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Abstract. There are presented the experimental results concerning the 

physical- mechanical properties of some vine cultivars.  
There have been studies some of characteristics such as the detachment 

force of grapes from  the pedicel, the crushing force of grapes and grapes 
elasticity, depending on  maturation degree, mass and pedicel disc.  

 
Pe lângă însuşirile fizice ale strugurilor cum sunt volumul, greutatea, densitatea 

sau consistenţa boabelor, este necesară cunoaşterea proprietăţilor fizico-mecanice 
precum forţa de separare a fructului de plantă, rigiditatea şi elasticitatea fructului, 
coeficienţii de curgere şi frecare a frunzelor, strugurilor şi boabelor libere, viteza 
critică de plutire a frunzelor şi a boabelor. 

Cunoaşterea proprietăţilor fizico-mecanice are o importanţă deosebită pentru 
aplicarea şi perfecţionarea diverselor moduri de recoltare mecanizată şi transport a 
strugurilor. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Ca  material de studiu s-au folosit boabele de strugure ale soiurilor Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Fetească albă, Riesling şi Aligote, cultivate în zona Iaşului. 
Dintre proprietăţile fizico-mecanice s-au urmărit forţa de desprindere a boabelor de 

pe ciorchine şi forţa de plesnire a pieliţei boabelor, în funcţie de gradul de maturare, ca 
principal indicator urmărit în practică pentru începerea recoltării, deformaţia şi elasticitatea 
boabelor. 

 
Fig. 1. Aparatura de lucru 

 
Determinările experimentale s-au realizat cu dispozitivele prezentate în figura 1, unde: 1- dispozitiv 
pentru determinarea forţei de desprindere; 2- dispozitiv pentru determinarea forţei de plesnire; 3- 

dispozitiv pentru încercarea la compresiune 4- dispozitiv pentru măsurarea deformaţiei; 5- 
refractometru; 6- balanţă; 7- mase etalonate; 8- şubler. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Rezultatele obţinute în urma determinărilor experimentale sunt prezentate 

în cele ce urmează şi reprezintă media a cel puţin 20 de măsurători, pentru boabe 
cu greutatea, conţinutul în zahăr şi volumul ce se încadrau într-o abatere mai mică 
de 10 %. 

Influenţa maturării, exprimată prin conţinutul în zahăr din must, asupra 
forţei de desprindere este prezentată în figura 2. Trebuie menţionat faptul că forţa 
de desprindere a boabelor reprezintă rezistenţa la rupere a fibrelor vasculare dintre 
bob şi pedicel. 
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Fig. 2. Variaţia forţei de desprindere cu conţinutul în zahăr 

 
Forţa de desprindere scade cu gradul de maturare al boabelor, curba de 

regresie fiind mult mai apropiată de o parabolă. La maturitate forţa de desprindere 
este de 1,21 N la soiul Merlot, 1,28 N la soiul Cabernet Sauvignon, 1,26 N la 
soiul Riesling, 1,48 N la soiul Aligote şi de 1,57 N la soiul Fetească albă. Aceste 
valori la încadrează în grupa soiurilor cu forţă de desprindere mică, favorabile 
recoltării mecanizate prin scuturare. 

În ceea ce priveşte influenţa masei boabelor asupra forţei de desprindere, 
încercările experimentale au arătat că, la maturitate, aceasta creşte liniar cu masa 
boabelor, rezultatele fiind prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Variaţia forţei de desprindere (N) cu masa boabelor 
 

Masa (g) Soiul 
0,7-1,0 1,1-1,4 1,5-1,8 1,9-2,2 2,3-2,6 2,7-3,0 

Aligote 0,83 0,98 1,17 1,57 1,74 - 
Fetească albă - 1,02 1,18 1,52 1,87 2,01 
Riesling 0,84 0,94 1,20 1,43 1,59 - 
Merlot 0,83 0,96 1,08 1,23 1,32 1,44 
Cabernet Sauvignon 0,96 1,14 1,35 1,44 1,51 - 
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Aceiaşi tendinţă de creştere liniară a forţei de desprindere se înregistrează şi 

în cazul mărimii discului pedicelar, valorile fiind comparabile cu cele de mai sus, 
dar ceva mai mari. 

