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În lucrare se prezintă un studiu referitor 

 la comportarea la compresiune a betonului după atingerea 
 tensiunii maxime, utilizând un sistem inovativ, conceput şi 
brevetat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi. 
Sistemul mecanic proiectat se ataşează la maşina 
universală de încercat, controlând viteza de deformare după 
atingerea tensiunii maxime. Sunt prezentate bazele teoretice 
ale sistemului adiţional care se ataşează la maşina de 
încercat, alcătuirea fizică a acestuia şi utilizarea 
ansamblului propus la încercarea betonului, pentru 
stabilirea curbei caracteristice complete. În finalul lucrării 
este prezentat un studiu experimental extins privind 
determinarea curbei caracteristice complete pe o serie de 
cilindri din beton. Se formulează, de asemenea, 
recomandări privind valoarea tensiunii pentru care 
informaţiile obţinute sunt relevante pentru determinarea 
capacităţii de disipare a energiei. 

 
 

  
The paper presents a study on the concrete 

 compression behaviour in the post-peak range, utilising an 
innovative system, conceived and patented at the Faculty of 
Civil Engineering and Building Services from Iasi. The 
designed mechanical system is attached to the universal 
testing machine and controls the deformation rate after 
reaching the peak stress. The theoretical bases related to 
this additional system are presented, along with its design 
and utilisation to the concrete testing aiming to determine 
the complete characteristic curve. The paper is finalised 
with a presentation of an extended experimental study 
related to the complete characteristic curve, determined by 
testing a series of concrete cylindrical specimens. A 
particular value of the stress relevant to the evaluation of 
the energy dissipation capacity is finally recommended. 
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1. Introducere 

 
Rezultatele încercărilor experimentale pe 

epruvete sau elemente de construcţie în domeniul 
inelastic sunt adesea puse sub semnul întrebării 
datorită energiei potenţiale acumulate în sistemele 
de acţionare care se degajă brusc atunci când apar 
primele pierderi de capacitate portantă a acestora. 
Efectul degajării bruşte a energiei potenţiale se 
materializează prin modificarea vitezei de încercare 
care este un parametru esenţial în cazul oricărei 
încercări experimentale. Încercările experimentale 
uzuale au ca reper determinarea capacităţii 
portante maxime şi nu comportarea inelastică, 
foarte importantă atunci când se analizează 
sistemele structurale supuse acţiunii seismice 
pentru care trebuie să ţină seama de capacitatea 
de deformare postelastică. 

Cercetările experimentale desfăşurate de-a 
lungul timpului privind comportarea materialului au 
demonstrat o influenţă importantă a vitezei de 
încărcare asupra răspunsului unui sistem, sau 
element de încercat, fie că este vorba de o simplă 
epruvetă sau un element structural. Explicaţii sunt  

  1. Introduction 
 

The results of the experimental tests on 
specimens or construction members in the post-
peak range are often questionable due to the strain 
energy stored within the acting systems that is 
suddenly released when the first loss in their 
bearing capacity occurs. The effect of the sudden 
release of the strain energy is perceived by the 
modification of the loading rate that is an essential 
parameter of any experimental test. The regular 
experimental tests are aiming to the determination 
of the maximum bearing capacity neglecting the 
post-peak behaviour, that is actually very important 
when performing the structural analysis on framing 
systems subjected to seismic action that have to 
consider the post-peak deformation capacity. 

The experimental investigations carried out 
until now, on material behaviour have shown that 
the loading rate has an important influence on the 
response of a system or a specimen, either when 
related to a simple testing sample or a structural 
member. There are many explanations, some 
clarified and other still questionable, but most of  
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multe, unele elucidate altele nu, dar în marea lor 
majoritate modificările răspunsului sunt datorate, 
tipului de acţiune (statică, dinamică sau impact), 
răspunsului materialului şi a sistemelor de 
acţionare [1]. 

