5780 2.883 2.9052 6.467 6.4896 10.719 10.7404 

Fe(II)Pc/G 1.012 1.1854 0.448 0.5780 2.696 2.9052 6.194 6.4896 10.491 10.7404 

Ni(II)Pc/G 1.184 1.1854 0.571 0.5780 2.901 2.9052 6.482 6.4896 10.736 10.7404 

Ch/G 1.159 1.1854 0.518 0.5780 2.889 2.9052 6.470 6.4896 10.721 10.7404 

* ASV = anodic stripping voltammetry 

**ISO Method= Spectrometrie de absorbţie moleculară 

 

6. Determinarea simultana de nitrati si nitriti din ape, utilizand senzori stocastici – 

validare de metoda 

 

Validarea s-a realizat utilizand probe reale de ape, testate in laboratoare acreditate de analiza prin 

metode ISO: SR ISO 7890-3:2000 penru nitrati si SR EN 26777:2002 pentru nitriti. Exemple de 

diagrame obtinute pentru determinarea simultana a nitratilor si nitritilor in probe de apa sunt 

przeentate in Figura 1. 

 



 

                                         (a) 

 

(b) 

Figura 1 Determinarea nitratilor si nitritilor in probe de ape utilizand senzori stocastici bazati pe 

(a) nanopudra de grafena si (b) rGO modificati cu protoporfirina IX.  
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Table 1. Determinarea simultana a nitratilor si nitritilor in probe de apa. 

Nr. 
crt.  Methods used  NO3- (mg/L) NO2- (mg/L) 

1  

St. metod  10.27 0.13 

PIX/NG 10.24±0.04 0.17±0.02 

PIX/r-GO 9.86±0.07 0.15±0.03 

2  

St. metod  1.32 0.20 

PIX/NG  1.59±0.02 0.18±0.04 

PIX/r-GO 1.16±0.08 0.19±0.02 

3  

St. metod  9.39 0.52 

PIX/NG 9.67±0.03 0.50±0.02 

PIX/r-GO 9.97±0.05 0.60±0.04 

4  

St. metod  3.55 0.43 

PIX/NG 3.21±0.02 0.52±0.06 

PIX/r-GO 3.20±0.05 0.40±0.02 

5  

St. metod  0.17 0.09 

PIX/NG  0.14±0.03 0.08±0.01 

PIX/r-GO 0.17±0.02 0.07±0.01 

6  

St. metod  0.13 0.19 

PIX/NG 0.12±0.05 0.19±0.02 

PIX/r-GO 0.15±0.03 0.18±0.01 
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7  

St. metod  4.34 0.04 

PIX/NG 4.90±0.05 0.06±0.01 

PIX/r-GO 4.82±0.03 0.05±0.01 

8  

St. metod  6.16 0.10 

PIX/NG  6.38±0.08 0.12±0.01 

PIX/r-GO 6.21±0.05 0.13±0.03 

9  

St. metod  0.95 0.07 

PIX/NG 1.01±0.04 0.06±0.01 

PIX/r-GO 0.94±0.04 0.06±0.01 

10  

St. metod  9.79 0.08 

PIX/NG 9.70±0.07 0.08±0.02 

PIX/r-GO 9.18±0.03 0.09±0.01 

11  

St. metod  2.43 3.95 

PIX/NG  2.09±0.05 3.55±0.04 

PIX/r-GO 2.40±0.03 3.96±0.02 

12  

St. metod  28.12 0.003 

PIX/NG 28.00±0.06 0.003±0.001 

PIX/r-GO 28.70±0.07 0.004±0.001 

13  

St. metod  16.82 0.010 

PIX/NG 15.68±0.03 0.012±0.001 

PIX/r-GO 16.20±0.02 0.009±0.002 

14  
St. metod  20.23 0.062 

PIX/NG  20.68±0.07 0.070±0.005 
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PIX/r-GO 20.71±0.05 0.062±0.03 

