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SAMENV ATTING 

In dlt verslag wordt een kort overzicht gegeven van de bestaande 
buigtechnieken. De Inhoud kan het best worden samengevat m.b.v. een 
structuurschema waarin het verb and tussen de verschillende bulg
technieken wordt aangegeven. 
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BUIGEN 
I 

I 
Llneaire lereedschapsbeweg~ Roterende gereedschapsbeweglng 

I I I 
Persbulgen Trekbulgen Rolbulgen Zwenkbulgen Jflkkelbulgen 

Persbulgen ---r-•• Vrijbulgen 1.Richten d. v.m. vrijbuigen 
.Intermitterend vrijbuigen 
.Strijkbuigen 
.Tweetrapsvrijbulgen 

Trekbulgen 

•• Ma trijsbuigen 
•• Vormdrukken 
•• Pijprollen 
•• Hoekrollen 
•• Knikbuigen 
•• Rekvormpersen 

Rolbulgen 1 .. Rondbuigen 
•• Rolprofileren 
•• Golfrollen 
•• Rolrlchten + Roterend rich ten 

Zwenkbulgen 

Jf1lckeJbulgen 



VOORWOORD 

Tijdens mijn eerste stageperiode ben ik werkzaam geweest op de T.U.E, 
afdel1ng W.P.A, seetle omvormteehnologie. In de groep omvormteehnologie 
wordt ondermeer onderzoek gedaan naar plastische omvormprocessen 
zoals dleptrekken. extrusle en bulgen. 

De stageopdracht bestond ten dele uit een l1teratuuronderzoek naar 
de verschi11ende buigteehnieken. Deze opdracht vloeide voort uit 
een uitgebreld buigonderzoek dat in opdracht van T.N.O. wordt verrieht. 
Het grootste deel van de stage heb lk echter besteed aan het ultvoeren 
en verwerken van striptrekproeven. 

Hlerbij wll lk aIle medewerkers van W.P.A. bedanken voor de prettige 
samenwerklng en met name M.Th de Groot, L.J.A. Houtackers en 
J.A.H. Ramaekers voor de goede begeleldlng. 
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H 1 INLEIDING 

Dit rapport Is geschreven met het doel een overzicht te geven van de 
bestaande buigtechnleken. Buigen wordt beschouwd als de moeiUjkst te 
determineren technlek op het gebied van het spaanloos omvormen van 
metalen. Dit wordt voornamel1jk veroorzaakt door de omvang van het 
toepassingsgebied. dat zich uitstrekt van eenvoudige massaproduktie 
werkstukken tot enkelwerk in de scheepsbouw. De meerderheid van de 
buigprocessen wordt uitgevoerd op kamertemperatuur (Het zogenaamde koud 
bulgen). ABeen bij erg brede werkstukken of bij heel kleine 
bulgstralen hebben hogere temperaturen de voorkeur (warmbuigen). omdat 
anders de buigkrachten te hoog zouden oplopen. Het omvormen door middel 
van bulgen, met het doel plaat spaanloos en bliJvend in een van te 
voren vastgestelde vorm te brengen wordt ook veel toegepast om profieI 
buls en stafmaterlaal te bewerken. Volgens de nederlandse normen is 
voor de indeling van de verschillende buigmethodes de gereedschaps
beweging als ultgangspunt gekozen. De indeling voor de belangrijkste 
bUigtechnieken zlet er daardoor als voIgt uit: 

Bulgmethode 

• Rolbulgen IH2] 
• Zwenkbuigen IH3) 
• Wikkelbuigen (H4] 
• Persbuigen [H5] 
• Trekbulgen !H6] 

• Rolbulgen: De bulgbewerking wordt tot stand gebracht tussen 
twee of meer cllindrlsche gereedschapsdelen die een roterende 
hoofdbeweging maken. (flguur 1) 

• Zwenkbulgen: Buigmethode waarblj een of meer buigwerktulgen 
om een denkbeeldlge scharnier zwenken. (flguur 2) 

ftguur 1 Rolbuigen ftguur 2 Zwenkbulgen 
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• Wlkkelbulgen: Blerbij maakt men gebruik van een buigmachine waarbij 
het materiaal recht of schroefvormig om een bulgdoorn wordt getrokken. 
(flguur 3) 

.. Persbulgen: Bulgbewerking die wordt ultgevoerd met een lineair 
gereedschapsdeel dat door een drukkracht wordt belast. (figuur 4) 

rmatllriQQl 

~::::;;::=;;:::::~:C:.::::::=lC::::::::::J 

m \.) 
". ." 

ftguur 3 Wlkkelbuigen ftguur 4 Persbulgen 

• trekbulpn: Bet trekken van een metalen strip door een matrijs 
waarvan de sleut de zelfde vorm heeft als het profie!. (figuur 5) 

ftguur 5 Trekbuigen 

• 
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82 ROLBUIGEN 

2.1 Buigmethode 
(Walzblegen. Rollbendlng) 

Het rolbulgen is een buigmethode waarbij de vervormlng van plaat of 
profiel plaats vlndt tussen twee of meer cirkelvormige gereedschaps
delen. die een roterende hoofdbeweging maken. Rolbuigen wordt 
voornameliJk gebruikt voor de produktle van c1l1ndrische en conische 
delen van vaten en ketels. Het rolbuigen is weer verder onder te 
verdelen in: _ Rondbuigen van plaat en profiel [2.2] 

