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Oonstrueren, zodanig dat plastische vloei optreedt, is 

soma gevaarlijk 

va.a.k: verboden 

(bijna) altijd onvermijde~ijk.· 

(naar een college van prof. dr J.B. Alblas) 
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Inleiding 

Plasticiteitsmechanioa voor grete deformaties, toegepast QP vervormings

verstevigende materialen behoort tot de mathematisch zeer moeilijk hanteer

bare ondexvlerpen. Technisch is dit onderwerp echter belangrijk, in het bij

zonder bij problemen op het gebied van de bewerkingsmechanica. 

In dit rapport is getracht met eenvoudige middelen deze materia voor 

berekening toegankelijk te maken. Het doel hiervan is tweeledig: 

Enerzijds is het een poging, een samenvatting te geven van de plasticiteits

leer, zeals die in de groep Werkplaatstechniek voor researchdoeleinden kan 

. worden gebruikt; anderzijds kan dit rapport dienen als basis voor een nieuw 

te geven college "Technische Plasticiteitsleer'. 

Het materiaal·is verzameld uit bestaande collegestof (o.m. nplasticiteits

leer"! van prof. dr J .B. Alblas), literatuur en uit ontwikkelingswerk binnen 

de groep Werkplaatstechniek. Bij de behandeling van de stof is ervan uit

gegaan, dat een - eventueelgrove - ~thematische benadering uitgaande van 

de feitelijke situatie (n.l. vervormingsversteviging en eindige deformatie) 

veelal zinvoller is dan een exacte behandeling ui tgaa.nde van technisch 

onjuiste aannamen (b.v. ideaal plastisch materiaal e~ infinitesimale defor

maties). 

De auteur maakt van deze gelegenheid gebruik allen te bedanken die hun mede

werking hebben gegeven aan de totstandkoming van dit rapport. V66r a.J.les 

dient in di t verband te worden vermeld, dat reeds bestaande research-· en 

collegestof van prof. Veenstra in een - zij het soms gewijzigdevorm - in 

dit rapport is opgenomen. Verder is veel ontleend aan het boek "Mechanics 

of plastic deformation in metal processing' van Thomsen, Yang en Kobayashi. 

Verder gaa.t mijn dank uit naar prof. dr. J.B. Alblas en prof. ire W.L. Esmeije 

en hun medewerkers voor de voortreffelijke wijze waarop zij mij het vak 

mechanica hebben gedoceerd. 

De heren dipl.ing. J .A.G. Kals en dipl.ing. J .A.H. Ra.ma.ekers dank ik voor het 

corrigeren van het manuscript. 

Tenslotte dank ik de heer P.J.J. Renders voor de accurate verzorging van 

tekenwerk en de dames A.M.A. van Leuken, H.K •. van der Putten en E.E.F .M.Weije 

voor de nette en deskundige wijze waarop zij het typewerk hebben verricht., 

Eindhoven~ember 1966 

~Z. 
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[1 ] *) 1. Spanningen 

1.1. Spanningsvector en snannin$stensor 

De spanningstoestand in'een punt P van een medium wordt mathematisch be

sohreven door de spanningstensor. We beschouwen een oppervlakte elementje, 

dS, dat door P gaat en dat evenwijdig is aan het YOZ - vlak van een Carte-
, s1sch co~rdinatenstelsel XYZ. 

Het materiaal aan sen zijde van het elementje oefent in het algemeen een -krachtui t op het materiaal aan de andere kant. We noemen deze kracht dX. 

De spanningsvector in P de£inieren we nu als: 

-~ dK P adS (1-1 ) 

Dez~ spanningsveotor zullen we nu ontbinden in een normaalsnanning lood

recht op het vlakje en in een sohuifsna.~ing evenwijdig aan het vlakje. 

De normaalspanning noemen we a , de component en van de schuifspanning in x 
richting Y en Z noemen we resp. "C en "C • Qp dezel£de wijze volgen voor . xy xz . 

een vlakje loodrecht op de Y-as: a , "C en "C , en voor een vlakje lood-
Z a Y yx yz 

z recht op de Z-as: az' "Czy en 

"Czx (zie fig. 1-1). 

y;jJ(.~-_a 
y 

Y 

\ 
x. 

fig. 1-:1 : Componenten van de spannings

tensor nabij een punt P. 

Deze 9 grootheden noemen we de 

co~onenten van de spannings

tensor: 

a y 

"C a yz z 

Du.s: de eerste index van "C geeft het vlakje aan, waarlangs hij werkt, de 

tweede index bepaal t de richting waarin hij werkt. 

*) De tussan [ ] geplaat~te cijfers zijn literatuurverwijzingen. 



1.2. De evenwichtsvoorwaarden [2J 

z 

cly t 
x. Oi 

fig. 1-2. Evenwicht van spanningen nabij een punt P. Cartesische 

coordinaten. 

Om de evenwichtsvoorwaarden af te leiden, beschouwen we een infinitesimaal 

blokje (fig. 1-2), waarop spanningen werken. \Ve nemen aan dat de spanningen 

op differentieerbare wijze van de plaats afhangen. Noemen we b.v. de nor

maalspanning op het YOZ-vlak a , dan is de normaalspanning op een parallel-x 
oa 

vlak op een afstand dx verder gelijk aa.n a +? X dx, enz. 
~ x vX 

Voor het momentenevenwicht om de~as geldt: 

De laatste twee termen zijn klein van hogere orde ten opziohte van de 

eerste twee en mogen dus worden weggelaten. Dan volgt: ·r ';.'..::..... .::.:" 
'2. 

(1-3) 

en analoog: ~ D ~ resp. ~ - ~ • De spanningstensor is dus ~s~~e~t~r~i~s~c~h~ yz zy zx xz -
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Uit het krachtenevenwicht in X-richting vinden we: 

ocr o'"C O'"C 
(cr + ~ x dx)d.ydz + ('"C + .,zx dz)d.xdy + ('"C + -P-y dy)dxdz + x \,IX ZX QZ yx \,I 

- cr dy dz - '"C dx dy - '"C d.x dz ... O. x zx yx 

Dit kan worden vereenvoudigd tot: 

ocr o'"C o'"C 
. X VY zx 
-+~+-=O ox oy oz 

en analoog, door cyclische verwisseling: 

o'"C ocr o'"C 
-EL + --X. + -EL -= 0 ax oy oz 

o't' o'"C ocr 
~+-1l.A+~_O ax oy oz • 

Werken we in een cylindrisch coBrdinatenstelsel, dan volgt (zie fig. 1-3) 

op dezelfde wijze voor een wigvormig blokje: 
Z 

dz 

x. 

I 

" I " "" I 
" I --. ,~ 

cr 
r 

y 

fig. 1-3. Evenwicht van spanningen nabij een punt P. Cylindrische 

coBrdinaten. 



Tens lotte 

0'" 1 o'te ocr 't rz z z rz 0 -+--+-+-- . oz r as oz r 

volgt voor bolooordinaten (fig. 1-4): 

zl_ 
\' " ....... '\ ....... , 

\ '" 
\ " \ , 

\ \. 
\ '\ 
\ ' 

"'-, 

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

1-4 

(1-6) 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

/ 
Y 

\ 
\ ./ 

./ 

),/ ,.. 

fig. 1-4. Evenwioht van spanningen na.bij een punt P. :Boloo5rdinaten. 
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ocrr 1 o~re 1 a~r 1 
- + - - + ~ + - (2'" - I"t - cr + ~ oot e) 0 or I' a9 I' sin e oq> l' "'I' "'9 q> re ... 

1.3. Hoofdrichtingen en invariant en [1J 

Als de spanningen in P op drie onder ling loodreohte vlakjes gegeven zijn, -kunnen we op grond van de evenwichtsvoorwaarden de spanningsvector p in 

een vri11ekeurig vlakje door P berekenen. Noemen we de riohtingscosinussen 

van de eenheidsnormaalveotor n op het vlakje 1" m en n, dan worden de -componenten van p gegeven door:. 

p == cr .1 + ~ .m + ~ .n x x yx zx 

p a ~ .1 + cr .m + ~ .n y xy y zy 

p =- ~ .1 + ~ .m + a .n z:x:z yz z 

A
Pz -

I 

~----y 

fig. 1-5. Spanning in een wi11ekeu

rig vlakje nabij punt P. 

IP'I vo1gt uit: Ip[ ... ~ rl + p2 + p2 
X Y z 

(1-8) 

Bewijs van (1-8): 

Besohouw het vierv1ak CABC. 

S ta 1 hat oppervlak van /). ABC ... 1, 

dan geldt: 

opp /). OCB ... 1 

opp /). OGA ::: m 

opp /). CAE ;;: n. 

De verge1ijkingen (1-8) volgen dan 

uit het evenwicht van ki.-aohten in 

X- Y- .en Z-riohting. 

(1-9) 
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De normaal- en schuifspanning op het vlakje volgen dan door: 

a ... p .1 + P .m + P on :x: y z 
(1-10) 

Een hoofdrichting is per definitie een richting waarin alle schuifspannin-- -gen gelijk aan nul zijn. In het geval van fig. 1-5 valt dan p langs n. 

Dan geld t tevens; 

Px ... 0'.1 

P ... O'.m y 
p ... O'.n 

z 

Substitutie hiervan in (1-8) geeft: 

(a - 0')1 + :x: 't' "Ill. + yx 't'zx.h s::. 0 

't' .1 + xy (a - O')m + y 't' "n'" 0 zy 

't' .1 + xz 't' .m + yz (a - O')n ... O. z 

Maken we bovendien gebruik van de eigenschap: 

222 . 
1 +m +n "", 

dan kunnen a, 1, Ill. en n uit (1-12) en (1-13) worden opgelost. 

.(1-11) 

(1-12) 

Het homo gene lineaire stelsel vergelijkingen (1-12) heeft aIleen een 

oplossing, indien: 

a -a 't' 't' 
X y:x: zx 

't' a -a 't' ... 0 (1-14) xy y zy 

't' 't' a -a xz yz z 

De oplossing van deze derdegraads vergelijking in a geeft steeds drie 

reels wortels, de hoofdspanningen. De bijbehorende hoofdrichtingen staan 

loodrecht op elkaar. V~~r het bewijs van deze bewerin~n, zie [3], bIz F.I.7. 
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We schrijven (1-14) ala: 

0'3 _ I .0'2 + I .0' - I ::; O. 
123 

Omdat de hoofdspanningen in een ~~t steeds dezelfde zijn, onafhankelijk 

van het coordinatenstelael dat gekozen is, moeten I
1

, I2 en 13 invariant 

zijn tegen draaiing van het assenstelsel. Het zijn de invari~~ten van de 

spanningstensor. We vinden: 

I. = a + a + a • x y z 

I2 = a a X y 
2. 2. 2. +0'0' -'t' -'t' -'t' + a a y z Z X xy yz zx 

I3=0' a a 
X Y z 

2 
+ 2't' 't' 't' - a 't xy yz zx x yz 

2. 2 
_o''t -o''t 

Y zx z xy. 

Gaan we over op hoofdspa.nningen, dan sohrijven we 1, 2 en 3 voor de 

indices x, y en z,terwijl aIle schuifspanningen nul worden. 

We vinden dan uit (1-16)= 

I1 ... 0'1 + 0'2. + 0'3 

I2 = a 1 0'2. + a 2. 0'3 + 0'3 0'1 

I3 ... 0'1 0'2 0'3 • 

1
1

' is een maat voor de hydrostat1sche druk p. Hiervoor geldt: 

ax + a + a 0'1 + 0'2 + 0'3 a III ~_~y_.......;z_ = 
m 3 3 

(1-16) 

(1-18) 

Is t$~n der hoofdspanningen nul, dan spreken we van een vlak.1{e spannings

toestand; zijn twee hoofdspanningen nul, dan spreken we van een lijnspan

ningstoestand. 

Stel 0'3 ... O. We kiezen de X- en Y-as van het ooordinatenstelsel loodrecht 

op 0'3' zodat 0'1 en 0'2 in het XPY-vlak liggen. Dan geldt 0'3 ... O'z ... O. 

Omdat a ... 0'3' is het XOY-vlak een hoofdvlak. Due 't' ... 't ... O. Door ge-z ~ ~ 

bruikm9.king van de "gelijkheid van I resp. I2 voIgt dan uit (1-16) en (1-17): 
1 " 
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a 1 a +a (a - a l 1 X Y+' .x Y 
... 2 - 4 

a
2 

In fig. 1-6 is de spanningcirkel van Mohr getekend. We zien dat (1-19) 
hieraan voldoet. 

~t 

o 

a - a 1 2 
2 

.. 'r max . 

,0_ 

fig. 1-6. De oirkel van Mohr voor de vlakke spanningstoestand. 

We kunnen deze figuur uitbreiden, door ook de riohtingen van de vlakjes 

waarop de spanningen werken aan te geven. Zijn van een blokje ax' 0y en 

~:xy bekend, dan noemen we Q de hoek tussen de X-riohting en de riohting 

van 01 (fig. 1-7). In de oirkel van Mohr is de pool P het snijpunt van 

de verlengden van de vlakjes, waarop de spanningen werken. Stellen we 

Ox en ~:xy veotorisoh samen, dan is Ip~1 de grootte van de totale span

ning, werkend oJ? het vlakje evenwijdig aan het YOZ-vlak. 
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y 

max 
fig. 1-7. Het bepalen van de richtingen van de hoofdvlakken. 

Ge bruikma.kend van de hoek 0 zien we, da t geld t: 

Middelpunt 
a +0-

1 2 
2 

2 't' a-a 
I-----.~_ + 't' .. x;r lD X Y x:r -sin 2 0 2 cos 2 O. 

Straal 

Hoofdspanningen: a 1 a +a 
2 - max a

2

1 .. x :y: + 't' • 

Ui tgedrukt in hoofdspanningen vinden we: . 

't' .. 't' sin 2 0 .. x:r max 

a - a 
1 2 2 sin 20 

oos 2 Q. 

Tenslotte volgen uit fig. 1.6 de formules voor 005rdinatentranaformatie: 