15  

St. metod  12.11 0.014 

PIX/NG 12.70±0.04 0.017±0.003 

PIX/r-GO 12.71±0.05 0.012±0.002 

16  

St. metod  40.48 0.003 

PIX/NG 40.24±0.08 0.002±0.001 

PIX/r-GO 39.87±0.07 0.003±0.001 

17  

St. metod  0.21 0.003 

PIX/NG  0.28±0.02 0.004±0.001 

PIX/r-GO 0.20±0.03 0.004±0.001 

18  

St. metod  1.66 0.006 

PIX/NG 1.60±0.02 0.007±0.002 

PIX/r-GO 1.46±0.03 0.005±0.001 

19  

St. metod  0.41 0.019 

PIX/NG 0.42±0.02 0.017±0.002 

PIX/r-GO 0.43±0.05 0.018±0.003 

20  

St. metod  0.12 0.011 

PIX/NG  0.14±0.04 0.010±0.002 

PIX/r-GO 0.14±0.03 0.009±0.001 

21  

St. metod  0.49 0.004 

PIX/NG 0.46±0.07 0.003±0.001 

PIX/r-GO 0.50±0.02 0.004±0.001 

22 St. metod  2.70 0.28 



81 

 

PIX/NG 2.52±0.05 0.29±0.02 

PIX/r-GO 2.80±0.06 0.27±0.03 

23 

St. metod  1.67 15.80 

PIX/NG  1.25±0.03 15.54±0.03 

PIX/r-GO 1.62±0.02 15.24±0.04 

24 

St. metod  1.88 0.034 

PIX/NG 1.61±0.04 0.037±0.003 

PIX/r-GO 1.85±0.03 0.031±0.002 

 St. metod  1.66 0.004 

25 PIX/NG 1.68±0.05 0.004±0.001 

 PIX/r-GO 1.62±0.07 0.003±0.001 

 St. metod  0.26 0.09 

26 PIX/NG 0.21±0.05 0.08±0.01 

 PIX/r-GO 0.22±0.03 0.10±0.02 

 St. metod  15.09 0.14 

27 PIX/NG 15.50±0.04 0.12±0.03 

 PIX/r-GO 15.14±0.03 0.13±0.05 

 St. metod  21.22 0.04 

28 PIX/NG 22.05±0.04 0.03±0.01 

 PIX/r-GO 20.90±0.03 0.05±0.01 

 
*Toate valorile reprezinta media a 10 determinari. 
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Rezultatele obtinute arata ca exista o foarte buna corelatie intre rezultatele obtinute utilizand 

metoda standard de analiza si metoda care utilizeaza senzorii stocastici. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Determinarea bisfenolilor A, F si Z din ape 

 

Determinarea bisfenolilor din ape este foarte importanta pentru sanatatea publica, foarte multi 

dintre acestia avand o influenta nefasta asupra sanatatii si asupra dezvoltarii copiilor, o 

concentratie ridicata a lor producand obezitate si/sau pubertate precoce. Dintre bisfenolii prezenti 

in ape s-au ales bisfenolul A (BPA), bisfenolul F (BPF) si bisfenolul S (BPS) avand in vedere 

rolul ridicat al acestora in dezvoltarea copiilor. 

 

4.1. Constructia senzorilor stocastici 

Doua paste de grafene: nanografena si r-GO au fost selectate ca matrici ale senzorilor stocastici. 

Un complex al Cobaltului cu protoporfirina IX (PIXCoCl) a fost ales pentru modificarea 

matricilor. 

 

4.2. Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici 

Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici au fost determinate utilizand o celula 

electrochimica in care electrodul de lucru a fost senzorul stocastic, referinta a fost un electrod de 

Ag/AgCl si electrodul auxiliar a fost cel de platina. Potentialul aplicat a fost de 125 mV. Metoda 

aleasa a fost cronoamperometria. Caracteristicile de raspuns sunt prezentate in tabelele 1-3. 
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Tabelul 1. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru 
determinarea bisfenolului A. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

Ecuatia calibrarii si 
coeficientul de corelatie (r) 

Domeniul 
liniar de 
concentratie 
(mol/L) 

toff 
(s) 

Sensibilitate 
(s-1/mol L-1) 

Limita de 
determinare 
(mol/L) 

nGR 1/ton= 0.02 + 5.00x108 x C 
r=0.9987 10-12 - 10-8 2.5 5.00 x 108 1 x 10-12 

r-GO 1/ton= 0.02 + 6.00x109 x C 
r=0.9999 10-13 - 10-11 2.1 6.00 x 109 1 x 10-13 

 

Tabelul 2. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru 
determinarea bisfenolului F. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

Ecuatia calibrarii si 
coeficientul de corelatie (r) 

Domeniul 
liniar de 
concentratie 
(mol/L) 

toff 
(s) 

Sensibilitate 
(s-1/mol L-1) 

Limita de 
determinare 
(mol/L) 

nGR 1/ton= 0.05 + 4.00x1011 x C 
r=0.9989 10-15 - 10-7 1.4 5.00 x 108 1 x 10-15 

r-GO 1/ton= 0.06 + 1.00x109 x C 
r=0.9999 10-15 - 10-7 1.4 1.00 x 109 1 x 10-15 

 

