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F.A.R.Minnen 

In opdracht van 'rIlE 

Onderzoek naar het verband tussen produkt- en gereedschap

geometrie bij het buigen van plaat. 

Bij buigen is een van c.e probleemgebieden de geometrische 

nauwkeurigheid van het· produkt. Tot de opdracht behoort nu 

het onderzoeken van de kromtestraal als f'unctie van matrijs

wijdte, prodnktmateriaal en de plaatdikte, maar ook bepaling 

van de hoek van terugvering na het buigen. 

Voor de uitvoering van de opdracht, dient de besta.a.nde lite

ratuur bestudeerd te worden. Verder het a.a.npassen van oude 

cq ma.ken van nieuwe computerprogrammas ter berekening van 

relevante grOotheden en het ontwerpen en ma.ken van buigge

reedschap. 

De uitgevoerde buigproeven worden vergeleken met de theo~

tisch. te. bepalen waarden. 

Onder begeleiding van: 

• J.A.B. Ramaekers 
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GEBRUlKTE SYMBOLEN 

s.ymbool eenheid 

d rom 

h rom 

hb rom 

ho rom 

I 

K N 

L rom 

rom 

Nrom/rom 

n 

P 

R rom 

R 

Rk rom 

S N 

w mm 

x mm 

z rom 

• 

omschrijving 

Plaatbreedte 

Specifieke spanning 

Oorspronkelijke plaatdikte 

Elast ici tei t smodule s 

Perskracht 

Halve plaatdikte d 

Afstand getrokken uiterste vezel tot halfvlak 

Afstand gedrukte uiterste vezel tot halfvlak 

Traagheidamoment 

Kracht 

Plaatlengte 

Lengte rechte plaatflank na buigen 

Buigend moment per mm breedte 

Verstevigingsexponent 

Kracht in opleg punten 

Kleinste kromtestraal van het neutralevlak 

Gemiddelde kromtestraal van het neutralevlak 

Kromtestraal waarbij plastische instabiliteit 
optreedt 

st rekkracht 

Matrij swijdte 

Coordinaat van de neutrale lijn 

Coordinaat van de neutrale lijn 
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s,ymbool eenheid 

a 

v 

u 

li 

u., 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

omschrijving 

Halve hoek van buiging 

Complementaire hoek van a 

Logarithmische rek 

Effectieve logarithmische rek 

Maatrek van het halfvlak: in buigrichting 
ter plaatse van het symmetrievlak: 

Constante van Poisson ofwel dwarscontractie 
coefficient 

Infinite simal e hoek van kromming 

Nonnaal spanning 

Effectieve spanning 

Maximal e t rekspanning 

Vloeispanning 

Hoek van terugvering 

7 



DEFINITIE S 

Het neutrale vlak is de verzameling materiaaldeel tjes, 

die in debeschouwde belastingstoestand geen rek in buig

richting hebben. 

Het haJ.fvlak is de verzameling materiaaJ.deeltjes, die in 

de oorspronkelijke, vJ:akke plaat op de haJ.ve dikte zitten. 

Vlakke buiging is buiging in ~.m rlchting, waarbij uit

sluitend vlakke defonnatie optreedt en randverschijnselen 

zijn te vezwaarlozen. 

Vrij buigsm is het buigproces in een matrijs, zodanig, dat 

het materiaaJ. geen stuik-of strekbewerking ondervindt. 

8 



INLEIDING 

Algemeen 

Buigprocessen zijn die processen1welke onder invIoed van 

een buigend moment of door het aanbrengen van een bepaalde 

spanningstoestand verI open. Deze processen behoren tot de 

vervormende bewerkingen. 

De meeste in de industrie voorkomende buigprocessen zijn: 
f 

profiel buigen - konstructie werk 

pijp buigen b.v. stoomketel installaties 

draad en staf buigen- beton bewapening, ke~ting sChalmen 

plaat of strip 
buigen 

carosserie onderdelen, meubels e.d. 

Door het buigen wordt het mater-iaal bIijvend vervomd. De 

blijvende pIastisChe vervoming gaat eChter steeds gepaard 

met een eIastisChe; deze Iaatste is als terugvering te con-

stat eren. 

De materiaal beJ,A,sting in doorsnede van het buigvIak is 

verschilIend;' de uiterste vezels worden gerekt, de binnen-

ste in richting van de buighoek gestu1kt. Tussen het rek-:-
. ~ 

en stuik gebied bevindt een Iaag,die na het buigen de 

zeIfde afmetingen heeft als ervoor; dit noemen we de neu-

trale Iaag. Deze neutrale Iaag bevindt zich niet noodza.ke-

Iijk in het midden van het materiaal, maar za.l zich naar 

mate de deformatie toeneemt c.q. de .kromtestraal kleiner 

wordt, verplaat sen in de richting van het krommingsmiddel-

punt. Bij strekbuigen kan deze dan denkbeeldige Iaag zelfs 

• 
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buiten het materiaal treden. 

In het algemeen kan een lichaam in drie richtingen gebogen 

worden. Bij het buigen van "smalle" produkten wordt de ver

vorming,vooral bij kleine buigradi,drie dimensionaal, omdat 

de doorsnede van het product in drie richtingen wordt ver

vormd. Bij het buigen van plaat in een richting wordt de 

vervorming dwars op de buigrichting van de plaat sterk tegen

gewerkt door zijn breedte .. Als de breedte vol do en de groot is 

( B > 58 ), kan de vervorming in deze richting verwaarloosd 

worden; "Ie hebben dan te ma.ken met een tweedimensionale 

vervorming. 

Bij het buigen kan niet elke willekeurige kromtestraal toe

gepast worden. Hoe kleiner deze wordt, des te groter het 

gevaar van scheuren in de rekzone. In de praktijk wordt de 

ma.:x:imaal toelaatbareJ of een andere gewenste kromtestraal 

meestal niet berekend, maar gaat men uit van vroeger opg~ 

dane ervaringen. Daar buigprocessen in de prakt ijk veel vul

dig voorkomen, zijn veel opgedane ervaringen in handboeken 

vastgelegd (zoals by. W.P. Romanovski "Handboek voor de 

modem.e stanstechniek" ) .. Veel meer dan globaal toelaatbare 

waarden en praktijkformules komt men hierin echter niet 

tegen. 

Voor processen welke van toepassing kunnen zijn op het buigen 

van plaat zie tabel volgende bladzijde • 

.. 
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proces 

vrij buigen van 
pla.a.t 

afkant buigen 
afkant pe rsen 

concaaf afkanten 
bornelen 

convex afkanten 
bordelen 

felsen 

rolbuigen 
wa.lsen 

mat rij s buigen 

at rekbuigen 

BUIGPROCESSEN 

schema 

.... -- ...... 

(~ 

1 okal e span
ningstoestand 

11 

de fOl'matie 
gebied 

gebied onder 
buigatempel 

deformatie 
toeatand 

niet 
atationair 

gebied in de niet 
bocht en flen atationair 

gebied in de 
bocht en flen 

gabied in de 
bocht en flen 

niet 
atationair 

niet 
stationair 

gebied in de niet 
bocht ~.. stat ionair 

gebied tussen niet 
de rollen stationair 

gebied onder niet 
de buigatempel stationair 

totaal niet 
stationair 



Verband tussenproduct- en gereedschapgeometrie bij 

het buigen van plaat 

Daar het bij het buigproces van belang is te wetent wat het 

verband is tussen product- en gereedschapsgeometrie t worden 

, in dit verslag de relaties tussen de relevante grootheden 

theoretisch bepaald en verge1eken met waarden, gevonden uit 

buigproeven en prakt~jkfo:rnlUles. l3ij de bepaling van deze 

relevante grootheden wordt uitgegaan van de ligging van het 

neutrale vla.k:. Deze ligging wordt bepaald door in de te 

buigen plaat twee defonnatie gebieden te onderscheiden, name-

. lijk de elastische en de plastische. Voor ieder van deze twee 

gebieden~ wordt een vergelijking opgesteld, van waaruit de 

ligging van het neutrale vlak . numeriek bepaald kan worden. 

V~~r deze numerieke oplossingsmethode is het noodza.k:elijk 

te weten, waar het elastische gebied over ga.a.t in het plasti

sche en wat het uitwendig werkende buigend moment is op een 

willekeurige plaats van de gebogen plaat. Allereerst wordt dan 

ook een relatie opgesteld v~~r het uitwendige buigend moment 

en hier.na resp_ de differentiaalvergelijking voor het elasti~ 

sche gebied, het moment op het overgangspunt elastisch- plas

tisch en-de differentiaalvergelijking voor het plastisch ge

bied. Door vele malen doorrekenen van de programma's kunnen 

vanuit de verkregen waarden de gewenste relaties in grafieken 

opgetekend worden.· 



Ten gevolge van de elastische deformatie van de plaat 

zal na be<Undiging van het buigproces de pla.a.t over een 

bepaaldehoek terugveren. Deze hoek van terugvering is 

bepaald a.an de hand van fonnules voor doorbuiging. De 

gevonden wa.a.rden worden vergeleken met andere theore

tische f'ormules, praktijkfonnules en wa.a.rden"gevonden 

ui t de buigproeven. 

f 

• 
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- 1 - BET BUIGMODEL . 

1.1. Materia-a! model 

Er wordt een isotroop homogeen materiaal verondersteld 

zonder voorvervorming. 

De volgende gebieden worden onderscheiden: 
f 

1. Elastisch gebied. 

Voordat de model-vloeigrens bereikt wordt t za! hat 

materiaal zich volkomen elastisch gedragen vol gens 

de wet van Hooke 

2. Plastisch gebied. 

Na overschrijding van de model-vloeigrens wordt aan-

genomen,dat het materiaal zich 'Btar"-plastisch gedraagt 

volgens de wet van Nada! 

u=cS n 

3. Model vloeisDagning. 

In de overgangsfase van elastisch naar plastisch hebben 

we te maken met de model vloeispanning. Deze overgang 

wordt direc ~ gedacht • 

.. 
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Voor de vloeispanning in dit punt geldt vanuit de 

elastische toestand 

Voor de vloeispanning in plastische toestand geldt 

De model vloeispanning wordt nu (voor materia.al zonder 

voorvervoxming)= 
n 

U;= C (E/C)~ 

1.2. Geometrie van het buigmodel 

Uitgegaan wordt van vlakke defoxmatie zonder rand versChijn-

. selen. 

Een vlakke doorsnede loodrecht op het vlak van buiging blijft 

ook na belasting vlak. 

De voxm van het neutrale vlak zal vanwege symetrie links en 

rechts van de hartlijn het zelfde zijn. Dit vlak van de hart-

lijn wordt symetrie vlak genoemd. 

In het elastische gebied zal het neutrale vlak samenvallen 

met het halfvlak • 

.. 



In het plastische gebied valt het neutrale vlak met nood

zakelijk samen met het half'vlak, maar zal zich ter plaatse 

van het symetrie vlak verplaatsen naar het krommingsmiddel

punt. 

Op elk tijdstip heerst er een krachtenevenwicht. 

f 
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- 2 - BET UITWENDIGE IDIGEND MOMENT 

Het buigproces wordt bescl1reven door. een plaat in te 

klemmen ter plaatse van het symmetrievlak onder een hoek 

van 900 met het on~utrale vlak, volgens onderstaande figuur 

W 2 

De reactiekracht P is gelijk aa.n de helft van de perskracht 

F vermenigvul digd met ~fV' waarin a de halve buighoek 
s~n ....... 

voorsjelt. Het buigend moment bij 900 buiging is op een 

willekeurige plaats op het neutrale vIak gelijk aa.n : 

... 
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- 3 - BUIGEND MOMENT IN BET ELASTISCBE GEBIED 

Voor de bepaling van het buigend moment in het elastische 

gebied, als functie van de kromtestraal, wordt uitgegaan 

vpn een infinitimaal elementje dx van de plaat voor - en 

na buigen volgens onderstaande figuur. 

L 

doorsnede infinitimaal 

elementje voor buigen. 

~-"""neutrale 
vlak 

doorsnede infinitimaal 

elementje na buigen. 

Ter plaatse van het neutrale vlak geldt, dat de lengte veer 

deformatie gelijk is aan de lengte na. defonnatie. 

Wordt L de lengte van het neutrale vlak voor buiging en L 

de 1 engt e na. buiging genoemd, dan gel dt . dus dat dx = L :: t . 

