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Eerst wordt aen theoretisch buigmodel voor plaatbuigen opgezet 

e n worden de begrippen gedefinieerd en de aannamen vastgelegd. 

Vervolgens wordt van ieder verricht experiment het doel, de uit

voering, de opstelling, de waarnemingen en de conclusie be

handeld. 

Tenslotte worden de gevonden resultaten aan het. theoretisch 

model geverifieerd. 

Een voortzetting van dit onderzoek dient gericht te zijn op 

verdere verfijning en uitbreiding om tot een meer betrouwbaar 

en algemener model ta komen. 

Voor een nader onderzoek komt in aanmerking: 

~ de experimenten op identieke wijze uitvoeren eerst met andere 
tt. 

mare1alen ,later ook met andere diktes. 

k de gevonden kriteria nummeriek vast Ieggen en de nauwkeurig
heid hiervan bepalen. 
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Voorwoord 
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M •.. Smaets 
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INLEIDING 

Buigen: 

Buigprocessen zijn die, welke onder invloed van een buigendmoment of 

door het aanbrengen van een bepaald spanningstoestand, ve rlopen. 

Deze processe n behoren tot de v~rvormende bewerkingen. 

De meest in de industrie vocrkomende buigprocessen kunnen we als voIgt 

samenvatten: 

PROCES TOEPASSING 

Het profielbuigen konstruktiewerk 

Het buigen van pijp (rond en stoomkete:::' installaties, buis 

vierkant) konstrukties, haken kleding industrie, 

onderdelen van een ketting, 

Het buigen van draad en staaf clips, bouw (bewapening) etc. 

Het ·buigen van plaat of strip carrosserie onderdelen, kantoor-

meubelen, onderdelen fabrikage 

elektro technische industrie etc. 

In het algemeen kan men een lichaam in drie richtingen buigen. 

Bij het buigen van "smalle " produkten wordt de vervorming, vocral bij 

een kleine buigradius, driemensionaal, omdat de doorsnede van het onder

deel in aIle drie de richtingen wordt vervormd. 
I I 

Een kenmerk bij plaatbuigen is, dat de stijfheid in een richting groot 

is ten opzichte van de twee andere richtingen, zodat we hier kunnen 

rekenen met het buigen in twee richtingen. 

fOm een nist te gekompliceerd model te krijgen, zullen we ons in eerste 

instantie beperken tot het buigen van plaat in een van deze twee richtingen. 

Ons te onderzoeken model kunnen we dus definieren als vlakke buiging. 

Op het buigen van plaat kunnen de volgende processen van toe~assing 

zijn: (Veenstra bIz. 79) 



locale span-. 
proces schema ningstoestand 

vrij buigen van 

* plaat 

buigen ~ afkant 
afkant persen 

concaaf afkanten @ d hordden -"'f 

---I 

d convex afkanten '~ t .. 
borde len 

falsen ~ 
strekbuigen 

deformatie 
gebied 

gebied onder 
buigstempel 

gebied in bocht 
en flens 

gebied in bocht 
en flens 

gebied in bocht 
en nens 

gebied in de 
bocht 

totaal 

deformatie 
toestand 

niet 
stationair 

niet 
stationair 

niet 
stationair 

niet 
stationair 

niet 
stationair 

niet 
'stationair 

Opmerkingl Bij het strekbuigen wordt er niet aIleen naar een gebogen 

vorm gestreefd, maar worden tevens de sterkteeigensohappen van het 

materiaal verbeterd. 
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Bij het buigen kan niet elke willekeurige straal toegepast worden. 

Hoe kleiner deze wordt des te groter het gevaar van scheuren in de 

deformatiezone. 

De toelaatbare buigradius wordt berekend uit de maximaal toelaatbare 

vervorming van het oppervlak van het materiaal en blijkt sterk afhanke

lijk te zijn van de deformatiegraad van het materiaal. 

In de praktijk wordt de maximaal toelaatbare buigstraal meestal niet 

berekE.'fld, maar grijpt men terug naar vroeger opgedane ervaringen, omdat: 

1 Het huidige theoretisohe model niet·universeel is voor aIle materialen 

( hoofdzakelijk voor de staaleoorten met een verstevigingsexponent van 

"'.hiO,2 ). 

2 Andere kriteria dan het instabiliteitskriterium belang:!:'ijker zijn. 

3 Men niet van de theorie op de hoogte is. 

Daar de buigprocessen in de ~raktijk zeer veelvuldig voorkomen, zijn er 

veel opgedane ervaringen in handboeken vastgelegd (zie by. W.P.Romanovski 

ft Handboek van de moderne stanstechniek" ), maar veel verdeI' dan globaal 

toelaatbare waarden en praktijkformules komt men hierin niet tegen. 

Het onderzoek dient gericht te zijn op : 

Het nader analysElren van het buigproces, zoda teen beter " praktisch" 

inzicht wordt verkregen van wat er tijdens het buigen met het materiaal 

gebeurt. 

Hierbij dient tevens het trajekt tussen insl10eren en breken van het 

materiaal bekeken te worden, omdat andere kriteria dan het instabiliteits 

kriterium belangrijker kunnen zijn. 

Bijvoorbeeld : 

A Bij het buigen van een scharnier van een tuinhekje is het instabiliteits 

kri terium niet interessant. Het aanwezig z1Jn vankleinE: scheurtj es is 

hier toelaatbaar, daar er nauwelijks krachten op warken en de gevraagde 

levensduur toch weI gehaald zal worden. 

B Daaren tegen zal bij een veertje in ee~ machine , dat veelvuldig aan 

wisselende belasting onderhevig is, deze schaurtjes niet tcelaatbaar 

zijn, omdathet aan de gevraagde levensduur meet voldoen. 
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C Bij het vervaardigen van bv. kantoormeubelen (kasten) mogen de ge

bogen rand en gerust scheurtjes bavatten, omdat ook hier de krachten 

te verwaarlozen zijn en het produkt voor de lakbehandeling een pla

muurbehandeling krijgt, die de scheurtjes voor het oogvoldoende zal 

wegwerken. 

D Krijgt het gebogen produkt met scheurtjes een nabehandeling in de vorm 

van een chemisch bad (bv. verchromen) , dan zullen de zuren van het 

ontvettingsbad he t produkt onder de ohroomlaag aantasten en zal de 

levenaduur van het produkt vroegtijdig beeindigd worden. 

E Soma moet een gebogen produkt aan hoge oppervlakte gesteldheidseisen 

voldoen.Vloeilijnen bV. zijn in verband met de lakbehandeling bij 

oarosserieonderdelen niet toelaatbaar. 

Andere dan het theoretisch instabiliteitskriterium belangrijke kriteria 

zouden kunnen zijn: 

1 Oppervlakte gesteldheid van het gebogen produkt 

( het weI of niet toelaatbaar zi~n van bv. (haar)scheurtjes of vloei

lijn) • 

2 Geometrie van het gebogen produkt. 

( nauwkeurigheid van de kromtestraal bV. knikken van pijp.) 

, Het nog kunnen opnemen van energie door het gebogen produkt. 

Hetdoel van dit onderzoek is , een begin te maken met het buigproces 

beterte leran kennan, waardoor de huidiga theorie uitgebreid zou 

kunnen worden.Er wordt gepoogd voor de praktijk belangrijke (zichtbare) 

kriteria te vinden en deze in een theoriemodel vast te leggen. 

Door rekmetingen die door middel van een ~stermethode worden gerealiseerd 

is informatie over het deformatiegebied verkregen wat het inzicht in het 

buigproces heeft vergroot. 

In de volgendehoofdstukken worden eerst de begrippen gedefinieerd die 

in de theorie gebruikt worden. Vervolgens wordt een theoretisch buigmodel 

opgezet en worden de experimenten en resultaten besproken. 

Opmerkin~ : Omdat 'geatart 1s met een orienterend onderzoek en van te voren 

7 



niet te voorspellen 1s , welke buigk~iteria goed te def1nieren zijn, 

worden de experiment en uitvoerig in d1t verslag besproken. 

Getracht is, hier1n d~Qvolge~de gedachtengang vast te leggen. 

8 



HOOFDSTUK 1 

1 .. 00 S;rmbolen 

symbool 

b 

10 

So 

C 

n 

G1,2,3 
S 1,2,3 

61 

F1 

Ao 
A1 

11 

elf 
w 
s 

11 

1 .. 0.1 Definities 

dimentie 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

radialen 

mm 

mm 

Nm 

omschrijving 

stripbreedte 

oorspronkelijke striplengte zie fig.. 1 

oorspronkelijke stripdikte 

specifieke (effektieve) spanning bij 
, 

5:: 1 (Nadai) 

verstevigingsexponent 

hoofdspanning in 1,2,3 richting 

logaritmische hoofdrek in 1,2,3 richting 

maatrek 

lengtetoename van lengte 1 

kracht ten gevolge van (}j 

oorspronkelijk oppervlak 

oppervlak na deformatie 

momentane striplengte 1 

kromtestraal t.o.v. neutrale lijn 

afstandverzameling materiaaldeeltjea 

t.o.v.neutrale lijn 

kleine hoekverandering t.g .. v. deformatie 

verplaatsing van de neutrale lijn 

stripdikte na deformatie 

buigend.moment 

Het neutrale vlak is de verzameling materiaaldeeltjes, die in de be

schouwde belastingtoestand geen rek in buigrichting hebben. 

