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Rezumat 

 
Analiza chimică este principala metodă de investigaţie a medicamentelor. Ea este utilizată în mod curent 

în toate domeniile ştiinţifice care au o legătură mai mare sau mai mică cu chimia. Într-un mod simplu, se poate 
spune că analiza chimică constă în caracterizarea sistemului analizat.  

Prin termenul caracterizare se înţelege obţinerea şi prelucrarea tuturor informaţiilor care permit 
identificarea substanţelor sau componenţilor sistemului analizat – aşa numitele informaţii analitice.  

Informaţiile analitice se obţin prin investigarea complexă (analiza) a substanţei de studiat sau a sistemului 
analizat (sistemul analitic). Această investigare se realizează prin urmărirea şi măsurarea unei anumite 
proprietăţi (P) în funcţie de concentraţie (C) sau volum (V). Metodele instrumentale pot fi utilizate şi la 
determinarea altor caracteristici ale substanţelor cum ar fi:  

- determinarea unor constante analitice,  
- determinarea structurii,  
- elucidarea unor mecanisme de reacţie etc. 
Practica a demostrat că cele mai bune rezultate ale unei metode analitice se obţin folosind cuplarea 

tehnicilor chimice cu cele instrumentale.  
În prezentul raport sunt prezentate principalele caracteristici, și metode analitice folosite în testarea 

medicamentelor. 
 

Cuvinte cheie: investigare analitică, metode, medicamente 
 

Abstract 
 
Chemical analysis is the main method of drugs’ investigation.  
It is currently used in all scientific fields that have a greater or lesser connection with the chemistry. In a 

simple way we can say that the chemical analysis consists into the characterization of the analyzed system. 
 Characterization means the obtaining and processing of all linked information that allowing the 

substances or components’ identifying of the system analysis – so called analytical information. 
Analytical information is obtained through the complex investigation (analysis) of the studied substance or 

of the analyzed system (the analytical system). This investigation is done through the monitoring and 
measurement of certain properties (P) depending on the concentration (C) or volume (V). Instrumental 
methods can be used to determine other substances’ characteristics as: 

- Determination of some analytical constants, 
- Structure determination, 
- The reaction mechanisms’ elucidation, etc. 
Practice has shown that the best results are obtained for an analytical method by coupling the chemical 

techniques with the instrumental ones.  
In this report are presented the main features, and analytical methods used in the drugs testing. 
 

Key words: analytic, investigation, methods, drugs 
 

1. Caracteristici generale 
 

După natura simplă sau complexă a 
corelaţiei (funcţiei) care se stabileşte între 
proprietatea urmărită şi concentraţie (sau 
volum), se disting: 

- metode chimice sau clasice: 
gravimetria şi titrimetria (volumetria) cu o 
funcţie de corelare simplă şi directă:  

 

P = f(C) 
 

Unde: P este masa (greutatea) pentru gravimetrie,  
  respectiv volumul de titrant pentru titrimetrie.  

 
Din acest motiv, aceste metode se mai 

numesc şi absolute sau independente. 
 

- metode fizico-chimice sau 
instrumentale, datorită utilizării 
instrumentelor de măsură şi de înregistrare, 
în care funcţia (P) este complexă şi 
determinarea se face după o curbă de 
etalonare sau de titrare. 

Din această cauză, acestea se mai 
numesc şi metode relative sau 
neindependente.  

În metodele instrumentale de analiză 
proprietatea urmărită poate fi:  

- absorbanţa (A) sau transmitanţa (T), - 
pentru metodele optice,  

- intensitatea de curent (i) sau 
potenţialul (ε) – pentru metodele 
electrochimice (1, 3, 9, 11).  
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Fiecare dintre cele două categorii de 
metode prezintă anumite avantaje: 

 

Metodele  
instrumentale 

Metodele  
chimice 

- determinarea este foarte rapidă 
(sub 1/100 s), 
- pot fi utilizate probe mici; 
- pot fi concentrate probe 
complexe; 
- prezintă sensibilitate ridicată; 
- dau rezultate sigure. 

- procedeele sunt simple şi 
precise; 
- în general, metodele se 
bazează pe măsurători 
absolute; 
- echipamentul necesar nu 
este scump. 

 
Pe baza avantajelor care le oferă fiecare 

dintre cele două categorii de metode, suntem 
tentaţi ca în analizele pe care le efectuăm să 
alegem o metodă aparţinând uneia dintre cele 
două categorii.  

În ultimele decenii progresele înregistrate 
în determinările analitice s-au datorat în 
special perfecţionării aparaturii de laborator.  

?i chiar dacă în prezent, principalele 
direcţii de cercetare sunt orientate în 
domeniul perfecţionării aparaturii, nu trebuie 
să se tragă concluzia că metodele 
instrumentale le-au înlocuit pe cele chimice. 

În practică procedeele chimice constituie 
adeseori o parte integrantă dintr-o metodă 
instrumentală. Astfel, în orice analiză există 
etape ca: prelevarea probelor, dizolvarea, 
schimbări în starea de oxidare, îndepărtarea 
excesului de reactiv, ajustarea pH-ului, 
adăugarea de agenţi de complexare, 
precipitarea, concentrarea, îndepărtarea 
impurităţilor etc (4, 5, 6, 8, 10). 

Faptul că cele două tipuri de metode se 
pot completa una pe alta rezultând astfel 
mijloace superioare de investigare, impune 
neapărat cuplarea tehnicilor chimice cu cele 
instrumentale cu atât mai mult cu cât fiecare 
dintre acestea prezintă o serie de limitări sau 
dezavantaje: 

 

Metodele  
instrumentale 

Metodele  
chimice 

- este necesară etalonarea 
iniţială sau continuă a 
aparatului; 
- sensibilitatea şi precizia 
depind de aparatura sau de 
metoda chimică utilizată 
pentru etalonare; 
- precizia finală se află adesea 
în domeniul ±2–5%; 
- costul iniţial şi pentru 
întreţinerea aparaturii este 
ridicat; 
- intervalul de concentraţie 
este limitat; 
- - implică personal de 
deservire cu pregătire 
specială. 

-uneori lipseşte specificitatea; 
- realizarea unei analize 
presupune,de obicei,un timp 
destul de lung; 
- precizia scade odată cu 
micşorarea cantităţii de probă; 
- sunt parţial lipsite de 
flexibilitate. 

 
2. Criterii specifice de alegere a  

metodei analitice 
 

Cel mai important criteriu pentru orice 
analiză este de a alege metoda sau 

procedeul instrumental sau chimic, cel mai 
adecvat, în cazul dat.  

La alegerea unei metode analitice trebuie 
să se precizeze o serie de factori cum sunt: 

• domeniul de concentraţie; 
• precizia şi sensibilitatea cerută; 
• selectivitatea şi rapiditatea; 
 

a) Domeniul de concentraţie 
În funcţie de cantitatea de substanţă care 

trebuie determinată întro probă, metodele 
analitice se clasifică astfel: 

 

Metoda Cantitatea 
aproximativă 

Macro 100mg 
Semimicro 10mg 

Micro 1mg 
Ultramicro 0,001 mg (1µg) 

Submicrogram 0,010 µg 
 

În general metodele chimice se pretează 
cel mai bine la determinarea 
macrocantităţilor, iar metodele instrumentale 
pentru microcantităţi. 