Un exemplu concludent privind efectul 
vitezei de încărcare [2], considerată în regim static, 
asupra răspunsului unui material este cel observat 
la încercarea betonului la compresiune [3], unde se 
constată că o creştere a vitezei de aplicare a 
deformaţiei modifică substanţial forma curbei 
caracteristice cu efecte asupra modulului de 
elasticitate şi a rezistenţei la compresiune. Mai 
mult, cu cât viteza de încercare creşte cu atât 
răspunsul unui sistem se modifică, rezistenţele 
cresc spectaculos cu modificarea, în consecinţă, a 
caracteristicilor elastice şi post elastice. În aceste 
condiţii cercetările desfăşurate în timp au introdus 
prin standarde condiţiile de încercare pentru 
fiecare material în parte. Cu toate acestea, anumite 
aspecte legate de comportarea postelastică, mai 
ales a materialelor casante [4], sunt greu de obţinut 
cu maşinile şi sistemele de încercare obişnuite [5]. 
 
2. Surse ale erorilor la determinarea curbelor 

caracteristice ale materialelor 
 
O maşină de încercat obişnuită este formată 

dintr-un cadru metalic, un sistem de acţionare 
hidraulic sau mecanic şi o serie de componente 
care asigură fixarea şi transmiterea acţiunii la 
epruvetă. La maşinile de încercat moderne există 
un captor de forţă şi un sistem de înregistrare a 
deplasărilor dintre extremităţile zonei de fixare a 
epruvetei, care are şi rolul de a asigura controlul 
asupra vitezei de aplicare a forţei sau a deplasării.  

Cele mai multe maşini de încercat 
controlează încercarea prin aplicarea unei rate 
constante a încărcării. Pentru încercările uzuale 
privind determinarea caracteristicilor mecanice în  

 them agree that the modifications of the response 
are caused by the type of action (static, dynamic or 
by impact), the material response and due to the 
loading equipment [1]. 

A relevant example related to the influence 
of the loading rate [2], considered in the static 
regime, on the material response is that of the 
concrete compression testing [3], where it can be 
observed that the loading rate increase 
significantly influences the shape of the 
characteristic curve that clearly determines the 
values of the modulus of elasticity and the 
compressive strength. 

Moreover, as the loading rate increases, 
the system response modifies leading to a 
spectacular increase in the compressive strength 
and, as a consequence, of the elastic and post-
peak properties. Under these conditions, 
experimentally determined loading rates have 
been set as guidelines in material testing codes. 
However, some features related to the post-peak 
behaviour especially of brittle materials [4], are 
difficult to be obtained using the current testing 
machines and systems [5]. 
 
2. Sources of errors in the determination of 

materials characteristic curves  
 
The components of a common testing 

machine are: a steel frame, a hydraulic or 
mechanical loading system, and a series of 
additional components which ensure that the load 
is transmitted to the specimen and to its fixing 
parts. The modern testing machines are equipped 
with a loading cell and with a recording system of 
the displacements between the end fixing parts of 
the specimen; they can be also utilised to control 
the displacement or the force rate. 

Most testing machines control the test by 
applying a constant loading rate. In case of  

 
Fig. 1 - Cedarea casantă a unei epruvete din beton în maşina de încercat / Brittle failure of a concrete specimen in the testing 

machine.  
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domeniul liniar elastic, sau pentru determinarea 
rezistenţei la compresiune, controlul asupra vitezei 
de aplicare a forţei dă rezultate satisfăcătoare [6].  

Cu toate acestea sunt multe situaţii, când la 
stabilirea caracteristicilor mecanice ale unor 
materiale nu este indicat controlul la nivelul forţelor 
[7], deoarece apar fenomene de instabilitate greu 
de controlat, iar rezultatele pot fi incerte [8]. Astfel, 
în cazul betonului de clasă medie şi superioară se 
constată o cedare bruscă cu caracter exploziv a 
tuturor probelor experimentale  (fig. 1). 