XI 

~~~------==~~~----~~---X 

a 

fig. 1-8. Rotatie van coBrdinatenstelsel over hoek ~. 

a - a a +0' a - a 

1-10 

0'1 +0'2 
a + 1 2 cos 2 Q 

1 2 + 1 2 cos (2 Q - 2~) sa 
2 ax' ... 2 x 2 2 

a 'a a -a a, +0'2 a -a 
a 

1 T 2 1 2 oos 20 a I ... 
1 2 

cos (20- 2~) = 2 2 2 Y Y 2 

a _ 0' 
0' 1 - 0'2 

't' 
1 2 

sin 20 't' == sin (20-2~). ... 
2 xy x'y' 2 

Fig. 1-9 geeft nog eens een beeld van de spanningen, zoals die in 

punt ~ werken voor versohillende richtingen van X en Y. 



y 

yt 
a oW 

x y 
2 

y" - 2 

~~------~---------------------------------------x 

fig. 1-9. Spanningen nabij punt P, gezien t.ooVo versohillende 

oo8rdinatenstelsels. 

1-11 

Opmerking. Bij het afleiden van het momentenevenwioht 

tekenafspraak voor Txy ala ~geven in fig. 1-10: 

(1-3) gold een 

y y 

+ + -

x x 

, fig. 1-10. fig. 1-11. 
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Het teken van 'f , zoals dat in de oirkel van Mohr wordt gebruikt is 
xy 

hier niet mee in overeenstemming. Hiervoor geldt nl. een tekenoonventie 

volgens fig. 1-11. 
Bij de berekeningen zullen we voor het teken van 'f de oonventie aanhouden 

zoals die bij het afleiden van het momentenevenwioht isgekozen. 

Ook voor de ruimtespanningstoestand kunnenoirkels van Mohr worden gete

kend. We gaan hier eohter niet op in. 

1.4. Deviatorisohe spanningen [1] 

De spanningstensor kan worden opgevat als de som van twee tens oren: 

De deviatorisohe en de hydrostatisohe spanningstensor: 

-

We noteren: 

'fyx 

'fx;r a -a y m 'fzy 

'fxz 'ryz 

deviatorisohe 

spanningstensor 

+ 

am 0 0 

0 am 0 

0 0 

hydrostatisohe 

spanningstensor. 

De hydrostatisohe spanningstensor veroorzaakt in een oompressibel 

medium volumeverandering bij gelijkblijvende vorm; de deviatorisohe 

veroorzaakt in een deformeerbaar medium vormverandering bij gelijk~ 

blijvend volume. 

De invarianten van de deviator1sohe spanningstensor zijn: 

II • 0 
1 

(1-20 ) 

(1-21 ) 

- 2 2 
I' • a' a I + a t a' + a t a' - .'r"!!"U" - 'rvz _ 'f2 

2 'Xy yz'Z'X ....., " zx. 
. (1-22) 

I I • a t a' a' + 2'f 'r 'f - a I -l' - a' 'f2 _ a t ~ 
3 xyz x;ryzzx xyz yu zx:r 
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V~~r I~ volgt door substitutie van (1-21) en (1-18): 

I' ... - t (02 + 0 2 + 0 2 
- ° 0 - 0 0 - 0 0 ) - ",2 - ,,2 _ ... 2 (1-23) 

2 X y Z xy yz zx xy yz zx 

1.5. De vloeivoorwaarde 

Experimenteel is gebleken, dat bij bepaalde spanningsoombinaties blijvende 

deformatie optreedt. De funotie a .. a(ox' 0y' Ozt "'xy' "'yz' "'zx) moet dan 

een bepaalde waarde aannemen. De grootte van a wordt door de materiaal

eigensohappen bepaald. 

Bij hat optreden van plastisohe vloei nemen we aan, dat het materiaal i60-

troop ~ en blijft tijdens het vloeien. Omdat a in dat geval invariant is 

tegen assentransformatie, moet volgen: a .. 'OCI , I , I , 't) (t = tijd). 
1 2 3 

In het algemeen wordt de tijdsa£hankelijkheid buiten besohouwing gelaten. 

Bovendien is experimenteel gebleken, dat plastisohe vloei in goede bena

dering bij gelijkblijvend volume optreedt. Dit betekent, daar de hydrosta

tisohe druk van 11 afhangt, dat we kwmen stellen: a ... a(I
2

, 1
3
). 

Omdat volumeverandering geen rol speelt, zijn voor plastisohe vloei alleen 

de :invarianten van de deviatorisohe spanningstensor van belang. Dus 

a ..:. a (I~, I;). Nemen we nu ook nog aan, dat het Bausohinger effeot niet 

optreedt, d.w.z. dat de trek-rek kromme oongruent is met de druk-rek 

kromme, dan volgt hieruit, dat a alleen mag afhangen van ~ maohten van 

. de spanningen. Op grond hiervan laten we de afhankelijkheid van I~ verval-

len. Dus: a .. a(~). HE!t 'blijkt inderdaad, dat we een eenvoudig verband 

tussen a en It kunnen aannemen ala oriterium voor beginnende vloei, nl. 
2. 2. a co -3It. Due: 

2 

of in hoo£dspanningen: 

(1-25) 

Dit is de vloeivoorwaarde van Von Mises. Voor taaie materialen bl.ijkt 



· deze goed de werkelijke toeatand te beachrijven. Stellen we deze voor 

ala een ruimtelijke figuur, met (11' (12 en (13 ala coordinaatasaen, dan 

ontstaat een ellipsoide, welke we de spanningsellipsoide zullen noemen. 

·La ter zal blijken, dat a samenhangt met de specifieke vervormingaarbeid. 

De fysische achtergrond van deze vloeivoorwaarde ia de hypothese, dat 

vloeien optreedt, zodra een van de materiaalsoort afhankelijke speci

fieke vervormingaarbeid wordt overschreden. Voor elke spanningscombina.

tie, waarvoor a wordt bereikt, treedt plastische vloei OPe 

In dit verb end wordt dilcwijls geateld: '02 
= 3k2, wa.a.rbij k de "plastici

.tei tsconstante" wordt genoemd. Ala a een constante is, die niet van de 

deformaties afhangt, noemen we het materiaal ideaal pla.atisch; hangt a 
wel van de deformaties af, dan spreken we van een materiaal met vervor-

o mingsversteviging. De meeate technische materia.1en verstevigen gedurende 

het deformatieproces. Een uitzondering hierop vormen lood en kwik. 

Ala (13 - 0, dan volgt voor (1-25) I 

_2 2 2 ~ 
(1 - (1 + (1 - (1 a = 3k , 2 1 2 

(1-26) 

(1,-

fig. 1-12. De grensspanningsellips. 

Voor ean punt «(1" (12) binnen de ell ips treedt uitsluitend elastiaohe 

de£ormatie OPe Wordt een spanningsoombinatie bereikt, zOdanig dat het 
punt de rand bereikt en daar blij£t, d~ treedt plastisohe de£ormatie 

OPe Voor het geval van vervo~verstevigingwordt bij voortgaande 
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dei'ormatie 71 grater. De ellips "groeit" dan tijdens het dei'ormatieproces, 

terwijl het punt op de rand bliji't. Vindt geen vervormingsversteviging 

pla.a.ts, dan blijit bij voortgaande dei'ormatie de wa.a.rde van a ongewijzigd. 

Het punt bliji't op de rand van de ellips, terwijl de ellips niet groeit. 

Voor een lijnspanningstoestand geldt tenalotte volgens (1-26): 

( 1-27) 

Dit betekent, dat a uit een trekproei' kan worden be:pa.a.ld, door de kra.cht 

te delen door de ware doorsnede. Bij een materia.a.l met vervormingsvers te

'viging vindt men dan een toenemende a bij toenemende rek, bij eenmateri

sal zonder vervormingsverateviging bliji't a constant. 
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2. Deformaties [2J 

2.1. Inleiding 

We beschouwen het infinitesimale lengte-elementje Po~ in een niet 

gedeformeerd medium, met coordinaten: (zie fig. 2-1) 

Z Z 

x ~ 
fig. 2-1. Deformatie van een infinitesimaal lijnelementje. 

Po • (xo' Yo' zo) 

Qo .' (xo + dxo' Yo + dyo' Zo + dzo)' 

dus met eenlengte: 

dr~ • dx~ + dy~ + dZ~ • 

Ret lichaam, wa.arva.n PoQ,o deel uitmaakt, wordt onderworpen aan een 

deformatie. Het punt Po verplaatst hierdoor over de afstanden u, v 

(2-1) 

en w in resp. X-, Y- en Z-riohting. Het punt Qo verplaatst dan over 

afstanden u + dU, v + dv, w + dw. We noemen dit gedeformeerde lijntje 

PQ.. Ret lijnelementje Po ~o '" met lengte dro wordt dus gerekt tot PQ., 

met lengte: 

(2-2) 



v+d . V 

V~~r de grootte van dU, dv en dw nabij (xo'Yo' zo) geldt: 

du ... ~ dx + ~ dy + ~ dz III dx - dx 
vx 0 oy 0 vZ 0 0 

dw .... £!!. dx + £!!. dy +.£!. dz ... dz - dz • ox a oy o· az 0 0 

Fig. 2-2 geeft voor het platte vlak een beeld van deze deformatie. 
y 
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(2-3) 

-------7!Q dx + (u +du) ... u + dx o . 
dy dxo + du ... dx 

------- I 
v -~o I I 

dyo ~ I I I 
P I I - I I 

1- I I I I 0 

0 Xo dxo dx 
x 

u 
u+du 

f~g. 2-2. Deformat~e van een liJnelementje in het platte vlak. 

Met behulp van (2-3) schrijven we voor (2-2): 

dr2 ... (du + dx )2 + (dv + dy )2 + (dw + dz )2 
000 • 

Door nogmaals (2·3) te gebruiken, elimineren we du, dv en dw uit de 

laatste ui tdrukking. We vinden: 
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) dr 2 ... {E:!;!.. dx 
ax 0 

+~d oy Yo 
+ ou dz 

oz 0 + dxO Y + 

{av + ax dxo 
+.2Y.d oy Yo + 2Y. dz 

oz 0 
+ dyo 12 + 

+ {£!!. dx + ow dy 
ox· 0 oy 0 

ow r + adz + dz • zoo 

Stellen we nu, dat voor infinitesimale rek geldt: 

, enz. 

au Bv 

au 
« ox ' enz. 

ax· ax ' enz. 

dan volgt door uitwerking van (2-4): 

dr2 .. d:Jt 
0 

+ 2 au d 2 
ax Xo 

+ 2 au dx 
ay 0 dyo + 2 .2J:!. dx dz + oz 0 0 

+ d 2 + 2 2Y. dy2 +22Y.dy dz
o 

+22Y.dy dx + Yo oy 0 oz 0 ax 0 0 

+ dz~ +22:!.d 2 
oz Zo + 2 .2!!. dz 

ax 0 
dxo 

+ 2 .2.!. d ay Zo dyo • 

ax2 .. (1 + 2 ~)d:Jt + (1 + 2 ~)di + (1 + 2 OW)dz2 + 
\,IX 0 vy a 3z a 

We voeren nu de riohtingsoosinussen in voor dra : 

AU volgt door aubatitutie van (2-5)= 



2(.2Y. + aU)lm + 2(.2!!. + aV)mn + 2(Q:£. + aW)nl. ox oy ay oz oz ax 

222 Gebruikmakend van 1 + m + n = 1 vinden we hieruit: 

(2-6) 

2(.2:!. + ~)lm + 2(.2.!. + 2!.)mn + 2(Q:£. + E!!.)nl. ax ay ay oz oz ax 

2.2 Infinitesimale deformaties 

We definieren een infinitesimale rek ala: 

dus: 

(2-8) 

Met (2-6) vinden we ui t (2-8): 

d e: =.2J! 12 + av 2 +.2.!. n2 + (ll + OU)lm + (.2.!. + OV)mn + (aU + 2.!.)nl 
r ax· oy .m a z • ax ay oy oz a z ax • 

(2-9) 

Op grond van (2-9) definieren we de rekken: d e:x - ~ , enz. en de 

~,f.' h . . d (Iv au <:usc ul.y:mgen: y x:r .. ax + ay , enz. 

Uit de definitie van dyx:r voIgt door verwisaeling van (x,y) resp. (u,v) 

direct, dat dy - dy , enz. x:r yx 
Voor (2-9) schrijven we nu: 
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2 2 2 .1" d £ .. d £ • 1 + d £ • m + d £ • n +.12 d Y • 1m + 2"d Yvv. ml + 
r X y' z x:r ".-

(2-10) 

Uit (2-10) volgt, dat de deformaties componenten zijn van de (symmetrische) 

deformatietensor: 

~ 
2 

dy 
~ 

2 

dE: 
Y 

dY
yZ 

2 

d y
ZY " 

2 

dE: 
Z 

(2-11 ) 

Het is duidelijk, dat dE: een infini tesimale rek in X-richting voorstel t •. 
x" 

De betekenis van d y xy wordt duidelijk uit fig. 2-3: 

d Y is de infini tesimale hoekverandering tussen de oorspronkelijke xy . 
loodrechte richtingen X en Y. 

~hr+o4-T---

y 

av dx 
ax_o 

du 

ax 

vdy 

X 
Po dxo 

u 
fig. 2-3. De fysisohe betekenis van dy, : 

x::/ 
av 

4Ya 
au 

4Yxy • 4Y1 
• .2Y.+~ 4Y1 • ax ; --, + 4Ya oy ax oy· 

.' 
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2.3 Deformatiesnelheid . 

Bij plastisohe vloei zijn deformatiesnelheden vaak belangrijker dan 

deformaties. Definieren we: 

de 
• r e :o-
r dt (2-12) 

dan volgen uit (2-11) onmiddellijk de aomponenten van de deformatie

snelheidstensor: 

k 
2 

• . 
~ • YZy (2-13) e 2 y 2 

• YyZ 
2 

2.4 Kleine deformaties 

De kleine rek e wordt gedefinieerd ala de som van infinitesimale ver

'lengingen. betrokken op de eindige materiaallengte s (zie fig. 2-4). 

v 

l:l.' {¥-L dx. f:s l:i {de }. dx. 
~ vX l. l. X x. l. 
~ - a-a . 

X S s l:. dx. 
Y x X l. l. 

I 

u 

I 
I 

I 

--~--~------~--~~----------~--------------rX 
dx 

fig. 2-4. Toeliohting bij het begrip "kleine 1'ek". 
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N.B. De kleine rek is in het algemeen niet de eindige som van inf'ini

tesimale rekken: 

:E. dc:. dx. 
1 1 1+ :E dx :E. de. 

i i 1 1 

Dit is alleen het· geval indien: :E. d&. dXi - :E. dE:. :E. dx., d.w.z. ala &1' 
1 1 J. J. J. J. 

niet van Xi a.fhangt, dus als de verlenging overal dezelfde is. We noemen 

di t unit orme rek. 

De kleine afschuiving y enz. de£inieren we analoog met de inf'initesimale 
. 2 xy 

afschuiving, met Yxy « YX3 ' enz. 

Voor de rek in een willekeurige richting geldt weer: 

2 2 n2 1m 1 & 101&.1 +&.m +&. +y. +y .mn+y .n. r x y z xy yz zx 

2.5 Hoofdrichtingen en invarianten 

Op dezelfde wijze als onder 1.3 ve~eld, kan men voor de inf'initesimale 

en kleine rektensor hoo£drichtingen en invarianten berekenen. Ook de 

cirkel van Mohr wordt geheel analoog geconstrueerd. Voor de eerste'in ... 
variant vinden we: 

De £ysische betekenis hiervan zien we al8 volgt: 

Neem een rechthoekig blokje met zijden 8
1

, S 2 en s 3 evenwijdig aan de 

hoo£dassen. Na de£ormatie worden de lengten: s (1 +& ), s (1 +& ), 
112 2 

s 3 (1 + & 3). De volum:lverandering is: 

li.V III s1 s2 s3 (1 +&1 )(1 +&2)(1 +&3) - 8 1 S2 s3' due AV;::; 8 1 s2 8 3 (&1 +&2 +&3)' 

omda.t & klein is. 

Daar experimenteel is gebleken, da.t plastische vloei bij gelijkblijvend 

volume plaats vindt, geldt yoor het plastische deel dar de£grmaties: 
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De afschuivingen dragen niet bij tot de volumeverandering. 

N.B. Bij elastische deformatie is de volumeverandering niet a priori 

gelijk aan nul: 

2.6 De maatrek 

De maatrek a is de (grote) verlenging van de eindige materiaallengte a 0' 

~trokken op de oorspronkelijke lengte (fig. 2-5). . 
Y Sx 

pJ: ax. 

/ 

/ 
/ 

/ 

-4~----------~------------x 
Po axo Qo 

fig .. 2-5_ Toelichting bij het be grip "maatrek". 

s -s x x a ___ .....;:;..0 

x s 
xo 

Op deze wijze zijn alleen rekken gedefinieerd, geen afsohuivingen. 

De maatrek is geen tensorcomponent. 

(2-18) 

Indien in een materiaal ook ai'sohuivingen voorkomen, kan een eindige 

rek op twee manieren worden ingevoerd(fig. 2-6): 

a) Als e en maa t voor de verandering van e en lengte in een vas te 

richting (aa)" 

b) Als een maat voor de verandering van de afstand van wee met het 

materiaal meebewegende punten (ab ). 
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OAt 
A • -01 .... 1 ya . . 

A,I--lf-----

OAn 
Ayb .. or- 1 

o X 

tig. 2-6. MOgelijke definities van A bij gecombineerde rek + afsohuivtng • 

. In het vervelg zal onder de rek worden veretaan het onder b) genoemde 

type. De riohtingsindex heett betrekktng op de oorspronkelijke riohting 

van het besohouwde lijntje. 

Ret ondersoheid tussen Aa en ~ is alleen zinvol bij grote deformaties. 

Door de volumegelijkheid geldt met betrekking tot de maatrek alleen 

voor hoordriohtingen: 

Omdat de maatrek gederinieerd is ten opziohte van het meebewegende 

materiaal, blijkt (2~19) niet meer te gelden voor andere dan hoord

riohtingen, o.q. richtingen waarin ook a.f'schuivingen voorkomen. 

nus i.h.a.: (1 + A )(1 + A )(1 + A ) - 110. x if z 
Zie ook het voorbeeld onder 2.7. 

(2-19) 

Om een aantal redenen, die in het volgende duidelijk zullen worden ge

maa.kt, voeren we tens lotte nog een vierde soort rek in: 

2.7 De log,arithmisohe rek (natuurlijke rek) 

De logari thmisohe rek is de eindige som van kleine rekken, waarbij de 

ware rek A is. 

S 

JdS s 
E:." - .. log-

1. S So 
(2.20) 

BO 

Hieruit volgt met (2.18)= 

l> .. 10g(1 + A). (2-21) 
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Ook de loga:rithmisoherek is geen tensoroomponent. 
Voor de 80m van de logarithmisohe rekken in de hoofdriohtingen ~olgt: 

of met (2 ... 19): 

NaB. 1. V~~r grote defomaties geldt weer 0 +.0 + 0 i O. a.ls x 3 Z 
x. y en z geen hoofdrichtin~n zijn. 

N .B. 2. Voor I::. .... 0 geldt: 0 ~ I::. ~ e ~ de • 

Omda.t bij eindige deforma.tie de a.£sohuivingen niet gedefinieerd zijn, 

moeten we voor het oplossen van een probleem steeds eerst de hoofd ... 

riohtingen opzoeken. We doen dit, door voor een bepaaldedeforma.tie ... 

toestand, welke door rek en a.£sohuiving veroorzaakt wordt, door di£fe-. 
rentiatie na. te gaan in welke rioh:ting in het gedeformeerde ma.teriaal 

de rek extreem is, 

Voorbeeld. Een eindig blokje ABOoD 0 wordt gedeformeerd tot ABOD vol

gens fig. 2-7. Het willekeurige lijntje !Eo in het ongedeformeerde blokje 

wordt gerekt tot !E. Omdat in X-riohting geen lengteverandering optreedt, 