Tabelul 3. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru 
determinarea bisfenolului Z. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

Ecuatia calibrarii si 
coeficientul de corelatie (r) 

Domeniul 
liniar de 
concentratie 
(g/mL) 

toff 
(s) 

Sensibilitate 
(s-1/g mL-1) 

Limita de 
determinare 
(g/mL) 

nGR 1/ton= 0.02 + 8.00x109 x C 
r=0.9987 10-13 - 10-11 2.2 8.00 x 109 1 x 10-13 

r-GO 1/ton= 0.05 + 2.00x108 x C 
r=0.9999 10-14 - 10-10 2.8 2.00 x 108 1 x 10-14 

 

Rezultatele prezentate in tabelel 1-3 arata ca bisfenolii A, F si Z pot fi determinati simultan din 

ape uzate, avand semnaturi diferite. De asemenea, senzorul stochastic bazat pe matrice de r-GO 

are rezultatele cele mai bune pentru tot cei 3 fenoli in ceea ce primeste limita de determinare, 
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domeniul linear si sensibilitatea raportata la acestea, de aceea acesta va fi senzorul preferat 

pentru determinarea simultana a bisfenolilor A, F si Z in ape. 

 

4.3. Validarea metodei de determinare a bisfenolilor A, F si Z in ape uzate 

Validarea metodei s-a realizat utilizand 10 probe de ape uzate. Cei trei bisfenoli au fost 

determinati utilizand metode ISO in laboratoare specializate si utilizand metodele bazate pe 

senzorii stocastici propusi. Rezultatele sunt prezentate in tabelul 4.  

 

Tabelul 4. Determinarea bisfenolilor A, F si Z in ape uzate. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

BPA, 
regasit, % 
vs metoda 
standard 

BPF, 
regasit, % 
vs metoda 
standard 

BPZ, 
regasit, % 
vs metoda 
standard 

nGR 98.23±0.05 98.15±0.07 98.98±0.03 

r-GO 99.98±0.03 99.07±0.02 99.99±0.02 
 

Rezultatele testului de validare arata inca o data, ca bisfenolii A, F si Z pot fi determinati fiabil 

din apele uzate. 

Lucrari in reviste ISI 

Sase lucrari sunt trimise la reviste ISI pentru evaluare si publicare. 

Participari la conferinte: 

Profesorul JF van Staden a fost invitat sa prezinte rezultatele acestui proiect intr-o plenara la 

conferinta internationala de chimie analitica ROICAC’2018, 1-3 septembrie BUcuresti, 

Romania. 
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Opt lucrari orale si postere au fost trimise pentru evaluare si acceptare la ROICAC’2018, 1-3 

septembrie, Bucuresti, Romania. 
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Acest proiect propune designul, dezvoltarea si implementarea unui sistem automat de 

detectie in timp real pentru monitorizarea si controlul unui grup selectionat de substante 

« toxice » pentru scaderea impacatului produselor alimentare si resurselor utilizate 

pentru produsele alimentare pentru imbunatatirea calitatii durabilitatii vietii zilnice. 

Aceste substante selectate includ nutrienti utilizati cum ar fi azot (N, nitrat) si fosfor (P, 

fosfat) responsabili pentru eutrofizarea apelor din rauri si lacuri, provenite din rezudirile 

agricole care favorizeaza cresterea cianobacteriilor si algelor ca precursori ai toxinelor 

care se pot forma si acumula in produsele alimentare ; cadmiul prezent in fertilizantii din 

rocile fosforoase, plumbul provenit din bateriile cu plumb si coroziunea tevilor din plumb 

si fier (exemplu raul Flint, USA) si anumite pesticide (de exemplu paraoxon, 

imidacloprid) si metabolitii lor. Designul cercetarii de baza, structurarea, optimizarea, 

evaluarea si validarea vor fi facute cu diferite tehnici analitice, metodologii de 

investigatie utilizand senzori/probe/instrumente chemo-, electrochimice si optice pentru 

o noua nanotehnologie cu fotonica. Experimentele au fost efectuate de catre echIpa 

laboratorului PATLAB (vezi www.brainmap.ro si www.patlab.ro pentru participarea de 

succes in proiecte) pentru evaluarea si validarea celor mai buni 

senzori/probe/instrumente utilizate pentru probe reale provenite din obtinerea 

produselor alimentare si resursele folosite la obtinerea acestora (de exemplu reziduurile 

agricole) pentru substantele selectate. 

