
PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI MECANICE

ALE SOLURILOR

• Culoarea

• Textura

• Scheletul

• Structura

• Gradul de dezvoltare a structurii

• Porozitatea

• Adezivitatea  

• Plasticitatea

• Compactitatea

• Consistenţa

• Prezenţa neoformaţiunilor şi incluziunilor         

Proprietăţi mecanice



CULOAREA SOLULUI

• se determină cu ajutorul atlasului de culori – ATLASUL MUNSELL

• atlasul cuprinde 8 planşe principale cu 258 de culori;

4 planşe suplimentare cu 131 de culori.

• culorile sunt aranjate în funcţie de 3 criterii:

- nuanţă;

     - valoare;

     - cromă.

Albert H. Munsell (1859-1918)

• Autorul cărţilor A Color Notation şi

Atlas of the Munsell Color System





Ordinea culorilor în Sistemul Munsell















TEXTURA SOLULUI

• Constituenţii minerali ai părţii solide a solului reprezentaţi prin nisip, praf
şi argilă formează textura sau granulometria solului (Canarache, 1990).

• Proporţia de nisip, praf şi argilă determină tipul texturii solului.

• Determinarea fracţiunilor granulometrice conform scării Atterberg (1912):

- nisip: 2 – 0,02 mm Ø;

- praf: 0,02 – 0,002 mm Ø;

     - argilă: < 0,002 mm Ø.

Clasele texturale simplificate utilizate în România (după I.C.P.A.,1987)



SCHELETUL SOLULUI

• Particulele > de 2 mm formează scheletul solului.

• Este alcătuit din:

- blocuri: > 200 mm Ø;

- bolovani: 200 – 20 mm Ø;

- pietriş: 20 – 2 mm Ø.

Conţinutul în schelet al solului (după I.C.P.A.,2003)









VOLUM EDAFIC UTIL

• Reprezintă volumul de sol ce poate fi folosit de rădăcinile plantelor;

• Este condiţionat de cantitatea de material scheletic şi de adâncimea 
la care apare roca dură.

• VEU = volumul de pământ fin (raportat la mc sol) până la roca dură 
sau până la -150 cm (dacă până la această adâncime nu apare roca 
dură), din care se scade procentul de schelet.



STRUCTURA SOLULUI

• Proprietatea solului de a se prezenta sub formă de particule 
elementare reunite în agregate de forme şi dimensiuni diverse 
constituie structura solului (Ispas et al., 2006).

• Condiţiile de mediu şi procesul de solificare determină forma şi 
dimensiunile agregatelor structurale.

• Liantul care leagă particulele de sol în agregate structurale este 
format din: - humus;

                       - argilă;

- complexe organo-minerale.



Structură glomerulară

Structură grăunţoasă



Structură poliedrică

subangulară angulară



Structură prismatică Structură columnară

Structura columnar-prismatică

Structură columnoidală



STRUCTURĂ COLUMNARĂ



STRUCTURĂ 
COLUMNOID-PRISMATICĂ

STRUCTURĂ 
COLUMNAR-PRISMATICĂ



Structură sfenoidală Structură foioasă

Structură lamelară



Structură monogranulară Structură granulară 

Structură masivă



STRUCTURĂ MONOGRANULARĂ



Mărimea agregatelor structurale



GRADUL DE DEZVOLTARE A STRUCTURII SOLULUI

• Se deosebesc următoarele tipuri structurale:

a) nestructurat;

b) slab dezvoltat – elementele structurale se observă greu, cea mai 
mare parte a solului fiind nestructurată;

c) moderat dezvoltat – 25-75 % din masa solului este organizată în 
agregate structurale uşor de observat;

d) bine dezvoltat – prin sfărâmare cea mai mare parte a masei de 
sol se desface în agregate rezistente la acţiunea de dispersare.



POROZITATEA SOLULUI

• Reprezintă proporţia de pori din volumul total al solului.

• Se deosebesc următoarele tipuri:

- porozitate totală – procentul total al porilor raportat la întregul 
volum al solului;

- porozitate capilară – proporţia tuturor porilor capilari (Ø < 1 mm);

- porozitatea necapilară – proporţia porilor cu Ø > 1 mm.


