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Samenvatting 

TNO-Metaalinstituut heeft een projekt in het kader van het 

Innovatiegericht Onderzoek Programma (IOP)-Metalen uitbesteed 

aan de TU-Eindhoven (TUE) Lab. voor Omvormtechnologie. 

Het projekt bestaat uit het opstellen van een aantal modellen 

voor het buigen van plaatmateriaal en deze te verwerken in 

een computerprogramma. Om nu te controleren of de 

buigmodellen overeenkomen met de werkelijkheid. moeten deze 

getoetst worden aan de praktijk. 

Uit deze toetsing komt naar voren dat het model voor 

vrijbuigen: 

- ten opzichte van de terugvering redelijk overeenkomt 

met de werkelijkheid, 

- de uitgeslagen lengte nauwkeuriger zou moeten berekenen 

(dit zou echter te wijten kunnen zijn aan het geringe aantal 

proeven). 



Voorwoord 

Dit afstudeerwerk werd uitgevoerd op de TU-Eindhoven vakgroep 

WPA (Laboratorium voor Omvormtechnologie). 

Dit rapport kwam tot stand door de samenwerking tussen 

afstudeerders van de Hogeschool 's Hertogenbosch en de 

Hogeschool Einhoven. 

De taakverdeling ziet er globaal alsvolgt uit: 

* Literatuurstudie buigen: - F. Cardinaal, Hogeschool, Eindhoven 

- H. v.d. Wiel, Hogeschool, Den Bosch 

- S. Arts, Hogeschool, Den Bosch 

- M. v. Haren, Hogeschool, Den Bosch 

* Pro even F. Cardinaal 

- H. v.d. Wiel 

- S. Arts 

- M. v. Haren 

* Opdracht terugvering S. Arts 

- M. v. Haren 

* Opdracht uitgeslagen lengte: - F. Cardinaal 

- H. v.d. Wiel 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het verslag gezamelijk 

geschreven is, met uitzondering van de twee hierboven 

vermelde opdrachten. 

Voorts willen wij Ir. L.J.A. Houtackers en Dr. Ir. J.A.H. 

Ramaekers bedanken voor hun begeleiding tijdens het uitvoeren 

van onze afstudeeropdracht. 

Verder wil ik alle medewerkers van de vakgroep WPA (Lab v. 

Omvormtechnologie) bedanken voor de prettige samenwerking. 
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1 Inleiding 

In het kader van het Innovatiegericht Onderzoek Programma 

(IOP)-Metalen wordt door het Metaal Instituut van TNO een 

project "buigen van voorbeklede plaat" uitgevoerd. Doel van 

het project is zowel in de industrie als ook in het onderwijs 

de praktische en theoretische kennis voor het toepassen van 

deze materialen te bevorderen, met het accent op de 

buigbewerkingen. De praktische kennis zal door middel van 

inventarisatie van de problemen, die het verwerken van 

voorbeklede materialen in de praktijk met zich meebrengen, en 

aanvullende deelonderzoeken worden opgedaan. 

Voor de theoretische kennis is betrokkenheid gezocht met de 

Hogescholen en de Universiteiten, welke delen van het totale 

project uitvoeren. Een deelproject betreffende "buigmodellen" 

wordt in samenwerking met de Hogescholen van Eindhoven, 

's Hertogenbosch en Venlo door de Technische Universiteit 

Eindhoven (TUE) , vakgroep YPA, Laboratorium voor 

Omvormtechnologie (L. v. 0.) uitgevoerd. In het project 

"buigmodellen" worden een viertal buigprocessen (vrij-. 

strijk-, U- en matrijs- buigen) nader onderzocht. 

De theoretische modellen die het verband simuleren worden 

opgesteld door medewerkers van het L. v. O. en verwerkt tot 

computerprogramma's. Om deze programma's op hun juistheid te 

toetsen zijn experimenten nodig. Voor deze experimenten zijn 

wij (afstudeerders van de bovengenoemde Hogescholen) 

verantwoordelijk. Deze experimenten bestaan o.a. uit het 

vrijbuigen van proefstrippen. Aan deze proefstrippen worden 

voor, tijdens en na het buigen verschillende metingen 

verricht. 



Naast het verzorgen van de experimenten, zijn er deelstudies 

uitgevoerd met be trekking tot het terugveren van de gebogen 

plaat en de lengtecorrectie op de uitgeslagen lengte. 

Het onderzoek is als voIgt opgebouwd: 

Als eerste heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden over 

enkele veel toegepaste buigprocessen en het vrijbuigen in het 

bijzonder (hoofdstuk 2). 

Vervolgens is er ondezocht welke gegevens belangrijk zijn 

voor het uitvoeren van de buigproeven. Uit deze gegevens zijn 

meetbladen, voorschriften en codelijsten opgesteld (hoofdstuk 

3) . 

Nog voor het uitvoeren van de buigproeven rees de vraag hoe 

de terugvering en de uitgeslagen lengte zich zouden gedragen 

ten opzichte van de gewenste hoeken en lengtes (hoofdstuk 4 

en hoofdstuk 5). 
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2 Buigen 

Buigen wordt beschouwd als de moeilijkst te determineren 

techniek op het gebied van het spaanloos omvormen van 

metalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang 

van het toepassingsgebied, dat zich uitstrekt van eenvoudige 

massaproductie werkstukken tot enkelwerk in de scheepsbouw. 

De meerderheid van de buigprocessen wordt uitgevoerd op 

kamertemperatuur (het zogenaamde koud buigen). Alleen bij erg 

brede werkstukken of bij heel kleine buigstralen hebben 

hogere temperaturen de voorkeur (warm buigen). omdat anders 

de buigkrachen te hoog zouden oplopen. Het omvormen door 

middel van buigen, met het doel plaat spaanloos en blijvend 

en een van tevoren vastgestelde vorm te brengen wordt ook 

veel toegepast om profielbuis en stafmateriaal te bewerken. 

2.1 Enkele veel toegepaste buigtechnieken 

l 

fig.2.1.1 Vrijbuigen f1g.2.1.2 Matrijsbui8en 

f1g.2.1.3 U-buigen fi8.2.1.4 Strijkbuigen 
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f1g.2.1.5 Zwenkbuigen f1g. 2 .1. 6 Rolbuigen 

Voor een uitgeb-reid overzicht van de bestaande buigtechnieken 

zie 1iteratuur [11J. 

2.2 Vrijbuigen 

Bij het vrijbuigen wordt p1aat gebogen zonder dat er ergens 

een knellende of drukkende positie kan onstaan. 

De procesweg van het bovenstempe1 in combinatie met de 

matrijswijdte is bepa1end voor de buighoek. 

Voorde1en vrijbuigen: 

1 Met een combinatie van stempel en matrijs zijn verschi11ende 

hoeken te vormen door al1een de procesweg van het stempel 

te veranderen. 

Hierdoor zijn hoekcorrecties, bv om de terugvering te compen· 

seren eenvoudig aan te brengen. 

2 De benodigde buigkracht is relatief 1aag. 

3 Produktbeschadiging is minimaal (materiaal minimaa1 in 

contact met het stempel). 

4 Het is moge1ijk de terugvering van de benen van de hoek te 

berekenen. 

Nadelen vrijbuigen: 

1 Hoeknauwkeurigheid hangt sterk af van de nauwkeurigheid van 

de procesweg. 

2 Inwendige hoekafronding kan sterk afwijken van de neusaf

ronding van het stempel. 

4 



2.2.1 De inwendige kromming van de gebogen p1aathoek 

De inwendige kromming van de gebogen plaathoek wordt 

buigradius of buigstraal genoemd. Dit is onjuist want er 

ontstaat geen kromming volgens een cirkelboog. 

De werkelijke kromming heeft een vorm die men kan vangen 

tussen twee cirke1bogen (fig.2.2.1) . 

...---radil:letolerantie ~ - -..:::::-, 

waarbinnen buig- ~~ "~ 
krOllme moet liggen II"'" \\' 

,I ~ d 
/ , 

/ 

fi5.2.2.1 buigkrClllllle en radiull 

De afwijking van de ideale cirkelboog kan door verschillende 

effecten ontstaan. 

1 Plaatdikteverandering door stuiken en rekken. 

Doet zich voor bij relatief scherp buigen. 

Bij grote hoekafrondingen verdwijnt dit effect, of is te 

verwaarlozen (fig.2.2.2). 

IItaal 

ri/llo-a.S 

aluminium 

99.5 zacht 

aluminium 

99.5 1/2 zacht 

fil.2.2.2 voorbeelden van onrele1matil rekken en IItuiken 

relatie! IIcherp aebogen plaetasater! .. l. 

2 Een plaat buigt nooit aIleen langs de gereedschapsradius, 

maar ook (met afnemende kromming) in de benen van de hoek 

(fig.2.2.3). 
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fig. 2.2.3 overdreven voorat.alling van de vorm van de buigkrOlll'lle. 

de k.rOlll'lle ill leen cirkelboog an ill vael ,rot.er dan de 

st.empalradius. 

Men kan de totale kromming bij vrijbuigen zoveel mogelijk 

de vorm van een cirkelboog laten aannemen door de 

matrijswijdte niet te groot te kiezen t.O.V. de gewenste 

kromtestraal. 

3 Knikken van de plaat. 

Bij naar verhouding kleine matrijsopeningen (kleine w/So) 

en relatief dunne plaat (grote pp/so) ontstaan knikken. De 

plaat krijgt spontaan een sterkere kromming dan het stempel 

en komt in het midden los van het stempel (fig.2.2.4.). 

w 

fi,.2.2.4 

6 



2.2.2 Terugvering bij het buigen van plaat 

Uit het buigproces blijkt nadrukkelijk dat elk materiaal 

elastisch is, er zijn weinig materialen die het zo duidelijk 

laten zien als plaatmateriaal. 

Het elastisch gedrag van metaalplaten bij buigen komt tot 

uiting in de terugvering. De terugvering is het beste te zien 

aan de uitgeveerde benen van de hoek, minder opvallend (en 

meestal minder bezwaarlijk) is dat de terugvering leidt tot 

vergroting van de buigradius (fig.2.2.5). 

fig. 2.2.5 het ui tve;ren van de hoek en de buigkrOOllle 

no het vrij-buigen 

Zonder elasticiteit zou er geen terugvering zijn. Dat wil niet 

zeggen dat er voor de terugvering aIleen naar de elasticiteit 

van het materiaal gekeken moet worden. 

Factoren die meespelen zijn: 

1 Materiaalfactoren (fig.2.2.6). 

* Elasticiteitsmodules [EJ 

Lage elasticiteitsmodules geeft grotere terugvering dan een 

hogere. 

* Vloeigrens [OiO] 

Bij gelijke elasticiteitsmodules betekent een hogere 

vloeigrens een grotere terugvering. 

* Verstevigingsexponent [n] 

Bij gelijke elasticiteitsmodules en vloeigrens betekent een 

grotere verstevigingsexponent een grotere terugvering. 

7 
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t 

o 

1 f 
hoge n 

-{ 
terusverins 

meteal grote E 

-t 
terugverins 

metael lege Of 0 

t.erugvering 
met eel kleine E 

terugvering 
met eel hoge Of 0 

terugvering 
metael hoge n 

f1&.2.2.6 mater1aalfaet.oren die invloed hebben op de terugverin& 

2 Plaatdikte. 

lag", n 

Plaatdikte heeft grote invloed op de stijfheid van de plaat 

en dus op de terugvering na het buigen. Verkleining van de 

plaatdikte geeft flinke vergroting van de terugvering en 

omgekeerd. 

De invloed is zo groot dat zelfs diktevariaties binnen de 

normtoleranties groot genoeg zijn voor aanzienlijke 

variaties in de terugvering. 