geldt DoEo • DE. De deformatie ligt geheel vast Aoor ,DoAD - y. 

y 

--~--------------------~~--------------x 

fig. 2-7. Deformatie van een blokje ABO D tot ABOD. o 0 



Voor de deformaties in de coordinaatrichtingen geldt: 

e III 0 
X 

AD -1 o ra log AI>'" log cos y 
y 0 

o .. o. z 

We zien dus dat inderdaad geldtl 

o + 0 + 0 r O. x y z 

Voor het lijntje AE is de rek 

AE cos t 
or - logAE 0 ra log oos v • 

tan t - tan v - tan y. 

Met V 
1 i 

oos V" volgt: 
1+tan2 v . 

~t (2-24) wordt dit: 

2-11 

We hebben nu de rek in een willekeurige riohting, welkebepaald wordt 

door v, uitgedrukt in venin de vaste hoek y. or is extreem ala: 

do 
r dV"- O. 

Hieruit kan worden afgeleid: 

2 
tan v - tan y tan v - 1 - O. 

.(2-26) 

(2-27) 
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Stel tan y. 2q, dan voIgt voor de hoofdrichtingen: 

(2-28) 

De hoofdrichtingen Iiggen dUB vast door (V
1
'Va) =- (v,(q(y», va(q(y»). 

Anders dan bij kleine deformaties is de hoek y geen tensorcomponent. 

De grootte en richting van de hoofdrekken worden echter weI '~nduidig 

~oor r vastgeIegd. 

Substitutie van (2-28) in (2-25) geeft: 

03 • Oz R O. omdat aIleen in he~ XOl-vlaf afsch~iving voo~komt. 

We zien dat weI geldt: b + 0 t b • O. , 1 a 3 

Duss In hat rechthoekige'blokJe ABCQ~Q dat geq,efo;mee;d wordt tot 

parallellogramA13cD pefttaqn reclltlloelcige l>lokjeE! f Q R S met zijden .' ; . ,0 Q QQ . 

. evenwijdig ~ de 40ot'drichtingen ~e lUt 4ef'or.lD4t~e overgaan in even-
eens rechthoekige blokjes PQRS (fig. 2-8). 

y 
r" 
( 
1\} 

~ ____ ~~ ____________ ~~ ______ ~Co 

p 

~~--------------------~~-----x 

fig. 2-8. Deformatie van een bIokje met zijden evenwijdig san de 
hoofdrichtin~n. 



2.8 Elastische en plastische deformaties 

Bij een exacte behandeling van elasto-plastische problemen moet men 

elastische en plastische deformaties superponeren: 

2-13 

(2-30) 

Voor grote deformaties geldt echter eel «eP1• Op grond hiervan. zu11en 

we veelal stellenl 

(2-31) 

10 2 Voorbeeld. Voor staal geldt (in grootte orde): E • 21 x 10 N/m, en 

1 7 J. 2 b.v.: a 1 . = 21 x 0 N,m • v oeJ. 

T\... e1 /E-3 
.IJ\.I.S &ma::x: ... avloei .... 10 • Bij p1astische 

deformaties optreden tot eP1 ... 2 a 4. 

vloei daarentegen kunnen 
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3. Constitutieve vergelijkingen [6J, [2]. 

(Verbanden tussen spanning, deformatie, deformatiesnelheid.) 

3.1. De incrementele spanning-rek relaties 

De :::;~'.\.:nningstensor en de deformatietensor cr .. en e .. hebben beide 9 
- l.J l.J 

oomponenten. We beschouwen elk van deze componenten als de component 

van een veotor in Rft. De vloeivoorwaarde: f(a , a , a , ~vv e ••• )"· 4 
'" X Y z....., ~. 

kan dan worden voorgesteld ala een oppervlak in ~9. (In RaiS dit 

lIoppervlak" b.v. de spanningsellips, fig. 1-12.) 

V~~r elke spanningsoombinatie waarvoor geldt f = 4 treedt plastisohe 

deformatie OPe Deze doet i.h.a. de grootte van 0/ toenemen (vervor

mingsversteviging). Het oppervlak "zet naar buiten toe uitll .. 

Elke spanningsoombinatie waarvoor f < 0/ veroorzaakt ui tslui tend elas

tische deformatie. 

Zij gegeven een uitwendige.belastingstoestand (~1), Fl1» met ~ : 

volumekraohten, F L : oppervlaktekrachten, die een elastische apannings

toestand al~) veroorza~t. We kunnen deze toestand aangeven als een 

punt P(alj1 in Rg (fig. 3-1). We zullen dit punt het beeldpunt van 

deze spanningstoestand noemen. Nu ga.a.n \ve de uitwendige belastings-

toestand veranderen in (~a), F~:», zodat plastisohe vloei optreedt, 
beginnend in Q. 

fig. 3-1. Het ontstaan van 

residuspanningen. 

Bij een materiaal met ver

vormingsversteviging ver

plaatst Q zioh dan i.h.a. 

langs het oppervlak; terwijl 

het oppervlak zioh tegelijker

tijd "naar bui ten" beweegt, 

b.v. tot het pur~ QI bereikt 

is. Ala we nu de uitwendige 

belasting weer terugbrengen 

tot (xi: 1 
), F l' ) > dan zal de 

spanningstoestand niet tot P 

te rugkeren , maar tot pt. 
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Dit betekent, dat bij eenzel£de uitwendige belaating meerdere spannings

toestanden bestaan. Men spreekt in dat geval van residusp?AI1ingen. 

Wordt. bij verandering van de belasting de rand niet bereikt, dan keert 

na opnieuw aanbrengen van de oorspronkelijke belasting ook weer de oor

spronkelijke spannings- en deformatietoestand terug. Het prooes is dan 

omkeerbaar (i.o. elastisch). Er is geen energiedissipatie~~Deze stelling 

is in de elaaticiteitsleer bekend als de eenduidigheidsstelling ~ 

Kirchhoff: Bij een gegeven belastingstoestand bestaat slechts een defor

matietoestand. Voor het bewijs: zie college Technische Dynamica; prof.ir. 

W.1. Esmeyer. 

We voeren nu een gedachtenexperiment uit: 

0y Stel, dat het mogelijk is een 

fig. 3-2. Kringproces met infinitesi

male plaatische deformatie. 

kringproces temaken, zodanig, 

dat toch (infini tesimale) plas

tische deformatie optreedt. We 

noemen de elastische uitgangs

spanningstoestand ~. (fig. 3-2). 
J.J 

De belasting neemt nu toe, zod~ 

nig dat o .. op het vloeiopper-
J.J. " 

vlak bereikt wordt. NU voegt de 

ui twendige belaa ting een infini

tesimale, naar buiten gerichte 

s panning do. . toe.. De ze veroor-
J.J . 

zaakt een deformatie de~~ en ook een infinitesimale elaatische deformatie. 
J:J 

Hierna laten we de belasting weer tot een toestand terugkeren, overeen

komend met o~ .• AIle elastische energie wordt nu due teruggewonne~. 
J.J 

We stellen nu als onbewezen, doch voor de gehele plasticiteitsleer essen

tiale hypothese: 

Plastische deformatie veroorzaakt altijd energiedissipatie. 

Dan moet gelden v~~r· een infinitesimale hoeveelheid energie: 

pI do .. de .. >- 0 
J.J J.J 

(3-1 ) 

(3-2) 



0Ve gebruiken hier de sommatieconventie.) Superponeren we plastiache 

deformatiecoordinaten op de spanningscoordinaten, dan stellen (3-1) en 

(3-2) inwendige producten voor van spannings- en deformatievectoren. 

Een positief aca1air product vereist een scherpe hoek tussen de vecto

rene Daar di t voor aHe combinaties van a. , - ~. en de~lj ge1dt, kunnen . 1J 1J 1 
we de vo1gende conc1usies trekken (fig.3-3)= 

o ____ ~------__ ~----__ --+---___ a y 

®toe1aatbaar 

fig. 3-3. a) Ontoe1aatbare rich

ting van de de~~. 
1J 

b) Ontoe1aatbare vorm van 

het v1oeioppervlak. 

c) dei~ moet loodrecht op 

het convexe opperv1ak 

staan. 

a) De vector de~~ staat loodrecht 
1J 

op het v1oeiopperv1ak. Is di t 

niet het geval, dan is het a1-

tijd mogelijk een toestand te 

construeren, zodanig dat een 

negatief inwendig product ont-

staat .. 

b) Het vloeiopperv1ak moet - om 

dezelfde redan - convex ("bol") 

zijn. 

0) Ala belangrijkste conclusie, 

welke de mathematiache formu

lering is van de onder a) ge

noemde voorwaarde, kunnen we 

stellen, dat moat gelden: 

pI of 
deij - dA. • Qa,. 

1J 

Dit zijn de incrementele spanning-rekrelaties. geassooieerd met de 

vloeivoorwaarde. 

De proportionaliteitsfactor dA. blijkt geen constante te zijn, maar een 

grootheid die samenhangt met de locale vervo:rmings- en deformatietoe

stand. 

Op grond van (1-25) stel1en we 

waarin Been willekeurig, cons tant getal is. Dan voIgt met (1-25) voor 

de
11

, de
22 

en de
l3

: 



de'1 = B. di\(201 - 02 - 03) 

de 22 ... B. di\(202 - 03 - 0,) 

de 33 '" B. dA,(203 - 01 - 02)· 

Kwadratiach opt ellen van (3-5) levert: 

Stellen we nu de effectieve deformatie: 

dan volgt met (3-6): 

di\ ... de 
2B6 

SUbatitutie van (3-8) in (3-5) geeft dan: 

3-4 

(3-5) . 

(3-6) 

. (3-8) 

Di t zijn de IAvy-Von Miaea vergelijkingen. We zien, dat de factor B 

hierin niet meer voorkomt. In de literatuur vindt men meeatal B ... ~ • 

Danvolgt voor £ en dA. I 

1 ... 2 £.-0 
3 

2de 
dA.", 20 

(3-10) 

(3-11 ) 



Voor aIle deformatiea volgens de definities uit hoafdstuk 2 kunnen 

we nu analoog schrijven: 

302. Vergelijking van elastische en plastische defo;matie. 

3-5 

De vergeljikingen (3-9) gelden uitsluitend voor het plastiache deel 

der deformaties. Voar het elastische deel geldt de wet van Hooke: 

Vergelijking van (3-9) en (3-12) geeft aanleiding tot het volgende 

overzicht: 

Elastische toestand 

a) E is een materia.alconatante. 

b) De totale elastische deformaties 

zijn evenredig met de spanningen. 

0) De constante van Poisson v is een 

materiaalafhankelijke grootheid. 

Plastieche toestand 

de -=- hangt af van de locale apannings
C1 

en deformatietoestand. 

De infinitesimale toenamen van de 

plastische deformaties zijn even

redig met de spanningen. 

De coefficient fis dezelfde voar 

. aIle metalen en legeringen. 

Sommeren we de verge~ijkingen (3-12), dan blijkt dat: 

1 
E: 1 + E: 2 + e 3 - E (1 - 2v) (0'1 -I- 0'2 + 0':3 ) • 

Voor het grenagebied elastisoh-plastisch kunnen we dus inderdaad 

stellen& 
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3.3. Vexband tassen spanning en reksnelheid 

Uit (3-9) voIgt onmiddellijk door deling door dt: 

• 0 +0' 
t= .. ~ (0 _ 2 3). cyclisch 

11 0 1 2' 

met (3-14) 

3.4. Incrementele spanning-rek relatie voor de Iijnspanningstoestand 

Uit (3-9) voIgt, als 0 - 0 .. 0 : 2 :3 

Daar 

voIgt 

db db ... -=-. 0 
10'1 

'5 ... 0 
1 

db
l 

.. db t of 

b .. b 
1 

. De effectieve spanning-rek curve voor de ~~nassige trekproef is dUB 

gelijk aan de ware trekkromme van het'materiaal. 

3.5. Sp@cifieke deformatiearbeid 

(3-16) 

Beschouw een staat, lengte I , doorsnede F, die gerekt wordt tot een 
o 

lengte 1 tengevolge van een trekkracht P, zodanig dat plastische de-

fOrmatie optreedt. We verwaarlozen de elastische deformatie. 

De infinitesimale (plastische) arbeid, die hiervoor nodig is, is: 

De infinitesimale speoifieke deformatie arbeid, d.w.z. de infinitesi

male arbeid per volume-eenheid, is S 

(3-18) 

Voor een ru1mtespanningstoestand seldt dua: 
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Met (3-9) sohrijven we hiervoor: 

dA db _2 -d~ ... -=-. 0 ... 0 v • o 

De speoifieke deformatiearbeid is: 

(3-21 ) 

waarin 01' 02 en 03 logarithmisohe rekken zijn. 
Uit (3-20) blijkt, dat we (3-11) kunnen sOhrijven ala: 

3db dA dA 
dA. co 2Ci at 2-2 ... 2k2 

-0 
3 

(3-22) 

Bij plastisohe deformatie mogen we aannemen, dat de arbeid vrijwel geheel 

in warmte wordt omgezet. [2] 

3.6. De deformatievergelijkin~ [2] 

Experimenteel is gebleken, dat voor veel taaie materialen een verband 

tussen a en b bestaat, dat benaderd ken worden door (fig. 3-4): 

_ -m 
0-0,.0 • (3-23) 

Uitgezet op dubbel-log. papier wordt dit verband weergegeven door een 
reohte lijn. 



-O~~--------------~1--~b 

fig.3-4. Experimenteel verband tus-

sen a en '0 voor verschil

lende waarden van m. 

i",' I 3-8 
f I( ( 

, ./, 

In (3-23) zijn c en m materiaal

constanten. c is de waarde van de 

effectieve spanning voor E a 1; 

m is de vervormingaversteviginga

eXponent. 

Voor m = 0 is het materiaal ideaal 

plaatisch. 

~wt behulp van deze relatie kunnen we de apecifieke deformatiearbeid 

naar keuze uitdrukken in a of b en materiaalconstanten: 

\~ \ .. J ~m dO;:: = -L e,m+1 
C"V v m + 1 2 

1>1 

(3-25) 

N .. B. 1. Door de vervormingaversteviging wordt een isotroop materiaal 

na niet uniforme deformatie anisotroop. 

N.B. 2. De grootheden c en m zijn karakteristiek voor de materiaal

eigenschappen in het plaatische gebied. Hun.grootte hangt echter in 
• 

sterke mate a£ van b. Daarnaast hangen zij at van temperatuur en 

structuur van het materiaal. In de praktijk betekent dit, dat zij bij 

het onderzoeken van een deformatieproces veelal uit de gegevens van 

. dat proces zelf moeten worden bepaald. Enige waarden van c en m (m 
• 

bepaald bij A .,. 1, 'A ~ 0, kamertemperatuur) [2 ] t 



Mat. 

Duralum 

Duralum 

D-Ill'alum 

a.-Messing 

Staal 

Staal 

Chroom 

staal 
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S a.mens te lling warmtebeh. c(N/m2
) m 

Al + 1% Mg; 0,25/0 Si; Cu; 0,25/0 Cr oplosgegloeid 21 x 107 0,2 . 
afgeschrikt 

nageheet 

idem veredeld 42 x 107 0,05 

Al +4, 5/0 Cu; 1,5%Mg; 0,6%Mn oplos ge gloeid 12 x 107 0,09 

nageheet 

koud gewalst 58 x 107 0,34 

Fe +o,e%Mn; < 0,13% C gegloeid 11 x 107 0,19 

idem I koud gewalst 77 x 107 0,08 

Fe+0,35%C; 1%Cr gegloeid 102 x 107 0,17 

idem koud gewalst 110 x107 0,14 

hardheid: R =18 c 
idem veredeld 140 x 107 0,09 

hardheid: B = 26 c 
idem veredeld 168x 107 0,06 

hardheid: R =35 c 

Bij het draaien vanE 45 (de deformatiesnelheid bij draaien is hoog) 

vinden we: c ~ 150 X 107 , m ~ 1,2. 

3.7. Integratie van de plasticiteitsvergelijkingen [2J 

Voor infinitesimale deformaties geldt: 

- (J +0 
do - $ (0 _ 2 3) h 

1 0 1 2 ' cyolisc .. (3-9) 

Om het verband tuasen spanningen en eindige deformaties te berekenen, 

moet (3-9) geintegreerd worden. Dit betekent, dat alle grootheden in 

het reohterlid bekend moeten zijn ala funotie van ~ of ala funotie van 

een willekeurige parameter j..I.. Dan moeten van het begin tot het einde 
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van het deformatieproces aIle spanningen bekend zijn. Dit verloop van 

de spanningen noemen we de spanningsweg. Deze kan in de spanningsel

lipsoide worden beschouwd als de meetkundige plaats van de beeldpunten, 

welke achtereenvolgend de spanningstoestand karakteriseren. De uitein

delijke deformatie, die bij een spanningstoestand hoort, hangt due niet 

aIleen af van die spanningstoestand, maar ook van de wijze, waarop deze 

tot stand is gekomen o 

Yoorbeeld 1. Stel de spanningstoestand is bekend in parametervoorstelling: 

0, .,. f/!1) 

°2 ... f 2 (/l) (3 ... 26) 

0,3 ... f
3

(!1)· 

Dan volgen hieruit: 

(3-21) 

b = g2(/l), indien het materiaal verstevigt, d.w.z. m r O. 

Met (3-9) voIgt dan: 

en analoog voor 0 en 0 • 'Veelal zullen dergelijke integralen numeriek 
2 3 

mae ten worden opgelost. 

Voorbeeld 2. We veranderstellen, dat gedurendehet gehele deformatie-. 

praoes een vaste verhouding tussen de hoofdspanningen blijft bestaan. 

De spanningsweg is dan een rechte: 

(3-28) 

Substitutie van (1-25) en (3-28) in (3-9) geefta 



We vinden: 

waarin: 

db.a (1 - ~ - t) 
db .. 1 , .. K, db • 

1 V 2 2 . a 1 1 + ex + ~ - 0: - ex~ - ~ 

b1 • K1 b 

b
2 

.. K2 b 

b .. K b 
l 3 

1-I-l , 
K ·v 1 1 2 2 

+ ex + ~ - 0: - o:~ - ~ 

o:_Si_l 

K2 .. V1 2 2 
2 2 ~i + 0: + ~ - 0: - o:~ -

0: 1 

Kl .. \}1 
~-2-2 

2 2 • 
+ ex + ~ - ex - o:~ - ~ 

• 

Elimineren we 0: en ~ uit (3-30) en (3-31), dan volgt 

- a +a 
b .. .g (0 _ 2 3) oyclisoh. 

1 a 1 2 ' 

Vervolgens voeren we in de plastioiteitsmodulus: 

3-11 

(3-29) 

(3-30) 

(3-32) 

(3-33) 

Nu volgt, naa.r ana.l.ogie van de wet van Hooke, voor de geintegree:t'de 

'1.4vy-Von Mises vergelijkingen: 
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Hierin is P geen oonstante, zoals duidelijk wordt uitl 

a -m-1 P ... = .. 0.0 
o 

Fig. 3-5 geeft de fysisohe betekenis van P weer. 
ot 

bO Y 
fig. 3-5. De betekenis van de 

pla.stioiteitsmodulus. 

Met nadruk zij erop gewezen, dat 

(3-35) all~~n mag worden toegepast, 

indien er gedurende het gehele de

formatieprooes een vaste verhpuding 

tussen de hoofdspanningen besta.a.t. 

