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SAMENVATTING. 

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de invioed van een 
pIooihouder op plooivorming. Het onderzoek is verricht in de groep 
Mechanische Technologie van het Centrum voor Fabricage Technieken, 
onderdeel van Philips. 

PIooivorming onder een constante plooihouderdruk blijkt een discontinu 
probleem te zijn. Het moment waarop een plaat gaat plooien hangt 
behalve van globale geometrie- en materiaalparameters ook af van 
statistische grootheden als onvlakheid, niet-homogeen materiaalgedrag 
en andere verstoringen. Kernvraag bij het onderzoek is of, ondanks het 
statistische karakter van het proces, met een redelijke nauwkeurigheid 
te voorspellen is wan~eer plooivorming zal of kan optreden. 
Bij het beschrijven van plooivorming spelen de volgende aspecten een 
belangrijke rol: 
- Het criterium dat een plaat hanteert om tot plooivorming over te 

gaan. 
- Definieren van een benaderend verplaatsingsveld bij uitbuigen of van 

evenwichtsvergelijkingen op een plooi. Dit is niet nodig als gebruik 
wordt gemaakt van de Eindige Elementen Methode. 

- Beschrijven van het materiaalgedrag. Bij uitbuigen vanuit een 
volledig plastische viakke toestand spelen zowel het elastische 
gedrag in de vorm van terugveren, als ook het plastisch gedrag een 
rol. 

Ten aanzien van het eerste punt wordt aangenomen dat een plaat 
uitbuigt als er een uitgebogen evenwichtstoestand bestaat. Deze 
evenwichtstoestand wordt bepaald met het principe van virtuele arbeid. 
Omdat EEM zeer veel rekentijd in besiag neemt en oplossen met behulp 
van evenwicht aIleen bij zeer eenvoudige problemen mogelijk is, wordt 
uitgegaan van een benaderend verplaatsingsveld. Voor de plooivorm 
wordt een sinusvorm genomen. 
De beschrijving van het materiaalgedrag is het grootste probleem. Ais 
een elasto-plastisch materiaalmodel wordt gehanteerd blijkt bij een 
zeer eenvoudig probleem als het eendimensionaal stuiken van een 
rechthoekige plaat een analytische bepaling van de buigarbeid alleen 
ten koste van enkele vereenvoudigingen mogelijk te zijn. Bij 
tweedimensionale plooiproblemen zal het nog moeilijker zijn een 
analytische oplossing te vinden voor de buigarbeid. 
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Het probleem dat in dit verslag wordt beschouwd is, zoals terloops 
werd vermeld, het eendimensionaal stuiken van een rechthoekige plaat 
onder een plooihouderdruk. Bij dit probleem wordt een bepaalde 
indrukking van de plaat gegeven en gekeken of de plaat bij die 
indrukking kan gaan plooien. Er blijkt altijd een minimum indrukking 
aanwezig te zijn waarbij de plaat kan gaan p!ooien. 
Uit de theorie voIgt dat bij relatief dunne platen bij het begin van 
plooivorming het quotient van de specifieke elastische (stuik)energie 
van de plaat en de plooihouderdruk constant is, dat wil zeggen 
onafhankelijk van de plaatdikte en de C- en n-waarde. 
Experimenten geven globaal een goede overeenkomst met de theorie 
alhoewel sommige platen al voor de theoretisch bepaalde belasting 
plooiden. Dit kan te wijten zijn aan de vereenvoudigingen die zijn 
aangenomen ten aanzien van het materiaalgedrag of aan het hanteren van 
een niet voldoende nau~keurig verplaatsingsveld. 



III 

LITERATUUR. 

1. Beitrag zur Ermittlung der Falten 1. Ordnung beim Tiefziehen 
Prof. Dr. B. Kaftanoglu, A.E. Tekkaya 
Blech Rohre Profile Vol. 32 no. 3 pag. 143-149, (1985). 

2. Elasticiteit en inleiding plasticiteit 
W.A.M. Brekelmans en P.J.G. Schreurs 
Collegedictaat Technische Hogeschool Eindhoven. 

3. Inleiding plasticiteitsleer 
S. Hoogenboom 
Collegedictaat Te~hnische Hogeschool Eindhoven. 

4. Buckling of bars, plates and shells. 
Don O. Brush, Bo O. Almroth 
Mc. Graw-Hill 1975. 

5. Plastic analysis of flange wrinkling in axisymmetrical deep
drawing 
B. Kaftanoglu 
proceedings of the 21st Int. Mach. Tool Design & Research 
Conference 
Vol. 1: Forming, pag. 21-28. 

6. The buckling of annular plates in relation to the deep-dawing 
process 
T.X. YU, W. Johnson 
Int. Journal of Mech. Sci., Vol. 24 no 3 pag. 175-188, (1982). 

7. On suppression of plastic buckling in hydroforming process 
S. Yossifon, J. Tirosh, E. Kochavi 
Int. Journal of Mech. Sci., Vol. 26 no 6-8 pag. 389-402, (1984). 



IV 

LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN. 

E [N!nun"2] 
V [-] 
G [N/nun"2] 
K [N!nun"2] 
C [N!nun"2] 
n [- ) 
£0 [-] 

f. p [-] 

if' [-] 
0 [N!nun"2] 
all. I Oy, az [N!nun"2] 
a [N!nun"2] 
0" [N!nun"2] 

" [-] 
£11' Eyle! [-] 
E [-] 

E" [-] 

c~ [-] 

ilL 
[N!nun"2] W:.,. 

w~ [N!nun"2] 
W.sp [N/nun"2] 
W [N/nun"2] 

t [nun] 
L [nun] 
m [-] 
f3 [-] 

p [nun] 
h [nun] 
Q [N!nun"2) 
S [N/nun"3] 
£', [-] 
Sx [N/nun"2] 
Sk [N/nun"2] 

elasticiteitsmodulus. 
dwarscontractie (Poisson-constante). 
glijdingsmodulus. 
kompressibiliteitsmodulus. 
specifieke spanning uit relatie van Nadai. 
verstevigingsexponent. 
'voordeformatie', ook gebruikt voor 'curve 
fitting' . 
effectieve plastische rek volgens star plastisch 
materiaalmodel. 
werkelijke effectieve plastische rek. 
cau~hy-spanningstensor. 

hoofdspanningen. 
ideele spanning. 
vloeispanning. 
rektensor. 
hoofdrekken. 
effectieve rek. 
rek waarbij niet-voorgedeformeerd materiaal bij 
een bepaalde rekweg gaat vloeien. 
aanwezige elastische rek bij vloeien, uitgaande 
van een bepaalde rekweg. 
specifieke elastische arbeid. 
specifieke plastische arbeid. 
totale specifieke arbeid. 
functionaal die geminimaliseerd wordt bij het 
principe van virtuele arbeid. 
dikte plaat. 
lengte plaat. 
aantal plooien in plaat. 
lengte-aandeel sinusvormige stukken bij 
gedeeltelijk sinusvormige plooi. 
golflengte sinus. 
hoogte plooi. 
plooihouderdruk. 
stijfheid plooihouder. 
lengterek plaat ten gevolge van uitbuigen. 
spanning op uiteinde van plaat in vlakke toestand. 
waarde van Sx waarbij plooivorming kan gaan 
optreden. 
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VOORWOORD. 

In het kader van een afstudeerprojekt op de Technische Hogeschool 
Eindhoven is in de groep Mechanische Technologie van het Centrum voor 
Fabricage Technieken (CFT) een onderzoek verricht naar de invloed van 
een plooihouder op plooivorming. Het CFT is onderdeel van de N.V. 
Philips en is een kenniscentrurn ten behoeve van de de hoofd
industriegroepen van Philips. 

Bij het bestuderen van literatuur over plooivorming bij dieptrekken 
valt op dat in geen enkel artikel het effect van een constante 
plooihouderdruk op het moment van plooivorming wordt beschreven. 
Een mogelijke reden hiervoor werd al snel duidelijk: In het geval van 
een constante plooihoud~druk is er namelijk geen sprake van een 
continue over gang van de vlakke naar een uitgebogen toestand. Een 
plaat wil dan eigenlijk niet uitbuigen, maar eenrnaal over een drempel 
'getild' schiet de plaat door naar een uitgebogen toestand. 
In dit rapport wordt onderzocht of het mogelijk is een schatting te 
maken van de condities waarbij een plaat over de bewuste 'drernpel' 
wordt getild. 
Vor het verkrijgen van een globaal overzicht van het onderzoek 1s het 
voldoende hoofdstuk 1 te lezen. In hoofdstuk 2 tim 6 worden enkele 
onderwerpen uitgebreider behandeld. 

Graag wil ik langs deze weg mijn hoofdbegeleider ir. de Deugd bedanken 
voor de verhelderende gesprekken en de prima steun, ir. Brekelmans, 
die helaas in een laat stadium bij het onderzoek werd betrokken maar 
van wie zeer bruikbare adviezen kwamen ten aanzien van het verbeteren 
van het materiaalrnodel, en prof. Kals voor zijn bijdrage aan het 
onderzoek. 
Tenslotte wil ik de leden van Vakgebied I van het CFT bedanken voor de 
rnogelijkheid die ik heb gekregen om bij hen af te studeren en voor de 
prima werksfeer tijdens deze erg leerzame periode. 
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1. OVERZICHT ONDERZOEK NAAR PLOOIVORMING ONDER EEN PLOOIHOUDER. 

1.1 Inleiding. 

Plooivorming speelt bij plaatbewerkingen een belangrijke role Soms 
kunnen plooien al tijdens de produktie fataal z~Jn, zoals bij 
dieptrekken vaak het geval is. Het is ook mogelijk dat een produkt 
niet goed functioneert als er plooien aanwezig zijn. Een voorbeeld 
hiervan is het masker van een beeldbuis, waar nauwelijks waarneembare 
plooien de beeldkwaliteit ernstig kunnen doen verslechteren. Plooien 
kunnen ook esthetisch ongewenst zijn, zoals in het plaatwerk van een 
auto. 
Het is economisch erg aantrekkelijk als reeds in de ontwerpfase kan 
worden vastgesteld of bij bepaalde matrijsafmetingen al dan niet 
plooivorming optreedt. Met het oog hierop zijn de -theoretisch of em
pirisch afgeleide- voorwaarden, waaraan een proces moet voldoen om 
plooivorming te voorkomen, vaak aan de veilige kant. Bij sommige 
processen is het gewenst zo dicht mogelijk tegen de grens van plooien 
te ontwerpen. Een voorbeeld is plooihouderloos dieptrekken. Hierbij 
wordt van een pIa tine in een aantal stappen een cylindrisch lichaam 
gemaakt. Het aantal stappen heeft, als geen plooihouder wordt 
gebruikt, een ondergrens omdat bij te weinig stappen plooivorming kan 
optreden. Het is belangrijk te weten tot hoever het aantal stappen kan 
worden teruggebracht zonder dat er plooien ontstaan. Dit geeft 
namelijk een besparing in de gereedschapskosten. 
Tot op heden waren veilige berekeningen vaak toereikend omdat 
plooihouderloos dieptrekken meestal beperkt bleef tot de eerste trek. 
Het aantal stappen wordt dan bepaald door andere factoren dan 
plooivorming. Door de voortdurende miniaturisatie wordt het steeds 
moeilijker plooihouders toe te passen in zogenaamde volgtrekken (vanaf 
tweede trek). 

/' 
----_. 

Fig. 1.1 Schets van het proces dieptrekken. 
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De literatuur over plooivorming bij plaatbewerkingen bestaat voor het 
grootste gedeelte uit analyses van de eerste trek bij dieptrekken, die 
globaal in twee categorien kunnen worden ingedeeld: De eerste 
categorie beschrijft het plooihouderloos dieptrekken. Hierin worden de 
optimale matrijsvorm en de maximale dieptrekverhouding in de eerste 
trek bepaald. De tweede catgorie richt zich op het berekenen van de 
benodigde plooihouderdruk in de eerste trek. Veor een uitgebreide in
ventarisatie van Iiteratuur op het gebied van dieptrekken wordt 
verwezen naar lit. [1]. 

Voor het analyseren van het plooiproces kunnen globaal twee werkwijzen 
worden gehanteerd. De eerste is de Eindige Elementen Methode. Deze is 
tijdrovend, vooral als de invloed van verschillende parameters op een 
proces moeten worden onderzocht. Van deze mogelijkheid wordt dan ook 
aIleen gebruik gemaakt ter verificatie van benaderingstheorieen of om 
een idee te krijgen van de vervormingen bij een bepaald proces. Bij de 
tweede werkwijze wordt een eenvoudig model gemaakt van de vervormingen 
en aan de hand hiervan het probleem beschreven. Om een goed model te 
kunnen definieren kan eventueel een analyse met EEM worden uitgevoerd 
of eenvoudige experimenten worden gedaan. Deze werkwijze kan vrij 
nauwkeurige resuitaten geven waarbij een probleem aanzienlijk sneller 
wordt doorgerekend dan bij de EEM. 

In dit rapport staat centraal dat inzicht wordt verkregen in het 
plooiproces. Hiertoe moet de invloed van een aantal parameters wor
den onderzocht en is een snel rekengereedschap nodig. Er zal dan ook 
worden gestreefd naar een zo veel mogelijk analytische oplossing. 
Daarbij zal weI worden aangegeven hoe een -binnen bepaalde aannames
nauwkeurigere rekenwijze kan worden gevolgd. 

Bij het beschrijven van het proces plooien staan de volgende vragen 
centraal: 
- Welk criterium wordt gehanteerd voor het ontstaan van plooien? 
- Welke aannames worden gemaakt omtrent het materiaalgedrag? 
- Hoe wordt het effect van de plooihouder op het plooigedrag 

beschreven? 
Ten aanzien van het ontstaan van plooien zijn twee criteria veel 
gebruikt: Volgens het eerste criterium gaat een plaat plooien als dit 
minder arbeid kost dan vervormen in het vlak. Dit is een gevoelsmatig 
criterium waarvan tot op heden nog niemand de juistheid of onjuistheid 
heeft kunnen aantonen. In de meeste artikelen wordt dit principe 
gehanteerd. Het tweede criterium is dat bij elke vervorming voldaan 
moet z1Jn aan het principe van virtuele arbeid. Dit principe, dat in 
dit verslag wordt gehanteerd, gaat uit van evenwicht en is wel fysisch 
en mathematisch onderbouwd. 
Het materiaalmodel dat meestal wordt gehanteerd is het model van een 
niet-lineair elastische spanning-rekrelatie. In dit model wordt de E
modulus afhankelijk gemaakt van de effectieve rek volgens 
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E is de elasticiteitsmodulus, H is de richtingscoefficient van de 
raaklijn aan de spanning-rekkromme en is afhankelijk van de effectieve 
rek. De achtergrond van deze vergelijking is als voIgt: 8ij uitbuigen 
zal in het algemeen gedeeltelijk plastisch verder belasten en gedeel
telijk elastisch ontlasten optreden. Hierbij spelen de twee stijfheden 
Hresp. E een role E stelt een gemiddelde stijfheid voor bij buigen. 
Er zijn betere en exactere elasto-plastische materiaalmodellen bekend, 
zeals het model volgens lit. [2], maar het probleem hiervan is dat bij 
de uitwerking meestal numerieke oplossingsmethodes noodzakelijk zijn. 
Toch zal het model volgens lit. [2] in hoofdstuk 3 worden behandeld 
omdat dit voor een numerieke analyse een goed uitgangspunt lijkt. Ten 
behoeve van analytische berekeningen wordt een zeer eenvoudig model 
gebruikt, dat in paragraaf 1.2 aan de orde zal komen. 
8ij het hanteren van het principe van virtuele arbeid is het 
optreden van een plooihouderdruk zeer eenvoudig in de theorie te 
verwerken. De plooihouder manifesteert zich dan als een extra ar
beidsterm in het principe van virtuele arbeid. In slechts een artikel 
werd zo'n werkwijze gevolgd, maar hierin werd de plooihouder in de 
vorm van een niet-voorgespannen veer ingebracht. Oat dit een sterk 
verschil geeft met het geval van een voorgespannen veer zal in de vol
gende paragraaf blijken. 
Bij het gebruik van het principe van virtuele arbeid moet vooraf een 
model worden qemaakt van de optredende vervormingen. Oit is bij 
plooivorming in het algemeen geen probleem omdat uit praktijkgevallen 
is gebleken dat plooien nagenoeg sinusvormig zijn. Alhoewel hierover 
in de literatuur qeen discussie zal er in paragraaf 1.3 toch op worden 
teruggekomen. 