3 Vorm en afmetingen van de gebogen plaathoek. 

* Buigradius/plaatdikte verhouding (rt/so) 

Grote buigradius geeft meer terugvering. 

* Buighoek (Q). 

Bij buighoeken grater dan 90° neemt de terugvering toe. 

4 Buigtechniek. 

Plaatvariatie leidt bij kleine V-opening tot grotere 

hoekvariaties dan bij grotere V-opening. 
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5 Herkomst materiaa1 uit de p1aat. 

* Ligging t.o.v. de wa1srichting. 

Materiaa1eigenschappen zijn richtingafhanke1ijk. 

* P1aats in de dwarsrichting. 

Een p1aat heeft een diktevariatie loodrecht op de 

wa1srichting (tonvormig. fig.2.2.7). 

Gerekend moet worden met dikteverschi11en tot ± 10%. 

Variaties van de p1aat in breedterichting; 

a: dikte variatie, 

b: eigenschappen van de p1aat (vooral door 

voorversteviging). 

plaatdikte 

-plaatbreedte 

(richting loodrecht op de walsrichting) 

fig. 2.2.7 tonvormig verloop van de plaatdikte in dwarsrichting 
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3 Voorbereiding experimenten 

Voor het uitvoeren van experimenten is het be1angrijk om te 

weten welke parameters voor, tijdens en na het buigen 

be1angrijk zijn (bij1age 1). 

Om de juistheid van de ontwikke1de buigtheorieen vast te 

kunnen ste11en moe ten er proefbuigingen met de daarbij 

behorende metingen gedaan worden. 

Het is onze taak: De meetmethodes te bepa1en. 

VRIJBUIGEN 

Het opste11en van meetvoorschriften zodat 

de metingen reproduceerbaar zijn. 

Het buigen van proefstrippen en de benodigde 

metingen uitvoeren. 

Bij het vrij buigen 1iggen de vo1gende variabe1en vast. 

Materiaa1: staal Euro 32-66 Fe 01 MA 

DIN 1623/24 ST 12-03 

KSG SPID 

Werkstnr. 1.0330 

aluminium MCB A1.1S [AI 99.5] 

Zacht dieptrekkwaliteit 

Werkstnr. 1.7225 

Materiaa1dikte: 0.7 - 1.0 - 2.0 mm 

M i 1 · h' 0°· 45°· 90° ater aa r~c t~ng: - -

Matrijsradius: 

Matrijswijdte: 

Stempe1radius: 

Procesweg: 

(hoek van de proefstrip t.o.V. van de wals

richting) 

0.5-0.8-1.0-1.5-2.0-3.0-5.0-10 mm 

60-50-40-30-20-10 mm 

0.8-1.0-1.5-2.0-3.0-5.0-10 mm 

0.8 mm ~af8ePlat 

5-10-25-40-50 mm 

JJ'~d 

10 



Bij het vrijbuigen moet het volgende vastgelegd worden. 

* Voor het buigen. 

3.1 Plaatindeling 

3.2 Plaatcode 

3.3 Proefnummer 

3.4 Materiaalconstanten bepalen 

3.5 Meten van de plaatlengte 10 

3.6 Meten van de plaatbreedte bo 

3.7 Meten van de plaatdikte so 

3.8 Meten van de plaatruwheid Ra 

3.9 Aanbrengen van rasters 

* Tijdens het buigen 

m.b.v. 

3.10 Het buigen van de proefplaten 

3.11 Opnemen kracht-weg kromme 

trekproef 

3.12 Meten van de openingshoek in belaste toestand 

3.13 Bepalen van de gebogencontour in belaste toestand 

* Na het buigen 

3.14 Meten van de openingshoek ~ 

3.15 Meten van de plaatdikte s 

3.16 Bepalen van de uitgeslagen lengte volgens DIN 6935 

3.17 Deformatiemetingen 

3.18 Codelij st operators 

3.19 Codelijst meetapparatuur en machines 

3.20 Codelijst materialen 

3.21 Codelijst gereedschappen voor het vrijbuigen 

3.22 Lij st met meetvoorschriften en meetb1aden 

3.23 Standaard meetbladen 

11 



3.1 P1aatindeling 

Uit de plaatranden mogen geen proefstrippen geknipt worden 

omdat daar een grote kans bestaat op afwijkingen in het 

materiaal zoals versteviging door knippen en stoten, 

kromheld, beschadigingen en variaties in de materiaal 

eigenschappen. 

De proefstrippen moe ten na het knippen zodanig genummerd 

worden dat altijd achterhaald kan worden waar en hoe en uit 

welke plaat ze gekomen zijn. 

Uit iedere plaat moeten op 3 steeds dezelfde plaatsen 

trekstaven genomen worden (op iedere plaats 3 trekstaven, in 

ledere richting een, lxO
o 

Ix4S
o 

lx90o). 

Om aan deze punten te kunnen voldoen, moet er een 

plaatindeling worden gemaakt volgens welke aIle platen 

geknipt moeten worden. 

3.2 Plaatcode 

De plaatcodering dient voor het eenduidig vastleggen van de 

identiteit van de proefstrip (qua materiaalsoort, dikte, 

positie uit de plaat, e.d.). 

Deze codering is noodzakelijk om achteraf vast te kunnen 

stellen of een bepaald resultaat of afwijking het gevolg is 

van de proeven die er op gedaan zijn, of van de 

uitgangsvormen van de proefstrip zelf. 

Bijvoorbeeld: de plaatdikte van een aangeleverde plaat kan 

over het geheel varieren. Door nu aan de hand van de codering 

van een proefstrip de "buur strips" er bij te zoeken en deze 

met elkaar te vergelijken, kan blijken dat een gemeten 

plaatdikte niet "opzienbarend" is maar te verwachten was aan 

de hand van het dikteverloop over ,de gehele plaat. 

Verder is het noodzakelijk om de richtlng van de proefstrip 

ten opzichte van de walsrichting vast te leggen. Aan iedere 

plaatcode wordt ook en proefnummer gekoppeld. 

12 



3.3 Proefnwnrner 

Bij de proeven liggen de materiaalgegevens vast in de 

plaatcode. 

Bij het buigen zal er ook vastgelegd moe ten worden hoe en 

waarmee er gebogen wordt. Deze gegevens leggen we vast in het 

proefnwnrner. 

Het proefnwnrner moet bevatten: Soort buigproces 

Matrijswijdte 

Procesweg 

Stempelradius 

Matrijsradius 

3.4 Materiaalconstanten bepalen m.b.v. de trekproef 

De trekproef is een hulpmiddel voor de bepaling van materiaal

constanten. 

r anisotropiefactor. 

n verstevigingsexponent. 

C karakteristieke deformatieweerstand. 

EO voordeformatie 

Omdat de materiaalconstanten richtingafbankelijk zijn 

worden ze in drie richtingen bepaald. 

waluicht.1ng 1 

ANISOTROPIE 

fig.3. 4.1 

0° richting 

45° richting 

90° richting 

Anisotropiefactor (r) geeft de verhouding tussen de breedte 
Eb rek (Eb) en de dikte rek (fa). r-----
Ell 

Isotroop materiaal: 

Isotroop materiaal heeft in aIle richtingen dezelfde 

eigenschappen. 
r.. Eb .. 1 

(s 

13 



£1:> 
r - £s 

Anisotroop materiaal: 

Door het produktieproces (gieten gevolgd door warm en koud 

walsen) is elk plaatmateriaal min of meer ani so troop 

geworden. De kristalstruktuur vertoont voorkeursrichtingen. 

Het materiaal heeft niet in aIle richtingen dezelfde 

eigenschappen (b.v. deformatieweerstand, versteviging) 

r -
b 

Ea 

Ea r > 1 
r < 1 

breedte rek groter dan dikte rek 
dikte rek groter dan breedte rek 

Eb 

fig.3.4.2 anlsotrople grllfisch ultgezet 

Om r snel te kunnen bepalen is het een goede benadering, de 

plaatdikteverandering As tegen de plaatbreedteverandering Ab 

uit te zetten op voorgedrukt papier. 

b.v. Trekstaaf bo-lO so-I. 

As 0.25 

t 0.20 
r:: 1.4 

:: 1,6 
0.15 r=1,B 

r=2,O 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
--..., .... Ab 

fig.3.4.3 

b bo-Ab 
(1- ~) Ab 

1n 1n 1n AI:> /s~O-" bO bO bO bO 
=:: 

a 1I0-A. 
(1- ~) Aa Aa!,bO,' 

ln 1n In 
aO aO .0 110 /' 

bepaalt 
schaal 

De schaalverdeling van het voorgedrukte papier moet zo zijn 

dat bij gelijke dikte en breedte rek een rechte onder 45
0 

ontstaat. 
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De anisotropiefaktor is praktisch altijd richtingafbankelijk 

d.w.z. hoe de trekstaaf uit de plaat genomen is. 

walsrichting r 

fig.a.4.4 

Het is gebruikelijk om de anisotropiefaktor in drie 

verschillende richtingen te bepalen, ro r45 no. 

De anisotropiefaktoren ro en r90 verschillen onderling 

meestal weinig, de r45 wijkt hier meestal nogal vanaf. 

De normaal of gemiddelde anisotropie (r) is gedefinieerd als 

rgem .. ro+r90+2r45 
4 

Aan deze r kan men niet zien hoe groot het verschil van r(a) 

is in verschi1lende richtingen. 

b.v. ro-r90=1 r45-1 => rgem -1 

ro-no-I.2 rl,5-O . 8 => rgem -1 

Daarom heeft men de planaire anisotropie (6r) gedefinieerd. 

6r '" 
ro+r90-zr45 

b . v . ro-no-l 

ro-r90-l.2 

2 
r-l 

r-l 

6r-O 

6r-O.4 

6r geeft dus het verschil aan tussen het gemiddelde van ro 

en no enerzij ds en r45 anderzij ds. 

Opmerking: In het algemeen zal bij anisotroop materiaa1 de r 

faktor niet constant zijn maar varieren tijdens het ver100p 

van de trekproef. Daarom heeft men in de IDDRG (International 

Deep Drawing Research Group) de "technische 

anisotropiefaktor" gedefinieerd bij een langsrek Ea-O. 2. 

Dus rO.2 .. met (a.0.2 

VOORDEFORMATIE 

Wanneer een metaal plastisch wordt vervormd en daarna niet 

wordt zachtgegloeid dan heeft het materiaa1 een 

voordeformatie gekregen. 
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Een zachtgegloeid materiaal waarvan (in fig.3.4.5) de 

spannings-rek-kromme is getekend wordt gerekt tot punt p 

(lijn a). Wanneer we op dit zelfde materiaal weer een 

trekproef zouden uitvoeren, dan krijgen we een 

spannings-rek-kromme volgens lijn b. De kromme is nu over een 

afstand fpl.-fO naar links verplaatst. 

Of 0 

--......... f 

fig.3.4.S spannings-rek-krolmle 

Ofo-ini tiele vloeispanning 

(-vloeigr ens) 

Of -momentale vloeispanning 

a spannings-rek-kromme zonder voordeformatie. 

b spannings-rek-kromme met voordeformatie. 

Wanneer we nu aIleen de plastische rek bekijken en de 

vloeikromme voor beide situaties tekenen dan ontstaat 

fig.3.4.6. De vloeikromme geeft de spanning en de rek 

vanaf de vloeigrens Ofo. 

Of 

t de horizon tale afstand 

tussen de twee krOllJlle 
a 

is overal f O. 

--........ f 
fig. 3.4.6 vloeikromme 

Wanneer we de vloeikromme uitzetten op dubbel logaritmisch 

papier dan onstaat fig.3.4.7. 