De st raal van de boog Lis gel ijk aan R en de st raal van de 

boog P-Q op een afstand Z van het neutrale vlak is gelijk aan 

R + Z. 

Uit gelijkvormigheid voIgt dan: 

.. ' P-Q : dx = (R+Z) : R 

18 



De verlenging is dan gelijk aan ~.x 

De relatieve lengte verandering van de vezel op een afstand 

Z van het neutrale vlak is: 

Volgens de wet van Hooke geldt verder.dat: 

De buigspanning wordt na substitutie van E in de relatie 

van Hooke: 

~ = (Z/R) E 

Per definitie geIdt: 

Hieruit voIgt 

De integraal f Z2 dA is het t,raagheids moment van de plaat. 

Voor het inwendige buigend moment van de plaat vinden we 

dan uiteindelijk: 

We kunnen nu de differentiaalvergelijking voor het elas-

tische gebied bepalen • 

• 
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Het uitwendig buigend moment was gelijk aan: 

Mb = iJ'V2 (X+Z) 

De wiBkundige relatie van de kromtestraal en de afgeleide 

van Z naar X wordt gegeven door de volgende differentiaal-

vergelijking: 

1 - Z" 
R = {1-I;(Z,)2}% 

Substitueren we deze twee relaties in de relatie van het 

buigend moment, dan krijgen we: 

p(x+zltV?' 
E I 

- Z" 

Dit is nu de differentiaalvergelijking van het elastische 

gebied • 

• 
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- 4 - BUIGEND MOMENT OP DE VLOEIGRENS 

Het buigend moment in het elastische gebied is: 

met U= E. E 

worden als: 

E I 
Mb -- R 

en Z/R = E. kan dit ook geschreven 

Z is een lopende co(jrdinaat van het neutrale vlak 

tot de uiterste vezel. 

De model-vloeispanning is: 
n 

U= C (E/C) n-l 

Het moment op de vloeigrens wordt 

n 
M = C (E/C) n-1 4/6 Z2 

Voor Z is Zmax Treedt vloei op in de uiterste vezel. Dit 

is niet het overslagpunt van elastisch naar plastisch voor 

de gehele plaat, maar enkel voor de uiterste vezel. 

~tstar" 

plastisch 

r grens elast.-plastische 
gebied, volgens model 

elasto- volkomen 
pI astisch elastisch 

De vloei verloopt verder volgens een wigvonnigtrajekt, 

zoUs bovenstaande figuur aangeeft. 

21 



In werkelijkheid loopt deze vloeigrens niet door tot aan 

de neutrale lijn, maar zal deze slechts benaderen. 

Daar in dit model in het plastische gebied uitgegaan wordt 

van "staI'-plastischet! vervonningtzal het vloeitrajekt 

ook werkelijk doorlopen tot de neutrale lijn. 

Om de overgang van het elastis~~e- naar het plastische 

gebied puntsgewijs te laten verlopen wordt het vloeikri

terium genomen op ! van de totale plaatdikte. Dit blijkt 

een redelijke benadering te zijn. (zie bijlage 5) 

Het buigend moment op het overgangspunt wordt nu dus: 

M = C (E/C) ~ 1/3 d2] 

• 
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- 5 - PLASTISCHE GEBIED 

De differentiaalvergelijking van het plastische 

gebied. kan niet zondermeer bepaald worden. We moeten 

eerst een relatie viUden voor het buigend moment. Deze 

kunnen we dan, met behulp van een wiskundige relatie 

voor de kromtestraal, omzetten in de differentiaalver

gelijking voor het plastische gebied. De beschouwingen, 

welke uiteindelijk leiden tot het bepalen van het bui

gend moment in het plastische gebied,worden weergegeven 

in de hieropvolgende paragrafen. 

In de paragraaf van het buigend moment is ook 

de betreffende differentiaalvergelijking opgenomen. 



/ 5.1. Plastische deformatie 

De plastische deformatie is een,f,rsisch gezien,niet omkee~ 

baar proces. Het plastische gebied wordt bereikt na het doo~ 

lopen van het elastische gebied, waarin reversibele defo~ 

matie optreedt vol gens de wet van Hooke. Iedere deformatie 

onder voldoeIide grote uitwendige belasting bestaat aldus uit 
r . 

een elastische en plastische component. Wordt de belasting 

weggenomen,dan resteeri de blijvende deformatie na het weg-

vallen van de elastische component. In principe is aldus 

ieder proces van omvorming een elasto-plastisch proces; het 

is echter bekend,dat in de meeste gevallen van omvorming de 

elastische componentbuiten beschouwing kan worden gelaten. 

Het is dus een in eerste instantie reeele aanname om uit te 

gaan van een sta~plastisch deformatiemodel en de elastische 

component te verwaarlozen • 

. " 
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5.2. Deformatie model in het nlastische gebied 

Aangenomen wordt, dat de optredende spannings- rek relatie 

gegeven wordt door 

De (j hierin kan beschreven worden ala 

2 2 2 2 
2 fj == (0'1- f'2) + (0'2- 0'3) + (0'3- 0'1) 

en de ~ met 

De hoofdrekken zijn al s voIgt gedefinieerd 

~, = rek in buigrichting 

82 = rek in dikterichting 

83 == rek in breedterichting 

De bijbehorende spanningen zijn 0'1 ; 0'2 ; 0'3 met 

richtingen overeenkomstig de indices" 

De hoofda.ssen van de hoofdspanningen en deforma.ties yellen 

dus steeds samen. Op grand van symetrie overwegingen zijn er 

geen schuifspanningen in de omgeving van het symet rievlak. 

Vanwege volumeinvariantie gelden volgens Levi en von Mises 

de volgende rela.ties 

81+ 82+ ~3 == 0 

25 



Verder wordt nog venneIdtdat de rek ~. geinterpreteerd dient , 
te worden als de natuurIijke rek volgens 

.. 

8 = In Iengte na. de fo:rmatie . -
Iengte voor defonna1ae 

26 
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5.3. De yervonnin&'en 

Inde omgeving van het symmetrievIak wordt een gebogen stukje 

beschouwd met Iengte '1.- Het halfvIak is hier referentie

vIak voor de. dikt~-richting. Zie onderstaande figuur. 
dl 

s 

Geometrie van een 
infinitesimaal reepje 
ter plaatse van het 
symmetrievIak na be 

last ing met M en S 

Aangenomen wordt.dat het neutral.evIak niet samen valt met 
• 

het halfvIak, maar het verplaatst zich ten opzichte van 

het half'vIak over een afstand ER in de richting van het 

.krommingsmiddelpunt. 

De rekken k:u:nnen nu alB voIgt beschreven worden: 

Rek in buigrichting 

Op een afstandZ van het halfvIak geldt voor ~1 

~ - I (R+Z+ER)dg> 
01- n Rd4> = In( 1+Z/R+E) 

• 
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Dit geldt voor Z!R+E>-1 

Rek in breedte-richting 

De rek in de breedte-richting is in dit model vanwege 

vIakke deformatie zonder randverschijnselen geIijk 

aan nul. 

~3 = 0 

Rek in dikte-richting 

Vanwege volumeinvariantie geIdt-: S1 + 82 + S3 = 0 

Met de relaties voor de ~1 en 8
3 

voIgt hieruit voor 

82: 

S2 = -In(1+Z!R+E) 

5.4. Dikteverandering van de plaat 

De dikteverandering van de plaat wordt berekend door het 

be schouwen van een eI~mentje met dikte ~ voor de defor

matie en dikte d na deformatie. 
z 

De afffietingen van het elementje zijn zodanig, dat de 

dikte-rek 82 over d
z 

uniform verondersteld kan worden • 

. S2 kan nu dan ook geschreven worden als: 

of weI: 

.. 
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Integratie geeft voor Z > 0 

h hb 

J ~ == f e-02 dz 
h=O z=O 

gegeven is: 

O2 = -In( 1+Z!R+£) 

Na invulling en integratie wordt dit 

hierin is -lib dus gelijk aan: 

~ = R J( 1+£)2+ 2hjR - R( 1+E) 

Analoog aan bovenstaande geeft integratie voor Z < 0 

en 

De totale dikte na buigen is ~-- ho 
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5.5. De effectieve ~k 

Voor vlakke defoxmatie geldt: 

en 

Met de foxmules van Levy-von Mises voor volumeinvariantie 

geeft dit: 

, 

Worden deze foxmules gesubstitueerd in de rek-relatie 

Substitueren we dit resultaat weer in de bovenstaande 

foxmule voor d61,dan krijgen we het volgende 

Na integratie over de defoxmatie weg geeft dit de volgende 

relatie voor de effectieve rek: 

.. 
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5.6. Krachienevenwicht 

Aan de hand van onderstaande f'iguur wordt het krachten-

evenwicht in de plaat ,in dikte-richting, beschouwd. Dit 

geldt voor een infinitimaal elementje met dikte d • 
z 

0; +- dOi 

M 

• 
De evenwich~svergelijking luidt: 

Uitgewerkt geeft dit 

s 

Spanningen op een 
elementje met dikte 
dz 

Daar dz d0'2 klein van hogere orde is, k:an dit gereduceerd 

worden tot 

I U1 - U2 = (R+Z+ER) ~ I 
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5.7. De spa,nningen 

De volgende relaties zijn bekend: 

~1 = In( 1+Z/R+E) 

voor Z > - ER geldt: 

Na substitutie van de hiervoor genoemde relaties in de 

relatie van Nadai a= c 8n krijgen we voor Z ~ - ER 

de volgende vergelijking: 

Vanuit het krachtenevenwicht geldt verder nog,dat 

• 
0; - U

2 
= ~(R+Z+ER) ~a2 

z 

Deze twee vergelijkingen geven de volgendedirekt oplosbare 

differentiaalvergelijking: 

(R+Z+ER) ~a2 
z 

De spanning in dikte-richting U
2 

wordt: 

• 
2n+1 C +1 

U
2 

= n+i {Inn (1+Z/R+£)} + B 
32 .... (n+1) 
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Bij vrij buigen is U2 (Z=hb) = 0 

Hiennede wordt de integratieconstante B bepa.ald 

2n+1 C . n+1 
B = - n±.1 In ( 1+h b/R+ E) 

3-Z-(n+1) 

De apanningen voor Z >,;. - ER wordem 

u.
1 

2::~ C {lnn( 1+Z/R+E) + .....L1 Inn+1( 1+Z/R+E) - .....L1 Inn+1( 1+hb/R+E)} 
3~ n+· n+ 

a 2
n

+
1 

C. { .....Lflnn+1( 1+Z/R+E) _ .....L Inn+1( 1+hb'R+E)} 
2 ~ 3~1 n+1 n+1 1 

Voor . Z < -ER vinden we op dezelfde mahier de spanningen, 

alleen de integratie constante wordt bepa.ald vanuit con-

tinu!teitsoverwegingen;er moet namelijk gelden dat: 

lim 2(Z) = lim 2(Z) 
zt-tR Zt-£R 

• 
Hieruit voIgt dan, dat de integratieconstante voor de 

relatie vanuit Z >,;. -ER gelijk is aan die van Z <-Eli 

De gevonden apanningen voor Z < -Eli zijn: 

. 2 C 1 n+1 1 1 n+1 n+1 { . } 
U2 = 3¥ n+1 In (1+Z/R+E) - n+1 In ( 1+hb/R+E) 
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5.8. De st rekkracht ' S' 

De strekkracht is gelijk aan: 

·'R hb 

S = f D1 d~ + f 0; dz N/mm breedte 

... ·ho ",.·£11 

De volgende relaties zijn bekend: 

voor Z < -ER f 

2 C n 1 1 n+1 1 1 n+1 n+1 { 1 
0"1 = 3n2' -In (1+Z!R+E) +;;:j In (1+z7R+E) -;;:j In (1+hb/R+E) 

voor Z ~ -ER 

Deze berekeningen zijn volledig uitgewerkt in bijlage 1. 

He'\ resultaat van deze berekeningen leveri alsrelatie· 

• voOr de atrekkracht: 

2n+1C R { n+1 n+1 1) 1 s = n+1 ( 1+ho/R+E) In (1+ho/R+E) - In ( 1+ho/R+E 
~(n+1) . 

