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BELASTINGINSTABILITEIT VAN EEN ROND METALEN MEMBRAAN. 

Ir.J.A.G.Kals 

1. Inleiding. 

WT 0423 RRK 
01 
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Zoals bekend, is een generaliserende analyse van de belastinginstabili teit 

aileen mogelijk gebleken vooreen rechthoekige plaat met een uniform ver-

deelde vlakke spanningstoestand en rechte spanningsweg. Hoewel hierdoor, 

in kombinatie met de wei algemeen (voor vlakke spanningstoestand en rechte 

spanningsweg) geldige analyse van lokale instabiliteit, reeds belangrijke 

inzichten m.b.t. plastische instabiliteitsverschijnselen en hun technische 

betekenis zijn verworven, zit ten we nog met aanzienlijke problemen. 

We realiseren ons, dat de ekonomisch belangrijke plaatverwerkende industrie 

(bijv. automobielfabrikage) in grote mate strekkende bewerkingsmethoden 

toepast, waarbij niet-uniforme spanningsverdeling de regel is. (Uit vele 

metingen door HSU in Engeland is gebleken dat de spanningsweg doorgaans 

nauwelijks van de rechte afwijkt, zodat we dit probleem buiten beschouwing 

kunnen laten). De groep van de genoemde bewerkingen wordt in de grensver

vormingskromme door beeldpunten in het eerste kwadrapt vertegenwoordigd. 

Zoals bekend, is juist een analyse van de be last instabiliteit (voor 

ieder geval apart vanwege de geometrie invloed!) noodzakelijk omdat de 

lokale instabiliteit tot insnoering etc. kan doordat het 

instabiele plekje door het niet-instabiele omgevende materiaal in het gareel 

wordt gehouden. 

Het moeilijkste is - naast de rekentechnische problemen waarvoor een 

acceptabele oplossing moet worden gevonden - het vinden van het geschikte 

uitgangspunt. Dit dient immers een voor elk 

relevant instabiliteitskriterium te zijn. 

2. Het kriterium v~~r belastinginstabiliteit. 

specifiek en technisch 

Het gekozen geval voor deze analyse vinden we bijvoorbeeld in de top van de 

bulgetest. Zijdelings wordt opgemerkt, dat dit geval sterk verschilt van 

het bekende probleem van het opblazen van een dunwandige bol. Bij de 

bulgetest neemt de kromtestraal tijdens het strekken immers af en kan de 

deformatieverdeling onmogelijk uniform zijn. Bij de trekrand is de omtrekstrek 

gelijk aan nul, terwijl in de top de deformatietoestand axiaalsymmetrisch is. 

In het geval dat de bulgetest hydraulisch wordt uitgevoerd, is bekend dat 

insnoering en scheurvorming worden voorafgegaan door "puistvorming". 

Gedurende het stabiele gedeelte van de proef blijkt de vorm van de uitstulping 

zuiver bolvormig te zijn. Dit is in overeenstemming met de minimum-energiehypothese 

omdat de bol het kleinste oppervlak is dat een gegeven (olie)-volume aan kan nemen, 



2. 

is de strekarbeid (= oppervlakte-vergrotingsarbeid) die de pomp moet verrichten 

minimaal als de bulge bolvormig blijft. Blijkbaar is de allengs ontstane 

ongelijkmatige dikte niet of nauwelijks van belang hierbij. Anders wordt het 

wanneer in de top een aanzienlijke verzwakkende invloed werkzaam wordt. 

De lokale instabiliteit, die optreedt als de dikterek de kritische waarde 

03k= -n (voor 6
0 

= 0) aanneemt, heeft betrekking op de strekking van een 

aanvankelijk oneindig klein materiaalvolume. Het omgevende, nog stabiele, 

materiaal maakt geconcentreerde strekking in ons geval echter onmogelijk. 

Uit proeven is pekend dat de insnoering niet begint bij deze kritische dikte

vermindering. Bij biaxiale strekking is de invloed van de lokale instabili

teit blijkbaar te gering. 