Pentru stabilirea cauzelor care conduc la 
acest mod de cedare, ansamblul componentelor 
unei maşini de încercat se poate considera ca un 
sistem elastic reprezentat simplificat printr-un 
resort. Această abordare este adecvată deoarece 
toate componentele maşinii (cadrul metalic, 
sistemul de acţionare, hidraulic sau mecanic etc.), 
înmagazinează energie potenţială în timpul 
încercării datorită forţelor care se dezvoltă în 
sistem. 

Dacă avem în vedere şi epruveta, în acest 
ansamblu se pot reprezenta simplificat cele două 
componente, maşina de încercat şi epruveta ca 
două resorturi cuplate în serie (fig. 2a). În timpul 
unei încercări experimentale, în cele două resorturi 
se acumulează energie potenţială [9]. Cantitatea 
de energie, precum şi degajarea bruscă a acesteia 
influenţează răspunsul epruvetei. 

În aceste condiţii se pot considera două 
sisteme, unul al ansamblului maşină – epruvetă, 
figura  2a şi unul care se referă doar la epruvetă, 
figura  2b. 

Viteza de aplicare a forţei asupra epruvetei 
(ve), ilustrată în figura 2b, se poate exprima în 
funcţie de deformaţia epruvetei, (∆l ), şi de 
intervalul corespunzător duratei de încărcare, (t): 

 
∆

              (1) 
 

de unde : 
∆

                                                              (2) 

 common tests performed for the evaluation of the 
mechanical properties of materials in the linear-
elastic range, or to determine the compressive 
strength, the loading rate control method provides 
satisfactory results [6].  

However, there are many situations when 
for the determination of the mechanical properties 
of materials the force control method is not 
recommended [7], since some instability 
phenomena that cannot be easily controlled occur, 
leading to a poor accuracy of the experimental 
results [8]. For instance, in case of medium or high 
strength concrete, a sudden explosive failure of 
the specimens is observed, Figure 1. 

To establish the causes of this type of 
failure, the components of a testing machine can 
be considered as an elastic system schematically 
represented as a spring. This approach is 
appropriate, since all the machine components 
(the steel frame, the hydraulic or mechanical 
loading system etc.) store strain energy during 
testing due to the forces developed within the 
system. 

If the specimen is also considered, both the 
testing machine and the specimen can be 
represented as two serial springs, Figure 2a. 
During an experimental test, the strain energy will 
be stored by the two springs [9]. The amount of 
this strain energy and its sudden release affects 
the response of the specimen. 

Under these circumstances, two systems 
can be considered, one representing the ensemble 
testing machine-specimen, Figure 2a and another 
one representing only the specimen, Figure 2b. 

The loading speed (ve) of the specimen, 
shown in Figure 2b, can be expressed as a 
function depending on the specimen axial 
deformation (∆l ) and the corresponding loading 
time (t): 

∆
                           (1) 

from which: 
∆

                                                   (2) 

 
Fig. 2 - Modelul simplificat al ansamblului maşină de încercat-epruvetă / The simplified  model of the ensemble of testing 

machine-specimen: a – rigiditatea şi viteza de încărcare a ansamblului / the ensemble stiffness and the loading speed;  
             b – rigiditatea  şi viteza de încărcare a epruvetei / the specimen stiffness and the loading speed. 
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Dacă se ia în considerare şi apariţia unei 
deformaţii a resortului ce defineşte componentele 
maşinii de încercat (∆ ), viteza de aplicare a 
forţei în ansamblul celor două componente, definite 
conform figurii 2a este: 
 

∆ ∆
                                     (3) 

de unde: 
 

∆ ∆
                                                  (4) 

 
Înlocuind timpul (t) din expresia (2) în (4) rezultă: 
 
∆ ∆ ∆

             (5) 
 
adică: 
 

∆
∆ ∆

             (6) 

 
Dacă se consideră deplasările (∆ ) şi (∆ ) 
corespunzătoare unei acţiuni egale cu unitatea se 
poate defini:  

- rigiditatea epruvetei:  

∆
  din care ∆

 
  

                                                               (7) 
 
şi, 

- rigiditatea maşinii de încercat:  
 

∆
   din care ∆

 
  

                                                              (8) 
 
Astfel că expresia (5) poate fi scrisă sub forma: 
 

               (9) 

sau: 

                    (10) 

 
Din expresia (10) rezultă că viteza de 

aplicare a forţei asupra epruvetei este funcţie de 
viteza pe care o produce maşina de încercat şi 
rigiditatea celor două componente, maşina de 
încercat şi epruveta.  

