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REZUMAT 
Conţinutul de metale din vinuri nu trebuie să depăşească o anumită cantitate, pentru a nu avea efecte negative asupra 
organismului. Astăzi există un interes foarte mare pentru identificarea diverselor surse care conduc la prezenţa metalelor în vin, 
urmărindu-se reducerea conţinutului în aceste metale prin folosirea diverselor tratamente permise de legislaţia în vigoare. Un rol 
esenţial revine metodelor de analiză, care trebuie să îndeplinească anumite condiţii referitoare la precizie, reproductibilitate, timp 
de analiză şi costuri de aplicare. În această lucrare sunt prezentate studii privind analiza metalelor grele din diferite vinuri, utilizând 
spectrometria de absorbţie atomică în flacără (FAAS). 
  
ABSTRACT 
The metals ions content form wine should not be over a specific quantity for not heaving a negative effect on the organism. So, 
today there is a special interest for the identification of the various sources which lead to the presence of the metals in wines, 
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following the content reduction of these metals by using various treatments allowed by the legislation. In this way an essential roll 
revert to the analysis methods, which should fulfil some conditions regarding to precision, reproducibility, time of analyse and cost 
of applying. In this paper are presented studies regarding the analysis of heavy metals from various wine using flame atomic 
absorption spectrophotometer FAAS.  
 
Cuvinte cheie: vin, FAAS, metale grele 

Keywords: wine, FAAS, heavy metals 

 

1. Introducere 

 Potrivit definiţiei adoptate de Oficiul Internaţional al 

Viei şi Vinului (O.I.V.) vinul este în exclusivitate o 

băutură care rezultă din fermentaţia alcoolică completă sau 

parţială a mustului de struguri [1]. 

 Numărul mare de vinuri şi diversitatea lor, ca urmare a 

folosirii materiilor prime şi tehnologiilor de vinificare 

variate, precum şi anumite considerente de ordin economic 

au determinat elaborarea unor clasificări [1]. 

 O clasificare simplificată şi comodă pentru intreprinderile 

vinicole este prezentată în tabelul 1 [2]. 

  
Tabelul 1. Clasificarea vinurilor 

 
Categoriile şi tipurile de vin 

 
Concentraţia de alcool etilic [% vol.] 

Concentraţia zahărului [g/100 cm
3
 

pentru vinurile liniştite şi 
g/dm

3
 pentru vinurile spumante sau 

gazeificate] 

I. VINURI LINIŞTITE 
VINURI DE MASĂ   

Seci 9 – 14 < 0,3 

Demiseci 9 – 12 1 – 2,5 

Demidulci 9 – 12 3 – 8 

VINURI ALCOOLIZATE   

Tari 17 – 20 1 – 14 

De desert demidulci 14 – 16 5 – 12 

Dulci 15 – 17 14 – 20 

Licoroase 12 – 17 21 – 35 

VINURI AROMATIZATE 16 – 18 6 – 16 

II. VINURI CU DIOXID DE CARBON 
VINURI SPUMANTE   

Bruit 10,5 – 12,5 < 10 

Seci 10,5 – 12,5 < 30 

Demiseci 10,5 – 12,5 < 50 

Demidulci 10,5 – 12,5 < 80 

Dulci (numai pentru vin produs în 
acratofor) 

10,5 – 12,5 < 100 

VINURI SPUMANTE NATURALE   

Roşii 11 – 13,5 70 – 80 

Roze 10,5 – 12,5 60 – 70 

Tămâioase 10,5 – 12,5 90 – 120 

VINURI GAZEIFICATE 9 – 12 30 – 80 

 
Vinurile se împart şi în vinuri de soi, cupajate 

(sepajate), ordinare de larg consum, de marcă şi de 

colecţie. 

Pentru obţinerea unor soiuri de vin de înaltă calitate, 

viţa de vie este supusă anumitor tratamente, astfel încât să 

fie asigurat conţinutul necesar de micro- şi macroelemente. 

În cazul unui conţinut de elemente esenţiale sub cantitatea 

necesară apare deficienţa şi efectele adverse ale acesteia. 

Deficienţa fierului poartă numele de „clorozare ferică” sau 

„clorozare calcaroasă”, deoarece acest fenomen se 

manifestă în regiuni calcaroase. 

După simptomele de manifestare sau condiţiile în care 
apare, deficienţa de mangan este cunoscută sub diferite 
denumiri: pătarea cenuşie, pătarea uscată, pătarea frunzei, 

dungarea albă. Primul simptom de manifestare a 
deficienţei de mangan este clorozarea spaţiului dintre 
nervuri sau apariţia de pete clorotice, care apoi se 
brunifică şi se usucă. Creşterea este întârziată sau chiar 
inhibată, plantele sunt lipsite de vigoare, iar formarea 
florilor, rădăcinilor şi fructelor este redusă. 

Deficienţa de cupru se manifestă, de regulă, prin 
decolorarea şi răsucirea frunzelor, iar în caz de deficienţă 
puternică, prin uscare, sunt afectate îndeosebi frunzele 
tinere. 

În cazul deficienţei de zinc la viţa de vie, frunzele sunt 
mici, deformate, cu margini neregulate, spaţiul dintre 
nervuri este clorozat, ramurile sunt scurte, boabe sunt mici 
şi apar goluri frecvente în ciorchine, boabele afectate au 
seminţe. 
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În cazul în care concentraţia acestor elemente esenţiale 

depăşeşte concentraţia maximă necesară apare toxicitatea, 

aceste metale fiind considerate contaminanţi. 
Unul dintre obiectivele Subcomisiei pentru Unificarea 

Metodelor de Analiză şi Apreciere a Vinurilor din cadrul 
O.I.V. este realizarea unei bănci de date mondiale refe-
ritoare la conţinutul în contaminanţi metalici al vinurilor, 
iniţierea unor studii asupra originii acestor contaminanţi, 
scăderea limitelor admise pentru conţinutul în metale 
contaminante, precum şi optimizarea tehnologiilor în 
scopul reducerii acestor contaminări. 