Er dient zich echter nog een ander kriterium aan: 

der~liedruk kan een hoogte bereiken die in een bepaald gebied het maximum 
I 

v~rmt. D.w.z. ,meer kan de plaat plaatselijk niet opnemen. Als het geval 

is, ligt het veor de hand dat de bolvorm overgaat in een paraboloide vorm 
" 

omdat de druk~iet verder op kan lopen en dus niet meer voldoende om de 

.' / andere gebiede~ van het bulgeoppervlak verder te strekken. Het ontstaan van 

3. 

deze paraboloi~~ vorm kan vrij goed worden waargenomend.m.v. intermitterende 
''I. 

proeven en waarneming onder een profielprojektor. 

We zUllen dit kr~terium nader onderzoeken, waarbij we er - zoals steeds -

. niet aan zullen kunnen ontkomen enige aannamen te maken. De eerste aanname 

dat we met relatief zodanig dunne plaat werken, dat buiginvloeden 

verwaarloo,sbaar zijn. 

Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen, dat de analyse niet van toepassing 

op de zgn. Erichsen-test. Ook niet als deze wrijvi~gsloos zou worden uitge

voerd. De bulgestempel heeft immers een (konstante) bolvorm. Zodra een 

paraboloide bulgevorm zou willen ontstaan valt plaatselijk de druk weg. 

Het drukkriterium kan hier dus nooit relevant worden. Een aanwijzing in deze 

richting ook, dat bij de Erichsentest de scheur ver buiten de top optreedt. 

Uit experimenten bekend, dat bij duktiele plaatmaterialen inderdaad een 

maximale druk optreedt. Breuk treedt op bij afnemende druk in de naaste 

omgeving van de pool. 



Volgens fig.l geldt voor het plaatselijke evenwicht in radiale richting 

(01 = 0'2 = a vanwege axiale symmetrie): 

de = as 2 1TD 

~ pd8p = as de 

p = 20' ~ 
P 

o 

<T 

(s « p) 

uit deze evenwichtsvoorwaarde voIgt, dat p « a en dus m.b.t. vloeivoor

waarde etc. niet van belang is. 

Dus: 

(normaalspanning) I 

Uit (1) voIgt nu het totaal differentiaal: 

dp = §.E. dO' + i'e. ds + §.E. dp op oS op 

= 2~ dO' + 20 ds - 20'S l- dp 
p P' 2 

P 

dus: 

~ = -.e...... ( 2s dO' + 20' ds _ 20'S dp) 
P 20'S P P 2 

p 

(Ia) ~ = dO' + ds _ dp 
asp p 

Hierin kunnen we nu ons instabiliteitskriterium, 

(3) dp = 0, 

substitueren. In de vergelijking 

3. 



do dp _ ds 
p s 

zijn dus nu de eisen van (radiaal) evenwicht en instabiliteit verenigd. 

In de voortzetting van de analyse moeten we nu nog proberen het plastisch 

materiaalgedrag~ het deformatieverloop en de (meetbare) uitwendige 

geometrie te koppelen met (4). 

Duiden we de dikterek aan met E3 = In(s/s ), dan mogen we nu schrijven (4): 
o 

do dp _ 
dE:3 ' of --a p 

(5) 1 do 1:. dp _ 1 C; dE3 - P dE3 

De beide differentiaalquotienten kunnen worden bepaald m.b.v. de vloei

voorwaarde respektievelijk de geometrische beschrijving van het deformatie

proces. Het eerste levert geen moeilijkheden op; op basis van de axiale 

geometrie geldt immers 0
1 

= O
2 

= 0 en voorts is 0
3 

~ 0, dus: 

(6) o = /0/ = a (strekken) 

Voorts geldt eveneens, dat 

dus 

dE =~% 2 2 2 
(dEl + dE2 + dE3) 

=~3- (~ 
2 1 2 2 \ 

dE3 + 4 de:3 + dE3) 
3 

4. 