Atunci când rigiditatea epruvetei scade, 
datorită apariţiei fisurilor, sunt generate fenomene 
de instabilitate. Panta curbei tensiune-deformaţie 
specifică este descrescătoare, iar cele două 
rigidităţi devin egale şi de semn contrar (fig. 3), 
adică: 
 

 Taking also into account the deformation 
that may occur in the spring representing the 
testing machine components (∆l ), the loading 
speed for the system shown in Figure 2a can be 
defined as: 

∆ ∆
                                       (3) 

from which: 

∆ ∆
                                                   (4) 

 
By equating the equations, (2) and (4), it follows: 
 
∆ ∆ ∆

              (5) 
 
that is: 
 

∆
∆ ∆

              (6) 

 
Assuming that (∆l ) and (∆l ) are the 

displacements caused by a unit load, one can 
define:  
 

- the stiffness of the specimen:   
 

∆
 resulting ∆  

                                                                (7) 
and, 

               
 

- the stiffness of the testing machine: 
 

∆
  resulting ∆  

                                                    (8) 
Thus, equation (5) can be expressed as: 

            (9) 

or: 

                     (10) 

 
From equation (10) it follows that the 

loading rate on the specimen depends on the 
speed provided by the testing machine and by the 
stiffness of the two components, the testing 
machine and the specimen.  

When the stiffness of the specimen 
decreases, due to the occurrence of cracks, some 
instability phenomena may develop. The slope of 
the stress-strain curve becomes negative and the 
two stiffnesses become equal but opposite in sign, 
Figure 3, meaning that:  
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Fig. 3 - Curba caracteristică a betonului cu zona de instabilitate  
           The concrete stress-strain curve with the instability zone. 

 
                                     (11) 

 
Viteza de încărcare a epruvetei, dată de expresia 
(10) devine: 

 

∞       (12) 

 
În cazul încercării la compresiune a 

epruvetelor din beton cu rezistenţă mare, curba 
tensiune - deformaţie specifică (σ-ε) este mai 
puternic influenţată [10]. Astfel relaţia (σ-ε), după 
atingerea valorii maxime, în aşa-numita zonă de 
postrupere este semnificativ alterată ca urmare a 
creşterii bruşte a vitezei de aplicare a încărcării 
datorate eliberării energiei potenţiale acumulate în 
ansamblul maşinii de încercat. De aceea cu 
maşinile uzuale de încercat, la epruvetele 
standardizate din beton, zona de postrupere nu 
poate fi clar conturată, sistemele de preluare ale 
deplasărilor la nivelul epruvetei nemaifiind capabile 
să înregistreze date experimentale suficiente [11]. 

 
3. Soluţii de eliminare a deficienţelor în 

determinarea curbei caracteristice 
 
Corectarea acestor deficienţe poate fi 

obţinută prin acumularea energiei potenţiale din 
maşina de încercat în alte componente adiţionale 
ale acesteia. 

Evitarea eliminării bruşte a energiei 
acumulate se poate realiza în două moduri: 
a. prin creşterea rigidităţii componentelor maşinii 

de încercat, astfel încât să se diminueze 
cantitatea de energie potenţială acumulată; 

b. prin introducerea în paralel cu epruveta a unui 
sistem compensator format din două elemente 
cu rigiditatea adiţională ( ), care să 
suplinească pierderea capacităţii portante a 
epruvetei (fig. 4). 