 

b) Sensibilitatea şi precizia 
Noţiunea de sensibilitate corespunde 

concentraţiei minime dintr-o substanţă, care 
poate fi determinată cu o anumită siguranţă.  

Alegerea unei anumite metode de analiză 
depinde şi de sensibilitatea cerută.  

În general, în analiza şi controlul 
medicamentelor dar şi în laboratorul clinic şi 
cel de toxicologie analitică se utilizează 
metode chimice şi mai ales instrumentale 
extrem de sensibile, ceea ce permite 
determinarea cu un grad de siguranţă 
corespunzătoare a unor cantităţi foarte mici 
(chiar urme infime) de substanţă (4, 5, 7, 12). 

Cu cât proba este mai mică, cu atât 
metoda trebuie să fie mai sensibilă.  

În tabelul 1 sunt prezentate sensibilităţile 
câtorva metode de analiză. 

Tabelul 1 
Compararea sensibilităţilor metodelor analitice 

 

Metoda de analiză Sensibilitatea 
Microgravimetrică 
Microvolumetrică 

Absorbţia atomică electrotermală 
Fluorimetria 

Analiza prin măsurători cinetice 
Cromatografia de gaze 
Activarea cu neutroni 
Tehnici radioizotopice 

 Până la 10-9  g (1ng) 
 Între 10-9-10-10g(1-0,1ng) 
 Până la 10-11 g (0,01 ng) 
 Până la 10-11-10-12g (1pg)
 Până la 10-13 g (0,1 pg) 
 Până la 10-13 g (0,1 pg) 
 Până la 10-14 g (0,01 pg) 
 Până la 10-17 g (0,01 ag) 

 
În anumite cazuri, limita de detecţie şi 

deci sensibilitatea metodei de analiză nu 
depinde numai de metodă ci şi de natura 
substanţei de analizat.  

Precizia se referă la corectitudinea 
rezultatului obţinut printr-o metodă analitică. 
La fel ca şi sensibilitatea, precizia variază de 
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la o metodă la alta, pentru determinări 
alegându-se metoda care furnizează precizia 
cerută. 

c) Selectivitatea 
Selectivitatea reprezintă proprietatea unei 

metode de a furniza o precizie mai mare la 
determinarea unui anumit component (unei 
substanţe), comparativ cu alţi componenţi 
(alte substanţe) coprezenţi (coprezente). 

Cu cât proba este mai complexă cu atât 
metoda trebuie să fie mai selectivă.  

Adesea se foloseşte şi termenul de 
specificitate în loc de selectivitate. În general 
metodele analitice nu sunt complet specifice 
faţă de un anumit component. 

 

d) Timpul şi costul 
Timpul şi costul efectuării unei analize 

sunt corelate cu dotarea laboratoarelor în 
ceea ce priveşte existenţa unei aparaturi 
corespunzătoare şi prezenţa unui personal 
calificat. În cazul efectuării de analize în serie 
este posibilă automatizarea parţială sau totală 
a analizei chiar prin utilizarea calculatoarelor 
în achiziţionarea şi prelucrarea datelor 
experimentale. 

 
3. Etapele unei determinări 

 
În scopul alegerii unui procedeu 

corespunzător pentru efectuarea unei analize 
este necesar să se cunoască diferitele etape 
(faze) importante care apar la o determinare 
fizico-chimică.  

Aceastea sunt: 
 

a) Condiţiile experimentale  
Constau în cunoaşterea anumitor 

parametri de natură chimică şi fizică ai 
sistemului examinat şi ale măsurătorilor 
efectuate, ca de exemplu mărimea probei, 
temperatura şi pH-ul de determinare, 
exactitatea cerută, forma şi natura electrozilor 
sau creuzetelor, sursa de excitare, modul de 
transformare al unor mărimi caracteristice 
sistemului în semnale electrice, magnetice şi 
chiar compoziţia chimică a sistemului în unele 
cazuri. 

 

b) Semnalul de intrare (semnalul de 
comandă sau excitare a sistemului) 

Reprezintă acţiunea chimică (reactiv) sau 
fizico - chimică, eventual numai fizică (curent, 
potenţial de electrod, radiaţie electro-
magnetică etc.), care se aplică sistemului cu 
scopul de a perturba starea lui iniţială de 
echilibru, generând şi susţinând (prin 
transformare de către traductor) acele 
fenomene care stau la baza măsurătorii.  

De obicei natura semnalului de intrare 
utilizat stă la baza clasificării metodelor de 
analiză deosebindu-se între metode chimice, 
fizico-chimice sau numai fizice. 

 

c) Răspunsul sau semnalul de ieşire 
al sistemului 

Reprezintă totalitatea fenomenelor care 
se produc în sistem sub acţiunea semnalului 
de intrare, inclusiv modificările acestuia din 
urmă. În cazul unei titrări se consideră 
semnal de ieşire variaţia concentraţiei unor 
componenţi sub acţiunea titrantului.  

O valoare a intensităţii radiaţiei transmise, 
a curentului, a potenţialului de electrod, a 
temperaturii sunt de asemnea semnale de 
ieşire. Forma şi mărimea acestor semnale 
depind de condiţiile experimentale.  

Răspunsul sistemului nu are întotdeauna 
un caracter de semnal măsurabil, 
transformarea răspunsului în astfel de semnal 
făcându-se prin traducători. 

 

d) Determinarea caracteristicilor 
specifice semnalului de ieşire 

Pentru un semnal de intrare iau naştere 
mai multe semnale de ieşire.  

Dintre semnalalele de ieşire pentru 
măsurători cantitative se aleg acelea care 
dau informaţiile cele mai utile, prezintă 
sensibilitate şi selectivitate maximă, se pot 
măsura repede şi se pot interpreta teoretic.  

Aceste semnale se numesc semnale 
analitice.  

O caracteristică importantă a unui aparat 
este funcţia de transfer definită ca fiind 
raportul dintre mărimea semnalului de intrare 
a traducătorului şi a celui de ieşire.  

Precizia şi sensibilitatea unui aparat este 
cu atât mai mare cu cât funcţia de transfer 
este mai lineară şi are o pantă mai mare.  

La traductorul de ieşire, o altă 
caracteristică importantă este raportul 
semnal(S)-fond (N sau F), care trebuie să 
aibă o valoare cât mai mare.  

Performanţele de detecţie şi determinare 
ale unei metode de analiză sunt limitate 
datorită fondului (zgomotului) inerent oricărui 
proces analitic.  

În cazul înregistrării unui semnal analitic, 
în absenţa substanţei de analizat din cauza 
zgomotului de fond, se obţine un domeniu (b) 
în care nu se poate distinge (identifica sau 
doza) semnalul substanţei de analizat c ≤ b/2 

Se pot efectua determinări atunci când c› 
b/2 (ex:cazul c3 ,c4  etc.). Cu cât domeniul b 
este mai mic cu atât posibilitatea determinării 
cantităţilor (concentraţiilor) mai mici de 
substanţă se măreşte.  
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Din punct de vedere practic este mai 
importantă cunoaşterea raportului S/N (cât 
mai mare) pentru o anumită substanţă de 
analizat în condiţii optime. Pe baza celor 
prezentate se poate spune că analiza 
instrumentală constă în interpretarea 

răspunsului pe care îl dă o substanţă supusă 
analizei, atunci aceasta se află sub influenţa 
unei surse de excitare (3, 7, 8, 10, 12).  

