
Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 4  (412 - 418)                                                                                                        412
 

NUMERICKÉ SIMULÁCIE VÝROBY POMOCNÉHO ZÁVESU ZADNÉHO  
KOLESA HYDROFORMINGOM 
 
Zemko M., Kvačkaj T. 

Katedra tvárnenia kovov, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, Slovensko 
 
NUMERICAL SIMULATIONS OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF REAR 
SUSPENSION SUB-FRAME MEMBER BY HYDROFORMING 
 
Zemko M., Kvačkaj T. 

Department of Metal Forming, Faculty of Metallurgy, TU of Košice, Slovakia 
 
Abstrakt 
 Trend v automobilovom priemysle smeruje k znižovaniu hmotnosti automobilu. 
Okrem používania moderných vysokopevných ocelí sa postupne presadzujú nové spôsoby 
tvárnenia. Jednou z týchto technológií je hydroforming. Návrhom technológie tvárnenia za 
studena hydroformingom a jeho aplikácii v automobilovom priemysle sa zaoberá tento článok. 
Bola navrhnutá technológia výroby pomocného rámu závesu zadných kolies z ohnutého 
rúrového polotovaru. Táto technológia bola namodelovaná v softwarovom produkte FormFEM. 
Postup výroby rámu závesu zadných kolies začína operáciou predtvárnenia rúry lisovaním. 
Polotovar tu získa tvar vhodný na ďalšie spracovanie hydroformingom. Simulácia ukázala 
lokalizáciu deformácie v miestach maximálneho ohybu rúry bez zmeny hrúbky steny. 
Maximálna hodnota intenzity deformácie nepresiahla φi < 0,1. Rozhodujúca operácia je samotný 
hydroforming, pri ktorom súčiastka získava svoj definitívny tvar. Dosiahnutý tvar po 
predtvárnení umožnil ľahké umiestnenie polotovaru v zápustke hydroformingu a zminimalizoval 
stenčovanie steny a tým aj možnosť vzniku trhlín. Okrem analýzy tvaru a zmeny hrúbky steny 
bola analyzovaná aj intenzita deformácie v priečnom a pozdĺžnom reze súčiastky. Hrúbka steny 
sa mení nerovnomerne a je závislá na geometrických charakteristikách nástroja a polotovaru. 
Intenzita deformácie sa pohybuje v rozpätí φi = 0,1 – 0,45 a je tiež závislá najmä na tvare 
nástroja a polotovaru. V záveroch sú popísané možnosti numerických simulácií pri návrhu 
nových technológií a pri optimalizovaní už zavedených s akcentom na automobilový priemysel. 
 
Abstract 
 Tendency in automotive industry is headed to the reduction of automobile weight. 
Besides the usage of modern high strength steels new forming methods are approaching. One of 
these technologies is hydroforming. This contribution deals with cold hydroforming technology 
and its application in automotive industry. There has been designed a production technology of 
rear suspension sub-frame member made of bended tube semi-finished product. For simulation 
of this technology by FormFEM software product was used. Production sequence of rear 
suspension sub-frame member begins with press preforming operation. In this operation 
intermediate gets an appropriate shape for next processing by hydroforming. Simulation shows 
localization of deformation in points of maximum pipe bend without the change of wall 
thickness. Maximum value of strain intensity was φi < 0,1. Critical operation is hydroforming, in 
which the part gets its definitive shape. After performing, the attained shape allows easy placing 
of intermediate into the hydroforming die. Performing permits the minimization of wall 
thickness and lowers the possibility of crack creation, too. Besides the analysis of shape and wall 
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thickness change, the effective strain in both cross and longitudinal cut of part was analyzed as 
well. Wall thickness changes are irregular and depend on geometric characteristics of tool and 
intermediate. Strain intensity values are between φi = 0,1 – 0,45 and also depend on the shape of 
tool and intermediate. The conclusion deals with the possibilities of numerical simulations by 
designing new technologies and opportunities for optimalizations of already established ones 
with emphasis on automotive industry. 
 
Key words: Finite element method, numerical simulation, hydroforming, automotive industry, 

tube, optimization of technological process. 
 
 
1. Úvod 
 Súčasný trend v automobilovom priemysle sa sústreďuje na vývoj ľahkých 
automobilov, používajúcich ultraľahké oceľové diely. Ľahšie vozidlo ponúka výhody v šetrení 
materiálov a energií, ako aj zlepšenia v environmentálnych aspektoch. Redukcia hmotnosti 
automobilov sa nedosahuje len používaním ultraľahkých oceľových konštrukčných dielov, ale 
vyžaduje si aj hľadať nové riešenia v konštrukcii a technológii výroby, smerujúce k znižovaniu 
celkového množstva komponentov a používania nových technológií.  
 Medzi progresívne technológie v projekte ULSAB je zahrnutá aj technológia 
hydroformingu. Hydroforming využíva, pre dosahovanie požadovaného tvaru súčiastok, 
vnútorný tlak kvapaliny, umožňujúci plastickú deformáciu materiálu za studena, do značne 
tvarovo komplikovaných dutín matrice. Predmetná technológia umožňuje výrobu dielov 
v jednom kroku, z čoho vyplýva aj jej vysoká efektivita v porovnaní s viackrokovými postupmi, 
vyžadujúcimi na konci operáciu napr. obvodového zvárania. Hlavné spôsoby hydroformingu sú: 

1) Hydroforming rúr (nízkotlaký) -    používa sa pre duté časti umožňujúce dosiahnutie  
integrity tvarov a konštrukčných charakteristík. 