/ 

I 
//r/,/// 

. I . 
I~ kLeWlW\1 ni 

Fig. 1.2 Schets van het beschouwde probleem 
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Kort samengevat kan worden gesteld dat er drie belangrijke aspekten 
zijn aan een analyse van het plooiproces, te weten: Het 
plooicriterium, het materiaalmodel en het verplaatsingsveld. In de 
volgende paragrafen zal op ieder van deze aspekten wat uitgebreider 
worden ingegaan. Voor een gedetailleerde beschouwing van met name het 
materiaalmodel wordt verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3. 
Het probleem dat in dit rapport wordt geanalyseerd is het eendirnen
sionaal plooien van een rechthoekige plaat onder een stuikbelasting. 
Dit probleem is weergegeven in figuur 1.2. Het is de bedoeling dit 
probleem zo veel mogelijk analytisch te beschrijven en de resultaten 
met experiment en te toetsen aan de praktijk. 
Als het model representatief blijkt te zijn en een goed inzicht is 
verkregen in de verschillende invledsfactoren bij plooivorming, kan de 
stap naar de beschrijving van plooivorming bij dieptrekken worden 
gemaakt. Dan kan de theorie worden geconfronteerd met reeds bekende 
theorieen op het gebied van dieptrekken. 
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1.2 Het principe van virtuele arbeid. 

Om inzieht te krijgen in het plooiproees wordt een eenvoudig repre
sentatief probleem besehouwd, dat in figuur 1.3 is gesehetst. Twee 
e1astisehe staven zLJn via torsieveren aan elkaar en aan de vaste 
were1d verbonden. Op het scharnierpunt tussen de twee staven rust een 
kracht Q die afhanke1ijk kan zijn van •• Deze afhanke1ijkheid wordt 
gerepresenteerd door de plooihouderstijfheid C. De staven hebben een 
onbelaste lengte 10 en worden gestuikt tot een 1engte 1. De stijfheid 
van de staven ten aanzien van stuik is k=E.A/1, de stijfheid ten aan
zien van buigen wordt oneindig groot verondersteld. Deze buigstijfheid 
wordt name1ijk via de torsieveren met torsiestijfheid 5 
geintrodueeerd. 

$' 
~ 

~ 

~ G 

Q 

5 
L, S ~I 5 

~ { 
p 

Fig. 1.3 Eenvoudig model van plooien onder een plooihouderdruk Q 

De vraag bij dit probleem is: Zullen de staven bij een gegeven 1, k, 
Q, C en 5 uitbuigen? Het antwoord op deze vraag zal worden gegeven met 
behulp van het principe van virtuele arbeid. Om dit principe te kunnen 
begrijpen moeten eerst enke1e begrippen worden geintroduceerd. 
Onder een verplaatsingsveld wordt verstaan een funetie die aan elk 
punt van een liehaam een verplaatsingsveetor toekent. Deze funetie is 
een expliciete funetie van de coordinaten, maar kan weI een aantal 
eoeffieienten bevatten die geen funetie van de eoordinaten zijn. De 
grootte van deze eoefficienten wordt met behulp van het principe van 
virtuele arbeid bepaald. Onder een kinematiseh toelaatbaar verplaat
singsveld wordt een verp1aatsingsve1d verstaan dat rekening houdt met 
de kinematische randvoorwaarden, dat zijn de beperkingen die aan de 
vervormingen worden opgelegd in scharnierpunten, geleidingen, inklem
mirtgen etc .. Virtuele verplaatsingen zijn willekeurige, oneindig 
kleine verplaatsingen die worden toegevoegd aan de werkelijk 
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optredende verplaatsingen. Deze virtuele verplaatsingen kunnen ook 
weer kinematisch toelaatbaar z1Jn. De virtuele arbeid is de arbeid die 
bij een virtuele verplaatsing hoort. Er wordt onderscheid gemaakt tus
sen arbeid verricht door inwendige en arbeid verricht door uitwendige 
krachten. 
Volgens het principe van virtuele arbeid is er evenwicht als bij elke 
virtuele verplaatsing de inwendig opgenomen virtuele arbeid gelijk is 
aan de uitwendig verrichte virtuele arbeid. Het is eenvoudig te bewij
zen dat het omgekeerde ook geldt: Ais er evenwicht is, zal bij elke 
virtuele verplaatsing de inwendige opgenomen arbeid gelijk zijn aan de 
uitwendig verrichte arbeid. 
In wiskundige termen ziet het principe van virtuele arbeid er als 
voIgt uit: 

1.2 

oW stelt de inwendig opgenomen en oW de uitwendig verrichte virtuele 
arbeid v~~r. Vergelijking 1.2 kan ook worden geschreven als 

IS (W) = 0 1 .3 

waarin W = Wt - W~ • W is een functionaal die rond de evenwichtstoes
tand niet mag veranderen. Dit wi! zeggen dat W zichbij een 
evenwichtstoestand in een extremum moet bevinden. Het is eenvoudig aan 
te tonen dat als W maximaal is er een instabie! evenwicht is, terwijl 
er in een minimum van W sprake is van stabiel evenwicht. 

Hoe kunnen we nu in de praktijk met dit criterium werken? In het al
gemeen wordt een benaderend verplaatsingsveld gekozen, waarin 
parameters voorkomen die niet van x, y en z afhangen. 

1.3 

Bij zo'n verplaatsingsveld kan een naburig verplaatsingsveld worden 
gedefinieerd: 

De virtuele verplaatsing is het verschil tussen het naburige en het 
eigenlijke verplaatsingsveld en is 
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of 
••••• + oa

n 
ocxn 

1.S 

Bij het verplaatsingsveld 2 hoort een bepaalde W~ en W~ en dus een 
bepaalde W. Bij het naburige verplaatsingsveld 2+0X hoort een w+6w. 
Volgens het principe van virtuele arbeid moet gelden 

oW + ••••• + 1.6 

Aangezien dit voor aIle virtuele verplaatsingen moet gelden, kan aI
leen aan 1.6 zijn voldaan als 

oW = oW 
OCX 1 OCX 2 

= = oW = 0 
OCX n 

1.7 

Dit zijn n vergelijkinqen voor n onbekenden. De waarden van ~1"'."OVn 
kunnen hieruit worden bepaald waarmee de verplaatsinqen zijn 
vastgelegd als functie van x,y en z. 
Belangrijk bij de hier beschreven werkwijze is dat van het gevonden 
verplaatsingsveld niet aIle virtuele verplaatsingen zijn onderzocht 
maar allen die behorend bij het benaderend verplaatsinqsveld. Er zijn 
in het algemeen virluele verplaatsingen te bedenken waarbij niet vol
daan is 6w = O. Als dit namelijk niet het geval is, is het benaderend 
verplaatsingsveld gelijk aan het exacte. 
Het principe van virtuele arbeid zal worden toegelicht aan de hand van 
het probleem in figuur 1.2. We hebben hier niet te maken met een 
verplaatsingsveld met slechts 1 verplaatsingsgrootheid, namelijk v=, 
en 6v = o~. W~ en w~ kunnen in , worden uitgedrukt. De uitwendig ver
richte arbeid bestaat uit de arbeid verricht door de spiraalveren Ws 
en de arbeid verricht door de plooihouder Wp. De functionaal W wordt 
dan: 

Er is 

W = W.-W -W 
1 S P 

evenwicht als 

6'11 = dW s+ = d¢ 

dW. dW 

dW. 
1 

d¢ 

dW 
1 S _ -E} .:( d¢ d¢ d¢ 

1.8 

dW dW 
0+ - S Cf - crf 0+ d¢ = 

o. = 0 1.9 
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voor alle bf. Hieraan is alleen voldaan als 

1.10 

Om 1.10 uit te kunnen werken moeten W~, Ws en W, worden uitgedrukt in 
,. Deze relaties, die hier niet zullen worden afgeleid, zijn 

::KI2[( 1 )2_1+
21

0 (1- 14»1 
cos 4> cos 

1 • 11 

1.12 

C 2 
Wp = -(Q.l.tan 4> + 2 (l.tan 4» = 

:: -1 tan 4>(Q + ~ 1 tan 4>} 1 .13 

Invullen van deze relaties in 1.10 geeft de vergelijking waaruit de 
relatie tussen 1 en + kan worden afgeleid: 

. 2 1}2 1 
2Kl sin 4> (cos 4> (cos 4> 

= -'2 54> 
1 (Q+Cl tan 4>) 1.14 -

cos 2 
4> 

Hieruit kan worden afgeleid: 

10 cos
2 

4> (125d + 1 (Q+Cl tan 4») 1 
T = + 1.15 

2K1 2sin 0- cos 2 cos 4> 4> 
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£ is de rek die de staven in vlakke toestand opgelegd hebben gekregen. 
V~~r kleine ~ kan 1.15 worden vereenvoudigd tot 

10 
-e: = T -1 = 

65 C Q 
K12 + 2K + 2KL ~ 1 .16 

~I--~--~~~--~~ 

o 

Fig. 1.4 Verband tussen t en ~ volgens 1.15 

In figuur 1.4 zijn drie lijnen getekend die bij de volgende gevallen 
horen: 
1. Q=O en C=O, dat wil zeggen: er is geen plooihouderdruk. 
2. Q=O en C ongelijk aan O. De plooihouder is een niet-voorgespannen 

veer. 
3. Q en C ongelijk aan nul. 

De drie gevallen zullen apart worden behandeld: 

1. Als geen plooihouder aanwezig is, is er sprake van vrij uitbuigen. 
Dit geval is door Euler voor elastische en door Johnson voor plas
tische torsieveren opgelost. Belangrijk is dat bij een bepaalde 
waarde van t behorend bij het zogenaamde vertakkingspunt of bifur
catiepunt uitbuiging kan gaan optreden, en dat de uitbuiging bij 
een kleine toename van' aanvankelijk zeer sterk toeneemt. Het uit
buigen is in dit geval een continu proces. 

2. Heeft de plooihouderveer geen voorspanning Q dan ontstaat een 
karakteristiek zoals lijn 2 infiguur 1.4. De vorm van deze lijn is 
nagenoeg hetzelfde als die van lijn 1 maar het snijpunt met de 

.horizontale as ligt verder naar rechts. Dit houdt in dat uitbuigen 
pas bij een grotere stuik zal optreden dan bij geval 1. Dit is in 
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vergelijking 1.16 goed te zien. Het uitbuigen is ook hier een con
tinu proces. Zowel in dit geval als in geval 1 geldt dat de kleinst 
mogeIijke verstoringing in het vertakkingspunt er voor kan zorgen 
dat het systeem uitbuigt. 

3. Ais er een voorspanning Q wordt aangebracht, verandert de vorm van 
de kromme drastisch: Bij kleine ; gaat e naar oneindig. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat in vergeIijking 1.16 in de term met Q 
de hoek; in de noemer voorkomt. Nu is er sprake van een discontinu 
proces: Er is geen vertakkingspunt meer! Om een kleine uitbuiging 
te krijgen is namelijk een oneindig grote' nodig, wat in de prak
tijk onmogelijk is. 
Wat ook opvalt is dat bij een bepaalde t drie waarden van ~ horen: 
~=O, ~=~I en f=¢,. Het is eenvoudig in te zien dat de middelste 
waarde van ~ instabiel is: bij een kleine toename van , vanuit ¢' 
springt het systeem naar ~~1' terwijl bij een kleine afname van ~ 
vanuit ¢=~ het systeem door Q naar de vlakke toestand wordt 
teruggedrongen. Er kan worden geconcludeerd dat zolang f<¢. er geen 
sprake is van stabiel uitbuigen, omdat dan bij loslaten de vlakke 
toestand wordt opgezocht. 
Theoretisch gezien kan er, als de staven perfekt in elkaars ver
lengde liggen, geen uitbuigen optreden. In de praktijk zal er 
altijd weI een hoekfout ¢, tussen de staven aanwezig zijn. Deze is 
in figuur 1.4 aangegeven. Als nu de stuik , toeneemt, zal niets 
gebeuren totdat bij £=" de kromme wordt bereikt. Dan neemt de hoek 
plotseling toe tot ,=¢~. Dit is het verschijnsel van instabiel 
uitbuigen. Hoe groter de hoekfout, hoe kleiner £ . De laagst 
mogelijke waarde van' is £*. Deze waarde is erg belangrijk. Als ~ 
namelijk onder deze waarde blijft zal zeker geen uitbuiging 
optreden. 

Hoe kunnen we deze resultaten nu op het plooiproces toepassen? De 
gevallen 1 en 2 zijn eenvoudig te vertalen. Bij geval 3 ligt dit iets 
moeilijker. In figuur 1.2 is het probleem geschetst dat in dit rapport 
wordt beschouwd: Bet eendimensionaal stuiken van een rechthoekige 
plaat. 
Ais Q niet nul is, is de karakteristiek van dit probleem van dezelfde 
vorm als Iijn 3 van figuur 1.4. Dit houdt in dat ook hier geen spon
taan uitbuigen zal optreden; er is een verstoring nodig. Platen zullen 
nooit ideaal vlak en homogeen qua eigenschappen zijn. Bij toenemende 
stuik van de plaat zullen de aanwezige fouten geleidelijk worden 
versterkt. Bierbij blijft de kracht op het uiteinde van de plaat 
toenemen. Bij een bepaaide stuik bereikt de plaat de kromme en gaat 
instabiel uitbuigen, waarbij de kracht op het uiteinde van de plaat 
sterk afneemt. Het aangroeien van verstoringen is in figuur 1.5 
geillustreerd. 
In werkelijkheid groeien op verschillende plaatsen in de plaat 
tegeIijkertijd lokale verstoringen uit. Ais een van deze verstoringen 
de instabiliteitskromme bereikt, zal hij uitgroeien tot een globale 
plooi. Dit proces kan zich op meerdere plaatsen tegelijk afspelen, 
waardoor het plooipatroon niet per definitie regelmatig hoeft te zijn. 
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Fig. 1.Sa Aangroeien van verstoringen. Fig. 1.Sb Lokale verstoringen. 

Ook bij de plaat geldt dat er een minimum-stuik is waarbij uitbuigen 
of plooivorming kan ontstaan (Sx=Sk). In dit punt zijn we tech
nologisch geinteresseerd. Verder is het van belang te weten hoe groot 
de benodigde verstoringen moeten zijn om een stabiele uitbuiging te 
veroorzaken. 

Fig. 1.6 Verband tussen h en • voor verschillende waarden van m 

Tenslotte is er een extra complicatie bij het analyseren van een plaat 
in plaats van de staven in figuur 1.2. De vervormingen worden nu niet 
be$chreven door 1 parameter (~) maar door minstens twee parameters: 
het aantal plooien m en de plooihoogte h. Als extra kunnen nog 
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parameters worden gekozen die de plooivorm beschrijven. Ais slechts 
voor de twee parameters m en h wordt gekozen, moet voor elke waarde 
van m een kromme als in figuur 1.5 worden getekend. Er ontstaat dan 
een beeld als in figuur 1.6. 
Horizontaal is de spanning op het uiteinde van de plaat in vlakke 
toestand (Sx) uitgezet. Vertikaal de waarden van de plooihoogte h 
waarbij de plaat in evenwicht is met de plooihouder. In bovenstaande 
figuur is te zien dat bij een bepaalde m de laagste Sm optreedt. 
Volgens de aanname omtrent het aangroeien van verstoringen zal het 
aantal plooien dat optreedt vrijwel altijd groter zijn dan de m waar
bij Sm minimaal is. Ook dit is in figuur 1.6 te zien. 
Bij de toepassing van het principe van virtuele arbeid spelen hier 
twee arbeidstermen een rol: De inwendig opgenomen arbeid, die bestaat 
uit een buig- en een verlengingsarbeid en de uitwendig verrichte 
arbeid. Bij het bepalen van de inwendig opgenomen arbeid spelen het 
gekozen verplaatsingsveld en de spanning-rekrelatie een belangrijke 
role Deze twee aspecten zullen de volgende paragraaf worden belicht. 
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1.3 Rekken en spanning-rekrelatie. 

Bij elastische plooi- of knikberekeningen kan de uitbuigvorm met grote 
nauwkeurigheid worden benaderd door een sinuskromme. Bij plastisch 
uitbuigen kan de buigvorm gaan afwijken van deze sinusvorm, er kunnen 
zogenaamde plastische scharnieren ontstaan. De reden is dat bij slecht 
verstevigend materiaal de vervormingen zich concentreren in plastische 
zones. Bij het uitbuigen zijn deze zones de toppen van de plooien. Een 
ander verschijnsel dat kan optreden is afplatten van plooien. Dit kan 
bij zowel elastisch als plastisch uitbuigen optreden en is een begin 
van het vermenigvuldigen van plooien. 