Sub forma cea mai simplă schema bloc a 
unui aparat de analiză instrumentală este 
următoarea: 

 

 
 

Schema 1. Clasificarea metodelor instrumentale de analiză 
 

De multe ori din grupul metodelor 
instrumentale sunt separate metodele fizice.  

Un criteriu riguros şi sigur însă nu există, 
e aceea separarea lor nu are însemnătate 
deosebită. Astfel unele variante de 
cromatografie sunt incluse atât în categoria 
metodelor fizico-chimice, cât şi în cea a 
metodelor fizice.  

Numărul total de metode instrumentale 
este destul de mare, câteva zeci. Totodată, 
clasificarea acestora (implicit a celor fizico-
chimice) se poate face după diferite criterii.  

Astfel, după scopul în care se folosesc, 
acestea se împart în: 

a) metode de separare şi 
concentrare (extracţia, variantele de 
cromatografie, electroliza, electroforeza, 
distilarea etc.); 

b) metode de determinare (informare 
şi caracterizare). 

Există metode care pot îndeplini simultan 
ambele funcţii, cum ar fi: extracţia, 
cromatografia în special în fază gazoasă etc. 

La rândul lor, metodele de determinare, 
propriu-zise se pot clasifica în funcţie de 
natura semnalului de intrare sau ieşire.  

Astfel se cunosc: 

- metode electrochimice - la care fie 
semnalul de intrare, fie cel de ieşire sau 
amândouă sunt de natură electrică; 

- metode optice - semnale radiante; 
- metode termice  - semnale termice; 
- metode magnetice-semnale magnetice; 
- metode nucleare - semnale nucleare. 
 

4. Metoda HPLC 
 

(High Performant Liquid Chromatography = Cromatografia 
Lichidă Înalt Performantă) 

 
În ultimii ani, metoda HPLC a crescut în 

popularitate fiind considerată o metodă de 
referinţă în determinarea reziduurilor.  

Până în zilele noastre a fost considerată 
ca fiind o metodă complementară faţă de mult 
mai populara metodă de gaz-lichid 
cromatografie (GLC). HPLC furnizează 
posibilităţi pe care GLC nu le putea furniza 
cum ar fi capacitatea de a separa şi de a 
estima reziduurile de substanţe chimice 
polare, volatile şi termolabile. 
 

4.1. Principiul metodei şi scurt istoric 
 

Cromatografia compromite o familie de 
tehnici de separare, fiecare dintre tehnici 
având caracteristici comune (figura 1). 

 

 
 

Schema 2. Tehnici uzuale de separare cromatografică 

Sursă  
de excitare 

Probă 
Detector 

(Traductor) 
Modificator de semnal 

(amplificator) 

Sistem  
de măsură 

Rezultat 
Număr 

Înregistrare 

Cromatografia 

Gaz Lichid 

Coloană 

Clasică 

Plană 

HPLC 

LSC LLC BPC IEC SEC 
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Iniţial se aplică o zonă subţire de mixtură 
unei faze staţionare absorbante cu suprafaţa 
mare.  

Dezvoltarea fazei mobile face ca 
componentele mixturii să migreze prin faza 
staţionară în proporţii diferite şi să se separe 
una de alta. Migraţia diferenţiată apare 
datorită diferenţelor de distribuţie dintre cele 
două faze.  

Faza mobilă poate fi reprezentată de un 
gaz sau de un lichid.  

Lichid cromatografia se poate împărţi în 
două categorii: 

• plană (în strat subţire şi cromatografia 
pe hârtie) 

• în coloană. 
Lichid cromatografia în coloană, atât 

versiunea clasică (de joasă presiune) cât şi 
cea de înaltă performanţă, despre care 
discutăm în acest context, se subdivide în 
funcţie de mecanismul de separare în cinci 
categorii majore: 

 

• LS lichid-solidă (adsorbţie), 
• LSC lichid-lichidă (partiţie), 
• LLC cu fază legată, 
• BPC cu schimb de ioni, 
• IEC cu excluderea mărimii, SEC. 
 

HPLC s-a dezvoltat la sfârşitul anilor 60’ 
odată cu producerea unor instrumente 
performante şi cu creşterea eficienţei 
metodei.  

Spre deosebire de metoda clasică de 
lichid cromatografie în coloană, HPLC 
utilizează pompe de înaltă presiune, coloane 
scurte şi înguste cu faze de microparticule şi 
un detector care înregistrează în permanenţă 
concentraţia probei.  

Dezvoltarea HPLC s-a corelat în mod 
direct cu disponibilitatea componentelor care 
se potrivesc şi care permit controlul exact al 
debitului pentru a menţine presiunea înaltă.  

În comparaţie cu GLC, unde faza mobilă 
(gazul) este inertă şi nu afectează separarea 
substanţelor una de alta faza mobilă a HPLC 
este hotărâtoare la acest nivel. 

HPLC s-a utilizat în mod limitat pentru 
analiza de rutină a urmelor mai multor 
reziduuri dacă lipsesc detectorii sensibli la 
diferite elemente.  

Începuturile dezvoltării acestei metode s-
au axat pe indexul de refracţie (RI) sau pe 
lungimea de undă standard de absorbţie a 
detectorilor.  

Nici un detector nu s-a dovedit a fi 
suficient de sensibil sau selectiv pentru a 
determina urme de reziduuri. 

La mijlocul anilor 70’, detectorul cu 
fluorescenţă s-a dovedit a fi sensibil şi 
selectiv pentru pesticidele, care în mod 
normal sunt fluorescente sau care pot fi 
marcate chimic (cu un fluorofor)(fig. 1).  

Ca urmare a apărut prima aplicaţie 
practică a utilizării HPLC în determinarea mai 
multor reziduuri de pesticide (5, 10, 20). 

 

 
 

Fig. 1. Analizor HPLC din prima generaţie  
Sistem HPLC model GA 400 

www.chem.purdue.edu (23) 
 

Mai recent, oamenii de ştiinţă au testat 
fotoconductivitatea, detectorii electrochimici şi 
posibilele aplicaţii practice ale detectorilor UV 
cu mai multe lugimi de undă (1, 7, 9). 
 

4.2. Moduri de funcţionare ale 
analizoarelor HPLC 

 
Separările prin HPLC utilizează cinci 

moduri de funcţionare de bază (Schema 3). 
 

 
 

Schema 3 Moduri de funcţionare ale HPLC 
 

Metoda de analiză aleasă va depinde de 
proprietăţile substanţei (substanţelor) supuse 

analizei. Pentru determinarea reziduurilor, ca 
şi pentru analizele HPLC obişnuite, BPC este 

HPLC 

LSC LLC BPC IEC SEC 

Supresie 
ionică 

Perechi 
de ioni 

SAX SCX GPC GFC 
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cel mai des utilizată. Există două variante ale 
celor cinci metode de analiză ale HPLC; 
aceste diferenţe se bazează pe polarităţile 
relative ale fazei mobile şi staţionare: 

1) cromatografia cu faza normală (NP):  
Faza staţionară este mai polară decât 

faza mobilă; substanţele cele mai puţin polare 
se decelează primele; retenţia substanţei de 
analizat creşte odată cu scăderea polarităţii 
fazei mobile. 