_ Rolproflleren [2.31 
_ Rolrichten + Roterend richten [2.4] 
_ Golfrollen [2.5] 

2.2 Bet rondbulgen van plaat en pronel 
(Roll-roundbendlng. Walzrunden) 

QQI'IZ~t " 
91211(11'1--' 

flguur 6 Het rondbuigen van plaat en pro tiel 

Door de verschillende interpretaties en onjuist woordgebruik wordt het 
rondbuigen vaak aangeduid met walsen. maar er Is aUeen sprake van 
walsen wanneer de bewerking wordt uitgevoerd om de plaatdikte te 
reduceren. BiJ het rondbuigen wordt de plaat of het protie} steeds heen 
en weer doorgevoerd totdat de julste buigradius Is bereIkt.(aanzet 
geven) 

Om de rechte plaateinden de zelfde buigstraal te geven als de rest van 
de plaat is het noodzakeliJk deze vooraf te bulgen, het zogenaamde 
aanbekken. Bet aanbekken kan volgens verschillende methodes. 
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• Methode 1: Het stellen en aanbekken van de plaat tussen de walsroHen. 
De plaat wordt tussen de boven en de onderwals geklemd en 
naar beneden doorgedrukt. Vervolgens wordt de plaat iets 
doorgeschoven en de bewerking herhaalt, totdat de plaat
elnden de juiste buigradius hebben. Deze methode is geschikt 
voor stukfabricage en kleine series. 

ftguur 7 Het aanbekken van de plaat tussen de walsrollen 

• Methode 2: De plaat op een voorgebogen dlkke onderlegplaat meewalsen. 
In verband met de terugvering wordt de radius van de 
onderlegplaat kleiner gekozen dan de gewenste radius van 
het produkt. Deze methode is niet geschikt voor het 
produceren van kleine series, omdat voor elke andere buig
straal een andere onderlegplaat nodig Is. 

produl<t 

gcbOg~n 

onderlGgploat 

figuur 8 Het aanbekken op een onderlegplaat 

• Methode 3: Bet aanbekken van plaat op een kantbank. Deze methode 
wordt vooral gebruikt blj een seriegrootte dIe varIeert 
tussen klein en mlddelgroot. Hierblj wordt een geringe 
matr1jsdiameter gekozen en schuift men de plaat na elke 
aanbulglng een stukje op. Blj hoge vormnauwkeurigheid 
of grote series geeft men de voorkeur aan een aangepaste 
stempel-matr1js combinatie waarblj rekenlng wordt gehouden 
met de terugverlng. 

ond~rmotrijs 

ftguur 9 Het aanbekken van plaat op een kantbank 

• Methode 4: Bet aanbekken van de plaat op een rolprofileenaachlne. 
Deze methode wordt allen gebrulkt blj het aanbekken van 
standaardprodukten zoals pljpen voor olie- en gasleidingen 
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• Methode 5: Bet aanbekken van plaatelnden m.b.v. een kraakplaat. 
HlerbiJ worden de reehte plaateinde teruggebraeht tot 1 * 
keer de plaatdlkte. Deze aanbekmethode is aBeen mogeliJk 
op drierollenwalsen waarbiJ ook de bovenrol wordt aange
dreven 

krOOkplOQt 

ftguur 10 Het aanbekken m.b.v. een kraakplaat 

Om de gevormde piJpen of vaten te verwiJderen. moet het bovenlager van 
de bovenrol worden weggeklapt. Hierna kan het produkt van de bovenrol 
worden geschoven. BiJ pijpen met een klelne diameter lengteverhoudlng 
bestaat de kans op het doorbulgen van de bovenrol. Het gevolg is dat 
de walsradius in het midden van de plaat groter is dan aan de plaat
einden. Door de walsrol een Hehte bolling te geven kan dit worden ver
holpen (Bomberlng). Dlt probleem kan ook worden opgelost door de 
bovenrol van een negatleve voorspanning te voorzien. In de praktijk 
wordt dit gedaan door de bovenrol te verlengen en de kogeleinden m.b.v. 
een hydraulische taats onder druk te zetten. De beide onderrollen 
krijgen in het midden een ondersteunlng om doorbuiging te voorkomen. 

2.2.1 Het rondbulgen van plaat tot cll1ndrlsche elndprodukten 

Het toe passings gebied strekt zich ult van het bulgen van een kachel

pijp tot het bulgen van een drukvat voor een kerncentrale. 
Voor het bulgen van plaat tot clUndrlsche eindprodukten worden 
onderstaande opstellingen gebrulkt: 

•• De plrallJ.lde or BJ'lIllI1etrlsche opstelllng 

ftguur 11 De piramide opstelling 
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Deze opstelling bestaat uit twee dunne rollen. die op een vaste afstand 
5taan en beide worden aangedreven. De dikke middenrol die vrij meeloopt 
kan in diepte worden versteld. Het in dlepte verstellen van de middenrol 
moet ter plaatsen van de ulteinden gebeuren omdat er anders vormafwijk
ingen ontstaan (knik). Deze construktle heeft drle nadelen: 

• Bij klelne klelne doorsneden te grote ongebogen elnden 0/3" hart
afstand) 

• Bij grote doorsneden te weinig greep op de te bulgen plaat. Dlt euvel 
wordt verholpen door een beetje zand tussen de rol en de plaat te 
strooien. 