Voorbeeld 3. Bij een ideaal plas

tisoh materiaa.l kunnen de deforms.

ties niet uit de spanningen bere

kend worden omdat het verb and tus

sen spanningen en deformaties niet 

e~-eenduidig is. Er geldt a .. 0, 

zodat het niet mogelijk is b III g (Il) te berekenen. b meet dan apart ge-
2 

geven zijn. 

Voorbeeld 4. 

a) Een .materia.a.l met vervormingsversteviging wordt eena.ssig gerekt tot 

hat gevloeid heeEt. Da:n. wordt een tweede trekspa.nning aangebra.oht, 

terwijl de eerate oonstant wordt gehouden, tot juist opnieuw vloei 
optreedt (rig. 3-6). 
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1) de£ormatie OA, elastisch; 

2) de£ormatie AA r, plast1sch: 

1 1 - -- m_m ( - ) {) 1 .. {) ... 0 all want OA 1 au all ; 

3-6. Spanningswegen voor een 

materiaal met versteviging.. 3) deformatie A'B, elastisch .. 

b) NIl gaan we na.a;r dezel£de spanningstoestand toe via de rechte OCB: 

1) de£ormatie 00, elastisch; 

2) de£ormatie CB, met a
1 

... a
2 

.. GIl; 

1 1 - -
°1 

b ... =-- (a 
a2 b 

- 2) .. 2'''' 
1 m _ m 
2'0 all; 

all 1 

1 1 -
°2 

1 m _m 
- -2'0 all ; 

{) l1li 0 
3 

We zien dus inderdaad, dat door een andere spanningswegeen andere 

de£ormatietiestand ontstaat, ondanks dezel£de uiteindelijke span

nings toes tand. 

voorbeeld 4. Als voorbeeld 3; nu laten we bij B het materiaal echter 

vloeien terwijl we a constant houden (fig. 3-7). We beschouwen al-
1 

leen plastische de£ormaties: 

1)de£ormatie AAt. als in voorbeeld 3f 
2) de£ormatie BB'. 0, l1li all' oonstant. 

We berekeneno2B I ui t, 



,. , 

" 

/ I II III 

rig. 3-7. Spanningsweg voor mate

riaal met vel'S teviging. 
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en vinden: 

waarbij aIleen het + teken ter

zake blijkt te zijn. De defo~ 

ties worden dan: 

NU is alII - Qbm• Substitutie in (3-37) gee£t dan voor 0, : 

V~~r b en 0 vinden we soortgelijke integralen. Deze kunnen alleen a 3 
lange numerieke weg worden opgelost. 
De totale plastische de£ormatie vindt men dan door de onder 1) en 2) 

berekende te sommeren. 

Voorbeeld 5. We sluiten san op het voorbeeld behandeld onder 2.7 en 

berekenen de spanningen, die de de£ormatie van fig. 2-7 tot stand 

hebben gebracht. Uit de hoek y hebben we 0 , 02 en 0 berekend. Er 
1 3 

gold: 03 - 0, dus 0
1 

- -oao We zullen nu aannemen, dat dit deformatie-

proces tot stand is gekomen bij gelijkblijvende verhoudingen van de 

spamlingen. Substi tutie in (3-31) geeft dan: 

Vervolgens passen we (3-34) toe, wa.a.:rbij eerst uit (3-35) P berekend 

wordte 



" 

Stel T ... 60°, dan q ... i tan T ... 0,866, wa.aruit met (2-29) volgt: 

o • 0, 796 en 0 ... - 0,796, dUB met (3-39): b ... 0,92. 
1 2 

Stel het materiaa! heert ala materiaalconstanten: 0 ... 150 X 10
7 

N/m.
2 

en m. ... 1,2. 

Dan volgt: p ... 150 X 107 x 0,92°,2 - 147,5 X 107 • 

wa.aruit: 

7 20 .. P ... 314 x 10 ... 20' - 0' - 0' 
1 1 2 3 

° ... - 0' - 0' + 0'3 1 2 

0' 1 ... 105 X 107 N/m2 

7 '!. 2 0'2 ... -105 x 10 N/m 

a .. 0 
3 

D"\ls een toestand van zuivere afschuiving. 

Voor de hoofdrichtingen geldt volgens (2-28): 

, 

\ 

fig. 3-8. Oirkel van Mohr en deformatietoestand van. vb. 5. 
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Voor de spanningen in de ooordtnaatrioht1ngen vinden we m.b.v. fig. :;-8: 

tan v ... 
1 0 -0 -

1 X 

o ... _ a • 
x y 

Hieruit lossen we ops 

* 

o ... -67 X 107 N/m
2 

y 

't' ... 81 X 107 N/m2 
• xy 

N.B. Het gebruik van de faotor 107 gee£t op prettige wijze aansluiting 

op de eenheden vanhet teohnisohe stelael: 

* Bij deze formule maken we gebruik van de ~othesel hoofdriohting 

deformatie ... hoo£driohting spanning. Deze aanname is in theoretisoh 

opzioht onjuist, dooh blijkt in teohnisChe prooessen redelijk te 

voldoen. In hoofdstuk 5 za1 hier nader op worden ingegaan. 

" 
" 

" 
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4. Toepassingen van de voorgaande theorie 

4.1 Momentenbuiging 

Een staaf met rechthoekige doorsnede, hoogte h, breedte b, wadt belast door 

een buigend momentM. Nabij de.neutr.ale lijn zal elastische deformatie op~ 

treden, totdat-de. vloeigrens a bereikt is. Het buitengedeelte wordt plas-
v 

t~sch. Zie fig. 4-1. 

yt 

fig.fr-1. Rechthoekige doorsnede, belast met buigend moment M. 

\ 
\ 

Tengevolge van de naar buiten toe groter wadende deformatie neemt de span

ning verder toe, omdat vervormingsversteviging optreedt. Als de staaf tot 

een straal r gebogen wadt, is de deformatie: 

In het elastische gebied geldt de Wet van Hooke: 

a = Ey , 
r 

h 
0" y< 2

e 

(we beschouwen alleen het gedeel te y ;as 0). 

Wordt de waarde a v bereikt, dan geldt due volgens (4-2): 

h a r e v. 
T =~ 

In het plastische gebied neemt de spanning toe met toenemende y" wegens 

, . m v m 
a = 0 11 = c ("'-) 

r 

-:x: 



We kunnen het buigend moment nu berekenen uit: . 

,he/2' h/2 

M = 2b f a .y d.y + 2b r a I.y d.y 

o . he~ 
Met (4-2),(4-3) en (4-4) voIgt voor (4-5): 

a 3 i 
M = 2b[ v 2 

3E 

4-2 

(4-5) 

(4-6) 

We kunnen (4 .. 6) nog vereenvoudigen.,door aa.n te nemen dat het spannings

verloop in y-richting continu is, dus: 
, a 
.~ ., ( ..y:.. ) m 

v E 

c = 1-m a 
v 

Em (4-8) 

V~~r kleine waarden van r, dus voor een klein elastisch gebied, verwaarlozen 

we de laatste term: 

M ~ 2 b c 
(m+2)rm 

( jm+2 
• hI 

2 
(4-10) 

NU halen we het uitwendig buigend moment weg. De radius vergroot zich 

daardoor van r tot ro. Zodra het moment vermindert neemt de apanning~veral 

iets af. Daardoor wordt de gehele doorsnede direct elastisch. In de nieuwe 

toestand is de deformatie: 

~ 
o 

De, verminderi~ van de deformatie is dua: 

~ _ ~ = y (1 _ .1..) 
o r ro 

Omdat het ontlasten geheel ·elstisch geachiedt, geldt v~~r de in fig. 4-1 

aangegeven spanningenao en ao': 



o ... 0 
o 

o ' = 0 I. Ey (1. _ .1. ) = c (l.)m • Ey (1 _.1..) ; h29 " Y < h2 
orr r r r o . 0 

Op grond Van het momentenevenwicht moet galden: 

h /2 h/2' 

0... J e 00 _, ydy + J 0 0 . t. ydy 
o e/2 

4-3 

. Substitutie van (4-3) en (4-13) in (4-14) geeft na uitwerking: 

m+21 2 
c 0v r 

- (m+2)Ef1+2 

Weer aannemend, dat r klein is, verwaarlozen we de laatste twee termen 

en vinden '.dan: 

3 c 
... (m+2)Er 

Stel nu: 

h... ... 6. 
2r max 

Hierin is /j, de rek van de oppervlakte van de plaat of staaf a.la deze . max 
tot een straal r gebogen wodt. Nu voIgt: 

m-1 
1 1 30 /j, max ; - r ... (m+2)Er (4-18) 

o 

waaruit, ala ro/r ~ 1 volgt (~gans 1~ Al1 + &voor c« 1): 

r .J2. ~ 1 + __ 3...;;.o_-=--_ 
r (m+2) E /j,1-m 

max 

(4-19 ) 

. Voor een staaf, waarva.n de hoek tussen de benen zioh door ontla.sten ver

groot van <p tot <Po' t galdt (fig. 4-2): 



fig 4-2. Verband tussen buigstraal en tophoek. 

:1: ( TC - <P ) == r (TC - <Po ) .. o ._ 

Substitutie van (4-20) in (4-19) geeft: 

<P '" <p . _ 30 ( 1t - CPo.) 
- 0 (m+2) E. 8 ~ 

Voorbeeld. V~~r een plaat geldt: 

h ... 20 mm 

r = 100 mm ( ~~de radius van het buigstempel) 

'0. 45
0 

(de gewenste hoek) 

'N == 21000 x 107 N/m2 } 

c == 81,5 x 107 N/m2 } (St.50) 

m == 0,22 } 

Dan volgt :.8 max '" h;2r "" 0,1. Met (4-21): 

4 - 4 

(4-21) . 

<P ... 400 50'. Dit is duas de hoek, die men de plaat tijdens het zetten moet 

geven. 

0pmerking. Door het ontstaan van een nieuwe, residuele spanningsverdeling 

kan bij sommige belastingsgevallen opnieuw plastische deformatie optreden. 

Dit moet aohteraf geoontroleerd worden. In dit geval treedt ~ plastisohe 

deformatie OPt als: 
t r 00 (~)r < I~(~) r 

of: 

Eh (1 _ 1) < 2 0 8:.x 
2 r, ro 

Met (4-18) volgt dan: 

m > - 0,5 

(4-22) 
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!an deze voorwaarde is altijd voldaan. Secundaire plastische vloei kan dUB 

niet optreden. 

4.2 Dwarskrachtenbuiging 

4.2.1. Schuifspanningen 

Zoals bekend gaat dwarskrachtenbuiging gepaard met het optreden van sohuif

spanningen in de lE;!.ngsrichting van de balk. We berekenen deze spanningal 

nu voor een exponentieel verstevigend materiaal v~~r een balk met recht

hoekige doorsnede. (fig. 4-3). Tengevolge van een momentenverdeling 

M == M (x) ontstaat nu de .volgende situatie: 

y 

M+dM 
-+~---+- ---~~. X 

Di1ID 

j 

(I) 

(D=dwarskracht) 

(II) 

fig. 4-3. Dwarskrachtenbuiging in een rechthoekige doorsnede. 

We beschouwen het evenwichtinX-richting va::m. het bovenste deel van de. 

balk, als ~~ngegeven in fig. 4-3 II. Voor de infinitasimala langskracht 

dt = 'T:ry- • b. dx moet galden: 

hi?. 

dt == J" c { (r+Tr) m _ (~ m } 



. h/2 

't'Jty dx == -J 
y 

't' ==_ 
Jty 

em {( h
2

) m+1 
(m+1 )rm+1 

y m+1 } 

Omdat 't' xy == 't' yx j geldt voor de dwarakraoht D: 

h/2 

D' == 2b r 't' dy 
" xy 
o 

. ' .,.-0 

(4-26) 

Ala vereenvoudiging nemen we nu aan, dat de exponentiele curve ook in het 

elaatische gedeelte gevolgd wordt, m.a.w. we beaehouwen de gehele dooranede 

ala plastiseh. Dan geldt (4-27) due voor de gehele dooranede. Pus: 

em 
h/2 

D ... -2b r 
0" (m+1 )rm+1 ) 

m+1 
dr {( h m+1 } 11~,. 

• dx e 2 - Y yV 

D bmeh ( 1L.) m+1 dr 
= - Iii+2 2r e dx (4-;0) 

Dit resultaat hadden we ook kunnen vinden door (4-10) naar x te differen

tieren. Blijkbaar geldt, evenals in de lineaire elasticiteitstheorie, voor 
deze exponenti£He sp'anningsverdeling : 

aM D .. dx 

Dit volgt uiteraard ook direot uit het, evenwicht •. 
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4.2.2. De vorm van de neutrale lijn. 

Met behulp van de voorafgaande·theorie is de differentiaalvergelijking van 

de neutrale lijn op te stellen. We zullen dit illustreren aan de hand van 

een ingeklemde balk met rechthoekige doorsnede en gelijkmatig verdeelde 

bela sting (fig. 4-4). V~~r het moment vinden we: 

(l(N/m) 

1 .J 
fig. 4-4. Balk met gelijkmatig verdee1de be1asting. 

We nemen in eerate instantie aan, dat de deformaties klein zijn. 

Voor dat geval hadden we vOOr het inwendig moment reeds (4-9) gevonden. 

We schrijven deze vergelijking ala: 

Gelipkste11ing met (4-32) levert: 

~f)2 -m 2 
2~\1-x = c,.r + c2.r 

of, daar· de deformaties klein zijn 

r ~ (yn)-' 

h(1-x)2 ... c
1 

(y,,)m + c
2

(yn )-2 

met randvoorwaarden yeO) = 0 en yt(O) = O. 

(4-34) 

(4-35) 

(4-36) 

Deze differentiaalvergelijking kan aIleen numeriek worden opge1ost • 

. (4-36) geldt aIleen voor het plastisch deformerende gedee1te. 

De grens hiervan yo1gt uit: 

M e1= a. ~ bh
2 

... h(i-x 1)2 max.. v 0 max. p 

Het p.la~tisch gedeirme~rde uiteinde moet men "inklemmerrt onder de hoek 

y'(XmaX.Pl)·en dan de vom berekenen, b.:v. met de "vergeetmenietjeslt of 

Castigliano. 

Om de overgang ~lastisch-p1astisch te bepa1en, genera1iseren we S4-3) tot: 
he flV 

y gr ... 2"" E· rex) (4-38) 

waarbij rex) numeriek uit (4-34) moet worden opgelost. 



Ala contrale op deze berekening kan men nagaan of inderdaad geldt; 

Y gr.max "" Y gr(xmax•P1) ... ~ , (4-39) 

Passen we deze theorie toe op een ideaal plastisch materiaaa 

vinden we uit (4-33)= 
a 3. br2 

M = a .t bh2 _ v == h (1_x)2 
v 3E2 

wa.l:arui t : 

r ==..!.\ ~ h2 
a 4 

v 

Met (4-38) vinden we voor de overgang elaatisch plastisch: 

Y == ~ h2 3q(1-x) 
gr - 2b. a v 

(m=o) f dan 

(4-41 ) 

Substitutie van (4-37) in (4-42) leidt inderdaad tot Y == E2• gr. max 

Willen we het probleem voor grate deformaties oplossen, dan stellen we 

in pleats van (4-33)= 

met: 

r= 

Waaruit met (4-32) weer de dv. van de neutrale lijn voIgt. De volledige 

oplossing voor zowel kleine ala grate deformaties voIgt uiteraard door 

combinatie van (4-34) en (4-44). 

Opmerkil};g. Terwille van de eenvoud zijn de berekeningen in hl en hl 
uitgevca:'d voor rechthoekige .doorsneden. Zonder veel extra moeilijkheden 

kunnen we ook werken met doorsneden, welke symmetrisch zijn t.o.v. de Y-as. 

Men mag dan b niet meer voor het integraalteken brengen, maarmoet b-b(y) 

mee-integreren. 

4.2.3. Bezwijkanalyse [8 J 

Het plastisch gedrag van een materiaal is voor ona van belang op twee ge

bieden der werktuigbouwkunde: 

a) B~ de bewerkil};gsmechanica. We interesseren ons dan vooral voor het 

krachten- en vervormingenspel tijdens het proces. Het laten opt redan 

van plastische deformatie is dan het doel van het proces. 
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b) Bij het ontwerpen van constructieso We interesseren ons dan voor de 

belastingstoestand, waarbij juist plastische vloei begint. Het vloeien 

is dan geen op zichzelf staand doel, maar een ongewenst grensbelastings

verschijnsel. 

Omdat in het tweede geval de grensbelasting belangrijker is dan het 

plastisch gedrag zelf, kunnen we het materiaal gerust alsideaal plastisch 

beschouwen. Dit_vereenvoudigt de berekeningen sterk en geeft voor beginnende 

plastische vloei (duB nog juist geen versteviging) toch de nodige informatie. 

We beschouwen nu een balk waarop een momentenverdeling M(x) is aangebracht. 

Laten we het moment toenemen totdat de constructie bezwijkt omdat het 

moment locaal een kritische waarde aanneemt, dan neemt tijdens hat bezwij

ken het moment niet verder toe. We hebben daar dan een plastisch scharnier 

gekregen, d.w.z. een scharnier, dat een constant moment M* overbrengt. 

Met het principe van de virtuele arbeid is op een eenvoudige wijze de 

belasting p* te berekenen, die moet worden aangebracht om M* te bereiken. 

Dit principe luidt: De arbeid verricht door de uitwendige krachten is 

gelijk aan de arbeid t nodig om de deformatie te veroorzaken. 

Voorbeeld 1. Een belastingsgeval als in fig. 4-5. 
1 p 1 

fig. 4-5. 

In het midden is het moment maximaal 

en ontstaat een plastisch scharnier. 

Op het moment van bezwijken geldt: 

P*.l. b~= M*.2o~ , dUB p* = 2M*/1 

Voorbeeld 2. Belastingsgeval van fig. 4-6. 
1 P ;1 

P*.31.o~ == M*.4 f>~ . ~ . 

P* == 4M*/3i (4-46) 

fig. 4-6" 
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Voorbeeld 3. Belastingsgeval van fig. 4-7. 

r p* = M*/ 1 (4-47) 

fig. 4-7. 

Voorbeeld 4. Belastingsgeval van fig. 4-8. 

F 
1 f 1 i(a) P neemt eerst toe tot P1 ' de waarde 

waarbij de inklemroing plastisoh sohar-

nier wordt. Dan neemt P toe van P
1 

tot 

~*, de waarde waarbij het midden oak 

~ P1 
P lastisoh soharnier wordt. Dan geldt 

MJA 
(fig. 4_80

): 

:/h.(b) 

M* o~+ M*.2o~ = P*.l.o~ 
p* 

p* = 3M*/1 (4-48) 

fig. 4-8. 

Voorbeeld 5. Belastingsgeval van fig. 4-9. 
1 r

2P 1 1 P I 2 r (r (1: 1 1 (a) Er zijn2 mogelijkheden: 
- (b): 2P*" ~ o~= 2M*o~ + M* o~ 

due p* = 3M*/1 (4-49) 

(0): p*.~·.f = M* ~ + ~*o~ 
p* = 5M*/1 (4-50) 

M*~ ~(o) 
2 

fig .. 4-9. 
In werkelijkheid treedt dUB geval (b) OPe 
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~ Toraie van een cirkelcylindriache staaf. 

Om een benaderende oplossing voor het probleem te vinden maken we de 

volgende veronderatellingen: 

(~) De deformaties zijn klein. 

(b) Loodrechte doorsneden blijven vlakJ er zijn geen vervormingen in 

X-riohting. 

(0) In de loodrechte doorsneden treden alleen schuifspanningen op. 

Deze zijn gericht loodrecht op de straal. 

(d? De doorsnede want bij benadering geheel plastisoh. 

" \ 
\ 
J 

I 

fig. 4-10. Toraie van een cirkelcylinder. 

Uit fig. 4-101 volgt, dat: 

r r 
M... J 21tP. d P:1; (p ). p ... 2 'ltJ P 

2 
l' (p) dp 