 

Obiectivele: 

O1 - Specificații ale sistemelor aplicabile pentru alimente și resurse durabile (apă, etc.) 
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Management. Obiectivul principal al acestui obiectiv este mai întâi să selecteze și să 

identifice cele mai recente date privind prezența substanțelor țintă din resursele 

alimentare (bazine agricole, culturi agricole) și în produse alimentare contaminate și să 

stabilească specificațiile de sistem aplicabile cu planificarea strategică a studiilor de 

cercetare necesare pentru obținerea de senzori / sonde / dispozitive sigure și durabile. 

Obiectivele specifice și indicatorii în procesul de selecție vor fi informații privind tipul, 

incidența și nivelurile de concentrație, inclusiv nivelurile minime și maxime, ale acestor 

substanțe în rujele agricole și produsele alimentare; 

O2 Selectarea materialelor. Testarea preliminară, selectarea tipului de metodologie de 

detectare. Scopul principal al activităților de cercetare ale acestui obiectiv va fi 

concentrarea pe găsirea și selectarea celor mai promițătoare (nano) materiale pentru 

senzorii / sondele / dispozitivele / dispozitivele modificate electrod, 

spectroelectrochimice pentru substanțele țintă; 

O3 - Dezvoltarea și evaluarea tehnologiei senzor / sonda / dispozitiv. Scopul principal al 

O3 este de a selecta senzorii / sondele / dispozitivele optimizate pentru fiecare dintre 

sistemele țintă și de a le evalua în ceea ce privește limita de detecție și intervalul liniar 

pentru soluțiile standard pentru a vedea dacă acestea îndeplinesc cerințele stabilite în 

O1 și pentru a testa pentru influența oricăror interferențe și a matricei de interferență; 

O4 Studii de laborator. Validare. Scopul principal al O4 va fi evaluarea și validarea 

senzorilor / sondelor / dispozitivelor individuale în cadrul studiilor de laborator împotriva 

probelor reale și asigurarea fiabilității și sustenabilității fiecăruia; 

O5-Diseminare Rezultatele vor fi diseminate în rapoarte, prezentări și publicații și vor fi 
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potrivite pentru continuarea lucrărilor de exploatare și implementare în România, pentru 

a proteja mărfurile alimentare și spin-off-urile agricole. 

In acest proiectul de cercetare s-au obținut următoarele rezultate: 
 
►o tehnologie de laborator pentru obtinerea unor senzori stocastici pentru 
determinare simultana de metale grele, nitriti si nitrati si 3 bisfenoli 
►o tehnologie de laborator pentru obtinerea unor senzori amperometrici pentru 
determinare simultana de metale grele si determinarea de nitriti/nitrati si bisfenol 
A 
►metode optice automatizate pentru determinarea de  nitriti, nitrati, fosfatului 
►10 lucrări ISI, în jurnale cu factor de impact mare (8 în evaluare) 
► peste 10 prezentări la Conferințe Naționale/Internaționale 

 

1. Determinarea metalelor grele din apa 

Doua tipuri de senzori s-au folosit pentru acest tip de analiza: 

a. Electrozii amperometrici; 

b. Senzorii stocastici. 

Determinarea ionilor de Cd2+ şi Pb2+ din diferite probe de apă s-a realizat cu ajutorul 

senzorilor pe bază de grafit (G), grafene (GR) şi oxid de grafenă redus (rGRox) modificaţi cu 

ftalocianină de fier (II) (Fe(II)Pc) (iron(II) phthalocyanine), ftalocianină de nichel (Ni(II)Pc) 

(nickel(II) phthalocyanine) şi mangan (III) 5,10,15,20-tetra (4-piridil) -21H, 23H-porfin clorura 

de tetrakis (metoclorură) (Mn(III)TPP) (manganese(III) 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-

porphine chloride tetrakis(methochloride)).  

Doi senzori stocastici au fost construiti si testate pentru determinarea metalelor grele din 

ape. Matricile alese pentru senzori au fost pasta de grafit si pasta de diamant; pentru 

imbunatatirea raspunsului senzorilor construiti, matricile s-au modificat cu un ligand (L) acid 1-

H-pirol-1-hexanoic. Pastele au fost introduce intr-un tub cu diametrul de 380µm. Ca electrod de 

referinta s-a folosit electrodul de Ag/AgCl, iar ca electrod auxiliar s-a folosit un fir de Pt. 
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Toti acesti senzori au putut fi utilizati la analiza fiabila a metalelor grele in apa, 

rezultatele validarilor aratand ca procentul de metal regasit este mai mare de 90.00%. 