Het centraal vlak is de verzameling materiaaldeeltjes, die in de oor

spronkelijke, vlakke plaat op de halve dikte zitten. 

Het sYEmetrievlak is het vlak van symmetrie voor de uitwendige belasting 

loodrecht op het vlak van buiging. 

X;opse kant is een zijkant van de plaat loodrecht op de walsrichting. 
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Plaat is materiaal van dusdanige afmetingen dat vlakke deformatie 

veronderateld mag worden. 

1.0.2 Afkortingen 

K.M.s 63 
spo 

Kneed messing met 63% koper 

single pickled ordinary steel (aanduiding volgena 

E K S G normen) 

10 



HOOFDSTUK 2 

2.0.0 Hat theoretisch buigmodel 

2.0.1 Ter vereenvoudiging van het model worden de volgende aannamen 

verondersteld I 

1 Het materiaal is isotroop, homogeen 

2 De voarvervorming laten we buiten beschouwing 

3 We gaan uit van vlakke deformatie zander randverschijnselen 

4 Tijdens het defarmeren wordt volumeinvariantie verondersteld 

2.0.2 Definities van het deformatie model ter plaatse van het symmetrie

vlak (zie figuur 1)~1~ 

Het symmetrievlak is schuifspanning vrij en is dua een hoofdvlak. 

De richtingen loodreoht op het hoofdvlak zijn hoofdrichtingen en de 

normaalspanningen in deze richtingen (= totale spanning) zijn 

dus hoofdspanningen. 

We definieren de hoofdspanningen 

G7 = spanning in buigrichting 

Oi = spanning in breedterichting 

as = spanning in dikterichting 

Volgens von Mises bedraagt de effektieve spanning e= 
- '2 '2. )'2. ) '2. 

2. (J == (Vi - u?.) + (G;. - U?, + (G; - (jj 

Analoog aan de hoofdspanningen definieren we de hoofdrekken: 

0, = rek in buigrichting 

02. = rek in breedterichting 

33 = rek in dikteriohting 

Deeffektieve rek bedraagt: 

lJ 



3 . -i'6N6TE 

Fl Ii> , 

HEr C,EBD6EN MRTER1RRL 

r2 



De spa.nning rek relatie volgens ('Levy-von !VIises 

db, = dAU;; - c.;:[fii) clA=: J;I.; 
d ~2 = d)" (U2 - 6\ ;. (flo ) 

d ~3:::: ciA (U3 - G2. ~Ol ) 

Met volgens Nadai 
_ -0 

() == c ~ 

Voor de plastische rek definieren we de natuurlijke rek ala 
/volgt • 

'!q= lengte voor deformatie 

11= lengte na deformatie 

. De grote proportionele rek of maatrek wordt gedefinieerd 

. A . 1 
~::::. /c1. A = "~ A-:.. 

();' ...fa 

Tusaen beida rekdefinities bestaat due de volgende relaties 



2.0.3 Het rekmodel 

We gaan uit van vlakke buiging van plaat, dus volgens de defi

nitia treedt vlakke deformatie op, dUB de rek in de9reedte 

richting 3.2. = 0 

Tevena volgt uit de aanname van volumeinvariantie tijdens de

forma tie t 

dus JJ + b'?> = 0 waaruit voigt h::::;-l 
dus de deformatieweg is recht of S~ 

[J.5 = 8" 
Det4l'f'nktieve rek VIR':> 6ED6FINI£ERD 

cl ~:: V~ (clS;\ d 5;" +- d 5;)-
substi tueren vIe 52. = ·0 en S I ::: .... $'3 

dan w6rdt 

" '2. C ~ cJ+ = V3 () I 

~ :::'-~~l 
- y3 



2.0.4 Het spanningsmodel (zie figuur 2)~/~ 

Volgens Levy yon }1ises: ge~dt de spanningsrek reIa.tie; 

dS 1. ::::: dA (U'2. - G3 + VL) 
. 2-

Ui t rekmodel voIgt d E'l. :::::. '0 

dus 0 = dA (Uz. - 63 ~ (fi ) 

MET 

of <h ~ (G3 ~ Ql ) ( riA =1= 0) 

'vfe stellen I CG} = \ m [ Ui o~m L I 

dan wordt Uz. ::: rn.,... I Vi 
'2. 

De effektieve spanning kan bepaald worden uit de von Mises 

vloeivoorwaarde 

2. if" 7.=. lUi _, (f,J 'L + ( G;. _ U; ) 'L 1- (V; + ~ ) '2. 

== (Vi - ~;' 0i)2 + (mil· 6i -'m6i)' t- ( rn (ji - Gi t 
2. 2 { )'t 'l. ( ) '2. 2 I ) '2. 7. r. '2. ' . '2. r. '2. = U; - (m+l) G7 + 11'1;' (), + m;' VI _ m Lmtl (J7 + m"o, + rn1. u1 _'2 rob, tv. 

'. 2. 2.. ..,......:l = i (), - '3 m V, + i: m'2. (I I 

cf=- Gi V~ r~;i._ \ In + ~ 

I cf:=- IT V3 (j[ I] 
Ind i en m = 0 =:::yr U3 == () -eh U; -:::: -4: Ui 

dan is U =- 4 'fi (fi 

15' 



( 
M ) 

M 

3 

2,...-. __ ___ 
{ 

FIG 2. 
Her SPflNNINGS MODEl. op £EN fLEJI1£NTJE d)t 
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2. 0.5 Instabili.tei t bij vlakke defo1"ma tie 

Plastische instabiliteit treadt op indian bij toenemende ver

vorming de kracht door maximum gaat. \"'e namen hier dekracht 

P1ten gevolge van Gi (grootste spanning) 

dus lli.:::. 0 
?J S 

(fj =. 2\{3_ if" 
, 3frfl=l) 

-
\ r::: r.- FZ -i V3 S 

dUB F1 == 2.V 3 \J. o..Q.. 

'3(m-1) 
_ _0 

Volgens Nadai geldt: V..::: c. & 
C ,r::" - n R -J:V3 S 

_ f I .:::. 2. V ".5 C. . $. o·..e 
'3Lm-tl _ 

[ 
1:-)0-1 _J.'f3 S 

_ ~F, =- 2.V3 .c. AD nlS . e '2. 

()~ ?,Lm-I) 

d fi ;:: 0 elliS n..,. Sic - -t V3 ::::. 0 
;,s 

De kritische effektieve deformatie 

17 
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2.1.0 Bepaling van de kritische kromtestraal (zie figuur ;)Jk,') 

De lengte na deformatie van een elementje dy op afstand y van 

het neutraal vlak wordt , 

De lengte voor deformatie' is f d f 
De maatrek A bedraagt dus 

I:l.:::::: (f t y) d <f ~ f d f :=. Y-
fdcp . r 

Aan het oppervlak van de plaat (uiterste vezelafstand) bedraagt 

'deze 
Ll ni 11)(':::::' ,J;S 

'2.f 
De verplaatsing van de neutrale lijn kunnen we als voIgt be

palen. 

Het statisch moment over de doorsnede = 0 (voIgt uit evenwicht 

va.n krachten) 
~+w 'l.. 

d 1/$ f (jj .1. cL Y == 0 

-(i--W) 

5:: ~ (~+IJ::;1tt{lt y) . r 
- ¥- 4 (, + tJ 

o 

fe 



M 

F,G '3 

DE GEDMETRIE VRN eeN INF/NIT~SIMFlRL REEpje TER PL.RRTS£ 

Vf!1N NET SUMM£TRIE VLAK NA DE BELRSTJNG. 

19 



Omdat n gaen geheel gatal is, zijn da intagralen niet ana

Iytisoh oplosbaar. 

Door reeksontwikkaling zijn za eohtar weI te benaderen. 

(zie Veenstra interne notitie T.R.) 

