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BUIGEN VAN DIKWANDIGE PLAAT. 

I. Vooraf. 

In het nu volgende zal middels een eenvoudig procesmodel het buigend moment 
worden berekend voor het geval van exponentieel verstevigend materiaal. 
Tevens zal m.b.t. insnoering aan de buitenzijde van de gebogen plaat iets 
worden vermeld over de kritische buigstraal. In Fig. 1.1 zijn de voor het 
proces relevante grootheden weergegeven. 

II. Ret buigend moment. 

te i Y _x -r-:-- ~ 
t/2 . 

Fig. 1.1 

Er wordt het nu volgende procesmodel aangenomen ([1], [2]): 
- vlakke deformatie in de z-richting, dus t z= o. 

het neutrale vlak is het momentane middenvlak met straal R; ter plaatse is 
een lokaal coordinatensysteem gekozen. 
Er geldt zodoende t x= (y=O) = o. 

- de plaatdikte verandert tijdens het buigproces niet. 
- a = O. 

als materiaalmodel wordt exponentieel verstevigend materiaal aangenomen, 
dus 0 = C(t + to)n (2.1) 

Omdat: 0y= 0 is. 

02 = a 2 + a 2 x z - °xoz (2.2) 

Met Levy-von Mises en t z= 0 is dan 



Hiermee is (2.2) 

Ox = ~ a voor y > 0 

Ox = ~ a voor y < 0 

V~~r de rekken geIdt: 

t = -t = In (1 + y) x Y R 
zodat 

i = rl I In (1 + *) I 
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Bij goede benadering kan hiervoor worden geschreven: 

Met (2.1) en (2.4) is dan: 

voor y < 0 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.S) 

Omdat Ox spiegel symmetries is ten opzichte van de x-as geldt zodoende voor 
het buigend moment: 

ti2 
Mb = 2 J ox' y . L • dy 

o 
(2.9) 

Hierin is L de plaatafmeting Ioodrecht op de buigrichting. Uitwerking van 
(2.9) ,met gebruikmaking van (2.8) en dimensieloos geschreven met: 

levert: 
* Mb = 

Hierin is 
p = f 

Mb 
2 C.L.t 

13 . ,.,2. {(~ + to)n+1 (~} - to) + £ n+2} (n+1) (n+2) w pl~ w 0 

de aan de plaatdikte gerelateerde kromtestraal. 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

In Fig. 2.1 is voor een aantal n- respektievelijk '0- waarden (2.11) 
grafisch weergegeven. In feite wordt hiermee het hele gebied van 
Iaaggelegeerde niet voorgedeformeerde koolstofstalen bestreken. Door 
interpolatie kan voor tussenliggende waarden van n en to het buigend moment 
worden berekend. In bijiage A wordt hiervan een rekenvoorbeeld gegeven. 
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III. Kritische buigstraal. 

Een veilige bovengrens voor de kritische buigstraal Qkrit. m.b.t. het begin 
van insnoering wordt gegeven door [3]: . 

r. _ 1 
"'krit. - ! 

Bij goede benadering kan hiervoor worden geschreven: 

(3.1) 

(3.2) 

Bet m.b.t. de betreffende staalsoorten interessante gebied is gegeven door 
(zie [4J) 

(3.3) 

Dit geeft voor Qkrit. 

(3.4) 

Opgemerkt moet worden dan (3.2) een veilige grens aangeeft voor Qkrit.; 
koolstofstalen met een fije struktuur en zonder geconcentreerde 
verontreinigingen kunnen nog weI tot Qkrit. = 1 worden gebogen. 
Tevens kan e.e.a. nog ten gunste worden beinvioed door, gecombineerd met het 
buigend moment, het aanbrengen van een normaalkracht. 

IV. Conclusies. 

M.b.v. relatie 2.11 of grafisch met Fig: 2.1 kan een goede eerste benadering 
van het benodigd moment worden bepaald. Kleine verschuivingen van het 
neutrale vlak, welke bij zuiver buigen optreden, hebben weinig invloed 
hierop [2J. 

Grote verschuivingen van het neutrale vlak z~Jn aIleen mogelijk door het' 
aanbrengen van'een normaalkracht; de in II uitgevoerde be~ekening is dan 
echter niet meer van toepassing. Een vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen 
hoe in dat geval het buigend moment en de kritische buigstraal worden 
beinvloed. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat de krachten welke nodig z~Jn om het 
vereiste buigend moment te realiseren sterk afhankelijk zijn van het gekozen 
buigproces en de bijbehorende gereedschapgeometrie (moment = kracht x arm). 



Biilage A, 

Rekenvoorbeeld voor Mb. 

Gegeven: - st 54 normaa12egloeid (evt, warmgewalst), hiervoor is [4]: 
C = 934 N/mm 
n = 0,27 
to = 0,07 

- plaatdikte t = 20 rom 
- buigstraal R = 40 rom 
- L = 10 m 

Hiermee is: 

g = f = 2 

Met Fig. 2,1 is dan voor 

* Mb,O = 0,18 
en 

~ - 0 1 M * = 0,205 "0 - r b 0 1 . , 

Hiermee is: 

M * * 0,7 * * 
b.0,07 = Mb,O + (Mb. 0,1 - Mb,O) 

of 
M * b.O,07 = 0,198 

Met (2,10) is dan: 

Mb = 0,74 106 Nm 
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