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De minimale buigstraal:
richtlijn voor het ontwerp van
buigprodukten
Prof.ir. JA.G. Kals, dr.ir. W.H. Silleke ns, fac. Werktuigbouwkunde, sectie Bewer kingstechnologie, TU Eindhoven

Buigen is een van de meest gebruikte bewerkingen in de plaatverwerke nde industrie. Kennis van
de grenzen die het proces stelt aan de te realisereo geometrie is hierbij van groot belang, ook
voor de constructeur. In dit artikel wordt de
procesgrens van plastische instabiliteit voor het
buigen van plaat en strip behandeld. De vuistrege ls die hieruit volgen worden geformuleerd in
termen van de kleinste buigstraal die aangebracht kan worden zonder dat daarbij problemen
zoals (micro)scheuren en breuk optreden. Deze
ontwerpgrootheid, die experimentele limieten in
ve le gevallen kan vervangen, blijkt sterk afhankelijk te zijn va n het toe te passen materia al. Verder
wordt besch reve n, hoe de gestelde ontwerpgrens
ver legd kan worden door het werkstuk in meerdere fasen t e buige n, waarbij wei extra warmtebe hand e ling noodzake lijk is. De theoretisch
bepaalde richtlijn voor het plaatbuige n wordt
onderbouwd m et e nig e xperim ente e l w e r k.
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Buigen is een van de meest gebruikte omvormtechnieken.
Van dit proces bestaat een groat aantal varianten (matrijsbuigen, strijkbuigen, vrijbuigen, zwenkbuigen, ... ); oak bewerkingen als felsen en kralen zijn hier onder te rangschikken. Het toepassingsbereik bestrijkt het gehele spectrum van massafabricage in de metaalwaren- en elektrotechnische industria tot enkelfabricage in de scheeps- en
overige bouw. Het gebruik van buigbewerkingen in de
plaatverwerkende industrie is behalve zeer verbreid oak
zeer divers: blikopeners, chassisdelen voor vrachtauto's
en plaatstalen meubelen zijn slechts enkele voorbeelden.
Kennis van de procesgrenzen is dan oak van groat prak.tisch belang. Deze grenzen- bijvoorbeeld uitgedrukt in termen van een minimale buigstraa1 - kunnen betrekking
hebben op verschillende criteria, afhankelijk van de eisen
die aan het produkt gesteld worden. Om een aantal criteria
te noemen: oppervlak.teverruwing, ruwheidsorientatie,
plastische instabiliteit, scheurbegin, breuk. In vele gevallen blijkt de buitenkant van het buigdeel kritisch. Handboeken zoals [1] leveren weliswaar een richtlijn voor het
antwerp, maar vaak. is het niet duidelijk welk criterium
hierbij aangelegd is. Door de veelheid aan beschikbare
werkstukmaterialen geven deze empirische gegevens bovendien niet in aile gevallen uitsluitsel.
Het genoemde criterium van plastische instabiliteit is zo te
interpreteren, dat het de aanleiding kan vormen voor ongecontroleerde procesveranderingen met scheurinitiatie
en uiteindelijk breuk tot gevolg. Aldus vormt dit criterium
een bovengrens voor de bewerkbaarheid, die maatgevend
kan zijn bij het antwerp van kritische onderdelen. Hiermee
worden dan bijvoorbeeld constructie-onderdelen bedoeld
die in contact komen met agressieve media (beitsende bewerking, corrosie) en/of gedurende hun gebruiksleven zijn
Figuur 1. Deformerend oppervlakte-element bij vlakspanning.

onderworpen aan wisselende belasting (vermoeiing). Hier
analyseren we dit criterium van plastische instabiliteit
voor het buigen van plaat en strip. Deze analyse wordt
voorafgegaan door een behandeling van een algemeen instabiliteitscriterium, zoals dat een rol speelt in de plaatbewerking. Voor een juist begrip hiervan is enige kennis van
de technische plasticiteitsleer noodzakelijk.