10 

Of 

f 
10 

10 

3 

2 

1 

-2 
10 

-1 
10 

b 
a 

de horizontale afstand 

t u II s en de twee krOllJlle 

ve r tegenwoordigt overal 

de afstand fO 

10
0 
-f 

fig. 3.4.7 vloeikrODllle in een dubbel logari tmisch diagram. 
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Yanneer het uitgangsmateriaal geen voordeformatie bezit, 

ontstaat er een rechte lijn in het log Of - log e diagram (a). 

Yanneer het uitgangsmateriaal weI een voordeformatie bezit 

dan ontstaat er een gebogen lijn (b). 

VERSTEVIGINGSEXPONENT n 

Bij omvormprocessen met grote plastische deformaties blijkt 

dat de deformatieweerstand van het werkstukmateriaal niet 

constant is. Bij koudomvormen neemt de deformatieweerstand 

toe. Dit is het verstevigend gedrag van metalen. 

In de spannings-rek-kromme is het verstevigend gedrag te 

herkennen aan de steeds stijgende kromme (fig.3.4.5). 

Uit de dubbel logaritmische vloeikromme is de verstevigings

exponent te bepalen (zie fig.3.4.7). 

De richtingscoefficient van de lijn zonder voordeformatie is 

gelijk aan de verstevigingsexponent. 

Yanneer we de verstevigingsexponent van een materiaal met 

voordeformatie willen bepalen dan moet de kromme in het 

dubbel-log-diagram eerst over een afstand overeenkomend met 

de waarde eo naar rechts geschoven worden zodat er een 

rechte lijn ontstaat en dan kan n bepaald worden. 

KARAKTERISTIEKE DEFORMATIEWEERSTAND C 

(Karakteristieke spanning) 

Of 

t 

10 

2 
10 

1 
10 

3 

-2 
10 

-1 
10 

!is. 3.".8 

-

e 

o 
10 - E 

Voor de lijn zonder voordeformatie geldt a.e.en (fig.3.4.8) 

wanneer en.l dan is a-e 
En.l als e-l (want n is altijd groter dan nul). 
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Dus wanneer we de lijn U_C.f
n doortrekken tot £-l-lOodan 

kunnen we C bepalen. 

Voor het bepa1en van de materiaa1constanten maken we gebruik 

van een geautomatiseerde trekproef. 

Merk trekbank Monsanto Houndsfield. 

Type trekbank 

Serienummer 

Tensometer "type W" 

9817 

Monsanto Houndsfield trekbank is voorzien van: 

* 4 Induktieve wegopnemers. 

2 voor het meten van de dikteverandering As, 2 voor het 

meten van de breedteverandering Ab. 

* Piezokristal voor het meten van de trekkracht. 

De signalen van de 4 wegopnemers worden door een 

meetversterker versterkt en het piezokristal wordt versterkt 

door een 1adingsversterker. 

Met de versterkte signalen gebeurt het vo1gende (fig. 3.4.9): 

1 Worden digitaal weergegeven in de vorm van As [mml,Ab [mm] 

en F [N]. 

2 De As wordt tegen de Ab uitgezet op een X-Y schrijver 

waaruit de anisotropiefactor voIgt. 

3 Gaan via de schroefterminal naar de data taker die het 

binnengekomen voltsignaal meet vol gens geprogrammeerde wijze, 

en zet het analoge voltsignaal om in een digitaal signaal, 

geschikt voor de computer. 

seautomatiseerde trekproef 
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Programma "datataker trekproef": 

De data taker met de computer functioneert als een passief 

systeem, en niet als besturing van de trekbank (de 

datataker met computer neemt alleen de meetwaardes op). 

Aan het begin van het programma moet je de beginmaten bo en so 

opgeven. De computer selecteert een aantal metingen en voert 

hiermee de berekeningen uit. Welke metingen de computer neemt 

ligt vast in het "standaard trekproefprogramma", of kan zeif 

gedefinieerd worden "eigen definitie trekproef". 

De volgende parameters kunnen vastgelegd worden: 

1. Tijd tussen twee opeenvolgende metingen. 

2. Soort startsignaal waarop de computer begint met het 

opslaan van de gemeten waarden (krachtsignaal of breedte 

signaal). 

3. De grootte van het signaal bedoeld bij (2). 

4. Hoever na de maximum kracht moet worden doorgemeten (in de 

vorm van een krachtafname). 

Bij de "standaard trekproef tt zijn de waardes als volgt 

ingesteld: 

1. Tijd tussen twee metingen 15 sec. 

2. Het startsignaal is een breedteverandering. 

3. De grootte van het startsignaal is 5 ~m. 

4. De meting stopt bij meer dan 50 N krachtafname na het 

maximum. 

Als de proef gedefinieerd is kun je op de computer de meting 

starten en de trekbank aanzetten. 

De metingen komen nu op het scherm en worden in het geheugen 

opgeslagen. Als er teveel metingen (meer dan 100) gedaan 

worden, wordt de gebruiker gedwongen een aantal metingen te 

wissen totdat het aantal metingen kleiner is dan 100. 

Als de metingen gedaan zijn, moet er een metingsgegevens 

file (MGG file ) ingevuld worden. Daarna wordt er automatisch 

een FBS file (kracht, breedte, dikte) aangemaakt. 

De MGG file en FBS file worden opgeslagen op een data 

diskette. De trekproef is nu afgesloten. 
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Met behulp van het "Trekproefanalyseprogramma" kunnen de 

gegevens verder verwerkt worden. We kunnen nu een 

"Standaard meetrapport trekproef" opstellen (zie bijlage 2). 

3.5 Meten van de plaatlengte 10 

Na het buigen wordt de uitgeslagen lengte volgens DIN 6935 

bepaald. Als 10 bekend is kunnen we zien hoe nauwkeurig de 

bepaling van de uitgeslagen lengte volgens DIN 6935 is (als 

het goed is, is de uitgeslagen lengte volgens DIN gelijk aan 

10) . 

3.6 Meten van de plaatbreedte bo 

De breedte bo wordt gemeten om het oppervlak onder de 

buigstempel te kunnen berekenen. Hiermee kan dan de spanning 

die daar heerst berekend worden (spanning -

kracht/oppervlak). 

3.7 Meten van de plaatdikte so 

Zoals de 0 al aangeeft is dit een van de uitgangswaarden, van 

belang om de computerberekeningen te kunnen uitvoeren danwel 

om deze te kunnen kontroleren (kontrole van de theorie mbv 

praktijkwaarden). Omdat deze waarde een van de beginwaarden 

van de proeven is, en de volgende metingen dus van deze 

waarden afbankelijk zijn, moet dit een nauwkeurige opname van 

de werkelijkheid zijn. 

Om dit te bereiken wilden we met een schroefmaat (nauwkeurig

heid ± 1 ~m) meten. Echter doordat het aantal metingen erg 

groot is en om menselijke fouten zoveel mogelijk te vermijden 

is er gekozen voor de MITUTOYO Digimatic Indicator. Dit is 

een meetinstument met gelijke nauwkeurigheid, met als 

voordeel dat de gemeten waardes c6mpleet met statische 

verwerking uitgeprint kunnen worden. 

De meetplaatsen zijn zo gekozen dat met de gemeten waardes de 

komplete plaat beoordeeld kan worden (meetlijnen liggen in 
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lengte en breedte richting over de plaat). 

Bovendien bereikt men op deze manier een goede betrouwbaarheid 

door het grote aantal metingen, al zijn die niet per punt 

maar per plaat. 

3.8 Meten van de plaatruwheid 

Aan een oppervlak treden de volgende afwijkingen op: 

1 Vormafwijkingen 

2 Golving 

3 Oppervlakteruwheid 

Tast men een materiaal af met een ruwheidsmeetinstrument 

dan ontstaat er een elektrisch signaal dat opgebouwd is uit 

twee delen, namelijk de golving en de ruwheid. 

f1&.3.6.1 

Voor een zuivere ruwheidsmeting moet de golving eruit 

gefilterd worden. Dit doen we m.b.v. de cut-off-lengte (Ab), 

Er wordt een bepaalde c.o.-lengte ingesteld. Golven met een 

golflengte groter dan de c.o.-lengte worden geleidelijk uit 

het signaal gefilterd. 

RUWHEIDSPROFIEL. 

Het ruwheidsprofiel wordt gegeven door de afwijkingen van het 

oppervlakteprofiel ten opzichte van het golfproflel. gemeten 

in een richting loodrecht op het referentie profiel. 

Oppervlakteprofiel - de benadering van het werkelijke 

profiel d.m.v. de baan beschreven door 

het middelpunt van een bolvormige 

taster van een ruwheidsmeetinstrument. 
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f 
y 

Golfprofiel de lijn die d.m.v. het elektrische filter 

van een ruwheidsmeetinstument met 

taster door het oppervlakte profiel 

wordt gelegd voor het afzonderen van 

de oppervlakteruwheid. 

Door het ruwheidsprofiel te definieren t.o.v. het golfprofiel 

zijn zowel eventuele vormafwijkingen ais golving buiten 

beschouwing gelaten. 

referentie~ 
profiel 

fig.3.8.Z 

De bepaling van de Ra ruwheid: 

De waarde van de ruwheid Ra is gelijk aan het gemiddelde 

van de absolute waarden van de afstanden (yl,yZ, ••.• yn) van 

punten van het oppervlakteprofiel tot het golfprofiel, 

gemeten in een richting loodrecht op het referentieprofiel. 

In formulevorm: 

Bij benadering: 

Ra .. 1 
L 

Ra "" ---n 

[}-1m] • 

+Iynl 
n 

Het instellen van de cut~off-lengte en de meetlengte doen we 

volgens de voorschriften van de fabrikant van het 

meetinstrument. Wanneer deze niets voorschrijft dan stellen 

we de waardes in volgens NEN 3632+3635). 

In de NEN normen wordt de cut-off-Iengte met Ab aangeduid. 

Mitutoyo (fabrikant van het meetinstrument) duidt de 

cut-off-Iengte met AC aan. 

Opm: De Ra ruwheid is internationaal aanbevolen en aanvaard. 
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3.9 Aanbrengen van rasters 

Om de deformatiecomponenten te kunnen meten na een omvormende 

bewerking maken we gebruik van een lijnennetwerk, een z.g. 

raster. 

Het is slechts nodig twee deformatiecomponenten te meten 

omdat bij plastische omvorming de volume invariantie van 

toepassing is. Er geldt namelijk El + E2 + E3 - o. 

Om twee componenten te kunnen meten moet een gunstig gekozen 

lijnennetwek op het oppervlak aangebracht worden. 

De volgende eisen worden aan een raster gesteld: 

1 Het moet goed op het materiaal hechten. 

2 Het moet aIle deformaties volgen zonder te bars ten of te 

verdwijnen. 

3 De lijnen moe ten duidelijk zichtbaar zijn. 

4 De lijnen moe ten zeer scherp begrensd zijn en bij 

deformatie ook blijven. 

5 Het netwerk moet maatvast zijn en zeer nauwkeurig op het 

materiaal overgebracht kunnen worden zodat de diverse 

afmetingen niet steeds opnieuw gemeten moeten worden, 

voordat er deformatie plaats heeft gevonden. 

6 De lijnen moe ten geen kerfwerking veroorzaken. 

7 De methode van het aanbrengen van het netwerk mag geen 

corrosie van het oppervlak veroorzaken. 

8 De laagdikte van het netwerk moet klein zijn ten opzichte 

van de plaatdikte. 

9 Het netwerk moet zo eenvoudig mogelijk zijn aan te 

brengen. 
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Methodes voor het aanbrengen van rasters: 

1 Met een naald of kraspen inkrassen. 

2 Een was of paraffine laag op het oppervlak aanbrengen daar 

een netwerk in krassen en vervolgens het metaal daar ter 

plaatse etsen. 

Nadelen methode 1 en 2 * lijnen niet scherp genoeg begrensd 

* netwerk niet maatvast en regelmatig 

(t.g.v. handwerk) 

* gevaar voor kerfwerking 

* aanbrengen tijdrovend 

3 Met drukinkt of (moffel) lak een netwerk op het metaal 

drukken. 