• 
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5.9. Bepaling van E 

Vanuit de theorie over de dikteverandering van de plaat 

hebben we de beschikking over de volgende formules: 

(1+hb/R+E) = V ( 1+E)2 + 2h/R' 

( 1+ho/R+E) y ( 1+E)2 - 2h/R \ 
f 

Vanuit de theorie van de strekkracht geldt voor vrij buigen 

(1+hb/R+E) (1+ho/R+E) = 1 

Na substitutie kan de E geelimineerd worden 

I·E = V + (2h/R)2'-11 

Voor grafische uitzetting zie bijIage 6 •. 

.. 
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5.10. Ret buigend.. moment 

Het buigend moment is per definitie gelijk aan: 

Nmm/mm breedt e 

dit geeft: 

Mb = f ~ f Z dz + f U
1 

Z dz 

Met de relaties voor de spanning in buigrichting kan deze 

integraal opgelost worden. Dit is gedaan in bijlage 2. 

Het resul taat hiervan is: 

We kunnen deze formule echter nog verder vereenvoudigen, 

daar bij S=O geldt dat:.. 

• 
(1+hb/R+E) = (1+hO)R+E) 

We krijgen nu : 

2n R2 C I 00 22k In2k+n( 1+ho/R+E) I 
Mb = ~ L (2k+n)(2k-1 )! 3 k=1 

Vullen we hiernu de formules in,welke volgen uit de dikte-

verandering van de plaat en de bepaling vanE,namelijk: 
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(1+hb/R+E) '" ( 1+E)2 + 2h/R 

r 
dan krijgen we de uiteindelijke vergelijking voor het 

buigend moment. 

We kUnnen nu de differentiaalvergelijking voor het plas-

tische gebied opstellen. 

Ret uitwendige buigend moment was gelijk aan: 

M = iPV'2(X+Z) 

Relatie tussen kromtestraal en afgeleide van Znaar X is: 

Deze twee relaties gesubstitueerd in de bovenstaande 

formule voor het buigend moment Ievert de differentiaal-

vergeIijking voor het plastische gebied, namelijk: 

I t} ! 
2k+n 

Zit {-Z" 
1 t~( ) 1 - Z" ~ In +d2 {1+(z,)2}t + d {1+(zt)2 
~ ,2 X+Z = C {1 +( Z' )2}t3.ll±1, kL=1 ~-L_...I.;-:--:--~~~_..l--_____ I---' 

12 (2k+n)(2k-1)! 

... 
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- 6 - PLASTISCHE INSTABILlTEIT BIJ BUIGEN 

Pla.stische insta.biliteit is een verschijnsel. dat bij de 

tl:I!e:kproef als insnoering bekend staat. Dit berust op het 

bereiken van een evenwicht tussen uitwerking van de ver-

vonningsversteviging en de toename van de belasting. op 

een afnemende doorsnede. 

De vervonningsversteviging is een stabiliserende factor 
r 

in het proces. Ten gevolge van de lokaal optredende de-

fonnatie vindt vfrsteviging plaats, hetgeen tot gevolg 
! 

heeft,dat verdere defonnatie allereerst op een andere 

plaat s int reedt. 

Desplastische instabiliteit heeft slechta betekenis voor 

de strekzone, waar afname van de materiaaldoorsnede op-

treedt. In de stuikzone treedt deze vonn van pla.stische 

instabiliteit niet op; hier presentee~ zich een andere 

vonn van plastische instabiliteit, namelijk de plastische 

• knik, welke ook wel plooivonning genoemd wordt. Op deze 

laatste V01"Yll van instabiliteit wordt echter vanwege zijn 

complexiteit niet verder ingegaan. 

Nader beschouwd wordt de plastische instabiliteit in de 

strekzone; we onderscheiden lokale plastische instabili-

teit en g:lobale plastische instabiliteit • 

• 
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6.1. Lokale plastische instabiliteit 

Deze voxm van plastische instabiliteit treedt op,indien 

de kracht bij toenemende vervoxming niet groter wordt, 

dit wil zeggenfwanneer 

dX 
d6 = 0 

Op een afstand Z van het neutralevlak zal ten gevolge 
r 

van het buigen van de plaat de oorspronkelijke oppervlakte 

van een infinitesimaal elementje met afmetingen dZo dYo 

afnemen tot de momentane doorsnede dZ dY.Met de spanning U1 

loodrecht op het oppervlakte elementje kan de kracht op 

de momentane doorsnede bepaald worden, namelijk: 

Verder kunnen we zeggen: 

• 
De kracht kan nu geschreven worden als: 

De volgende relaties zijn bekend: 

- 2 l>=-l> 3 1 
en 

Na substitutie in de relatie voor de kracht geef dit: 
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Voor plastische instabiliteit geldt dK 
d8 = 0 • 

dit leveri: 

Voor Z < - ER bestaat er geen U
1 

> 0 

Gsan we ook nog uit van het praktijk gegeven,dat intabi-

liteit het eerst optreedt in de uiterste vezel t dus voor 

Z = hb • dan wordt de relatie voor de spanning in buig-
f 

richting: 

De bijbehorende kleinste negatieve hoofdrek t loodrecht op 

de spanning is ~ Daar echter gelittdat -& = <51 , 

kunnen we ook gebruik maken van de rek in de buigrichting. 

Deze was gelijk san: 

Substitueren we deze spanning en rek in de verkregen relatie 

voor de plastische in~tabiliteitt dan krijgen we: 

Iln( 1+hb/R+E) = n I 

Hieruit blijkt t dat de lokaJ.e plastische instabiliteit 

optreedt, aJ.s de logarithmische rek in de richting van 

de grootste hoofdspanning gelijk is san de verstevigings-

exponent n 
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In dit geval, dus voor 81 = n 
" 

We kunnen ook schrijven: 

n = e - 1 

De relatieve lengteverandering ka.n ook beschreven worden 

door: hb/~ 

Schrijven we en in de reeksontwikkeling 
2 n n 

1 + 1i + 2T enz. 

dan blijkt, dat we deze reeks kunnen benaderen met 1 + n. 

We krijgen dan: 

hb 
RIc = n 

Verwa.a.rlozen we nu ook nog de verschuiving van de neu-

trale laa.g, dan krijgen we bij benadering v~~r de lokale 

plastische instabiliteit: 

• 
Hierin is: D = pla.a.tdikte 

Rk= kritische kromtestraal 

Door de fout, die in deze benadering gemaakt is, blijven 

we a.a.n de veilige kant voor het instabiliteitskriterium. 

Zie bijlage 14 • 

.. 
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6.2. Globale plastische instabiliteit 

Een tweede vorm van instabiliteit treedt opfindien ten 

gevolge van de afnemende plaatdlkte* het buigend moment door 

een maximum gaat bij toenemende vervorming. Dit treedt 

dM 
op,wanneer dR = 0 en wordt globale plastische instabiliteit 

genoemd. 

Bet intreden van de globale instabiliteit is weergegeven 

in bijl.age 14 • 

De betreffende punten op de verstevigingslijn zijn gra-

fi soh bepaal d. 

Bet blijkt, dat bij buigen de lokale instabiliteit het 

eerste optreedt. Bierdoor is de invloed van de globale 

instabiliteit op het materia.algedrag moeilijk voorspel-

baar. 

;r.B. Zou de neutrale laag in het midden van de plaat blijven, 
• 

dan zou het rekken van de plaat aan de ene zijde gecom-

penseerd worden door het stuiken aan de andere zijde. 

De neutrale laag verplaatst zich echter in de richting 

van het krommingsmiddelpunt. De compensatie van rek 

door stuik is nu niet meer volledig, dlentengevolge gaat 

het moment door een maximum. 
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- 7 - . NClMERIEKE OPLOSMETHODE 'fER BEPALING VAN BET 

NEUTRALE VLAK 

7.1. Algemeen 

Val de tweede orde differentiaalvergelijkingen in het elas

tische gebied en het ~lastische gebied zijn de volgende 

grootheden bekend: 

- plaatdikte d 

- plaatbreedte b 

- specifieke spanning C 

- verstevigingsexponent n 

Als variabelen komen voor : 

• 

- de kracht P 

de ::x:-coCi rdinaat 

- de z-coCirdinaat 

Vanwege de complexiteit van de differentiaalvergelijkingen 

moet een numerieke oplosmethode toegepast worden. 

Door een bepaalde waarde voor kracht P aan te nemen en de 

::x:-ccordinaat stapsgewijs te laten oplopen, kunnen de dif

ferentiaalvergelijkingen opgelost worden. 

De ::x:-waarde en de daarbij behorende,berekende z-waarde zijn 

de coordinaten van het neutrale vlak. 
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7.2. Elastische programma 

Daar in de differentiaalvergelijking voor het elastische 

gebied de tweede afgeleide van z expliciet voorkcmt"is 

het mogelijk met behulp van de standaard procedure RK2 

(Runga Kutta 2), bij een aangenomen x-waarde de bijbeho-

rende z-waarde te bepalen. 

Deze procedure vraagt: 

- een starlwaarde voor de onafllankelijk 

variabele x 

- een waarde van z voor de startwaarde 

van x 

- de waarde van de eerste afgeleide van z 

voor de startwaarde van x 

- een expressie waaruit de tweede afgeleide 

van z bepaald kan worden. 

In. de oorsprong van het x - z assenstelsel zijn bij vrijbui-

gen de x en de z-coor~naat gelijk aan nul. 

Daar de raaklijn aan het neutrale vlak bij 900-buigen een 

hoek maakt van 45 0 met de x-as, is de eerste afgeleide van 

z gelijk aan 1. Hiermede zijn de benodigde gegevens voor de 

standaard procedure RK2 bepaald. 

stap voor stap kunnen we de x-coordinaat vanuit de oorsprong 
I 

van het assenstelsel toe laten nemen en de bijbehorende 

z-coordinaat bepalen • 

.. 
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Zijn de x en z-coordinaat bekend, dan kan in di t punt het 

moment uitgerekend worden. Zo gauw het berekende moment 

groter wordt dan het moment op de model-vloeigrens, wordt 

een stap x teruggegaan en met behulp van standaard proce-

dure REGULA FALSI en RK2 binnen bepaalde nauwkeurigheden 

de exacte x en z-waarde bepaald op het overgangspunt 

elastisch-plastisch (dit is de model-vloeigrens). Het neu-

trale vlak in het elastische gebied is dan bepaald. 

Standaard procedure REGULA FALSI is een nulpuntsbepaling, 

• 
waarmede de gevraagde x binnen een daartoe gegeven interval 

bepaald kan worden. 

Voor gedetailleerde uitwerking van het programma zie bijlage 3 • 

• 
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Globaal stroomschema elastische programma 

aantal gevallen (SS 

diverse 

stapsgewijze oplossing van 
de diff vergelijking m.b.v. 
RK2 1 evert X Z enDZDX 

Voer het meer gedetailleerde stroomschema zie bijlage 3. 

, 
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7.3. Plastis.che programma 

In princip~ verschilt de methode van oplossing van de 

di££erentiaalvergelijking in het plastische gebied niet 

met het elastische programma. Vanwege het impliciet voor-

komen van de tweede a£geleide van z in de di££erentiaal-

vergelijking voor het plastiche gebied wordt het program-

ma iet s gecompl iceerd,er. 

Het programma ontleent zijn uitgangsgegevens aan de in het 

elastische programma berekende waarden voor het overgangs-

punt. 

Daar de tweede a£geleide van z in de di££erentiaalvergelij-

king impliciet voorkomt, moet deze binnen de standaard-

procedure RK2 met behulp van een nulpunts bepaling gezocht 

worden. Dit geschied door gebruik te maken van de lokale 

procedure "TWAFGELt! waarbinnen REnULA FALSI gedeklareerd 

wordt. Als de tweede a£geleide van z gevonden is, bepaalt 

• RK2 voor de aangenomen waarde van x de waarde van z. 

De nieuwe randvo0 rwaarden, welke nodig zijn om de vergelijking 

te integreren, worden bepaald door op het overgangspunt de 

eerste a£geleide van z uit de di££erentiaalvergelijking te 

berekenen. 

Op de plaats van inklemming (halve matrijswijdte) loopt de 

raaklijn aan de neutrale lijn evenwijdig met de x-as. Dit 

houdt in, dat de eerste afgeleide van z gelijk is aan nul. 
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Op het moment,dat in het programma de eerste afgeleide 

van z van tekenomslaat, is het verloop van de neutrale 

lijn tot aan de inklemming bepaald. Ook de matrijswijdte 

is nu bekend, namelijk W = 2 X • 

Bij een te grete ingelezen waarde van de buigkracht P 

wordt het punt,waarbij de eerste afgeleide van z van 

teken omslaat,niet bereikt. Met de procedure REGULA FALSI 

wordt dan geen nulpunt gevonden. De reden daarvan is, dat 

vanwege de plastische instabiliteit de kracht door een 

maximum gaat. 