2) cromatografia cu faza opusă (RP):  
Faza staţionară este mai puţin polară 

decât faza mobilă; substanţele de analizat 
mai polare se vor decela primele; retenţia 
substanţei de analizat creşte odată cu 
creşterea polarităţii fazei mobile. 
 

4.3. Alte metode cromatografice 
 

1. Lichid - solid cromatografia (LSC) 
(Cromatografia prin adsorbţie) 

 
LSC, mai este denumită şi cromatografie 

prin adsorbţie.  
Ea utilizează un adsorbant, de obicei 

silicagelul. Baza separării este adsorbţia 
componentelor polare, posibil prin legarea 
hidrogenului, la grupările active de hidroxid 
de siliciu prin orientare şi pe suprafaţa gelului 
de siliciu.  

Substanţele de analizat care sunt cele 
mai polare vor fi mai puternic atrase la 
situsurile active ale gelului de siliciu.  

Puterea de solvire a fazei mobile 
hotărăşte rata la care substanţele adsorbite 
sunt desorbite şi eludate. LCS este o metodă 
utilă în separarea izomerilor şi a claselor de 
compuşi care diferă în ceea ce priveşte 
polaritatea şi numărul grupărilor funcţionale.  

Componentele puternic polare se pot 
adsorbi ireversibil pe coloană. Separările LSC 
slabe se obţin de obicei de la structurile care 
conţin numai substituenţi nepolari alifatici. 

 
2. Lichid-lichid cromatografia (LLC) 

(Cromatografia de partiţie) 
 

Denumită şi cromatografie de partiţie, 
LLC, include ca suport, de obicei gelul de 
siliciu sau kieselgur-ul, care este căptuşit 
mecanic cu un film de lichid organic. 

Un sistem tipic pentru LLC este coloana 
căptuşită cu β,β’-oxipropionitril sau un solvent 
nepolar, cum ar fi hexanul ca fază mobilă.  

Substanţele se separă prin dispunerea 
între cele două faze ca şi în extracţia cu 
solvenţi. Componentele mai solubile în lichidul 
staţionar se mişcă mai încet şi se decelează 
mai târziu. 

3. Cromatografia cu fază legată (BPC) 
(Binded Phase Chromatography) 

 
BPC utilizează o fază staţionară care este 

legată chimic la gelul de siliciu prin reacţia 
dintre grupările silanol cu un organosilat 
substituit.  

Spre deosebire de LLC, faza staţionară nu 
este alterată de dezvoltarea fazei mobile sau 
de schimbarea temperaturii.  

De asemenea se pot utiliza toţi solvenţii şi 
nu este necesară presaturarea fazei mobile cu 
faza staţionară. Gradientul de eludare poate fi 
utilizat pentru îmbunătăţirea rezoluţiei.  

Aplicaţiile specializate ale BPC sunt mai 
ales pentru analiza componenţilor ionizaţi care 
sunt foarte solubili în apă şi care,în general, 
nu sunt bine reţinuţi pe coloanele RP BPC.  

Retenţia şi separarea va creşte prin 
adăugarea unui tampon de pH pentru 
supresarea ionizării (cromatografia prin 
supresia ionizării) sau, prin formarea unei 
perechi lipofile de ioni (cromatografia cu ioni 
perechi) între substanţa de analizat şi un ion 
încărcat opus. Formele neionice rezultate se 
separă prin aceleaşi tehnici de coloană.  

Supresia ionică este metoda preferată 
pentru separarea acizilor şi bazelor slabe, 
pentru care pH-ul fazei mobile poate fi ajustat 
pentru a preveni ionizarea substanţei de 
analizat în timpul retenţiei în cadrul unui pH de 
2-8 a fazelor de gel de siliciu legate.  

Substanţa de analizat se supune RP 
HPLC-ului, de obicei, pe o coloană C-18 
utilizând metanolul sau acetonitrilul plus o 
soluţie tampon ca fază mobilă. 

Tehnica este mai des folosită faţă de IEC 
deoarece coloanele C-18 au o eficienţă mai 
mare, se echilibrează mai rapid şi sunt mai 
uşor de utilizat.  

Cromatografia cu perechi de ioni se 
utilizează pentru a separa acizi sau baze 
slabe sau puternice, la fel şi la separarea altor 
tipuri de compuşi organici ionici.  

Metoda include utilizarea unei coloane C-
18 şi o fază mobilă tamponată la un nivel al 
pH-ului la care substanţa de analizat este 
complet ionizată (pH acid pentru baze, pH 
bazic pentru acizi) şi care conţine un reagent 
potrivit pentru crearea perechilor de ioni de 
încărcătură opusă. 

Sărurile de trialchilamoniu se utilizează în 
mod obişnuit, pentru complexele acide iar 
acizii alchilsulfonici pentru substanţele bazice 
(8, 11, 12, 15, 21). 

Perechile de ioni se separă ca şi cum ar fi 
molecule polare neutre. Retenţia şi 
selectivitatea sunt afectate de lungimea 
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catenei şi concentraţia reagentului care 
crează perechile, de concentraţia solventului 
organic din faza mobilă şi pH-ul.  

Retenţia va creşte până la un anumit 
punct, odată cu lungimea catenei reagentului 
care creează perechile sau concentraţia lui 
creşte, apoi scade sau ajunge la nivel.  

Componentele neionizate la pH-ul de 
lucru nu se vor cupla cu reagentul, dar mai pot 
fi puternic reţinute la o coloană C-18. 

În acest caz, oricum, retenţia nu va 
creşte dacă se adaugă un reagent care 
cuplează ionii şi o creştere a retenţiei poate 
să apară probabil datorită competiţiei 
reagenţilor pentru faza staţionară. 

 
4. Cromatografia cu schimb de ioni (IEC) 
(Ion Exchange Chromatography) 

 
IEC este utilizată pentru a separa 

compuşii ionici.   
Ca suport se va utiliza gelul de siliciu sau 

o rezină polimerică organică insolubilă. 
Grupările de de acid sulfonic încărcate negativ 
se leagă de suport şi produc faze puternice de 
schimb de cationi acizi (SCX). 

Ionii de amoniu cuaternari încărcaţi pozitiv 
se leagă de suport şi produc faze puternice de 
schimb de baze anionice.  

Cel mai larg utilizat suport de rezină este 
un copolimer legat în zig-zag preparat din 
stiren şi divinilbenzen.  

Fazele mobile sunt tampoane apoase. 
Separările în IEC rezultă în urma competiţiei 
dintre substanţele de analizat şi ionii fazei 
mobile pentru situsurile de încărcătură opusă 
din faza staţionară. Printre factorii de control 
ai retenţiei şi selectivităţii se află: mărimea şi 
încărcătura ionilor substanţei de analizat, tipul 
şi concentraţia altor tipuri de ioni din sistemul 
tampon, pH-ul, temperatura şi prezenţa 
solvenţilor organici. 