We zullan hier volstaan met het geven van de uitkomsten waarbij 

de invloed van de verstevigingsexponent .in .eerste· instantie 

buiten besohouwing wordt gelaten 
vi _ s _ ll".....,J< s -BfS -. '-t 

Voor de maximale buigrek kan nu geschreven worden 

A ::;:! -t .,..w' - ~ [I i-- ~f) 
mt..x. f - 2f -, 

De relatie maatrek- natuurlijke rek is gedefinieerd volgens: 

~:: --&{Llf-I) 
dUB de grootate natuurlijke rek wordt: 

g J)1q. x ::: .1n. [ tp L I + ttSp) + IJ 
Ranteren we het instabiliteitskriterium bij vlakke deformatie, 

dan geldt: 

dus: ~ [~ l J .,.. ff ) + I J h 

Anders geschreven, {&l" + It (fa) - 8 ( eA 
_ ,) ::; 0 

D e bruikbare oplossing van deze vierkantsvergelijking luidt: 

Ii 
s 

Opmerkingen 

1 De kritisch (gemiddelde) kromtestraal blijkt uitsluitend vam 

hat verstevigingsgedrag en de dikte van het materiaal af

hankelijk te zijn. 

2 De praktijkformule is van deze formule 

afgeleid doo- bovendien nog de volgende aannamen te maken. 

a.er treedt geen verplaatsing van de neutrale laag OPe 

2.0 



b. de dikte van het materiaal verandert nagenoeg niet (5 ~ So) 

e. de be trekking geldt aIleen voor kleine waarden van het ver

stevigingsexponent (bv. staal 0,2 ) want dan geldt de benadering 

e.n :::: (, +- n) 
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HOOFDSTlIIK 3 

Bespreking van de experimentenn 

;.10 Proer 1 

;.11 ~ Er dient onderzocht te worden wat er uiterlijk met een materiaal 

gebeurt, dat gebogen wordt vanuit ongedeformeerde toestand toe en 

met breuk. Hie ruit kunnen voor de praktijk bruikbare kriteria 

gekozen worden. 

;.12 Uitvoering 

Voor de eerste serie proeven .. zijn vier proe£plaatjes gemaakt nl. 

Proef materiaal norm armetingen 

no. aanduiding dikte lengte breedte 

mm. mm. mm. 

1 messingpl. Kms. 6; 1 15 55 
2 messingpl. Kms. 63 4 28 50 
3 staalplaat s.p.o. 1 15 55 
4 staalplaat s.p.o. 4 28 50 

Messing is gekozen omdat het materiaal een regelmatig gedrag heert 

en gemakkelijk derormeert. 

Staal s.p.o. is gekozen .. omdat het een algemeen veelvoorkomende 

ordinaire staalsoort is. Mocht s.p.o. slecht voldoen, dan kunnen 

altijd nag andere materialen aan bod komen. 

De lengte en breedte maten:::~van de proefplaatjes zJ.Jn aangepast 

aan het te gebruiken buiggereedschap. De dikte is aangepast aan de 

toelaatbare belasting van de te gebruiken trekbank. 

Er zijn verschillende diktes gekozen om de eventuele invloed hier 

van te onderzoeken. 



Om optimaal de veraohijnselen van het oppervlak te kunnen waar

nemen, worden alle proefplaatj'9s op de plaats vlaar het materiaal 

gebogen wordt, elektrolytisoh gepolijst. 

Om het materiaal te kunnen buigen in het buiggereedsohap, dient 

het iets doorgezet (vC?orgebogen) te worden, afhankelijk van de 

maximaal toelaatbare trekkraoht van de trekbank. 

Voor 1mm plaat blijkt een hoek van ongeveer 120 0 noodzakelijk 

en voor 4mm plaat bedraagt de hoek 90 o .Dit wordt gerealiseerd in 

een V-stempel. Hierdoor wordt weI de eerate buigfase aan het 
oog onttrokken:(enis 5q jO, maar 'dat-is hier'niet; reiey-ant) 

am zoveel mogelijk het theoriemodel (vlakke deformatie) te be

naderen worden de plaatjes volgens sohets gebo~en. 

GEPOl-VST :- --r---; 
.-r- - I - I -

I I , ------, 

- -t 

Figuur 4 

,;.1; QRstellinfl 

De opstelling van de proef dient zo te zijn dat tijdens hett 

bUigen oontinu zoveel mogelijk van het proefstuk te zien is. Daar 

dit bij een V-stempel niet het geval is, wordt een speoiaal buig

gereedsohap (zie foto 1) 

FOIO I 
'2'3 
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ontvl')rpen, dat aan 4e trekarmen van de "Hounsfield Tensometer" 

(zie foto 2), max. belasting 2 ton, bevestigd kan worden.; 

foto 2 

Het te onderzoeken: .. ma teriaal word t tussen de binnenste bekken van 

de buigmal geplaatst. 

Tijdens het buigen blijft het oppervlak continu zichtbaar. Het 

materiaal moet zo ver mogelijk gebogen worden, dUB indien moge

lijk tot breuk. 

;.14 Waarnemingen 

Messina: 

1 Zowel bij een dikte van 4mm als bij 1mm (in mindere mate) wordt 

na het doorzetten matheid waargenomen op de plaats waar de 

grootste rek optreedt. (aan het 9Ppervlak buitenkant buigzone). 

De polijstlijnen zijn in dit gebied niet meer zichtbaar. 

De kleine neusradius van het stempel veroorzaakt een vrij scherpe 

indrukking (binnenkant) bij het 4mm dikke materiaal. 

2 Tijdens het verder buigen van de dunne plaat totdat het dubbelge

vouwen is, wordt aIleen in het deformatiegebied een kleine toe

name van de matheid Waargenomen. 

Bij een nadere beschouwing onder de stereomicrosooop (30x) blijkt 

alles zich sleohts direkt aan het oppervlakaf te spelen. 
(het hoogte patroon van de yersohijnselen is door de stereomioros-

ooop bekeken.) 
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- II 

; Bij 4mm plaat worden na matvorming ondiepe gleuvenin breedte 

richting waargenomen. 

Deze worden steeds dieper en breder bij verder buigen. In dub bel 

gevouwen toestand heeft het materiaal aIleen in het deformatie

gebied e~n vrij ruige uboomschorsstruktuur". 

Aan de kopse kanten zijn randeffektenwaar te nemen. De randen 
. . 

staan iets omhoog doordat de buitenomtrek de neiging heeft hoI 

te staan. 

Staal 

Dezelfde verschijnselen (zowel bij sen dikte van 1mm als 4mm) 

treden hier op als bij messing , eehter in iets minder sterke mate. 

De overgangen vande ene naar de andere fase is hier duidelijker waar 

te nemen. (mindel.' geleidelijk) 

3.1.5 Conclusie 

1 Beide materialen kunnen geheel dubbel gevouwen worden zonder dat 

61.' breuk optreedt. Hat braukkriterium wordt dus niet bereikt. 

2 AIle zichtbare verschijnselen zijn waar te nemen in het gebied 

waar het materiaal het sterkst wordt gedeformeerd. 

; Ret mat worden van het materiaal wordt veroorzaakt door het uitdraaien 

van kristallen aan het oppervlak uit het er direkt onder gelegen 

rooster. 

4 De "boomsehorsstruktuur" kan een begin van seheurvorming zijn. 

5 Bij dikker materiaal zijn er meer verschijnselen ( gerichtheid 

boomsohorsstruktuur randverschijnselen) en zijn deze duidelijker 

waar te nemen dan bij dun materiaal. 

6 Bij staal zijn de verschijnselen iets zwakker 1 maar betel.' te 

onderscheiden dan bij messing. 
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3.20 Proef 2 

3.21·~ Controleren of bij dikker materiaal de verschijnselen beter waar 

te nemen zijn. 

3.22 Uitvoering 

Omdat staal een beter onderscheidingsvermogen van de verschijnselen 

ta zien heeft en dik materiaal meer verschijnseIen te zien geeft, is 

het uitgangsmateriaal voor deze proef staien strip (s.p.o.) 

afmetingen b= 300mm 1= 150mm 50= 12mm 

Ret materiaai strip maar door het in de breedterichting (tevens 

walsrichting) te buigen , kan het toch als pIaat beschouwd worden 

daar b groter dan 1. 

De lengte van de strip is aangepast aan het te gebruikenLV-stempelT 

3. 23 QE..~tellil:!.t! 

Bij proefplaten van deze afmetingen is het niet meer mogelijk (door 

de grote krachten) zonder V-stempel te buigen. Het oppervlak wordt 

nu weI aan het oog onttrokken tijdens het buigen. 

Door zoveel moge-lijk discontinu te buigen en teikens het materiaal 

uit het V-stempel te nemen kan het proces toch nog redelijk gevolgd 

worden. Het V-stempel wordt op een HU.ller per~ (ma.x drukkra.chtstoter 

60 ton en pIooihouder 40 ton) gemonteerd. 

Opmerking : Om zoveel mogelijk strekbuigen tegen te gaan (andere 

spanningstoestand) dienen de radii van het V-stempel groot te zijn 

en het oppervlak glad. 

GfsnJa('I 

STREK'BUIGEN 

figuur 5 
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3.24 v/aarnemingen 

Tot 23 ton deformeert het materiaal niet plastisch. Net boven de 

23 ton vervormt hetmateriaal direkt gevo1gd door breuk. 