• De minlmale buigdlameter Is nogal groot 

•• De asymmetrische opsteIling 

ftguur 12 De asymmetrische opstelling 

Deze opstelling wordt momenteel het meest toegepast. De rondbuig
machine heeft drie rollen van gelijke middelijn waarbij de onderrol en 
de bovenrol worden aangedreven. De bovenrol heeft meestal een vaste 
opstell1ng, terwijl de onderrol verticaal en de zijrol dlagonaal 
verplaatsbaar zijn. Met deze aanmerkelijk goedkoper te realiseren 
construetie kunnen dezeltde clllndrische nauwkeurlgheden worden 
verkregen als met het vier-rollen systeem. Het aanbekken van de plaat 
gebeurt eenzijdig en daarom is het keren van de plaat noodzakelijk. 

•• Dubbel-asymmetrlsche rolopsteIling 

ftguur 13 De dubbel-asymmetrische opstelling 
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De bovenrol heert een vaste opstelling, terwlJI de beide onderrollen 
onafhankelijk in hun dlagonaal geplaatste gelelding instelbaar zlJn. 
AIle drie de rollen worden aangedreven. Vergeleken met de enkelvoudige 
asymmetrische opstelling heeft deze het voordeel dat de be ide 
plaateinden kunnen worden aangebekt zonder de plaat te keren. Het 
nadeel Is echter dat de minimaal te bulgen diameter groter is als blJ 
de enkelvoudig asymmetrische opstelling. De minimaal te bulgen dia
meter (D.la) Is gelijk aan 2- de bovenroldlameter. 

•• De vlerroUen-opstel.l1ng 

ftguur 14 De vierrollen opsteillng 

Her srellen von de ploof 0;; de 
vierrollenwals 

De vierrollenrondbuigmachine heeft vast opgestelde bovenrol, een 
verticaal instelbare onderrol en twee diagonaal te verstellen 
zlJroUen (bulgrollen). De boven- en onderrol worden beide aangedreven. 
Voordelen van deze machine zJJn: 

• Korte steltijden. Het uitrichten van de plaat gebeurt tegen de 
bUigrol aan uitloopzijde, door de plaat aan te drlJven met de onder
en de bovenbuigrol. 

• Optimaal transport van de plaat in walsrichting. 
• Automatisch aanbulgen van het tweede plaateind is mogellJk. zonder 

de plaat te keren of opnieuw te stellen. 

• Grote nauwkeurigheid'm.b.t. de rondheid van het eindprodukt. Deze 
opstelling wordt dan ook veel gebrulkt voor het kallbreren van 
produkten met een blnnen- of buitenlasnaad. 

Ben nadeel van de machine Is dat de construktie van de machine erg 
kostbaar Is. 

•• De weerol1eJJ-opstell1lJg 

ftguur 16 De tweerollen-opstelling Her gebruik van een kali· 
breerpijp bij grare 
produktdiameters 
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Deze opstelling wordt vooral gebrulkt voor het bulgen van dunne platen 
of voor het bulgen van platen die van perforaties zijn voorzien. 
Het aanbekken van de plaat Is bij deze methode nlet nodig. Een Ander 
voordeel van deze methode is de goede vormnauwkeurlgheid van het eind
produkt. De tweerollen-opsteillng bestaat uit twee boven elkaar 
liggende roUen waarvan aUeen de onderste. die met een laag elastlsche 
kunstof (urethaan of adlprene) is bekleed, wordt aangedreven. Bij 
grotere diameters plaatst men een kallbreerpUp om de bovenrol. 

2.2.2 Het bulgen van plaat tot conlsche elndprodukten 

Het vervaardigen van kegelvormige werkstukken is in het algemeen vrU 
ingewikkeld. Een eerste verelste is de mogelUkheid om een of meer 
bUigrollen schuln te zetten. Omdat de kegeldiameter varieert wordt aan 
het begin van de plaat een andere omtreksnelheid vereist dan aan het 
elnde. Bij con stante omtreksnelheid van de bulgrol zal de plaat gaan 
wringen. Men dlent dan ook tijdens het doorvoeren de richtlng van de 
plaat te corrigeren. 

ftguur 16 Het conlsch bulgen van plaat 

Indien er geen speciale lnrichting voor het conlsch bulgen aanwezig is, 
zal men tUdens het doorvoeren van de plaat de positie door draaien • 
moeten corrlgeren. BU het gebruik van een inrlchtlng voor het conisch 
buigen worden de rollen in plramlde vorm opgesteld en plaatst men de 
onderrollen parallel t.o. v. de bovenrol. De lnrlchtlng voor het coni8ch 
bulgen bestaat hoofdzakelUk uit een remschoen (geharde nok. die tegen 
meedraaien is geborgd) die als rem werkt. waardoor de kleinste diameter 
van de de kegel langzamer tussen de rollen wordt doorgevoerd dan de 
grootste diameter. De rem zorgt voor een automatlsche gecorrigeerde 
plaatdoorvoer. 