(7) do = 

(8) I -• E = 

- de: 
3 

(strekken! ) 

We substitueren (6) en (8) nu in de verstevigingsfunktie volgens LUDWIK: 

(9) I cr = C(E + Eo)n I 
(11) C(E n 

a = e:
3 

) 
0 

Hierin worden de karakteristieke deformatieweerstand C, de "voorvervormingll 

e: en de verstevigingsexponent als konstanten beschouwd, en geldt dus: 
o 

(12) do - _ Cn ('€ 
de:

3 
- 0 

We kunnen deze deelanalyse nu besluiten door (11) en (12) in de voorwaarde 

(5) te substitueren: 

(13 ) 1 = 1 - p 

5. 

(Deze voorwaarde omvat dus nu de eisen van evenwicht, belastingsinstabiliteit, 

plastische vloei en de juiste wijze van verstevigen). 

We wenden ons nu naar het laatste differentiaalquotient, en hebben dus een relatie 

tussen de kromtestraal en de bijbehorende dikte(rek) nodig. Hiertoe bekijken 

we de geometrie nog eens goed: 



Uit de hulpdriehoek in Fig.2 volgt de volgende relatie tussen de kenmerkende 

geometrische grootheden: 

2 R2 2 
P = + (p-h) 

R2 2 2 = + p + h - 2ph 

2ph = R2 + h
2 

I p 
(11+) 

R2 + h
2 

= 2h 

Omdat deze relatie alleen voor een bolvorm geldt, wordt ze automatisch 

ongeldig als de paraboloide vorm zich begint te ontwikkelen. Omdat aileen 

dit begin ons interesseert is(ll+) dus net lang genoeg geldig! Met (11+) 

kunnen we p nu uitdrukken in de gereedschapkonstante R en de (meetbare) 

bulgehoogte h. AIleen het verband tussen de dikterek in de top en h is 

nog niet duidelijk. Hiertoe maken we nu de aanname, dat de volumeelementjes 

bij de pool steeds loodrecht op het momentane bulgeprofiel bewegen. Op 

symmetriegronden moet dit in de top exakt waar zijn. In de onmiddellijke 

omgeving kan het dus vermoedelijk niet veel afwijken. 

Het is duidelijk, dat deze aanname tot dusver het verreweg zwakste punt 

in onze analyse is omdat we niet kunnen beoordelen hoe groot het instabiele 

gebied moet zijn om insnoering in zichtbare vorm mogelijk te maken. M.a.w. 

we lopen het risiko, dat ons kriterium in de eindvorm wei erg vel' aan de 

veilige kant ligt. Desalniettemin proberen we onze aanname bij gebrek aan 

betel' maar uit. Radiale deeltjesverplaatsing bij de pool betekent, dat de 

boog die ze opspannen evenredig is met p: 

(15) de = (p + dp)d8 - pd8 = 
pd8 

Hierin kunnen we (11+) substitueren: 

(16 ) de = 

dp _ dh ---p p 

6. 



Dit moeten we nu integreren. Stel 

R2 + h
2 dx 2h -+ dh dx x = -+ - = = dh 2h 

Substitutie levert nu op: 

de: 
2h dx dx en dus = . = , 

x 2h x 

In x In 
R2 + h2 

e: = - -x R2 0 

(17) e: = 

Met deze vergelijking verkrijgen we de algemene relatie 

(18) In(1 h2 
e:

3 
= - 2e: = - 2 + -) 

R2 

Bij de afleiding hiervan hebben we de materiaaleigenschappen (i.c. de 

versteviging als belangrijkste invloed op de rekverdeling) buiten beschouwing 

gelaten. In de praktijk zal verge (18) dan ook een bet ere benadering zijn 

naarmate het materiaal meer voorgedeformeerd is. Dit werd experimenteel 

bevestigd door HILL.* 

We beschikken dus nu over relaties in R en h voor zowel p (14) als e:
3 

(18). 