 

4.1. Ion - cromatografia  
Este o subdiviziune a IEC şi a fost utilizată 

pentru separarea anionilor şi cationilor 
anorganici. Deoarece se utilizează în general 
un detector de conductivitate, se cere 
reducerea concentraţiei ionice şi de aici 
rezultă conductanţa de fond a fazei mobile. Se 
mai poate utiliza o a doua coloană de 
supresie a schimbului de ioni. 

 
5. Cromatografia prin excluderea mărimii (SEC) 

(Size Excluded Chromatography) 
 

SEC separă moleculele pe baza diferenţei 
mărimii şi formei lor în soluţie. SEC nu poate 

separa izomerii. SEC se realizează prin 
utilizarea gelului de siliciu sau a pachetelor de 
polimeri care au structuri deschise cu pori plini 
de solvent şi necesită un timp mai lung când 
trece prin coloană decât moleculele mari, care 
nu pot trece prin aceşti pori (fig. 2). 

Ideal ar fi să nu existe interacţiune între 
substanţele de analizat şi suprafaţa fazei 
staţionare. 
 

 
 

Fig. 2. Cromatograf SEC model TDATM 
http://www.molecular-weight.com/ (18). 

 
Cele două subdiviziuni ale SEC sunt 

cromatografia prin pătrundere (GPC) şi 
cromatografia prin gel filtrare (GFC).  

GPC utilizează solvenţi organici pentru 
polimerii organici şi alte substanţe aflate în 
solvenţi organici.  

GFC utilizează sisteme apoase pentru a 
separa şi caracteriza biopolimerii cu ar fi 
proteinele şi acizii nucleici. 

 
4.4. Descrierea instrumentaţiei şi  

aparaturii HPLC 
 

Componentele de bază 
 
Sistemul HPLC include următoarele 

componente de bază: 
- rezervor de solvent; 
- dispozitiv de formare opţională a 

gradientului; 
- una sau mai multe pompe de precizie 

de furnizare a solventului , 
- injector; 
- coloană analitică, 
- o precoloană (opţională) 
- o coloană de apărare; 
- cuptor pentru coloană;  
- detector; 
- dispozitiv de înregistrare, de integrare 

sau de procesare de semnale digitale; 
- instalaţie tehnico sanitară şi electrică. 
Extractul din probă este introdus în 

coloană prin intermediul unei valve injectoare 
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care conţine o buclă îmbibată cu soluţie din 
probă, cu ajutorul unei seringi. 

HPLC-urile analitice pot utiliza atât 
metode de eludare isocratice cât şi cu 
gradient. 

Eluţia isocratică utilizează o fază mobilă 
cu compoziţie constantă, în timp ce puterea 
fazei mobile în eluţia cu gradient este făcută 
pentru a creşte continuu într-o manieră 
prestabilită în timpul separării (fig. 3).  

Eluţia cu gradient necesită programare 
automatică electronică care pompează 
solventul din două sau mai multe 
rezervoare, reduce timpul necesar analizei 
şi creşte rezoluţia pentru mixturile complexe 
într-un mod asemănător ca şi la 
programarea temperaturii în cazul metodei 
GLC. 
 

 
 

Fig. 3. Analizor HPLC din ultima generaţie Model 
LC-2000 (Jasco Corporation) 

www.jasco-europe.com (13). 
 

Fazele staţionare sunt particule poroase 
uniforme, sferice sau neregulate care au 
diametrele nominale de 10, 5, 3 µm.  

Fazele legate produse prin legarea 
chimică a diferitelor grupări funcţionale la gelul 
de siliciu sunt mult mai larg utilizate faţă de 
gelul de siliciu nemodificat sau faţă de gelurile 
cu excluderea dimensiunii.  

Coloanele sunt confecționate de obicei din 
oţel având lungimea de 3-25 cm și diametrul 
de 4,6 mm. Dependent de natura substanţei 
de analizat este necesar şi un echipament 
adiţional. De exemplu aparate şi reagenţi 
pentru realizarea derivării post coloană. 

 
Solvenţii şi reagenţii 

 
Solvenţii utilizaţi pentru a prepara faza 

mobilă trebuie să fie pure, distilate în aparate 
confecţionate numai din sticlă.  

Alţi factori importanţi sunt costul, 
vâscozitatea, toxicitatea, punctul de fierbere, 
compresibiltatea, transparenţa UV (în cazul în 
care se utilizează un detector UV), RI (dacă 
se utilizează un detector RI), presiunea 

vaporilor, temperatura de aprindere, miros, 
inertitate faţă de compuşii din probă, 
capacitatea corozivă.  

Solvenţii şi reagenţii utilizaţi în metoda 
HPLC şi la prepararea probelor nu au voie să: 

 

1) producă degradarea sau reacţii 
nedorite cu substanţele de analizat. 
2) producă funcţionarea defectuoasă a 
sistemului de distribuire a solventului. 
3)  deterioreze coloana analitică. 
4) deterioreze detectorul. 
5)  producă răspunsuri scăzute sau 
exagerate ale detectorului la prezenţa 
substanţei de analizat. 
 

Solvenţii specifici 
 

Apa este este cel mai utilizat solvent 
datorită capacităţii puternice de ajustare în 
fazele mobile ale RP.  

În acelaşi timp este şi solventul cel mai 
greu de purificat şi de menţinut în stare 
purificată. Purificarea se poate efectua prin 
distilare însă particulele volatile şi codistilate 
nu se vor elimina.  

Coloanele cu fază legată vor colecta 
aceste particule pe termen lung ducând la 
alterarea acestora.  

Există o metodă eficientă de purificare a 
apei ce presupune trecerea ei prin mai multe 
medii şi cartuşe speciale, metodă care duce la 
eliminarea impurităţilor care pot interfera 
rezultatul analizei. 

Totuşi există microorganisme cum ar fi 
bacteriile şi algele care se multiplică rapid în 
apă; apa rămasă trebuind să fie eliminată din 
instalaţie la sfârşitul fiecărei săptămâni,iar 
instalaţia HPLC va trebui curăţată cu metanol 
pentru a elimina microorganismele care au 
pătruns în cursul săptămânii.  

Creşterea microorganismelor poate fi 
prevenită şi prin tratarea apei cu azidă de 
sodiu sau cu acetonitril. Apa purificată se 
păstrează cel mai bine în containere de sticlă.  

Substanţele care constituie containerele 
de plastic pot difuza în apa purificată ducând 
la interferarea sistemelor RP şi la 
contaminarea coloanei. 

Acetonitrilul. Este des utilizat în HPLC 
mai ales în cazul detectorilor UV. 

Metanolul. Are aceleaşi recomandări ca 
şi acetonitrilul; are dezavantajul că produce 
soluţii vâscoase în cazul asocierii cu apa 
necesită presiune mai mare decât alte faze 
mobile. 

Solvenţii clorinaţi. Unii solvenţi clorinaţi 
sunt trataţi cu metanol sau etanol pentru a 
preveni descompunerea oxidativă a acestora.  
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Alcoolii acţionează ca şi stabilizatori 
asupra solvenţilor. Solvenţii clorinaţi se pot 
procura fără stabilizatori, sau stabilizatorul se 
poate elimina prin adsorbţie sau prin extracţie 
cu apă urmată de uscare.  