2.2.3 

galaidCl
roUen 

ftguur 17 Het rondbulgen van protlel 
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De profielbulgmachine wordt gebrulkt voor de fabric age van cirkeI- en 
spiraalvormige produkten uit materlaal met een bepaalde profiel
doorsnede. Bij het bulgen van protiel worden dezelfde rolopstellingen 
(dubbel-asymmetrische opstelling. vlerrollen opstelling enz) 
gebrulkt als blj het bulgen van plaat. Het belangrijkste verschil 
tussen de profiel-bulgmachlnes en de plaatbuigmachlnes is de 
verschillende lagerlng van de bulgrollen. BU de profielbulgmachlne 
zUn de bulgrollen enkelvoudlg geiagerd. zodat voor het uitnemen van 
het gebogen profiel geen lagerblok hoett worden weggeklapt. 

De protielbuigmachine (hoepelbuiger) komt voor in een verticale en een 
horizontale opstelling. (Let op: Staan de assen van de hoepelbuiger 
verticaal dan spreekt men van een horlzontale hoepelbulger). De buig
rollen zijn samengesteld uit verwlsselbare flenzen, zodat deze kunnen 
worden aangepast aan het te bulgen proflel. Dit is noodzakelijk om 
optima Ie ondersteuning van het profiel tijdens het bulgen te bereiken. 
De profielwals is bovendien voorzien van geleiderollen, om te voor
komen dat bij asymmetrische profielen het materiaal tijdens het buigen 
gaat torderen. 

2.3 Bet rolprofileren 
(Walzprot1lieren. Roll tonning I Section rolling) 

Profileren is een proces waarbij (doorgaans) vlakke, metalen band, 
plaat of strip wordt omgevormd tot een gewenst profle!. Het materiaal 
wordt daartoe door een een serle van omvormstations geleid. 
Voor een schematische voorstelling zle flguur 18 
Het aantal benodlgde stations is rechtevenredlg met de complexiteit 
van het te vormen eindprodukt. 
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ftguur 18 Het profileerproces 

Elk rolvormstation bestaat in de regel uit twee portalen, waarln twee 
boven elkaar geplaatste rollenparen zijn gehangen. De contour van 
de buigrollen is medebepalend voor het stapsgewijze buigen van band tot 
gewenst eindprodukt. V~~r het vormen van asymmetrische eindprodukten 
wordt aan het elnd van de weg een instelbare eenheid gemonteerd die 
vOldoende tegenbocht kan geven om het gevormde protiel de 
proflleermachine recht te doen verlaten. Hierna wordt het protiel door 
een afkorteenheid op lengte geknipt. 

De wrijvlng tussen de omvormrollen en het materlaal zorgt voor de 
doorvoer van het profiel, van station tot station. AHe assen moeten 
even snel ronddraalen opdat gelijke omtreksnelheden van de daarop 
gemonteerde profielen kan worden verkregen. De aandrijvlng geschiedt 
in de meeste gevallen of via een kettingoverbrenging of via cardan
assen en een worm- wormwieloverbrenging door een electromotor. 

Het gebruik van de profUeertechniek is aIleen economisch haalbaar 
voor het omvormen van grote series langwerpige produkten. Dit wordt 
veroorzaakt door de lange steltijden en de aanzlenlijke hoeveelheid 
afval die onstaat voordat aIle stations optimaal zijn ingesteld. 
Is echter eenmaal de Julste instelling bereikt dan wordt een con stante 
maatvoerlng van het produkt gerealiseerd. 

2.4 Bet rolrlchten + roterend rlchten 

2.4.1 Bet rolrlchten 
(Walzrlchten. Bollerstralghtening) 

figuur 19 Het rolrichten 
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Rolrlchten is de tegenovergesteide be werkIng van het rondbuigen en heeft 
tot doel gebogen plaat (draad) doormiddel van een buigbewerking om te 
zetten in een viakke plaat (draad). Het roirichten van plaat berust op 
het principe dat een vervormde pIa at naar twee rlchtlngen volgens een 
rechte Iijn die haaks op de bewegingsrichtlng staat, voortschrijdend 
he en en weer wordt gebogen. O1t wordt geleidelijk verminderd naarmate 
de rechte Iijn wordt bereikt. Eike onregelmatigheid in de plaat wordt 
door deze buigbewerklng geelimineerd. Voor het rolrichten geldt hoe 
dunner de plaat. hoe moelUjker het vlakmaken. Voor het richten van 
dunne pIa at zijn dan ook meer rollen nodig. 

2.4.2 Roterend richten 

(UlDlautblegen. Rotary straightening 

t'lguur 20 Roterend rIch ten 

Ronde staven kunnen roterend worden gericht omdat de ronde 
doorsnedevorm de mogelijkheid bied het materlaal tijdens het richten 
ongehinderd te draaien. Ter vermijding van slip tussen de rollen 
verdient aandrijving van aBe rollen de voorkeur. 