Fig. 1.7 Scharnieren en afplatten van plooien 

In figuur 1.7 z~Jn plastische scharnieren en afplattingen voorgesteld 
als een combinatie van rechte stukken en sinuskrommes. Dit is de meest 
eenvoudige manier om deze verschijnselen te beschrijven. Voordeel van 
deze methode is dat in de gebieden waar buigen optreedt de sinusvorm 
gehandhaafd blijft. AIleen het gedeelte van de plaat dat werkelijk 
buigt kan veranderen. Er hoeft daardoor slechts 1 extra parameter te 
worden gedefinieerd, die aangeeft welk percentage van de plaat sinus
vormig is. De verplaatsing w van het middenvlak van de plaat is: 

w(x) = h (1 _ cos (2TIx)) 
2" P 

1.17 

De parameters die in deze vergelijking voorkomen z~Jn in figuur 1.8 
gedefinieerd. P geeft het lengte-aandeel van de sinusvormige gedeelten 
van de plaat aan. 
Er wordt verondersteld dat de plaattheorie van toepassing is op dit 
probleem. De vereenvoudigingen die dan gemaakt kunnen worden zijn: 
- ~1=O. De spanning loodrecht op de plaat is nul. 
- Afschuivingen en schuifspanningen zijn nul. 
- ~ijnstukjes loodrecht op het middenvlak van de plaat blijven 

loodrecht. 
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Fig. 1.8 Definitie coordinaatassen en verplaatsingen 

Uit deze aannames kan een vergelijking worden opgesteld voor de rek in 
x-richting als functie van x en z. Deze vergelijking, die in hoofdstuk 
2 wordt afgeleid, luidt als volgt: 

0 o 2hlT 2 
(2lTx) 

EXX = Em -z w ; Cc -z .--2- cos ,xx p 
p 

1 .18 

Hierin is 

1 
L 

~ Ec: J 1 + w dx = L ,x 
0 

1.19 

De rekken in y- en z-richting zijn niet uit deze aannames af te 
leiden. Hiervoor is een extra aanname nodig. Omdat we hier te maken 
hebben met eendimensionaal buigen kunnen we aannemen dat &1=0 of ~y=O. 
De eerste aanname is toegestaan als de plaat oneindig breed is, de 
tweede als de plaat erg smal is. In de praktijk zal aan geen van beide 
condities worden voldaan. Als Oy =0 wordt gekozen hebben we een 
lijnspanningstoestand, als ty =0 wordt genomen is er sprake van een 
vlakvervormingstoestand. In het vervolg zal van een vlakvervor
mingstoestand worden uitgegaan. 
Bij buigen van (volledig) plastische platen spelen zowel het elas
tische als het plastische materiaalgedrag een rol. Dit maakt een 
elasto-plastische beschrijving van het materiaalgedrag noodzakelijk. 
Een mogelijke elasto-plastische beschrijving is te vinden in lit. [2J. 
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Deze beschrijving geeft een relatie tussen een increment van de span
ningen en de daardoor veroorzaakte rekken. Voor het beschrijven van 
eindige vervormingen moeten deze relaties geintegreerd worden. Dit 
blijkt aIleen bij een lijnspanningstoestand mogelijk te zijn. In aIle 
andere gevallen is een numerieke analyse noodzakeIijk. In hoofdstuk 3 
wordt deze relatie uitgewerkt voor het hier beschouwde plooiprobleem. 
Er is nog een andere mogelijkheid om het materiaalgedrag te 
beschrijven. Deze gaat uit van zuiver elastische en zuiver plastische 
gebieden en niet, zoals in lit. [2], van een elasto-plastisch gebied. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tus
sen deze twee beschrijvingen. 
Voor de afieiding van de eenvoudige alternatieve beschrijving be
schouwen we twee situaties. Voor beide geldt 6~=O en ~y=O. 

1. Het materiaal gedraagt zich lineair elastisch. Uit de wet van Hooke 
voIgt dan dat 

t: = . e:: z -v x 

1.20 

0y = v'Ox 

a = ° . x '{;-v+:} 

2. Het materiaal gedraagt zich star plastisch. Uit de geintegreerde 
Levy-von Mises relaties voIgt dan 

:::: x 
==2 

1.21 
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t:.. = 

In het elastische gebied wordt stelsel 1.20 gehanteerd. De over gang 
naar plastisch gedrag vindt plaats als aan het vloeicriteriurn is 
voldaan. Als vloeicriteriurn wordt het von Mises criterium gehanteerd. 
De vloeivoorwaarde is dan a=trvl. Dan is 

°v 
Ox = 

V1-\J..I..\J2 
1.22 

en 

°v 
( 1 _v2 ; 

EX = - E: v 
E. ~1-\J+\J2 

1.23 

crxi CTy t 

Fig. 1.9 Verloop van 0 en 0 als functie van 0 in het elastische en 
plastische gebied 

In bovenstaande figuur is te zien dat uit stelsel 1.20 en 1.21 
verschillende relaties tussen de ideele spanning en de spanningen in 
x- en y-richting volgen. Bij de over gang van elastisch naar plastisch 
gedrag onstaat een discontinuiteit in de spanningen. Deze kan worden 
opgeheven door de spanningen in het plastische gebied te superponeren 
op de spanningen die in het elastische gebied zijn opgebouwd. Dit is 
in figuur 1.9 door een doorgetrokken lijn weergegeven. De relaties 
tussen OW, O'y, a en 0" luiden dan: 
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°v 
(o-ov) 

2 
° = + 13 x 

V1 -V+V
2 

1.24 

° 1 v. v 
( o-ov) 0y = + 73 

V1-V+V
2 1.25 

Bij het gebruik van deze relaties wordt niet meer voldaan aan de voor
waarde dat de spanningen op het vloeioppervlak liggen. De afwijking is 
echter kleiner dan 1/2 %. 
Ais de vloeigrens is overschreden, wordt verondersteld dat aIle ver
vormingen plastisch zijn. De plastische rek in x-richting is dan: 

E:p = 1£ I - E: 
X V 

1.26 

en de effectieve plastische rek is 

1.27 

De relatie tussen de effectieve rek en de idee Ie spanning wordt 
gegeven door het materiaalmodel. Hiervoor wordt het model van Nadai 
gehanteerd. Deze luidt als voIgt: 

1.28 

Eo voIgt uit de voorwaarde dat bij Cp=O moet gelden dat a=av • Hieraan 
is voldaan als 

o 
C' = (~) 1 In 
~o C 1.29 

De vervormingsarbeid per volume-eenheid bij een toename van de elas
tische =ek van 'I tot 'L is: 

weI = 
sp E 2 .(E::-E~) 

2(1-v) 

en bij een plastische vervorming van tl tot i~: 

1.30 
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1. 31 

Ten gevolge van plastisch vervormen neemt de vloeigrens toe. Dit 
speelt bij het omkeren van de vervormingen een rol. In figuur 1.10 is 
dit in beeld gebracht. De aanwezige elastische rek bij een bepaalde 
ideele spanning ~ is, analoog aan 1.25: 

- 2 
o. (1-v ) = 

E. V1-V+V 2 

(1-V)2 

E. ~1 -v+v 2 
1.32 

O~--------~+-~------~~ 

tx 

Fig. 1.11 ~oename vloeigrens bij toenemende vervorming 

Eigenlijk bestaat in het plastische gebied de rek uit een elastische 
en een plastische rek. De aanname dat er aIleen plastische rekken zijn 
leidt tot fouten bij de berekening van de vervormingsarbeid en de 
bepaling van de effectieve rek. Deze fouten zijn relatief klein: bij 
de vervormingsarbeid 0.5 5 \. Bij de effectieve rek is de fout 
moeilijk in te schatten. We hebben dan te maken met de vraag of de 
definitie van de effectieve rek bij de trekproef overeenkomt met die 
van de plastische effectieve rek volgens lit. [2]. 
Bij elastische vervormingen wordt dus stelsel 1.20 gebruikt, met de 
vervormingsarbeid volgens 1.30. In het plastische gebied neemt de 
plastische rek toe volgens 1.26 en 1.27 en de spanningen volgens 1.2-' 
en 1.2~. De plastische arbeid kan worden gevonden uit 1.31. 
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1.4 Oplossingsmethode en resultaten berekeningen 

Het materiaalmodel van Nadai leent zich in dit geval niet goed voor 
analytische berekeningen. Om dit probleem te elimineren wordt de vol
gende werkwijze gehanteerd: 
In vlakke toestand wordt de plaat gestuikt tot een bepaalde spanning 
Sx op het uiteinde van de plaat. Er is dan een uniforme rek in de 
plaat die elastisch of plastisch kan zijn. Vanuit deze toestand wordt 
bekeken hoe groot de benodigde buigarbeid is voor plooien. Bij kleine 
buigrekken kan de exponentiele kromme worden gelineariseerd rond het 
'werkpunt', dat is de rek in vlakke toestand. Dit is ook in figuur 
1.11 aangegeven. 
Bij het uitbuigen zijn er elastische en plastische zones in de plaat. 
Voor elk van deze zones wordt de vervormingsarbeid berekend, waarna de 
totale vervormingsarbeid Wi bekend is als functie van het aantal 
plooien m en de plooihoogte h. De berekening van Wi kan in hoofdstuk 5 
worden nageslagen. De arbeid verricht door de plooihouder kan zeer 
eenvoudig worden gevonden. De waarden van h waarbij de plaat in even
wicht is kunnen worden gevonden door te stellen dW=dWi-dWu=O. Door dit 
te doen voor verschillende waarden van Sx kunnen grafieken zoals fig. 
1.6 worden bepaald. 

Bij de berekeningen z~Jn verschillende parameters gevarieerd, te weten 
- de lengte/dikteverhouding van de plaat. 
- de plooihouderdruk Q. 
- de E-modulus en C- en n-waarde van het plaatmateriaal. 
Parameters die niet zijn gevarieerd zijn 
- de plaatlengte, die op 100 mm werd gesteld. 
- de plooihouderstijfheid, die in de praktijk meestal klein is. 
- de dwarscontractie. Deze is bij de meeste materialen ongeveer 1/3. 
De materiaalparameters werden in eerste instantie gevarieerd door 
gewoon verschillende bekende materialen te onderzoeken. Nadat de 
resultaten van de berekeningen waren geanalyseerd, zijn de meest 
belangrijk gebleken parameters in een groter gebied gevarieerd. De 
belangrijkste uitvoerparameter is Sk, dat is de laagste spanning op 
het uiteinde van de plaat waarbij plooivorming kan optreden (zie 
figuur 1.6). Verder is het van belang te weten hoe groot de benodigde 
verstoringen zijn voor het vormen van plooien. In hoofdstuk 6 zijn de 
resultaten van de berekeningen te vinden. De belangrijkste conclusies 
zijn: 

Sk is niet afhankelijk van de C- en n-waarde en in een groot gebied 
ook onafhankelijk van de plaatdikte. 

Hoe hoger Q, hoe meer plooien zullen ontstaan. Bij dalende plaat
dikte onstaan ook meer plooien. 
- Sk neemt toe met toenemende E en Q. 
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Oe resultaten zijn in paragraaf 6.1 opgenomen. In figuur 1.12 z~Jn z~J 
samengevat weergegeven. Vertikaal is Sk uitgezet, horizontaal de 
plaatdikte t. Als vrije parameter wordt 0 genomen. 

M "> I I Wi'" , 

/ 
I 

.. W\ 

W\ tt 

-~/L 
Fig. 1.12 Resultaten berekeningen 

Oe kromme voor 0=0 is de kromme voor vrij uitbuigen. Oit is de meest 
rechtse kromme in figuur 1.12 en vormt -uiteraard- een begrenzing van 
het 'plooigebied'. Als de plooihouderdruk toeneemt zal bij kleine 
plaatdikten Sk onafhankelijk zijn van t. Bij grotere waarden van t 
daalt het aantal plooien m. Hierbij blijft Sk constant en wordt niet 
door de eigen stijfheid van de plaat maar door 0 bepaald. Als m gelijk 
wordt aan 1 gaat Sk toenemen met t en de grafiek gaat afbuigen naar de 
vrije knikkromme 0=0. Sk wordt nu hoofdzakelijk door de eigen 
stijfheid van de plaat bepaald. Oit gebied is niet interessant omdat 
we bij dieptrekken te maken hebben met vrij uitbuigen 
(plooihouderloos) of met een volledige beheersing van het plooigedrag 
door O. 
Als de plooihouderdruk 0 toeneemt neemt de waarde van Sk bij kleine t 
toe. Het rechte stuk in de kromme zal bij toenemende 0 steeds langer 
worden. Sk blijkt in het 'rechte' gebied evenredig te zijn met YO.t. 
Bij vrij uitbuigen is Sk evenredig met E. Hoewel Sk bij kleine plaat
dikten onafhankelijk is van t, neemt de benodigde verstoring weI toe 
met toenemende t. Oaardoor zal een dikkere plaat, ondanks een gelijke 
waarde van Sk vaak bij een hogere Sx gaan plooien. 
Vooral het 'rechte' gebied is interessant: In dit gebied wordt Sk 
vrijwel uitsluitend bepaald door 0 en E. Het blijkt dat in dit gebied 
de term (Sk ft 2/E*0) constant is. Oeze term is dimensieloos en is op te 
vat ten als het quotient van de specifieke elastische energie en de 
plooihouderdruk O. Bij een bepaalde pIooihouderdruk is bIijkbaar een 
bepaalde hoeveelheid specifieke elastische energie nodig om plooivorm
ing te veroorzaken. 
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Het Iijkt op het eerste instantie merkwaardig dat C en n geen invioed 
hebben op Sk. Dit wil echter niet zeggen dat zij geen invloed 
uitoefenen op het moment van plooien. Als voorbeeid wordt de eerste 
trek bij dieptrekken beschouwd. Het is te verwachten dat de tangen
tiale spanning St in de flens bepaalt of er plooien ontstaan. De 
grootte van deze tangentiale spanning hangt af van de procesparameters 
en van de materiaaiparameters C en n. Bij een bepaald proces bepalen C 
en n de waarde van Sk en dus ook of er al dan niet plooien ontstaan. 

Experimenten. 

Het proefgereedschap dat is gemaakt bleek niet geschikt te z~Jn om 
platen vanuit een plastische vlakke toestand te Iaten uitbuigen. In 
deze gevallen liep de plaat vast in de geleiding of knikte op de 
verkeerde plaats uit. De problemen kunnen door een kostbare con
structie worden opgelost, maar het lijkt mij beter de geldigheid van 
de theorie te testen aan de hand van een toepassing op plooivorming 
bij dieptrekken. Hierover is vrij veel bekend en bovendien kan bij het 
maken van een proefgereedschap gebruik worden gemaakt van bestaande 
dieptrekgereedschappen. 
Het proefgereedschap en de experimenten worden in paragraaf 6.2 
besproken. 

Het eerste dat opviel bij de experiment en was dat de proeven goed 
reproduceerbaar bleken te zijn. Dit kan inhouden dat een plaat vrijwel 
altijd bij Sx=Sk uitbuigt. 
Verder viel op dat het aantal plooien meestal gelijk of iets groter 
was dan het voorspelde aantal. Plooien ging altijd gepaard met een 
klap, wat het discontinue karakter van dit proces bevestigt. 
Bij de experiment en is gebruik gemaakt van de staalsoorten N297 en 
N939, beter bekend als verenbandstaal, het zachte N1101 en verder 
messing R01S met diktes varierend van 0.3 tot 1 mm. De plooihouderdruk 
varieerde van 0.3 tot ca 2 bar. De laatste waarde gaf aIleen bij N939 
plooivorming onder de pIooihouder. 
Volgens de theorie moet gelden dat (Sk~2)/(E*Q) constant is. De waarde 
van deze constante zou 0.53 moeten zijn. Uit de experimenten kwamen 
waarden van 0.38 tot 0.58 tevoorschijn. Het is geen bezwaar dat waar
den groter dan 0.53 worden gevonden, maar waarden kleiner dan 0.53 
z~Jn strijdig met de theorie. Mogelijke redenen voor het vinden van 
waarden lager dan 0.53 kunnen zijn: 

De plooihouderdruk werd ingesteid door standaard-veren een bepaalde 
voorindrukking te geven. Deze methode is niet erg nauwkeurig. 

De waarden kleiner dan 0.53 werden bereikt op een hydraulische pers 
waarvan de krachtmeter niet goed bleek te werken. Toen dit werd 
geconstateerd is overgestapt op een 20-tons Zwick testbank waar aIleen 
waarden groter dan 0.53 werden bereikt. 

De stijfheid van de plaat kan in de theorie overschat zijn. Om dit 
te controleren is een nauwkeurigere -dus numerieke- analyse nodig. 
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Het valt niet te zeggen of er een verband bestaat tussen de relatieve 
pIaatdikte en de plooihouderdruk enerzijds en de constante Sk/(E*Q) 
anderzijds. 
Nogmaals moet worden gezegd dat alleen proeven zijn gedaan met platen 
die in vlakke toestand elastisch waren. Bij het uitbuigen werden aIle 
platen weI plastisch. 
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1.5 Conclusies en aanbevelingen. 