Solvenţii clorinaţi nestabilizaţi se pot 
descompune încet producând acid clorhidric 
care corodează oţelul şi deteriorează 
coloanele. Acidul clorhidric poate fi eliminat 
prin pasajul prin fragmente activate de siliciu 
sau de carbonat de calciu. 

Eterii. Eterii conţin aditivi care îi 
stabilizează împotriva formării de peroxizi. 
Eterii lipsiţi de aceşti inhibitori trebuie 
păstraţi la întuneric. Peroxizii care se 
formează trebuie eliminaţi periodic prin 
adsorbţie pe alumină. 

 
Probleme posibile legate de probe 

 
Degradarea 
Substanţele de analizat se pot degrada 

sub acţiunea solvenţilor şi reagenţilor utilizaţi 
în paşii de extracţie şi curăţare a analizei sau 
chiar pasul HPLC însuşi. 

Existenţa unei reacţii nedorite între probă 
şi solvent se concretizează prin slaba 
recuperare sau nerecuperarea componenţilor 
din probă sau prin detectarea unor produse 
secundare ale reacţiei.  

Prezenţa impurităţilor în solvent poate 
duce şi ea la apariţia unor reacţii nedorite: 

 

a. Gazele dizolvate  
Prezenţa gazelor dizolvate în solvenţi 

este o cauză majoră a problemelor care 
apar în legătură cu metoda HPLC.  

Bulele de gaze se pot acumula în 
pompe sau în celulele detectoare sau în alte 
locuri putând duce la deteriorarea 
reproductibilităţii volumului distribuit prin 
pompă iar bulele mari pot duce la oprirea 
funcţionări pompei.  

Prezenţa aerului în celula detectoare a 
detectorului UV poate duce la apariţia 
zgomotului în detector sau la absorbanţă 
crescută. 

 

b. Deteriorări ale coloanelor  
Coloanele HPLC se deteriorează uşor şi 

sunt scumpe.  
Bazele pot elimina grupările funcţionale 

din fazele HPLC cu fază legată. Orice fază 
mobilă, în special cele care conţin apă sau 
metanol, pot dizolva gelul de siliciu din 
coloane. Pentru a evita această problemă se 
poate aşeza o precoloană cu gel de siliciu 
între pompă şi injector pentru a satura faza 
mobilă cu gel de siliciu. Dacă curgerea fazei 

mobile este oprită reagenţii post coloană pot 
refula în coloană ducând la deteriorarea 
învelişului coloanei. 

 

c. Deteriorările detectorilor 
Bulele de gaze care se formează în urma 

dizolvării gazelor în solvent în celula 
detectorului pot interfera rezultatele analizelor.  

Urmele de oxigen pot afecta detectorii 
electrochimici care funcţionează prin reacţii de 
reducere; în detectorii cu fluorescenţă 
oxigenul poate determina reducerea 
sensibilităţii acestora.  

Detectorii colorimetrici poroşi se pot 
obstrua dacă sunt prezente particule mai mari 
de 0,2µm. 

 

d. Impurităţile din solvent 
Mulţi solvenţi şi reagenţi conţin impurităţi 

care îi fac să fie necorespunzători pentru 
efectuarea analizelor.  

Uneori impurităţile se adaugă în mod 
intenţionat de către producători (antioxidanţii, 
stabilizatorii sau agenţii denaturanţi). Aceste 
impurităţi pot determina un răspuns slab sau 
exagerat din partea detectorului sau să 
schimbe puterea/ selectivitatea fazei mobile. 

 
4.5. Etapele pregătirii probelor 

 
1. Curăţarea probelor 

 
Extractele supuse analizei trebuie curăţate 

suficient pentru a permite identificarea şi 
cuantificarea reziduurilor şi pentru a preveni 
contaminarea sau deteriorarea oricărei părţi 
din sistemul HPLC.  

Coloana sau detectorul se pot avaria prin 
injectarea de extracte murdare, în special în 
cazul în care se analizează multe probe.  

Procedurile de curăţare pentru urma de 
reziduu de determinat trebuie realizată pentru 
a acomoda selectivitatea detectorului.  

Orice material care se absoarbe puternic 
pe coloană trebuie eliminat pentru a preveni 
afectarea caracteristicilor cromatografice ale 
coloanei, cum ar fi alunecarea liniei de bază 
sau apariţia de vârfuri false în analizele care 
se vor face ulterior.  

O descoperire recentă combină curăţarea 
extractului care se efectuează în paralel cu 
pasul HPLC. O coloană scurtă de de rezină 
SCX înlocuieşte lanţul de probă în valva de 
injecţie HPLC cu şase orificii, unde elimină cu 
eficienţă substanţa de analizat, din extract. 

Solventul ţâşneşte din coloană în timp 
ce coloana scurtă este deconectată de 
coloana analitică se produce curăţarea.  

Următoarea interschimbare a valvelor 
plasează coloana de curăţare în continuarea 
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coloanei analitice SCX pentru eludare şi 
determinare.  

Acest sistem cu coloane cuplate şi alte 
variaţii multidimensionale ale acestuia 
furnizează o analiză simplă, rapidă cu 
utilizarea unei cantităţi minime de solvent. 

 
2. Filtrarea probei 

 
Amândouă coloanele se aglutinează la 

vârful coloanei împachetate şi se produc 
efecte adverse asupra rezultatului examenului 
cromatografic datorită eficienţei scăzute a 
coloanei, producerea de vârfuri clivate etc.  

Probele trebuie trecute pritr-un aparat 
comercial de clarificare, cum ar fi o seringă 
sau un suport filtrant de 5µm într-un adaptor 
Swinny, înainte de injectare.  

În cazul determinării reziduurilor este de 
dorit ca trecerea probelor să se facă prin filtre 
cu pori mai mici de 1µm.  

Dacă detectorul în cauză este de tip 
poros, proba tebuie filtrată pentru a elimina 
particulele mai mari de 2µm.  

În plus pe traseu se pot plasa filtre la 
intrarea în coloană pentru a preveni 
înfundarea coloanei.  

Este important să ne asigurăm că analitul 
nu s-a pierdut în mediul de filtrare, în special 
în cazul determinării cantitative. 

 
3. Degresarea solventului probei 

 
Extractele din probe trebuie preparate 

pentru injectare utilizându-se solvenţi 
degresaţi la fel ca şi solvenţii fazei mobile.  

Acest lucru va reduce posibilitatea 
apariţiei problemelor când solventul probei 
intră în celula de determinare. Soluţia cu 
probă nu trebuie degresată deoarece 
evaporarea îi va schimba concentraţia. 

 
4. Alegerea solventului pentru probă 
 
În mod normal proba trebuie dizolvată în 

faza mobilă.  
Aceasta va reduce mărimea vârfului de 

solvent, astfel ajutând la identificarea vârfurilor 
de probă care se eludează mai rapid, lucru 
care previne precipitarea probei înainte sau în 
timpul pasării prin coloană, ceea ce poate 
duce la pierderea vârfurilor pentru proba 
analizată şi apariţia de vârfuri necunoscute 
care pot să apară aleator în analizele 
ulterioare. 

Această situație poate să apară când faza 
mobilă este reprezentată de metanol / apă iar 
proba este dizolvată în metanol pur datorită 
insolubilităţii în faza mobilă. 