Doordat de (elastische) energie zich ophoopt in de pers en het 011e

circuit, komt dezeb1j het weg va1len van de druk plotseling vrij. 

Hierdoor wordtte 1aat gereageerd en scheurt het materiaal voordat 

ingrijpen mogelijk is. De Dcheur loopt over de gehe1e breedte inhet 

midden van het deformatiegebied. In het midden is duidelijk "boom

schorsstruktuurl! waar te nemen. De gleuven in deze struktuur b1ijken 

inleidingen tot scheurvormingen te zijn. (zie foto 3) 

foto 3 

De Bcheur plant zich wederzijds van de symmetrielijn onder:': 45° . 

inhet materiaal voort. (zie foto 4) Het 1aatste'gedeelte staat lood

reoht op het oppervlak. (zie foto5) Aan de rand en van de kopse kanten 

zijn duidelijk randversohijnselen waar te neman. (ziefoto 6) 
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FOTO 4 5CHEVR PUfN7 ZlcH V!gDeRZ~D.5, VRNPf SYMI'1&T~IE/.JJN 
QtiDPR 'iSo V~{)RT.LINOVER.GflNG VI1Nftlf WtflR FtNDlEe.G 

~el'n $<-Hfl/I? WEWg, tg Nf;iMEH. 

FOTO 5 I)C.HE VR KDPSJ;' KffNI 

FOTO 6 BRNDVE'RSU/~N5r;L 
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3.25 Conolusie 

a au, 

1 Het plastisch gebied is bij dit materiaa.l te n opzichte van het 

elastisch gebied zeer klein. 

2 Ook hier is een eerder gevonden verschijnsel uboomschorsatruktuur" 

waar te nemen. 

:3 De inleiding van de scheuren worden veroorzaakt door schuifspanningen 

hetgeen in overeenstemming"is met de theorie (grootste spanningen 

in 1 en '3 richtingen dua grootste schuifspanning onder 45° met het 

1-3 vlak) Dit kan met de cirkels van Mohr worden toegelicht (zie 

figuur 6) bIz. 29 

Het laatste gedeelte van de scheur wijst op een isostatische 

epanningstoestand. 

4 Het verloop van de soheur schijnt afhankelijk te zijn van de opper-" 

vlaktegesteldheid van het materiaal, preciee voordat het materiaal 

gaat soheuren. (De echeur voIgt het verloop van de boomschorsstruktuur) 

5 Er treden duidelijk randeffekten op (zie foto 6) bIz. 28 Het 

materiaal aan de buitenomtrek gaat naar binnen staan en aan de binnen

kant wil het naar buiten gaan staan. Het oppervlak heeft hierdoor 

de neiging om een iets holle vorm aan te nemen. Het oirkelraster 

aan het oppervlak vertoont aan de randen in het deformatiegebied 

een ander beeld dan in het midden van de plaat. Hier worden de 

oirkels zowel in de 1 als in de 2 richting gerekt, terwijl de 

cirkels in het midden aIleen in de 1 richting worden gerekt. 

Dit verschijnsel kan als voIgt verklaard worden: 

We beschouwen een smalle strip (zie figuur 7) 

fig. 1 
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dan zal het materiaal na buigen de getekende vorm aannemen. 

Het materiaal in punt P, gelegen in het midden van de buigzone, 

wordt tijdems het buigen het sterkst gerekt in de richting van de 

pijl (zie fotc 11) bIz. 42 

Er zou ter plaatse een volumeverkleining ontstaan, indien er rek 

dwars op de pijl zou zijn. (volumeinvariantie) Zolang het materiaal 

niet scheurt moet er dUB intern materiaaltransport plaatsvinden. 

Het materiaal bevindt zich net. voor scheuren in een plastisohe toe

stand, dus het materiaaltranaport moet door sohuifspanningen gereali

seerd worden. Uit het minimumenergie-prinoipe voIgt, dat dit bij 

strip 1 ~ in tegenstelling tot plaat) in de riohting van de plaat

breedte. 

Het randmateriaal gaat van buiten naar binnen; aan de rand en kan van 

geen materiaaltoevoer sprake zijn en zal het ter plaatse een andere 

vorm aan gaan nemen. Aan de binnenkant werken in plaats van trek

spanningen drukspanningen, dus zal er hier een ophoping van 

materiaal ontstaan. Op analoge wijze is hier de uitzetting aan de 

rand en te verklaren. 

;.3.0 Proef 3 

3.3.1 ~ Uitgaande van dezelfde oondities als bij proef 2, de gevonden 

kriteria proberen waar te nemen. 

3.3.2 Uitvoerin~ 

Hetzelfde ala bij proef 2 nu echter rekening houdend met de elasti

citeit van de pers en het kleine gebied van het materiaal. 

3.;.30pstelling 

Identiek aan proef 2. Het V-stempel wordt opgevuld met hout om bij 

plotselingbreken van het materiaal de opgehoopte energie in de pers 

op te vangen (persbeveiliging). 

;.;.4 Waarnemingen 

Het materiaal begint bij N23 ton plotseling te deformeren. 1ste buig

fase. Het deformatiegebied tekent zich duidelijk af door matvorming 

tussen 2 schijnbaar evenwijdige lijnen rond het symmetrie-
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vlak. 

2de buig£ase. Gerichtheid van de struktuur is waar te nemen. 

De omtrek van het materiaal voIgt niet geheel de neusradiua. 

1 . 

£iguur 8 

3de buig£ase. Begin uboomschorsstruktuur" waar te nemen (iets diepere 

gleuven) tevens plaatselijk soheurtjes waar te nemen in de diepere 

gleuven. 

4de buig£ase. Duidelijk "boomschorsstruktuur". Een grote soheur waar 

te nemen in gleu£ van de boomsohorsstruktuur. Tevena zijn er vele 

kleine soheurtjes te zien. De voortplanting vah de soheuren in dik 

materiaal is groter. 

5de buig£ase. Het materiaal breekt. Verloop van het breukvlak vertoont 

veel overeenkomst met proe£ 2. 

3.35 Oonolusies 

1 De gekozen kriteria blijken reproduoeerbaar te zijn. (ze zijn 

eohter nogal vaag en persoonlijk) 
~ .. . _-J 

2 Volgens de theorie is het\ rQkverloop over de doorsnede bij 

dikkere plaat veel steile:r dan bij dunne plaat. 

figuur 9 
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Dit moet de verklaring zijn waarom de scheuren (in tegenstelling tot 

plaat) zich meteen diep in het materiaal voortplanten. 

Een aan het oppervlak zichtbaar klein scheurtje zal bij dikke plaat 

veel grotere gevolgen kunnen hebben dan bij dun plaatmateriaal. 

3 Het verloop van het breukvl~k is niet toevallig. 

;.40 Proef 4 

;.41 Doel Onderzoeken of bij dikker plaat de verschijnselen nog duidelijker 

wear te nemen zijn. 

3 .. 42 yitvoering 

Het uitgangsmateriaal is strip s.p.o. met de afmetingen I dikte 15mm 

breedte 300mm lengte 150mm. 

'.43 Opstelling 

Onveranderd. 

;.44 'vaarnemingen 

Bij 32 ton nog geen plastische deformatie. Met het oog op plotseling 

breken van het materiaal wordt de kracht niet verder opgev6erd. (be

schadiging van de pers) 

;.45 Conclusie 

Een maximale plaatdikte van 12mm blijkt voor dit materiaal een goede 

keuze. 

;.50 Proef 5 

3.51 ~ De kriteria duidelijk vastleggen, meer informatie verkrijgen 

over het deformatiegebied. 

3. 52 Ui tvoerin~ .. 

Het uitgangsmateriaal is weer hetzelfde met dezelfde afmetingen (b= 



;OOmm 1= 150mm So= 12mm) ala bij de vorige proeven. In de grafieken 

en tabellen wordt dit materiaal met strip I[ aangeduid. Om meer in

formatie te verkrijgen over de plaats van het deformatiegebied en 

de grootte van de deformatie, wordt erzowel op de ~opse kant als 

op het oppervlak van de plaat een raster aangebracht. Voor dit 

procede is het noodzakelijk eerst het materiaa1 schoon te slijpen. 

De kopsa kant wordt in de lengte richting geslepen, het oppervlak 

w.ordt evenwid-d:,tg met de walsrichting geslepen. De keuze van het 

soort raster valt op een oirkelraster (cirkelgrootte 2mm). 