Voor de gedetailleerde uitwerki~g van het plastische pro

gramma zie stroomschema in bijlage 4. 

De aansluiting van het plastische programma bij het elas

. tische is weergegeven in een grafiek in bijlage 5 • 

• 
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GlobaaJ. stroomschema plastische programma 

inlezen aantal te berekene 
gevallen S5 

ja 

stapsgewijze oplossing van de diff. vergelijking 
m. b.v. RK2 (hierin ligt de procedure TWAEUEL 
besloten, welke weer de procedure SOM in zich 
heeft • Dit leveri: X Z en DZDX 

• 
bereikt? 

nee 

Voor het meer gedetailleerde stroomschema zie bijlage 4 • 

.. 
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- 8 - TERUGVERING 

Aan het einde van het buigproces heeft men te maken met 

een terugvering van het materiaal ten gevolge van het 

elastische deel van de vervorming. ( zie tekening ) 

:> • 

Door deze terugvering verandert de geometrie van het 

eindproduct, hetgeen in de meeste gevallen niet gewenst 

is. Om deze ongewenste veranderingen in de uiteindeli~e 

afmetingen te ondervangen, dient men de terugvering bij 

het buigproces in te calculeren om toch tot het 

gewenste eindresul taat te komen. Om dit moge1i~ te 

maken moet de mate van terugvering bekend zijn. Deze 

kan zowel analytisch als empirisch bepaald worden. 

Hier voIgt een analytische afleiding, welke later aan 

de praktijkwaarde getoetst zal worden • 

.. 
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Analytische bepaling van de terugvering 

an de terugvering te berekenen wordt uitgegaan van de mate,waarin 

de plaat elastisch doorbuigt aan het einde van het buig-proces 

onder werking van de buigkracht. De elastische doorbuiging is 

namelijIc gelijIc aan de terugvering vande plaat na ontlasting. 

Als uitgangspunt wordt een horizontaaJ., eenzijdig ingeklemde 

plaat bekeken. Onder belasting zal deze plaat doorbuigen volgens 

onderstaande figuur. 

~--~==~----------------~x 

• 

y 

De hoek, die de raakli~ in punt c maakt met de x-richting, wordt ~ 

genoemd. Nu wordt een boogelementje CD met lengte ds beschouwd. 

De raakli~ ter plaatse D maa,kt een hoekcp+~met de x-richting. De 

beide raakl i~en maken een hoekd met elkaar, hetgeen ook geldt voor 
j) 

de lijnen CM en DM, welke Ioodrecht staan op de raaklijnen. 

De afstand CM=DM=R is de kromtestraal van het boogelementje ,d s • 

.. 
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. ds = R d, 

~ = L 
ds R 

Voor de kromtestraal van de neutrale lijn in het elastisch 

gebied geldt: 

R = E I 
M 

Hieruit voIgt, dat: 

~_ M 
d s - IT 

f 

Daar de hoek <I> klein blijft, kan de booglengte d geIijk gesteld s 

worden aan de toename van de abscis dx -

~_ M 
/d x - E I 

Voor kleine hoeken ( < 50) geldt verder,dat tan <I> = <I> 

Dit geeft de differentiaalvergeIijking: 

d y ' = M 
dx EI ofwel: 

52 
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y" = M 
Ei 
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Voor de berekening van de doorbuiging in de matrijs wordt de 

helft van de gebogen plaat beschouwd. ( zie figuur ) 

De doorbuiging van het rechte- en het cirkelvormige deel moet 

bepaald worden onder werking van kracht P. 

W = mat rijswijdt e 

P = kracht 

R = kromtestraal neutrale lijn 

S = plaatdikte 

Le= lengte rechte deel 

L -) a- hulp- lengtes voor 
Lt= de berekening 

2« = buighoek 

De lengte van het rechte deel is : 

1 
Ltc. sin a lW 

• 2 

La = 1 .,R 
tan a 

hiertlit voIgt: 
R 

tana 

De hoek van kromming ( ~) is gelijk aan de complementaire hoek 

van a 
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1. Bepal ing hoekverdra.aing gekromde deel. 

Kracht P wordt naar het punt Q verplaatst, waar de raaklijn 

aan de kromming samenval t met het recht e deel. Er moet dan 

een moment ingevoerd worden ter grootte van P: Le 

Het moment,werkend ter plaatse d~ ,is nu gelijk: aa.n: 

M~ = ( P • R sins + P • Le ) 

Voor de doorbuiging geldt: 

~ 

Ih _ f M ~ • R. d~ 
'+'- E.l 

o 

lngevuld geeft di t 

Na integratie 

<I> =/; P.R sin~ + P.L~ ) R d", 
E.l o . 

. 2 P R2 
Ih ~_ P R cos0 + P LeR~ + 
'+'-. EI El El 
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2. Bepaling hoekverdraaing rechte deel. 

y 

> ,: or 'Le 

.,.' <I> =-r If ( 
. 0 

1e - x ) dx 
E I 

Na integratie 

De totale hoekverdraaing van de gebogen plaat ten gevolge van 

de elastische vervonning is dus gelijk aan: 

P R2 P 1 ~ P R2 P 12e 4> == - cos P + eR~ + _ + ':"-=:.:0.. __ 

E I E I E I 2 E I 

Hiennede is nu dus ook de hoek van terugvering bepaald • 

.. 
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em een indruk te krijgen van de hoek van terugvering zetten 

we a.a:n de hand van de gevonden formule de hoek van terug -

vering uit tegen de matrijswijdte - plaatdikte verhouding. 

In dit geval aleen geldend voor materiaal met de materiaal-

constanten n=O,24 en C=560,1.Zie onderstaande grafiek. 

, 
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----..... w/d 
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. vemouding matrijswijdte-plaatdikte 

Vergelijken we deze lijn g~fisch met de theoretische for-

mule van de Deugd, de praktijkformule van Romanovski en de 

praktijkformule uit het blad metaal bewerking, (voor nadere 

omschrijving zie de literatuurlijst) dan krijgen we de gra-

fiek getekend op de volgende bladzijde • 

.. 

56 



. g 

3Q .,0 
-- wid 

verhouding matrijswijdte - plaatdikte • 

Volgens de Deugd geldt: 

t 
1.2 (E/d + 0,5) a. 

me p = E 

De fonnule uit Mataalbewerking luidt: 

en volgens Romanovski : 

tp= 2 arctan(O,315 kWd .:) met k::::: 0.,53 

• 
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- 9 - THEORETISCHE RESULTATF~ 

Met behulp van de computerprogrammafs zijn voor verschillende 

plaatdiktes, krachten en verstevigingsexponenten de bijbehorende 

grootheden bepaald. In de hierop volgende paragrafen zijn de 
r 

relaties tussen de diverse grootheden grafisch weergegeven. 

Met behulp van het uiteindelijk verkregen diagram kan dan. 

uitgaande van de productgeometrie,de gereedschapsgeometrie ge-

vonden worden,en andersom. 

• 



9.1. De gemiddelde kromtestraal 

Uit de computerprgramma's blijkt, dat de plaat zich niet 

zet volgens een cirkelvormige kromme. De berekende stralen 

in de afzonderlijke punten van de,in kleine stapjes op-

lopende,buigingscoBrdinaten. geven een plaatselijke bena-

de ring van een polynoom, welke in zijn geheel eerder te 

benaderen is door een kubische parabool. 

Daar de kromming van de plaat steeds groeiend is, eerst 

1 angzaam , daarna een steeds sneller kleiner wordende 

benaderingsstraal van de polynoom, is het mogelijk am de 

werkelijke kromming binnen een bepaald traject te bena-

.deren door elke willekeurige kromtestraal, zoals de figuur 

hieronder laat zien. 

CI'Kctl/p/"m/GIJ 
Denliq'trir/~G6'N 

~V/4t;;1'1 Orer 
he' hev~rp~e ntPK 

, benaderingen van de werkelijke buiglijn. 
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Daar het in de praktijk en voor globale theoretische 

benaderingen toch wenselijk is om bij benadering te weten, 

wat de kromtestraal van een te buigen plaat zal worden, 

is een gemiddelde standaard kromtestraal R bepaald. 

<Andat het complex is, om een vastomlijnd traject te be

schrijven, waarover de benaderingsstraal van de kromme 

het grootste gebied bestrijkt t en toch nog nauwkeurig 

passend is voor de diverse materia.len en plaatdiktes, 

is uitgegaan van de zakking van de plaat, de matrijswijdte 

en de hoek van buiging. Dit geeft wel....iswaar niet de best 

passende benaderingsstraal, maar weI de meest handzame 

voor zowel praktische al s theoretische doeleinden. We 

noemen dit de gemiddelde kromtestraal R. 

Aan de hand van onderstaande figuur is het mogelijk een 

relatie op te steIIen voor deze gemiddelde kromtestraal. 

X:: 'w'/.l 

z 

.. 
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We _kunnen de verplaatsing in z-richting als voIgt be-

schrijven: 

z_!!ft..- R 
- tanQ:' sinQ:' + R 

In het algemeen kunnen we nuvoor de gemiddelde kromte-

straal het volgende schrijven: 

R = W/2co sQ:' - ZsinQ:' 
1+sinQ:' 

Voor 900 
buiging geIdt,dat a= 45 0 ;de relatie wordt dan: 

R = W(2 - Z 
0,414 

Tekenen we deze gevonden gemiddelde kromtestra.al in de 

tekening van de werkelijke kramme, dan kunnen we zien~dat 

deze benadering een redeIijk beeld geeft van de werkelijk-

heid. (onderstaande figuur) 

werkeIijke kromme benaderd door de 

gemiddelde kromtestra.al. 
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Vele relaties zijn een funotie van de kleinste kromte-

straal. Daar deze kleinste kromtestraal niets zegt over 

het totale buigverloop, wordt het verband aangegeven 

tussen de kleinste- en de gemiddelde kromtestraal. Met 

behulp van de in tabel 2 (bijlage 7 ) opgenomen waarden, 

kunnen we het verband logarithmisch optekenen, zoals onder-

staande figuur laat zien. 

I I, I 
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/ m • .t H q~i- - i 
C ,,660 %-.. ' 

-
t I I 

2 " 5.618910 15. 
----1?/cI. 

verband tussen 

kleinste- en 

gemiddelde kromte

straal. 

Met behulp van deze grafiek kunnen we voor een gegeven 

kleinste kromtestraal c1e gemiddelde bepalen,zodat een 

beter inzioht wordt verkregen . in de buiging van de plaat • 

.. 



9.2. Kromtestraal als functie vatJ. matrijswUdte 

Zoals uit de praktijk reeds bekend was, blijkt er een ver-

band te bestaan tussen de kromtestra.a1 en de matrijswijdte. 

De plaat zcl zich niet volgens een cirkelvormige kromming, 

maar heeft een steeds groeiende kromming (eerst langza.a.m, 

dan steeds sneller kleiner wordende kromtestra.a1) tot op 

het symmetrievlak, waar de kromtestra.a1 zijn minimum bereikt. 

In de theoretische benadering is daarom niet het verband 

'weergegeven tussen de gehele plaatkromming en de matrijs -

wijdte, maar tussen de kleinst optredende kromtestra.al en 

de matrij swijdte. 

Wordt aan de hand van de in tabel2 (bijla.ge 7 ) opgenomen 

berekende waarden het verband tussen kleinste kromtestra.aJ.R 

en matrijswijdte W logarithmisch uitgezet, dan blijkt.dat 

verandering van de plaatdikte een verschuiving van de gevon

" den lijn tot gevolg heeft ( zie ook grafiek van Oeler blz 64). 

Wordt de matrijswijdte en de .k:romtestra.al door de 

plaatdikte gedeeld, zodat er dimensieloze grootheden ontstaan, 

dan blijken alle gevonden punten op een lijn te liggen, zoals 

de 'grafiek op de volgende bla.dzijde laat zien. 