8ij het probleem dat in dit rapport is beschouwd is het zeer moeilijk 
experimenten te doen uitgaande van plastische vervorming in vlakke 
toestand. Juist het voor omvormen in~eressante gebied, het plooien van 
een lichaam dat in niet-geplooide toestand volledig plastisch is, kan 
aIleen ten koste van een zeer duur testapparaat worden getoetst. Het 
is mijns inziens beter de theorie te toetsen door toepassing op de 
eerste trek bij dieptrekken, in plaats van het maken van een duur, 
praktisch niet zo relevant proefgereedschap. 
Ais we kijken naar de opdracht dan zien we dat een aantal vragen zijn 
beantwoord: Er blijkt inderdaad een vrij nauwkeurige grens te zijn 
waarbij plooivorming optreedt, gezien de reproduceerbaarheid van de 
proeven. Ook is bepaald welke parameters deze grens bepalen en hoe ze 
dat doen. Verder komt uit het model de invloed van verstoringen 
kwali tat'ief naar voren. 
De berekening van de vervormingsenergie kan worden verbeterd door een 
betere beschrijving van het materiaalgedrag. Dit zal weI numerieke 
berekeningen noodzakelijk maken, maar dit is geen bezwaar als aIleen 
de waarde van Sk hoeft te worden bepaald. OVerigens moet men zich goed 
realiseren dat het materiaalmodel dan binnen bepaalde aannames wordt 
verfijnd, zoals lineair elastisch materiaalgedrag onafhankelijk van de 
rekgeschiedenis. Ook kan het zijn dat de parameters die bij zo'n model 
horen weI eens moeilijk te bepalen kunnen zijn, zoals de relatie tus
sen de ideele spanning en de effectieve plastische rek volgens lit. 
[2]. Een verfijning van een materiaalmodel geeft daarom niet per 
definitie een betere beschrijving van het werkelijke materiaalgedrag. 
Het verplaatsingsveld kan worden verbeterd, waarbij vooral aan het 
optreden van plastische scharnieren wordt gedacht. In paragraaf 1.3 is 
aangegeven hoe dit zou kunnen. 
Met dit onderzoek is een begin gemaakt met aanvankelijk de opdracht 
was: Het beschrijven van plooivorming in de tweede trek. Ais tus
senstap moet mijns inziens eerst de eerste trek worden geanalyseerd, 
waarbij een numerieke oplossingsmethode niet uit de weg moet worden 
gegaan. Ais de confrontatie van de hier gepresenteerde theorie met dit 
proces goed uitvalt kan met vertrouwen een beschrijving worden gemaakt 
van de vOlgtrekken. Kernvraag bij de toetsing van de theorie aan an
dere processen dan het stuiken van een rechthoekige plaat is of de 
hypothese 'quotient van specifieke elastische energie en 
plooihouderdruk is constant bij het begin van plooien' stand houdt. 
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2. KINEMATISCHE RELATIES. 

In literatuur [2] is een algemene werkwijze beschreven voor het vinden 
van de relaties tussen rekken en verplaatsingen. De verplaatsingen 
worden voorgesteld door een vector u waarvan u, v en w de component en 
zijn in de drie coordinaatrichtingen: ~=u*~~+v*~ +w*~ -! ~y en ~~ 
zijn de eenheidsvectoren van het gedefinieerde coorJinatenstelsel. 
De relaties tussen de rekken en verplaatsingen ziin bij kleine rekken: 

1 (U2 2 2 ) = u,x + 2 ,x + v,x + w,x 2.1 

= 1 (2 v 2 W2) V,y + 2 U,y + ,y + ,y 2.2 

£z = W + 1 (U
2 + v2 + w2 ) 

,Z 2 ,z ,z ,z 2.3 

1 
= -2 (u + w + u u ,z ,x IX,Z + v v 

, X , Z 
+ w w ) , x , z 2.4 

= ' ( + v + u u + v v + w w y) 2 U,y ,x IX'Y ,x,Y ,x, 2.5 

1 e:: = - (V + w + u u + v v + w w) 2.6 yz 2 I Z , Y , Y , Z , Y , Z , Y , Z 

De subscripts achter de komma's zeggen naar welke coordinaat moet wor
den gedifferentieerd, bijvoorbeeld u'x=au/ox. 
Om de rekken te kennen moeten u, v en w bekend zijn als functie van x, 
y en z. Voor het afleiden van deze relaties beschouwen we de vervor
mingen bij het buigen van relatief dunne platen. 
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Ontbinden van lijnstukje 
in x-z en y-z vlak 

Fig. 2.1 Definities van verplaatsingen bij buigen. 

In bovenstaande figuur zijn de verplaatsingen gedefinieerd in het x-z 
vlak. In principe geldt voor het y-z vlak dezelfde figuur, waarin dan 
x door y en u door v moet worden vervangen. 
Bij het opstellen van de kinematische relaties gaan we er van uit dat 
de volgende vereenvoudigingen geldig zijn: 
- Een lijnstukje loodrecht op het middenvlak blijft tijdens het ver

vormen loodrecht op het middenvlak staan. Dit houdt in dat 

u,'l =- w, x 

Dit lijnstukje kan wel van lengte veranderen, bijvoorbeeld door 
dwarscontractie. 

- De uitbuiging ~ is klein zodat sin(~)=~ en cos(~) :::;1. 

Onder deze condities kunnen de volgende benaderingen worden gernaakt: 

6' = 6 x x 

6 ' = 6y y 

1 = l'coS6' = 1 cos 6y ::: 1 x y 

ly = l'coS6~ = 1 cos 6x 
::: 1 
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8x tan Bx = OW 
:::: OX 

By tan By 
ow 

:::: = - 6y 

Met deze vereenvoudigingen kunnen de relaties tussen de 
oorspronkelijke coordinaten XO ,yO ,zo en x, y en z worden bepaald: 

o -x = x +u+l .sinS x x 

z == -w+l x·cos Sx 

o - 0 ow 
y = Y +v-z oy 

= 

o -
== x +u+lB x 

w+l = w+l x 

o - 0 ow = x +u-z ox 
2.7 

== w+z 0 

2.8 

2.9 

De grootheden u, v en w in de relaties 2.1 tim 2.6 zijn impliciet 
gedefinieerd door 

0 x = x +u 

0 y = y +v 2.10 

0 z = z +w 

Uit de relaties 2.7 - 2.9 en 2.10 blijkt dat 

u = 0-u-z w 'x 

v = 0-v-z w 'y 2.11 

w = w 



- 2.4 -

Bij eendimensionaal buigen is de afgeleide in y-richting nul. Verder 
kan worden aangenomen dat v=O. Dit is bij benadering waar als de plaat 
zeer breed is ten opzichte van de lengte en dikte. 2.1' wordt dan 
gereduceerd tot 

0-
U = U - Z W ,x 

w = w 
2.12 

liit v=O en a/oy=O volgt ook dat t~y en Eye nul z1Jn. Verder is op te 
merken dat van de hogere orde termen in 2.1 - 2.6 alleen (w,~)~2 en 
dus ook (u'l )1\2 niet verwaarloosbaar is. Omdat w,~ =-U'l is ook en =0 
zodat alle afschuivingen en dus ook alle schuifspanningen nul zijn. Na 
invullen van 2.12 in 2.1 - 2.6 blijft aIleen nog over: 

en 

-2 
E = w +~w z ,z,x 

= 

2.13 

2.14 

Er zijn verschillende manieren om C~ en f~ te bepalen. De eerste 
manier is door w als functie van x en z en u als functie van x te 
definieren. Deze methode zal hier niet worden gevolgd. 

Fig. 2.2a liitbuigen met vrije 
uiteinden. 

Fig. 2.2b Uitbuigen met vaste 
uiteinden. 
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De tweede manier maakt qebruik van een extra aanname. Hiertoe bekijken 
we het uitbuiqen van een plaat onder twee verschillende condities: Met 
vrije en met vaste uiteinden (zie fiquur 2.2). 
Als we naar relatie 2.13 kijken zien we dat er twee termen in staan 
die onafhankelijk zijn van zO. Zij verteqenwoordiqen de lokale 
lenqteveranderinq van het middenvlak van de plaat. Relatie 2.13 kan 
daarom ook worden qeschreven als 

D
E = E -z W x c ,xx 2.15 

€c verteqenwoordiqt de lenqteveranderinq van het midden van de plaat. 
Als beide uiteinden van de plaat vrij zijn en er een constante kracht 
op de uiteinden werkt, zal de plaat bij kleine utbuiqinqen niet 
verlenqen. Dan is de normaalkracht N op elke dwarsdoorsnede namelijk 
naqenoeq qelijk aan de normaaikracht P op het uiteinde, zie fiquur 
2.3. In dit qeval is (,=0. 

Worden beide uiteinden vastqehouden, dan zal het middenvlak van de 
plaat bij uitbuiqen zeker verlenqen. De lenqte L' van de plaat in uit
geboqen toestand is 

p 

Fiq. 2.3 Evenwicht op een Iicht gebogen plaat 

Reeksontwikkelen van de term VI+(W, x )"2' rond w,)( =0 geeft 

[= 
L 
J 

o 
1 (w ) 4 .J- 1 ( ) 6 d '8 ' It 16 W,lt + •••• ) x 

2.16 

2.17 
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Als de normaalkracht N onafhankelijk is van x, is fe dit ook. De 
globale lengterek is dan gelijk aan de lokale, dus 

Er: = 1 J \~ dx LOr . ",x 
2 .18 

Hierbij zijn de hogere-orde termen uit vergeIijking 2.17 verwaarloosd. 

Ex is nu volledig bepaaid bij een bepaalde w(x). Nu moet aIleen nog 
een betrekking worden gevonden voor ~. Hiervoor wordt weer gebruik 
gemaakt van een andere aanname. Bij dunne platen is ~=O. Er is al 
eerder gesteid dat £~ =0. Als deze relaties worden ingevuld in de 
spanning-rekrelatie kan een verband worden gelegd tussen Er en £1 of 
tussen ~x en ~V' Dat dit problemen kan opleveren zal bIijken in het 
volgende hoofdstuk, waarin een elasto-plastische spanning-rekrelatie 
wordt gepresenteerd en toegepast op het probleem met Ey=O en a~=o. 
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3. CONSTITUTIEVE VERGELIJKINGEN. 

3.1 Elasto-plastische relatie volgens lit. [2]. 

Bij het definieren van deze constitutieve relatie is uitgegaan van een 
aantal hypotheses. Deze zijn: 
- Het materiaal gedraagt zich lineair elastisch. Voor het verband tus

sen de toename van de spanningen en de bijbehorende rekken is dan de 
relatie van Hooke geldig. De E-modulus wordt onafhankelijk veron
dersteld van de rekgeschiedenis. Na plastisch vervormen ontlast het 
materiaal dus ook volgens de wet van Hooke. 
Als vloeicriterium wordt het von Mises criterium gehanteerd. Volgens 
dit criterium treedt vloeien op als de ideele spanning a gelijk is 
aan de momentane vloeispanning avo Deze vloeispanning is in het al
gemeen afhankelijk van de vervormingsgeschiedenis van het materiaal. 
Voor deze geschiedenis wordt meestal de totale effectieve plastische 
rek ~p genomen. Het vloeicriterium is daarom van de vorm 

3.1 

De ideele spanning is aIleen afhankelijk van de tweede invariant van 
de zogenaamde Cauchy-spanningstensor en is als voIgt gedefinieerd 

- ' ~3 d d o = "2 tr (Q. Q. ) 3.2 

Hierin is tr(a~a~) het spoor van het produkt van de deviatorische 
spanningstensor met zichzelf. Uitgedrukt in de componenten van ~ 
luidt de vergelijking voor a: 

2 2 2' 
{(o -0 ) +(0 -0 ) +(0 -0 ) } x y x z y z 3.3 -o 

- Het plastisch gedrag wordt beschreven door het vloeicriterium in 
combinatie met de vloeiwet. Als vIoeiwet wordt geponeerd: 

d 
= Q. U d d ,tr (Q. Q. ) 

3.4 

analoog aan de defini tie van 8' wordt IilP gedefinieerd: 
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Dit is de incrementele effectieve rek. De totale effectieve rek • 
is de som van aIle dlP: 

-p 
E: 

3.6 

Om de beschrijving compleet te maken is nog een relatie tussen ~ en eP 

nodig. Bij het opstellen van de constitutieve relatie is de vorm van 
deze relatie nog niet van belang. Het meest gebruikte materiaalmodel 
voor het beschrijven van plastisch goed vervormbare materialen is het 
model van Nadai. Deze heeft de vorm 

3.7 

Ais materiaal plastisch vervormt, moet het aan het vloeicriterium vol
doen, met andere woorden, moet gelden a=~. Relatie 3.6 geeft dus het 
verband tussen de momentane vloeigrens en de totale effectieve rek. 
De relatie tussen de toename van de spanningen en de bijbehorende rek
ken kan worden gevonden door te eisen dat bij kleine plastische 
vervormingen moet zijn voldaan aan de vloeivoorwaarde (3.1). Hierbij 
speelt de grootheid 

H :: 3.8 

een belangrijke rol. 

De afleiding van de constitutieve relatie zal hier niet worden uit
gevoerd, de lezer wordt hiervoor verwezen naar paragraaf 4.6 van lit. 
[2]. De toename van de rekken kan worden opgesplitst in een elastisch 
en een plastisch gedeelte: 

3.9 

De uiteindelijke relatie voor de incrementele rek d~ luidt: 
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1 d 1 9' d d 
dE = 2G do + 3K om I + 4 02H tr (£ d£)£ 3.10 

v 

De eerste twee termen in 3.10 vertegenwoordigen de elastische rek, de 
laatste term de plastische rek. G en K zijn respectievelijk de qlij
dinqsmodulus E/(2*(1+V}) en de kompressibiliteitsmodulus E/«3*(1-
2\») • 
De inverse relatie van 3.10 is 

[d 
\) t d) I 3 3G tr (u

dd
£.) £dJ 3 11 do = 2G £ + 1-2\) r( £ - - 2 3G+H 2 • 

°v 

Uitgeschreven in de hoofdrichtingen luidt relatie 1.10: 

911 + - TR (20 -0 -0 ) 4.-2 3" x y z 
0;1-1 

+ 2. _,_ TR 1 

4 O~H 3 
-0 +20 -0 ) x y z 

1 1 = 6G (-do -do +2do ) + 9K (do +do +do ) + x y z x y z 

+ 2. -'- TR 13 (-0 -0 +20 ) 
4 2M x y z 

°v 

3.12a 

3.12b 

3.12c 
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In deze relaties is 

TR = -31 {(20 -0 -0 )do +{-o +20 -0 )do + x y z x x y z y 

(-0 -0 +20 )dozl x y z 

Als a~=o gaat 3.12 over in 

1 1 = 6G (2dO z-doy ) + 9K (dox+doy ) + 

+ 1 __ 1_ TR (2o -0 ) 
4 2M x Y 

°v 

d£y = 6~ (-dox+2doy ) + 9~(dOx+dOy) + 

+ 1 __ 1_ TR (-0 +20 ) 
4 2M x Y 

°v 

3 1 + - --- TR (-0 -0 ) 
4 2M x Y 

°v 
3.13 wordt vereenvoudigd tot 

TR = 3
1 {(20 -0 )do +(-0 +20 }do } x y x x y y 

Verder moet gelden als het materiaal vloeit (von Mises): 

~2 
v 

2 + 2 = ° 0-0 ° x y x y 

3.13 

3.14a 

3.14b 

3.14c 

3.15 

3.16 
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de: = a y 
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dan kan uit 3.14b worden afgeleid dat 

do (- 1 1 + 1 
, 1 

6G + 9K ~ 3" (20 -0 ) (-0 +20 » + x 4 x y x y 
°v 

+ do 
, 1 + 1 1 1 

(3G + 9K 2M 3" (-0 +20 ) (-0 +20 » Y 4 x y x y 
°v 

= a 3 .17 

Nu is dOX uitgedrukt in day. In 3.14a en 3.14c kan hiermee dOK of day 
worden geelimineerd. De vergelijkingen die dan worden verkregen zijn 
niet integreerbaar. Er kan weI met numerieke methoden een oplossing 
worden gevonden, maar dit veroorzaakt aanzienlijke rekentijden. Deze 
werkwijze is in het kader van dit onderzoek niet bruikbaar omdat van 
primair belang is een parameterstudie te verrichten waarbij lange 
rekentijden ongewenst zijn. 
Ais uit het onderzoek bIijkt dat er slechts een gering aantal 
parameters belangrijk zijn in het pIooiproces, zodat de rekentijd niet 
groot hoeft te zijn, kan bij toekomstige analyses van plooiproblemen 
een numerieke analyse worden overwogen. 