~~~ 

o opper- e::l:uif _arm 
vlak 
ring 

ap.in 
ring 

o 

(4-51) 

We be schouwen nu een infinitesimale schijf van de staat (fig. 4_10II ) 

Doorsnede 1 is een hoek die gedraaid t,.o.v. dooranede 2. 

We zien, dat moet gelden: 

y "'P~ (4-52) 

Omdat in di t vlak alleen schuifspanningen optreden" geldt a
1 

... .. a
2 

... l' , 

zoals men direct kan zien door de cirkel van Mohr te tekenen. Ook volgt 

voor kleine deformaties, dat £1 ... - ~ -.y. De hoofdrichtingen maken steeds 

een hoek van 450 met de X-as. We berekenenT'" 1'fp). 

Uit (1-24) volgt: 
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a ... ~ V3 (4-53) 
Uit (;-31) voIgt: 

& ... v'f ~ (4-54) 

( , ~) (3-31) mag hier toegepast worden omdat ~= -1, dus constant .. 

- -m Met a ... c & vinden we uit (4-53) en (4-54): 
~m-1~' 

't' ... 2m, 7,1 2 .9!. m ,- ()m 
.I .c. dx P 

Substitutie in (4-51) en integratie levert: 

2
m

+
1i 

21tc (dJ)m m+3 
M... m+1'. m+3· ~ r 

3)2 

of, daar r ... r .2:2.dd : max x 

M ... ( ;k )m+1' 21to m ) 
, ') .. m+3 • r max • 

~ Instabiliteit [2 ] 

(4-55) 

Uit de praktijk is bekend, dat men plastisobe deformatie niet onbeperkt kan 

voortzetten. Op een gegeven ogenblik wordt bet prooesrinstabiel. Er kan dan 

b.v. knik optreden of insnoering, gevolgd door breuk. We zullen biervan 
enige berekeningsvoorbeelden geven", 

4.4.1. 'Instabiliteit bij e~nassige trek 

Wanneer men een oylindriscbe staat op trek belast, is de deformatie aan

vankelijk uniform. Tijdens bet deformeren neemt bet oppervlak van de be

laste doorsnede af. Door de versteviging wordt bet materiaal eohter tevens 

sterker. V~~r een zekere kritisobe deformatiegra.ad. bereikt de uitwendige 

belasting eohter een maximum. Op dat moment gaat de staat insnoeren, dUB 

locaal deformeren, waarna breuk optreedt. 

Het criterium voor do instabilit&itsgrens is dus: 

waarin P de trekkracbt voorstelt. Zij bet oppervlak van de doorsnede A, 
'dan geldt steeds: 

- m P ... a 1.A ... a • (0) .A (4-59) 



Nu geldt tevens : 

- 1 or ... 0 II: log 1 

A 
_0 

= A .e o 

zodat: 

a 

A 
o ... log A 

P ... P(b) ... A c(b)~e-b 
a 

, due: 

Het instabiliteitscri~erium is: 
. - m-11 * .. Ao.c [e- 0 {m(b) _ (b)m}J ... 0 

of: 

bam 

4-1} 

(4-60) 

(4-62) 

(4-6}) 
Bij eenassige compressie treedt geen instabiliteit OPt omdat het cppervlak 

dan toeneemt: 

P ... 01.A ... • :ii A ... - c A (1))m 

o t .. .0' ... log t- ' dus 

0-
A a A • e o 

a 

m 1> 
P .. - cA (1)) e 

o 

(4-65) 

(4-66) 

(4-61) 

Zoals bekend uit de elastioiteitsleer [9), geldt voor een staat, die op het 

punt staat te knikken: 
Z': 

P ,. 1t E I 
e 12 

(4-68) 

Hierin is I het traagheidsmoment, E de elasticiteitsmodulus, P de elase 
tische kniklast en 1 de kniklengte. Voeren we nu de traagheidsstraal i in, 

2 ' 
zo dat I .. Ai . (A .. oppervlak), dan volgt voor (4-68): 

p 
e 

°knik ... r'" 
waarin A .. l/i, de slankheid voorstelt. 

(4-69 ) 

V~~r een geheel plastisohe staaf vervangen we E door de locale h~lling van 

de a - & lijn3 

(4-10) 



.... m CJknik neemt dan de wa.a.rde CJ" c 1: a.a.n. 

V~~r (4-69) volgt dan: 

2 m-1 . m 1t cmt:" 
ct:".. 2 

. y , 
Plastische knik treedt dus niet op ala 

2 
~<1 
1:'A2 
Voorbeeld.Voor een materiaal geldt: 

. 7 2 
E = 210000 :x: 10 N/m 

c;" 81,5 :x: 107 N/m2 

m... 0,22 

a .. 30 :x: 107 N/m2 * v 

4-14 

Een sta.a.f van 20 mm ~ van dit materiaal wordt met een drukkracht van 

50.000 N belast. Wat is de ma:x:imaal toela.a.tbare kniklengte van deze staat': 

a) Om elastische knik te voorkomen 

b) Om plastische knik te voorkomen? 

ad a) Uit (4-68): 1 ... W-pI , met: 
e -

I ~Jo d4 ... 23.10-9 m4, dus: 
\ 

21.1010 :x: 23.10-9 
5.104 ·0 0,584 m 

ad b) rl!'r.,. r &1 r == CJv/E == 1,43 x 10.3• Dit is de kleinste deformatie 

waarbij deze sta.a.f geheel plastisch wordt. Uit (4-72) vinden we: 

'Ap'" ~ .. 39 ... l/i , met i "" ~ ., 5 mm 

Ip= 5.10.3.39 .. 0,195 m 

Conclusie: V~~r 1 >0,584 m treedt elastische knik op. V~~r 0,195<1 <0,584 m 

treedt - na beginnende uniforme plastische vloei - plastische knik OPe 

Voor 1< 0,195 m treedt geen knik meer OPe . 

~ De groetheid 1 is niet de werkelijke lengte, ma.a.r de kniklengte. 

Ve~r de b~tekenis van dit begript ZiE, [9J .. 

* Deze waarde klopt niet geheel met de waarde, die men uit (4-a) zou kunnen 

berekenen. Dit komt, doordat de defermatievergelijking veer kleine defer-

maties. niet geheel juist is.-



4-15 

4.4.;. Instabiliteit bij een dunwandige bolschaal onder inwendige druk. 

Het instabiliteitscriterium is: 

.2£ ~ 0 
.do 
waarin p de overdruk is. Uit s.ymmetrie-overwegingen volgt (zie fig.1-4): 

O'cP = O'e (4-14) 

Uit het evenwicht van een halve bolschaal volgt, 

straal r en wanddikte t geldt· ; p. nrX .. 2n rtae 
O'e ... pr/2t 

dat voor een bol met 

, dUB 

Aan de binnenzijde moet gelden O'r "'-p, aan de buitenzijde Cl r 
Omdat r» 2t, volgt O'e>>ar ' zodat we .bena.deren: 
0' IVO r ,.." .-------
- \/ 2 2 a = O'~ + O'e - a~O'e .. O'e 

(4-75) 
... O. 

Omdat de spanningsweg reoht is (dit volgt uit (4-14) en (4-76» geldt: 

';: O'e + 0' 
U &. (Jl ) -0.,.- - - --0 

r a r 2 

o 
0e - - '2'" o~ 

t Tevens geldt:o - log t ' dusl 
r 0 

- 0 t - t e o 

~ 2 nr r o - u e- log -2 .. log -
~ _ nro rof dus 

0/2 r ... r e 
o 

Met (4-75),(4-11),(3-2;), (4-79) en (4-80) volSt= 

2tae - 2t e - ~ 2t . .2. "i 
. . 2ta 0 - 0 e- 2 U - m 
p ... - ... -- '07.a ... -. .co 

r r ~e 2 ~ 

d 2t 0 c. .2. b .. ~ 1 
~"'r-rie-2 {-t(b)m+m(t;)m- n.O 
dO 0 

of: 
- 2 o .. 'j m 

(4-18) 

(4-19) 

(4-80) 

(4-82) 
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~ De trekproef [ 10] 

Tot nu toe hebben we verondersteld, dat ter plaatse van de inanoering een 

lijnspanningstoestand bestaat. Dit is eohter niet geheel juist. Bridgman 

berekende in verband hiermee een correotiefaotor voor de 6enassige trekpl.'Ce f 

door ~it te gaan van het evenwioht van een infinites~aal blokje van een 

torus, nabij de kleinste diameter van de insnoering (fig. 4-11). 

Het vlak EFGH is een segmentje van een bol met 0 als middelpunt. De vlakken 
/I ,,' 

ADEE en BCGF zijn segmenten van torus sen met Malsdooranijding van de 

hoofdcirkel van de torus met het vlak van tekening en N als middelpunt van 

de hoofdoirkel. De vlakken ABFE en DOGH zijn platte vlakken door de staafas 

OP~ H.et vlak ABOD is een plat vlak loodreoht op OP Em: NM. We r..emen aa.n dat 

op een aldus gedefinieerd blokje aIleen hoofdspanningen ~rken. 
oa 

P , Z 
a+

Z OZ 

11 
Nr 

o 

M 

I -' 

II, 

. fig. 4 .. 11. Evenwioht nabij de kleinste 'doorsnede van de insnoering. 
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Uit het krachtenevenwicht in r-richting volgt t dat moet gelden: 

(Oz + h ::z) sin~' G + ~r) de dr + (Or + ::r dr) G + dr) • dA.h' + 

-0'9 sin(d9).h.dr - O'r_h.r.d9 = 0 

Uit fig. 4_11 1 zien we, dat meetkundig moet gelden: 

h == R ~+! (cos ~, - COB ~) 
il> • 

h' =R~+i{ C06(~I+d~.') -cos~} 

Substitutie van (4-85) in (4-84) geeft onder verwaarlozing van hoge:re orde 

temen : 

2 (2 ) dO' 2 2 r r a r , a -r 0' • - == 0 .2L _ - _ R - r - [ R + J+ 
z' a r 2a 2 dr 2a, 

+ O'a.[R + t (a.!_r
2 )J (4-86) 

Uit symmetrie-overwegingen volgt, dat nabij de kleinste doorsnede moet 

gelden : 

d£' ... de (4-87) 
9 r 

terwijl de volumegelijkheid eist : 

d e; e == - t de; z (4-88 ) 

Uit (3-9) volgt met (4-87), dat : 

0e == or (4-89) 

met (1-25) volgt nu : 

- V 2 2 2 o "" 0' + 0 + 0'6 - 0 0 - 0' 0'6 -O'eo :: 0' - 0 r z rz z r z r (4-90) 

Uit de experiment en van Bridgman volgde, dat i in de minimum-doorsnede 

constant was. Daarom is a daar ook consta.nt. Substitutie van (4-90) in 

(4-86) geeft dan : 

dO' (2 2) _ 
-2. [ R + t a -r ] + ~ ... 0 
dr a. a. 

met randvoorwae.rden : 0z(raa) .... 0, dus a (r-a) - O'ZIl 

Scheidi"1g van variabelen "t'!l integra,tie levert: 

(4-91) 
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De uitwendige trekkracht P moet voldoen aan: 

f
a _ 2 

P ... 21t a .. rdr = 11& .. a z z gem. (4-93) 
o -Hieruit volgt een verband tussen a en a, z gem. n.l.: 

a . - z gem. 
a ... [ l' + (2R/a) ]F'-:1~o";;"'g~(":""'1 -+-a--r/2=R~) 

of : 

a .. o.a z gem .. 
met' 

Om de gemiddelde spanning om te rekenen in de werkelijke waarde van a 
moeten we hem dus ver.menigvuldigen met c. Fig. 4-12 geeft de grootte van c 

ala functie va.n afo. 
1 

C 10,9 

0,8 

0,7 

0,6 ~~--~~--~--~~--~~ o 4 . 
a/R----,> 

fig. 4-12. Grootte van de correctiefaotor 0 volgens Bridgman .. 