waarbij i constant is. Dit wordt een rechte spanningsweg
genoemd. Het verband tussen de spanning en en de hieruit
resulterende rekken El' E2 en E3 in de drie hoofdrichtingen
is dan gegeven door de volgende constitutieve vergelijkingen, geldend voor isotroop materiaal:

I nstabiliteitscriteri um

In de ci'mvormtechnologie wordt onder een instabiliteit
verstaan, dat een onmeetbaar kleine verstoring kan leiden
tot een grote verandering in het procesverloop. Vaak zijn
dergelijke veranderingen ongewenst, bijvoorbeeld omdat
ze leiden tot ongecontroleerde verplaatsing van het werkstukmateriaal of geconcentreerde deformatie in een bepaald gedeelte van het werkstuk. Dit kan uiteindelijk leiden tot afkeur van het onderdeel en daarmee tot extra kosten, tenminste als de fout als zodanig herkenbaar is. Minstens zo nijpend is het echter als dit niet zo is: de fabricagefout kan dan later, bijvoorbeeld in gebruik, leiden tot
problemen. In het kader van de wetgeving op het gebied
van de produktaansprakelijkheid is dit thema dus hoogst
actueel! De beschrijving en analyse van dergelijke plastische instabiliteiten is echter niet eenvoudig. Een reden
hiervoor is dat de instabiliteit zelf niet waarneembaar is;
ze wordt slechts zichtbaar door de invloed die deze heeft
op het proces. Bijgevolg is de experimentator dan ook altijd 'te laat' met zijn meting. Qua terminologie wordt de
plastische instabiliteit dan ook vaak verwisseld met het
zichtbaar geworden gevolg (het plastische instabiliteitsverschijnsel). Een instabiliteitsverschijnsel dat in de plaatbewerking een grote rol speelt is dat van de insnoering. Dit
is een geconcentreerde verdunning van plaat of oppervlaktelaag. Voor de beschrijving hiervan heeft de zogenaamde
grensvervormingskromme in de laatste decennia zijn bestaansrecht bewezen. De grensvervormingskromme bestaat in wezen uit twee gedeelten, die elk een afzonderlijke
behandeling vereisen. Zonder verder op details in te gaan,
wordt hier vermeld dat een gedeelte wordt gekarakteriseerd door het begrip belasting-instabiliteit. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij het dieptrekken (en kan daarbij leiden tot scheurvorming in de overgang van bodem naar
wand). Het andere gedeelte wordt benoemd met de term
oppervlakte-instabiliteit. Oppervlakte-instabiliteit speelt
onder andere een rol bij buigprocessen; het criterium voor
dit type van plastische instabiliteit wordt in deze paragraaf theoretisch afgeleid. Centraal hierbij staat de mechanische arbeid die met de deformatie gemoeid is.
Criterium voor oppervlakte-instabiliteit

Voor de formulering van het algemene criterium voor oppervlakte-instabiliteit bij plaatbewerking beschouwen we
een oppervlakte-element bij een twee-assige belasting in
het vlak van de plaat. De situatie is geschetst in figuur 1.
Dit element met een momentaan oppervlak A moet dus zo
gezien worden, dat het deel uitmaakt van het grotere werkstukgeheel. Het criterium moet dan vastleggen onder welke condities de plastische deformatie van dit element instabiel wordt. Daarvoor bekijken we eerst de spanningstoestand. Er wordt van uitgegaan, dat de orientatie van het
element zodanig is dat er uitsluitend normaalspanningen
op de randen werken; dit zijn de hoofdspanningen o 1 en
o 2 (in het vlak loodrecht op de plaat is de hoofdspanning
o 3 .. 0). Bovendien wordt er een vaste verhouding tussen
deze spanningen verondersteld:
(1)

(2)

Deze zogenaamde Levy-Von Misesvergelijkingen zijn te
interpreteren als het plastisch equivalent van de wet van
Hooke voor het ruimtelijke geval (de hier niet nader gespecificeerde materiaalparameter A. fungeert als een soort reciproke E-modulus). Voor de aangenomen spanningsweg
vereenvoudigen de constitutieve vergelijkingen als volgt:

E 1 =~a1 (2-i).E 2 = ~a1 (2i-1),enE 3 = ~a1 (-1-i).
2

2

2

(3)

De drie rekken kunnen worden samengevat in een en.kele
grootheid: de effectieve rek E. Deze maat voor de totale
plastische deformatie wordt berekend als:

(4)

Voor de beschouwde situatie volgt dan:

(5)

hetgeen nog te herschrijven is tot:

-

E "'-

zV~
1 +i

E3.