Nadeel * op plaatsen waar de plaat onder 

druk tussen het gereedschap door

getrokken wordt, verdwijnt het 

netwerk geheel of gedeeltelijk. 

4 Elektrochemisch via een stencil op het metaal oppervlak 

aanbrengen. 

Op het ontvette materiaal wordt een sjabloon gelegd met 

daarover een etsdoek die wordt bevochtigd met elektrolyte. 

Met een handwals wordt het elektrolyte door het sjabloon 

gedrukt. Daarna wordt de handwals en de plaat verbonden met 

een voedingsapparaat en wordt de plaat anodisch geschakeld 

zodat bij stroomdoorgang op de plaats van de gaatjes in het 

stencil het metaal oplost. 

5 Silk-screen procede. 

Hierbij wordt met een rubberrol verf door een stencil 

gedrukt. 

Nadelen methode 4 en 5 * lijnen niet scherp omdat ze uit 

puntjes bestaan. 

* stencils zijn niet maatbestendig. 

* bij methode 4 gevaar voor 

kerfwerking door etsing. 
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6 Met transferrotype papier. 

Van een raster wordt langs fotografische weg op trans ferro

type papier (Kodak) een afdruk gemaakt en gefixeerd in een 

fixeerbad zonder verharder. Dan wordt het papier onder koud 

water met de emulsiekant op het ontvette plaatoppervlak 

gebracht, en uit het water tussen filtreerpapier enkele uren 

op elkaar gedrukt. 

Het beeld hecht zich aan het metaal. Door onderdompelen in 

water van 40 a 50°C lost de gelatine (zit bij transferrotype 

papier tussen de fotografische emulsie en het papier) op, 

en kan het papier van het metaal verwijderd worden. 

Tenslotte de laag harden door onderdompelen in een 5% aluin 

oplossing en spoelen en drogen. 

Nadelen * tijdrovend. 

* vereist veel ervaring. 

* slechte maatbestendigheid. 

* sterke corrosie bij onedele metalen. 

daardoor slechte hechting 

7 Aanbrengen van rasters m.b.v. kopieermethode. 

Op het metaaloppervlak wordt een dunne regelmatige laag van 

een emulsie aangebracht die lichtgevoelig is. Hiervoor wordt 

een mengsel van ammonium-bicromaat en bijvoorbeeld vislijm, 

eiwit, polyvinyl, alcohol of schellak gebruikt. Dit 

bicromaat vormt onder invloed van ultravioletlicht een oxide 

dat onoplosbaar is in water en dat goed hecht aan het metaal. 

Door onderdompelen in Clichodur (een blauwe kleurstof) kan 

het raster duidelijk zichtbaar gemaakt worden en na 24 uur 

drogen is de slijtvastheid van het raster zo goed dat zelfs 

na zware deformatie het raster duidelijk zichtbaar blijft. 

Het op manier 7 aangebrachte raster voldoet uitstekend aan de 

negen genoemde eisen en wordt derhalve gebruikt voor het 

aanbrengen van rasters. 
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3.10 Het buigen van proefstrippen 

De proefp1aten met de afmetingen 195 x 65 rom (10 x bo) worden 

zodanig in het gereedschap (bijlage 5) gelegd dat de buiglijn 

in het midden van de matrijs komt te liggen. Om eenduidig te 

kunnen meten wordt de p1aatcode aan de stempelzijde 

links-boven gelegd. Nu wordt er gebogen. De stempel zit 

altijd op de zelfde plaats (de middellijn) terwijl de 

matrijswijdte om deze symmetrielijn gevarieerd kan worden. 

Dit gebeurt na een buiging d.m.v. een precisieklem met 

aangepaste bekken. Tijdens het buigen wordt er een kracht-weg 

karakteristiek opgenomen en wordt er in het onderste dode 

punt een hoekmeting verricht. 

3.11 Het opnemen van de kracht-weg karakteristiek 

Om de kracht-weg karakteristiek (bijlage 6) te krijgen heeft 

men twee gegevens nodig, de perskracht (F) en de procesweg 

(S). De van de meetinstrumenten afkomstige signale (tot 50 

per rom procesweg) worden zodanig versterkt dat ze door de 

computer ingenomen kunnen worden. Deze data kan dan achteraf 

bewerkt en eventuee1 in tabel of grafiekvorm uitgeplot 

worden. 

3.12 Meten van de openingshoek p in belaste toestand 

Met de matrijswijdte, matrijsradius, procesweg en de stempel

radius ligt de theoretische openingshoek vast. 

Als de gebogen proefstrip na het buigen ontlast wordt zal 

door de e1asticiteit van het materiaal een bepaalde 

terugvering plaatsvinden. 

Om de terugvering te kunnen bepalen zal de hoek onder 

be1asting bekend moeten zijn. De theoretische openingshoek is 

te berekenen of te construeren, de werkelijke openingshoek 

kan daar vanaf wijken (zie 2.2.1 punt 2 en 3). Die kan aIleen 

maar gemeten worden. 
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3.13 Bepalen van de gebogen contour onder belasting 

am te kunnen zien of de werkelijke buigkromme afwijkt van de 

theoretische, door b.v. knikken of het doorbuigen van de benen 

(zie 2.2.1 punt 2 en 3) maken we een foto van de proefstrip 

in belaste toestand waarop de contour zichtbaar is. 

Omdat door fotograferen een vertekend beeld ontstaat zetten 

we tegen de contour een rasterpositief. 

Op de foto kunnen we nu het verloop van de contour door de 

rasters zien, (bijlage 3). Een vertekend beeld maakt nu niet 

uit omdat het raster dat tegen de contour aanstaat evenveel 

vertekent. We kunnen nu de contour bepalen door d.m.v. raster 

hokjes te tellen, de coordinaten vastleggen. 

3.14 Meten van de openingshoek ~ 

Deze kan eenvoudig met een universele hoekmeter opgemeten 

worden. 

Aan de hand van deze hoek en de hoek onder belasting kan de 

terugvering bepaald worden. 

3.15 Meten van de plaatdikte s 

Als bij het buigen plaatdikteverandering optreedt dan zal 

die op de buiglijn het grootst zijn. am dit te kunnen meten 

wordt na het buigen op dezelfde plaatsen als voor het buigen 

de plaatdikte gemeten. am het verloop van de plaatdikte in de 

buigzone te bepalen doen we deformatiemetingen m.b.v. de 

raster/replica methode. 

Het probleem bij het meten van de plaatdikte na het buigen 

ontstaat bij k1eine openingshoeken. 

seherpst mogelijke buighoek 

aehaal 1: 1 

fig.3.1S.1 

... meetpunten 
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We gaan er van uit dat door uitknikken (zie fig.2.2.4) geen 

scherpere hoek kan ontstaan. 

-r---- -4-
I 

meten over de a en c lijn meten over de b lijn 

tig.3.15.2 

Omdat we snel willen meten (i.v.m. het grote aantal metingen) 

willen we in een keer een uitdraai met aIle meetwaardes 

hebben. Daarom is de onderarm zo dat zelfs bij de scherpste 

hoek aIle negen metingen gedaan kunnen worden. 

Als opnemer gebruiken we de MlTUTOYO Digimatic Indicator. 

Omdat bij deze meetmethode de kans bestaat dat de plaatdikte 

scheef gemeten wordt (dus te dik) gebruiken we de Digimatic 

in de "MIN"-mode. 

Door de plaat op en neer te bewegen (kantelen) wordt de 

minimumwaarde doorlopen (welke de ware plaatdikte is) en die 

wordt vastgehouden. 

mogelijke tout bij 

plaatdikte meting 

fig.3.15.3 
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3.16 Bepaling uitges1agen lengte vo1gens DIN 6935 

Uitgeslagen 1engte - a + b + v 

v - correctiefactor afhanke1ijk van de openingshoek. 

Openingshoek p 
_ II ( 180-P 

v 180 ) k ) • 2(r+s) 

a 
fig.3.16.1 
o 0 

Openingshoek p >90 tm 165 

v - n ( l~~~P ) (r + i k ) - 2(r+s) tan 

fig.3,16.2 

Openingshoek p >165
0 

tm 180
0 

fig.3.16.3 

180-P 
2 

k - correctiefactor neutrale lijn, geeft de ligging van de 

neutrale 1ijn t.o.V. de middellijn aan. 

rls s 5 k- 0,65 + 1/2 log rls 

rls > 5 k - 1 

Om de uitges1agen lengte te bepalen moeten dus de maten a en 

b en de openingshoek p gemeten worden. 

De maten a en b zijn verschil1end gedefini~erd afhankelijk 

van de openingshoek p. 
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o 0 * Openingshoek p 0 tm 90 

maten volgens tekening 

fig.3.1S.4 

Deze maten kunnen eenvoudig met een hoogtemeter opgemeten 

worden. 

* Openingshoek p > 90° 

fig.3.16.5 

Het probleem hierbij is dat de maten vanuit het denkbeeldige 

snijpunt van de benen gemeten moe ten worden. 

Omdat we door terugvering en verschillende matrijswijdtes en 

proceswegen steeds andere openingshoeken hebben, en een 

groot aantal metingen gedaan moe ten worden, hebben we om de 

gewenste maten eenvoudig t~ kunnen meten een meetstatief 

ontworpen (bijlage 4). 

1 Het statief is uitgevoerd met twee poten, zodanig dat de 

afstand van het hart van het scharnier tot aan het 

grondvlak bij beide poten hetzelfde is. 

2 Het hart van het scharnier ligt precies in het vlak van de 

twee poten. 

Door de ligging van het scharnierpunt blijft het snijpunt van 

de benen bij iedere openingshoek in hetzelfde punt (het hart 

van het scharnierpunt). Als we dit punt als nulpunt nemen 

dan kan met de hoogtemeter een beenmaat gemeten worden. Door 

het meetstatief op de andere poot te zetten (nulpunt blijft 

hetzelfde zie punt 1) kan de andere maat gemeten worden. 

Omdat in een opstelling beide maten gemeten worden is de kans 

op fouten geringer. 

Als nu de maten a en b en P bekend zijn, kan de uitgeslagen 

lengte bepaald worden. 
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3.17 Defomatiemetingen 

Na het vervormen berasterde plaat door b.v. te buigen, hebben 

de oorspronkelijke cirke1rasters de ellipsvorm gekregen. 

Om een juist inzicht te krijgen in de optredende rekken in de 

vervormde plaat, moe ten de assen van de el1ipsen worden 

gemeten (hoofdassen van de deformatie). 

Het direct meten vanaf het ~ervormde buigdeel kan uitgevoerd 

worden met een kleine handmicroscoop. 

fig.3.17.1 

Voor nauwkeurig meten is de handmicroscoop niet geschikt. Er 

wordt name1ijk niet langs het gekomde oppervlak gemeten 

volgens de gebogen pijl, maar men meet de directe afstand 

tussen het beging en het eind van de allips-as, zoals de 

rechte pij1 aangeeft (fig.3.17.l). Bovendien wordt de 

meetnauwkeurigheid kleiner naarmate de cirkeldiameter groter 

wordt. Ook een sterkere kromming beinvloed de 

meetnauwkeurigheid ongunstig (fig.3.l7.2). De procentuele 

meetfout ~ is afhankelijk van de kromming (fig.3.l7.3). 
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Er komt nog een meetfout bij als de handmicroscoop niet 

loodrecht op het te meten oppervlak staat (fig.3.17.4, 

fig.3.17.5). 
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fig.3.17.4 fig.3.17.5 

De nadelen van de directe meting met de handmicroscoop kunnen 

worden voorkomen door een afdruk van het raster te meken (een 

zogenaamde replica), waarbij een strook maatvast materiaal de 

te meten vorm voIgt en een afdruk van het raster opneemt. 