Deze grafiek geldt alleen maar voor het hier onderzochte mate-

riaa! SPO met materiaalconstanten C-560,7,en n=O,24 

De grafiek blijkt niet afha.nkelijk te zijn van de specifieke 

spa.s.-ming, maar weI van de verstevigingsexponent n • 
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Oehler vindt in zijn boek "Biegen" aan de hand van praktisch 

gevonden waarden voor zachte staalsoorten. en aluminium 99.5 

ook een verband tussen de kleinste kromtestraal en matrijs-

wij dt:, weergegeven in .onde rst aande grafiek. 
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Het kromtestraal verloop, dat Oehler gemeten heeft, is het 

kromtestraalverloop over de binnenzijde van de gebogen 

plaat. De berekende kromtestraal loopt over .. de neutrale-

lijn. 

Del en we ook in de grafiek vanOehler de matrijswijdte en 

de kromtestraal door de plaatdikte, dan kunnen we beide 

lijnen in een assenstelsel tekenen. Zie onder • 
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Daar niet bekend is welke verstevigingsexponent het door 

Oehler beproefde materiaal heeft, is het niet mogelijk een 

exacte vergelijking te maken. 
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9.3.. Kracht als functie van de matrijswijdte 

De benodigde kracht is afhankelijk van materiaal, plaat-

dikte en matrijswijdte. We kunnen de matrijswijdte delen 

door de plaatdikte en de kracht delen op de specifieke 

spanning vermenigvuldigd met de plaatdikte. Zodoende krij-

gen we dimensieloze grootheden. Zetten we deze uit in een 

grafiek, dan is de verkregen lijn alleen nog maar afhan-

kelijk van de verstevigingsexponent van het materiaal. 

De hieronder getekende grafiek geeft deze lijn weer. 
to « 

.If) 

werkelijke 

verband 

benadering door: 

~e krachte als functie 

van de mat rij swijdte, 

bij benadering en in 

werkelijkheid, voor 

materiaal met n=O,24. 

Deze licht gekromde lijn (voor n=O,24) kan benaderd worden 

door een rechte. Bepalen we door de gevonden punten de best 
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passende rechte met behulp van de methode der kleinste 

kwadraten,dan krijgen we: 

.9.....Q 
F = 

w 3,63 d - 18,79 

Voor alle mat erial en met verschillende verstevigingsex-

ponent zou een dergelijke vergelijking opgesteld moeten 

worden. Nauwkeuriger en minder omslachtig om mee te werken 

is het echter om de diverse lijnen op te nemen in een gra-

fiek. Om deze reden zullen de vergelijkingen voor de andere 

verstevigingsexponenten niet bepaald worden. 

/ 



9.4. De zakking ala functie van de matrijswijdte 

Zoals reeds eerder gezien is in paragraaf 9. 1.,kan het 

verband tussen de zakking van de stempel en de matrijswijdte 

weergegeven worden door de formule 

Z = W _ li( _1_ 
2tana sina 1) 

Voor een negentig graden buiging konden we dan ook schrijven: 

Z = W/2 - O,414R 

Zetten we dit grafisch uit voor de verschillende verstevigings-

exponent en , dan krijgen we de onderBtaande figuur 

.. 
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9.5. Moment als functie van de kleinste kromtestraal 

Het verband tussen het moment en de kleinste kromtestraal 

kunnen we grafisch weergeven. We maken de grootheden 

dimensieloos door het moment te delen door de specifieke 

spannig en de plaatdikte in het kwadraat;en de kromtestraal 

delen we op ~e plaatdikte. (zie onderstaande figuur) 

l'J'HIe: 5PO 
h=q,Z4 

C- 56lJ..l 

. moment al s functie van kleinste kromtestraal. 

Deze weergegeven lijn ge~dt alleen voor mat erial en met 

verstevigingsexponent n=O,24 (in dit,geval SPO). De twee 

instabiliteitsgrenzen zijn in de grafiek aangegeven • 

.. 
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We kunnen deze lijntwelke alleen afhankelijk is van de 

verstevigingsexponent,ook tekenen voor andere material en. 

Hiertoe dienen de relevante grootheden voor de betreffende 

verstevigingsexponenten uitgerekend te worden. Dit wordt 

gedaan door een computerprogramma~ ( bijlage 9 ). 

Na uitzetting van deze waarden verkrijgen we met inte-

kening van de instabiliteitscriteria de grafiek.die hier-

onder is opgenomen. 

o 



9.6. Kracht alB funatie van de gemiddelde kromtestraal 

Om de grafiekencyclus compleet te maken, moeten we nog 

het verband weergeven tussen kracht en de gemiddelde 

kromtestraal.Dit is logarithrdsch uitgezet in onderstaan-

de grafiek. 
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9.7. Verband tussen produkt-en gereedschapsgeometrie 

De~in de vorige paragrafen gevonden grafieken voor 

kracht als functie van de matrijswijdte, 

matrijswijdte als functie van de kleinste kromtest raal, 

kleinste kromtestraal als functie van de gemid. kromtestraal 

en de gemiddelde kromtestraal als functie van de kracht, 

kunnen samengesteld worden tot een diagram. Dit is in eerate 

instantie gedaan voor SPO en krijgen dan het diagram,dat is 

weergegeven op de volgende bladzijde. 

Daar alle grootheden dimensieloos zijn uitgezet,geldt dit 

dia~ram voor eike plaatdikte en specifieke spanning. Voor 

het betreffende materiaal kunnen nu met behulp van het dia

gram, uitgaande van een bepaalde gewenste kromtestraal en 

plaatdikte, de volgendegrootheden direkt opgezocht worden: 

De benodigde perskracht 

De matrijswijdte 

De kleinste kromtestraal. 

De kleinste kromtestraal is tevens een maat voor de radius 

van het bovenstempel. Deze mag niet groter zijn dan de klein

ste kromtestraal, daar uitgegaan is van een puntbelasting. 

Als onderste grena v~~r de stempelradius geldt· dan die afron

ding,waarbij de plaat nog net niet beschadigd wordt. Dit ligt 

in de orde en grootte van anderhalf maal de plaatdikte. 
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Dit, diagram geeft het verband tussen produkt-en gereedschapsgeometrie bij 

het negentig graden vrij-buigen van plaat met verstevigingsexponent van 

n = 0,24 
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Met behulp van de in bijlage8 opgenomen tabellen kunnen 

nu ook de lijnen voor andere verstevigingsexponenten be-
! 

paald worden. Zetten we ook deze lijnen in het diagram,dan 

krijgen we een uniform diagram voor debepaling van de 

gereedschapsgeometrie bij een bepaalde plaatgeometrie en 

andersom voor het 900 vrij-buigen van plaat. Deze grafiek 

is weergegeven op de volgende bladzijde. 

f 

Voorbeeld: Een aluminium plaat (n=0,2 en C=420 ) met een 

dikte van 1,5 mm en een breedte van 600 mm moet met 

o een straal van 6mm onder 90 gebogen worden • 

. ,Wat is de benodigde perskracht, de matrijswijdte en 

de maximum stempel radius ? 

Opl. Berekenen we de RId dan kunnen we,gebruik makende 

van de lijnen voor n=0,2 ,de gevraagde grootheden be

:.palen. Rid = 6/1,5 ::::: 4.De bijbehorende relatie voor de 

kracht is dan 40. De perskracht per mm breedte is nu 

C d 420.1,5 5 75 D t h lk be d' d 40 ::::: 40 ::::: 1, e to ale perskrac t,we e no ~g 

is,wordt 15,75 x 600 ::::: 9450 N • 

De matrijswijdte 11 x 1,5 = 25,5mm 

De maximum st empel radius 2 ,2 :x: 1,5 3,3mm. 
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Ret grafische verband tussen produkt- en gereedschapsgeometrie bij 

het onder negentig graden vrij-buigen van plaat. 
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9.8. De afronding van de matrijs 

De afronding van de matrijs is van belang om plaatbescha

diging tegen te gaan. In de praktijk worden hierom afrondings

stralen toegepast van een tot drie maal de plaatdikte. 

De afrondingsstraal is ook van invloed op de matrijswijdte en 

is dus een factor,waar rekening mee dient te worden gehouden. 

Aan de hand van onderstaande figuur wordt een relatie op ge

steld, waaruit de werkelijke maVrijsWijdte bepaald kan worden. 

Noemen we de afstand tussen de oplegvlakken ~~dan geldt voor 

de werkelijke matrijswijdte 

W = ~ + 2R - 2Rcosa:- dcosa: 

Uit deze relatie blijkt, dat als bij 900 -buiging de afrondings

straal gelijk is aan de plaatdikte,de werkelijke,matrijswijdte 

ongeveer overeenkomt met de afstand tussen de oplegvlakken. 



-10 - EXPERIMENTEN 

Voor het uitvoeren van de buigproeven is een matrijs ont-

worpen, t.:elke berust op het prinoi pe,dat de buigradius 

zioh instelt afb.ankelijk van de matrijswijdte, plaatdikte 

en produot materiaal. De matrijs is zo gemaakt, dat de ma-

trijswijdte over een bepa.a.ld gebied (hier 5 tot 60 mm) vrij 

instelbaar is. De bovenstempel is uitgevoerd met een ver-

wisselbare stempel radius , zoals de buigopstelling in de hier 

onderstaande figuur laat zien. 

I , 

buigopst ell ing 

bovenstempel met 
verwissel bare 
st empel radius 

v 
m 
rij varieerbare 
atrijswijdte 

Het uit kunnen wisselen van de bovenstempel is van belang, 

omdat bij een te grote stempelradius de te buigen plaat 

gedwongen wordt een grotere krommingsstra.a.l aan te nemen, 

dan welke zich norma.a.l zou instellen. Ook wordt de beno-

digde perskraoht groter,dan strikt noodzakelijk is. Bij een 
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te kleine stempel:r.adius wordt de plaat beschadigd. Het is 

dUB van bel ang t e wet en, welke kromt e st raal de pI aat onge-

veer zal krijgen, om een juiste stempel radius te kunnen 

kiezen. Deze moet in ieder geval kleiner zijntdande bin-

nen straal van de plaat. (In het theoretische model is 

uitgegaan van een puntbelasting.) 
• 

De buigopstelling is onder een pers geplaatst, waarop we 

een verplaatsingsopnemer gemonteerd hebben. Dit is een po-
r 

tentiometer,welke bediend wardt door een op de bewegende 

onderplaat geplaatste tandheugel. Zodoende kan door middel 

van een x-y schrijver de verplaatsing opgenomen worden. 

Onder de bavenstempel is een dynamometer geplaatst om de 

ttexacte" kracht te kunnen meten. Dit gebeurd door de dy-

namometer via een versterker te koppelen aan de x-y schrij-

ver. Bij de uitvoering van de praef kan zodoerlde een kracht-

weg-kromme opgetekend worden. De beide opnemers zijn geijkt 

en geven een afwijkingtwelke te verwaarlozen is ten ap-

zichte van de dikte van de geschreven kurve. 

Voor enkele kracht-weg krommes zie bijlage 11. 
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10.1. Het materiaal en zijn bewerking 

Voor de proefnemingen is in eerste instantie gebruik ge

maakt van plaatmateriaal van 2, 2,5:en 3 mm met een lengte 

van. 200 en een breedte van 110 mm, kwaliteit SPO. Om de 

invIoed van de voorvervonning te elimineren is het product 

materiaal spanningsvrij gegloeid. 

Voor elke plaatdikte /!iijn trekproeven gedaan om de onate

riaalconstanten te bepalen. De uitvoering van de trekproef 

ten behoeve van het meten van de materiaalconstanten is 

als voIgt: In de trekstrips worden in het midden van het 

te beproeven gebied twee inkepingen gefreesd om de plaats 

van insnoering te fi::::::eren. Ter plaatse van deze verzwakte 

doorsnede worden 4 verplaatsingsopnemers geplaatst, twee 

in dikte~en twee in breedte-richting. Deze opnemers zijn 

via versterkers verbonden met een digitale schrijver t waar 

tevens de kracht afgelezen kan worden. Tijdens de trek

proef wordt nu een aantal keren ( ongeveer 10) de kracht

toename en de-afname van de doorsnede genoteerd. Met deze 

gevonden waarden kunnen de gewenste grootheden door mid

del van een computerprogr~~a berekend worden. V~~r het 

hier gebruikte SPO was de verstevigingsexponent n gemid

deld 0,24. De voorversteviging nul en de specifieke pan

ning 560,7 N/mm
2

• 
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10.2. De uitvoering van de pro even 

De platen zip gebogen tot ongeveer 900
• Een exacte 90

0
_ 

buiging was op de gebruikte pers praktisch niet uitvoer

baar. :Bij gebruikrnaking van een verplaatsingsafslag,af

gestemd op het bewegende deel van de matrijs, viel bij 

in werking treden van deze afslag (dit was op het moment 

van 900
_ buiging) de perskracht gedeeltelijk weg. Zodoende 

kon de volledige hoek van terugvering niet meer gemeten 

worden. <An het wegvall en van de perskracht t e ondervangen 

is verder geen gebruik gemaakt van de verplaatsings af

slag, maar van de sneIheidsregeIaar van de bewegende on

derstempel. Dit hield weI in, dat een nauwkeurige 900-bui

ging niet meer mogelijk was. Op het moment, dat de hoek 

van buiging ongeveer 900 was, werd de snelheid van de 

onderstempel teruggeregeld naar nul. Op dit moment werd 

een foto genomen van de gebogen plaat in belaste toestand. 