De cirkels zullen in het deformatiegebied een ellipsvorm aannemen, 

door de twee lpodrecht op elkaar ataande spanningen. De grootte 

van de aseen van de el1ipe kunnen we met behulp van een microsooop 

meten door gebruik te maken van ooculairen waar zich cirkels van ver

sohillende grootte op bevinden. (met O,1mm op1opend) Tijdens de 

metingen wordt een vergroting van 4 maal toegepast. De deformatie van 

de kopse kant kan niet gemeten worden, omdat de instelling van de 

mioroscoop niet toereikend is. De meetpunten op het oppervlak liggen 

allen op een lijn op de halve plaatbreedte en lopenvan buiten het defor

matiegebied dit gebied binnen in de richting van de grootste 

. spanning. Tevans wordt de invloed van hat randeffeot gemeten op een 

afstand van 40mm van iedere kant op de plaats waar de deformatie 

maximaalis. Na iedere buigfase vlorden de rekken gemeten. De kromte 

stralen worden met een provisorische kromtestralenmeter gemeten, 

(zie figuur 10) 
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-Deze meter funktioneert als voIgt : 

De meter wordt,steunend op de dunne plaatveer, op het gebogen opper

vlak geplaatst. De plaatveer is scharnierendaan de steunpunten be

vestigd. De steunpunten zelf beetaan weer uit plaatveren en zijn 

aan het huis bevestigd. Doo~ deze konstruktie neemt de dunne plaat

veer de vorm van het oppervlak aan en wordt daarbij zo min mogelijk 

gehinderd door de steunpunten. Aan de binnenkant van het plaat

veertje is een rekstrookje bevestigd dat aangesloten wordt op een 

brug van wheatstone. De grootte van de rekken kunnen nu op een digi

tale voltmeter weergegeven worden. Grote kromtestralen (vanaf 40mm) 

kunnen nu via een ijkkromme bepaald worden op een snelle manier en 

voor dit onderzoek voldoende nauwkeurig. 

Na iedere buigfase wordt de kromtestraal van de buitenomtrek be

paald. 

De materiaalgrootheden C:::-en n worden van di t materiaal bepaald door 

middel van de trekproef. 

3.53 Opstellin~ 

Onveranderd 

3. 54 \vaarnemingen 

Zie voer de gemeten rekken tabel 1 bijlage~. 

Zie voor de C en n waarden van dit materiaal tabel 2 bijlage ~. 

Het materiaal kan in 5 keer gebegen worden. De vervorming geschiedt 

bij - 23 ton. De kriteria matvorming, gerichtheid en scheurvorming 

worden onderscheiden enfotogra,fisoh vastgelegd (zie foto 7,8,9) 

Foro 7 
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fOTO 8 
GfRIc..HT HelD 

FOTb 9 
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De gerichtheid gaat niet zo ver dat hier ook van "boomschorsstruk

tuur" gesproken kan worden. 

Het meten van de rekken in de y-y riohting van de 5de buigfase 

wordt bemoeilijkt door het vervagen van de cirkels, door scheurtjes 

in de x-x richting veroorzaakt. Bij deze buigfase wordt de maximale 

plaatverdunning in het deformatiegebied gemeten. Deze blijkt in

clusier de indrukking van de neus van het buigstempel (niet gering 

maar slecht te bepalen) ongeveer 6% van de plaatdiktete bedragen. 

Tijdens de 6de keer buigen breekt het materiaal plotseling zonder 

ziohtbare plastisohe deformatie. Het breukvlak vertoont aan de kopse 

kant weer het zelfde beeld als bij de vorige proeven. Aan het opper

vlak verloopt de breuk echter veel regelmatiger (rechte lijnen). 

Op de kopse kant is aan de cirkelvorm van het raster de verplaatsing 

van de neutrale lijn in de richting van de neus van het buigstempel 

waar te nemen.(Zie foto 10) 

VERP/...RRT ,SING. NEUTRRL£ L'JI'l 

foto 10 

,.55 Concluaie 

Zie voor de uitwerking en interpretatie van de waarnemingen hoofdstuk 3 

1 De kri taria' (behal ve de boomschorsstruktuur, die treed t niet op) 

de grootte van het deformatiegebied en de grootte van de rekken 

~ijn aan de kromtestraal gerelateerd. 
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Met de gevolgde methode, momentopnames, is' het niet mogelijk 

de grootte van de spreiding van deze gebieden vast te leggen. 

2 Verplaat~ing neutrale lijn is waar te nemen. 

3 Plaat dikte vermindering blijkt gering te zijn. 

4 Invloed randeffekten blijkt lokaal te zijn, dus bij de volgende 

proeven kunnen de platen smaller gemaakt worden, zonder dat 

het theoretisch model wordt aangetast (f2. blijftgem~ddeld nul), waar~
door de rekken aan de kopse kant ook gemeten kunnen worden. 

5 Tijdens de 6de keer buigen breekt het materiaaal vrij plotseling 

Hiervoor zijn de volgende twee elkaar niet uitsluitende verklaringen 

A Beschouwen we de formule van Nadai met voordefornatie 
(j.::-C(S +So)11 

Door het buigen in meerdere fase zal de voorvervorming So na 

iedere stap toenemen. Op een gegeven moment zal dus de ver

stevigingsexponent n opgesoepeerd zijn en zal het materiaal 

niet meer in staat zijn plastisch te vervormen, het zal breken. 

B Omdat meten een tijdrovende aangelegenheid is, wordt deze proe~ 

pas na 5 dagen voltooi~. Het verschijnsel veroudering kan hier 

een rol gespeeld hebben. 

Door het deformeran wordt nl. de' .·struktuur vEl:t:&nderd. Indien 

het materiaal na~;en" deformatieenige tijd "rust" krijgt, zal 
'-"-~-r - -_ ... - - .... - ....... --_ ..... --.- - --.. . .. -... ~-~.. . --
'vaak'een struktuurve]:,anderin.&; optreden ~aardo_or het materiaaI, 

Ian.&;zaam andere mechanischeeigenschappen. kan aanne~e~.-

Di t verschijnsel dient bij de volgemde proeven vermeden te word'cu. 

3.60 Proef 6 

3.61 ~ Deinvloed van de voorvervorming van dit materiaal bepalen. 

Informatie over het deformatiegebied aan de kopse kant verkrijgen. 

3.62 Uitvoering 

De v~~r deze proef benodigde platen kunnen niet meer uit dezelfde 

strip gehaald worden die bij de vorige pro even werd gebruikt. Er 

wordt een andere strip genomen die weI onder dezelfde handelsaan

duiding valt nl. staal s.p.o. 

V~~r elke buigfase wordt nu 1 plaat genomen met de afmetineen 

breedte 200mm lengte 100mm diJk:te 12mm 
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Tevena worden aen aantal platen eerst gegloeld en daarna gebogan. 

De nlet gegloelde platen worden met"strip 1 "aangeduid; de weI ge

gloeide platen met"strip 1 gegloeld ll
• 

Van zowel de niet als de weI gegloeide plaat wordt een trekproef 

genomen om de C en n waarden te bepalen. De ultvoering en verwerking 

van de metingen geschiedt op analoge wijze. ala de vorige proef. 

Op aIle platen wordt aan het oppervlak rasters aangebracht. Tevens 

worden van zowel de niet gegloeide als de gegloeide serie op 2 platen 

ook rasters op de kopse kanten aangebraoht. Deze platen dienen aIleen 

bij de laatste buigfasen gebruikt te worden, om de maximale verplaatsing 

van de neutrale lijn te kunnen bepalen. AIle platen worden hetzelfde 

geslepen als bij de vorige proef (avenwijdig met de walsriohting) 

De rekken en de kromtestralen worden weer op dezelfde manier bepaald. 

3.63 012stellin,e;: 

Onveranderd 

3.64 Waarnemingen 

Strip 1 

Zie voor de gemeten kromtestralen en rekken tabol 3~~LRGE6 

Zie voor de resul taten van de trekprooessen tabel 1> e'jl-Rl;E <3 

Niet gegloeidi materiaal (strip 1) 

De kritisohe buigkracht bedraagt bij elke fase N 9 ton. 

plaat 1 buigen - matvorming is opgetreden 

plaat 2 buigen - de geriohtheid van de struktuur is vastgelegd 

plaat 3 bUigen - het materiaal breekt plotseling. Hoewel hetzelfde 

materiaal s.p.o. genomen is, breekt dit materiaal 

veel eerder dan bij de vorige proeven. 

plaat 4 buigen - er zijn (rechte) soheurtjes waar te nemen in de .. , 

richting van de slijpgroeven. 

plaat 5 buigen - de plaat breekt weer. Het materiaal kan blijkbaar 

niet verder vervormen. 

De 4de plaat is maximaal gebogen zonder breuk. De kromtestraal is eohter 

nog vrij groot waardoor er nau.lelijks een verplaatsing van de 

neutrale lijn is waar te nemen. 



3.6.5 Conclusie 

strip 1 

Zie!~voor de interpretatie en ui twerking van de waarnemingen hoofd

stuk '4 
1 Hoewel voor deze proef materiaal met dezelfde handelsaanduiding 

wordt gebruikt, blijkt het gedrag tooh anders te zijn. Niet de 

materiaalaanduiding, maar d~ C en nwaarden bieden blijkbaar 

een betere garantie voor een bepaald plastisch gedrag. 