Een andere mogelijkheid om de relaties 3.12 uit te werken is door aan 
te nemen dat ~y=d&y=O. We hebben dan een Iijnspanningstoestand. Dit is 
voor dit probleem een reele aanname ais een relatief smaIIe plaat 
wordt beschouwd. Bij plooivorming in de praktijk is echter zelden of 
nooit sprake van een lijnspanningstoestand. 
Met u,=dC)=O wordt 3.12 vereenvoudigd tot het zeer eenvoudige steisel 

do do 1 2 
de: = ~ + ~ + ---- 0 do = 

x 3G 9K 2M x x 
°v 

1 1 
= do x (3G + 9K + 

= do x 

3. lea 

3. lab 
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Ook 3.16 wordt dan een triviale relatie: 

Invullen van 3.19 in 3.18 geeft 

= da x 

= da x 

dE: = da z x 

1 1 1 
(3G + 9K + ii) 

-1 1 1 
(6G + 9K - 2M) 

1 
+ -9K 

3.' 8e 

3.19 

3.20a 

3.20b 

3.20e 

H kan, afhankelijk van het materiaalmodel dat wordt gehanteerd, een 
funetie zijn van ~ • Dit is zeker het geval als het materiaalmodel van 
Nadai wordt gebruikt. Uit 3.7, 3.8 en 3.19 kan worden afgeleid dat 

H = Cn 
laxl 1/n n-1 

«(-C-) ) 

waarmee bijvoorbeeld 

n-1 

= C 1 /n • n. I ax I n 3.21 

3.22 

Deze relatie is eenvoudig te integreren. De toename van Ex bij een 
toename van de spanningen van cr. =cr.o tot O'x =O'XI is 
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°x1 
-1/n 

1-n , 1 --
t.EX I 

C 
loxl 

n dOx = (3G + 9K + = n 

°xo 

t.Ex 
1 1 lox,1 1/n IOxo\ 1/n 3.24 = (3G + 9K) (ox1-oxO) + (- ) - (-

C C 

Voor 6Ey kan worden afgeleid 

3.25 

Nogmaals, deze relaties zijn aIleen van toepassing op het specifieke, 
praktisch niet zo relevante probleem van eendimensionaal stuiken van 
een rechthoekige plaat. Zij vormen geen basis voor het analyseren van 
vlakspanningsproblemen wat de meeste plaatbewerkingen zijn. 
In de volgende paragraaf zal een andere benaderingswijze worden 
behandeld. Deze gaat uit van een voorgeschreven relatie tussen ax en 
Cfy • 
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3.2 Spanning-rekrelatie gebaseerd oe een rechte spanningsweg. 

Bij het afleiden van een eenvoudige spanning-rekrelatie is uitgegaan 
van twee gevallen: 
1. Zuiver elastisch materiaalgedrag. 
2. Star plastisch materiaalgedrag. 
Het materiaalgedrag wordt nu als voIgt omschreven. Ais de rekken vanaf 
nul toenemen, gedraagt het materiaal zich lineair elastisch (Hooke) 
tot de vloeigrens. Ais vloeien optreedt, wordt verondersteid dat de 
rekken volledig plastisch zijn. Dit is niet helemaal juist omdat bij 
het optreden van versteviging de elastische rek oak in het plastische 
gebied toeneemt. Doordat er aIleen plastische rek is, is er ook aIleen 
plastische arbeid. Bij ontlasten nemen de spanningen en rekken volgens 
de wet van Hooke af. Ais de spanningen door nul zijn gegaan en weer de 
vloeigrens bereiken wordt weer overgegaan op de plastische 
beschrijving. In figuur 3.1 is het materiaalgedrag _schematisch 
weergegeven. 

OH---------~~--~----_T--
~ 

E~ 

Fig. 3.1 Schematische weer gave materiaalgedrag. 

In dit verslag wordt het hierboven omschreven model gehanteerd. Het is 
echter mogelijk om, uitgaande van de relatie tussen de spanningen 
die bij dit model wordt aangenomen, een betere beschrijving te geven 
van het materiaalgedrag. De verschillen tussen het eenvoudige model en 
het verbeterde model staan in deze paragraaf centraal. 
Allereerst zal het eenvoudige model worden besproken. Vervolgens wordt 
aangegeven hoe hierin verbeteringen kunnen worden aangebracht en wat 
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de ordegrootte is van de verschillen tussen de eenvoudige en de ver
fijnde beschrijving. Tenslotte zullen kanttekeningen worden gemaakt 
bij het 'verfijnen' van de beschrijving van het materiaalgedrag. 

Met eenvoudige model. 

1. Lineair elastisch gedrag. 
Er wordt gesteld dat 0 =0 en . =0. Uit de vergelijkingen van Hooke 
voIgt dan: 

E = --2 EX 
1-v 

o = V1 -v+v 2 
• a x 

Verder wordt de ideele spanning 0 gedefinieerd door 

Vloeien treedt op als 0 = 0 • Dan is volgens 3.30 

V,-v+v 2 

3.27 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

3.32 

Er kan ook een vloeirek • worden gedefinieerd uit 3.29 en 3.32 

(1-V2 ) 

3.33 
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Met deze vergelijkingen is het materiaalgedrag tot het punt van 
vloeien volledig beschreven. 

2. Star plastisch materiaalgedrag. 
In dit geval voIgt de relatie tussen de rekken uit volume
invariantie, waardoor moet gelden 

3.34 

Uit de toename van de rekken voIgt een toename van de effectieve 
rek en daaruit weer de ideele spanning ~. De relatie tussen E en ~ 
Iuidt 

3.35 

De effectieve spanning voIgt uit de relatie van Nadai. Bij star 
plastisch gedrag Ieiden de aannames dat !y =0 en ~1=0 tot een 
relatie tussen crx en ay : 

en tot 

G 
X 

3.36 

3.37 

Bij het combineren van het elastische en star plastische model moeten 
de spanningen continu verlopen rond de vloeigrens. Bij het begin van 
vloeien wordt cr~ gegeven door 3.32 en cry door 3.28. 
Bekeken vanuit het plastische gebied moet, als de plastische rek nul 
is, gelden: 

Gv == C ( EO + O)n 3.38 

Hieraan is voldaan als 

G 

EO == (~) 1 In 
C 

3.39 
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Als de spanningen in het plastische gebied toenemen volgens 3.37 
Iigt het voor de hand de volgende relaties te hanteren in het plas
ti sche gebi ed : 

3.40 

3.41 

Spanningen mogen echter niet zomaar worden gesuperponeerd. Zij moeten 
tijdens het vloeien op het vloeioppervlak Iiggen. Bij een vlakspan
ningstoestand volgt de ideele spanning uit 

-2 
(J 3.42 

Als de relaties 3.40 en 3.41 in 3.42 worden ingevuld, ontstaat de 
ongelijkheid 

3.43 

met 

A = 3.44 

Het is eenvoudig in te zien dat de fout die wordt gemaakt maximaal is 
als A=1/2 en dan 0.009* 0 =0.9\ is. Dit is te verwaarlozen. 

De incrementele vervormingsarbeid per volume-eenheid is 



voor elastische en 

dWP1 = odE: sp 

voor plastische vervormingen. 
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3.45 

3.46 

De vervormingsarbeid per volume-eenheid bij een toename van de eIas
tische rek van £, tot f2 is 

E 
2 2(1-v) 

3.47 

en bij een toename van de effectieve plastische rek van f. naar ~1: 

3.48 

V~~r het berekenen van de vervormingsarbeid en spanningen hoeft aIleen 
Ex bekend te zijn, of beter gezegd: de begin- en eindwaarde van Ex. 

(j 

cr f f 

o 
6 -t)( 

-Ex 

OW\kt.\~ 1JtaN\ "~t\Jor~'\I\,\S'
t" 1C. k tl \f'\~ 

Fig. 3.2 Ontleden van rek in een elastisch en een plastisch gedeelte 
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Uit die twee waarden en de voorqaande vervorminqsrichtinq kan dan wor
den bepaald hoeveel elastische en hoeveel plastische vervorminq er is. 
Dit wordt in fiquur 3.2 qeillustreerd. Als na plastisch vervormen 
wordt omqekeerd van vervorminqsrichtinq moet worden qerealiseerd dat 
de vloeispanninq van het materiaal is toeqenomen. Pas bij een elas
tische rek 2 £v wordt de vloeiqrens weer bereikt. Analooq aan . 
volqens 3.33 luidt de definitie van Ev 

Hiermee is het eenvoudiqe 
beschreven. 

2 ( 1-v) 

model van het 

Verfijninq van het eenvoudiqe model. 

3.49 

materiaalqedraq 

Het elasto-plastisch model dat in de voriqe paraqraaf is beschreven 
was niet inteqreerbaar als van een vlakspanninqstoestand werd uit
qegaan met £y=O. Als echter de relaties 3.40 en 3.41 in stelsel 3.14 
worden inqevuld, ontstaan vrij eenvoudiqe relaties. Alvorens dit te 
doen worden 3.40 en 3.41 wat eenvoudiqer qeschreven: 

o = Ao + Bo x v 
3.S0a 

Do + B-
Oy = 20 3.S0b v 

met 

A 
1 2 -0.020 3.S0c = - -- ::::; 

V1-V+V 2 \{;-

B 2 1 . 155 3.SOd = :: 
V3 

en 

D v 1 -0.20 3.S0e = ::: 

V,-v+v 2 r; 
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Invullen van 3.S0a en 3.S0b in 3.14 qeeft de verqelijkinqen: 

= Bda (4~ + 6~ + a3H (AA+B) «2A-D) X + 3:» 3.51 

, 3 
= Bdcr {6K + 8M (AA+B) (2D-A)A) 3.52 

(1E:
Z 

= BOG (~~ + 6i - a3H (AA+B) (A+D) A + 3:» 3.53 

Deze relaties zlJn eenvoudiq inteqreerbaar. Het blijkt dat de toename 
van de rek in y-richting in het elasto-plastische gebied niet nul is, 
terwiji dit weI het uitgangspunt was bij de afleiding van het een
voudiqe model. De rekincrementen kunnen worden opgesplitst in een 
elastisch en een plastisch gedeelte: 

e 1 1 
dEx = Bda (4G + 6K) 

3.54 

d e Bda 
-1 1 

E
Z = (4G + 6K) 

en 

dEP ::: 3: d,£P(AX+B) (2A-D) A + 3:) x 

3.55 

dE~ = -3: d'£'(AA+B) (A+D) A +3:) 
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In 3.55 is gebruik gemaakt van de relatie 

3.56 

De plastische rekken zijn in dit geval uit te drukken in de effectieve 
plastische rek. Aangezien de effectieve plastische rek gelijk is aan 

3.57 

moet bij invullen van steisel 3.55 in 3.57 de triviale geIijkheid dlP 

=dE P worden gevonden. Net ais bij de spanning en wordt ook hier een 
niet exacte vergeIijking gevonden. De relatieve afwijking van de ef
fectieve plastische rek blijkt kleiner dan 2\ te zijn. Ten gevolge van 
de afwijkingen in de effectieve rek en de ideele spanning wordt ook 
bij de bepaling van de specifieke plastische arbeid, die gelijk moet 
zijn aan u.d€P, een fout gemaakt. De uitdrukking voor de specifieke 
plastische arbeid is 

+ (DX+~) (AX+B) (2D-A)XJ 3.58 

De fout blijkt, evenals die bij dE~ kleiner te zijn dan 2\. 
Voor de volledigheid moet de specifieke elastische arbeid nog worden 
gegeven: 

De fout hiervan is moeilijk te bepalen maar is ook niet zo interessant 
omdat de elastische rekken en daardoor de elastische arbeid in het 
elasto-plastische gebied meestal klein zijn ten opzichte van de plas
tische rekken c.q. arbeid. 
De totale arbeid is gelijk aan 

3.60 
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Uitgaande van relaties 3.50 blijkt het mogelijk te Z1]n een integreer
baar stelsel op te stellen waarbij in slechts geringe mate wordt 
gezondigd tegen de definities van effectieve rek, ideele spanning en 
specifieke plastische arbeid. Het is echter weI de vraag, of de veron
derstelde relaties tussen ~k en ~y reeel zijn. 
Voordeel van dit model ten opzichte van het eenvoudige model is dat de 
toename van de elastische rekken wordt meegenomen. 

Dit brengt ~ns op de confrontatie van het eenvoudige model met het 
verfijnde model. 

In het eenvoudige model werd verondersteld dat de rekken in het plas
tische gebied uitsluitend plastisch waren. Terwijl de effectieve 
plastische rek is gedefinieerd door 3.57 wordt in het eenvoudige model 
de ef~ectieve rek berekend op basis van de som van de elastische en 
plastische rekken: 

3.61 

De rekincrementen worden gedefinieerd door stelsel 3.51 - 3.53. De 
specifieke incrementele plastische arbeid dW:p is in vergelijking 3.46 
gedefinieerd en is het produkt van de ideele spanning en de effectieve 
rek volgens 3.61. Deze zou gelijk moeten zijn aan de specifieke 
elasto-plastische arbeid dW volgens 3.60, 3.58 en 3.59. 

o 
Ie %0 J(J 

Fig. 3.3 Relatieve afwijking van dW~p volgens het eenvoudige model 
ten opzichte van dW volgens 3.60. 

pL 
Het verschil tussen dWsp en dW blijkt voornamelijk bepaald t~ worden 
door het quotient HIE en in geringe mate door ~. In figuur 3.-3 is de 
relatieve afwijking van dW~ ten opzichte van dW uitgezet tegen het 
quotient HIE. 
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Slechts bij enkele materialen kan H in het begin van het plastische 
gebied een waarde van 10 - 30 % van E bereiken. In de meeste gevallen 
ligt H in de orde van 0.5 - 5 % van E. 

Er is nog geen verdere aandacht geschonken aan het feit dat bij het 
eenvoudige model de effectieve plastische rek wordt overschat. 
Daardoor zou de ideele spanning te snel toenemen. 
Het is echter de vraag of de effectieve plastische rek bij een 
trekproef wordt berekend uitgaande van elasto-plastisch materiaal
gedrag, of dat er wordt uitgegaan van star plastisch gedrag. Bij 
geavanceerde software voor de berekening van de C- en n-waarde uit de 
trekkromme zal zeker rekening worden gehouden met elasto-plastisch 
gedrag. In dat geval wordt de effectieve plastische rek inderdaad 
overschat, waarbij de grootste fout in het begin van het plastisch 
gebied wordt gemaakt. 
Tenslotte moet er op 
materiaalmodel volgens 
gerechtvaardigd zijn. 
hoeveelheid plastische 
Hooke afwijken. 

worden gewezen dat de uitgangspunten van het 
lit. [2] in de praktijk lang niet aItijd 

Vooral het elastisch gedrag na een flinke 
vervorming kan ernstig van het gedrag volgens 

Het komt er op neer dat het materiaaimodel volgens lit. [2] een goede 
beschrijving kan geven van het materiaalgedrag, maar dat men zich goed 
wmoet realiseren of de benodigde parameters bekend zijn en of het 
materiaal zich weI volgens dit model gedraagt. 

Het is de bedoeling dat te zijner tijd pIooivorming bij dieptrekken 
wordt geanalyseerd. Hierbij is het raadzaam de constitutieve ver
gelijking uit lit. [2] te gebruiken. In het algemeen leidt dit tot 
niet-integreerbare vergelijkingen. AIleen door een gunstige relatie 
tussen de spanningen en/of rekken aan te nemen, kan een integreerbaar 
stelsel worden verkregen. Is dit niet mogelijk, dan is een numerieke 
analyse, met een bekend benaderingsveid of met EEM, noodzakelijk. 
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4. ELASTISCH PLOOIEN 

4.1 Verplaatsingsveld 

Er wordt gekozen voor een cos~nusvormig verplaatsingsveld. Deze heeft 
twee parameters: 

m= aantal plooien 
h= plooihoogte 

Ten behoeve van plastische berekeningen (hoofdstuk 5) wordt een extra 
parameter ingevoerd: 

~= lengte-aandeel gebogen stukken 

Deze parameter dient om afgeplatte plooien mogelijk te maken. De 
verschillende grootheden die het verplaatsingsveid beschrijven zijn 
gedefinieerd in figuur 4.1. Voor het bepalen van de buigenergie zijn 
aIleen de gebogen stukken van belang. Daarom kan evengoed een plaat 
met lengte ~.L en m plooien worden beschouwd. 
Het verplaatsingsveld meet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

w(x)=w' (x)=O op x=O en x=L 

'--'x 
L 

t ,.. 
'" )( 

-" 

3 -)X 

Fig. 4.1 Verschillende parameters van het verplaatsingsveld 



Met 

p :: S.L 
m 
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wordt de vergeIijking van het verplaatsingsveld 

w(x) = ~ (1 - cos (2;X» 

De eerste en tweede afgeleide van w(x) zijn 

dw 
dx = w' = h 2n 

- sin 2 p 
= hn sin (2nx) 

p p 

hn 2 = P P 
cos 

2hn2 2 = --2- cos ( 1TX) 

P P 

4.1 

4.2 

4.3a 

4.3b 

Vanwege symmetrie hoeft bij de berekening van de inwendige energie 
maar 1/4 deel van een pIcoi worden beschouwd. 