Nu werd de kracht weggenomen, zodat de bovenstempel los 

kwam van de plaat en opnieuw werd een foto genomen. 

Op de buigopstelling (zichtbaar voor de camera) en de 

plaat worden nummers gezet. Na het beeindigen van de 

proef wordt het nummer van de buigopstelling op de ge

schreven kracht-weg-kromme overgenomen. De foto,het gebo

gen proefstuk en de kracht-weg-kromme kunnen zodoende t'en 

aller tijde bij elkaar gezocht worden. 

De nummering is ala voIgt: 
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1
e 

getal - nummer van de proef 

2
e II - mat rijswijdt e 

3
e tt - radius mat rijsflanken 

4
e 

" - radius bovenstempel 

5
e 

" - plaatdikte 

De hoek van terugvering wordt gemeten door het negatief 

van de fota 20 keel' te vergroten en de hoek van buiging 

te meten met een hoekmeter. De nauwkeurigheid van de 

hoekmeting is ± 10 minuten. 

Door gebruik te maken van het op de foto zichtbare refe

rent ievl ak, aangebracht op de onderstempel, is het mogelijk 

alle maten vanaf het negatief terug te rekenen. 

De meest bruikbare resul taten van de proeven zijn tabel

larisch opgenomen in bijlage 10 • 

.. 
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- 11 - VERGELIJKING PRAKTIJK EN TEEORIE 

Om de verkregen theoretische resultaten te toetsen aan de 

praktijk zijn de waarden,verkregen uit de buigproeven,in 

e~n grafiek gezet met de theoretisch gevonden,waarden. 

Met behulp van deze grafieken kan een eventuele afwijking 

van het model direkt gesignaleerd worden. 

Uit de grafieken,welke opgenomen zijn in de hieropvolgende 

bladzijden,blijkt dat de theoretisch en praktisch gevonden 

waarden goed met elkaar overeen komen, zodat aangenomen mag 

worden,dat het theoretische model juist is. 
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11.1. Kracht als functie van matrijswijdte 

Vergelijken we de uit de praktijk gevonden waarden voor de 

buigkracht bij bepaalde matrijswijdte-plaatdikte verhouding 

met de theoretisch gevonden waarden, dan geeft de onderstaande 

grafiek het resultaat weero 

/00 I I 1 I 

fl> . 
84 JC}( I'M; C/ seA cfepp,/?den 

fI1 
'pi/Aced. 

L 6J . . . 

L :» lJeore ii3C h 
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V-
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1/ -

1. lo 

V 
V' 

Y I-- -

/ ' I I I .1 

1 

.to 1.00 15(J 

Uit deze grafiek blijkt .dat de theoretiach bepaalde waarden 

goed overeenkomeri met de praktijk. Ret model mag ten a.a.nzien 

van deze relatie ala juist verondersteld worden • 

• 
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11 .. 2. De kromming van de pI aat 

Voor de bepaling van de plaatkromming zijn geen metingen 

gedaan op het beproefde materiaal. Vergelijkingen van de 

plaatkromming met de theoretisch gevonden neutrale lijn 

geven een betrouwbare indruk van het theoretische model 

ten aanzien van de ligging van deze lijn. 

In onderstaande figuur is zo tn vergelijking gemaakt voor 

een willekeurige plaat (SPO 3 mm) na negentig graden bui

ging. De plaat is rechtstreeks overgetekend en hierin zijn 

de nummeriek bepaalde punten van de neutrale lijn uitgezet. 

,. 

Berekende neutrale lijn in werkelijk gebogen plaat. 

84 



11.3. De terugyering 

In de onderstaande grafiek zijn de praktisch gevonden waarden 

voor de hoek van terugvering uitgezet tegen de theoretisch 

gevonden kromme. 
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1 JI) 30 "10 50 60 If) 
Ji' 

---...... d. 

-De praktisch gevonden waarden zijn uitgezet als lijntjes. Dit 

komt overeen met de onnauwkeurigheid in de metingen. 

De gevonden waarden liggen in hat eerate gedeelte van de grafiek 

iets boven de theoretisch bepaalde kromme. ~~er het algemeen 
~ 

kan echter toch weI gesteld worden,dat de theoretische benade-

ring goed overeenkomt met de praktijk. 
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-12- KONCLUSIES EN PROGNOSES 

De uit de theorie gedestilleerde resultaten blijken goed 

overeen te komen met die, gevonden uit de experimenten. 

De theorie is gel dig voor materialen zonder voorverste

viging en het instabiliteitscriterium mag niet over

sohreden worden. 
f 

Bet gevonden diagram, dat het verband aangeeft tussen de 

produkt- en gereedschapsgeomet rie, kan in de prakt ijk 

gebruikt worden; er dient weI rekening gehouden te worden 

met de hoek van terugvering en de matrijsafronding. 

De theorie is geverifieerd voor matrij swijdtes tot 60 rom 

en materiaal met verstevigingsexponent n=O,24; ook met 

andere materialen en voor grotere matrijswijdtes zouden 

proeven gedaan moeten worden. 

Om het model geschikt te maken voor materialen met voor

versteviging is een aanzet gegeven door de berekening van 

het buigend moment in bijlage 13. 

. ' 
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BijIage 1 

BERERENING V AN DE STREKKRACHT 1 S 1 

De vOlgende relatiea zijn bekend: 

voor Z < - £R 

2
n+ 1 C { n 1 1 1 1 +1 1 ( ) + 1 Inn+ ( ) - Inn ( Hh: + ' 

U1 - 3~1 - n 1+Z!R+£. n+ 1+Z/R+£ - n+1 if t, 

voor Z ~- £R 

- Er 

S =.f U1dz + 
z=ho 

Oploasing van de integraal voor 

A = (1+Z/R+£) 

.. 

Z~-£R 

• • 

1 
d = - d 

A R z 

.. 



1 A d Inn+ A d
A 

-2n+1C R I J n 1 / 1 ill n A+-1 
3.2 n+ 

e e De eerste term bIijft staan, de 2 en 3 term worden opgelost. 

e 2 tenn: 

-Lt n+1 ( ) f n ) n+1\Aln A - n+1 In A dA = 

...!... Inn+1A - jInnA d 
n+1 , A 

3e
tenn: -n11 Inn+\ 1+hb/R+E)/dA = 

- -1-1 Inn+1 (1+hb/R+E) A 
n+ 

I 

Samengesteld wordt dit 

2n+1C R I f InnA d + -A.. Inn+1A - /lnnA dA - nA+1 Inn+1 (Hhb/R;tE») = 
n+l' A n+1 

J"'T,,' . 

2::~C R I (1+z/R+E:) lnn+\ 1+z/R+E:) - (1+z/R+E:) lnn+1( Hhb/R+E:) ) : 

3'""'2 (n+ 1 ) 

.. ; 

Oplossing van de integraal voor Z < - E R· 

.. 
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De'tweede en derde term worden uitgewerkt, de eerste bIijft 

sta.a.n. 

-1- B In B _ n+1 B-21nnB d = 
{ 

-1 n+1 J" } 
n+1 -2+1 -2+1 B 

e J 1 ~ . n+1 ( I )·-2 3 term: - ~ In Hhb R+€ B dB = 

SamensteIIing van de drie termen geeft: 

2 C R B-2I nB d __ 1 __ B-1I n+1 B n+1 1 J 
- 3~1 - n B- n+1 n + 

f B-
2
1n

n
B dB + n11 Im

n
+\ 1+hb/R+E) B-

1 I· . ' 
2 C R n+1 1 n+1 n+1 { } 
3!!P(n+1) (HZ!R+€) In (HZ!R+€) - In (1+hb!R+€) 

-Er 

Dit geldt tussen de grenzen I 
z= ho, 
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Ingevuld 

voor -tR is de vergeIijking geIijkaan 0 

voor ho: 

~+1C R· I) { n+1. 1 ) n+1( / )} - ~(1+ho R+€ In (1 h fa L: - In 1+hb R+€ -
3~(n+1) + 0 +~ 

De strekkracht S vinden we nu door de twee berekende integralen 

samen te voegen. Dit geeft dan na vereenvoudiging: 

2n+1C R I {n+1./ n+1 1) } 
S = 3~\n+1) (1+ho R+€) I.n (1+hb, R+€) - In (1+hO/R+€ 

. ' 
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RET BUIGEND MOMENT 

Ret buigend moment is per definitie geIijk aan: 

dit geeft: 

Z d 
z 

_lLmm , 
breedte' 

Verder zijn de volgende relaties bekend : 

voor Z ~-ER. 

voor Z < -ER 

BijIage 2 

2
n

+
1 

C I n 1 1 n+1 1 1 n+1 .I) I 
(71 = 3n; I -In (1+Z!R+€) + n+1 In (1+Z!R+€) - n+1 In (1+hb, R+€ 

• I 

Oplossmg van de integraal voor Z ~- € R 



BteI: A = (1+Z!R+E) 1 
d = - d 

A R z 

Z kan geschreven worden als: 

Z :::: (HZ!R+E) R - R (HE) 

of 

Z = A R - R (1+E) 

Invulling van Z en U1 in de integraal geeft 

2 eRn n 1 n+1 ..n+1 21 J 3~ A In A dA - 1 (1+E) In A dA + ;;;:;.1 A In A dA -

stel nu ,dat: In A = .B 

Na invulling 

B 
A = e 

n11 J (HE) e
B 

B
n

+
1 

dl!s - n11 J A In
n

+
1 
(Hhb/R+E) de. + 

n11 /( 1+ E) Inn+l( 1+hb!R+E) d.1 
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Deze fonnule zal nu in twee gedeel ten uitgewerkt worden, 

namelijk eerst de eerate vier tennen en daama de laatste 

twee. 

Uitwerking van de eerste vier integraaltennen geeft: 

J e 2B B de. - fIfe B de. - / If e B de. + 

J 
2B f B f B -n+1 e2B 

e If de> - . If e de. - e If a" + l:S2(n+1) -

ofwel 

1 J 2B If+1 2 _ 2 _ ~ 
2' e If d!l - 2(n+1) {( 1+E) - (Z/R) J 

t • 

Na invulling van de. grenzen krijgen we het volgende 

In(l+h./r+£) 

~ J If e2B do + f { (hb/R)2 - (1+E)2}~ Inn+\ 1+hb/R+E) 
a=o 

Hiennede z:yn de eerste vier tennen uitgewerkt •. 

., 



Uitwer.ld.ng van de laat ete twee integraal termen. 

f 

Na invulling van de grenzen 

Na samenstelling van de zes uitgewerkte termen verkrijgen 
2n+1C R2 

we,na vermenigvuldiging met n+1 .de complete integraal 
3""7 

Vereenvoudigd is deze gelijk aan: 

),1, _. f Z U; dz. 

Z::-,£f( 
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Oplossing van de integraal voor Z < - £ R 

1 
stel: U = (1+Z;FiJ 

Z wordt weer geschreven als: 

_u2 
·d :- d 

u R z 

Invulling van Z en U
1
in de integraal geeft 

. 1 / -1 2 n+1 f 2 n+1 ;;:j U U- In U d
u 

+ (1+£) U- In U d
u 

+ 

Stel nu,dat: In U = V 

Na invu11 ing 

... 
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_1_ fe-2V ~+1 d + _1_ fe -V ~+1 d +..L. fe-V ~+1 d + 
n+1 v: n+1 v n+1' v 

Deze formule wordt nu'in twee gedeelten uitgewerkt, eerst 

de eerate vier integraaltennen en daarna de laatste twee. 