Ca precauţie, după utilizarea utilizarea 
unui solvent diferit, coloana trebuie curăţată 
prin pasarea unui solvent puternic care este 
compatibil cu ea, urmată de echilibrarea cu 
faza mobilă înainte de injectarea următoarei 
probe. 

Omogenizarea cu ultrasunete poate ajuta 
la dizolvarea probei în faza mobilă sau o 
soluţie similară.  

Dacă proba trebuie preparată într-un 
solvent diferit faţă de faza mobilă, acesta 
trebuie să fie compatibil cu coloana. 

 
5. Gaz cromatografia cu spectometrie  

de masă (GC-MS) 
 

Gaz cromatografia este o metodă care 
poate separa cu rezoluţie mare componentele 
volatile şi nevolatile, însă nu le poate 
identifica. 

Spectrometria de masă poate furniza 
informaţii structurale detaliate asupra 
majorităţii componentelor putând fi astfel 
identificate, însă nu le poate separa.  

Prin urmare nu a fost surprinzătoare 
combinaţia celor două tehnici la scurt timp 
după ce a apărut gaz cromatografia la mijlocul 
anilor 50’.  

Cele două metode sunt foarte compatibile 
şi în ambele tehnici proba este reprezentată 
de faza de vapori, cantitatea utilizată de probă 
este aproximativ aceeaşi.  

Există însă şi o incompatibilitate între cele 
două tehnici şi anume că compusul care se 
află în gaz cromatograf este o urmă de 
component în gazul transportor al GC şi se 
află sub o presiune de 760 torri iar 
spectrometrul de masă funcţionează la o 
presiune de 10-6-10-5 torri (2, 6, 11, 16). 

 
5.1. Descrierea instrumentaţiei şi 

aparaturii GC-MS 
 

1. Interfaţa 
 

Problema legată de incompatibilitatea de 
presiune s-a rezolvat în diferite moduri.  

Prima încercare din anii 50’ a constat în 
clivarea unei fracţiuni mici din efluentul care 
trece în spectrometru (fig. 4).  

S-a ajuns repede la concluzia că nu era 
cea mai bună modalitate de menţinere a 
sensibilităţii celor două metode şi s-au făcut 
interfeţe perfecţionate care reduceau 
presiunea efluentului din GC pasând astfel tot 
analitul în spectrometru.  

Aceste interfeţe funcţionau ca separatori 
de gaz transportor. 
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Fig. 4. Gaz cromatograf din primele generaţii 
model GCL 90 şi schema de funcţionare a GC 
www.oc3.itim-cj.ro/Atelier/cromatografm90.htm (21) 

 
Cel mai important separator este 

separatorul cu jet. Separatorii cu jet 
funcţionează bine la rate ale debitului de gaz 
mai mari pentru coloanele căptuşite din GC.  

În mod curent cea mai utilizată strategie, 
care se potriveşte cel mai bine cu coloanele 
capilare de GC, este de a trece tot gazul de 
transport prin sursa de ioni a spectrometrului 
de masă.  

Acest lucru funcţionează numai dacă 
debitul gazului este mic şi viteza de pompare 
a sistemului cu vacuum a spectrometrului este 
suficient de mare pentru a manipula curgerea 
gazului.  

Pentru majoritatea coloanelor cu gaze, 
debitul de gaz este de 1-2 mL/min iar pentru 
spectrometrele moderne este de cel puţin 300 
L/sec.  

În practică majoritatea interfeţelor GC-MS 
sunt realizate prin simpla inserare directă a 
coloanei capilare în sursa de ioni. 

Dacă sfârşitul coloanei nu se poate plasa 
direct în sursa de ioni, materialul din interfaţa 
GC-MS devine important (fig. 5). 

Interfaţa este ţinută la 250-280ºC; astfel 
nu este necesară includerea unui metal 
reactiv (cum ar fi cuprul). În unele interfeţe s-a 
utilizat tubulatură oţel delimitată de sticlă. 

Prin urmare, pentru GC-MS nu există 
interfaţă care să fie considerată cea mai bună; 
recomandarea este introducerea coloanelor 
flexibile de gel din siliciu topit. 

Coloanele cele mai des utilizate sunt cele 
în care faza staţionară este legată chimic cu 
gelul topit de siliciu.  

Ocazional au existat probleme cu plasticul 
care îmbracă exteriorul coloanei deoarece 
aceste se poate descompune şi produce ioni 
de fond în spectrul de masă sau slăbirea 
siliciului topit. 
 

   

 
 

Fig. 5. Gaz cromatografe din ultima generaţie 
model GC 8000 (sus) şi model JLSEU 6890 (jos) 

http://www.kfa-juelich.de/icg/icg-v/ThermalAnalysis (15) 
www.cofc.edu/~kinard/221LCHEM (14) 

 
5.2. Principalele aplicaţii ale GC-MS 

 
Gaz cromatografia cu spectrometru de 

masă este singurul mod important de 
identificare a componentelor volatile şi 
semivolatile.  

Pe lângă celelalte aplicaţii, GC-MS este 
larg utilizată pentru determinarea poluanţilor 
în apa de băut sau în apa reziduală, 
determinarea drogurilor din urină şi sânge. 

Se poate utiliza şi la identificarea 
componentelor organice necunoscute atât prin 
compararea spectrului cu spectre de referinţă 
sau printr-o interpretare spectrală iniţială. 

Pentru a fi analizate prin această tehnică 
componentele trebuie să se afle sub formă de 
soluţie pentru injectare în gaz-cromatograf.  
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Dependent de metoda de ionizare, 
sensibilitatea este de 1-100 ρg.  

Prepararea probelor se poate face prin 
simplă dizolvare într-un solvent 
corespunzător.  

În plus, faţă de timpul de preparare, timpul 
destinat analizei instrumentale este de 20-100 
minute. Analiza datelor mai durează între 1-20 
ore. Se pot analiza numai compuşi cu presiuni 
ale vaporilor mai mari decât 10-10 torri.  

Multe componente au presiuni mai mici şi 
pot fi analizate dacă sunt derivate pe cale 
chimică.  

Unele componente izomere nu pot fi 
distinse prin spectrometrie de masă 
(naftalene, azulene) dar pot fi separate pe 
cale cromatografică (5, 7, 11, 17, 18). 

 
5.3. Componentele spectrometrului  

de masă 
 

Electron ionizarea este cel mai frecvent 
utilizată pentru producerea ionilor din 
compuşii separaţi prin GC. Se mai poate 
utiliza şi ionizarea chimică (fig. 6). 

 

 
 

Fig. 6. Spectrometru de masă model Trace DSQ 
http://www.rsbs.anu.edu.au/Products&Services/MSF/Gas

Chrom.htm (24) 
 

Componenta analitică 
 

GC-MS se utilizează atât pentru 
identificarea calitativă cât şi pentru 
măsurarea individuală a componenţilor din 
mixturile complexe.  

Există diferite strategii de analiză pentru 
cele două aplicaţii: 

 
a. Analiza calitativă 

 

Există trei căi de examinare a datelor GC-
MS.  

Prima dată analitul trebuie să trecă prin 
gaz-cromatograf şi să privim fiecare spectru 
de masă scanat la fiecare vârf maxim de GC. 