2.6 Bet goltrollen 
(Wellblegen. Corrugating) 

flguur 21 Het golfrolprlncipe 



H3 ZWENKBUIGEN 

3.1 buigmethode 
(Schwenkbiegen. Folding) 
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Het zwenkbuigen 15 een bulgmethode waarbll een of meer bulgorganen om 
een denkbeeldlge scharnier zwenken. De zwenkbulgmethode wordt toegepast 
voor de bewerking van plaat-. staaf- en profielmaterlalen. 
Er zijn twee manieren van zwenkbulgen: strllkend en afrollend. 
Strllkend bulgen gebeurt met de zetbank en afrollend met een 
tangentiele buigmachlne. Tussenvormen van deze machines zijn 
omslagbanken. dubbelzetbanken en drlbbelzetbanken. 

3.2 De zetbank 

Blj buigbewerkingen in dunne plaat (tot 6mm) maakt men veelvuldig 
gebruik van de zetbank. 
De opbouw van de belangrllkste delen Is weergegeven in fig 22 

buiglijst - .... / A';,v 

figuur 22 Opbouw van de zetbank 

Opbou" 
1: De tafel 

Enkele buigpalronen en de 
daarvoor benodigde druklijsl
Ilormen 

2: De bovenbalk: Deze is verticaal instelbaar en voorzien van een 
verwlsselbare druklllst. Deze druklijst is meestal opgebouwd uit 
een aantal segmenten (vingers) met verschillende breedte. 

3: De seharnlerende buigbalk: Deze is instelbaar t.o. v. het draaipunt 
en kan worden voorzien van een verwisselbare buiglijst. 

Werking 

De plaat wordt met de buiglijn voor de neus van de buiglijst tussen 

tarel en druklijst geklemd. Het uitsekende deel wordt vervolgens 
door de bulgbalk in de gewenste hoek gebogen. (max. 135) 
Hlerbij strllkt de lijst van de buigbalk langs het ultstekende deel. 
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Het nadeel van strijkend bulgen Is de mogelijke beschadlging van de te 
bulgen plaat indien deze zacht 15 of gepolijst. 

3.3 De omslagbank 

ftguur 23 De omslagbank 

Deze bank wordt gebruikt om aan dunne plaat een haakvormlge rand te 
vormen. (vormen van felskanten) De plaat wordt zonder te spannen in een 
rotor geschoven die daarna over een bepaaide hoek wordt gedraaid. 

3.4 De drlbbelzetbank 

ftguur 24 De dribbelzetbank 

Deze machine is ontworpen om aan niet rechte plaateinden een haakse 
rand te vormen. Het vormen van de haakse kant gebeurt in drle fasen. 
Indien het materiaal in een keer werd omgezet zou er in de zone tussen 
het haakse en het vlakke deel te veel rek optreden. Met het gevolg dat 
er een niet meer weg te werken gerimpelde kant ontstaat. 
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3.5 De dubbelzetbank 

ftguur 25 De dubbelzetbank 

Bij deze machine Is de tafel gedeeld in twee helften die tijdens het 
buigen beide om een denkbeeldige scharnier draaien. De plaat wordt 
m.b.v. een drukbalk midden boven de beide tafelhelften naar beneden 
gedrukt. 

3.6 De tangentleie zetbank 

ftguur 26 De tangentlele zetbank 

Bij het tangentieel bUigen oefent het buigereedschap druk uit op het • 
werkstuk zonder dat het zich t.o.v. het werstuk verplaatst. 
De drukUjst maakt een kantelbeweging om de buiglijst. Zachte, 
gepoUJste or met kunstot beklede plaat moet tangentieel worden gebogen 
om te voorkomen dat het oppervlak wordt beschadIgd. 
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H4 WIKKELBUIGEN 

4.1 De bulglnethode 
(Rundblegen I Wlckeln. Wlperbendlng I Colling) 

Een wikkelbuigmachlne is een buigmachine waarbij het materlaal rond een 
doorn wordt getrokken en recht of schroefvormig tot een cllindrlsche 
vorm wordt gestuwd. Bij materiaaldeformaties over en hoek die groter 
is als 360 spreekt men in het Engels en het Dults respektieveUjk van 
wlckeln en colling. Het wlkkelbuigen wordt toegepast bij de bewerking 
van zowel plaat-, 8taf-, profiel-. als pijpmateriaal. 

(!,f"'001!:);,lf'lt 

vClt"" oa tofeJ 

ftguur 27 Bouw van een rechte wlkkelmachlne 

Algemene bour. • Draaibare tarel met graadverdellng, hoekaanslag en 
lengteaanslag 

• Buigblok of doorn. waar het materiaal langs or om 
wordt gebogen (Bij het schroefvormlg wikkelen is 
dit niet het geval). 

• Drukstuk en spindel, dienen voor het klemmen van 
het materlaal op de draaitafel. 