Fig. 4.2 Rekken op de grens van vlakke en gebogen stukken. 
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Er meet nog worden qekeken naar de aansluiting van de vlakke en kromme 
stukken. In de aansluitpunten blijkt een discontinuiteit aanweziq te 
zijn in de even afgeleiden van w(x). De even afqeleiden zijn namelijk 
cosinussen en hebben extrema in de aansluitpunten. Omdat de rek even
redig is met de tweede afgeleide (zie par. 3.3), is er in de overganq 
van vlak naar qekromd een discontinuiteit in de rek. 
In fiquur 4.2 is te Zlen dat er door deze discontinuiteit plaatselijk 
qeen ~venwicht is. Olt betekent dat als het vlakke en het gebogen stuk 
aan e~kaar worden qekoppeld, en vervolqens losqelaten, er een vervorm
inq cptreedt, zie fiquur 4.3. 

i4j£rUl~lLl-1eict 
.. --i-----_ttn 

- - - - --~---

Fiq. 4.3 Verplaatsinqsveld volqens model en volqens evenwicht 

Eigenlijk qeeft het qebogen stuk dan buiqenerqie af aan het rechte 
stuk. De totale inwendiqe energie zal hierbij afnemen omdat elk sys
teem naar een minimale enerqie-inhoud streeft. Het qevolg is, dat de 
buiqenerqie volgens het model wordt overschat en dus ook de 
bUiqweerstand. De plaat zal volgens het model niet zo snel qaan 
plooien dan in werkelijkheid zal qebeuren, of weI: De kritische kracht 
F of stuik ~ worden door dit model overschat. Oit was overiqens toch 
al te verwachten omdat 
- qeen enkele plaat zo perfekt is qua vorm en eiqenschappen als in de 

berekeningen wordt aangenomen. 
- het verplaatsinqsveld zelf niet aan evenwicht voldoet, anders zou 

het de exacte oplossing beschrijven. Oit veld zal dus geen absoluut 
minima Ie bUiqenerqie qeven en dus ook niet de laagste buigstijfheid. 

Uit experimenten zal moeten blijken hoe dicht dit model bij de 
werkelijkheid liqt. 
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Ten gevolge van plooien kan het uiteinde van de plaat verplaatsen (dit 
is het geval bij een voorgeschreven kracht) of de plaat wordt langer 
(als de verplaatsing op het uiteinde van de plaat voorgeschreven is). 
In beLde gevallen moet bekend zLjn hoe groot de lengteverandering c.q. 
verplaatsing van de plaat is. 
In hoofdstuk 2 u de integraal gegeven waaruit de lengte van de 
kromme w(x) kan worden bepaald. De oorspronkelijke integraal was: 

8 .L~ 2' 
L1 = I 1 + (Wi) dx 

Door reeksontwikkelen ging deze over in 

S.L 
L1 = J (1 +~(W,)2 _~(W,)4 + 116(W,)6 - ••••••• )dx .:,,'1 

o 

Deze reeksontwikkeling is aIleen toegestaan als (h*n/p)<1. Door 4.3a 
in 2"1 in te vullen kan deze integraal worden uitgewerkt: 

P/4 

J .•...... ) dx = 
o 

P/4 

= 4m j (1 +.l(hiT Sin(2iTx»2 --81 (hiT sin(2iTx»4 + ••••• )dx 
2 P P P P 

o 
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Bij h:t uitwerken van deze integraal is gebruik gemaakt van de 
standaard-integraal 

p p 

J (Sin2;X) ) 2k dx 
:= J 

o o 

De relatieve lengteverandering LIL is 

1 .3.5 .... (2k-1 ) P • -::;--;-~~-:..;;~~ 
2.4.6 ••••••• 2k 

AL L1-S.L 
L = L = Q(-4' (h TT )2_2(h'TT)4+_5_(h'TT)6_ ) 

.., P 64 P 265 P ••••• 4.6 

en de rek in x-richting is, als LIL klein is: 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal de parameter 13 gelijk worden 
gesteld aan 1. Oit houdt in dat er geen vlakke stukken kunnen 
ontstaan. Reden hiervoor is dat het niet aannemelijk is dat in het 
elastische gebied afplattingen zullen ontstaan. Oeze gaan namelijk 
meestal gepaard met plastische 'scharnieren'. Verder maakt het 
meenemen van de berekeningen onnodig gecompliceerd, waardoor dit 
hoofdstuk zijn doel -inzicht krijgen in het plooiproces- zou kunnen 
missen. 
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4.2 Buigenergie bij elastisch plooien 

In vlakke toestand wordt de plaat belast door een kracht F of een op
gelegde verplaatsing Uo • Hierdoor ontstaat een uniforme rek E*. 
Tijdens het plooien krijgt elk deeltje een buigrek. Deze bestaat uit 
een z~ivere buigrek -z * w" en een uniforme term ~ ten gevolge van 
het verlengen van de plaat. Als de kracht voorgeschreven is, kan (,=0 
worden gesteld. Immers, b1j kleine uitbuigingen zal de plaat overal 
een ncrmaaikracht F ondervinden en daardoor niet kunnen rekken. Bij 
grote uitbu1gingen gaat de plaat plaatselijk een grotere hoek met de 
kracht F maken waardoor de normaaikracht in bepaaide doorsneden 
belangrijk gaat afnemen. In dit hoofdstuk zullen we aIleen het geval 
berekenen met een voorgeschreven kracht. Bij de plastische berekenin
gen in hoofdstuk 5 zal worden uitgegaan van een voorgeschreven 
verplaatsing, omdat dit bij omvormprocessen gebruikelijk is. 

De rek in x-richting tgv. uitbuigen is 

= E - z.w" c 

2hTI 2 2 = -z cor ( TIX) --2- '" 
P P 

(met 4.3b) 4.8 

De toename van de specifieke energie bij een toename van de rek van 
£Q, tot EQ, + Of-x is 

h,el = E 
sp 2 

2 (l-v ) 

2 
(E + ~E ) -a x 

4.9 



= 

= 
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De specifieke energie moet worden geintegreerd over het volume van de 
plaat. Omdat in breedte-richting niets verandert worden aIle 
grootheden per eenheid van breedte berekend of weI: Er wordt niet over 
de breedte-richting geintegreerd. De integraal van w~ over het op
pervlak O<X<L, -t/2<z<t/2 is 

L t/2 

= J f 
o -t/2 

p/4 t/2 

weI nz.dx = 
sp 

p/4 t/2 

4m J ! 
o -t/2 

tol
el dz .dx = sp 

2. m.E 

(1-v ) 
f f 2E: a (-z 

o -t/2 

2hn2 2nx 2hn2 2 x 2 
---2- COS(-p-)+{-Z ---2- cost ; » dz.dx 

p p 

p/4 
z2 21-)n 2 z3 2h-2 

t/2 
2.m.~ J -2e 2nx 2nx 2\ 

"2 -2- COS(-p-) + (-- COS(-p-)} dx = a . 2 
( 1 -v ) 0 p P -t/2 

p/4 
t 3 2 2 E J (2hlT )2 2 (2nx) dx = cos = 

( 1-v ) 12 2 P 
0 p 

= 2.m.E t
3 

(2hn2)2 E = 
2 12 '2 8 (1-v ) P 

= 
3 2 4 E.t h.n .m 

12(1-v2) p3 
= 

4.10 
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Om het schrijfwerk te verminderen wordt vaak de plaatmodulus D 
ingevoerd: 

waarin D = 
2 12(1-\! ) 

4.11 

4.11a 

Vocr de bepaling van de totale arbeid W moeten we nog de arbeid, ver
richt op de uitwendige krachten kennen. Het is eenvoudig in te zien 
dat deze arbeid gelijk is aan 

K h2 W 't = -F.6L + Q.h + 2 = 
Ul. W 

:::: -F.L!-4' h"'T\2_.l.-:hTI)4 5 
p I 64 'p + 256 

hiT) 6 _ 

P 
4.12 

De krachten F en Q en de stijfheid K ZlJn, evenals de inwendige 
energie W, per eenheid van breedte genomen. Laten we de termen met 
orde groter dan 4 weg, dan krijgen we 



c, = Q 

= 3F (1Tm)4 
64 L3 
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2 
(TIm) 

L 

4.13 

4.13a 

4.13b 

4.13c 

W is een vierde-orde polynoom in h. De coefficienten C1 en C3 z~Jn 
positief definiet. C2 kan zowel positief als negatief zijn en bepaalt 
daardoor het verloop van W zeer sterk. Het minimum van W als functie 
van h vinden we door de vergelijking 

dW 
dh = 

3 
C 1 + 2C 2 • h + 4 C 3 • h = 0 4.14 

op te lossen. Oit is een derdegraads vergelijking in h en is 
analytisch op te lossen. Om echter meer inzicht te krijgen in het ef
fect van een plooihouder, zal in de volgende paragraaf eerst het geval 
zonder plooihouder worden beschouwd. In paragraaf 4.4 wordt dan het 
effect van de plooihouder bekeken. 
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4.3 Plooien zonder plooihouder 

De vergelijking van de totale energie met Q=O en K=O luidt: 

met 

en 

= 3F ('IT m) 4 
64 L3 

E:) 
4 

2 ( nm) 
L 

4.15 

4.15a 

4.15b 

Zoals in de vorige paragraaf reeds is gezegd, is C3 positief definiet. 
Als C2 ook positief is, is W monotoon stijgend en heeft dus een 
globaal minimum in h=O. Is C2 klelner dan nul, dan heeft Ween globaal 
minimum voor h>O. Bovendien geldt dat W dalend is vanaf h=O tot h=~. 
De toestand h=O is in dit geval dus instabiel. Deze twee gevallen wor
den geillustreerd in figuur 4.4. 

wl 

'-h 

Fig. 4.4 Verschillende mogelijkheden in het verloop van W zonder 
plooihouder 
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om het minimum in W te vinden moeten we nu oplossen: 

4.16 

met C2 en C3 volgens 4.15a resp. 4.15b. De oplossingen zijn 

h = 0 of h 4.17 

Omdat C3 positief definiet is, heeft haalleen een reele waarde als 
C2<0. Dit komt overeen met wat in figuur 4.4 te zien is. Uit deze eis 
is met behulp van 4.15a een kritische kracht te bepalen: 

F > Fkr == 4D 

(TIm) 2 
L < 0 

E.t 3 

2 3 (1 -v ) 

als 

4.18 

Deze vergelijking kan oak worden gevonden via de kniktheorie van 
Euler. We zien dat de kritische kracht kwadratisch toeneemt met het 
aantal ploaien m. Voar , plooi is dus de minste kracht nodig. We kun
nen nu een zg. belasting-parameter invoeren: 

A = (~) 2 
'f'{m 

4.19 

Als we C2 en C3 in 4.11 uitschrijven en gebruik maken van 4.19 krijgen 
we 
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4.20 

In figuu= 4.5 is h/L uitgezet tegen X • De theorie is alleen geldig 
voor kle~ne rekken, en er moet zeker gelden (h/L) < (1/11.) vanwege de 
convergen~ie van 3.16. 

~l 
L 

Fig. 4.5 Relatieve plooihoogte als functie van belasting-parameter 
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4.4 Plooien met plooihouder 

Het meest ingrijpende effect van de plooihouder zit in de 
'voorspann~ng' Q. De stijfheid K geeft namelijk aIleen een extra 
positieve term in C2, en zorgt ervoor dat C2 pas bij een hogere F 
negatief wjrdt. Analoog aan 4.17 kan worden afgele~d dat, als Q=O en K 
ongelijk a3n nul, de vergelijking voor Fkr luidt: 

4 ( D (nm)2 + K.L 
L 2 (nm) 2 

4.21 

Is Q echter ongelijk aan nul, dan komt er een lineaire term in W bij. 
W zal altijd stijgend zijn bij voldoende kleine h, omdat de lineaire 
term dan overheerst. Er zijn nu ook enkele mogelijkheden voor het ver
loop van W. Ais C2>O is W monotoon stijgend en is de toestand h=O 
stabiel; De plaat w~l niet plooien. Is C2<O dan is er een buigpunt in 
W. De richtingscoefficient van W in dit raakpunt neemt af met af
nemende C2 en zal bij een bepaalde waarde van C2 nul zijn. Neemt C2 
nog verder af, dan ontstaat er een tweede minimum in W. Afhankelijk 
van de ligging van dit m~n~mum is de toestand h=O stabiel of 
metastabiel. De vlakke toestand kan echter nooit instabiel worden. 

o 

Fig. 4.6 Voorbeeld verloop van W als functie van h en m bij vaste F. 
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In hoofdstuk 1 is al uitgelegd hoe een plaat zich gedraagt bij het 
plooien met plooihouder. Nu kunnen we figuur 1.4 verklaren met de ver
gelijking voor de totale energie. Figuur 4.7 verduidelijkt het verband 
tussen het verloop van W en grafiek 1.4. 
De oplossings-strategie is als voIgt: Er wordt een bepaaide m gekozen. 
Bij deze m wordt de Kracht F bepaald waarbij extrema in W gaan 
optreden. Daarna wordt F telkens met een bepaaaid increment verhoogd. 
Voor eike waarde van F worden de extrema van W en de bijbehorende 
waarden van h bepaald. Deze waarden van h worden in een grafiek tegen 
F uitgeze:. Door deze punten wordt de gezochte kromme getekend. De 
waarde van m kan dan met 1 worden verhoogd, waarna de procedure van 
hierboven kan worden herhaald. 

F 

Fig. 4.7 Verklaring van figuur 1.4 met behulp van het verioop van W. 

Om de extrema van W te vinden, moet vergelijking 4.13 worden opgelost. 
Deze derdegraads vergelijking heeft een discriminant (zie vgl. 4.24 en 
verder) 

4.22 
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Als ~>O zijn er 1 reele en twee complex qeconjuqeerde wortels voor h. 
W heeft dan qeen extrema, weI een buiqpunt. Is ~ <0 dan zijn er drie 
reele wortels. Om te weten bij welke kracht er extrema in W qaan 
ontstaan moet de verqeli jkinq ~ =0 worden opqelost. Dit is een 
derdeqraads-verqelijkinq in F. Voor elke waarde van m kan zo een 
'kritische kracht' F worden qevonden. Er zijn dus twee derdeqraads 
verqelijkinqen op te lossen. Daarom zal de alqemene oplossinq van een 
derde qraadsverqelijkinq worden behandeld. Van de op te lossen ver
qelijkinqen worden daarna aIleen de coefficienten qeqeven. 

De alqemene vorm van een derdeqraads verqelijkinq is 

y3 + a'.y2 + b'y + c l = 0 4.23 

Door y=x-a'/3 in te vullen wordt de kwadratische term weqqewerkt: 

x 3 + a.x + b = 0 4.24 

met 4.25 

en b = c l + {7 {a l )3 - 1· a '.b l 4.26 

De discriminant van deze verqelijkinq is 

4.27 
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Als ~<O zlJn er drie reele wortels. V~~r het vinden van de oplossin
gen wordt een hoek <t> gedefinieerd volgens 

-2
b ~ -a

3 
cos (3<:» = 

De oplossingen zijn dan 

\Fa x 1 = 2 1:3 cos ¢ 

De extrema van W volgen uit de vergelijking 

Deze kan worden geschreven als 

3 C 2 C 1 
h + (2C ) h + = 0 

3 4C 3 

4.28 

4.29a 

4.29b 

4.29c 

4.30 

4.31 
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Het blijkt dat we meteen al een vergelijking van de vorm 4.24 hebben. 
Voor de coefficienten a en b uit vergelijking 4.24 meet worden 
ingevuld: 

C
1 

b = 4C 3 

V~~r het gemak worden C1, C2 en C3 nogmaals uitgeschreven: 

c, = Q 

3F (TIm) 4 
= 16 L3 

2 
(TIm) 

L 
K 

+ -
2 

4.32 

4.33 

4.35 

4.36 

4.37 

Van de drie oplossingen die voor h worden gevonden zijn er twee 
positief. Dit zijn de gezochte waarden van h. 
De kritische kracht wordt gevonden door in 4.22 de vergelijkingen voor 
C1, C2 en C3 in te vullen en vervolgens 0 =0 te stellen. 
De coefficienten van de -echte- derdegraads-vergelijking luiden dan 

L 4.38 
( TIm) 
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b = 48 D2 (~)4 DK K2.L2 
L + 48 L + 12 

(TIm) 4 
4.39 

4.40 

We kunnen nu uitrekenen 
- bij welke kracht er (bij een bepaalde waarde van m) extrema in W 

gaan ontstaan. 
- bij welke waarden van h extrema optreden in W, als F en m gegeven 

zijn. 

