
 
 

 
 

 

Titlul expertizei: Determinarea profilului lipidic al uleiurilor vegetale, prin spectroscopie 

RMN 

 

 

Scurtă descriere:  

Metoda RMN a început să fie utilizata în domeniul industriei alimentare atât în cercetare, cât şi în 

controlului calităţii şi al determinării autenticităţii produselor alimentare, înregistrând în timp 

progrese remarcabile în aceste domenii,de aceea a devenit o metodă universală pentru analiza 

lipidelor. 

Metoda prezintă o serie de avantaje după cum urmează:  

- este rapidă;  

- probele analizate nu necesita prelucrare prealabila;  

- este nedistructiva (proba poate fi recuperată la sfârşitul analizei; foarte util în cazul probelor 

preţioase);  

- este aplicabilă probelor care nu pot fi analizate prin metode cromatografice din cauza 

sensibilităţii la căldură sau a altor factori;  

- nu necesita calibrare sau standard intern;  

- elimina erorile de operator;  

- foloseste eşantioane de proba foarte mici pentru obţinerea unui profil global al probei, atât în 

ceea ce priveşte compoziţia ei, cât şi privind determinarea indicilor tehnici de calitate.   

 

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului Rezonanata Magnetica Nucleara: dr. ing. Valentin Ionescu, dr. ing. 

Floarea Serbancea, ing. Fulvia Ancuta Manolache,  

 

Infrastructura necesară și existentă: 

- spectrometru de tipul Bruker Ascend 400, în 

pulsuri, cu transformată Fourier, echipat cu 

gradienţi de câmp pe axa z, operând la câmpul de 

9.4 Tesla, corespunzătoare frecventelor de 

rezonantă de 400,13 MHz pentru nucleul de 1H si 

100,62 MHz pentru nucleul de 13C. 

 



 
 

 
 

 

Etape si activităţi necesare:  

Etapele și activitățile necesare se pot desfășura atât sub forma de studii de cercetare (date de 

literatură, rezultate experimentale și concluzii), sub formă de proiecte de cercetare sau sub formă 

de prestări servicii. 

 

Beneficii pentru industrie: 

 

Industria alimentară poate beneficia de această expertiză în vederea controlului periodic al 

productiei, dezvoltării de noi produse alimentare sigure care să crească încrederea 

consumatorilor în produsele oferite, precum pentru etichetarea corespunzatoare a uleiurilor 

vegetale si, in general, calculul compoziției uleiurilor vegetale (acizi grași saturați, 

mononesaturați, dinesaturați, trinesaturați), în vederea identificării posibilelor fraudări. 

 

 

 