• De slede en glijschoen dlenen als steunvlak 
tijdens het buigproces 

4.2 Bet wlkkelbulgen van statmaterlaal 

Het wlkkelbulgen van stafmaterlaal heeft de volgende voordelen t.o.V. 
het zwenkbulgen: 

• Het Is mogeUjk Ingewlkkelde proflelvormen te bulgen. 
• Er kunnen grotere hoeken worden gebogen als bij de zwenkbulgmethode. 
• Een nauwkeurlge maatvoerlng en reproduceerbaarheld. 
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4.3 Bet wlkkelbulgen van plaat 

Het wikkelbuigen van plaat is onder te verdelen in het recht 
wikkelbuigen en het schroefvormig wikkelbuigen (hoek groter als 360). 

'ftguur 28 Het recht en schroefvormig wlkkelbuigen 

Het reehtwlkkelbulgen wordt gebruikt voor het vormen van kraalranden 
(bljv. van dakgoten) en vlerkante busrompen met ronde hoeken. Het 
Schroetvonnig wlkkelbulgen van plaat wordt hoofdzakelljk gebruikt voor 
het produceren van eindeloze buizen met een schroefvormige lasnaad. 
Schroefvormige gewikkelde pljpen. gelast of gefelst, zljn door de 
geodetisch verlopende lasnaad sterker dan de op traditlonele wljze 
gevormde pljpen. 

4.4 Bet wlkkelbulgen van pllpmaterlaal 

VrlJwel aIle pijpbulgmaehlnes zijn reehte wlkkelmaehlnes. Schroefvormlg 
wikkelen van pljp wordt alleen gebrulkt voor het uit buls vervaardlgen 
van koelelementen, warmtewlsselaars ed. Het wikkelbuigen heeft 
het voordeel dat bulzen met een relatief kleine wanddlkte en buigradlus 
nauwkeurlg kunnen worden gebogen. Men maakt onderscheid in drle 
systemen: _ Doornloosbulgen 

_ Bulgen met doornlnrlchtlng 
_ Bulgen met opdruklnrlchtlng 

Doom/oos buigen Buigen mel doorninrichling 

figuur 29 De verschillende wlkkelbulgmethodes voor pljp 

Suigen mel opdrukinrlchling 
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Het principe van het doornloos bulgen is geljJk aan dat van het 
rechtbuigen van staf- en plaatmateriaal. Het doornloos bulgen past 
men vooral toe bjJ het bulgen van lange pjJpen met een relatief 
grote wanddikte (apparatenbouw). Voor het vormen van kleine 
bulgstralen Is een doornlnrlchting noodzakeljJk dIe de bocht aan de 
blnnenkant kan ondersteunen. Zonder het gebrulk van deze doorn
inrichting zou de bocht aan de buitenzjJde afplatten en aan de binnen
kant gaan ploolen. 

De doorninrlchtlng Is opgebouwd ult: 

• De doornhouder: De doornhouder posltioneerd de doorn tjjdens het 
bulgproces t.o.v. het bulgblok. 

• De doornstang : De doornstang vormt de verbinding tussen de doorn en 
en de doornhouder. De Iengte van de doornhouder 
bepaald de lengte van de te bulgen buls. 

• De doorn : De doorn dient ter ondersteunlng van de bocht. 
Er bestaan verschillende typen doorns. De voorkeur 
gaat uit naar de lepeldoorn die binnenwand het beste 
ondersteunt. Voor het bulgen van bochten met een 
extreem klelne radius maakt men gebruik van de gelede 
doorn. 

~< a_-b----------; .- d_-+·_--·----iffi-

L.-i-___ ----' --f~ '-. 

(;--+--------.~~ _f .-t~----~ ..... ------=--+ 
ftguur 30 Verschillende typen doorns 

Ovtrzicht bIltgdooms 
• - koreillDDm. b - pwttdooni. c - IepeillDDm. d - ,elede 
doom (met korelketting). e - ,e1ome1lH~ doom (1100' 
ywrlumte buizen). r - jlexibele of geleiJe doom (met 
kDbel) 

Het bulgen met doorn heeft een gunstlge lnvioed op het afplatten van de 
bultenbocht en het ploolen van de blnnenbocht, maar heeft geen invloed 
op de wanddlktereduktie in de bultenwand. Omdat deze verjonglng voor 
ketelpjjpen enz. niet boven een maxlmale waarde mag uitkomen is het 
noodzakelljk de bocht te bulgen met het opdruksysteem. 
Dlt systeem wordt net na het bulgblok op het staartstuk geplaatst en 
bestaat uit de volgende delen: 

• Een klemlnrichting die de buls inklemt . 
• Een hydraullsche cillnder die de buis zodanlg nadrukt dat deze 

tjJdens de buigbewerklng opstulkt. 
Men kan bjj het opdruksysteem zowel met als zonder doorn werken. 
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US PERSBUIGEN 

6.1 De bui&methode 
(Pressbiegen, Pressbending) 

Onder persbuigen verstaat men een buigmethode waarbij de buigbewerking 
wordt uitgevoerd met een Uneair bewegend gereedschapsdeel, dat door 

een drukkracht wordt belast. Volgens deze methode worden zowel plaat 
als pijp gebogen. De meeste persbulgbewerkingen worden ultgevoerd op 

een kantpers (abkantpresse. press-brake). De kantpers Is leverbaar in 
een mechanische en hydraullsche ultvoering (eventueel ook pneumatlsch). 
Toepasslng van de hydraulische kantpers bij: • kleine series 