De volgende drie replica-methoden kunnen na elkaar toegepast 

worden indien de voorgaande niet het gewenste resultaat 

geeft: 

1 Maak het te meten oppervlak schoon met ontvettingsmiddel 

(dit geldt voor aIle drie methoden). 

Bestrijk het te meten eppervlak met een gekleurde striplak. 

Veer een goed resultaat is het nedig deze 1ak zonder fohn of 

andere hulpmiddelen te laten drogen. Na het drogen wordt een 

transparante tape op de striplak gebracht en goed aangedrukt. 

Striplak blauw S 42/1. 

SIKKENS Lakfabrieken N.V. 

Sassenheim Holland. 

Van de tape wordt dat deel uitgesneden dat de te meten vorm 

bedekt. Na het uitsnijden laat de tape met de daaraan 

klevende striplak na lichte aanraking uit zichzelf los en 

moet voorzichtig van de plaat genomen worden. 

Op de tape is nu een afdruk van het raster zichtbaar. 

Deze replica methode is het snelst en het eenvoudigst. 

De meetplek kan meerdere malen worden bewerkt. 
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2 Bestrijk het te meten oppervlak met een vloeistof die een 

slechte hechting op staal geeft. 

Hacanol Kopieerschicht No. 233. 

Hausleiter & Co. 

Munchen. 

Na zeer snel drogen met warme lucht wordt daarover een 

sneldrogende zwarte lak gespoten, die aan de lucht wordt 

gedroogd. 

Autospray black D S - 100. 

Dupli color. 

Over de gedroogde lak wordt weer de transparante tape 

aangebracht en volgt het zelfde a1s bij de strip1akmethode. 

De meetp1ek kan meerdere ma1en worden bewerkt. 

3 Bestrijk het te meten opperv1ak met een uit de 

microstructuur bekende Oberhoffer op1ossing of met een 

aangepaste koperop1ossing en droog deze met hete 1ucht. 

Het koper uit deze oplossing slaat neer op het 

p1aatopperv1ak. De hechting op het rasteroxide en de rest 

van de p1aat is verschillend. 

Oberhoffer op1ossing: 

100 cc H2O 

100 cc C2HsOH 

3 cc HCl 

0,2 gr CuC12 

3 gr FeC13 

0,1 gr SnC12 

Na de Oberhoffer op1ossing wordt een 10 % ammonia-op1ossing 

over het opperv1ak gestreken en eveneens met hete 1ucht 

gedroogd. Na het drogen wordt met een transparante tape een 

replica afgenomen a1s 1 en 2. 

Bij deze methode wordt het raster zo beschadigd dat 

herha1ing onmoge1ijk is. 
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Het opmeten van rasterreplica's 

Om het dikteverloop in de buigzone te bekijken worden over 

drie lijnen rastermetingen gedaan (fig.3.17.6). 

£1&.3.17.6 

Door in twee hoofdrichtingen de rek in een rastercirkel te 

bepalen is de plaatdikte op die plaats te berekenen. 

Het is dus belangrijk dat de rasters zo opgebracht worden dat 

ze evenwijdig met de hoofdrichtingen lopen en evenwijdig met 

de hoofdrichtingen worden opgemeten (fig.3.17.7). 

£i&.3.17.7 

Als er een rasterreplica is gemaakt is er een vlakke uitslag 

ontstaan. 

Om afwijkingen (bv opkrullen) te voorkomen moet de tape met 

daarop het raster tussen twee glasplaten worden gelegd. 

Op de profielprojector kunnen de rasterreplica's uitvergroot 

en opgemeten worden. 
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3.18 Code1ijst operators 

Deze 1ijst bevat a11e operators met hun nummer. 

Om te kunnen achterha1en wie welke metingen heeft uitgevoerd 

(i.v.m. eventue1e fouten of andere moei1ijkheden) moet bij 

iedere meting de operator verme1d worden. Daarom heeft 

iedere operator een eigen nummer dat, hij bij iedere meting 

op het meetb1ad moet verme1den. 

3.19 Code1ijst meetapparatuur en machines 

Op deze 1ijst staat a11e gebruikte apparatuur met zijn type 

en/of serienummer elk onder een appart nummer verme1d. 

Omdat de metingen reproduceerbaar moeten zijn za1 moe ten 

worden vastge1egd waarmee bepaa1de bewerkingen en metingen 

zijn uitgevoerd. Daarom heeft ieder apparaat en meetinstru

ment en nummer dat bij de meting op het meetb1ad verme1d moet 

worden. 

3.20 Code1ijst materia1en 

Deze 1ijst geeft aan we1k materiaa1 met de aanduiding in de 

p1aatcode bedoe1d wordt. 

In de p1aatcode wordt met een letter het soort materiaa1 

aangegeven, a1s verdere specificatie vo1gt een index. 

3.21 Code1ijst gereedschappen voor het vrijbuigen 

Op deze 1ijsten staan a11e gebruikte gereedschappen met hun 

afmetingen verme1d. 

3.22 Lijst met meetvoorschriften en meetb1aden 

Deze 1ijst geeft een overzicht van de meetvoorschriften, en 

geeft aan voor welke metigen het meetvoorschrift van 

toepassing is. 
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3.23 Standaard meetbladen 

We kunnen de metingen verdelen in: metingen aan proefstrippen 

metingen aan gereedschappen 

Metingen aan proefstrippen: 

Om een duidelijk overzicht te kunnen houden krijgt iedere 

proefstrip zijn eigen meetblad (meetblad 1). Op dit meetb1ad 

komen alle metingen die aan de proefstrip gedaan worden, met 

daarbij het apparaat- en operatornummer en de datum. 

Voor de deformatiemetingen die maar op enkele plaatjes 

uitgevoerd worden gebruiken we een appart meetblad (meetblad 

deformatiemetingen mbv rasters). 

Metingen aan gereedschappen: 

Om een duidelijk overzicht te houden van de metingen 

gebruiken we ook hier standaard meetbladen. 

* Meetblad voor het bepalen van de W maat van de 

matrijswijdte blokjes. 

* Meetblad ruwheid buigste~pel. 

* Meetblad ruwheid matrijs. 

* Meetblad voor het bepalen van de gemiddelde dikte e&~. 

van de matrijsblokjes. 
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HOOFDSTUK 4 

SPECIFICATIEOPDRACHT TERUGVERING 



4 Specificatieopdracht terugvering 

4.1 Spanningsverloop 

Vrijwe1 elk materiaal za1 bij het vrijbuigen twee soorten 

vervorming ondergaan:l·plastische vervorming 

2·elastische vervormlng 

De plastische vervorming Is de blijvende vervormlng van 

de plaat. 

De elastische vervorming uit zich in het terugveren van 

de plaat na ontlasten. Deze terugvering heeft dus een 

maatonnauwkeurlgheid tot gevo1g die niet gewenst is. Om 

deze terugvering te kunnen compenseren (door de plaat 

zover door te buigen dat na terugvering de gewenste hoek 

ontstaat) is het noodzakelijk de grootte van deze 

terugverlng te kennen, of te kunnen berekenen. 

Om deze terugvering te kunnen berekenen moet men het 

spanningsverloop in een gebogen plaat kennen. 

We bekijken het spanningsverloop a.d.h. van de helft van 

een gebogen plaat die we op de symmetrielijn vo1gens 

figuur 4.1.1 inklemmen. 

figuur 4.1.1 
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Als we het verloop van het moment in deze plaat bekijken 

dan is duidelijk dat dit in punt A nul zal zijn en in 

punt B maximaal. 

Zo zal ook de spanning van punt A naar B oplopen tot een 

maximale spanning. Het gevolg hiervan is dat, als er ver 

genoeg wordt gebogen, er een gebied in lijnstuk A-B is 

waar de spanning lager is dan de vloeispanning,het 

elastische gebied, en er is een gebied waar de spanning 

hoger is dan de vloeispanning, het plastische gebied. 

In het elastische gebied treedt elastische vervorming op 

volgens de wet van Hooke. Het is duidelijk dat deze 

vervorming verdwijnt na het ontlasten van de plaat, en 

dus een groot deel van de terugvering vormt. 

In het plastische gebied treedt p1astische vervorming op 

volgens Nadai. Er treedt echter ook e1astische vervorming 

op. Dit is te zien in figuur 4.1.2. 

o 

1 

figuur ".1.2 

t.er u lverll1, 

Verder zal als gevolgvan de buiging de spanning in de 

buitenste vezels groter zijn dan in de binnenste vezels. 

Hierdoor zullen de buitenste vezels met een plastische 

spanning belast zijn en de binnenste (die bij de neutrale 

laag waar 0-0) met een elastische spanning. 

Hierdoor ontstaat in de kromming een plastische en 

elastische zone. De elastische zone zal kleiner zijn 

naarmate de kromming sterker is zie figuur 4.1.3. 
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figuur 4.1.3 a an b 

4,2 Modellen voor berekening terugyering 

Ais we dus het spanningsverloop kennnen 15 het 

theoretisch mogelijk de terugvering te berekenen, 

Het is echter zeer gecompliceerd om een model voor de 

terugvering op te zetten. En in de praktijk blijken de 

modellen vaak ook nog traag en moeilijk hanteerbaar te 

zijn, In de praktijk wordt dan ook vaak gebruik gemaakt 

van tabellen en formules die door ervaring en 

proefnemingen gevonden zijn. Het nadeel van d1t soort 

modellen is echter dat ze slechts geldig zijn voor 

specifieke gevallen. 

Wij hebben twee van deze praktijkmodellen en het model 

van de TUE beter bekeken en vergeleken met de uit onze 

proeven gevonden waarden. Het accent heeft hierbij 

gelegen op het model van de TUE. 

De drie modellen zijn: I-Model uit Handboek voor de 

moderne stanstechniek. Door 

W.P.Romanovski. 

2-Tabel uit Produktietechnieken 

voor de werktuigbouwkunde. 

door J,N. Muiser e.a. 

3-Model opgesteld door de TUE 

Hogeboom, Perduin, Melis. 
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ad. 1: 

In dit boek wordt gesteld dat het berekenen van de 

terugvering volgens een theoretische methode te 

ingewikkeld. en in de praktijk niet of nauwelijks 

toepasbaar. is. 

Men geeft hier dus de voorkeur aan een in de praktijk 

gevonden formule voor de terugveringscompensatie. Deze 

formule ziet er voor vrijbuigen als volgt uit: 

¢ - 2arctan [ 0.375 

waarvoor geldt: 

~ - de terugveer hoek 

YD - de matrijswijdte 

YD 

K so 

E - de elasticiteitsmodulus 

C1 

E 

so - de oorspronkelijke plaatdikte 

] 

K - een correctie factor, in ons geval is K-O,5 
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ad. 2: 

In dit boek wordt beweerd dat de terugvering niet te 

berekenen is. Zij geven daarom alleen een tabel met 

terugveerhoeken voor bepaalde gevallen. Deze tabel is 

opgesteld a.d.h. van proefondervindelijk gevonden waarden 

door Oehler (fig.4.2.l). 

Tcrugvcnngshoek a.2 - a.1 bij 90· bUlging in cen V·vor· 
mige matriJs 

motl'riaal Rm plaaldikle stroal ~-a.1 
s r, 

Nfmm 2 mm gradcn 

zacht staal 360 <0.8 <I s 4 
zacht messing 210 is .. , 5 s 5 
aluminium >5s 6 

zink 0,8 ... 2 <Is 2 
1 s ... 5s 3 
>5s 4 

>2 < I s 0 
1 s ... 5 s 1 
>5 s 2 

mlddclhard staal 450 <0,8 <I s 5 
hard mcssmg 350 Is ... 5s 6 
brons >5 s 8 

0,8 ... 2 <I s 2 
Is ... 5 s ~ 

>5s 5 

>2 <I I 0 
1 s ... 5s j 

>5s 3 

hard staal 590 <0,8 <I s 7 
Is ... 5 I 9 
>5s 12 

0,8 ... 2 <I I 4 
Is ... 51 5 
>51 7 

>2 <1 I 2 
is ... 51 3 
> 5s 5 

filuur 4.2.1 
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ad. 3: 

In dit model wordt de terugvering weI berekend vanuit een 

tbeoretiscb opgezet model. Dit model rekent met bet 

spanningsverloop zoals beschreven in 4.1. 