Hiermee moeten we nu (13) proberen te herleiden tot meetbare c.q. bekende 

grootheden. We beginnen met het differentiaalquotient in (13). 

Uit (14) volgt: 

dp _ 
dh -

= 

~h (R2 + h
2

) 
1 
2h + 

2h. 1 ! l- (R2 
2h - 2 h2 

222 2h' - R - h 
= = 

d 
( ;h) (R2 + h

2
) dh 

+ h2 j 1 -
R2 + h2 

= 
2h2 

7. 



(19 ) 

Uit (16) voigt: 

(20) 

Nu is 

(21) 

dp _ dp 
dE:

3 
- dh 

(De dimensie "lengte" is links en rechts gelijk). 

We substitueren nu (14), (18) en (21) in de voorwaarde (13): 

n 
1 -

2h R4_h4 
= 

h2 R2+h2 8h3 
e: + 2 in (1 + -) 

0 R2 

1 -
R2 _ h2 4h2 _ R2 

= = 
4h2 

(22) 

+ h2 
= 

Dit is de - helaas impliciete - eindvergelijking voor de kritische waarde 

van h als funktie van de grootheden n, R en ~ . 
o 

8. 



Een eerste interessante konklusie kunnen we echter reeds trekken: voor 

n = 0 geldt de oplossing 

(23) 

omdat n normaal gesproken niet negatief kan worden. 

IOns model voorspelt dus, dat zelfs een niet-verstevigend mat over 

D een hoogte gelijk aan 45% van de bulgestraal kan worden uitgestulpt 

(het materiaal moet natuurlijk w~l duktiel, d.w.z. vervormbaar zijn). 

Numerieke uitwerking van (22) levert nu de volgende getalwaarden in 

het technisch relevante gebied van n op: 

h/R n 

0,4472 (min) o. 

0,5000 0,112 

0,5500 0,224 

0,6000 0,342 Tabel 1 

0,6500 0,464 

CJ,7000 0,590 

{0,7500) ( 0,719) 

(0,8000) (0,850) 

9. 

Hiermee kunnen we de volgende grafiek tekenen, die interpoleren vergemakkelijkt: 
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fig 3 
verstevigingsexponent n 

10. 

We willen tenslotte ook nog enig inzicht verwerven in de grootte van de 

plaatverdunning bij belastinginstabiliteit. Hiertoe moe ten we (22) herleiden 

tot de dikterek. Met (18) vinden we weer: 

h/R (E:
3 

)inst. rel.dikteverand. 
bij bel. instab. 

1/..[5 = 0,4472 - 0,365 - 0,306 

0,5000 - 0,446 - 0,360 

0,5500 - 0,529 - 0,411 

0,6000 - 0,615 - 0,459 Tabel 2 

0,6500 - 0,705 - 0,506 

0,7000 - 0,798 - 0,550 

0,7500 - 0,893 - 0,591 

0,8000 - 0,989 - 0,628 



M.b.v. de tabellen 1 en 2 kunnen we de interpolatiegrafiek voor de dikterek 

bij belastinginstabiliteit tekenen: 

M 
W 

1,0 [-.... f / 
G> f / - f;' / 

..0 ,j't / 
c .... <.it'} -4'\ 

/ ..... 0.8 t?'\;. ~ ..... 
III '';:'1 \~ / c: ..... e" .- ./' "'t '0 / 0> 
c: ~/~~ 
.~ ~\.: 
III ~ (\0' c 0.6 "eta. \ 

.",\e .,\\e\ 
G> 0' \)\ 

..0 {e.': \.(\s\a 
b\\ 

/ 
..0 / 
..::.t. :::v 

" G> "~/ 
"- 't-. 
G> :::::.0/ \t -0 I .... 