• varierende materiaaldikten 
• experlmentele gereed

schappen 
Toepassing van de mechanlsche kantpers bij • massafabricage 

• matr1jsbuigen 
• hoog tempo werk 

Het persbuigen kan men weer onderverdelen in de groepen: 

• Vrijbulgen (5.2] 

• Matrijsbulgen 

• Vonndrukken 
• Pijpbulgen 

• Hoekrollen 
• Knlkbulgen 
• Rekvonnpersen 

6.2 VrUbulgen 

[5.3] 

[5.4] 

{5.5] 

[5.6] 
[5.7] 

(5.8) 

(Freles blegen. Pree or Air bending) 

I 

Hel zadelbuigprillcipe 

figum 31 Het vrijbuigen (zadelbuigen) 



19 

Bij het vrijbuigen (zadelbulgen) wordt plaat gebogen zonder dat er 
ergens een knelende of drukkende positie kan ontstaan. Het verschll 
tussen het begrip vrijbuigen en zadelbuigen zit hem in de vorm van de 
matrijs (zle fig 31). De slag van de bovenstempel is bepalend voor de 
buighoek. 'Walsrichting, hardheid en dlktevarlaties bepalen de 
terugverlng en maken een aangepaste diepte instelllng noodzakelijk. De 
bulging vlndt zo pJaats dat over de gehele buigzone de kromtestraal 
vrij kan lnstellen afhankeUjk van het materlaal, de matrijswijdte en 
de pJaat-dlkte. BU het vrijbuigen onstaat geen echte radlus maar een 
buigzone met een verlopende radius. 

Onderverdeling van het vrijbulgproces: 

• Richten d .•. v. vrijbulgen 
• Intermltterend vrijbulgen 
• Strijkbulgen 
• ~eetrap8vrijbulgen 

6.2.1 Rlchten d .•. v. vrUbulgen 
(Blegerlchten. Straightening by bending) 

I , 

(5.2.2] 
[5.2.31 
(5.2.4] 
[5.2.51 

ttguur 32 Het richten van staven d.m.v. vrijbulgen 

Deze methode wordt vooral toegepast bij het richten van star en 
profiel. De staat wordt daartoe met de bolle kant naar boven op twee 
steunpunten gelegd. Halverwege de steunpunten wordt een bepaalde druk 
uitgeoetend die door drle factoren wordt bepaald: het weerstands
moment. de vloeigrens en de steunpuntsafstand. Voor het drukstuk neemt 
men altijd een zachter materiaal dan het te richten materiaal. 
Na ledere persbeweglng wordt de staaf een beetje verschoven totdat de 
rechte VOrIn is bereikt. 
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5.2.2 Intennitterend vr1Jbuigen 
(Freies runden. Free round bending) 

Hel aanbuigen of aanbekken 

figuur 33 Intermitterend vrijbulgen 

Deze buigmethode bestaat ult een herhallng van de bulgcyclus op 
kleine onderllnge afstand. De op deze manier omgevormde plaat of 
staat heert bij benaderlng een cylindrische vorm gekregen. 
Men gebruikt deze buigmethode weI eens voor het aanbekken van kleine 
series cilindervormlge produkten. 

5.2.3 StrUkbulgen 

Het strijkbuigen behoort ook tot de vrijbuigprocessen zolang de 
radius van de matrijs kleiner is als de kleinste produktradlus. 

ftguur 34 Het strijkbuigproces 

5.2.4 Ttreetraps vr1Jbulgen 

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

ftguur 35 Het tweetrapsbulgen 

• 
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Tweetrapsbuigen is een buigtechnlek waarmee produkten van een hogere 
materiaalkwaUteit binnen nauwere tolerantie eisen kunnen worden 
gebogen. De bulgradlus zal nauwkeuriger worden omdat het materlaal 
beter rond de stempelradius blijft l1ggen (geen omknikfenomeen). 

6.S lIatrUa bu1&en 
(Geaenk-blegen. Die bending I bottoming) 

Het eerste gedeelte van het matrijsbuigproces (dooddrukken) komt 
overeen met het vrijbuigproces. Tijdens dlt gedeelte krijgt het 
materlaal ter plaatse van de bocht een gerlnge afplatting. 
Tijdens de laatste tlende mm van de slag wordt de stempel met zoveel 
kracht in de matrijs gedrukt, dat het plaatmaterlaal in de bocht 
gedwongen wordt de hoekvorm van buigstempel en ondermatrijs aan te 
nemen. Om. ellt effect te berelken wordt het gedeelte ter plaatae 
van de bocht zover over de vloelgrens gedrukt dat de reat-elasticltelt 
mInimaal 18. De terugverlng van de plaat wordt daardoor mlnlmaal en de 
plaat behoud de hoekvorm van de stempel en de matrijs. De pIaatdikte
tolerantie heeft bij het matrijsbuigen dan ook nauwIijks Invloed op 
op de vormafwijking. Een nadeel van het matrijsbulgen Is dat men voor 
verschillende hoeken en materialen een andere matrijs nodig heeft. 
Evenals bij het vrijbulgen bestaat er ook een intermitterende matrijs 
bulgbewerking. Het op deze wijze aanbekken van plaat is geschikt 
voor grotere series. 