A doua cale este să analizăm fiecare 
spectru de masă pe rând. 

A treia cale este să analizăm intensitatea 
unei anumite mase la anumit pas al timpului 

de funcţionare. Această cale necesită 
utilizarea datelor tridimensionale. 

Cromatogramele de masă sunt utile 
pentru a determina dacă o masă dată intră 
într-un spectru de masă standard sau nu.  

De exemplu, dacă faza lichidă a unei 
coloane de GC începe să se descompună 
termic, spectrul de masă în cursul unei analize 
poate arăta o abundenţă moderată de ioni.  

Având în vedere că experimentele GC-MS 
sunt complicate există tot timpul posibilitatea 
ca ceva să nu funcţioneze.  

Este posibil ca un compus care în mod 
normal nu a existat în probă să pătrundă în 
procedura analitică.  

În mod particular, contaminarea probei se 
poate produce din cauza solventului sau a 
sticlăriei.  

Prima problemă se poate preveni dacă se 
utilizează solvenţi de calitate superioară (care 
sunt şi scumpi), iar a doua prin încălzirea 
sticlăriei la 450ºC după curăţarea de solvent 
sau de acid. 

În al doilea rând, dacă proba se 
descompune înainte de procesare, analistul 
nu obţine rezultate corecte.  

În aceste condiţii este posibil să 
identificăm compuşi care nu existau în produşi 
sau analitul în cauză să dispară pur şi simplu 
din probă.  

O procedură utilă este să adăugăm 
substanţa de analizat în probă într-o 
concentraţie cunoscută. 

În al treilea rând dacă coloana GC sau 
interfaţa GC-MS nu funcţionează cum trebuie, 
întreaga analiză este compromisă. 

În al patrulea rând, atât spectrometrul de 
masă cât şi sistemul de date poate să nu 
funcţioneze cum trebuie.  

În acest caz pot să apară raţii incorecte de 
izotopi, discriminări de masă (ionii cu mase 
mari apar mai abundente decât ar trebui) sau 
erori de asociere a maselor. 

Pentru a asigura identificarea calitativă a 
unui compus organic utilizând GC-MS, trebuie 
să fie îndeplinite următoarele criterii: 

- spectrul de masă al unui compus 
necunoscut şi a compusului autentic trebuie 
să corespundă de-a lungul întregului şir de 
spectre de masă. 

Este important să comparăm modelele din 
cadrul acestui şir restrâns de mase; aceste 
modele trebuie să corespundă aproape exact.  

În acest caz spectrul compusului autentic 
trebuie să provină dintr-o referinţă 
bibliografică de spectre sau de la compusul de 
faţă.  
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În ultimul caz, compusul poate fi 
achziţionat sau sintetizat. 

- în al doilea rând timpii de retenţie gaz-
cromatografică a compusului necunoscut şi a 
compusului autentic trebuie să se încadreze 
în ±1-2sec. 

Este convenabil să se injecteze compusul 
necunoscut împreună cu compusul autentic.  

Dacă identificarea este neplauzibilă sau 
nu este posibil ca compusul să fie prezent în 
probă, identificarea va fi greşită sau compusul 
poate fi un contaminant. 

 
b. Analiza cantitativă 

 

GC-MS se mai poate utiliza şi la 
măsurarea concentraţiilor unui sau mai multor 
substanţe de analizat aflate într-o mixtură 
complexă (fig. 7). 

Măsurarea cantităţii se poate baza şi pe 
ariile cu vârf din cromatogramele de masă sau 
prin monitorizarea ionică selectivă (16, 17, 20). 

 

 
 

Fig. 7. Gaz cromatograf de masă cu sistem de 
monitorizare selectivă a ionilor BioCad 700E 
www.danforthcenter.org/ msb/instrumentation.htm (19) 

 
Cu această tehnică, spectrometrul de 

masă nu este scanat de-a lungul tuturor 
maselor; în schimb instrumentul sare de la o 
masă selectată la alta. 

Avantajul acestui mod de lucru este că 
spectrometrul petrece mult mai mult timp la o 
masă dată, iar sensibilitatea experimentului 
creşte de la un factor de 100 la unul de 1000. 

Cu tehnica monitorizării ion selective sunt 
înregistrate doar câteva mase preselectate. 

Cu cromatograful de masă sunt scanate 
toate masele; deci nu este necesară 
preselecţia. În mod clar, spectrul de masă al 
analitului trebuie cunoscut astfel trebuie alese 
masele care îl caracterizează în mod unic. 

Fiecare set de mase ales poate fi 
monitorizat în privinţa duratei analizei 
complete GC-MS sau numai pentru unele 
stadii selectate ale GC-MS. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Hokanson, G.C., Matyunas, N.J. (1981). Dry 
column chromatographic procedure for rapid 
concentration of biological activity in natural 
products fractionation. J Pharm Sci. 
Mar;70(3):329-31. 

2.     Karasek, F.W., Ray E.C. (1988). Basic Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry ; Principles 
& Techniques, Elsevier. Amsterdam,  

3.     Luca, C., Duca, A., Crişan, I.A. (1983). Chimie 
analitică şi analiză instrumentală. Ed Didactică şi 
Pedagogică Bucureşti. 

4.     Macarovici, C.G. (1979). Analiza chimică 
cantitativă , Ed. Academiei RSR , Bucureşti. 

5.     Pietrzyk, D.J., Frank, C.W. (1989). Chimie 
analitică. Ed. Tehnică Bucureşti. 

6.     Popa, G., Moldoveanu, S. (1969). Analiza 
chimică cu reactivi organici, Ed. Tehnică, 
Bucureşti. 

7.     Roman, L. (1994). Teste analitice rapide. Ed. 
Tehnică Bcureşti. 

8.     Seracu, D.I. (1989). Îndreptar de chimie 
analitică. Ed. Tehnică Bucureşti. 

9.     Settle, F.A. (1997). Handbook of instrumental 
techniques for analitical chemistry. Prentice Hall 
PTR. USA. 

10. Tiţa, D. (1998). Chimie analitică cantitativă . 
Titrimetria, Ed Mirton, Timişoara 

11. Tiţa, D. Tiţa, D. (2001). Metode electrochimice 
de analiză, Ed. Mirton, Timişoara 

12. Tiţa, D., Tiţa, D., Vlaia, V. (2001). Chimie 
analitică cantitativă, Ed. Mirton, Timişoara 

 
web sites 

 
13. www.jasco-europe.com 
14. www.cofc.edu/~kinard/221LCHEM 
15. www.kfa-juelich.de/icg/icg-v/ThermalAnalysis 
16. www.ccl.northwestern.edu/netloge/models/GasChroma

tography/spectro.htm 
17. www.kitchenculturekit.com/chromatography.spectro.htm  
18. http://www.molecular-weight.com/ 
19. www.danforthcenter.org/ msb/instrumentation.htm 
20. hhttp://www.kfa-juelich.de/icg/icg-v/ThermalAnalysis 
21. www.oc3.itim-cj.ro/Atelier/cromatografm90.htm  
22. http://www.rsbs.anu.edu.au/Products&Services/MSF/G

asChrom.htm. 
23. www.chem.purdue.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