~ Wrijving 

Bij de meeste metaalbewerkingsprooessen treedt wrijving oPe Deze wrijving 

he eft in het algemeen het karakter van metallisohe wrijving zonder smeerfilm, 

omdat daarvoor de temperatuur te haag en de optredende vlaktedruk te groat is. 

Voar een matig belaste glijder gelden in goade benadering de wetten van 

Amantans ... Volgens deze wetten is de wrijvingsca~ffici~nt onafhankelijk van 

(a) de grootte van de normaalkraoht 

(b) d~ grootte ven het werkelijke aanrakingsoppervlak 

(0) de gL.jsnelheid •. 

Er geldt : 

FaA.", 
r 

waarin F ... wrijvingskracht, A ... de werkelijke aanrak1ngsoppervlak, r . 
'" ... gemiddelde sohuifspanning, nodig om weerstanden ten gevoJge van opper-
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vlakte-onregelmatigheden te overwinnen. V~~r de normaalkracht N moet gelden 

N ... A 0, 
I' 

waarin a de gemiddelde vlaktedruk is. 

Combinatie met (4-97) geeft dan: 
.,.. 

F >= N":" "" !l.N 
a 

waarin !l = ~/a constant moet zijn. 

(4-98) 

(4-99 ) 

We zullen nu nagaan wat er gebeurt, als de normaalkraoht zo sterk toeneemt t 

dat plastische vloei optreedt. Riertoe beschouwen we een barde glijder, die 

zich over een zacht oppervlak beweegt. Ui tstekende delen van di t oppervlak: 

hebben contact gemaakt met de glijder en zich ten gevolge van de locaal 

zeer hage vlaktedruk UvastgeJast", of oefenen weerstand ui t door het op

sluiten van een deel van de glijder. De bovenste laag wordt tengevolge van 

deze effect en met de barde glijder meegenomen. Onder deze bavenlaag bevindt 

zich een plastisch deformerend gedeelte. De wrijvingskracht is nu de kracht 

die nodig is, om deze deformatie tot stand te brengen (fig. 4-13)= 

y 
v 

Rarde glijder 

It lasll 

--~~esloten deel 
star Illee b~e:;;;w;;-:eege :;:;;n';te;:;-----

I--......;!!I!ID;-==::::; bovenlaag \ r ---
I \'. _ I plastisch deformerende 'I 

l--'.=.._...L.1 ?nderla~ ___ . . --:-__ . __ . ----; 
materiaal in rusttoestand I 

I 
fig. 4-13. Plastische deformatie door wrijving. 

Men is thans helaa.s nag niet in staat een redelijke oplossing voor dit probleem 

tegeven. Een veelgebruikte aanname is, dat de spanningen zich in de plastisch 

deformerende laag zo instellent dat de weerstand tegen afschuiving maximaal 

wordt. Men stelt dan, op grond van (1-24)= 
~ ;.'1: ... a / {} (4-100) ·xy max ~ 

Wil men een wrijvingecoefficient invoeren, dan volgt deze uit: 

I '1:max a 
~ ... --a "'O:Y3 

y y 

Deze kan due locaal verschillen, omdat a ... a(b). 

(4-1'Ot) 
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!1..ti.L Dikwandige buis onder inwendige druk [1 ] 

Bij de behandeling van di t probleem gaan we uit van de volgende aanr...a.men: 

(a) De deformaties zijn klein. 

(b) De buis is oneindig lang, d.w.z. randeffecten worden verwaarloosd. 
() 

Gevolg: FZ = o. 

We voeren cylinderco8rdinaten r, 

geldt : -& = o. 
r----T -- t ---r 

I . 

! druk \p 
I 

,---J + __ 

e en z in. Op grond van de cirkelsymmetrie 

Uit (1-6) voIgt nu voor het radiEUe 

evenwicht: 

fig. 4-14_ Dikwa.ndige buis onder inwendige druk. 

4.7.1. Buis in lengterichting oPgesloten. Ideaal plastisch. 

Door de buis in lengterichting op te slui ten, voIgt : 

We beschouwen nu eerat de apanningenvoor een geheel elastische doorsnede. 

Ala be~dering stellen we, dat ook voor elaatische defor.matie geldt : 

E: z + E: r + &e ~ 0, due 'J -i. Met (3-12)volgt dan I 

£: z'" ~ {a z - i (0' r iO' e )} .. 0 



Voor de deformaties volgt 

r 

(zie fig. 4-15): 
........... '\ 

dr 

\ 
\ 
\ 
\ 

fig. 4-15. De grootte van &r en teo 

E: OIl (u + dU) - u = ~ 
r dr or 

~ (r + u) de - rde u "'e :;; - - 1:1 -roe r 

Dus vanwege de volumegelijkheid en (4-10;) : 

au + E:. =: 0 
or r 

u+du 

Door (4-101) te integreren zien we, dat moet gelden: 
°1 

E: = --r 2 
r 

°1 
se ... + 2 

r 

4-21. 

(4-106) 

waarin 01 een integratieoonstante is. Voor (4-104) schrijven we nu, 

met G =: Glijdingsmodulus : 

2G e: ... LEG {o - t (0 + 0e) }= a t z z r z 
daar GIE ... 1/3 voor v .. t. Voor a ' zie (1-21). z 

Blijkbaar geldt : 

a - a + 2GE: , oyclisch z m z 
Met (4-ttO) en (4-108) volgt a 

4Gc1 
a - °e .. --r r r 

Substitutie hiervan in (4-102) geeft : 

oar 4Gc1 
or. .. --;r-

(4-11'0) 

(4-111:) 



met randvoorwaarden :0 (a.) .,. -p en a (b) .. O. . r r 

Integratie van (4-112) leidt tot t 

pa2b2 
c III ----~~-:::--

1. 2G (b2 _ a2) 

o ... pa
2 

(1 b
2

) 
r 2 2 - 2 

b -a r 

en met (4-111),(4-113) en (4-105) : 

2 
pa Os = 

b2 2 -a 

2 ; pa 
°z'" 2 2 

b -a 

4-22 

Tot nu toe hebben we aangenomen, dat p klein genoeg was om plastische vloei 

to voorkomen. Voor het pls,stische gebied nemen we weer aan, dat geldt : 

2 2 2 2' ° + 0e + ° - ° 0e - 0ao - a 0 ... 3 k: r z r z z r 
of, met (4M 105) : 
rOe - oJ ... 2k 

Met (4-114) voIgt, dat geen plastische deformatie aptreedt, ala 

(4 ... 115a
) 

(4-118b) 

(4-116) 

Het linkerlid van (4-116) wordt het groatst vaar r ... a. Blijkbaar begint de 

vloei san de binnenkant van de buis. Substitutie van r ... a in (4-116) geeft 

de waarde van p*, waarbij de binnenkant van de buis juist begint te 

vlaeien : 

Dus voar : 

o < p < p* alles elastisch 

p ... p* beginnende vlaei (binnenzijde buis) 

p > p* plastisch gebied breidt zich uit. 

V0ur (4-102) in het plastische gebied voIgt met (4-115) : 
oa. 2k 
'Orr .. - • vaor p > p* (4-118) 

r 



met randv.oorwaarde: a (a) ... -p , p > p*. 
r 

We vindeh met (4-118), (4-115°) en (4-106): 

0" r ... 2k (log ria) - p 

0a ... 2k (1 + log, ria) - p p> p* 

0" ... k + 2k (log ria) - p z 

4-23 

(4-119 ) 

Bij deze elasto-plastische toestand galdan de formulas (4-114) ~ maar, 

66k niet voor het elastische deel van de buis. We kunnen de nieuwe elastische 

spanningen echter wel via (4-114) berekenen door te bedenken, dat op de over

gang pla.stisch-elastisch (straal p ) moet gelden: 

p* = - a (p) (4-120) r 

We vervangen de buis a-b met druk p dus in gedachten door een buis P - b met 

druk p*. Met (4-114) vinden we dan: 

Or Q~ (1-~) (4-121 ) 

Hierin is volgene (4-117) 0
2

, ) 
_ .... 

. 2' 

0' 

a ... !£t. (1. -l?) 
r b 2 r 

O"a'" ~ (1 + b2 
) 

b 2 r2 

p<r<b (4-122) 

De grootte van p berekenen we nu, door te 

Uit (4-119) en (4-122) vinden we dan : 

eisen, dat 0" continu is voor r== p. 
r , 

1 + 2 log pia ... p/k + Po/b2 (4-123) 

Hieruit kan P langs numerieke weg worden gevonden. 

De druk p == pH, waarvoor 'de buis geheel plaatiach -=rnrdt, lrunnen we vinden 

door in (4-123) p= b te eubstitueren. We vinden : 

pH =.2k log b/a (4-124) 

We zullen nu onderzoeken f wat er gebeurt, ale we de buis eerst belasten met 

een druk p zo dat p*< p < p**, en daarnade druk wegnemen. Het ie duidelijk 

dat er residuspanningen zullen ontstaan. Aangezien het. ontlastan geheal 

elastisoh gesohiedt moeten we spanningen volgens (4-114) aftrekken van 

(4-119) resp. (4-122). We vinden: 

a < r < e: 
. . 2 '2 

a ... 2k (log!:) _ p _ pa (1- .1:L.) 
r a b22 2 -a r 

. . 
O"a == 2k (1 + log!:) _ p _ pa2 (1 + b2) 

a . b - a i;2" 
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(4-126) 

De vraag is nu: Ran bij het ontlasten hernieuwde plastische vloei optreden? 

We kunnen ons voorstellen, dat de binnenkant, die eerst hoofdzakelijk op trek 

be, last werd, na het ontlasten zo zwaar op druk wordt belast, dat hij daar

door opnieuw plastisch wordt. Het criterium voIgt uit (4-115a ) ~n (4-125): 

2 2 
ae - a ... 2k _ 2pa b 

r r2(b2.a2) 

met (4-117) schrijven we hiervoor: 
, 2 

a - a III 2k (1 -~) e r p*r2 

Secundaire vloei kan due optreden, als: 
2 . 

2k ( 1 -;) < - 2k 
p*r 

(4-128) 

(4-129) 

Deze begint weer aan de binnenzijde, dus voor r III a. We vinden dan uit (4-129): 

p >2p* (4-130) 

We moeten de druk dus opvoeren tot minstens het dubbele van de waarde, 

behorend bij die van beginnende plastische vloei, om secundS1re plastische 

vloei te kunnen krijgen. In dat geval moet. echter de buis niet voortijdig 

bezwijken. Secundaire plastische vloei treedt dus aIleen op, ale .: 

2p*< p** (4-131 ) 

Me~ (4-117) en (4-124) voIgt hieruit I 

1 _ (!.)2 < log b , 
'b a 

waaru.i t voIgt I 

! > 2,22. Onder daze conditie kan secundaire plastische vloei optreden. 

V~~r ~ < 2,22 is dit principieel onmogelijk. Dit verschijnsel wordt 

vloeistop (shake-down) genoemd. Bijconstructie zal men er in het algemeen 

voor zorgen, dat een buis aan deze laatste voorwaarde voldoet. 
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4.7.2. Buis in lengterichting opgesloten. Vervormingsversteviging • 

Daar een ideaal plastisch materiaal bijna nooit voorkomt, heeft de berekende 

vloeistopgrens slechta betrekkelijke waarde. We zullen de'berekening daarom 

nu voor een exponentieel verstevigend materiaal uitvoeren. VIe zien dat de 

formules (4-102) tim (4-114 ~) Ongewijzi.s-d blijven. De vloeivoorwa.a.rde wordt 

echter : 

20 2 
as - ar = V, = V3 -m c.s 

Uit (4-108) voIgt, dat de deformatieweg recht is. 

Op grond hiervan stellen we: 

'& =V ~ (& 2 + e: 2) Dc \ Ii. 0'1 
3 r S V, 2 . r 

zodat vaor (4-133) volgt : 

20 (\!i c1 ) m 
as - ar ... V3" V '3 • r2 -

Dus, met (4-113) : 

A ... ~ m+1 
3~ 

A -2m .r 

Met (4-114) voIgt, dat ge~n plaatisohe vloei optreedt, als: 

2 2 
2pa b, < A r-2m 

r2(b2-a2) 

Plastiache vloei begint weer bij r = a, ala p .. p*. 

Met (4-137) en (4-136) vinden we: 

1 1":in '. . . 2 

p* a (m+~ ) • (1 -.~ ):: 13 (: 
3--2--.Gm b 

(4-136) 

Subatitutie van (4-135) in (4-102) geeft de differentiaalvergelijking voar 

het evenwi0h~ in het plaatisohe gebied : 

oa 
r A -2m-1 'rr" .r 

Met randvoorwaa.rd.e area) .. -po Uitwerking levert, met behulp van (4-135): 
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(
-2m' -2m)' a = A ~_ _ L- _ p 

r 2m 2m 
p > p* (4-140) 

a .. A 2m-1 r-2m (a-
2m 

) e 2m+~o -p 

Ter plaatse van de overgang elastisch-plastisch geldt weer (4-120) en 

(4-121), waarbij p* nu echter gegeven wordt door (4-138). 
Analoog aan (4-122) vinden we dus: 

(1 ~ b~ ) 
r 

De grootte van p voIgt dan uit (4-140) an (4-1411) voor r ,. p : 

A ( -2m' -2m) ((l2') 2m a - P .. P = B \~ - l' 

waaruit p weer numeriek kan worden opgeloet. 

p** voIgt uit (4-142) voor p .. b : 
• I 

>L>L ' A (-2m' b-2m) 
p"""" - '2iil a -

(4-141 ) 

We nemen de druk weer wag, due superponeren (4-114) op (4-140) : 

a<r<p 

(
-2m' .. 2m)' , 2 

a -A ~_~ _p_ pa 
r 2m 2m . b2-a2 

Hernieuwde pla~tische vloei treedt due, op, ale 
, '2,2 

-2m 2pa b 
as" a r ... A.r - 2' 2 2 

r (b -a ) 

Deze yloei zal beginnen bij r ,. a, due 
. 2 

p> A.a-
2m 

(1 - ~2), 
** Dit kan echter aIleen, ale p< P , dUB' . , 

. 2 • 

A.a-
2m 

( 1 - ~2 ) < tm(a-
2m .. b-

2m
) 

(4-146) 

r 



V~~r de shake-down grans leiden we hieruit af : 
. 2 

1 .. (~) 1 ·()2m = - {1 - ~ } 2m b 

Voor m - 0 wordt het rechterlid : 

~. a 2m '2mlo a a' (2mlo~)2 
lim. 1- b 1-e Bb 1-1-2mloBb - 2! .. .. 
m-O 2m 2m 2m 

zodat we inderdaad weer (4-132) terugvinden. 

NUmerieke uitwerking van (4-148) geeft : 

4 

2,22 -'-__ 
.2 

o 0,1 0,2 0,3 

fig. 4-16. Invloed van m op de vloeistopgrens. 

•••• b 
... loga 
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(4-149 ) 

De verklaring van dit verschijnsel is uiteraard, dat de vervormingsverste

viging het optreden van seoundaire plastische vloei in een gebied, dat reeds 

gevloeid heeft, tegenwerkt. We zien uit de grafiek en uit (4-148) dat voor 

m ~ 0,5 altijd vloeistop optreedt. Secundaire plastische vloei is dan geheel 

onmogelijk geworden. 



5. Enige speciale op16ssingsmethoden. 

2.1 De algemene probleemstelling 

In de hoofdstukken 1 tim 3 hebben we een mathematisch model voor eindige 

plastische deformatie met vervormingsversteviging afgeleid. Hoawel hat in 

principe mogelijk zou zijn voor de door ons gedefinieerde maatrek en 

logarithmisohe rek bijbehorende afschuivingscomponenten te definieren, 

hebben we de voorkeur er aan gegeven dit niet te doen omdat een directer 

benaderingswijze mogelijk is: In plaats van de constitutieve vergelijkingen 

voor de eindige afschuivingen maken we dan gebruik van de hypothese: 

In een isotroop medium is de richting van extreme verlepging eenhoofd

richting voor deformatie en voor spanning. 

(Deze hypothese ward door ~ns in feite reeds gebruikt in voorbeeld 5t 
deel 3.7). 
In theoretisch opzicht is deze hypothese eigenlijk onjuist. Hill [5J heeft 

echter bewezen, dat weI geldt: Richting grootste deformatiesnelheid = 
richting grootste spanning. In technische processen zullen echtervrijwa 

aItijd de hoofdrichtingen van deformatie en deformatiesnelheid samenvallen. 

Om een materiaal op efficiente wijze van vorm te veranderen zal men name

lijk steeds in dezelfde richting deformeren, waardoor de richting van 

hoofddeformatie en hoofddeformatiesnelheid dezeIfde zijn of het worden bij 

voortgaande deformatie. Verandert de deformatiesnelheid abrupt van richUr~, 

dan is er veelal sprake van een geheel nieuw bewarkingsproces. We berekenen 

dan de krachten en deformaties bij het nieuwe proces door het bewarkte 

materiaal als ongedeformeerd te beschouwen, terwijl de materiaaleigenschappen 

uit de voorafgegane deformatie kunnen worden berekend. Bij kleine waarden 

van m mag het materiaal dan ala ideaal plastisch worden beschouwd met 

a' = obm~. oonstant. t stelt dan de voorafgegane effectieve deformatie 

voor~ 

De nu volgende tabel geeft een overzioht van de vergelijkingen en onbekenden, 

zoals die uit de theorie volgen. 