Uitwer.king van de eerste vier integraaltennen geeft: 

....LJe";'2V ~+1 d + -LJe-V ~+1 d + ~fe-V ~+1 d = 
;n+1 v n+1 ' v n+1 v 

~+1 e -2V 1 J_.n -2V ~+1 e -V," f-.n -V 
( ) -- v e d - + v e d-n+1 2 2 v n+1 •. v 

~::...----.;:::...-. + € f1 e d = 
€~+1 e-V J -V 

n+1 v 

1 J -2V . r+1 e -V -V 
2' r e dv + 2(n+1) (e - 2 - 2€) 

. ' 
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11a invulling van de grenzen krijgen we het volgende 

Hiermede zijn de eerste vier integraaltermen uitgewerkt. 

Uitwerlcing van de laatste twee integraaltermen geeft 

U-2 1nn+\ 1+hb!R+ E) + U-1 Inn+\ 1+hb!R+E) EU-1 Inn+\ 1+hb!R+E) 
2(n+1) n+1 + n+1 

11& invulling van de grenzen 

Door samenstelling van de zes uitgewerlde integraal termen 
. n+1 2 

verlcrijgen we na vermenigvuldiging met--2 n+¥ R de 
-<!R 37" 

complete integraal. J Z OJ ell:· •. 
Zaho 

Vereenvoudigd is deze geIijk aan: 

2
n 

C R
2 /J...n -2V I 2n 

C R2 { 2 2}1 n+1 I .) n+1 n±1 v e dv + n+1 (ho/R) - (1+E) In ( 1+hbl R+E -In (1+ho/R 
3-Z- . 3-Z-(n+1) . 

. . 

.. 
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-lit 

Door de twee uitgewerkte integralen f U
1 

Z d
z 

en 

hb .... h" f 0; Z d
z 

bij elkaar op te tellen is de relatie voor het 

buigend moment bepaald, namelijk: 

.Jl ·2 {}{ } ~ C R ho 2 2 n+1 n+1 1 
n+l (-R ) - (1+0£) In (1+hb/R+E) - In (1 h IR r) 

32 (n+1) f + 0 +c. 

Na reeksontwikkeling en vereenvoudiging van de tweede term 

wordt het volgende verkregen: 

Na integratie 

00 

L 
k=O 

2k hnn+k+ 1 ( 1+hb/R+ E)} 
(n+k+1) k! ' 
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Daar we vrij buigen,is de strekkracht geIijk aan nul. 

Deze strekkracht zit echter nog besloten in het buigend 

moment. D;:or de strekkracht bijdrage te elimineren, 

hebben we de formule van het buigend moment bij vrij 

buigen. 

De fonnule van de sirEkkracht was: 

s - ~+1 R C (1+ho/R+L) {lnn+11+hb/R+£) _ Inn+1( 1+hO)R+J } 
- 3n~1(n+1) 

Voor S = 0 : 

In( 1+hb/R+E) = In( 1+hO/R+£.) 

De formule van het buigend moment anders genoteerd is: 

Na eliminatie van de strekkracht v:1nden we h u voor het 

moment bij vrij buigen: 



STROOMSCHEMA ELASTISCHE PROGRAMMA 

,-...--- AAA 

Z:=O 
DZDX:=1 
STAPXGT:=STAP 2 

grootheden 

Bi.i1age 3 

ANE ENE TT G1 

RK2(-KON~(X+Z)*((1+DZD~)**1f5), ••••••••• ,EM) 
levert . ....x z en dzdx 

nee 
. : 

.. 
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.. 

LJ:=1?\' 

ja 1 nee 
.-1----..",......, 

AN:=0,0001 AN:=X-STAPX 
EN: =STAPX EN: =x 

LT:.=1 r· =' 1 ~;;.".I"....------' 

. LGCTO BBBI 
.I. BBB 0 

IXN:=REGULA FALSI(XZt}TIJLFU£TT( •••• ), •••• ,u,v)1 
nulpuntsbeualin~ J 

/Nulpunt gevonden? '\. 

ja nee 

GCTO CCCI tussen uitvoer van I 
reg'uJ a :fal si I 

/U>O?, 

f 

,.....-_ ..... 1 L ....... ___ __ 

ja 1 nee 

/ u;>?~ ,; u>v~" 

jaJ nee ja nee 

I BN:=BlI+STAPXI IA1:Y:=.~T-STAP:Xj21 

I AlI: =P.2i-S"APz! 21 IBN': =B'N+STAPZ I 
.l ~ 

/ AN-'O?'\.. 

jal nee 

LT:=TT+1 
I 

/T~TT?\. 

ja! nee 

IT:-T+11 l~tocE~QJIOs~lm~r-------------~i 
t 

:.....-. ----.fi I 'G:U(JY;:T~O-:BRlBrnlBI 

cce 
IN:=J 
X:=O 
Z:=O 
DZDX:=1 
XNGT:=XN12 , 

. ' 

RK2«-KO~~(X+Z)~(1+~Zu~)~1,5)·······)f 
_t 
MOM:=C1*( X+Z) I 
R: =-C2/1W1t1 

l 
uitvoer einClresul taat I 
L 

I STOP 

1 
IS:=S+11 
j 
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IKS:=O 
ZET:=O 
DZET:=1 
XENGT:=XEN 2 

PROCEDURE NULPUNT 

· ' 



Betekenis symbolen 

A Grensfactor elastisch/plastisch gebied 

B Breedt e van de pI aat 
J 

c Specifieke spanning 

N Verstevigingsexponent 

DZDX Eerste afgeleide van Z naar X 

E Elastici teit SIllodulus 

L Mat rij swfjdte 

MOM Buigend moment per mm breedte 

.MVLGR Buigend moment bij overgang elastisch/plastisch 

p Kracht per mm breedt e 

R Kromtestraal in punt IN 

x Plaatcotlrdinaat langs oorspronkelijke plaatligging 

Z Plaatco8rdinaat loodrecht op x- richting 

JJ Globaal aantal te berekenen stappen 

STAPX St apgoott e x 

. G1 Als G1=1 voIgt tussenuitvoer m. b.t. proc. nulpunt 
. 

RK2 Procedure voor oplossing van diff. vergelijkingen 

REnULA FALSI Procedure voor nulpuntsbepaling 

TWAF Tweede Afgeleide • • 

. ' 

• 
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STROOMSCHEMA PLASTISCHE PROGF~~ 

GG1 :=G1 
GG2:=G2 
GG3:=G3 
S:=S+1 

X:=XS 
Z:=ZS 
DZDX:=DZDXS 
STAPXGT:=STAP 2 

nee 

• • 

Bijlage A 

L 

~----------~STOP----------------------~--------~ 



Procedure tweede afgelaide (TWAFGEL) 

• 

1~ 



SSS 

FAKT1:=FAKT2 
TERM: =NTERM 
SM:=SM+TERM 

.. 

Procedure som· 
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c 

D 

DZDX 

DZDXS 

L 

R 

X,XS 

Z,ZS 

p 

MOM 

N 

SS 

01 

02 

G3 

JJ 

JS 

EPS 

FAK 

KNS 

Detekenis symbolen 

Specifieke spanning 

Plaatdikte 

Eerste afgeleide va Z naar X 

Idem in overgangspunt elastiseh/plastiseh . 

Mat rij swij dt e 

Kromt est raal in punt IN 

F\3.atcoC5rdinaat langs oorspr. plaatligging 

Plaatcoordinaat loodreeht op X- riehting 

Delasting per mm breedte 

Buigend moment per mm breedte 

Verstevigingsexponent 

Plaatbreedte 

Ahtal te berekenen gevallen 

Als 01=1 voIgt HTr1 malen tussenuitvoer m.b.t. 
procedure SOM in procedure tweede afgeleide 

Als 02=1 voIgt tussenuitvoer bij alann van de 
proe. regula falsi in proc. TWAJroEL 

Als 03=1 voIgt HTT3 malen tussenuitvoer m. b.t. 
procedure TWAFUEL 

Antal globaal te berekenen stappen (bepaald stap X) 

Reeds berekende aantal X -_waarden in elastische 
gebied 

Absolute afbreeknarlkeu~igheid van de reeksontwikkeling 
in het plastische gebied 

Vermenigvuldigingsfaetor t.b.v. intervalvergroting R.F. 

Depaald intevalsvergrotingstenn bij alarm van proc. 
R.F. in proc. TWAFUEL 

REGULA FALSI Procedure voor nulpuntsbepaling 

RK2 Procedure voor oplossing van diff.'vergelijkingen 

• 
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ELjlage 7 

Tabel 1 

MET COMPUTER BEREKENDE WAARDEN 

spec. verst. plaat buig moment kleinste X-cccrd. Z-coord. 
spann. e:x:p. dikte kracht M etraal 
C N/mm";. dmm P N/mm Nmm/mm Rmm 

mm mm 
n 

560,7 0,24 10 50 8662 46 138,3 106,7 

560,7 0,24 10 30 7862 71,62 209,7 161 ,1 

560,7 0,24 3 8 692 23,59 69,2 53,13 

560,7 0,24 3 10 721,7 19,6 57,68 44,4 , 

560,7 0,24 3. 15 794,0 13,86 41,54 31,92 

560,7 0,24 3 20 822,6 10,65 32,79 25,38 

560,7 0,24 3 25 856,7 8,58 27,28 21,18 

560,7 0,24 3 28 873,7 7,63 24,83 19,31 

560,7 0,24 3 30 884,0 7,05 23,27 18,25 

560,7 0,24 3 40 926,0 4,60 18,30 14,40 

560,7 0,24 2,5 5 454,6 24,97 72,80 55,76 

560,7 0,24 2,5 10 519,3 13,95 41,49 31,95 

560,7 0,24 2,5 15 560,3 9,77 29,80 23,03 

560,7 0,24 2,5 20 590,7 7,27 23,53 18,24 

560,7 0,24 2 5 303,8 16,57 48,53 37,30 

. 560,7 0,24 2 10 346,5 9,21 27,65 21,35 

560,7 0,24 2 15 373,6 6,34 19,85 15,37 

560,7 0,24 1 5 86,6 4,6J- 13,83 10,67 

560,7 0,24 1 10 98,0 2,38 7,78 6,08 

560,7 0,24 0,3 3 8,85 t 0',71 2,35 1,82 

+ 
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Tabel 2 

_ BEREKENDE RELEV ANTE G ROOTHEDEN 

spec • verst. plaat buig pers gemid. matrijs dimensieloze grootheden 
• spann. 2 expon. dikte kracht kracht straal wijdte 

wid R/d Q...Q 'RId w/z 
C N/mm n dmm P N/mm F N/mm 'Rmm Wmm F 

560,7 0,24 10 50 70,71 76,33 276,6 27,66 4,6 79,30 7,63 2,59 
560,7 0,24 10 30 42,42 117,37 419,4 41,94 7,16 132,17 11,74 2,59 
560,7 0,24 3 8 11 ,3 38,81 138,9 46,3 7,79 148,86 12,94 2,61 
560,7 0,24 3 10 14,14 32,07 115,68 38,56 6,53 118,96 10,69 2,60 

560,7 0,24 3 15 21,2 23,23 83,08 27,69 4,62 79,34 7,74 2,60 
560,7 0,24 3 20 ~8,28 17,89 65,58 21,86 3,55 59,48 5,96 2,58 
560,7 0,24 3 25 35,35 14,73 54,56 18,19 2,86 47,58 4,91 2,57 

\560,7 0,24 3 28 39,59 13,32 49,66 16,55 2,54 42,49 4,44 2,57 
560,7 0,24 3 .. 30 42,42 12,12 46,54 15,51 2,35 39·,65 4,04 2,55 
560,7 0,24 3· 40 56,57 9,42 36,6 12,2 1,53 29,73 3,14 2,55 . 
560,7 0,24 2,5 '5 7,07 41,15 145,6 58,24 9,99 198,26 16,46 2,61 

560,7 0,24 2,5 10 14,14 23,04 82,98 33,19 5,58 99,13 9,22 2,60 

-560,7 0,24 2,5 15 21,2 16,34 59,6 23,84 3,90 66,12 6,54 2,59 
560,7 0,24 2,5 20 28,28 12,77 47,06 18,82 2,91 49,57 5,11 2,58 