                                       (11) 
 

The loading rate of the specimen, given by 
equation (10) becomes: 
 

∞     (12)

   
 

In case of the compression test, for high 
strength concrete specimens, the stress-strain 
curve is even more influenced [10]. Therefore, the 
stress-strain relationship  (σ-ε) is significantly 
altered after reaching the strength of the material, 
in the so called post-peak zone, by the sudden 
increase in the loading speed as a consequence of 
the release of strain energy stored by the testing 
machine. Thus the post-peak zone of the 
characteristic curve of concrete cannot be 
accurately obtained using the common testing 
machines, because the displacement measuring 
devices are no longer able to record enough 
experimental data [11]. 

 
3. Solutions to eliminate the deficiencies in the 

establishing the characteristic curve  
 

The correction of such deficiencies can be 
achieved by storing the strain energy of the testing 
machine within some additional components.  

Basically, the sudden release of the stored 
energy can be avoided by one of the following 
modes: 
a. by increasing the stiffness of the testing 

machine components so that the stored strain 
energy is diminished;  

b. by introducing a compensating system made 
of two elements, parallel to the specimen, with 
an additional stiffness ( ), that substitute the 
loss of the bearing capacity of the specimen 
(Figure 4). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4 - Introducerea sistemului compensator cu rigidităţi 

adiţionale / Insertion of the compensating system with 
additional stiffnesses. 
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Cel de al doilea caz, care se referă la 
introducerea unor dispozitive adiacente, se poate 
analiza utilizând curba caracteristică a betonului 
[12]. Astfel, introducerea componentelor adiţionale 
conduce la modificarea vitezei de aplicare a forţei 
asupra epruvetei conform relaţiei: 
 

                                    (13) 

 
În felul acesta încercarea devine stabilă, 

viteza de încercare este uşor de controlat, 
indiferent dacă 0 sau , ceea ce 
înseamnă că energia înmagazinată în maşina de 
încercat nu se mai degajează necontrolat. 

Această soluţie de rezolvare a deficienţelor 
maşinilor de încercat se bazează pe principiul 
acumulării energiei potenţiale din sistemele de 
încercare.  

Producătorii maşinilor de încercat nu iau în 
considerare aspectele legate de acest principiu 
deoarece principalul interes al utilizatorilor este 
determinarea rezistenţei materialelor [13] şi nu sunt 
interesaţi de comportarea în aşa-numitul domeniu 
post rupere. Acest domeniu este important doar în 
cazul sistemelor la care este necesară analiza în 
domeniul plastic, considerându-se capacitatea de 
disipare a energiei şi ductilitatea [14]. 

La Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, din 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 
a fost conceput şi brevetat [15] un dispozitiv care 
poate fi ataşat unei maşini de încercat (fig. 5) şi 
care permite determinarea curbei caracteristice 
complete a betonului la compresiune. 

Principiul de funcţionare constă în 
încărcarea celor doi cilindri hidraulici suplimentari 
cu o forţă apropiată de capacitatea maximă a  

 The second case, referring to the insertion 
of some supplementary devices, can be analysed 
by using the characteristic curve of concrete [12]. 
Thus, by introducing the additional components, 
the loading speed of the specimen is changed as 
given by the next equation: 
 

                                      (13) 

 
This way, the test becomes stable and the 

loading speed can be easily controlled even if 
K 0 or K K , meaning that the stored 
strain energy of the testing machine will not be 
uncontrollably released. 

This solution of solving the testing machine 
deficiencies is based on the strain energy principle 
applied to the testing systems.  

The testing machines producers don’t take 
into account the issues related to this principle 
because the main interest of the users is to obtain 
the strength of the materials [13] and they are not 
aware of the material behaviour in the so-called 
post-peak range. This domain is important only in 
the case of systems for which the analysis in the 
plastic range is required, when the energy 
dissipation capacity and materials’ ductility are 
considered [14].  

A special mechanical system was 
conceived at and patented [15] at the Faculty of 
Civil Engineering and Building Services, from the 
Technical University „Gheorghe Asachi” of Iasi; 
this device can be attached to a common testing 
machine (Fig. 5) and enables the establishing of 
the complete characteristic curve of concrete 
loaded in compression. 
 