Met behulp van een computer z~]n bovenstaande vergelijkingen uit
gewerkt voar verschillende geometrie- en materiaalparameters. Er zijn 
grafieken gemaakt waarin de evenwichts-toestanden werden uitgezet 
tegen F. Als echter de spanningen worden berekend die bij deze even
wichtstoestanden horen blijkt dat deze, bij een reele waarde van de 
plooihouderkracht Q, ver boven de vloeigrens liggen. Een elastische 
berekening is dan dus eigenIijk niet toegestaan. Daarom zal in 
hoofdstuk 5 de buigenergie worden bepaaid uitgaande van elastisch
plastisch materiaalgedrag. 
Belangrijkste tendensen die uit de elastische beschouwing naar voren 
komen zijn: 
- Als de plaatdikte toeneemt, neemt de kritische kracht oak toe. 

Hetzelfde effect hebben een toenemende E-modulus, Q en K. 
Er is altijd een waarde van m waarbij F minimaal is. Deze waarde 
van m zal bi] elke waarde van F>F~ het laagste minimum in W geven, 
maar vrijwel noait het laagste maximum. 

- Bij toenemende Q en/of K, of dalende plaatdikte, treedt het absolute 
m~n~mum in W op bij een steeds grotere waarde van m: De plaat wil 
steeds meer ploaien gaan vormen. 

- Bij een vaste Q en K neemt de kritische kracht asymptotisch af met 
afnemende plaatdikte. 

- De kritische plooihoogte neemt oak asymptotisch af met toenemende m 

Samenvattend kan worden gesteid dat in het algemeen bij kleine m de 
drempel-energie of -plooihoogte groot is en bij grote m de kritische 
kracht groat is. Daar tussenin liggen de waarden van m die met grote 
waarschijnlijkheid zullen optreden. In een elastisch-plastische be
schouwing zullen deze tendensen eveneens aanwezig zijn, aIleen zullen 
de getalwaarden veranderen. 
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S. ELASTO-PLASTISCHE BEREKENING VAN DE BUGENERGIE. 

Voor een plaat gaat plooien, dus in vlakke toestand, heeft het een 
uniforme stuik f!t, die elastisch of plastisch kan zijn. Afhankelijk 
van Ese I randvoorwaarden, buigvorm en -amplitude kunnen bepaalde 
gebieden in de plaat plastisch worden. 
Om te zien welk gedeelte plastisch is moeten de lijnen van constante 
rek worden bepaald. 

--
Fig 5.1 Spanningsverdeling in een doorsnede voor en na buigen 

l~~ __ 
Fig 5.2 Iso-buigreklijnen in gebied O<x<p/4, z>O 
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De vergelijking van een iso-reklijn is 

Z = Rek.p2 
2 2rr . h 

1 

cos 2rrx) 
p 

5.1 

Op z=O en x=p/4 is de buigrek nul. Op z=t/2, x=O is de buigrek 
maximaal. Daar treedt het eerst vloeien op. Bij een bepaalde plooivorm 
en -hoogte kunnen zowel boven als onder de neutrale lijn iso-reklijnen 
worden gedefinieerd die de grens tussen de elastische en plastische 
zone vormen. 

Fig 5.3 Plastische zones in plaatdeel O<x<p/4, -t/2<z<t/2 

el ,L 
De specifieke energieen Wsp en W.sp tgv plooien moeten over de 
verschillende oppervlakken worden geintegreerd (N.B. in breedtericht
ing z~)n geen veranderingen). Dit integreren kan niet analytisch als 
het materiaalmodel van Nadai wordt gehanteerd. Er zijn twee 
mogelijkheden om dit probleem op te lossen: 

Het materiaalmodel veranderen in by. ideaal plastisch of lineair 
verstevigend. Dan is een analytische oplossing weI mogelijk. 

- Numeriek oplossen van de integraal. 

Het eerste alternatief kan worden gecombineerd met het model van Nadai 
door rond het werkpunt f.~t (=stuik in vlakke toestand) te 
Iineariseren. Dit is toegestaan omdat we aIleen in het begin van 
plooivorming zijn geinteresseerd. De buigrekken zijn dus niet groot. 
Het tweede alternatief heeft ais voordeel dat het het materiaalmodel 
beter voIgt mits voldoende elementen worden aangenomen. Nadeel is de 
Iangere rekentijd. 
Beide oplossingen zijn uitgewerkt, de eerste vanwege de snelheid van 
rekenen en de tweede om inzicht te krijgen in een numerieke bereken
ing, die bij dieptrekproblemen weI eens onvermijdelijk zouden kunnen 



zi jn. Bovendien Itan 
lekeuriq nauwkeurig 
Nadai. 
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met een numerieke analyse de buigenerqie wil
worden berekend binnen het materiaalmodel van 

De numerielte oplossinq is het eenvoudiqst te beschrijven. Ir wordt een 
aantal elementen gemaakt die iso-reklijnen als qrenzen hebben. De rek 
varieert dan niet sterk binnen een element. Van een punt in het midden 
van een element wordt de rek bepaald met de bijbehorende toename van 
de specifieke elastische en plastische enerqie. 
De som van deze twee enerqien wordt vermeniqvuldiqd met het volume 
(resp. oppervlak, omdat de breedterichtinq niet meedoet) van het 
element. Door di t voor alle elementen te doen en de scm te nemen van 
aIle individuele bijdragen wordt de totale toename van de inwendige 
energie gevonden. 

De analytische oplossing qaat uit van de spanninq-rek relatie 

0 = S .J.. V, € 5.2 
P 

- t a 

s 

Fiq. 5.4 Defini tie van 5 en V rond "werkpunt It l = itt 

Ais een plaat in vlakke toestand een uniforme relt E = Est heeft, kan 
het plastisch qedraq rond dit punt worden gelineariseerd. 
Er zijn twee uitqangstoestanden moqelijk: 

- ~is plastisch. Volqens 3.4Od, 3.42 en 3.43 is dan 
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5.3 

5.4 

waarin 2 = 13 . 5.5 

Voor Cv en £0 gelden 3.41 resp. 3.44. Ten gevolge van versteviging 
neemt de vloeirek toe volgens 3.48: 

s . 2 
(1-\! ) 

- EStiS elastisch. Dan is 

en 

s = cr = C ;:n 
v '<"0 

-n-1 
V -- C • n • E: 0 

5.6 

5.7 

5.S 

We hebben nu de materiaalconstanten C , n en 0v vervangen door de toes
tandsgrootheden S en V, behorend bij een bepaalde uniforme stuik. 
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Voor verdere berekeningen wordt in plaats van £~ qedefinieerd: 

5.9a 

E = -E als IE t l > E a v s v 
5.9b 

N.B. E.a. en ~jt zijn per definitie negatief. 

5 --r------L.... 

Fig 5.5a Elastische stuik Fig 5.Sb Plastische stuik 

Bij uitbuigen onderqaat een deeltje van de plaat een rek ACt. Deze be
staat ui teen constant (uniform) deel en een buiqterm £b\l.t~ =-z·w ' • 

I.e- =c- -zw" u<'x ""c • 5.10 
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E, is positief definiet: De plaat verlengt altijd bij uitbuigen. 
Verder is E,<= J£~I omdat aIle in de vlakke toestand aanwezige 
stuikenergie bij E, = I EQ.I is vri jgekomen. Vloeien zal optreden als 

£. + t:.£. a x 

Met 5.10 wordt dit 

en met 4..3b 

Ea + EC - Z • 

of e:: + (: - Z . a c 

2 
2.1T .h 

p2 
. cos 

. cos 

(21TX) = e: -
p v 

-£. 

De grenzen van de plastische gebieden zijn dan 

Z = 
2 P • (£. +£. -£.') 

a c v 

5.11a 

5.11b 

5.12 

5.13a 

5.13b 
V 

5.14a 



Z = 
2 

P • (£ +e: +£') a c v 
2 2nx 2.h.n .cos(--) 

p 
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S.14b 

onxiat t:c posi tief is en kleiner dan J £0.1 kan worden afgeleid dat S. 14a 
negatieve waarden van z geeft en S.14b positieve. zp en z" worden 
gevonden door in S.14a en S.14b x=O in te vullen 

2 P (£ +e: +£') a c v 
2 2.h.n 

2 
P .(£ +£ -£') a c v 

2 2.h.n 

Met 5.15 kan 5.14 worden omgeschreven tot 

z = 

resp. z = 

5.15a 

S.15b 

S.16a 

5.16b 

Xp en xn worden gevonden door in 5.16 z=t/2 in te vullen. Dan volgt 

=L 2n . 
-1 cos S.17a 



-1 
cos 

2z
ll 

(-1 
t 
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5.17b 

Ten behoeve van de berekening van de inwendige energie wordt de plaat 
in 4 gebieden verdeeld, zie figuur 5.6. 

X'p 

Jll. 
z,. I 
t. lea PI .. t 

)(. 

2.", 
II 

Fig. 5.6 Verdeling van 1/4 plooi van de plaat in elastische en plas
tische gebieden 

I en II zijn elastisch, III en IV plastisch. De toename van de 
specifieke energie in I en II is 

= E 
(? - 'E: 2 

2 _.,-¢,'-' X ..I- (x) 5. , 8 
2.(1-v) 

en in III en IV is 

6We1 E 2 2 = 2 
«(e:') -E) 

5.'9 sp 
2. (1-v ) v a 
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Integreren van de specifieke energieen over de bijbehorende oppervlak
ken geeft de totale toename van de elastische energie W 

f E • (1::.£ .(2£ +1::.£ )}dA+ 
2. (1-v2) x a x 

1+11 

+ E ) 
2 

11I+1V 2. (1-v ) 

Dit kan worden omgeschreven tot 

lIW
e1 

= f E 2 
1+11 2(1-v ) 

= 

+ E f 2 
111+1V 2(1-v ) 

E f 2 
I~II+1II+IV 2. (1-v ) 

f E 

III+IV 
2 2 ( 1 -v ) 

5.20 

5.21 
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De toename van de specifieke plastische energie in III en IV is 

S.£ 
P 

+ y 
2 

25 
~3 (i £ +lH:: 1-£') )1'.) a x v 

v 
+ '2 . 

Uitwerken geeft voor gebied III 

en voor IV 

De toename van de plastische energie is 

(-fo
3 

(1£ +f1E 1_£,)\2 
. . a X' v I 

(£ +£ -E'-Z.w,,)2 
a c v 

5.22 

5.23 

5.24 

r 25 2V 2 
~. (- E - £ - £ ' +z • w' ') + - (- £ - e: - £ ' +z • w") dA + )1'3 a c v 3 a c v 

III 

... 5.25 

IV 

De toename van de inwendige energie is nu in integraalvorm bekend. Bij 
het oplossen van deze integralen komen drie bepaalde typen regelmatig 
v~~r. Daarom worden deze integralen in een functievorm gedefinieerd en 
uitgewerkt. De eerste integraal is 

X 1 z2 

F(X 1 ,2 1 ,Z2,K) = f J K.dz.dx = 



Hierbij is 

x 

J 
0 

De tweede 

o 
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z1 
K (z - ) dx = 

2 cos (2ifX) 

...E.. 
2if 

P 

2ifX1/
P 

f 
o 

d(2ifX) ] 
p ... 

( 211'x) cos -p 

gebruik gemaakt van de standaard-integraal 

d ¢ In(tan (1!. X x<if/2 = + -) ) cos ¢ 4 2 

integraal is 

x, z2 

G (x 1'Z ,,2 21<) = f f K.z.cos 

0 z1/COS(2ifX) 
P 

5.26 

5.27 

5.28 
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Uitwerken geeft 

5.29 

De laatste integraal is 

X 1 Z2 

H (X 1.z 1,z2j<) ==) J K 2 2 (2TIx) dz.dx • z • cos p 

o Z1/COS(2;X) 

=~ 6TI • 
4nx1 

p 

4TIX
1 + sin (--) ) 1- 5.30 

P 
3 TIX, 

-z,ln(tanci +-p») 

Met deze functies kunnen de integralen 5.21 en 5.25 vrij eenvoudig 
worden opgelost. Allereerst 5.21: 

wel == ~ E 2 

I+II+III+IV 2(1-v ) 
( t:. €: ( 2 €: + e: » dA + x a x 

J E 5.31 

De eerste integraal wordt, met 

5.32 



en 

Met 

f 
III+IV 
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p/4 t/2 

dA = J J dz.dx 
I+II+III+IV o -t/2 

p/4 t/2 

f 
o 

f E 2 
-t/2 2. (1-\1 ) 

p/4 t/2 

= J 
o 

I E 2 
-t/2 2. (1-\1 ) 

2 2hTI2 2 2 (~) + (---2-) .z.cos (~» )dz.dx 
p p p 

p/4 

=j 
o 

= 

dA = 

x 

E 
2 2 ( 1 -\1 ) 

t/2 p 

f J 
0 z p/cos 

x z n n/cos 
dz.dx f f + 

(2TIx) 0 -t/2 p 

5.33 

5.34 

(2TIx) 
p 

dz .dx 5.35 

wordt de tweede integraal van 5.31 weer in twee integralen 
opgesplitst. De integrand van beide integralen wordt eerst uitgewerkt: 



E 
2 2. (1 -v \ 

E 
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E 
2 2. (1-v ) 

2 
«e: +e: )2_{ 1)2_4hlT (+) (2nx) + a c EV 2' Ea £c .z.cos P 

P 

2hlT2 2 2 2 
+ (~}.z .cos (~» 

p p 
5.36 

In 5.36 zijn de qedefinieerde inteqralen P, G en H te herkennen. Het 
is eenvoudiq in te zien dat de inteqraal over III qelijk is aan 

E 

4hn2 
+ G(Xp ,zp,t/2,- ---

p2 
5.37 

De inteqraal over IV is niet 'standaard'. De qrenzen vocr z moeten 
worden omgewisseld, waardoor de integrand van teken wisselt. De in
tegraal over IV wordt dan 

E 2 • (F(Xn 'Zn,-t/2 ,-(E +£ )2+(£1)2) + 
2. (1 -v ) a c v 
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Citwerken van de l.ntegraal voor de plastische energie 5.25 geeft voor 
:11 en IV verschillen in grenzen en integrand. Oe integrand van III is 

2S 2V 2 
~3 (-E: -E: -e::'+zw") + (-E: -e: -e:'+ZW") = v~ a c v :r a c v 

= 2S (_,- -c _,..' + 2hn2 0 (2nx)\ + 2V 73 ' ~a ~c ~v 2 .z.C S I 
P P 

2h1T2 2 2 ( e: t + ( nx» = . - -E -E ----2 .z.cos 
a c v p p 

2hn2 Z 0 (2nx) + 2V (2hn2)2 2 2(2nx) . --2-' . c s 3 --2- . z . cos -
p p p p 

5.39 

Oak hier komen de integralen F, G en H te voorschijn. Oe oplossing van 
de integraal over III is 
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5.40 

D~ integrand van IV is 

2S 2hn 
2 

(2nx) ) 2V 
l3 (E: +e: -E:' - -2- .z.cos + 3" a c v p p 

2hn 
2 

(2nx)) 2 :t:; -+E: -E:' - -2- .2.COS a C v p 
p 

(E: + E: - E: ') ( 2 S + 2V (E + E: - E: I ) ) - (~3 + 4 V (E + E: - E: ' )) • 
a C v 13 3 a C v Y..l 3" a C v 

2hn2 
-2- .z.cos 

2 
( 2nx) + 2V (2hn)2 2 2 (2nx) 

3 2 • z • cos p p 
P p 

Integreren over IV geeft 

F (Xn ' z , t j 2, - (E: + E: - e: I ) 
n a C v 

+ G(x ,2 ,-tj2 
n n I 

2S 4V 2h 2 ( + - (e: +e: -E I )} __ n_) + 
·73 3 a c v 2 

P 

5.41 
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5.42 

I~ het begin van dit hoofdstuk werd gesteld dat de vlakke stukken geen 
reI spelen bij het bepalen van de buigenergie. Echter, tijdens het 
p~ooien kunnen zij weI elastische energie afstaan. De toename van de 
speeifieke elastische energie van een willekeurig punt in een vlak 
stuk is 

E 
2 2. ( 1 -v ) 

2 2 
( (t: +t: ) -( ) a c a 5.43 

Deze energietoename is uniform in de vlakke stukken. Integreren 
betekent dus gewoon vermenigvuldigen met het bijbehorende oppervlak: 

E 
(E: • (2 ( + ( ,. L .. ( 1·- 8) • t 
cae 5.44 

.... (. 2 ) 
<-. I-V 

De totale toename van de inwendige energie is dus: 

6Wtot 

2 = E.t.a.L 

2. (1 -v 2 ) 
(E: (2E: +( ) 

C . a c 
2hn )2) + 

.J.. :S.t. 11-2) .L 

2. 1 1-v 2 ) 

P 

(2( +E 1 + 4m [{F(X ,2 ,t/2 (E: +( )2_ 
a c P P fa c 

4hn2 2hn22} +G(x ,Z ,-t/2, -- (( +E » +H(x ,Z ,-t/2, - (--2-) • 
n n p2 a c n n p 
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F (/2 28 2V x , z , t t{ - € - € - € ' ) (- + - ( - € - e: - € • i » + P Pac v /3 3 a c v' 

2 
+ H(x ,Z ,t/2, 2V (2hn » + 

p P 3 p2 

2 
+ G(x ,Z ,-t/2, (~3 + 4V (e: +€ _€') 2hn ) + 

n n yol a c v 2 
P 

5.45 

Er zlJn tot nu toe heel wat variabelen gedefinieerd. Deze kunnen wor
den onderverdeeld in 4 groepen. 