{6)

Hierin staat E3 dus voor de dikterek van het element. Valgens de logaritmische rekdefinitie - die in de technische
plasticiteitsleer gebruikelijk is- is deze dikterek gelijk aan:
(7)

De dikte van het element is hierbij gesymboliseerd met t;
de index o legt de beginsituatie vast. Omdat verder geldt
dat bij plastische deformatie bet volume constant blijft is
deze dikterek ook uit te drukken als:
(8)

met A 0 als oorspronkelijke en A als momentane grootte
van bet oppervlak. Aldus is voor de effectieve rek te schrijven:
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Betrokken op de oppervlakteverandering dA geldt dus
ook:
(9)

E=

dW5 = C
(b-i+i'
-•
,
dA
A
1+1

-

Voor de verdere uitwerking is het nodig om het vloeigedrag van het werkstukmateriaal te modelleren. Vaak wordt
hiervoor de verstevigingsfunctie van Nadai gebruikt, die
in zijn meest elementaire vorm luidt:
(10)

Het verband tussen de vloeispanning or en de effectieve
(plastische) rek is bepaald door twee parameters: de karakteristieke deformatieweerstand C en de verstevigingsexponent n. Deze zijn materiaalafhankelijk. De C-waarde ligt
meestal tussen 200 en 1200 N/mm', de n-waarde meestal
tussen 0 ,05 en 0,5. Karal"teristieke waarden voor de vloeiparameters van een aantal materialen zijn opgenomen in
tabel 1. Hierbij dient vermeld te worden, dat dit globale
waarden zijn, verkregen uit trekproeven op spanningsvrij
gegloeid materiaal. De vloeiparameters zijn namelijk behalve van de legeringssamenstelling ook afhankelijk van
onder meer de warmtebehandelde toestand, en dus van de
microstructuur (kristallietgrootte, eventuele precipitatienarcfing, .. .]. Daarom kunnen er afl1ankelijk van fabrikant,
zending, behandeling en dergelijke aanzienlijke variaties
optreden. Afgezien van orienterende berekeningen is het
dus steeds nodig opnieuw te meten. Formuleren we nu
een uitdrukking voor de mechanische arbeid die met de
beschouwde deformatie gemoeid is. Analoog aan het concept van 'arbeid is kracht maal weg' is deze in termen van
de incrementele specifieke deformatie-arbeid dW5 te bepalen volgens:

) n+l•

A
AD

(In-)•,

(13)

Van het uit drie deeltermen bestaande rechtergedeelte tonen de eerste en de laatste een tegengestelde afhankelijkheid van de oppervlaktegrootte: neemt A toe dan wordt de
hyperbolische term kleiner en de logaritmische term grater. Bij nadere beschouwing volgt, dat de samengestelde
functie voor een bepaalde waarde door een maximum
moet gaan. Dit nu wordt gepostuleerd als algemene instabili teitsvo orwaarde:

I~,~)
dA dA cO.

(14)

1

De index c legt vast, dat het een kritisch punt betreft. Vanaf
dit instabiliteitspunt lokaliseert de deformatie zich in het
zwakste oppervlakte-element, omdat dat energetisch gunstiger is. Vooralsnog stopt hiermee ook de deformatie in de
omringende, sterkere werkstukdelen.
Door uitwerking vereenvoudigt de instabiliteitsvoorwaarde tot:
A

(15)

lnf=n.
0

Hierin is Ac de momentane oppervlaktegrootte waarbij
plastische instabiliteit inzet. De bijbehorende dikterek
volgt met vergelijking (8) als:
(16)

(11)

Dit is dus de arbeid die verricht moet worden om een extra
deformatie-increment d£ te realiseren en geldt per volume-eenheid. Werken we dit uit met de voorgaande formules, dan volgt:
Tabel 1. Karakteristiek bereik van de vloeiparameters voor een
aantal materialen.
n [-]

MATERIML
Molybdeen

-~--------- ..