Prezenţa contaminanţilor metalici în vinuri se poate 
datora mai multor factori endogeni şi exogeni prezentaţi în 
continuare [3]: 

Fier. Factorii care pot influenţă prezenţa endogenă 
sunt: solul, mai mult sau mai puţin bogat în fier şi în acid 
fosforic asimilabil; soiul de struguri; tehnologia de 
limpezire a mustului. 

Factorii care influenţează sursele exogene ale prezenţei 
fierulului sunt pământul care este amestecat cu strugurii la 
cules, condiţiile de oxido-reducere în timpul şi după fermen-
taţia alcoolică, echipamentele şi practicile enologice utilizate. 

Cupru. Factorii care pot contribui la prezenţa sa de 

natură endogenă şi exogenă sunt tratamentele cuprice ale 

viei, ploi înaintea datei culesului, cantitatea de SO2 aplicat 

în timpul vinificării, materialele folosite în diferite operaţii 

tehnologice, nivelurile de oxido-reducere în timpul acestor 

operaţii. 

Zinc. Conţinutul de zinc din vinuri este influenţat de 

tehnologia de vinificare, în ceea ce priveşte prezenţa 

endogenă. Prezenţa de natură exogenă este influenţată de 

tratamentele aplicate viilor şi de produsele enologice 

utilizate, precum şi de materialele utilizate în diferite 

operaţiuni de vinificare şi conservare a vinurilor. 

Cadmiu. Prezenţa endogenă şi exogenă a cadmiului 

din vinuri este datorată materialelor şi poluării atmos-

ferice, aspectelor toxicologice şi reducerii naturale a 

conţinuturilor în timpul fermentării. 

Plumb. Prezenţa endogenă este legată de caracteristicile 

solului. 

Prezenţa exogenă se datorează utilizării capsulelor de 

plumb-staniu, a altor materiale folosite pe traseul 

tehnologic, utilizării unor fungicide şi a anumitor practici 

enologice, distilării în cazul unor vinuri licoroase, poluării 

atmosferice şi condiţiilor naturale. 

Există un interval optim de concentraţii pentru fiecare 

element esenţial, aşa cum se poate observa în figura 1. 

În această lucrare s-a determinat conţinutul de cupru, zinc, 

fier, mangan, plumb şi cadmiu din diferite soiuri de vin.   
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Fig. 1. Intervalul optim de concentraţii. 

 

2. MODUL DE LUCRU 

Analiza ionilor metalici de cupru, zinc, fier, 

mangan, plumb şi cadmiu s-a realizat prin spectro-

metrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 

utilizând un spectrometru VARIAN SpectrAA 110.  

S-au utilizat 3 tipuri de vin (vin sec, demisec şi dulce), 

determinându-se şi influenţa temperaturii de de-

pozitare (24 °C şi 5 °C) asupra conţinutului ionilor 

metalici.  

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Datele experimentale privind concentraţia ionilor 

metalici din vinurile studiate sunt prezentate în tabelul 2 şi 

în figurile 2 – 5. 

Din datele exprimentale se observă că vinul sec are 

cel mai mare conţinut de metale grele. Se observă că 

vinurile studiate nu conţin ioni de plumb sau cadmiu. 

De asemenea, se observă că aceste vinuri nu au un 

conţinut de ioni metalici mai mare decât concentraţia 
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maxim admisă de legislaţie. S-a observat că temperatura 

de depozitare nu influenţează concentraţia ionilor metalici 

obţinută prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără 

(FAAS).  
 

Tabelul 2. Concentraţia ionilor metalici din vinurile studiate 

 

Sortiment 

Concentraţia [mg/L] 

Cu Zn Fe Mn Pb Cd 

Obt. CMA Obt. CMA Obt. CMA Obt. CMA Obt. CMA Obt. CMA 

Vin sec 0,17  

 

1 

0,42  

 

5 

4,2  

 

- 

1,05  

 

- 

 

 

SLD 

 

 

0,2 

 

 

SLD 

 

 

0,01 
Vin demisec 0,11 0,29 1,8 0,62 

Vin dulce (24 

ºC) 

0,093 0,63 2,3 0,6 

Vin dulce 

(5ºC) 

0,09 0,61 2,2 0,59 

Notaţii: Obt.   – concentraţia obţinută în urma analizei; 

       CMA – concentraţia maxim admisă de legislaţie [4]; 

        SLD   – sub limita de detecţie (<0,01 mg/L). 
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Fig. 2. Concentraţia cuprului. 
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Fig. 3. Concentraţia zincului. 
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Fig. 4. Concentraţia fierului. 
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Fig. 5. Concentraţia manganului. 

 

4. CONCLUZII 

Concluziile obţinute în urma anlizei metalelor grele din 

vinuri prin FAAS sunt următoarele: 

 Temperatura de depozitare nu influenţează concentraţia 

metalelor grele în vinul roşu. 

 Vinul sec are o concentraţie mai mare de metele grele 

în componenţa sa. 

 Se constată absenţa  metalelor grele, ca plumbul şi 

cadmiul, acestea fiind sub limita de detecţie a apara-

tului. 
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