1. Geometrieparameters (L en t) 
2. Materiaalaprameters (E,v '~v,C,n) 
3. Belastingparameters (F resp. uo,Q en K) 
4. Procesparameters (m,h en ~) 
5. Parameters die van die van 1, 2 , 3 en/of 4 zijn afgeleid 

De geometrie- en materiaalparameters ZlJn bij de berekeningen con
stant, evenals Q en K. De belasting op het uiteinde van de plaat, F 
resp. Uo nemen verschillende waarden aan. Bij elk van deze waarden 
wordt voor verschillende plooivormen (m , ~) de plooihoogte h 
gevarieerd. De waarden van h waarbij W extrema heeft worden, zoals ook 
in hoofdstuk 4 is gedaan, in een grafiek uitgezet tegen F. Aan de hand 
van deze kan een uitspraak worden gedaan omtrent welke plooivorm het 
meest waarschijnlijk zal optreden en bij welke belasting dit zal 
gebeuren. 
Op de volgende bladzijde is het flowschema gegeven van de 
berekeningen. Nogmaals dient erop gewezen te worden dat de resultaten 
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van de berekeningen geen eenduidig antwoord geven op de vraag wanneer 
plooivorming zal gaan optreden en welke plooivorm er zal ontstaan. Uit 
experimenten zal moeten blijken hoe de resultaten van de theorie 
moeten worden vertaald naar de praktijk. 
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Fao 

) LtA. W\(.N\\w.~~V\. eM.. 

V\1tl~~\M~~, or 

u~.~\o)"~ C\-t\.j,\t~ 
P Lc c I.i j,\. IrV\ e-. t I 
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6 RESULTATEN THEORIE EN EXPERIMENTEN 

6.1 Resultaten berekeningen 

De eerste conclusie is dat een plaat nooit afplattingen wil vormen bij 
het begin van plooien. Dit blijkt ook uit proeven. De parameterJ3 kan 
in het vervolg buiten beschouwing worden gelaten. 
De volgende parameters spelen in het plooiproces een rol: 

- De vorm van de plaat die door de dikte/lengteverhouding tiL kan wor
den vastgelegd. 

De plooihouder die door de voorspanning Q en stijfheid K wordt 
gerepresenteerd. De invloed van K is bij de meeste processen verwaar
loosbaar en zeker als de uitbuigingen nog klein zijn. OOk K zal bij de 
berekeningen niet worden gevarieerd. 
- Materiaalparameters E, V ,rJv ,e en n. 

De dwarscontractie is bij de rneeste materialen 1/3 dus hoeft niet te 
worden gevarieerd. De overige materiaalparameters kunnen onafhankelijk 
worden gevarieerd. Dit maakt een groot aantal berekeningen 
noodzakelijk. Het is ook Mogelijk verschillende goed gekozen 
materialen te analyseren en op basis van de eerste resultaten te kij
ken welke parameters belangrijk zijn bij plooivorming. Deze parameters 
kunnen dan alsnog onafhankelijk worden gevarieerd. De materialen die 
bij de berekeningen worden gebruikt zijn in tabel 6.1 weergegeven. De 
materiaalparameters zijn ontleend aan de databank die ten behoeve van 
technologieprogramma's worden gebruikt. De materiaalcodes zijn interne 
Philips-codes. 

I 
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, c ab 0"0.2 Y\ 
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3co 5' '30 N 2'j1 z, ~c tce ' ~50 0, l1-: --> 
t\i ~ ()b 
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I ~ 

N 3(90 I 
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R \ 1..1"i 1I ecce I 12C' (960 0.6 330 e:.J 
'"' c... 

RI5"t-t IC5"CCC S-3c rJ cPo 0,01 tlO 
0;;, 

.x 

T b 3t.t 1cc<cc lZeY 5"23 0·22 2lj2 -> 
l c:::t: , 

Tabe16.1 Onderzochte materialen en hun materiaaleigenschappen 
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De lengte wordt bij de berekeningen constant op 100 rom gehouden. De 
dikte wordt gevarieerd over drie waarden: 0.3, 0.5 en 1 rom. De 
plooihouderdruk krijgt twee waarden: 0.4 en 0.8 bar. AIleen bij N380 
en R154 die beide vrijwel ideaal plastisch zijn, wordt Q=0.25 resp. 
0.5 bar genomen (N.B. 1 bar=O.l N!mm~2). In totaal zijn er dus 
6*3*2=36 runs nodig. 
be resultaten van de berekeningen worden in een kracht!weg kromme als 
figuur 1.4 weergegeven. De plooihoogte wordt dimensieloos gemaakt met 
de plaatdikte t en vertikaal uitgezet. Horizontaal staat de spanning 
Sx op het uiteinde van de plaat in vlakke toestand uitgezet. Deze is 
dimensieloos gemaakt met de Sv, dat is de waarde van Sx waarbij de 
plaat in vlakke toestand gaat vloeien. Sv kan worden berekend uit de 
vloeigrens en de dwarscontractie (zie vgl. 3.19d). Bij v=1/3 is Sv/dV 
=1.285. De grafieken staan in bijlage I. Technologisch is het meest 
linkse punt van een kromme erg belangrijk. De spanning in dit punt 
noemen we Sk. In tabel 6.2 is Sk gegeven voor aIle berekende gevallen. 

ptr-lc\.t~ i k t ~ O,3 C, -r I 0.3 I I t (",,141\1 0,) I 

Q [ bct( J O.L.j O.S ~~ (Q);j"l ~i2,) 

:(,1:< 1.16 ,V6 ;tljo" :z,~6 ~'3b 
l· 3 ~ N ~'j 1-

I Z 3 '1 ) b 

N z 0.'16 
~ 10 ;(,1'1 ~14 296 z,~6 19'1 
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1 r9 ~ Ie 1/ 12 
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1.35"" I 
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Tabel 6.2 Waarden van Sk voor aIle berekende waarden. Rechtsonder 
in . elk vakje staat het volgnummer van de bijbehorende grafiek in bij
lage I 
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De belangrijkste conciusies die uit de grafieken en tabel 6.2 kunnen 
worden getrokken zijn: 

- Uit de grafieken voIgt (uiteraard): Hoe groter Q, hoe meer plooien. 
Sk is onafhankelijk van t in het beschouwde gebied. Een dunne plaat 

gaat dus bij dezelfde Kracht plooien als een dikke plaat. De verstor
ing die nodig is voor het vormen van een plooi blijkt evenredig te 
zijn met de plaatdikte. Omdat een dikke plaat meestal kleinere 
verstoringen heeft t.o.v. de plaatdikte, zal deze meestal de neiging 
hebben later te plooien dan een dunne plaat. Het is weI te verwachten 
dat bij Kleine plooihouderdrukken Sk weI van t gaat afhangen. Bij vrij 
uitbuigen is Sk namelijk evenredig met (t/L)A2. 

De verhouding tussen Sk bij de hoogste en Sk bij de laagste 
plooihouderdruk is bij aIle materialen vrijwel hetzelfde (zie tabel 
6.2, laatste kolom). Het getal 1.4 is ongeveer de wortel uit twee. Dit 
doet vermoeden dat Sk evenredig is met Wi. 

De materialen R144 en T634, die dezelfde vloeigrens hebben, geven 
totaal verschillende waarden van Sk. De verschillen tussen deze 
materialen zit in de E-modulus en de C- en n-waarde. Er is dus geen 
eenduidig verband tussen Sv en Sk. 

- Staal heeft de hoogste waarden van Sk bij een bepaalde Q. Het plooit 
dus niet zo snel als aluminium en Koper. R154, dat een hoge vloeigrens 
heeft, plooit bij Q=0.5 eerder dan N297 en N286 bij Q=0.4. Uit deze en 
de vorige conclusie rijst het vermoeden dat de E-modulus weI eens een 
belangrijke rol zou kunnen spelen in het plooiproces. 
De vraag is hoe Sk van E afhangt. Uit 6.2 en de E-waarden van de 
materialen voIgt dat Sk evenredig is met VE. 

Ais Sk wordt gedeeld door ~.~ moet dus een constante ontstaan. 
Inderdaad blijkt Sk/~ voor aIle gevallen de waarde 0.72-0.74 te 
hebben. 

Het is vooral interessant te onderzoeken of het vermoedde verband 
tussen Sk en Q ook bij grotere Q geldig is. Daartoe is bij Q=1.2 en 
1.6 bar Sk bij een plaatdikte van 0.5 mm berekend voor aIle 
materialen. Het resultaat is dat het verband tussen Sk en VQ ook bij 
deze Q nog steeds geldig is, ondanks het feit dat Sk bij de meeste 
materialen ruim in het plastische gebied ligt. Ook het verband tussen 
Sk en VE blijft bij plastische waarden van Sk geldig. 
Bij Kleine plooihouderdrukken zal Sk hoofdzakelijk bepaald gaan worden 
door de plaatdikte. Dit is echter het probleem van vrij knikken en 
staat in schril contrast met het voorkomen van plooivorming. Op dit 
moment is het verband tussen Sk en Q bij reele waarden van Q (om 
plooivorming te voorkomen) interessant. 
- Bij dit proces is het getal 

Sk 

constant. Dan is ook 



2 
Sk 

E.Q 
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constant. Deze term blijkt inderdaad dimensieloos te zlJn, maar laat 
bovendien een fysische interpretatie toe. Het quotient Sk/(EA 2) is 
namelijk de specifieke elastische energie die in de vlakke toestand in 
een plaat is opgeslagen. Het quotient van de specifieke elastische 
energie (Ws) en Q is dus constant bij het begin van plooivorming! 

Bij de meeste omvormprocessen zijn de vervormingen en daardoor de rek
ken voorgeschreven. De spanningen in het proces volgen dan uit de 
constitutieve relatie, meestal die van Nadai, en hangen dus van C en N 
af. Dp deze manier hebben E, C, n en uiteraard Q invloed op het 
plooivormingsproces. In concreto kan bij de eerste trek bij dieptrek
ken de tangentiale spanning St aan de buitenkant van de flens worden 
uitgedrukt in grootheden als de trekverhouding, plaatdikte, actuele 
flensbreedte en uiteraard C en n. Het quotient St A 2/E zou dan, analoog 
aan de theorie van de rechthoekige plaat, een maat moeten zijn voor de 
benodigde plooihouderdruk. 
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6.2 Experimenten 

Voor het verrichten van experimenten is een proefgereedschap gebouwd. 
Schematisch ziet het er als voIgt uit: 

CD 

Fig. 6.3 Schets van het proefgereedschap 

I ~ 

:-<t
'V I ' :+ 
1---4-, 

De plaat (8) wordt geleid tussen (1) en (2) en geklernd tussen (4) en 
(1). De plooihouder (3) wordt via twee kogelbusjes over de pennen 
(7) geleid. Op de vier hoek en van de pIooihouder rusten veren die door 
bouten die in (1) zijn bevestigd, kunnen worden voorgespannen. De 
plaat (8) wordt boven in houder (6) geklernd. (6) wordt op zijn beurt 
weer vastgezet op het sternpelvlak van de pers. Aan de inklernrning (6) 
z1Jn nokjes gemaakt die in uitsparingen in (2) en (1) vaIIen. Dit is 
gedaan om te voorkomen dat de plaat in de -onvermijdelijke- vrije 
ruimte gaat plooien in plaats van onder de plooihouder. Desondanks kan 
bij plastische stuik niet worden voorkomen dat plastische in
stabiliteiten in die vrije ruimte voorkomen. Het apparaat is daarom 
ongeschikt om proeven in het plastische stuikgebied te doen of beter 
gezeqd: Het probleern op zich leent zich er niet goed voor. Bij plas
tische stuik treden narnelijk ook problernen op in de geleiding waar de 
pla~t vast kan komen te zitten. Hierdoor worden zachte materialen, 
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zoals N286 en de meeste aluminium- en kopersoorten, bij voorbaat on
geschikt om te testen. 

De veren zijn standaard stempelveren met een bekende stijfheid. De 
veerdruk wordt ingesteld met door het meten van de voorindrukking. 
Aanvakelijk zijn de proeven verr~cht op de hydraulische proefpers van 
Vakgebied I, maar omdat deze pers niet op een bepaalde positie kan 
worden stilgezet en bovendien de registratie van de kracht niet goed 
werkte, werd overgestapt op een Zwick testbank. Deze bank, die staat 
opgesteld in het materiaalkundig laboratorium van de PMF, kan zeer 
lage snelheden bereiken wat nuttig is om het plooiproces goed te 
volgen. 

OVer de resultaten van de experimenten kunnen een aantal algemene op
merkingen worden gemaakt: 
- De proeven bleken goed reproduceerbaar te zijn. Dit kan inhouden dat 
er weI degelijk een vrij scherpe 'range' is waarin plooien ontstaan. 

Plooivorming gebeurde discontinu: de kracht nam ook bij zeer lage 
stuiksnelheden (.02 mm/min) zeer snel af. Vooral bij grote 
plooihouderdrukken ging plooivorming met een grote klap gepaard. 

Er trad zelden een regelmatig plooipatroon op. Meestal ontstonden 
onder de bovenste twee veren een paar plooien, die in lengterichting 
in amplitude afnamen. De plooihouder zag dus toch kans te kantelen in 
zijn -vrij strak afgestelde- geleiding. Dat geen homogeen plooipatroon 
ontstaat is niet vreemd: Het zou weI erg toevallig zijn als overal 
tegelijk plooien ontstonden. Als er ergens een plooi ontstaat, is het 
zeker niet midden tussen de veren. Dan moeten ze immers aIle 4 veren 
worden opgetild. Plooivorming begint dus onder 2 veren. Als daar een 
plooi plotseling gaat groeien, wordt de plooihouder een beetje op
gelicht en daardoor kan de naburige plooi 'vrij' groeien. Deze twee 
plooien houden elkaar met groeien in evenwicht. De drukkracht op de 
plaat is hierbij zover gedaald dat andere plooien niet meer kunnen 
groeien. 

Doordat niet de hele plaat is gevuld met plooien, is de golflengte 
van een plool niet meer beperkt tot een aantal discrete waarden L/m, 
m=1,2, ••••• maar kan daarentegen aIle waarden aannnemen. 
Bij dieptrekprocessen speelt onregelmatige plooivorming overigens geen 
rol. In een flens bij de eerste trek en ook in de conus bij volgtrek
ken zijn tangentiale verplaatsingen in hoge mate onderdrukt. 

Voor proeven is gebruik gemaakt van de materialen N297 en N939. De 
laatste is gebruikt vanwege de hoge vloeigrens. Verder zijn enkele 
proeven gedaan met R018 en N286, waarvan de laatste met name te zacht 
was om hoge plooihouderdrukken toe te staan. 
De waarden van de spanningen waarbij plooivorming optrad kwamen goed 
overeen met de theoretische waarden. De algemene tendens is dat bij 
dikke platen Sk wordt onderschat maar bij dunne platen daarentegen 
licht wordt overschat door de theorie (zo'n 5 tot 10 \). Een en ander 
zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat bij dikke platen 
de relatieve verstoringen kleiner zijn. Dat bij dunne platen de 
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kritische druk Sk wordt onderschat kan te maken hebben met de 
linearisatie in het plastische qebied. Deze qeeft namelijk een 
te qrote buiqstijfheid en dus een hoqere theoretische Sk. 
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