2 Uit het verloop van de ziohtbare scheurtjes (rechte lijnen even

wijdig met de slijprichting) kan geconcludeerd worden dat de 

slijpgroeven invloed hebben op de inleiding en het verloop van 

de scheuren. Bij volgende pro even zal het beter zijn loodrecht 

op de walsriohting (evenwijdig met de riohting van de grootste 

rek) te slijpen. 

3.6.6 Waarnemingen 

strip 1 gegloeid 

Zie voor de gemeten kromtestralen en rekken tabel 4 &!JLnGE 6 
Zie voer de resul ta ten van de trekproeven ta bel B B I.,) L.fi(;'s 10 

Het elastiscFl gebied is hier duidelijk kleiner 
-

Het materiaal begint bij 5 ton vrij regelmatig te vervormen. 

1 Hatvorming treedt pas op bij een vrij kleine kremtestraal 

opzichte van de vorige proeven, 

2 Bij plaat 4 kan van gerichtheid gesproken worden. 

ten 

3 Bij plaat 5 (de laatste) is met het blote oog nog geen scheur;.,;,: 

vorming waar te nemen. Wordt deze echter met een stereomikros

coop bekeken (vergroting 3.0 maal) dan zijn weI degelijk soheurtjes 

waar te nemen, 

4 Door de kleine ktomtestralen is dmidelijk een verplaatsing van de 

neutrale lijn waar te nemen. 

5 In tegenatelling tot de vorige proeven buigt deze strip aan de 

omtrek rond. Het verloop van net--defo!£'matiegebied aande oppervlak 

is regelmatiger en strekt zich verder uit dan bij de vorige proeven 
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3.6.7 Conolusie 

strip 1 gegloeid 

1 Indien het materiaal beter te vervormen is (een hogere n waarde 

heeft), zijn de kriteria moeilijker te ondersoheiden (z1e ook 

proef 1 messing) 

2 BEn verhoging van de n-waarde heeft blijkbaar een gladstrijkende 

1nvloed op de spanning-en, waardoor het deformatiegeb1ed grater 

en het verloop van de rekken regelmatiger wordt. 
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HOOFDSTUK4 

Relatie tussen de experimenten en het theoretisch model 

4.0.1 Rekverdelingen aan het oppervlak. 

Van strip lJ: wordt na iedere buigfase de kromtestraal bepaald en 

de rekken aan heti:oppervlak in de meetpunten gemeten in de x en 

de y-richting (proef 5). Zie voor de gemeten waarden tabel 1 B'JLItGf 'f 
Grafiek 2 geaft de rekvardaling ovar de plaats weer voor een plaat 

die in 5 fasen wordt gebogen (zie voor een momentopname foto 11) 

Conolusie 

1 in de x-richting worden t behalve aan de rand en geen varlengingen 

gemeten. De aanname in de theorie vlakke deformatie ter plaatse 

is dus juist. 

2 Hat deformatiegebiad is symmatrisoh mat maximale rakken in hat 

symmatriavlak. 

; Da maximala grootta van het deformatiegebied is reeds bij de 1ste 

buigfasa bepaald. 

4 Da inkrimping van hat daformatiegebied tijdens de 2da fasa an het 

wear uitzetten in de ;de fase worden door geometrisoha en kine

matische aspekten veroorzaakt. 

5 Desterka rektoename in de omgaving van punt g tijdens da 2de 

fase wijst 01' het optraden van lokale instabiliteit. 

FOTO 11 
BEKYERI2ELlN€> RFIN l~eT 
Of>P£RVl-flK ovgR Her 
DEfO({MFITIE GEf':>IE 0 



GRRfl£K 2. 

y 
I 
T 

I 
ME"ETPVNTEN OPDI:' PL-FH1T 

I 
1 

) K P 
r---- H -

r- - I- - - ¢' -~ - -
if. tF e 

--==1-- -X 

40 
0 _ 40 

~ l- e:; 
t---- S 

co - Iff 

0 
to 

t 
30,0 -

I 

'I 



4.0.2 Rekverdelingen aan de kopsa kanten 

Van strip 1 gegloeid zijnde rektoenamens in de x en z-richting 

bepaald aan de kopse kant bij kromtastralen, waarbij gerichtheid 

en scheurvorming is opgetreden. 

De gemeten waarden zijn in tabellen 5 en 6 weergegeven. Bijlage 7 en 8 

Uit de waarnemingen blijkt dat rekken zowel positief als negatief 

zijn. 

Door het randeffect zijn de kopse kanten niet vlak (zie ook foto 6) 

hier is ~'2. 4 0 • Deze rek is niet te meten, maar voIgt ui t de 

volumeinvariantie 82.= 1- (31 t- S'5) 
In de grafieken 3 en 4 zijn de verlengingen uitgezet als funktie van 

de plaats. Hierdoor ontstaat de rekverdeling in de breedteriohting over 

de plaat ..• Wordt de maximale rekverlenging uitgezet over het symmetrie

vlak, dan is de verplaatsing van de neutrale Iijn de afstand van de 

horizontale hartlijn tot het snijpunt van de lijn die de plaatselijke 

maximale rekken verbindt met het symmetrievlak. Immers hier zijn de 

rekverlengingen nul (zie ook fotc 10) bIz. 37. 

Q,onclusie 

1 Het deformatiegebied is symmetrisch met maximale rekken in het 

symmetrievlak. Aan de buitenomtrek zijn de rekken maximaal posi

tief,aan de binnenkant maximaal negatier. In de neutrale vlak 

zijn de rekken nul. 

2 De neutrale laag verplaatst zich naar de binnenkant van het 

materiaal met toenemende kromtestraalverkleining. Voor dit 

materiaal bedraagt de neutrale ma~imale lijnverplaatsing, bij 

het kriterium gerichtheid, 12i~ van de plaatdikte en bij scheur

vorming 25% van de plaatdikte. 
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4.0.3 Relatie gevonden kritaria tot hat theoretisch instabilitetts

kriteritim 

Beschouwd worden 3 verschillende materialen van constante dikte. 

strip 1 n = 0,049 

strip 1 gegloeid n "" 0,139 

strip n n '" 0,057 

Gevonden z~Jn de vogende bruikbare (visueel waarneembare) kriteria 

zichtbare matheid (m) 

gerichte oppervlakte struktuur (G) 

zichtbare scheurvorming (S) 

opmerkingr Het kriterium IIboomschorsstruktuur" komt te vervallen, 

daar het niet altijd optreedt. 

In grafiek 5 zijn de kriteria (gerelateerd aan de relatieve buig

radIus ten opzichte van het centraal vlak.) tegen de verstevIg

ingsexponent uItgezet, 

Tevensis hierin debenaderde,theoretisch berekende, stabiliteits
grena fk _ _,_ 

- - 2...n So 
weergegeven. 

. In de 'seotie-plas-tische(v(;rmgeving is een; theoretische betrekkinp;- ont

wikkeld, die een uitbreiding is van de in de theorie afgeleide 

benaderde be trekking voor de kritische kromtestraal. Deze be-

trekking wordt momenteel in een ander lopend onderzoek experimenteel 

geverifieerd. In deze betrekking kunnen de gevonden kriteria verwerkt 

worden door aanpassing van een dimensiloze grootheid L+. 

De betrekkin luidt: 

waarbij (bij een bepaald kriterium) 

(plaatdikte) 

6 +· In grafiek zijn de uit de be trekking gevonden L waarden uit-

gezet tegen de relatieve buigradius ten opzichte van het centrale 

vlak. 

In grafiek 7 wordt de ligging van de kriteria behorende bij een 

bepaald materiaal ten opzichte van de L+ waarden aangegeven. 
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Conclusie grafiek 5 
1 Kriterium matvorming 

De .kromme die zichtbare matvorming aangeeft' verlo()pt~meer 

horizontaal dan"~ de benaderde theoretische kromme. Dit kan 

als voIgt verklaard worden: Zoals uit proef 1 al gebleken is, 

speelt het matworden van het materiaal zich aIleen aan het 

oppervlak af. (het uitdraaien van de kristallen uit het rooster) 

Van instabiliteit van het materiaal behoeft daarom ook geen 

sprake te zijn. Deze kromme zal daarom geen overeenkomst met 

de theoretische instabiliteitsfunktie vertonen. Ziohtbare mat

heid mag niet als een instabiliteitskriterium gezien worden. 

2 Krit~rium geriohtheid en scheurvorming 

De krommes die gerichtheid en scheurvorming aangeven liggen 

links van de benaderde theoretische kromme en vertonen dezelfde 

tendens. 

De krommes snijden elkaar niet wat op eenduidigheid van deze ge

vonden kriteria zou kunnen wijzen. 