Koolstofstaal
Koolstofstaal
Koolstofstaal
Koolstofstaal
KoolstofstaaJ

-

C15
C22
C35
C45

850-1010

0,06--D, 10

-------·-·--·-- ·-·--720
0,19
850
0,22
930
0,23
1030
0,18
.. -·- --~~--- _ _ _0...:.,1_6_ _ _

C60

Aluminium AJ99,5
130-150
0,30-0,35
Aluminium AJSi1Mg0,6 _ _ -~~0-4·~---· __ 0,20-Q~-·----·-·

Koper
Messing CuZn40Pb2
Messing CuZil37
~essing O:Zn2B_ _ _ _. __

de coostn1c:uur !augustus

199~

f8

0,35-{),45
0,25
0,25-{),35

·-J~D::B~.-- --·-~-5-{J~.~----·
1300-1500

Roestvaste staalsoorten
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420-440
650-750
650-750

0,40-0,60

De twee kritische rekken in het vlak van de plaat zijn na
enige manipulatie met de constitutieve vergelijkingen
eveneens bekend. Samenvattend geldt dan voor de hoofdrekken bij oppervlakte-instabiliteit:
2-i

El,c = 1 +in, Ez,c

2i.-1

= 1 +in, en E3,c = -n.

(17)

Behalve de spanningsverhouding, die afhankelijk is van
het omvormproces, heeft net werkstukmateriaal dus een
belangrijke invloed via de verstevigingsexponent. De uit
de praktijk bekende verschillen i.n materiaalgedrag zijn
daarmee evident. Zander hierover verder uit te wijden
wordt nog vermeld, dat het criterium voor oppervlakte-instabiliteit voldoet voor die gevallen, waarin van de beide
hoofdrekken in het vlak van de plaat er een een positieve
en de ander een negatieve waarde aanneemt (dit is het
tweede kwadrant van het grensvervormingsdiagram). Re-'
kentechnisch houdt dit in, dat het quotient i is beperkt tot
het interval-1<is '/z. Plaat- en stripbuigen vallen binnen de
grenzen van dit interval, zoals in de volgende paragraaf zal
worden aangetoond. Het criterium is hiervoor dus bruikbaar.

lnstabiliteit bij buigen

Figuur 2. Geometrie bij het buigen om een as.

in figuur 2 is de terminologie voor het buigen om een as gegeven. Het coordinatensysteem valt samen met de hoofdassen van de deformatie. De geometrie ligt vast met de
lbreedte b, de dikte s, en de gemiddelde buigstraal p. Deze
llaatste verandert gedurende het proces in de regel vanaf
coneindig tot een voorgeschreven eindwaarde. Van belang
is verder het neutrale vlak; dit is het vlak dat gedurende
Jhet buigen niet van lengte verandert. Indien langslaachten
afwezig zijn valt dit neutrale vlak samen met het middenvlak. Tot deze zogenaamde zuivere buiging beperken we
ons hier. Zeals in de vorige paragraaf al ge1ntroduceerd
lui den de Levy-Von Misesvergelijk.ingen, die het verb and
ttussen spanningen en rekken vastleggen, voor een dergelijke situatie als volgt:

3
2

van ongeveer dezelfde grootte (b..s). We kunnen dan als
energetische karakteristiek stellen, dat er geen spanningscomponent is in breedterichting. Dus geldt:
l!Je twee hoofdspanningen in het vlak van de plaat geven
ii.n het algemeen dus aanleiding tot een deformatie in zowel de lengte-, de breedte- en de dikterichting.
!Beschouwen we nu als eerste geval bet plaatbuigen. Hierlbij is de breedte van het werkstuk veel grater dan de dikte
l(doorgaans hanteert men b>10s). We kunnen dan als energetische karakteristiek stellen, dat er geen rek optreedt in
breed terich ti ng:
(19)

IEz =0.