(a) 

(0) 

(e) 

(f) 

(g) 

5-2 

Vergelijkingen nieuwe aantal nieuwe I aari.tal I 
onbekenden onbekenden vergelijkingen 

a a a z Evenwichtsvergelijkingen x y 6 3 't' 't' 't' xy yz zx 
\ 

Transforma.tie-
vergelijkingen voor at °2 °3 3 3 
hoofdrichtingen 

Vloeivoo:rwa.a.rde (1 1 l' 

Effeotieve deforma.tie b ,0, ,°2 ,°3 4 1 

Consti tutieve . 
vergelijkingen voor - - 3 
hoofdriohtingen 

Deformatievergelijking - - 1 

Riohting extreme 
deformatie = riohting - - 2 
extreme spanning 

TOTAAL 14 14 

Toeliohting 

ad (b) Uit (1-15) kunnen we de oplossingen (11' a
2 

en Os berekenen. 

Dit zijn dus 3vergelijkingen. 

ad (f) De grootheden 0 en m zijn bekend verondersteld. 

ad (g) We moeten het orthogonale coordinatenstelsel 1 '2 13' zo verdraaien, 

da t bet samenval t met 1" 2"311
• Draa.i eerst zo, da t 1 t / /1 1t (1 verg.). 

Dan 2'//2'-'- (1 verg.). Dan- geldt vanzelf 3 f //311
• De derde verge

lijking is dUB afhankelijk.-

Hoewel het theoretisch mogelijk is bij een goed gedefinieerd problsem 

het stelsel vergelijkingen op te lossen, bestaat hiervoor geen algemeen 

bruikbare procedure. In de praktijk neemt men daarom zijn. toevluoht tot 

speoiale, eventueel' benaderende oplossingsmethoden. Dit hoofdstuk be~n- .~. 

delt hiervan drie, te weten de methode van de virtuele arbeid, de IIsohil_ 

lenmethodett (slab method: of solution) en de visioplastioiteit •. 
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5.2$ Virtuele arbeid [2] 

We veronderstellen, dat de uitwendige wrijvingskracht de spanningsver

deling, zoals die uit de deformaties volgt niet bernvloedt, maar weI 

zijn bijdrage levert tot de arbeidsconsumptie van het systeem. Onder 

deze aanname passen we het principe van de virtuele arbeid toe 

(zie deel 4.2.3.)e 

5.2.1. Bolschaal onder inwendige druk 

Voor een dikwandige bolschaal onder inwendige druk p, binnenstraal a, 

buitenstraa~ b g is de incrementele uitwendige arbeid als de binnen

straal zich vergroot van a tot a + da: 
2 

dWu ... p.4n a ds; 

V~~r de arbeid in de bol opgeslagen, geldt : 

dWi = V schaal. ad5 == {%n (b3 - a3)} a db 

Gelijkstelling van (5-1) en (5-2) levert 

-1' (£3 )-1 _. _ 
:3 pa . Q - 1 da .. ado 

(5-1') 

(5-2) 

(5-3) 

Gebruikmakend van het kinematisch verband tussen da en db en de defor

matievergelijking, kunnen we hier~it p berekenen. We voeren deze proce

dure uit voor een dunwandige bolschaal, dikte t. Vergelijkir~ (5-3) 
vereenvoudigt dan tot 

pda == tad b (5-4) 

waarin t de momentane wanddikte 
t o = log t 

r 0 

a 
0e = 0 == log --<p ao 

o 
r =--2 

is. De deformaties zijn 

(5-5) 

Opgrond van (5-5) is het verband tU8sen de deformaties lineair. 

We mogen dUB stellen: 

-g • Vt (4 + 1 + 1 )(log a;l- 2 log t. (5-6) 

Differentiiren van (5-6) nBar a, geeft ana oplossen van da-



p 

Substitutie van (5-7) in (5-4) geeft dan: 

of, met elog x = x en (5-6) : 

t a 2 

P=2(:,O )0 
Uit (5-5) volgt wegens de volumeconstantheid 

zodat 

(2t) _ 
P == - a a 

5-4 

(5-8) 

(5-9) 

(5-10) 

(5-11') 

waarin a dus de effectieve spanning is die door de druk p wordt veroor

zaakt. Bovendien geldt c ~ap= aeen or ~ 0 (zie deel 4.4.,). 

5.2.2. Draadtrekken 

We vereenvoudigen het draadtrekproces ala volgt. 

(a) Vlakke doorsneden blijven vlak 

(b) Langs de rand werkt een wrijvingsspanning". == a / {" die de max . 
spanningsverdeling in het inwendige van de draad niet bernvloedt. 

Fig. 5-, geeft de betekenis van de gebruikte s.ymbolen. 

fig •. 5-1". Draadtrekken. 

r o 



Uit geometrische overwegingen geldt : 

r = x tan a 

r == x tan a o 0 

r i = x1 tan a 

De continutteitsvergelijking eiat : 
222 r d:x: == r 1 dli := ro dlo 

V~~r de deformaties geldt : 

o = log dX/dl c- 2 log ro 
x 0 r 

o .,. _ log r /r 
r 0 

0e ... - log r /r o 

Dus (vergelijk (5-6»: 
b := 2 log ro/r .,. 2 log xo/x 

db = -2d.x/ x (d:x: < 0 J dus db>O ) 

5-5 

(5-13) 

(5-15) 

(5-16) 

Ala de kracht, nodig om de draad te trekken gelijk is aan P, is de 

incrementele uitwendige arbeid Pd1
1

0 Daze zullen we weer gelijkstallen 

aan de incrementele inwendige deformatie- en wrijvingsarbeid, horend 

bij een verplaatsing dl
1

• Als een schijfje ter plaatse x over sen stukje 

d:x: verplaatst, dan is de daarvoor benodigde arbeid, afgezien van de 

wrijving : 
2 2 _ -

d WI =* 1tl' dx. ado 

Met (5-13),(3-23), (5-15) en (5-16) schrijven we hiervoor 

(5-18) 

De schuifspannihg tengevolge van de wrijving langs de rand is : 

't" ... at! 3 = ....2.- ( 2 log Xo ,m 
max { 3 x") 

Over het oppervlak van een ring met straal r tar plaatse x wordt dit 

een krachtje 

dx dF ... 2ra-.- • 't" 
COSct max 

(5-20) 

Verschuift de ring over een stukje d.x, daarbij oontraherend. over dr, 

dan verschuift de buitenkant over dX/OOS ct. De arbeid is dan: 

d:x: "" dF.----:'" ... 
oosct 
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d
2

W1 moeten we integreren van Xo naar xi ' d~VII van xi naax xo. 

Voor de totale incrementele arbeid, geldt due: : 
x 

dWi = J 0 ( ... d2wI + d~II) f 

xi 

of, met (5-18) en (5-21)= 
x 

~ (2 + f 1. ) nr1
2 

d11o.2
m fO 

3. S1n2ex x
1 

(5-22) 

dx 

Toepaseing van hat principe van de virtuele arbeid levert dUB, r~ om-

werken van x tot x : 

P- r:: 4 ) 2 ,,2 + ,[. nr1 
V 3.S1n2ex 

r i 

V~~r de maximaal toelaatbare trek.~acht geldt : 
_,.. m 

~ 2 2 (_ .... 0) 
,t"ft.,. nrt a (r=r

1
) ... nr1 O".LOg r

i 

Trekken is alle~n mogelijk9 als P< 1'*, dus: 

dx 
x 

r m 

~Og ~) m < (2 + , p _ 4. ) 2m J 0 (lOg : ) 
\ r1' f3 S1n2CX , r

1 

(5-26) 

We kunnen het probleem ook behandelen door ean constanta wr1JV1ngS

co§fficient ~ aan te neman. Noemen we de normaalkracht N, dan voIgt uit 

het axiale evenwicht : P .., N sin ex + ~N cos ex , of 

llN... ~ P 
S1n ex + Ilcos ex 

Het oppervlak van de treksteen is : 

, (5-28) 

Nemen we aan, dat de w.rijvingskracht zich gelijkma.tig verdeelt, dan 

. geldt voor de schuifspanning lange de wand : 

.,. g!, 
• III A III 

u;Psin ex 

nero 2. r
1 

2) (sin «+ ~cos«) 

Over hat randoppervlak van een ring met straal r ter plaatse x, 

dikte dx, wordt dit een kraohtje : 

(5-29) 



5-7 

2 1t rdx ... 2 I..t P tan ex :rdx 
dF a •• a. 2 2 

cos ex (r
O 

;.. r
1 

)(ain ex+ !-lcosa) 
(5-;'0) 

Verschuift deze ring over een stukje dx, dan is de door de wrijvi~~ 

gedissipeerde energie : 

2 
d2w.' .. dF ~ = 2 H P tan ex r dx ax 

II • cos ex (2 2) ( . ) ro - r 1 SJ.n 0:+ ~cos ex or cos a 

(5-31) 

Dus, verschuift de 

r , J 0 . 2_' 'dWII .. d'WII 

hele kegel ove:r dx, dan voIgt 

2!-l Pr1~ log rO/r1 d11 

r 1 

.. 2 2 
(ro - r1 )(ain 0:+ !-tcos ex)cos ex 

Toepassing van hat principe van de virtuele arbeid geeft dan in combi

natie met hat deformatiegedeelte van (5-24) de oplossing voor p. 

5.2.3, Dieptrekken 

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

/ 
I 

, 

\ 

:r 

R. J. 

figo 5-2. D~formatia bij 
dieptZ'ekken .. 

/ 

h 

Een cirkelvormige pIa

tine met een oorspronke

lijke radius Ro watlt 

tot een cirkelcylin

drische kom getroldcen 

met straal Ri • De wand

dikte is t. 

De momentane diepte van 

de kom stellen we h, 

de momentane buitenstraal 

van de defozmerende pla
tine is R, de afrondings

straal van de onde:rma.trijs 

is P 0 De straal r is 

een willekeurige dia

meter op het nog horizon

tale deal van de platine. 
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We nemen aan, dat t« , R, 1', Ri en R6, en dat bovendien p« Ri • 

Verder zullen we veronderstellen, datt tijdens het gehele proces con

stant blijft. 
Tijdens het deformeren wordt arbeid opgenomen door : 

I Het contraheren van het horizontale deel van de platine. 

II Het buigen en weer rechttrekken van platine over de straal p • 

III De wrijving van de pla.at over de trekrand met straal p • 

IV De wrijving langs de plooihouder. Deze is verwaarloosbaar. 

V Bij het begin van het deformatieproces: Het vorman van de onderste 

rand van het product. We zullen daze eveneens verwaarlozen. 

Uit het behoud van volume zien we, dat moet gelden I 

2 2 
2Rih + l' co 1'0 

als 1'0 de oorspronkelijke grootte van l' was. Dus t 

V 2 ' 
1'0" l' + 2Ri h 

2 2 
l' - l' o 

h.. 2R. 
]. 

Voor r .. R vol€;t l' .. R , dus 
·00 

R .. V~ 2 - 2 R.~ o ]. 

Verder volgt door differentiatie van (5-;5) t 

Ri 
dr ... --dh 

l' 

We berekenen nu de deformaties op de stra.al r. 

(Wevoeren a.rlinderco~rdinaten 1', en z in) 

0e .,log 1'/1'0 .. - log 1'0/ 1' 

0r .. - 0e' Oz .. 0 

Blijkba.a.r geldt 
r - .r! 0 o -. Y, log -;-

Of, met (5-;4) : 

1 2R.h 
b.. V3 log (1 + + ) 

r 

Differentiifren geeft : 

- .M 4 Rih dr 
do.. - v:;- ----:::.-----

; l' (1'2 + 2 Rih) 
(dr < 0 !) 

(5-;8) 



De effectieve spanning op straal r is 

.r1 ( 2R.h) m a ... com ... c {V, l,og 1 + + } 
r 

(5-42) 

De incrementele specifieke def'or.matie-energie op straal r is 

_ .r1 ( 2Ri h ) m .r1 4Ri h dr ~ ... a d & ... -o{ y,log 1+-r }. v,. -~2-----
. . r r(r + 2Rih) 

De incrementele def'ormatie-energie in een ring met straal r, hoogte t 

en breedte dr is . 

dZwI ... 2 n r dr.t.~ 

Met (5-31) en (5-42) volgt voor (5-44) : 

2- .r1 ( 2Ri h ) m J1 8 1t Ri ~tdhdr 
d-WI ... c{ v-

3
, .log 1 + -r }. y'X • -~2---
. r '" r (r + 2R.h) . 1. 

De inorementele def'ormatie-energie voorhet gehele horizontale deel 

van de platine is dan: 

(5-46) 

wa.a.rbij «PI als £unctie van h numeriek kan worden berekend. 

We berekenen vervolgens de arbeid, die nodig is om de platine over de 

tre~ te buigen en weer reoht te trekken (rig.5-2). 
d x 11 

fig. 5-2. Het buigen van de 

platine over de trekrand. 

2 

Uit de oontinlltteit volgt I, 

2 nrdr- -211: (Ri~ p)~. -2 1I:Ri~ 

Dus, met (5-31) I 
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We beachouwen het materiaal nu ala ideaal.plastiach met eenvloeigrens 

01 en 62 bijresp. d~ en dx2' welke door de voorafgega.ne versteviging 

bepaald wordt (fig. 5-~). 

Bij t en 2 stellen we de effectieve 

deformatie gelijk aan die van (5-40) met 

r - Ri + P resp. r .. Ri • 

01 02',,: 0 

fig. 5-~. Vereenvoudiging van 

het vervormingsverstevigings

model bij het buigen over de 

toestand. 

"82 .. it log (1: + ~ } 
. . 1 

Uit (5-48) kunnen <\ en '0'2 berekend worden: 

We beschouwen het materiaal als vol-plastisch gebogen. 

(5-48) 

(5-49) 

Over de plaatdikte t is' dan de gemiddelde effectieve deformatie I 

- t 0' - - (5-50) 2p 

Daar a
1 

en a
2 

constant zijn, is de specifieke deformatie-energie : 

... t 
A1; - 0'1 2P 

- t 
A2 - 0'22P 

Dus de deformatie-energie voor het ki'om resp. weer recht buigen van de 

infini tesimale ringen 1 en 2 is 

. - t () dW1; .. 0'1 2P • t • 2n Ri + P ~ 

- t dW2 .. 0'2 2P • t .0 2n Ri ~ 

Met (5-47) volgt hierui t : 

nt2ai 
dW1 + dW2 .. dWII- (°1 + G2) P db - cP II (h) dh (5-5;) 



" 
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Tenslotte berekenen we de bijdrage van de arbeidsconsumptie bij het 

wrijven van de plaat over de trekrand. Hiertoe be schouwen we de pla.a.t 

als een slap koord, dat over een ruwe cylinder wordt getrokken. 

De kracht aa.n het "trekkende pa.rt" is P, gelijk aan de treklcra.cht voor 

'het dieptrekken. Zoals bekend [11.), geldt dan voor het andere part, 

dat de kracht gelijk is aan : 

-lie P lit P.e I'" 
o 

waarin e de omspannen hoek is en ,... de wrijvingscoifficiint. 

In dit geval is e .. .:: • Verplaatsen we de kracht over een a.f."ste.nd db, 

dan is het wrijvingsverlies ': 
, ,...R/4' 

dWII .. (p - po) db .. P(1-e- . ) db " (5-55) 

Passen we nu het principe van de virtuele arbeid toe, dan volgt P ui t 

. dWI + dWII + dWIII .. P db (5-56) 

Met (5-46), (5-53) en (5-55) leiden we hieruit a.f.": 

P lit (cp + cp ) e ,...ni4 
I II 

0pmerking. 

D:re.a.dtreklcen was am voorbeeld van een sta.tiona.ir proces. Hieronder 

verstaan we een proces, waa.rbij in elk punt van het vaste assenstelsel 

de deformatie onafhankeUjk van de tijd is. Is san deze voorwaarde niet 

voldaan, dan heet het proces niet-stationa1r zeals b.v. dieptreklcen. 

Voorbeelden van sta.tionaire processen zijn: verspanende bewerkingen, 

walsen, draad-extruderen. 

Voorbeelden van niet-stationaire processenl ponsen, ameden, buigen, 

forceren • 

. 5,3~ De "schillenmethode" [2J 

" 
De schillenmethode (slab method of solution) gaat uit van de volgende Vereen
voudigende aannamen , 

1) Een vlak loodrecht op de vloeirichting is een hoofdvlak. 

2) De spanning in een dergelijk vlak is overa.l geUjk. 

3) Wrijvingskrachten betnvloeden de spanningsverdeling Diet. 

Hiervan ui tgaande wordt een aldus gekozen hoofdvla.k als een schil van infinite. 

simale diktebeschouwd. Een krachtenbalans leidt dan tot de evenwichtsverge-



5-12 

lijking welke analytisch of numeriek getntegreerd wordt en samen met de rand

voorwa.a.rden tenslotte een complete· (gemiddelde} oploasing geeft. 