3 Het verloop van de krommes geriohtheid en soheurvorming bij V00r

al kleinere kromtestralen (vlakker verloop dan de theoretischel 

kan een meer ree~le benadering van de praktijk zijn dan de theoretische 

kromme in dit gebied. (bij n groter dan 0,2 wordt de reeksbenadering 

van ,.E
n

=( 1 +n) onnauwkeuriger r 
.~~. ~ .. '.' -~~. -- .. -... - ....... - . ~ "_" _.. ~ ... ~ ___ i ...... . 

4 De materiaal keuze is ongunstig door de lage n-waarden, hier

door liggen de meeste meetpunten in het onnauwkeurige gebied. 

Meetfouten in de kromtestraalmeting hebben hier een grote in

vloed op het verloop van de kromme. Tevena is het aantaL.meet

punten minimaal. 

Conolusie grafiek 6 
1 Het is mogelijk door de meetpunten eenduidiGe krommes te 

leggen. 

2 De ligging en de tendens van de krommes zijn in overeenstemming 

met de praktijk. 
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Conclusie erafiek 7 
1 liter komt duidelijk de overeenkomst van de material en van strip 

1 en X! naar voren. 
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HOOFDSTUK5 

De trek"proeven 

5.0.1 Keuze trekstri~ 

De treks trip wordt zoals fi~ur 11 aangeeft uit de plaat gehaald. 

Door deze keuze is de trekkracht overeenkomstig de grootste buig

spanning en is het oppervlak identiek aan het oppervlak waar het 

raster zioh op bevindt 

figuur 11 

5.0.2 Resultaten 

De oomputer resul taten zijn vreergegeven in de tabellen 2, " S 
De 0 en n waarden bedragen: 

o n/mm 2 n 

strip :n:: 693 0,057 

strip 1 708 0,049 

strip 1 gegloeid 744 0,139 

De grootheden 0 en n worden als materiaalconstanten geinterpreteerd. 

n = verstevigingsexponent 

c = specifieke spanning (=effektieve spanning behorende bij effek

tieve deformatie[ =1) 
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Deze greetheden kunnen eek grafisch gevenden werden deer de verstevig_ 
- -n 

ingsfunktie van Nadai ~~ C $ ep dubbellegaritmisch papier uit 

te zetten. De vergelijking van Nadai wordt dan een rechte, waar

van de hellingshoek de grootte van de n weergeeft en de speci-

fieke spanning c wordt bepaald bij S = 1(Zie grafieken 8, 9, 10bij laye) 
Opmerking: Hierbij is de veerdeformatie verwaarleosd. . (I,ZJ3 

5.0.3 Ret bepalen van de voordeformatie van strip 1 
- n. 

cf::: C C. So t 5 J Voer Nadai met voordeformatie geldt 

Worden de ~ en 81ineair uitgezet, dan is de horizontale ver-

plaatsing van deze grafiek tot 

voordeformatie (zie figuur~12) 

I 
I 
I 
I 
J 

/ 
I 

I 

._ -1.._ 

.- -n. 
(f = c. S de greotte van de 

figuur 12 

In grafiek 1 z~Jn de cr ell S lineair ui tgezet van het gegloeide 

materiaal (geen voordeformatie) en het niet gegloeidemateriaal 

(weI voerdeformatie). 

De meetpunten liggen echter ze engunstig (geen betrouwbare snij

. punten), dat deze methode hier geen uitkemst biedt. 

Ook geeft de nummerieke methode geen betrouwbare oplessing. 

5.0.4 Cenclusie 

1 Uit oogpunt van de vervorming blijkt (zeer1~3e n), dat een 

zeer slecht materiaal gekozen is. 

2 Reewel bij strip een grote veorvervorming verwacht mag worden 

(het is koud gewalsd), kan deze niet bepaald worden. 

3 Daar de, Ceh n-waarden materiaalconatanten zijn, worden de 

strippen 1, 1 gegloeid, en ~ ala drie verschillende materialen 

beschouwd met be trekking tet de grafieken 5, 6, 7.~ '17; '18, &te;. 



HOOFDSTUK 6 

Na:woord 

Het verrichte onderzoek is zuiver een orienterend onderzoek geweest. 

Er iseen start gemaakt met het verruimen van het inzichtwat er 

tijdens het buigen met het materiaal gebeurt. 

Gezien de eenduidige resultaten van dit onderzoek en de grote over

eenkomst met de theorie kan dit onderzoek ala zeer geslaagd beschouwd. 
worU'IS/1 .. 

Ter beoordeling van de waarde der conclusies moet echter op de 

volgende punten gewezen worden. 

1 Het aantal meetpunten is minimaal en liggen in het extreme ge'Bied. 

2 De krommes geven niet zuiver de nummerieke waarden doch de tendens 

weer. 

'Ben voortzetting van dit onderzoek dient gericht te zijn op verdere 

verfijning en uitbreiding om tot een meer betrouwbaar en algemener 

model te komen. 

Enkele belangrijke punten die bij het voortzetten van dit onderzoek 

in aanmerking zouden moeten komen, zijn: 

1 Verschillende material en van verschillende diktes nemen met andere 

(iets hogere) n-waarden. 

In eerste instantie dient een materiaal met een n van 0,2 gekozen te 

worden onder dezelfde condities als bij de verrichte proeven ter vol

tooiing van de gevonden krommes in dit gebied. 

2 De gevonden kriteria in waarden vast te leggen door middel van 

bijvoorbeeld oppervlakteruwheids metingen. Ben moeilijkheid is hier

bij echter de gebogen oppervlakten. 

3 De grootte van de spreiding van de krommes bepalen, en eventueel 

de invloed ven de voordeformatie onderzoeken. 

4 Invloed onderzoeken van de slijprichting op de kriteria gericht

heid en scheurvorming. 
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buig kriterium gemeten kromte- .0.1 in x-richting , ~1 in y-richting mm 

fase straal v.d. rom Al ... le-10 10= diameter cirkel raster 

buitenomtrek A, B ....... 

mm IA B C D E F G II K P 

1 matvorming 108 geen verI eng- 10 ° ° 0,025 0,05 0,075 0,100 0,075 0,075 0,100 
.-1--- .-

2 geriohthe1d 88 1ng gemeten. ;0 ° ° 0,025 0,075 0,125 0,175 0,1 0,125 0,175 -
3 begin scheur-

i 
vorming 65 to ° ° 0,025 0,071: 0,175 0,200 0,175 0,175 0,200 

4 60 !O ° ° 0,025 0,07~ 0,200 0,225 0,200 0,200 0,225 '-5 52 ° ° ° 0,025 0,07S 0,225 0,250 0,225 0,225 0,250 

Tabel 1 Mat strip ::0:: 
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Tabel 3 mat strip 1 a.p.o. 

buigfase kriterium gemeten kromtestraal JlS. maxir:l.aal mm 

aan de buitenomtrek :10 ... diameteroirkel 

mm raster 

.. 
1 130 0,05 

2 matvorming 111 0,075 

3 geriohtheid 99 0,125 

4 scheurtjes 93 0,125 

Tabel 4 mat st~ip 1 gegloQid -
buigfase luiteriuID gemeten kromtestraal .bt maximaal 

" 

aan de buitenomtrek mm 

mm 

1 q() 
" .' 

2 matvorming 86 ! 

3 70 0,1 

4 gerichtheid 48 

5 scheurvorming 

met microsooop 31 0,125 
,0 waargenomen 

81)1.116£ 6 



Verlengingen gemeten in de meetpunten in 2 riohtingen (mm). 

Ao, • it •• 

x-x y-y 

° -0,05 ° ° 1 .0,05 ° 1 

2 .0,05 ° 2 

3 .0,05 ° 
4 .0,05 ° 5 ° ° 

Tabel 5 strip 1 gegloeid 

no, • ., . Co, II ., •• 

x-x y-y x-x y-y 

° ° ° 0,025 ·0,025 

° ° 1 0,025 .0,025 

° ° 2 0,025 -0,025 

3 0,025 .0,025 

4 0. -0,025 

1 = 48mm kriterium geriohtheid. 

x-- - ---.,-
~ ..... 

I 

I 
y 

D E 0, ...... 0, •••• 

x-x y-y x-x y-y 

0 0,05 .0,025 ° 0,015 -0,05 

1 0,05 .0,025 1 0,015 .0,05 

2 0,05 .0,025 2 0,015 .0,05 

3 0,025 ° 3 0,075 -0,85 

4 0,025 ° 4 0,05 .0,05 

5 ° ° 5 0,05 -0,025 

6 ° ° 6 0,025 .0,025 

7 0,025 .0,025 

8 0,025 .0,025 

9 0 ·0,025 
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verlengingen gemet ,en in de meetpuntell in 2 riohtingen (mm) • 

Ao, ••• , Bo, ..... 