2. Determinarea de nitriti si nitrati din ape 

Pentru acesti analiti s-au dezvoltat atat metode electrochimice de analiza (semzori 

amperometrici si stocastici), cat si metode optice de analiza. 

 

2.1. Determinarea nitratului prin fluorescenta 

Masuratorile de fluorescenta s-au realizat cu un spectrometru QE65000 de la Ocean Optics 

(Dunedin, Florida) echipat cu o lampa de xenon (HPX-2000). Se foloseste o sursa speciala 

pentru fluorescenta Xenon Light Source HPX-2000. Rezultatele au fost prelucrate cu software-ul 

Spectra Suite. 

 

Dupa optimizarea parametrilor metodei, s-a facut evaluarea parametrilor, astfel: intensitatea 

fluorescentei pentru fiecare solutie a fost masurata in cuve de cuart cu capacitatea de 4 mL la 

lungimea de unda 593.82 nm. In cuva de cuart se introduc cate 1 mL din fiecare solutie preparata 

(nitrat de sodiu+rodamina B+solutie de tampon acetat 0.1 M pH=4.65). Curba de calibrare 

pentru nitrat a fost obtinuta in domeniul de concentratie 10-4-10-3M (figura 1). Ecuatia de 

regresie liniara a fost I=-56511xC+3529.1, unde I este intensitatea fluorescentei si C este 

concentratia nitratului, cu coeficient de corelatie liniara de -0,9988. Limita de de detectie a fost 

de 10-4M. Limita de cuantificare a fost de 10-5M. 

r b a LD(mol/L) 
-0.9988 -5.65x104 3529.11 1.173x10-6 
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Figura 1. Curba de calibrare 

 

2.2 Determinarea nitritilor din ape pe baza de electrozi de grafit modificati 

Determinarea ionilor de NO2- din diferite probe de apă s-a realizat cu ajutorul senzorilor pe bază 

de grafit (G) modificaţi cu ftalocianină de fier (II) (Fe(II)Pc) (iron(II) phthalocyanine), 

ftalocianină de nichel (Ni(II)Pc) (nickel(II) phthalocyanine) şi chitosan from crab shells (Ch). 

Experimentele electrochimice s-au efectuat cu ajutorul unui potențiostat/galvanostat AUTOLAB 

PGSTAT100N cu un fir de platină drept contra electrod și Ag|AgCl, ca electrod de referință.  

 
În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile de raspuns pentru toti cei 4 senzori pe baza de grafit 

nemodificat şi modificat cu Fe(II)Pc, Ni(II)Pc, Ch. 

Tabelul 1.  Caracteristicile de raspuns ale senzorilor utilizati 

 G Fe(II)Pc/G Ni(II)Pc/G Ch/G 

Ecuaţia curbei de 
calibrare* H = 5x10-11+3x10-8xC H = -3x10-8+ 5x10-8xC H = -1x10-8+7x10-8xC H = -1x10-10+3x10-8xC 

R 0.9990 0.9969 0.9984 0.9993 
Sensibilitate  
(A mg L-1) 3.24x10-8 5.30x10-8 6.61x10-8 3.73 x 10-8 

Domeniul linear 
(mg L-1) 0.0046-4.14 0.046-32.21 0.00138- 36.80 0.00046-4.60 

Limita de detecţie 
(LOD) (mg L-1) 0.0016 0.0061 0.00027 0.00013 

* H se exprima in ampere (A); C se exprima in mg L-1 



92 

 

Pentru toti senzorii s-au obtinut coeficienti de corelatie mai mari de 0.9968.  Pentru senzorul de 

grafit modificat cu Ni(II)Pc s-a obtinut o sensibilitate ridicata (6.61x10-8 A mg L-1) si o limita de 

cuantificare mai mica (0.0013803 mg L-1) decat cea a G si Fe(II)Pc/G. Pentru senzorul de grafit 

modificat cu Chitosan s-a obţinut cea mai mica limita de detectie (0.001272655 mg L-1) si  cea 

mai mica limita de cuantificare (0.0004601 mg L-1). Senzorul de grafit nemodificat prezinta o 

limita de detectie apropiata (0.001610205 mg L-1) de senzorul Ch/G.  