De terugvering in dit model wordt berekend door de p1aat 

in kleine stukjes dx te delen (fig.4.2.2). 

fl&uur 4.2.2. 

Van al deze stukjes wordt zowel in bet elastiscbe als in 

bet plastische gebled de terugvering berekend. Door deze 

terugverinkjes vervolgens te integreren vindt men de gebele 

terugvering van de plaat. Voor deze gebele terugvering 

wordt in het model de volgende formule gevonden: 

* cia Mbel 
ab 

Hierin is: 

cia - de terugveringsboek 
~b 

dx de dimensie100s gemaakte x coordinaat 

* y de dimensieloos gemaakte y coordinaat 

lJ de dwarscontractie coefficient 

* E de dimensieloos gemaakte elasticiteits modulus 

* So de dimensieloos gemaakte oorspronkelijke 

plaatdikte 

* Mbel • bet dimensie100s gemaakte moment onder belasting 

Voor uitgebreide afleidlng zie model TUE/TNO voor 

vrijbuigen (WPA nr. 0694). 
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Deze formule is verwerkt in een computerprogamma dat het 

gehele model bevat. 

De in en uitvoer van dit progamma zijn te zien in figuur 

4.2.3 en figuur 4.2.4. 

Met behulp van dit progamma kan men dus het gehele proces 

van vrijbuigen vastleggen. 
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4.3 Proefnemingen 

Om de waarde van deze modellen vast te stellen is het 

nodig ze te toetsen aan de praktijk. 

Yij hebben deze modellen dan ook vergeleken met de 

resultaten van onze proefnemingen volgens hoofdstuk 3. 

Hierbij hebben we de modellen van Romanovski en Muiser 

globaal, en het model van de TUE/TNO uitgebreid bekeken. 

Dit is in onze opdracht ook gevraagd. 

4.4 Vergelijking resultaten 

1 Romanovski en Muiser 

T_ 

Zetten we in een grafiek de terugvering volgens 
o Romanovski en Muiser bij een produkthoek van 90 , en 

tevens de door ons gevonden terugvering bij een 
o produkthoek van 90 • tegen de matrijswijdte uit, dan 

vinden we de grafiek van figuur 4.4.1. Deze grafiek is 

gemaakt voor een stempelradius van 3 mm en een 

matrijsradius van 3 mm. 
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Bekijken we deze grafiek dan zien we dat de waarden nogal 

afwijken. Dit ligt waarschijnlijk aan het feit dat wij 

een ander proefmateriaal gebruikt hebben. 

Hoewel er voor de modellen van Romanovski en Muiser 

weinig materiaal specificatie wordt opgegeven, zijn deze 

modellen waarschijnlijk toch aIleen geschikt voor 

bepaalde soorten veel in de praktijk gebruikt staal. 

2 Model TUEjTNO 

Om dit model te controleren hebben we aIle proeven die we 

gedaan hebben ook een keer met het theoretisch model 

doorgerekend. En vervolgens deze resultaten vergeleken 

met de resultaten van onze proeven (bijlage 7). 

Allereerst hebben we grafieken gemaakt van de produkthoek 

in belaste en onbelaste toestand tegen de procesweg. Dit 

voor een constante matrijswijdte, stempelradius en 

matrijsradius (fig.4.2.2). 
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Uit deze grafieken blijkt dat dit model redelijk goede 

resultaten geeft, maar toch ook een afwijking geeft, 

vooral waar het de kleinere matrijswijdtes betreft. Het 

volledige aantal grafieken is terug te vinden in bijlage 

8. 

Hoe groot deze afwijking is is echter moeilijk uit deze 

grafiek af te lezen. Daarom hebben wij gezocht naar 

andere grafieken om te reproduceren. We hebben hierbij eerst 

gedacht om de terugvering van het model uit te zetten 

tegen de terugvering van de proeven. Maar het blijkt dat 

uit deze grafieken een grotere afwijking tussen het model 

en werkelijkheid gevonden wordt dan werkelijk aanwezig. 

Dit is te verklaren uit het feit dat er in het model een 

bepaalde produkthoek wordt ingevoerd waarbij vervolgens 

een bepaalde zakking berekend wordt. Deze zakking komt 

dus niet exact overeen met de werkelijkheid, en het 

verschil tussen model en werkelijkheid is dus de 

werkelijke fout die het model maakt. Door nu echter bij 

deze andere zakking een terugvering te bereken. en 

vervolgens te vergelijken met de terugvering in 

werkelijkheid, maak je de fout twee verschillende 

zakkingen met elkaar te vergelijken. Dit geeft natuurlijk 

een grotere afwijking dan in werkelijkheid. 

Vervolgens zijn we naar een andere grafiek gaan zoeken. 

We hebben hierbij gekeken naar wat men in de praktijk 

wil weten. En dat is de uiteindelijke produkt hoek, de 

matrijswijdte en de hiervoor benodigde zakking. 

Vandaar dat we een grafiek hebben gereproduceerd waarbij 

de zakking van het model wordt uitgezet tegen de zakking 

van de proeven. Dit bij een bepaalde matrijswijdte 

stempel- en matrijsradius en een constante produkthoek. 

Een voorbeeld van zo'n grafiek is te zien in figuur 4.4.3 

overige grafieken zijn te vinden in bijlage 9. 
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20 40 

pn::asweg test (mm) 

figuur ".".3 b aluminium 
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Uit deze grafieken is vervolgens op eenvoudige wijze een 

correctiefactor op het model te berekenen. 

Als het model name1ijk exact overeen zou komen met de 
o werkelijkheid zou de grafiek een rechte onder 45 moe ten 

geven. Dit is echter niet zoo De grafiek wijkt iets af. 

Door nu de richtingscoefficient van de grafiek te bepa1en 

en deze van 1 af te trekken ( de r.c. van een lijn onder 

450 is 1) vinden we de correctiefactor f. 

De gevonden correctie factoren staan in de tabellen van 

figuur 4.4.4 a en b. 

matrija rho rho 
wijdt.e p d 

20 1 1 
20 3 3 
30 1 1 
30 10 1 
30 3 3 
40 1 1 
40 10 1 
40 3 3 
50 1 1 
50 10 1 

Hg 3 3 
1 1 

60 10 1 
60 3 3 

a c:orrectiefactor f 
veor st.aal 

f 

0,085 
0,044 
0,081 
0,055 
0,074 
0,033 
0,011 
0,048 
0,051 
0,018 
0,044 
0,015 
0,026 
0,022 

matrija rho 
wijdt.e p 

20 1 
20 3 
30 1 
30 10 
30 3 
40 1 
40 10 
40 3 
50 1 
50 10 
50 3 
60 1 
60 10 
60 3 

b correctiefactor f 
voor aluminium 

figuur 4.4.4 a en b 

rho f d 

1 0,15 
3 0,17 
1 ,20 

,14 
3 0.20 
1 0,14 
1 0,10 
3 0,14 
1 0,10 
1 0,08 
3 0,12 
1 0,74 
1 0,11 
3 0,11 

Met deze correctiefactor is het moge1ijk de juiste 

procesweg te berekenen met de formu1e: 

Swerkelijlt - (l+f) * St.h.orethch 

Dit k10pt redelijk daar uit de grafieken blijkt dat de 

meeste afwijkingen van de procesweg aan een kant, en 

ongeveer op een 1ijn 1iggen. 
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Verder kan opgemerkt worden dat de afwijking voor 

aluminium groter is dan die van staal. Tevens geldt dat 

de afwijking groter wordt naarmate de matrijswijdte 

kleiner wordt. 

4.5 Omwerken correctiefactor naar algemene lineaire 

correctiefactor 

Als we de gevonden correctiefactoren van fig.4.4.4 in een 

grafiek uitzetten tegen de matrijswijdte. kunnen we proberen 

door deze punten een rechte lijn te trekken teneinde een 

lineaire correctiefactor als functie van Wd te ontwikkelen. 

Als we deze grafiek in eerste instantie bekijken dan lijkt 

het onmogelijk om hier een rechte lijn door te trekken 

(fig.4.5.1). 
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0.1.3 
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0,11 
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0.r:!1 
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Bekijken we echter de schaalverdeling op de Y-as, dan blijkt 

dat aIle punten zich binnen een marge van 8 % bevinden. 

Trekken we nu toch een rechte lijn tussen deze punten, dan 

stelt deze lijn het verloop van deze correctiefactor als 

functie van de matrijswijdte voor (fig.4.5.2). 

Verloop carr. factor f als functie von 

de mc:II:ri j_i pt.. 
0,15 

0,·" .... 

0,1.03 ..! 

O,~l ~ 
0.11 ... 
O~ -

0,00 
9 

o,re -
O,CJ1 

0,00 ... 
0,0; -
0.04 '"" 

0,02 

0,0' j ... 
0 

20 ;'0 40 50 

malrij_ijdllet (mm) 

fig.4.5.2 

Met de wiskundige vergelijking y - ax + b vinden we dan voor 

onze correctiefactor: 

f - -0,0011 * Wd + 0,09 

eo 
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Deze correctiefactor is ten opzichte van de gevonden 

correctiefactoren van par. 4.4 geen verbetering, maar is voor 

gebruik veel eenvoudiger te hanteren dan een tabel van 

correctiefactoren. Vergelijken we de correctiefactoren van 

par. 4.4 met de correctiefactoren die we volgens onze formule 

vinden, dan blijkt dat slechts in een geval de afwijking ten 

opzichte van de werkelijkheid groter is dan de afwijking die 

het model van TUE/TNO geeft. In aIle andere gevallen is deze 

afwijking kleiner en ligt binnen een marge van 4 % met de 

werkelijkheid. Daar in de praktijk de procesbeheersing tot op 

± 5 , onnauwkeurig is, lijkt ons de gevonden formule een 

bruikbare richtlijn voor de praktijk. 

Opm: Om een nauwkeuriger correctiefactor te kunnen produceren 

is het noodzakelijk meer metingen te verrichten. Het zou 

dan kunnen blijken dat we voor de verschillende stempel

en matrijsafrondingen ook verschillende lineaire 

correctiefactoren vinden. 
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4.6 Bet produceren van bruikbare grafieken 

Daar dit project bedoeld is om de praktische en theoretische 

kennis voor het toepassen van metalen te bevorderen, hebben 

wij als laatste ook nog geprobeerd uit de experimenten 

grafieken te produceren die in de praktijk makkelijk 

hanteerbaar zijn. 

We hebben daarom de procesweg uitgezet tegen de producthoek 

bij een constante Wd. Met deze grafieken is het voor de man 

in de praktijk mogelijk om bij een gewenste producthoek en 

een gewenste matrijswijdte de in te stellen procesweg af te 

lezen (fig.4.6.I, 4.6.2). 

Procesweggrafiek (voor staal so - 1 mm, pP - pD - 3 mm). 
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Procesweggrafiek (voor aluminium so - 1 rom, pp - po - 3 rom), 
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100 .... 
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20 -< 

10 ..., 
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0 20 4D 60 eo 100 120 140 160 ,eo 
PRODUCT\.IOEK (GRADEN) 

fig.4.6.2 
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4.7 Conclusie 

Uit deze resultaten blijkt dat het model redelijk overeen 

komt met de werkelijkheid. Voor staal vinden we 

afwijkingen tussen de 1 en 8% en voor aluminium tussen de 

8 en 15%. 