Met de bijbehorende Levy-Von Misesrelatie volgt voor de
spanningstoestand:
<12

a1

(=i] =2..
2

a

.:::Z[=i) = 0.
at

(25)

Door substitutie van deze waarde voor i in het criterium
voor oppervlakte-instabiliteit (17) vin den we voor de kritische rek in langsrichting:
(26)

Na combinatie met de eerder gemtroduceerde en ook hier
bruikbare benadering voor de langsrek aan de buitenkant
van het werkstuk volgt voor de relatieve kritische buigstraal bij stripbuigen:

(20)
(27)

Wanneer we deze waarde voor de spanningsverhouding
substitueren in het criterium voor oppervlakte-instabiliteit (17), dan vinden we voor de kritische rek in langsrichting:
E1 ,c=n.

(21)

De maximale positieve langsrek bij het buigen treedt op
aan de buitenkant van het werkstuk. Ter berekening biervan kan in eerste instantie worden aangenomen, dat de
plaatdikte constant is. Dan is met de logaritmische rekdefinitie als geometrische relatie eenvoudig afte leiden:
(22)

Voor niet al te scherpe buigingen is de logaritme redelijkerwijs te benaderen door de eerste term van de reeksontwikk.eling. Dan is:

s
2p

El=- .

(23)

Na gelijkstelling hiervan met de uitdrukking voor de instabiliteitsrek E1 ,c vinden we voor de relatieve laitische buigstraal bij plaatbuigen:

(24)

1

Voor stripbuigen kan een analoge analyse worden uitgevoerd. Hierbij zijn de breedte en de dikte van het werkstuk

1

De vuistregels voor de laitische buigstraal bij het buigen
van plaat en strip zijn in figuur 3 afgebeeld. De curven zijn
hierbij zo te interpreteren, dat het gebied erboven veilig is
met betrekking tot het optreden van plastische oppervlakte-instabiliteit. Tijdens de bewerking neemt de buigstraal
af; bij eventuele overschrijding van de limiet treedt instabiliteit op. Het blijkt dat stripbuigen opvallend minder kritisch is dan plaatbuigen: strip kan dus relatief scherper gebogen worden. Beide behandelde gevallen zijn feitelijk de
extrema voor wat betreft de spanningstoestand, en hiermee voor de grensvervorming bij het buigen. Als de breedte van het werkstuk ligt tussen pakweg een- en tien.maal de
dikte, dan zal rekening gehouden moeten worden met een
minimale buigstraal die ligt tussen die van strip- en plaatbuigen. Een hoge verstevigingsexponent van het materiaal
is gunstig in die zin, dat hiermee relatief scherpe buigprodukten te realiseren zijn zonder gevaar voor instabiliteit.
Op basis van tabel 1 kan dan geconcludeerd worden, dat
roestvaste staalsoorten, koper en sommige messingsoorten
uitstekend buigbaar zijn, terwijl een materiaal als molybdeen juist snel problemen geeft. De getabelleerde soorten
koolstofstaal en aluminium nemen wat dit betreft een middenpositie in. Overigens dient hierbij nogmaals benadrukt
te worden, dat het in de tabel om globale getallen gaat. Zeals uit figuur 3 blijkt is de instabiliteitslimiet juist bij materialen met een lage verstevigingsexponent- kritische materialen! - erg gevoelig voor variaties in deze materiaalparameter. Aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid biervan moet daarom groat belang worden gehecht. Merken
we verder nog op, dat de buigstraal p in deze procesbeschrijving gedefinieerd is als de straal tot het neutrale
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door een extra term in de vergelijkingen voor de relatieve
kritische buigstraal [2].
Voor spanningsvrij gegloeid materiaal vormen de hier gepresenteerde vuistregels echter een doorgaans technisch
voldoende oplossing.