  

                                       A                                                                     B 

  

                                      C                                                                               D 

    Fig 2. Curbe DPV pentru senzorul de grafit si grafit modificat. A) G; B) Fe(II)Pc/G;  

C) Ni(II)Pc/G; D) Ch/G; inserat este curba de calibrare pentru fiecare senzor: dependenta 

inaltimii picului vs concentratia (mg L-1). 
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Tabelul 2 prezinta rezultatele obtinute pe diferite probe de apa in comparatie cu metoda ISO 

standard. S-au obtinut rezultate bune. 

Tabelul 2. Rezultate probelor reale pentru NO2- (mg L-1) in comparative cu metoda ISO 

standard 

 Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 

ASV* ISO** ASV* ISO** ASV* ISO** ASV* ISO** ASV* ISO** 

G 1.161 1.1854 0.551 0.5780 2.883 2.9052 6.467 6.4896 10.719 10.7404 

Fe(II)Pc/G 1.012 1.1854 0.448 0.5780 2.696 2.9052 6.194 6.4896 10.491 10.7404 

Ni(II)Pc/G 1.184 1.1854 0.571 0.5780 2.901 2.9052 6.482 6.4896 10.736 10.7404 

Ch/G 1.159 1.1854 0.518 0.5780 2.889 2.9052 6.470 6.4896 10.721 10.7404 

* ASV = anodic stripping voltammetry 

**ISO Method= Spectrometrie de absorbţie moleculară 

 

2.3. Determinarea simultana de nitrati si nitriti din ape, utilizand senzori stocastici – 

validare de metoda 

 

Validarea s-a realizat utilizand probe reale de ape, testate in laboratoare acreditate de analiza prin 

metode ISO: SR ISO 7890-3:2000 penru nitrati si SR EN 26777:2002 pentru nitriti. Exemple de 

diagrame obtinute pentru determinarea simultana a nitratilor si nitritilor in probe de apa sunt 

przeentate in Figura 3. 
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                                         (a) 

 

(b) 

Figura 3 Determinarea nitratilor si nitritilor in probe de ape utilizand senzori stocastici bazati pe 

(a) nanopudra de grafena si (b) rGO modificati cu protoporfirina IX.  
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Tabelul 3. Determinarea simultana a nitratilor si nitritilor in probe de apa. 

Nr. 
crt.  Metodele utilizate  NO3- (mg/L) NO2- (mg/L) 

1  

St. metod  10.27 0.13 

PIX/NG 10.24±0.04 0.17±0.02 

PIX/r-GO 9.86±0.07 0.15±0.03 

2  

St. metod  1.32 0.20 

PIX/NG  1.59±0.02 0.18±0.04 

PIX/r-GO 1.16±0.08 0.19±0.02 

3  

St. metod  9.39 0.52 

PIX/NG 9.67±0.03 0.50±0.02 

PIX/r-GO 9.97±0.05 0.60±0.04 

4  

St. metod  3.55 0.43 

PIX/NG 3.21±0.02 0.52±0.06 

PIX/r-GO 3.20±0.05 0.40±0.02 

5  

St. metod  0.17 0.09 

PIX/NG  0.14±0.03 0.08±0.01 

PIX/r-GO 0.17±0.02 0.07±0.01 

6  

St. metod  0.13 0.19 

PIX/NG 0.12±0.05 0.19±0.02 

PIX/r-GO 0.15±0.03 0.18±0.01 
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7  

St. metod  4.34 0.04 

PIX/NG 4.90±0.05 0.06±0.01 

PIX/r-GO 4.82±0.03 0.05±0.01 

8  

St. metod  6.16 0.10 

PIX/NG  6.38±0.08 0.12±0.01 

PIX/r-GO 6.21±0.05 0.13±0.03 

9  

St. metod  0.95 0.07 

PIX/NG 1.01±0.04 0.06±0.01 

PIX/r-GO 0.94±0.04 0.06±0.01 

10  

St. metod  9.79 0.08 

PIX/NG 9.70±0.07 0.08±0.02 

PIX/r-GO 9.18±0.03 0.09±0.01 

11  

St. metod  2.43 3.95 

PIX/NG  2.09±0.05 3.55±0.04 

PIX/r-GO 2.40±0.03 3.96±0.02 

12  

St. metod  28.12 0.003 

PIX/NG 28.00±0.06 0.003±0.001 

PIX/r-GO 28.70±0.07 0.004±0.001 

13  

St. metod  16.82 0.010 

PIX/NG 15.68±0.03 0.012±0.001 

PIX/r-GO 16.20±0.02 0.009±0.002 

14  
St. metod  20.23 0.062 

PIX/NG  20.68±0.07 0.070±0.005 
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PIX/r-GO 20.71±0.05 0.062±0.03 