560,7 0,24 2 5 7,07 27,12 97,06 48,53 8,28 158,6 13,56 2,60 

560,7 0,24 2 10 14,14 15,21 55,3 27,65 4,6 79,3 7,6 2,59 
560,7 0,24 2 15 21,2 10,82 39,7 19,85 3,17 52.,9 5,41 2,58 

560,7 0,24 1 5 7,07 7,62 27,66 27,66 4,61 79,30 7,62 2,59 
560,7 0,24 1 10 . 14,14 4,10 15,56 15,56 2,38 39,65 4,10 2,56 

560,7 0,24 0,3 3 4,24 1,27 4,7 15,66 . 2,37 39,67 4,23 2,58 



:Bijlage 8 

fTll'Inp.l ".\ 

MET COMPUTER .BEREKENDE WAARDEN 

spec. verst. plaat buig moment kleinste X-coord. Z-coord. 
~pann·2 expo dikte kracht M straal 

P N/mm Nmm/mm mm mm 
C N/mm n dmm Rmm 

560,7 0,1 3 5 1042,1 ' 29,39 163,8 130,9 
560,7 0,1 3 8 1091,1 17,73 105,5 87,3 
560,7 0,1 3 10 1113 ,8 13,79 85,7 71,8 

560,7 0,2 3 r 5 725,1 34,94 115,1 89,9 
560,7 0,2 3 10 816,6 18,76 64,7 50,8 

560,7 0,2 3 20 910;0 9,85 35,8 28,5 
560,7 0,2 3 30 966,0 6,10 25,2 20,3 

560,7 0,3 3 5 518,2 33,51 84,8 62,3 
560,7 0,3 3 10 611,2 19,22 49,9 36,5 
560,7 0,3 3 20 715,6 10,78 29,2 21,4 
560,7 0,3 3 30 769,4 7,53 20,9 15,6 
560,7 0,3 3 40 822,3 5,71 16,6 12,5 

560,7 0,5 3 5 292,2 27,39 49,6 33,0 
560,7 0,5 3 10 366,0 17,17 31,1 20,8 

560,7 0,5 3 20 462,6 10,42 19,7 13,0 
·560,7 0,5 3 35 549,3 6,87 13,3 8,9 

• • 
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Tabel 4-

BEREKENlJE RELEVANTE GROOTHEDEN 

spec. verst. pla.a.t buig pers gemid. matrij s d.imensieloze grootheden 
spann. 2 expon. dikte kracht kracht ..!it raa.1 wijdte wid R/d Cd 'RIa w/z C N/mm n a mm P N/mm F N/mm R mm Wmm F 

560,7 0,1 3 5 7,07 79,56 327,6 109,20 9,79 237,92 26,52 2,5 
560,7 0,1 3 8 11,30 43,96 210,2 70,33 5,91 148,68 14,65 2,41 
560,7 0,1 3 10 14,14 33,57 171,4 57 t 13 4,59 118,96 11,19 2,39 

" 560,7 0,2 3 5 7,07 60,87 230,2 76,73 11,60 237,92 20,29 2,56 
560,7 0,2 3 10 14,14 33,57 129,4 43,12 6,25 118,96 11,19 2,55 
560,7 0,2 3 20 28,28 17 ,63 71,6 23,86 3,28 59,48 5,87 2,51 
'560,7 0,2 3 30 42,42 11,83 50,4 16,80 2,00 39,65 3,94 2,48 

560,7 0,3 3 
... 5 7,07 54,35 169,6 56,52 11,14 237,92 18,12 2,72 

560,7 0,3 3 I 10 14,14 32,37 
• 

99,8 33,27 6,41 118,96 10,79 2,74 
560,7 0,3 3 20 28,28 18,84 58,4 19,46 3,59 59,48 6,28 2,73 
560,7 0,3 3 30 42,42 12,80 41,8 13,92 2,51 39,65 4,27 2,68 
560,7 0',3 3 40 56,57 9,90 33,2 11,07 1,90 29,73 3,30 2,65 

560,7 0,5 3 5 7,07 40,10 99,2 33,09 9,13 237,92 33,37 3,01 
560,7 0,5 3 10 14,14 24,88 62,2 20,71 5,72 118,96 8,29 2,99 

. 560,7 0,5 3 20 28,28 16,28 39,3 13,11 3,47 59,48 5,43 3,02 
560,7 0,5 3 35 49,49 10,63 26,6 8,86 2,29 33,98 3,54 2,98 



ja 

stroomschema berekening momentconstante 
Bijlage 9 

A 1 :=N+2 
A4 :=(N+4)i*:6 
A6 :=(N+6)*120 
A8 :=(N+8)*5040 
Ai0: N+i0 *362880 

Betekenis symbolen 

N:=verstevigingsexponent 

B:=rekengrootheid 

A1 ••• 10:= (2k+n)(2k-i)! 
. 2k 2 

WREK2 ••• 10:=ln ( 1-(d/R) + d/R 
ALFA:=d/R=plaatdikte gedeeld 

door kromtestraal 
M CONST:=momentconstante C d2 

( 

. ' 
ONST:= 1 y.n WREK2 WREK4 WREK6 WREK8 WREK10 

. ALFA2i*:B i*: WREK * A 1 * A4 i*: A6 i*: AS * A 10 

, . 
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Bijlage 10 

Proefnumrner buighoek buighoek wid 
C d 

belast onbelast lfJ lfJ F 

16 26,1-442,5 91°45' 93°50' 2°05' 2,08 10,4 26 

17 26! 1-442 94°10' 97° 2°50' 2,83 13,5 34,5 

19 31,6-442,5 98°55' 101°30' 2°35' 2,58 12,6 -

20 31,6-442 92°45' 96°05' .3°20' 3,33 15,8 40 

21 31,6-443 90°30' 92°05' 1°35' 1,58 10,5 24,7 

22 31,6-442,5 94° 96°55' 2°55' 2,92 12,6 33 

23 49,5-443 85°35' 88°45' 3°10' 3,17 16,5 43 

24 49,5-442,5 86°15' 90°10' 3°55' 3,92 19,8 54 

26 49,5-443 96°55' 100°10' 3°15' 3,25 16,5 -

30 59,7-463 84°50' 88° 45' 3°55' 3,92 19,9 -

33 59,7-463 94
6 98° 4° 4 19,9 -

34 59,7-463 86°20' 90°30' 4°10' 4,17 19,9 55 

35 59,7-462 95°15' 100°25' 5°10' 5,17 29,8 89,7 

37 55 -462,5 92°45' 96°50' 4°05' 4,08 22 62,3 

38 55 -463 93°20' 97°20' 4° 4 18,3 -
41 55 -463 89°40' 93°45' 4°05' 4,08 18,3 48,7 

Praktisch gevonden waarden. 
t . 
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Bijlage 11 

En..1cele kracht-weg krommes 

.. t . 

verplaatsing van de 
stempel (Z-coordinaat) 1cm~4mm 



Bi.jlage 12 

-, 

'MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

spec. verBtev. elast. model 
MateriaaJ. spanning exponent mod. vloeigr~ 

r 

C N/mm 
2 E N/mm 

2 (T, N/mm . n vo 

Aluminium 99,5% 130 0,30 7 104 9 

Al-Mg-Si 420 0,20 6,8 104 120 

Kope:r-electrol. 410 0,10 12,5 104 220 

Kope:r-gegloeid 420 0,35 12,5 104 20 

EMS 58-leverloest. 650 0,15 9 104 210 
r 

KMS 58-gegloeid 650 0,25 9 104 125 
.' 

EMS 63 650 0,25 8,5 104 125 . 

MS 72 780 0,45 8 104 18 
-

104 Staal C 15 720 0,25 21 110 
-

104 C 22 850 0,26 21 215 

C 35 930 .0,22 21 104 200 

c 45 1030 0,22 21 104 230 

C 60 1100 0,15 21 104 430 

Molybdeen 900 0,08 
# - -

Nikkel 1100 0,42 21 104 25 

mrs 18/8 1300 0,40 2,1 104 45 

mrs diept rekkwaJ. • 1500 0,60 20,3 104 1,0 

119 



Bi.jlage 13 

BEREKENING BUIGEND MOMENT VOOR lVIATERIAAL MET VOORVERSTEVIGING 

Bij dit modelgaan we er van uit,dat de a
2

=o en hiermee dus 

ook,dat S=O 

Bepaling van de spanningen 

a = t~ lal . 1 

hierin is de effectieve rek 

dit geat sarnen met bovenstaande relatie: 

De rek in buigrichting was gelijk aan: 

Na substitutie geeft dit: 

Voor Z ~- ER geldt nu : 

a1= c~ (~ In( 1+Z/R+E) + 0o)n 

a
3
= a

1 

Voor Z < - ER geldt : 

120 

. ' 



Bepaling buigend moment 

We lossen eerst het gedeelte op voor Z ~-ER 

stel: (IJ In( 1+Z!R+E) + 8
0

) = x en ( 1+Z/R+ E) = A 

dx 2 1 1 d 
= fJ (1+Z!R+E) R z 

jza;dz wordt nu j Z ~2A V3. ~c xn d.:x: of weI: 

R C f Z A xn dx 

We kunnen A oak schrijven als: 

of 

Z kan geschreven worden als: 

Z == (1+Z/R+E)R - R( 1+E) of Z/R = A - (1+E) = (exf/~ e-&13/2 - (1+E) 

Vullen we dit in, in de integraal,dan krijgen we 

. R2C If exf3/~ e -&£/2} {( ex)3/~ e -8£/2 - (1+E) } xn dx = 

R2C J (exf3. e -8£. xn dx - R2C J (1+E)( eX (/2 . e -&fJ/2• xn dx = 

R2C e -8£ if eX~ xn dx _ R2C (1+ E) e .8(j3/21 eX'{3/~ xn dx 

Deze twee integraaltermen worden afzonderlijk opgelost. 

De eerste term wordt: 

Na integratie en invulling van fte grenzen: 

.. 
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De tweede term wordt analoog aan de eerste: 

(y'3'/2)k 6 en+k+1 

(n+k+1) k! 

Nu krijgen we de oplossing voor Z < -ER 

(1"1= C 2$ (2$ In( 1+Z)R+E) + b o)n 

(215 In(1+Z)R+E) + (0) = (-2)j In(1+Z/R+E) + bo) = y 

dy = -~ (I+Z)R+~ ~ dz 

. Jz <r1dz = -c R J Z A yn dy 
( 

De oplossing van deze integraalterm gaat analoog aan de 

·vorige. Het uiteindeIijke resul taat is: 

. 2 -'1360 DO j3kC-2lS Int1+ho/R+E) + J )n+k+1 Vjk &on+k+1j 
-R C e k~O (n+k+1 )k! . G + (n+k+1 )k! 

+R2C( 1+E) '[300/2 ~ jill/2 )kC -213 In'1+ht>{R+E) + Oo)n+k+1 + 
k=O (n+k+1 )k. 

t • 

C V3/2)kJQn+k+1 I 
(n+k+1)k! 

Na samensteIIing van de vier gevonden termen krijgen we de 

vergeIijking van het buigend moment van materiaal met veer-

verst eviging. 

. . 

• 
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3k/ 2 . (-2£ In( 1+ho(R+E) + Do)n+k+1 } 
(n+k+1 )k! 

2 
00 3k/ 2 ~ A n+k+1 / 00 1,6'( )k~n+k+1 L - U,-, + e 1 22 (1+ E) L \!;L2 I 

- k=O (n+k+1)k! k=O (n+k+1 k. 

+e~ (1+E) I {(Y5(2lC -2/1£ In( 1+ho/R+E) + DO)n+k+1 
k=O (n+k+1 )k! 

CyY2)k( 2ff5 In( 1+hb/R+ E) + 00 )n+k+1 Ij 
(n+k+1 )k! 

Onder het sommeringsteken staat in sommige termen de factor 

1/2 ;dit ku.:t:men we elimineren door de tenn met 2 te vermenig-

vuldigen. Het buigend moment wordt nli: 

Mb = R2C e -VS& (1-2etc 1+E» I I {3k
/

2
( -2(/J In( ;+hO/R+E) + oo)n+k+1 

k=O (n+k+1 )k. 

3k/2( 2$ In( 1+hb/R+E) + oot+k+1
}_ 

(n+k+1 )k! 

. . 
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