În ambele situaţii, boabele au avut un conţinut de zahăr în must de 195-200 g/l. 
Influenţa maturării asupra forţei de plesnire a pieliţei boabelor este 

prezentată în figura 3. De menţionat faptul că aceste valori sunt valabile pentru 
boabele cu pedicele, în cazul boabelor desprinse de pedicele forţa de plesnire a 
pieliţei fiind de câteva ori mai mică. 
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Fig. 3. Variaţia forţei de plesnire cu conţinutul în zahăr 

 
Ca şi în cazul precedent şi forţa de plesnire a pieliţei boabelor creşte liniar 

cu masa acestora, rezultatele fiind prezentate în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 
Variaţia forţei de plesnire (N) cu masa boabelor 

 
Masa (g) Soiul 0,7-1,0 1,1-1,4 1,5-1,8 1,9-2,2 2,3-2,6 2,7-3,0 

Aligote 0,83 0,98 1,17 1,57 1,74 - 
Fetească albă - 1,02 1,18 1,52 1,87 2,01 
Riesling 0,84 0,94 1,20 1,43 1,59 - 
Merlot 0,83 0,96 1,08 1,23 1,32 1,44 
Cabernet Sauvignon 0,96 1,14 1,35 1,44 1,51 - 

 
În ceea ce priveşte elasticitatea boabelor de strugure, s-au urmărit 

deformaţia maximă a boabelor pentru un conţinut de zahăr în must de 195-200 g/l, 
comprimarea relativă a boabelor pe baza testului la compresiune [1] şi valoarea 
modulului de elasticitate al boabelor cu volumul mediu.  

Măsurătorile s-au efectuat pe boabe cu pedicel, forţa de compresiune fiind 
dirijată perpendicular pe axa longitudinală a bobului, rezultatele experimentale 
fiind prezentate în tabelul 3. 
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S-a constatat că deformaţia maximă a boabelor creşte pe măsură ce se 
acumulează zahăr în must, dar scade la supramaturare. De asemeni, creşte 
deformaţia bobului cu volumul acestuia, acelaşi lucru fiind realizat şi de valoarea 
comprimării relative. 

Rezultatele experimentale prezentate sunt valabile în condiţii normale sau  
apropiate de cele normale. În cazul în care condiţiile climaterice sunt nefavorabile 
în perioada maturării (regim pluviometric excedentar, îngheţuri timpurii), toate 
aceste mărimi scad drastic la valori ce se pot situa sub 30 % din valorile normale. 
 

Tabelul 3 
Caracteristicile de elasticitate ale boabelor 

 

Soiul Deformaţia 
maximă (mm) 

Comprimarea 
relativă 

Modulul de 
elasticitate (N/mm2) 

Aligote 5,75-7,53 0,517-0,561 0,124 
Fetească albă 4,31-6,58 0,603-0,668 0,162 
Riesling 5,58-6,83 0,501-0,518 0,118 
Merlot 6,14-7,51 0,502-0,516 0,185 
Cabernet Sauvignon 6,41-7,36 0,457-0,508 0,193 

 

CONCLUZII 
Proprietăţile fizico-mecanice ale boabelor de strugure sunt caracteristice 

fiecărui soi în parte şi sunt determinate de însuşirile biologice şi condiţiile 
pedoclimatice. Determinarea acestora trebuie făcută în fiecare parcelă şi în cât 
mai multe locuri, pentru a avea o imagine mai corectă asupra lor. 

Dacă forţele de desprindere şi plesnire a boabelor de strugure sunt 
determinante în stabilirea unui regim de lucru al maşinilor de recoltat prin 
scuturare, elasticitatea boabelor este importantă în alegerea sistemului de transport 
al masei recoltate, acest lucru fiind cu atât mai important în situaţia transportului 
strugurilor de masă.  
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