2) Hydroforming rúr (vysokotlaký) -  používa sa pre totálnu zmenu tvaru rúry, pričom 
pomer dĺžky a obvodu je zmenený až o 50%. Dosahuje sa dobrých tolerancií rozmerov. 

3) Hydroforming panelov (vysokotlaký) -  aplikácie sú pre letecký a automobilový 
priemysel na časti vyžadujúce určený tok materiálu.    

 V príspevku je riešený konkrétny prípad matematických simulácií vysokotlakého 
hydroformingu rúr, určených pre priestorovo tvarovo zložitý diel závesu nápravy, ktorý by si 
inak vyžadoval niekoľko krokový proces spojený s lisovaním a obvodovým zváraním dielca. 
 
 
2. Materiál a použité experimentálne metodiky 
 Pre simulácie boli použité materiálové údaje pre oceľ zodpovedajúcu norme STN 
411305, ktorej základné chemické zloženie je uvedené v Tab. 1. Pre potreby matematických 
simulácií bolo nevyhnutné poznanie kriviek spevnenia pri plastických deformáciách za studena. 
Krivka spevnenia skúmanej ocele bola experimentálne získaná valcovaním za studena na 
laboratórnej valcovacej stolici DUO210, s následným stanovením mechanických a plastických 
vlastností pomocou statickej skúšky v ťahu, realizovanej v súlade s normou STN 420310 (STN 
EN 10002 – 5) . Priebeh závislosti mechanických hodnôt a ťažností je uvedený na Fig.1. 
 
  Table 1 Chemical composition of steel grade STN 411305. 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Al [%] 
max. 
0,07 

max. 
0,4 

max. 
0,03 

max 
0,025 

max. 
0,025 

min. 
0,025 



Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 4  (412 - 418)                                                                                                        414
 

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50

Deformation [%]

Rp
0,

2; 
Rm

 [M
Pa

]

0

5

10

15

20

25

30

35

A50 [%
]

Rp 0,2
Rm
A 50

 
Fig.1 Strengthening curves in cold deformations of steel grade STN 411305. 

 
 
 Následne boli použité numerické simulácie založené na riešení úlohy hydroformingu 
tvarovo náročných dielcov pomocou metódy konečných prvkov. V softwarovom produkte 
FormFEM bol vytvorený matematický model tvárnenia ohnutého rúrového polotovaru 
hydroformingom. Na matematickom modeli bola vykonaná simulácia, ktorá umožňuje navrhnúť 
optimálny tvar nástroja a maximálnu veľkosť deformácie polotovaru bez porušenia. Z dôvodu 
obmedzení programu FormFEM bol model riešený ako 2D v priečnom a pozdĺžnom reze. 
 

3. Charakteristika procesu 
3.1  Charakteristika procesu 
 Hydroforming rúrových polotovarov je proces tvárnenia za studena, ktorý umožňuje 
dosiahnuť vysokú stabilitu rozmerov a zvýšenie pevnosti komponentov. V princípe sa delí na: 

1) nízkotlakový hydroforming: expanzia < 5 %,  dosahované tlaky < 83 MPa,  cyklus je 
nízkonákladový a trvá od 15 do 60 sekúnd. 

2) vysokotlakový hydroforming: expanzia 5 – 25 %, redukcia stenčenia steny prídavným 
tlakom,  typické dosahované tlaky 100 – 300 MPa. [1] 

 V automobilovom priemysle sa v súčasnosti vysokotlakový hydroforming používa 
najmä pre diely ako sú: koľajnica predného rámu, pomocný rám závesu zadných kolies (Fig. 2 
[3]), D-stĺpik pre kombi karosériu. V príspevku sa skúma hydroforming pomocného rámu 
závesu zadných kolies. Tento komponent sa vyrába technológiou zloženou zo štyroch krokov: 
výroba rúry, ohýbanie rúry, predtvárnenie ohnutej rúry, hydroforming predtvárnenej rúry na 
výsledný rozmer. 
 Úvodné dva kroky výrobnej technológie sa pre potreby matematických simulácií 
zanedbali. Bol vytvorený matematický model krokov 3 a 4, do ktorých vstupuje ohnutý rúrový 
polotovar vytvorený v CAD programe. V 3. kroku  je ohnutá rúra tvárnená lisovaním. Dosahuje 
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sa tým požadovaný tvar pre následný hydroforming. V 4. kroku  je polotovar následne tvárnený 
hydroformingom na výsledný požadovaný tvar. 
 