 
 

Fig. 5 - Dispozitivul  brevetat folosit pentru determinarea curbei caracteristice complete / The patented device utilized to establish the 
complete characteristic curve. 
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maşinii de încercat. Ulterior între cei doi cilindri se 
introduce epruveta echipată cu traductorii de 
deplasare şi un captor de forţă. Prin intermediul 
unei valve de evacuare se elimină progresiv ulei 
din cei doi cilindri ai dispozitivului, iar o parte din 
forţa preluată de aceştia este transferată epruvetei. 
Încercarea se desfăşoară continuu, energia 
înmagazinată în sistem fiind preluată treptat de cei 
doi cilindri hidraulici. 
 
4. Studiu de caz. Determinarea curbei 

caracteristice complete a betonului la 
compresiune 

 
Pentru determinarea curbei caracteristice 

complete a betonului cu dispozitivul brevetat [15], 
în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din 
Iaşi a fost realizat un program experimental pe un 
grup de 30 de probe cilindrice cu diametrul de 100 
mm şi înălţimea de 200 mm, realizate din beton de 
clasă C30/37. Întrucât modul de păstrare al 
epruvetelor înaintea testării [16] are o influenţă 
hotărâtoare asupra caracteristicilor finale ale 
betonului, probele au fost turnate şi păstrate în 
conformitate cu normele în vigoare [17], iar 
încercarea acestora a fost efectuată la 28 de zile 
[18]. 

Sistemul de achiziţie a datelor a fost 
compus dintr-un captor de forţă şi trei traductori 
inductivi pentru măsurarea deplasărilor montaţi pe 
generatoarea epruvetei la 1200 pe circumferinţa 
acesteia.  

Pentru evitarea influenţei frecării care apare 
în zonelor de capăt ale epruvetei, într-o primă fază 
s-a decis ca traductorii inductivi să fie fixaţi direct 
de proba de beton cu ajutorul unor ploturi metalice 
(fig. 6a). În urma testelor preliminare s-a ajuns la 
concluzia că această soluţie nu oferă informaţii 
viabile decât pentru partea ascendentă a curbei 
tensiune-deformaţie specifică. Apariţia şi dezvol- 

 

 The working principle consists of loading 
the two additional hydraulic cylinders with a load 
almost equal to the maximum capacity of the 
testing machine. After that, the concrete specimen 
equipped with a loading cell and displacement 
transducers is positioned between the two 
cylinders. By means of a release valve, the oil is 
gradually drained from the two cylinders, so that a 
part of the compressive load is transferred to the 
concrete specimen. This test is performed 
continuously, and the stored strain energy of the 
system is progressively taken over by the two 
hydraulic cylinders. 
 
4. Case study. Establishing the complete 

characteristic curve of concrete loaded in 
compression 

 
An experimental program has been 

performed at the Faculty of Civil Engineering and 
Building Services from Iasi on a set of 30 
cylindrical specimens, made of C30/37 concrete, 
having the dimensions of 100mm by 200mm to 
establish the complete characteristic curve of the 
material by means of the patented system [15]. 
Since the specimens curing conditions before 
testing [16] play a critical role upon the concrete 
final characteristics, the specimens have been cast 
and cured in accordance with the standard 
recommendations [17], and the test has been 
carried out at the age of 28 days [18].   

The data acquisition system consisted of a 
load cell and three LVDTs mounted on the 
specimen generatrix at 1200 on the circumference 
of the cylindrical sample.  

To avoid the influence of friction between 
the loading plates and the two ends of the 
specimen, it was decided first to fix the LVDTs 
directly on the concrete cylinder by means of steel 
plots, Figure 6a. After performing the preliminary  
 

 
a  

b 
 

c 
 

Fig. 6 - Moduri de fixare a traductorilor inductivi pe epruveta cilindrică / Modes of connecting the LVDTs on the cylindrical specimen:  
             a, b - pe epruvetă / on the specimen; c - pe platanele presei / on the testing machine plates.
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tensiunii pentru care informaţiile obţinute sunt 
relevante pentru determinarea capacităţii de 
disipare a energiei. 
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