Voorbeeld. ·Dikwandige bol 'onder inwendige druk. 

We beschouwen een'oneindig dunne, bolvormige schijf op straal r. 

(Bolcoordinaten r, cp en a ). 

Om de infinitesimale deformaties te be1'ekenen, beachouwen we dr nu ala een 

vexplaatsing. Dan voIgt, analoog met (4-106)= 

de .. (r + dr) dq> - rd!2 .. dr 
, cp rd<p l' 

Met (2-20) voIgt hierui t : 

" 

b .. -2 log L 
l' 1'0 

Omdat de ve1'houding tusaen de deformaties constant blijft, voIgt : 

"& .. 2 log L 
1'0 

Uit (1-7) lei ding we aft met :ep .. aOa .. 0 

de 2 (a - aa) 
.~+ l' -0 
d1' '1' 

Daa1' aa -, aep en,aa> a r ' voIgt met (1-25) 

a .. aa coo a 
, r 

zodat 
da' -r ~';, 2a 0 ----- _ ........ 
dr r 

waarin 
. m 

a .. 0 { 2 log L } 
ro 

(5-58) 

(5-59) 

(5-60) 

(5-63.) 

Omda.t de exponent m klein is, zullen we -in dit geva.l een gemiddelde wa.a.ra.e 

voor a aannemen en a fa a (1') beschouwen. Integratie van (5-62) geeft dan, 

~et 1'andvoorwaarde C11'(b) .. 0 : 

- a .. P .. 2 a log ~ (5-64) 1', r 



Een dikwandige bol verdelen we nu in een eindig aantal schillen. De uiteinde
lijke druk voIgt dan uit : 

n 
Ptot = !::. P1 +!::. P2 + • • • • !::.Pn = ~ !::. Pi 

i=1 

b _ 1'1 
= 20' 1 log - + 2a 1 2 log - + • • • • 

0- 1'1 - 1'2 

n, 1'. 1 

Ptot .. 2 i:1 0 (i~1:)-i log ~: 
Voor'een dunwandige bol voIgt voor (5-64) met a« t 

- (a+t\ (2t)-P = 20 log 7j fIt\"&, a 

Deze uitkomst is identiek san (5-11). 

~ VisiopIasticiteit 

(5-66) 

Visioplasticiteit is een experimentele methode voor het bepalen van defor

maties en /of deformatiesnelheden. Men brengt (b.v. lange fotografische weg) 

een raster aan op het te deforDieren voorwerp. Tijdens de belasting meet men de 

vormvera.nderingen en berekent hieruit de deformaties en daaruit weer de 

spanningen. De methode is in het algemeen aIleen geschikt voor vlakke defor

matietoestanden, c.q. deformatietoestanden, waarbij het vlak, waarop bet 

raster is aangebracht een hoofdvlak is. 

We behandelen het geval van een niet-stationair proces. 

a 

_ X 

fig. 5-4. 0peenvolgende deformatiestadia van een raster. 



5-14 

Een vlak oppervlak wordt voorzien van een raster en dan geformeerd. Met inter

vallen van 8t fotografeert men het deformerende· raster en ziet op aohtereen
volgende foto's deformatiepatronen ala in fig. 5-4. We zorgen nu, dat elk 

reohthoekje zo klein is, dat het tijdens het deformatieprooes door een 

parallelogram kan worden'benaderd. We nemen aan, datde deformatie van d~t' 

parallelogram' uniform is. Ve;der voeren we een meebewegend assenstelselX.Y 

in en beschouwen de deformatie ten opziohte van dit-assenstelsel. De hoek n 
bepaalt de rotatie van het parallelogram als geheel. De grootheden, die de 

deformatie eenduidig vastleggeng zijn : 

Y - de verandering van de. oorspronkelijk reohte hoek. 

ar .. de nieuwe lengte in X -richting. 

b1 lit de nieuwe lengte in Y'-richting. 

We berekenen nu eerst de hoofdriohtingen voor een willekeurigeLementje. 

Fig. 5-5 geeft het deformatiebeeld. 

D 
o 

C 
o 

D 
,-----~----------~C 

X 

fig. 5-5. Deformatie van blokje AoBoCoDo tot AbBCD • 
. ' 

Het oppervlak van het parallelogram behoeft tijdens de'de£ormatie niet. 

oonstant te blijven, dus 03 I: 0 is toeges~aan. In fig. 5-6 zien we de

zelfde deformatie, nu gesplitst in twee stadia I 

(I). ABC D .. A B 'e 'D' 
o 000 0 

(II) AoB'C'D'''' AoBCD .. 

We beschouwen de deformatie van een willekeurige lijn AE , vastgelegd door o . 
de hoek T} tot resp AE', vastgelegd door t en AE, vastgelegd door v. 
De lengte noemen we resp r , r' en r. 

o 
Voor het eerste stadium geldt : 



-y 

D 
o 

D' E' ~--+-------~------~~------~C' 

~--~~~------------~~--------~----------x B' .0 
a 

y 

__ ,D~ ________ ~E_' ____ ~E~c_r _____ c 

A 

fig. 5-6. Deformatie van fig. 5-5, in twee stadia gesplist. 

r Y o ... log-
r I 1'0 

voor het tweede stadium : 

o 'D 10g..L 
rII r' 

Voor de totale deforma~ie geldt : 

. l' ( r r') l' 1" o ... log -- ... log ,. - ,.. log - + log"-
r ro r 1'0 rl . 1'0 
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I 

II . 

(5-68) 

(5-69) 

(5-10) 

(5-71) 

Blijkbaa1' mogen we - ook in dit niet-lineaire geval - logarithmische 1'ekken 

superponeren. 



Uit fig. 5_6I volgt : 

222 
ro =xo +Yo 

(rl)2 = x 2 (1 +8 )2 + Y 2 (1 +A )2 
o :xx 0 YI 

Stel : 

(1 + 8 )2 l1li U , :xx 

. 2 
(1 +A ) -v 

YI . 

Ook geldt,:op grand van (5-72) en (5-73) : 

(rl )2 . 2 2 
\'r~ .. U Sl.n 1) + v o.os T) 

Xo Xo .r 
tan 1) .. - , tan till! - y:!:!. 

Yo . Yo v 

:tan t = f;: tan ; 

. Ge bruikmakend van : 

. 2 tan2 
1) 

Sl.n 1)= 2 
1 + tanT) 

. 2 1 
OOS 1)- -'--";'-""""2 

1 + tan T) 

en (5-75) vinden we voor (5-74) ~ 

.. (~' )2 .. uv (1 + tan
2 

;) 

. ° U + v tan~ 
dus 

o r. 
Vo~r het tweede deformatiestadium vinden we : 
. r OO~ o IIIIlog.-log~ 
~II' r OOS\I 

Met (5-76) volgli hiervoor : , , 

Or, ... - log oos \I - i log (1+tan~) 
,IT'" 

5-16 

(5-72) 

(5-78) 

(5-79) 

(5-80) 
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Zodat, op grond van (S-J2) geldt : 

o = t log u + t log v - log cos 'J - t log (u+v tan2 t) 
I' , .'.. , 

(5-81) 

We zijn echtel' geintel'esseerd in Or" Or (u,v, y, 'J) omdat u, ~ en y de 

deformatie karak.teriseren en 'J de uiteindelijke' 'positie van r~ liI.l geldt op 

grond van fig., 5_611 
I UtE. D'D +D'E', due 

tan t ... tan 'J- tan y ( 5-82) 

Stel . 

tany ... w 

dan volgt met (5-82) voor 0 : 
I r, . " 

, 2 
or "" t log u~Og cos \I - of log {u+v( tan 'J_ w) } (5-84) 

Willen we 0 kennen als functie van u,v en w en de tijdsonafhankelijke 
I' 

hoek!), dan substitueren we (5-82) en (5-75) in (5-81) en vinden : 

o = log cos 1) + t log v + t log [1 +(i~ tan TJ + w)2) (5-85) 
I' ' v 

De hoofddeformatiea en -rlchtingen vinden we het gema.kkelijkst door uit te 

gaan van (5-84) en weer te atellen 

do 
'r 

-"'0 d'J 

2 (u 1 \.. tan 'J- v:w+w.w)"an'J-1 

Stel 

u 1 
V;;+w·w ... 2p 

-0 

dan (vel'gelijk(2-28»worden de hoofdrichtingen gegeven door: 

tan 'J1 = P +~ 
tan 'J 2 ... P _ ~ + P 2 

Substitutie hiervan in 5-84 ~eeft 

V 2 2. 
0

1 
=tlog UV {1 + (p + 1 +p )--t 

u + v(.p - w .. :V1+P~' 

&2 • t log uv {1 + (e • y-;-;j)2) 

u+v(P.w·wj 
03 ... - (01 +02) ... - t log uv 

(5-88) 

(5-89) 

(5-90) 
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We zijn geinteresseerd in b1,o Deze grootheid is niet ~ °1, want v~~r het 

verband tussen spanning en deformatie is het niet van belang hoe 01 zelf 

alsfunctie van de tijd verandert, maar hoe het lijnstuk, waarvan de defor

matie momentaan een hoofddeformatie is, met de tijd van lengte verandert. 

We willen due wet en 

(5-91) 

D Dt wordt gebruikt voor het begrip materi~le afgeleide. Het is een operator 

die aangeeft, hoe de afstand tussen twae materiele punten met de tijd ver

andert. Fig. 5-1 licht dit begrip toe. 

A "'--__ .....,... __ ...1 

E" 

E"' 

Fig. 5-1. Bij het begrip 
"materiele afgeleidel1

• 

Hat materiele punt E bevindt zioh aohter

eenvolgens in de standen E'_E't_E'". 
In stand (2) is het lijntje AE't lange een 

hoofdrichting komen te wllen. 
• 

Hat differentiequotient voor 01: is dan : 

• ~ log AE III/AEf 
°1 26 t 

Ala AE I en AE'II ook lange een hoofd-
• 

riohting zouden vallen, dan zou men 01 

inderdaad kunnen vinden door reohtstreekse 

differentiatie van (5-90). 

De gang van zaken is nu als volgt : 

Op achtereenvolgende deformatiepatrone~ met en we &1.·b1 en y • Hieruit 

berekenen we grafisch u(t), vet) en wet) en daaruitd, t en~. 

Daar volgens (5-85): 

or • or (u ( t ) t V (t), w (t). 1)) . (5-9;) 

~olgt : 



00 . 00 00 00 
I.' .1.' .'1. I.' ,_ .1.' • 

d-t ... au u. + ov v + ow w 

0'0 I.' ... ' tan TJ( \fv tan TJ + W ) 

au 2'{UV { 1 +(~ ta.n TJ + w )'2. } 

00 
I.' 

a;;- ... 1 

\ fU .. tan ~ 0J}an 1) + W ) 

-V;:: • ' ) J 
v 1 + \~ tan 1)+ W 2 

~ tan 1)+ W 

+ (~ tan 1)+ W )2 

(5-94) 

NU substitueren we weer de hoek v in (5-95) omdat we immers de hoofdrichtinge 

"1 en v2 kennen. We vinden met (5-75) en (5-82) : 

00 
r tan v (tan v - w ~ au ... 2 v (1 + tar? v 

05 1 
-2. ... -[1 
8v 2v 

80 tan 'J 
"I.' 
~ ... 1 + tan 2'" 

sin2 y (tan y-w) 
... 2v 

., sizf v 

V~~r v a:V 1; substitueren we (5-89) en vinden met (5-76), dat : 

sin 2 v ... 2 + 2p 
2 

+ 2p V 1 + P 2 

3+2p +2p 1+p 
, (5-97) 

l' 2' V 2 

Substitutie van (5-97) en (5-89) in (5-96) en substitutie van (5-96) en 

(5-94) geeft dan met (5-88) tenslotte een zeer gecompliceerdeuitdrukking 
• • 

voor 0 = 0t (u, v, w. Ut t, fr). 
Opmerking. 

De aldus gevonden uitdrukking is niet geheel exact. We hebben nameUjk de 
• 

rotatiesnelheid van 0 niet in de grootte van ° verwerkt. Als 0. niet snel 
111 

va.n richting vera.ndert, is dit effect klein. We zullen het in deze be-

schouwing verwaarlozen •. 
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• • • 
We zullen nu aannemen, dat op de bovenomschreven wijze 0 ,0 en 0 

. • ••• 1 2 3 
berekend zijn (0 voIgt uit 0 + 0 + 0 m 0). Met (3-4) berekenen we dan 

3 1 2 .3 
voor elk parallelogram de grootte vanb • De vergelijkingen (3-13) en 

(1-25) zijn nu 4 vergelijkingen met 4 onbekenden, n.l. a , a ,a en u. 
1 2 3 

Deze zijn nu op te lossen. Door de locale spanningen over hoeken van 

(!:.2 - v ). + Q. te roteren vindt men de waarden van a ,c:i en 't in het 
1:1. :I. :x: y xy 

vaste assenstelsel. De integralen van de .spanningen over de doorsneden 

moeten de uitwendige belastingen opleveren. V~~r iedere berekening vinden 
• 

we a en ~ • Zetten we deze grafisch tegen elkaar uit, dan kunnen we een 

deformatiesnelheidsvergelijking vinden, door b.v. te veronderstellen, dat 
!..m I 

er een verband 0. ~ c' 0 bestaat. Onderzoekingen zullen moeten aantonen 

of c' en mt beter constant zijn dan c en m. Ale dit het geval blijkt te 

zijn, dan is dit ~en sterk argument om in de toekomst oplossingen te 

zoeken door deling van de vergelijkingen (3-9) door dt in plaatsvan door 

integratie, zoals in deel ,.1 werd gedemonstreerd. Hat nadeel van moei

lijker meetmethoden zal dan wellicht minder zwaar wegen dan hetvoordeel 

van de aanwezigheid van echte materiaaloonstanten. 



In den beginne 
schiep zich de mena 

T H 

Staal, glaa, beton 

atatisch onbepaalde zekerheid 

mens: 

product en schepper 

van je ge:ra.amte. 

een god naar zijn evenbeeld 

en dacht dat het goed was. 

NU echept de ~ens ' 

een werktuig v66r zich 

een werktuig ala zich 

een werktuig tegen zioh 

en denkt goed noch kwaad. 

Zou de machine mens 

zich ooi t no g goden 1'abriceren ? 

6-2 



Lim t design 

Ons brein laat zioh 

Spelen met wetenschap 

spelen met wet en 

vooral nooit vergeten: 

Wij zijn heel knap. 

Zo zijn er velen: 

als poezen met muizen 

ala apen met lui zen 

blijven zij spelen 

met x y en z som 

met a b en 0 bom 

hebben ze nag niet voldoende geleerd? 

Of za.l -straka per h bom 

de exponent x som 

van overbevolking worden gekeerd ? 

-zoals bekend uit de menselijke vervormingskunde

plastisch deformeren 

totdat na. insnoering 

instabiliteit 

en dan 

anel 
. breuk 

optreedto 

, 



Jargon 

Een partials functionaal 

met convectieve operator 

fungeerde twae maal integraa.l 

als eindig differentiator. 

Toen, antifinitesimaa.l 

van co- en contravariantie 

ging hij per differentiaa.l 

op halfoneindige vacantie. 

De Denker 

Zijn grootheid op papier bewezen 

met funotie en determinant 

kan hij It experiment sleohta vrezen 

ala ongewenste tegenstand. 
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Diversen 

Een afschuiving sprak tot de rek: 

"Hou jij nou toch eens op, lor. 

Al zanik je me haIler gek 

ik vom met jou ge~n tensor.u 

Een integraal van S02 

oplosbaar, doch z~~r k-~tisch 

viel in een plas en zei "0 jee, 

was ik nn maar elliptisch". 

Een rf EI van Euler 

keek elke dag een beetje vuiler 

hij had namelijk 

Z6 de P aan de knik 

dat hij traagheidsstra,len moest huilan. 

6-5 



fig 4-2. Verband tussen buigstraal en tophoek. 

·r ( 1t .. q> ) = r (1t - q>o ). 
0_ 

Substitutie van (4-20) in (4-19) geert: 

q> rv cP _ 30 ( 1t .. Po.) 
,... 0 (m+2) E b. 1-m 

" max 

Voorbeeld. Voor een plaat geldt: 

h = 20 mm 

r = 100 mm ( ~,de radius van het buigstempel) 

cpo· 450 (de gewenste hoek) 

'E' == 21000 x 107 N/m2 } 

o == 81,5 x 107 N/m
2 } (St,,50) 

m == 0,22 } 

Dan volgt :.b. max ... h/2r: == 0,1. Met (4-21): 

4 - 4 

(4-20 ) 

(4-21) , 

cP == 400 50'. Dit is duas de hoek, die men de plaat tijdens het zetten moet 

geven. 

0pmerking. Door het ontstaan van een nieuwe, residuele spanningsverdeling 

kan bij sommige belastingssavallen opnieuw plastisohe deformatie optreden. 

Dit moet achteraf gecontroleerd worden. In dit geval treedt geen plastische 

deformatie OPt ale: 
I r Go (~)r < r~(~) r 

of: 

Met (4-18) volgt dan: 

m > - 0,5 
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