Verder blijkt het mogelijk te zijn de nauwkeurigheid te 

vergroten door een correctie factor in te voeren. 

Het model zou eventueel ook nog verbeterd kunnen worden 

door het model zelf opnieuw kritisch te bekijken. Dit is 

echter erg veel werk en levert waarschijnlijk niet veel 

meer verbetering dan de invoering van een correctie 

factor. 

De afwijkingen van het model t.o.v. de werkelijkheid zijn 

waarschijnlijk ook nog gedeeltelijk te verklaren uit het 

feit dat het model geen rekening houdt met het 

verschijnsel afschuiving, dat vooral bij kleinere 

matrijswijdtes op kan gaan treden. Hierin ligt 

waarschijnlijk de verklaring van het feit dat de 

afwijking bij kleinere matrijswijdtes groter is. 

Wegens optrede van deze afschuiving is het waarschijnlijk 

ook te verklaren dat de afwijkingen voor aluminium groter 

zijn dan voor staal. Zachtere metalen hebben namelijk 

meer last van afschuiving. 

Verder is het na de metingen ook gebleken dat er in het 

model een fout zat. De wrijvingskracht greep in het model 

namelijk op een verkeerde plaats aan. Deze fout is 

inmiddels gecorrigeerd waardoor het model weer iets 

nauwkeuriger geworden is. 

54 



HOOFDSTUK 5 

SPECIFICATIEOPDRACHT UITGESLAGEN LENGTE 



5 Specificatleopdracht uitgeslagen lengte 

Uitgeslagen lengte (gestrekte lengte) 

Die Zuschnittlange (die gestreckte Lange) 

Workpiece length (straight length) 

5.1 Inleiding 

In de praktijk worden er platen gebogen die reeds voorbewerkt 

zijn (gaten. e.d.). Om te voorkomen dat de gaten zich na 

buiging op een onjuiste positie bevinden moet men weten hoe 

de gebogen contour verloopt. Hieruit kan een lengtecorrectie 

bepaald worden op de uitgeslagen lengte van de plaat. 

5.2 Waarom is de uitgeslagen lengte belangrijk 

Om tot een f1exibele produktie te kunnen komen gaat men 

steeds meer gebruik maken van CNC bestuurde machines zoals 

CNC ponsnabbel machines. 

CNC laser-, plasma- en autogeensnijmachines. 

CNC kantbanken. 

Met deze machines wordt de vlakke plaat in de gewenste vorm 

gesneden en of van een gatenpatroon voorzien, en daarna op 

een CNC kantbank gebogen. zodat het produkt na het buigen 

geen bewerkingen meer hoeft te ondergaan (speciale produkt 

gebonden machines kunnen komen te vervallen). 

Omdat deze machines op zich een grote nauwkeurigheid hebben, 

moet het mogelijk zijn een nauwkeurig eindprodukt te maken. 

Met het streven naar een flexibele produktie moe ten we er 

v~~r zorgen dat de ftopstarttijd" voor een nieuwe serie 

produkten zo kort mogelijk blijft d.w.z. zo min mogelijk 

proefbuigingen. 

De korte opstarttijd en de nauwkeurige produkten zijn aIleen 

mogelijk als we vooraf nauwkeurig het verloop van de 

buigkromme kunnen bepalen. 
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5.3 Bemating buigproducten 

Het is gebruikelijk dat bij buigprodukten de maten vannuit 

een bepaald punt worden opgegeven. 

De bemating is afhankelijk van de openingshoek p. 
0° :s p :s 90° 

a 

fiS. 5. 3 .• 

fis.5.3.2 

Het bepalen van de uitgeslagen lengte komt er op neer dat de 

afteken maten ai, b ' , x' zo bepaald moeten worden dat na het 

buigen van de gewenste hoek de afstanden a, b, en x zijn 

ontstaan. a' 

fiS.5.3.3 

De afteken maten a', b', x' drukken we uit als a' v · a + -
2 

b' • b 
v 

+ -
2 

V 
• X + -x' 

2 

v - lengte correctie 

v wordt vaak verlenging of verkorting genoemd, maar dat is 

niet eenduidig. daarom spreken we van een lengte correctie 

die positief of negatief kan zijn. 
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5.4 Problemen bij het bepalen van de uitgeslagen lengte 

Doordat bij vrijbuigen de plaat zich vrij kan zetten tussen 

drie punten, zal de plaat nooit aIleen langs de 

gereedschapsradius maar ook (met afnemende kromming) in de 

benen van de hoek buigen. 

fig.S.4.1 

overdreven voorstelling van de VOrDI van de buigkroame 

de kroame is geen cirkelboog en is veel groter dan de atempelradius 

Er kan een verschuiving van de neutrale lijn (lijn die 

niet van lengte verandert) optreden. 

Dit kan aIleen als er plaatdikte verandering optreedt. 

Door het buigen zal de plaat aan de bovenkant verlengen, en 

aan de onderkant opstuiken. 

verlenging - stuik 

verlenging > stuik 

geen plaatdikte verandering 

neutrale lijn - momentane middenvlak 

plaatdikte vermindering 

neutrale lijn verschuift naar het 

krommingsmiddelpunt toe. 
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5.5 Literatuuronderzoek 

Om te kijken hoe op het ogenblik de uitgeslagen lengte 

bepaald wordt is er een literatuur onderzoek gedaan. 

De bepaling van de uitgeslagen lengte volgens de meeste 

literatuur geldt voor buigen in het algemeen, maar niet 

specifiek voor het vrijbuigen. 

Deze algemene methoden gaan er van uit dat de gebogen plaat 

bestaat uit twee rechte lijnen met daartussen een gedeelte 

van een zuivere cirkelboog. De uitgeslagen lengte is nu 

gelijk aan de de lengte van een laag die verschoven ligt ten 

apzichte van het middenvlak. 

fiS.S.S.l 

x-k~ 
2 

De verschuiving wardt uitgedrukt met een karrektiefaktar k 

(af x, e). 

In aIle literatuur wordt gesteld: 

als r/so ~ 5, k - I, 

als r/so < 5, k wardt in tabel-, grafiek-, af formulevorm 

gegeven. 
1 r In aIle gevallen is k te benaderen daar 0.65 + - lag --
2 sO 
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De hierna beschreven 1iteratuur geldt voor het vrijbuigen. 

1 DIN 6935 Kaltbiegen 

Deze DIN-norm is niet specifiek voor het vrijbuigen, maar 

omdat in dit IOPM projekt door TNO de eis is gesteld dat de 

uitgeslagen lengte vo1gens DIN 6935 bepaald moet worden, 

nemen we deze norm ook mee in het literatuurondezoek. 

uitgeslagen lengte - a + b + v (v - korrektiefaktor 

afankelijk van openingshoek P) 
* Openingshoek P 0

0 
tm 90

0 

v - n ( l~~~P ) (r + ; k ) - 2(r+s) 

f1&.5.5.2 
o 0 * Openingshoek P >90 tm 165 

v - n ( l~~~P ) (r + ; k ) - 2(r+s) tan 

£1&.5.5.3 

* 0 . h k Q >165 0 tm 1800 
pen1ngs oe ~ 

v-o 

f1,.5.5.4 

180-P 
2 
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k - korrektiefaktor om de ligging van de neutrale lijn te 

bepalen, de korrektiefaktor k geeft de ligging ten opzichte 

van de lijn ~ aan. 
2 

rls ::$ 5 

rls > 5 

De norm bevat: 

k - 0.65 + 1/2 log rls 

k - 1 

* Een grafiek waaruit k af te lezen is als functie van r/s. 

* Een tabel met afgeronde waarde van k bij verschillende r/s 

verhoudingen. 

* Een grafiek waarmee als k bekend is v bepaald kan worden. 
• • 0 0 * Tabe11en waarin voor 1edere bU1ghoek van 15 tm 180 

oplopend met 15
0 

v is uitgerekend bij verschillende 

plaatdikte en buigradius. 

2 MUISER J.N. Huiser, A.G.P. Steggink, W.P. van Winsum. 

Produktietechnieken voor de werktuigbouw 

Deel 1 B, niet verspanende technieken. 

Deel 2 B. niet verspanende technieken. 

Culemborg 1985/1987. 

Om voldoende nauwkeurig de uitges1agen lengte te kunnen 

bepa1en, dient men vooraf te berekenen volgens welke 

afrondingsstraal rl de plaat wordt gebogen. 

De afrondingsstraal ri van de plaat wordt vooral bepaald door 

de grootte van de V-vormige opening van de matrijs en 

nauwelijks door de dikte, de soort en de kwaliteit van de 

plaat. Als vuistregel kan men voor normale staalplaat 
2 

(Rm < 450 N/mm) de volgende formule, ri - 0,16 bv, 

aanhouden (fig. 5.5.5).Een voorwaarde is, dat de 

afrondingsstraal van de bovenstempe1 (rs) k1einer is dan rio 
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r--~I---+-- q ::0,16 bv 

b 

fig.5.5.5 

ri inwendige bulgstraal van de plaat, 

bv de breedte van de matrijsopening. 

De plaats van de neutrale lijn. 

Men gaat er van ult dat bij het buigen de buitenste vezels 

rekken en de binnenste vezels stuiken. De ligging van de 

neutrale vezellaag is bepalend voor de gestrekte lengte van 

het materiaal. De verhouding tussen de buigstraal en de 

plaatdikte (rt/s) schijnt invloed te hebben op de ligging van 

de neutrale lijn. Bij een verhouding: 

ri/s ~ 5 blijkt de rek van de buitenste vezels gelijk te zijn 

aan de stuik van de binnenste vezels; de neutrale 

vezels zullen dan bij benadering samenvallen met de 

middenlijn. 

ri/s < 5 vindt er een verschulving van de neutrale lijn in de 

richting van de binnenbocht plaats. 

De oorzaak van dit verschijnsel is, dat ten gevolge van het 

rekken van de buitenbochtvezels en het stuiken van de 

binnenbochtvezels er respectievelijk een verdunning en een 

verdikking van de plaat ontstaat. Hierdoor wordt het 

spanningsevenwicht ten opzichte van de, oorspronkelijk 

geometrische middenlaag verstoord en verplaatst de neutrale 

vezellaag zich in de richting van de binnenbocht. Deze 
1 verschuiving vindt maximaal plaats tot ongeveer - s vanaf de .. 

binnenzijde. Dit is het geval bij een verhouding rl/s - 5. 
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De 1igging van de neutra1e laag. 

so 
x - k-2 

fil.5.5.6 

5 so S ri ,k - 1 
ri ri 5 so ,k - 0.65 + 0.5 log (zie ook fig.5.5.7) so 

fi&.5.5.7 

Uitges1agen lengte - 1engte benen + lengte uitgeslagen boog. 

Bepa1en van de beenlengten 11 en 12. 

Het rechtstreeks meten van de lengten 11 en 12 is moeilijk 

omdat de overgang van rechte in cirkelboog moeilijk te 

bepalen is. Daarom meet men de lengten a en b (fig.5.5.8 en 

fig.5.5.9). 
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o 0 * 0 < Q < 90 

'-___ ....... __ 1:-'0<-_______ _ 

fiS·5.5.8 

1 11 a - y 
y - (n + so) tan Q 

2 
12 b - Y 

0 
* 90 S Q 

fi&.5.5.9 

a • y y - ri + SI} 

12 b - Y 
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3 PICHOL Karl Picho1 

Omvormtechniek 

Midde1burg 1979 

Bij het buigen van een enkelvoudige hoek, krijgt de p1aat 

tussen de steunpunten een geleide1ijk ver10pende kromming die 

ten opzichte van het buigstempe1 symmetrisch is. De kromming 

van de plaat hangt af van de afstand w tussen de steunpunten, 

van de plaatdikte so en van de eigenschappen van het 

materiaal (bijv. de vloeigrens of treksterkte). 