richtlijn voor het ontwerp van
buigprodukten

Buigen in Jasen
vlak.. In prak.tische gevallen wordt echter meestal de binnenstraal ri van het werkstuk gehanteerd. Bij constant veronderstelde plaat- of stripdikte s zijn deze grootheden eenvoudig in elkaar om te rekenen:
(28)

Evenwel dient men zich te realiseren, dat de binnenstraal
kan afwijken van de gereedschapsstraal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vrijbuigen, waarbij het werkstuk niet
geheel aanligt aan het stem pel.
Van de behandelde gevallen zal het plaatbuigcriterium in
de pral1:ijk waarschijnlijk het meeste gehanteerd moeten
worden. Stripbuigen echter heeft een grotere verwantschap met bet buigen van buis, draad, staf en profiel; met
enig voorbehoud kan het stripbuigcriterium dan ook naar
deze bewerk:ingen uitgebreid worden.
Een laatste discussiepunt dat we hier willen aanhalen, is
dat bet vloeigedrag van h et werkstukmateriaal onder bepaalde omstandigbeden niet toereikend beschreven wordt
door de verstevigingsfunctie volgens vergelijking (10).
Met name is dit zo voor materialen die een voordeformatie
in een eerdere bewerking of een gelijkwaardige verandaring (zoals verouderingJ hebben ondergaan. Dit heeft uiteraard een invloed op de buigbaarheid, die tot uiting komt

Uit de voorgaande analyse blijkt, dat bij materiaal met een
lage verstevigingsexponent problemen te verwachten zijn
wanneer een relatief scherpe buiging is vereist. Naast de
optie om een ander materiaal te kiezen, is er ook nog de
mogelijkheid van het buigen in meerdere fasen. Hierbij
moet dan wel tussen de buigfasen worden gegloeid: het zogenaamde spanningsvrij gloeien. Voor het plaatbuigen zal
deze mogelijkheid worden uitgewerkt. Aangenomen
wordt dat door het tussengloeien het verstevigingsvermogen van het materiaal volledig wordt hersteld; bij elke
buigfase kan dan opnieuw een rek ter grootte van de kritische rek in het materiaal worden gebracht. De toename
van de langsrek in het buitenoppervlak van het werkstuk
tijdens buigfase j wordt nu:

6El)· = ElJ··ElJ'·1 =ln(1+-2S )-ln(1+-2S ).
•

•

•

Pj

(29)

Pj-1

Deze toegevoegde rek mag hoogstens gelijk zijn aan de kritische rek e1 .c volgens het instabiliteitscriterium bij plaatbuigen (21). Dan kan als eerste-orde benadering voor de instabiliteitslimiet worden afgeleid:

(P~ lc = Zn + (1+n)P~ .
J

(30)

]·1

Flguur4. Instabiliteltslimiet bij plaatbuigen Jnfasen.

Figuur 3. Instabiliteitslimiet bij plaat- en stripbuigen.
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Hiermee kan de relatieve kritische buigstraai voor elke fase successievelijk worden berekend. Dit resultaat is in figuur 4 opgetekend, waarbij er van uit is gegaan dat de initii.ele buigstraal p0 oneindig groot is (vlakke plaat). Naarmate het aantal fasen toeneemt kunnen scherpere buigprocllukten worden gemaakt zonder gevaar voor instabiliteit.
UJit de figuur blijkt echter ook, dat het toepassen van meer
cllan twee buigfasen weinig zinvol is: de extra inspanning
is aanzienlijk, terwijl de opbrengst marginaal is. Voor deze
g.tevallen ~an beter gezocht worden naar een andere oploss:D.ng.