..::.t. 
I +'~/ 0-

-C I 
'" ".>'+'/ 

0.2 I '7 techn, gebied 
G> 

..::.t. / 

"-
;:) I 
::;) 

1.0 .... 0 0.2 0.4 0.6 0.8 c 
c: 

verstevigingsexponent n 

Ter vergelijking is het bekende kriterium voor lokale instabiliteit (die 

hier dus niet direkt tot insnoering kan voeren) ingetekend. Met toenemende 

waarde van n wordt de afstand tussen beide kriteria kleiner. Een belangrijke 

konklusie is, dat de belastingsinstabiliteit voor aile relevante waarden 

van n later optreedt dan de lokale instabiliteit, zodat de laatste technisch 

oninteressant is bij de hydraulische bulgetest. 

Voorts is ingetekend de lijn voor belastinginstabiliteit bij uniforme vlakke 

spanningstoestand in een vlakke rechthoekige plaat. Deze lijn snijdt ons 

nieuwe kriterium bij n = 0,3, dus voor "normale" materialen lijkt het 

instabiliteitskriterium voor uniforme vlakke spanningstoestand op het eerste 

gezicht geldig te zijn. Dit heeft men inderdaad geruime tijd verondersteld 

op basis van empirische gegevens, en hierdoor wordt goed geillustreerd hoe 

voorzichtig men moet zijn met de interpretatie van ongericht onderzoek. 

11. 



4. Praktische benaderingsformules. 

In Fig.3 en Fig.4 blijken de berekende lijnen nagenoeg rechten te zijn, 

dit temeer omdat ons slechts het gebied tot n = 0,6 interesseert. Hoewel 

benaderingsformules via reeksontwikkeling van de logarithme in (22) etc. 

kunnen worden gevonden, kan het eenvoudiger uit de 

We vinden (gebruikmakend van de uiterste punten beneden n = 0,6): 

(24 ) 

En voorts: 

(25) 

( E.) 
R inst. 

( E.) 
R inst 

(E:: 3 \nst 

1 
=.!..-+ 0,7 -~n 
~ 0,590 

= 0,447 + 0,2528 n = 0,447 + 0,4285 n 
0,590 

:- 0,45 + 0,43 n 

- 0 = 0,365 + n 

= - 0,365 - 0,734 n 

(E 3)· t = - (0,36 + 0,73 n) lns • 

JOHNSON ** vindt langs mathematische weg dezelfde benaderende 

in de volgende notatie: 

(25a) ( E3 ) • t lns . = 4 tr< 2n + 1) 

* W.JOHNSON; F.B.MELLOR: Engineering Plasticity. 

Van Nostrand Reinhold, London, 1973, p.262. 

** idem, p.262 

12. 



5. Kommentaaro 

A. Zoals reeds opgemerkt, is onze meest opvallende konklusie, dat, bij het 

hydrostatisch bulgen van vlakke plaat, de absolute theoretische dikterek 

bij breuk steeds groter is dan 0,36 (31%). Hierdoor is de bulgetest 

- vooral v~~r weinig verstevigende dunne plaat - een zeer geschikte 

methode voor het bepalen van de spanning-rek karakteristiek. Een bijkomend 

voordeel is de kostenbesparing toO.V. de aanmaak van trekstrippen. Een 

nadeel in dit verband (zie verg. (l»is dat door de vereiste diktemeting 

een ononderbroken uitvoering van de proef bezwaarlijk is. 

B. Experimenten zijn uitgevoerd door MELLOR.* Hierbij een goeqe Qvereen-

stemming gevonden tussen berekende en gemeten dikterekken bij ins~abili

teit. Opvallend hierbij was, dat in sommige gevallen geen instabiliteit 

kon worden waargenomen, terwijl de dikterek bij breuk toch overeenkwam 

met de theoretische waarde. Zacht en half-hard messing en half-hard 

aluminium braken onder nagenoeg konstante druko Instabiliteit en breuk 

traden dus nagenoeg tegelijk op. 

* W.JOHNSON, PoP. MELLOR: Engineering plasticity. 

Van Nostrand Reinhold, London, 1973, p.253. 

13. 