15  

St. metod  12.11 0.014 

PIX/NG 12.70±0.04 0.017±0.003 

PIX/r-GO 12.71±0.05 0.012±0.002 

16  

St. metod  40.48 0.003 

PIX/NG 40.24±0.08 0.002±0.001 

PIX/r-GO 39.87±0.07 0.003±0.001 

17  

St. metod  0.21 0.003 

PIX/NG  0.28±0.02 0.004±0.001 

PIX/r-GO 0.20±0.03 0.004±0.001 

18  

St. metod  1.66 0.006 

PIX/NG 1.60±0.02 0.007±0.002 

PIX/r-GO 1.46±0.03 0.005±0.001 

19  

St. metod  0.41 0.019 

PIX/NG 0.42±0.02 0.017±0.002 

PIX/r-GO 0.43±0.05 0.018±0.003 

20  

St. metod  0.12 0.011 

PIX/NG  0.14±0.04 0.010±0.002 

PIX/r-GO 0.14±0.03 0.009±0.001 

21  

St. metod  0.49 0.004 

PIX/NG 0.46±0.07 0.003±0.001 

PIX/r-GO 0.50±0.02 0.004±0.001 

22 St. metod  2.70 0.28 
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PIX/NG 2.52±0.05 0.29±0.02 

PIX/r-GO 2.80±0.06 0.27±0.03 

23 

St. metod  1.67 15.80 

PIX/NG  1.25±0.03 15.54±0.03 

PIX/r-GO 1.62±0.02 15.24±0.04 

24 

St. metod  1.88 0.034 

PIX/NG 1.61±0.04 0.037±0.003 

PIX/r-GO 1.85±0.03 0.031±0.002 

 St. metod  1.66 0.004 

25 PIX/NG 1.68±0.05 0.004±0.001 

 PIX/r-GO 1.62±0.07 0.003±0.001 

 St. metod  0.26 0.09 

26 PIX/NG 0.21±0.05 0.08±0.01 

 PIX/r-GO 0.22±0.03 0.10±0.02 

 St. metod  15.09 0.14 

27 PIX/NG 15.50±0.04 0.12±0.03 

 PIX/r-GO 15.14±0.03 0.13±0.05 

 St. metod  21.22 0.04 

28 PIX/NG 22.05±0.04 0.03±0.01 

 PIX/r-GO 20.90±0.03 0.05±0.01 

 
*Toate valorile reprezinta media a 10 determinari. 
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Rezultatele obtinute arata ca exista o foarte buna corelatie intre rezultatele obtinute utilizand 

metoda standard de analiza si metoda care utilizeaza senzorii stocastici. 

4. Determinarea bisfenolilor A, F si Z din ape 

Doua paste de grafene: nanografena si r-GO au fost selectate ca matrici ale senzorilor stocastici 

utilizati la determinarea bisfenolilor A, F si Z din ape. Un complex al Cobaltului cu 

protoporfirina IX (PIXCoCl) a fost ales pentru modificarea matricilor. 

Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici au fost determinate utilizand o celula 

electrochimica in care electrodul de lucru a fost senzorul stocastic, referinta a fost un electrod de 

Ag/AgCl si electrodul auxiliar a fost cel de platina. Potentialul aplicat a fost de 125 mV. Metoda 

aleasa a fost cronoamperometria. Caracteristicile de raspuns sunt prezentate in tabelele 4-6. 

Tabelul 4. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru 
determinarea bisfenolului A. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

Ecuatia calibrarii si 
coeficientul de corelatie (r) 

Domeniul 
liniar de 
concentratie 
(mol/L) 

toff 
(s) 

Sensibilitate 
(s-1/mol L-1) 

Limita de 
determinare 
(mol/L) 

nGR 1/ton= 0.02 + 5.00x108 x C 
r=0.9987 10-12 - 10-8 2.5 5.00 x 108 1 x 10-12 

r-GO 1/ton= 0.02 + 6.00x109 x C 
r=0.9999 10-13 - 10-11 2.1 6.00 x 109 1 x 10-13 

 

Tabelul 5. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru 
determinarea bisfenolului F. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

Ecuatia calibrarii si 
coeficientul de corelatie (r) 

Domeniul 
liniar de 
concentratie 
(mol/L) 

toff 
(s) 

Sensibilitate 
(s-1/mol L-1) 