QI'IdermotrilS 

ftguur SS Het matrJjsbulgen 

Het matrijsbuigen wordt hoofdzakelijk toegepast bij buigwerk met een 
hoek van 90 in dunne delen waar een grote maat- en vormnauwkeurigheid 
noodzakelijk 15. 
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6.4 Vonndrukken 

, I r 
I 

ftguur 37 Het vormdrukken 

Het vormdrukproces wordt hoofdzakelijk toegepast voor het vervaardlgen 
van proflelen met een grote maat- en vormnauwkeurlgheld. De plaat wordt 
gedwongen de hoekvorm van stempel en matrijs aan te nemen en ligt na 
be werking volledlg aan tussen stempel en matrijs. Het verschU met het 
matrllsbuigen zit In de vorm van het werkstuk. De werkstukken die door 
het vormdrukken worden gemaakt zijn ingewlkkelder. 
Voorbeelden van vormdrukbewerkingen: 
• V-bulgen: Onder V-bulgen verstaat men het gelllktlldlg vormen van 

beide benen. Het V-bulgen kan weer worden opgedeeld in 
het V-bulgen met of zonder tegenhouder. Het bulgen met 
tegenhouder heeft het nadeel dat het proces erg duur. 
De nauwkeurlgheid van het gevormde profiel Is echter 
beter. 

\"<J V 

~~ 
ftguur 38 Het U-bulgen 

• Bulgen van schaalvormlge delen: Het bulgen van schaalvormlge delen 
wlnt op het gebied van het llcht construeren steeds meer 
terrein. 

ftguur 39 Het bUigen van schaalvormige delen 
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Bij het vormdrukken wordt soms, in plaats van een stalen ondermatrijs 

gebrulk gemaakt van een kunsto! lnzet (polyurethaan-of urethaanrubber) 
De inzet wordt in een z.g.n. 'kofter' in de onderbalk geplaatst. 
De economlsche haalbaarheid van dlt proces hangt vooral af van de 
slijtvastheld van het rubber en de werking van het verblndingsmlddel 
dat wordt gebrulkt om de versch1llende gummiplaten aan elkaar te 
hechten. De gummlplaten mogen nlet te strak aan elkaar verbonden zijn 
daar dit de vervormlngseigenschappen benadeeld. Meestal varieren de 
platen in dlkte en hardheld; de hardste en dunste platen worden aan 
de arbeldskant geplaatst. Het voordeel van een met kunstof beklede 
matrijs Is de mogelijkheld om ingewikkelde produkten te persen tegen 
geringe gereedschapkosten. Een ander voordeel Is dat de voorbehandelde 
plaat (gelakt of geplastitlceerd) zonder beschadiging kan worden 

verwerkt. Een nadeel Is de beperkte plaatdikte die kan worden bewerkt 
en de grotere kans op ploolvorming. 

5.5 PUpbulgen 

Met bulgpersen van pijp worden geen perfect gevormde bochten verkregen 
en een gerlnge afplattlng aan de buitenbocht Is meetal met het bIote 
oog waarneembaar. Bij veel produkten Is dit geen bezwaar. 
Bochten in tuinmeubelen worden op deze manler vervaardlgd . 

. ~ 
~_, I _ 

tlguur 40 Een bocht die door persbuigen is gevormd 

5.6 Hoekrollen 

(Rollblegen. Belge rolUng) 

Bij bet op deze manier vormen van hoek en groter als 360 spreekt men 

In .het duits en bet engels resp van Winden en WInding. 

tlguur 41 Het boekrolproces 
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6.7 Knlkbulgen 
(Knickbiegen. Bending by buckling) 

ftguur 42 Knlkbuigen 

6.8 Rekvormpersen 

Dlt is een persbulgbewerking die op speclaal voor dit doel ontwikkelde 
persen wordt uitgevoerd. Deflnitie: Het in gewenste vorm rekken van 
vlakke plaat, strook of protlel die al dan niet met voorspanning aan 
de randen Is vastgeklemd. Deze methode leent zich vooral voor het 
vormen van vliegtuigrompen ed. 

• ~ • • -,- " ... ; '>. ). 

~~ iL ~. 

ftguur 43 Het rekvormpersen 

~ 
I \ 

Hel verioop lijdens het blligen en gelijktijdig rekkell 

Gereedscllap • roor het blligcl1 
met gelijkrijdig rekk;/I 
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H6 TREKBUIGEN 

Deze bewerking valt niet onder het begrip trekken omdat er geen 
diktereduktle optreed (althans nlet gewenst). De bewerking wordt 
uitgevoerd op een trekbank waarop een matrijs 15 geplaatst. De 
trekmatrijs heeft een sleu! die aan het te vormen proflel Is aangepast. 
Het profiel wordt gevormd door een band ter breedte van de uitslag van 
van het te vormen prone} door de matrijs te trekken. 
Gordijnroeden met naad worden op deze wijze gevormd. 

flguUf 44 Het trekbuigen 
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