~ t-)\ y-y PQI! X-X 'Pf 

° 1-0,075 ° ° 0,025 ° ° 1 -0,075 ° 1 0,025 ° 1 

2 1-0,075 ° 2 ° ° 2 

3 1-0,075 ° 3 

4 1-0,075 ° 4 

5 1-0,05 ° 5 
6 ... 0,05 ° 6 

7 f-O,05 ° 7 
8 ... 0,025 ° 8 

9 ... 0,025 ° 9 
10 ° ° 

Tabel 6 strip 1 gegloeid f == 31 

Co, .... 

x-x ~ 

0,150 

0,125 

0,100 

0,075 

0,050 

0,050 

0,050 

0,025 

0,025 

° 

y-y 

-0,100 

-0,075 

-0,075 

-0,050 

-0,050 . 

-0,050 

-0,025 

-0,025 

-0,025 

-0,025 

'I 
I 

: Do, ..... 

x-x ~ y-y 

° 0,225 -0,125 

1 0,200 -0,100 

2 0,175 -0,075 

3 0,125 -0,075 

4 0,100 -0,050 

5 0,075 -0,050 

6 0,050 -0,025 

7 0,050 -0,025 

8 0,050 -0,025 

9 0,025 ° 10 0,025 ° 11 ° ° 
Kriterium scheurvorming. 

-f9-tJ.&-- -_ .. -- - -

. Eo t ..... 

x-x ~ '/- Y 

° 0.300 -0.175 

1 0,273 -0,150 

2 0,250 -0,125 

3 0,200 -0,100 

4 0,150 -0,075 

5 0,125 -0,075 

6 0,05 -0,075 

7 0,05 -0;05 

8 0,05 -0,005 

9 0,025 -0,025 

10 0.025 -0.025 

11 ° -0,025 

rp'JLFl6E 8 
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HR ~.P.D. VAN VLOTEN 

at:PAL i t~G tXPoNEI~nELEvERsTE\i 1 I..-I ·",~sru;~K T It.s C MEr (ill Z,j.'liot:r(· ilOORuEF'OR~1i1 r IE) 
V~RLDOP AnIsOtAUPIE'AKTOM (M)' T"~K5T[~KTt(SIGMiI·~)' INSNOERREK (OELTA-KRIT.), AxIALE REK (~P~.-A) 

ONOER~OC~TE ~AT~MIAALSD~RTI SPO - STN1~. J 
DHIENTATll rR~~~r~rgl GJ u~ADEN ~p u£ .AL~NLChTIN~ 
BNUL • U.Q44 O~UL = ~.~04 A~uL» ,7.323 
U'M~) O(NM) A'~4~) F{~) JELrA~(-) DllTA~'·) 
•• 64U 1.V9c l'.2q~ 900 -U.U~U4~ ·0.OU4UO 
o.o3~ 1.V9~ 17.2?~ ~DQ -O.uU13~ ·~.0U~~O 
•• 010 I.Y9~ 17.1~~ gau ·U.JU32q -u.OJij50 
•• ~H( l.~hu 17.371 v~s -0.Qu66~ ·a.ouhil2 
~.~5a 1.~au le.~~~ 1000 ·v.UAUDJ ·O.uldOS 
u.j2u 1.~71 16.7¥j IUO. ·U.U'44~ ·O.Olooj 
~.~8u 1.V57 16.S95 IJ05 -O.ul~:S -~.J~J/l 
o.~27 1.'1JO 16031';; 1 <il)ij -o • .;<:'~'+~ -1).,)J4:'2 
~,j7~ 1.90~ l~.~nb ~~~ ·u.uJl(] ·J.0~o'7 
~.J34 1.~7~ 1~.bJ1~91 -u.uJ6S~ ·O.I)DoUry 

Si~NA ~ L * E)E~rA ~* NJ 
(... r ).8 ·1/'1112 t::'"':,.-A" Q.1,i:") 

\I.", 
,,It c:I.:I 

.. J. 0 1 

<:1'0 ~<), ::.;0.1)($ . lU i+t'i.!"·bi(i~;-/ 
DlL1A·~~'T. = 0.U'9 . 

TAf3EL- 7 

N 

1« -) DELTAC-) 
0.?9 0.00446 
0.48 0.00539 
0.16 0.00775 
0010 0.;;1'163 
0.09 0.0.220:; 
0.07 . O.\)HO:; 
Od1 0.04289 
0.15 O.05':i'9:;i 
0.21 0.08030 
u.29 0.1025" 

II 0.049 

'l. 924 

SlGI'IAlN/MMC?) ~IQZi.l(Nh.M2) StGMO(N/MM2) 
::Il." !:III.4 . 52-3 
55.7 =>4.9 (55.0 
57.\) ·~5.9 56.9' 
:Hlo3 57.t, 58.7 
5i1.0 5~.tI 59.6 
5'11.(:) ::> 9. fl 60.3 
bO.e> eO.T 60.9 
61 • .:1 01.; 61.5 
ol.q b2.6 62.1 
6.,." ol.lI 62.5 

SIGMA"H .. !:II.' N/MM2 (aER.) 
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r"~ • ~~KGR~l~ ~HUD~~TIETE'M~OLJaaE 

\ ' ..... ~ ..- -.. 

\" 2'-'4/<J?J./-,3 -7va2c '3-1 
i'"l<. 

StPAL'N~ 'XPUnEHT'EL~ V[~STLV1GI~~5fU~~TrtS '~ET tH iUNDEM ~OU~Dr~OAMATIE) 
vEI'IL.uuf' ANlsiJTRliprHA~,rJK (K.i# l'till\:.TERf{T£ (tlIG"IA-J!, INSNO_ER.R~~ (OEi.;fA·~~~T":'AXIAL.E ki:.,K ([PSo"A). 

iJNDER~UC~TE MATE~IAALSUQriTl spa • ST~'P 1 G[GLDt&D 
u"'~NTATIE TR~~~fRIP: ~o G~AO~N u~ DE ~ALSA!~HTI~~ 
BNUL • 8.o4/DNUL = l.9H4 AN~L = 1'.156 
~~MN) uCM~) A(~~~)· r(h) USLfAB[-J DELTAU'·) 
b.~6~ 1.Yl~ 16.909 71v -O.Ov941 -o.~v~05 
o.j2~ 1.904 Ib./q~ 7~3 ·v,U&4~1 ·U.04Ul~ 
u.~9u 1.~~~ 16.569 775 ·O,JlbJ2 ·O.Ol?~4 
b.~6~ l'Y~G 16.4dd 7ad -u.u~l'v ·u.Q&d31 
a.qOa 1,9J. &0.261 800 -o.a~HO] ·Q.0~~~2 
a.~51 l.i2~ ·16.u7~ ~23 ·O,jj_Al ·Q.D~U71 
~.J1Z 1.Ylu 15.~70 83~ ·O.Oj9~1 -O.O'dOI 
O.~54 l.o~~ 15.~50 ~ll -O.O~b~l ·0tU_~l7 
~.zl~ l.dtl, l~.DiZ 6q~ -O.O~I)7 ·U.U~U06 

a.l'~ 1.~7~ 1~.~62 84~ ·~.~~u~a ·D.u~'u_ 
~lG~A .. C * (0~~rA ** ~) 

<.: " . 7 J. 5 ';/ ""'.( lIt142 

r«(") 

1-66 
1.41) 
~ • ZI) 

~dr 
1010 
Loll 
~;ull 
•• :;3 
1.\11 
1. \I 1 

N" 'O.ll3 ·5! ,.:-IP,-:; .. 
~ICrtIA- e 

Ut.LTA-Kt?{T. II 

4'1. rU '>1M2 ,( iI(R. ) 
4'1 I./""I'IZ CaE",.) 

I)dH 

TRBG[ 8 

K'-) DELTAe·) SIGMA(N/MMZ> ~IGZu'N/MM2) 
. ·0.30.0.0144642,0 ill.9 

wO.17 0.02434 4~.O il4.9 
-0.09 0.03356 46.7 ill.S 
"0.06 0.03970 ~7.u _7.9 
-0.05· O.o5J.55 __ 49,' '19.8 
·0.05 0.06462 51.2 ~1.1 
·v.02 0.07152 ~~.4 52.3 
"v.Ol 0.09180 )3.~ ~3t~ 
-0.01 0.10203 ~4.4 54.3 
-0.01 0.11562 55.c )5,~ 

SIGMA" C • «DLLTA + OELTANUL> ** N) 
c· 14.4 N/MM2 . ~PS.-A" u.141 

ShNO(N/MM2) 
42.0. 

·.·4,9' 
·'46.1t·-

£'41.8.7 
119,6 

..51_1-, 
52.3 

GS3.'iY 
. ·54.3 

Z 55.3 

N· 0.139 SlGMA·~. 49 N/MM2 (BER.) 
(GEl'h) OELTANUL" O.OOlI.l3 ~" N/MM2 

O~LT~·KNIT~ -0.137 

1.096 
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