Het verband tussen deze waarden staat in een, met behuip van 

proeven opgesteld diagram afgebeeld (fig.5.5.10). 

f18.5.5.10 

Uitgeslagen Iengte - 10 - 11 + 12 + (~8g rbi + s; x ) 

x - korrektiefaktor voor de verschuiving van de neutrale 

Iijn, 

a1s rbi/SO i!: 5 ,x - 1 

rbi/SO < 5 ,x volgens fig.5.S.II 

1 r, --.----,----,----__ __ 

ot-+---!--~--~-~--: 1:..-_ ...... --
() ; ---" 

,-_. . - I. 
rbi/So-

{i8.5.5.11 

_~i 
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4 KARL Klaus Werner Kahl 

Untersuchungen zur Verbesserung der Form 

und Massengenauigkeit beim biegen von 

Blechen. 

Fortschrittberichte VOl. 

Reihe 2: Fertigungstechniek NR 114. 

DUsseldorf 1986. 

Berekenen van de gestrekte lengte. 

Oe gestrekte 1engte bestaat uit: - de 1engte van de rechte 

benen 

- de 1engte van de 

onver1engde laag van de 

kromme. 

Het bepalen van de 1engte van de kromme. 

Oe lengte van een symmetrische kromming kan met behulp van 

een lijnintegraa1 in de vorm van IJ (l+y' (X)2.)d,x' beschreven 
:It 

~r~n. ~ 

Bij het vrijbuigen wordt dit: lu - J jl'"'-1-+-[-(-h-r-'!!-)-co-II-1I"-x-]-dx---' 
e e e 

hr 

e 

n 

- -
2 

maxima1e plastische verschuiving 

breedte van de omvormzone 

n tan2
( Q ) 

2. 

n 11" tan ( Q ) 
2. 

k1einste kromtestraa1 in de buigzone 1 

rk 
11" tan ( Q ) 

2 

w 0 

o - vervormingsfaktor az 
ages 

cr crfmax 

crfo 

fr ft. I t maximal. total. vervorming 

maximal. plaatische omvorming 

£18.5.5.12 
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w - matrijswijdte: Voor de middelste vezel verloopt de 

matrijswijdte ten opzichte van de 

uitgangswijdte. 

De matrijswijdte is afhankelijk van de 

plaatdikte so, buighoek 0 en de matrijsradius rGK 

fig.5.5.13 

w - wo + 2 rGK (tan ( ~ ) - sin ( ~ ) ) - so sin ~ 
4 2 2 

Met behulp van een reeksontwikkeling kan de integraal 

geschreven worden als 

( 
1 ~ 2 

Iu - e 1 + - ( hr - ) • • 
( hr ~ )4 + ~ ( hr 

64 • 2304 

3 

o 
Deze vergelijking geeft voor buighoeken 0 ~ 90 juiste 

resultaten. Met behulp van numerieke integratie is de lengte 

van de kromming voor aIle hoeken met de gewenste 

nauwkeurigheid te berekenen. 

Het bepalen van de beenlengtes. 

De beeniengtes worden gemeten volgens DIN 6935 (fig.5.5.2). De 

manier van bematen is afhankelijk van de buighoek. 

* 0° ~ 02 ~ 90° 

a - c - [ 
• 

2 COB 02 + SO tan 
2 

2 
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o 
Voor de veel voorkomende hoek Q - 90 geldt: 

a-c-~+!P. 
../2 2 

f1&.5.5.15 

a - c - ( f + ya ) 
. cu 

S1n -
2 

XIII - ..! arcsin ( _e_ tan ( '!. __ C£ ») 
1f 11" hr 2 2 

SO Q2 
Xa - XIII + cos 

ya 

2 2 

ym{X-XIII 
Q2 

) - so sin -
2 

W Q2 Q2 
2 ) tan ;- + ( cos 2 _ 1 ) ( rGK + so ) _ hr cos 11" X 

2 • 

f - ( !. + Xa ) tan f!.f:.. 
2 2 

Als nu de lengte van de boog en de benen bekend is, dan kan 

de uitgeslagen lengte berekent worden. 
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5 OEHLER Prof. Dr.-ing. Gerhard Oehler 

Bie&en unter Pressen. 

Munchen 1963. 

Het is duidelijk dat bij het buigen van plaat niet van een 

enkele buigradius gesproken kan worden, volgens welke de 

plaat zich instelt. Je kunt aIleen de kleinste buigradius ri 

aangeven. De verdere krommingsstraal neemt dan naar de 

oplegpunten eerst langzaam, maar daarna snel toe. 

Het blijkt dat het verloop van de kromming en de kleinste 

kromming van de matrijswijdte afhangen. ri kan bepaaid worden 

uit fig.5.5.16. 
~r-----'-----~----~-----r'-----r----'-'--A 

~~----+-----~-----+-----~-----r--7r-+--~ 

1G 
~3f.":A'!J,St/Y 

~ 
8.;;t,,;:"':K,': $0-

111 
J,.f ~ 111 

1,1 
1,1 .:l 

,11 t.:&; 
~1 ::1 () " ~: J,I 
II) ~$ .~<l f,1 

t.D fJS"" 

J.J! : 11. 
.\t1 ~11 ... 'Ii 
U IJ'I ! 
I,S ~r~ 
l,Jf 1,H ;i{ 

1,11 .. 
~ 1,1 1/60 

" ~7 
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fig.S.S.16 

De lijn ri ~ 0,156 geldt voor zacht staal, de rest van de 

grafiek geldt voor Al 99,S W. 

Als de klelnste buigradius bekend Is, kan met de formule: 

'II' a a 
L - a + -( n + - e ) + b 

180 2 

de uitgeslagen lengte bepaald worden. 
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De faktor e wordt afbankeIijk van de buighoek uit fig.5.5.I7 

gehaaid. Uit DIN 6935 en de door Makeit en Oehler aanbevolen 
o 

waardes, is voor Q - 90 een gemiddelde kromme bepaald. 

-
fia.S.S.17 
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S.6 Vergelijking van de methodes voor het bepalen van de 

uitgeslagen lengte 

DIN 6935 

Het bepalen van de uitges1agen Iengte vo1gens DIN 6935 is 

niet moge1ijk. De norm geeft name1ijk niet aan welke 

buigradius (r) genomen moet worden. 

MUISER 

Bepaling van de uitgeslagen lengte volgens MUlSER is aIleen 

bedoeid voor staal. Men zegt namelijk "a1s vuistregel kan men 

voor de afrondingsstraa1 van normale staalplaat ri - 0,16 w 

aanhouden, met als voorwaarde dat de afrondingsstraal van het 

bovenstempel (rs) k1einer is dan rio 

PlCHOL 

Een direkte bepaling van de uitges1agen 1engte volgens PICHOL 

is ook niet mogelijk, we hebben nameIijk geen figuur waaruit 

rbi afgelezen kan worden (fig.5.S.10) deze figuren moeten 

door middel van proefbuigingen worden opgesteld. 

KARL 

Zonder gebruikmaking van een computer is de methode volgens 

KARL aIleen geschikt voor hoeken ~ ~ 90°. Bij hoeken 

° ~ < 90 moet er namelijk numeriek geiintegreerd worden. 

OEHLER 

Bij de methode van OEHLER is een figuur (fig.5.5.16) gegeven, 

waaruit ri te bepalen is voor de materialen die wij gebruiken 

(staal, aluminium 99,5W) 
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* Vergelijking: DIN 6935 - MUISER 

Wanneer we bij DIN 6935 (zoals bij MUISER) aannemen dat 

r - 0,16 w, dan is de berekening volgens DIN precies ge1ijk 

aan de berekening volgens MUISER (met als uitzondering het 

gebied 165
0 < p < 180°, bij DIN verwaarloosd men in dit gebied 

de lengtecorrectie, MUISER doet dit niet). 

* Verge1ijking: PICHOL - OEHLER 

PICHOL en OEHLER maken be ide gebruik van een grafiek, waaruit 

ri bepaa1d kan worden. Bij PICHOL moet deze grafiek door 

experimenten bepaa1d worden. OEHLER geeft deze grafiek voor 

staal en aluminium 99,5. 

Als we de grafiek voor het bepalen van de correctiefactor 

k (of x of e) van PICHOL in OEHLER tekenen. dan ontstaat 

figuur 5.6. 1. 

~-I 

C) -~-

~-1 
._/ 

',1 ---

J s , 1 

"", .. _.-....... 

fi&.5.6.1 

71 



* Vergelijking: MUISER - OEHLER 

Voor staal geldt volgens: - MUISER ri - 0,16 w, 

- OEHLER ri - 0,156 w. 

De correctiefactor k volgens MUISER zetten we nu ook in 

figuur 5.6.1 uit. 

Uit deze vergelijkingen b1ijkt dat de methodes volgens DIN 

6935 (bij aanname van ri - 0,16 w) en MUISER ongeveer ge1ijk 

zijn aan OEHLER en PICHOL. 
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5.7 Experimenten 

Het door de TUE opgeste1de buigmodel berekent ook de 

1engtecorrectie v {uitges1agen 1engte - been1engte a + b 

(vo1gens DIN 6935) - v}. 

Om de nauwkeurigheid van deze lengtecorrectie te kunnen 

bepalen en vergelijken met de tot nu toe gebruikte methodes, 

berekenen we met de meetgegevens uit de buigproeven de 

uitges1agen lengte (bij1age 10). 

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de afwijking tOY de 

beginlengte (10) en de verschi11ende methodes, maken we 

gebruik van een grafische weergave (bijlage 11). De afwijking 

van OEHLER is bij staal niet gegeven, omdat deze nagenoeg 

gelijk is aan de methode van MUISER. Bij aluminium is OEHLER 

weI gegeven, omdat MUISER niet geldig is voor aluminium. 

Om het verloop van de 1engtecorrectie tOY de openingshoek ~ 

te kunnen bekij ken , zetten we de werkelijke lengtecorrectie 

(a + b - 10) die toegepast moet worden, en de lengtecorrectie 

die volgens TUE toegepast moet worden, uit tegen de 

openingshoek ~ (bij1age 12), 

73 



5.8 Conclusies 

Met de beschikbare gegevens komen we tot de volgende 

conclusies: 

Uit de grafieken van bijlage 11, kan voor staal gesteld 

worden dat de nauwkeurigheid slechter en de spreiding groter 

wordt, als de procesweg groter wordt en de matrijswijdte 

afneemt (dus bij scherpe hoeken, Kleine P). 

De nauwkeurigheid van de TUE methode is aIleen bij Kleine 

proceswegen (10 mrn) beter tov MUISER. 

Bij aluminium geldt hetzelfde als bij staal, aIleen aluminium 

geeft een grotere spreiding. 

Voor zover uit de grafieken, van bij1age 12 afgeleid kan 

worden, geeft het programma geen vreemde waarde 

(bijvoorbee1d: de werkelijke correctie moet positief zijn en 

het programma berekent een negatieve correctie). 

De onnauwkeurigheid van de lengtecorrectie is echter groot, 

men streeft namelijk naar een nauwkeurigheid van ± 0,2 mrn en 

er zijn zelfs waarden van meer dan D,S mm. 

Wij willen hierbij de opmerking maken, dat: 

om tot een duidelijke conclusie over de nauwkeurigheid, van 

de TUE methode, te komen is het aanta1 metingen te gering. 

Men zou hiervoor bij een constante matrijswijdte en veel 

verschil1ende proceswegen buigingen moeten maken, zodat er 

een grafiek getekend kan worden, waarin voor een bepaald 

materiaal en plaatdikte, bij elke openingshoek de verkorting 

gegeven kan worden. Aan de hand hiervan kan de afwijking met 

de berekende verkorting, vol gens TUE, bepaald worden. 
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