 
Fig.2 [3] Rear suspension sub-frame member. 

 
 
3.2  Charakteristika vstupného polotovaru  
 Polotovar vstupujúci do výroby rámu závesu kolies je rúra, ktorá v operácii ohýbania 
získava tvar vhodný na ďalšie spracovanie, tak ako je uvedené na Fig. 3.   
 

 
Fig.3 Tube shape before preforming operation. 

 
 
 Základné rozmerové charakteristiky rúry boli zvolené nasledovne: priemer – 45 mm, 
dĺžka – 290 mm, hrúbka steny – 2 mm. Geometria rúry bola vytvorená priamo v CAD module 
systému FormFEM. Boli vytvorené dva matematické modely. V prvom prípade bol použitý 
pozdĺžny rez, v druhom priečny rez v blízkosti ohybu. Obidva modely boli zadefinované ako 
rovinná symetria (Fig. 4). 
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Fig.4 Initial tube geometry in both cross and longitudinal cut. 
 
 
4. Analýza dosiahnutých výsledkov 
4.1  Analýza preddeformovania ohnutej rúry 
 Operácia preddeformovania spočíva v dosiahnutí tvaru polotovaru, čo možno 
najbližšiemu výslednému výrobku a zabezpečení jeho pohodlného umiestnenia v matrici 
hydroformingu. V tomto procese sa nemení dĺžka rúry ani hrúbka steny, mení sa len priečny 
profil. Preto táto operácia bola namodelovaná len v priečnom priereze. Zariadenie pre 
deformáciu bolo definované ako hydraulický lis s pohybom barana 1 mm.s-1. Výsledný zdvih 
bol 9 mm. Zo sledovaných procesných premenných je najzaujímavejší priebeh deformácie. 
Dosiahnuté hodnoty intenzity deformácie sa pohybovali pod φi < 0,1 (Fig. 5). 
 
 

Fig.5 Strain intensity in cross cut of part after performing. 
 
 
4.2  Analýza hydroformingu  
 Z obidvoch bočných strán bol pomocou piestov vyvíjaný  konštantný hydraulický 
tlak. Tento tlak umožnil minimalizovať stenčenie hrúbky steny. Zároveň spôsobil skrátenie 
polotovaru o 10 mm. Na vnútornom povrchu polotovaru bol zadefinovaný s časom premenlivý 
tlak. Tlak postupne narastal až materiál vyplnil matricu.  
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4.2.1 Analýza tvaru 
 Výsledný požadovaný tvar výrobku je uvedený na Fig. 6, pričom dielec po ukončení 
simulácie mal  tvar uvedený na Fig.7. 
 

 
          Fig.6 Required product shape.      Fig.7 Shape after simulation. 
 
 
 Zo simulácie priečneho smeru je zrejmé, že pri vrcholoch matrice došlo k stenčeniu 
steny. Maximálna hodnota stenčenie je 10 %. Zo simulácie pozdĺžneho smeru vyplýva, že 
materiál, už pred hydroformingom, takmer vyplnil matricu. Umožnilo to vhodne navrhnuté 
predtvárnenie. Po skočení hydroformingu sa dá pozorovať, že materiál sa okrem miest dvoch 
ohybov dokonale dotýka matrice.  
 
 
4.2.2 Analýza deformácie 
 Deformácia nie je rozložená rovnomerne. Pohybuje sa v rozpätí  φi = 0,1 – 0,45. 
Maximálna intenzita deformácie v pozdĺžnom smere je na ohyboch a dosiahla hodnotu φi =  0,45 
, tak ako je zobrazené na Fig. 8. Dosiahnuté hodnoty deformácie sú nízke, preto je možné 
očakávať bezproblémový priebeh hydroformingu, t.j. bez vzniku trhlín, či iných chýb. 
 

 
Fig.8 Strain intensity distribution in both cross and longitudinal direction. 
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5. Závery 
 V článku bola navrhnutá technológia výroby komponentu pre automobilový 
priemysel. Pomocou dvoch numerických simulácií boli analyzované operácie predtvárnenia 
a hydroformingu. Na základe simulácií sa dajú naformulovať nasledovné závery: 

• Hodnoty intenzity deformácie sú v rozsahu φi = 0,1 – 0,45. 
• Maximálne stenčenie steny je 10% na pravej bočnej stene. 
• Skrátenie predtvárneného polotovaru počas hydroformingu ∆l = 10 mm. 
• Vhodne zvolené predtvárnenie umožňuje dosiahnuť požadovaný tvar 

hydroformingom s minimálnou možnosťou vzniku chýb. 
• Matematickým modelovaním sa dá optimalizovať nie len proces výroby súčiastok pre 

automobilový priemysel, ale aj konštrukčné riešenie vnútorných tvarov a rádiusov  
matrice. 

 
 
Literatúra 
[1] Automotive steel design manual, august 2002 
[2] Manuál programu FormFEM, 2001 
[3] web side of  ULSAB project: www.ulsab.com (24.10.2005) 
 