Experimenten
Tot slot willen we de theoretisch bepaalde richtlijn voor
met antwerp van buigprodukten nog onderbouwen met enkele experimenten. Dit zullen we doen aan de hand van
btet plaatbuigen. De oppervlakte-instabiliteit is zelf niet
meetbaar, maar vormt het beginpunt van een reeks elkaar
opvolgende zichtbare gebeurtenissen. Dit kan dan ook aileen onderzocht worden aan de hand van waarneembare
verschijnselen.
Voor de buigproeven kunnen deze onderscheiden worden
naar: verruwing van het oppervlak ('sinaasappelhuid'), gerichtheid van de ruwheid ('boomschors') en scheurvorming. In figuur 5 zijn deze verschijnselen opgetekend voor
een drietal materiaien. De relatieve buigstraai waarbij elk
van deze effecten zichtbaar wordt is gehanteerd als maats"ltaf; deze is weergegeven in afhankelijkheid van de verstevigingsexponent van het materiaal. De waargenomen vers.chijnselen treden op aan de buitenkant van het werkstuk:
cB.e kritische plaats met betrekking tot oppervlakte-instabili.teit.
Het theoretische instabiliteitscriterium voor plaatbuigen
is eveneens ingetekend. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden, dat de ruwheidsorientatie en de scheurvorFiguur 5. Instabiliteitslimiet bij plaatbuigen (getrokken lijn) in
vergelijking met de procesgrenzen: (o) oppervlakteverruwing, (x)
ruwheidsorientatie, en (tJ.) scheurvorming.
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ming inderdaad gevolgen zijn van plastische instabiliteit.
Zij treden aan het Iicht bij buigstraien die kleiner zijn dan
de volgens het criterium toelaatbare; bovendien is de
trendmatige afhankelijkheid van de verstevigingsexponent dezelfde. De oppervlakteverruwing wijkt hiervan af.
Toename van de oppervlakteruwheid is dan ook geen instabiliteitsverschijnsel, maar een fenomeen dat intrinsiek
samenhangt met plastische deformatie (kristallieten die
uit het oppervlak worden gedrukt).
Ook voor de kritische buigstraal bij stripbuigen he eft experimentele bevestiging plaatsgevonden. Zo bleek onder andere uit onafhankelijke experimenten met een aantal aiuminiumsoorten [3], dat zichtbare scheuren aan de buitenkant van het werkstuk slechts optreden bij overschrijding
van het buigcriterium- dat wil dus zeggen bij een kleinere
dan de minimaal toelaatbare buigstraai.
Besluit

Ogenschijnlijk is buigen een eenvoudige bewerking. Tach
treden er bij nadere beschouwing verschillende fenomenen op, die in meerdere of mindere mate een rol spelen bij
de toepassing: elastische terugvering, verschuiving van
het neutraie vlak, vervorming van de dwarsdoorsnede,
niet-constante buigstraai, plastische instabiliteit. Op dit
laatste effect hebben we ons hier toegelegd. Het in dit artikel beschreven criterium voor plastische oppervlakte-instabiliteit is behalve voor buigprocessen ook te gebruiken
voor andere plaatbewerkingstechnieken, zoais het kraagtrekken.
Dit criterium vormt een goed voorbeeld van hoe het proces
grenzen kan stellen aan de geometrie van het te realiseren
onderdeel, waarbij uiteraard oak de eigenschappen van
het verwerkte materiaal een rol spelen.
Het directe verband tussen het antwerp en de maakbaarheid is duidelijk.
Uit de instabiliteitsanaiyse voor het buigen kan worden
geconcludeerd, dat de relatieve buigstraal (als verhoudingsgetal van buigstraal en dikte van het buigdeel) een
wezenlijke grootheid is met betrekking tot het vastleggen
van de buigbaarheid van een materiaai.
De relatieve kritische buigstraal blijkt in eerste benadering
aileen afhankelijk van de verstevigingsexponent. Het verschil tussen plaat- en stripbuigen is significant.
Deze instabiliteitslimiet vormt een veilige (dat wil zeggen
een insnoerings- en scheurvrije) bovengrens van de buigbaarheid.
Het is daarom een ontwerpgrootheid die experimentele limieten in vele gevailen kan vervangen. Voor de toepassing
moet met name gedacht worden aan buigprodukten waarvan bijvoorbeeld in verband met wisselende mechanische
belasting en/ of blootstelling aan een corroderend milieu
geeist wordt dat ze absoluut vrij zijn van defecten. Met de
voorgestelde ontwerprichtlijnen is inmiddels ruimschoots
ervaring opgedaan.
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