Limita de 
determinare 
(mol/L) 

nGR 1/ton= 0.05 + 4.00x1011 x C 
r=0.9989 10-15 - 10-7 1.4 5.00 x 108 1 x 10-15 

r-GO 1/ton= 0.06 + 1.00x109 x C 
r=0.9999 10-15 - 10-7 1.4 1.00 x 109 1 x 10-15 
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Tabelul 6. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru 
determinarea bisfenolului Z. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

Ecuatia calibrarii si 
coeficientul de corelatie (r) 

Domeniul 
liniar de 
concentratie 
(g/mL) 

toff 
(s) 

Sensibilitate 
(s-1/g mL-1) 

Limita de 
determinare 
(g/mL) 

nGR 1/ton= 0.02 + 8.00x109 x C 
r=0.9987 10-13 - 10-11 2.2 8.00 x 109 1 x 10-13 

r-GO 1/ton= 0.05 + 2.00x108 x C 
r=0.9999 10-14 - 10-10 2.8 2.00 x 108 1 x 10-14 

 

Rezultatele prezentate in tabelel 4-6 arata ca bisfenolii A, F si Z pot fi determinati simultan din 

ape uzate, avand semnaturi diferite. De asemenea, senzorul stochastic bazat pe matrice de r-GO 

are rezultatele cele mai bune pentru tot cei 3 fenoli in ceea ce primeste limita de determinare, 

domeniul linear si sensibilitatea raportata la acestea, de aceea acesta va fi senzorul preferat 

pentru determinarea simultana a bisfenolilor A, F si Z in ape. 

Validarea metodei s-a realizat utilizand 10 probe de ape uzate. Cei trei bisfenoli au fost 

determinati utilizand metode ISO in laboratoare specializate si utilizand metodele bazate pe 

senzorii stocastici propusi. Rezultatele sunt prezentate in tabelul 7.  

 

Tabelul 7. Determinarea bisfenolilor A, F si Z in ape uzate. 

Microsenzor 
bazat pe 
PIXCoCl si 

BPA, 
regasit, % 
vs metoda 
standard 

BPF, 
regasit, % 
vs metoda 
standard 

BPZ, 
regasit, % 
vs metoda 
standard 

nGR 98.23±0.05 98.15±0.07 98.98±0.03 

r-GO 99.98±0.03 99.07±0.02 99.99±0.02 
 

Rezultatele testului de validare arata inca o data, ca bisfenolii A, F si Z pot fi determinati fiabil 

din apele uzate. 
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Georgiana Lazar, Raluca-Ioana Stefan-van Staden, Livia Alexandra Gugoasa, Jacobus Frederick 

van Staden, The 41th Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, 

August 2-5, 2017, Sinaia Romania. 

5. MICROBIOLOGICAL STUDY: EFFECT OF PINACEAE AND LAMIACEAE ESSENTIAL 

OILS ON 3 BACTERIAL GERMS, Ioana Adina Oancea, Jacobus (Koos) Frederick van Staden, 

Elena Oancea , Eleonora-Mihaela Ungureanu. The 41th Congress of the American Romanian 
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Profesorul JF van Staden a fost invitat sa prezinte rezultatele acestui proiect intr-o plenara la 

conferinta internationala de chimie analitica ROICAC’2018, 1-3 septembrie BUcuresti, 

Romania. 

Opt lucrari orale si postere au fost trimise pentru evaluare si acceptare la ROICAC’2018, 1-3 

septembrie, Bucuresti, Romania. 

Concluzii 

Toate obiectivele si activitatile proiectului au fost indeplinite. S-au identificat substantele de 

determinat si intervalul in care se gasesc in apele potabile si apele uzate; astfel s-au propus 

metode si instrumente noi de analiza pentru metale grele, nitriti, nitrati, fosfat, triptofan si trei 

bisfenoli. Senzorii stocastici si amperometrici au fost utilizati cu succes, dupa optimizarea 
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parametrilor metodelor de analiza, la determinarea metalelor grele, nitratilor, nitritilor si 

bisfenolilor din ape. Fluorescenta si chemiluminescenta au fost metodele optice propuse si 

optimizate pentru determinarea de triptofan si nitriti/nitrati din ape. Toate metodele au fost 

validate utilizand probe de ape analizate in prealabil prin metode ISO in laboratoare acreditate. 

Rezultatele cercetarilor au fost publicate si sunt inca sub evaluare in reviste ISI, au fost 

prezentate la conferinte international si nationale si exista solicitari pentru prezentari la 

conferinte internationale care vor avea loc in 2018. Doi tineri cercetatori au fost integrati in 

echipa de cercetare. 
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