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Abstract 

 Until semi-solid metal forming has been introduced into industrial application most of the 
structural parts achieved their final form either in fully liquid or in fully solid state.  The difficulties of 
forming in the temperature range between the solidus and the liquidus are ascribed to the formation of a 
solid skeleton of dendrites when the solid volume fraction achieves 20 per cent. This semi-solid 
material with a dendritic skeleton cannot be homogeneously deformed, since separation of the liquid 
phase and cracking may occur.  On the other hand, by vigorous agitation of the cooling alloy the 
skeleton formation from dendrites is inhibited, since the solid phase grows in the form of globules 
instead of dendrites. Such a slurry (or mush) already can be homogeneously deformed. The 
deformation behaviour of semi-solid alloys, however, significantly differs from the deformation 
behaviour of both solid and liquid materials. These specific features of the deformation behaviour of 
the semi-solid materials are presented in this contribution. 

 

 

Abstrakt 

 Až  kým tvárnenie v polotuhom stave nebolo priemyselne uplatňované kovové súčiastky 
nadobúdali svoj konečný tvar buď v tuhom alebo kvapalnom skupenstve. Dôvodom toho bolo to, že 
počas tuhnutia dendrity vytvárajú akúsi tuhú kostru, len čo ich objemový podiel presiahne 20 %, a to 
znamená, že takýto polotuhý materiál sa už nedá ani dobre odlievať, ale ani homogénne deformovať. Je 
možné však zabrániť vytváraniu tejto tuhej kostry, napr. silným miešaním zliatiny počas jej tuhnutia, 
čo potom vedie k tomu, že tuhá fáza má viac-menej globulárny tvar. Dôsledkom tejto morfológie je to, 
že takáto kašovitá zliatina sa potom už dá homogénne deformovať, pričom jej deformačné chovanie sa 
bude značne odlišovať aj od chovania tuhého, a aj od chovania tekutého materiálu. Tieto špecifiká 
deformačného chovania polotuhých zliatín sú prezentované v tomto príspevku. 

 

 

1. Úvod 

 Výroba súčiastok tvárnením zliatín v polotuhom stave sa zakladá väčšinou na pionierskych 
prácach skupiny M.C. Flemingsa z Massachusetts Institute of Technology v USA, ktorých prehľadové 
zhrnutie je k dispozícii v súhrnnej práci [1]. Také výrobné technológie ako rheocasting (reologické 
odlievanie) a thixoforming (tixotrópne tvárnenie) sa už úspešne uplatňujú vo výrobe súčiastok pre 
automobilový priemysel zo zliatín hliníka, pričom ich vývoj vychádzal práve z poznatkov o 
deformačnom chovaní zliatín v polotuhom stave. Chovanie polotuhých zliatín bolo najčastejšie 



sledované na zliatinách Sn-Pb [2,3], Al-Cu, Al-Cu-Mg, Al-Si [1, 4], ale aj na oceli [5]  a na takých 
špeciálnych materiáloch ako sú zliatiny  Nd-Fe-B na permanentné magnety [6]. 

 Pre optimalizáciu tvárniacich procesov v polotuhom stave je potrebné poznať tok polotuhého 
materiálu počas jeho deformácie. Tok polotuhého materiálu však je oveľa komplexnejší jav, než tok 
plne tuhého či plne tekutého materiálu, pričom nemožno sa zaobísť bez použitia reológie, ktorá 
popisuje súvislosti napätie - deformácia -čas, ako aj vzťahy medzi mikroštruktúrnymi charakteristikami 
polotuhého systému a jeho mechanickým chovaním.                

 

 

2. Deformačné chovanie polotuhého materiálu 

 Polotuhý materiál skladajúci sa z tuhej a z tekutej fázy patrí do jednej z nasledovných troch 
skupín, obr.1. 

 

 

 

 
Fig.1 Semi-solid materials with different volume fractions of solid phase: slurry (a), mush (b), 

                               "bubbles" of liquid in a solid matrix (c)   

 

 

 Polotuhý materiál s izolovanými časticami tuhej fázy, plávajúcimi v tekutej fáze sa označuje 
ako suspenzia či brečka (v anglickej terminológii slurry), obr.1a., kým polotuhý systém so súvislou 
tuhou kostrou sa označuje ako kaša (v anglickej terminológii mush), obr.1b. Polotuhý materiál s 
izolovanými časticami tekutej fázy v tuhej matrici, obr.1c, sa svojim chovaním už do takej miery 
podobá tuhému telesu, že na tomto mieste sa nebudeme s ním zaoberať.   

 Pre popis polotuhého materiálu so suspendovanými tuhými časticami (slurry) môžu sa použiť 
modely suspenzií, ktoré vychádzajú zo správania tekutín pri toku, pričom sa sledujú hlavne zmeny 
viskozity v závislosti od podielu tuhej fázy, a to maximálne do 60%. Pre popis kašovitých materiálov 
(mush), keďže sa viac podobajú tuhému systému, ponúkajú sa modely,  ktoré popisujú deformačné 
chovanie heterogénnych tuhých látok.  Jedná sa tu v podstate o rozšírenie modelov vysokoteplotného 
creepu, alebo aplikácie deformačného modelu pórovitých telies, ale aj poznatkov z mechaniky pôd. 
Aplikácia týchto modelov je obmedzená pre nízky podiel tekutej fázy, t.j. do 40-50%.        

 

 

2.1. Deformačné chovanie polotuhých zliatín s charakterom suspenzií  

 Viskozita polotuhého materiálu, kde tuhé častice sú suspendované v tekutej fáze závisí od 
veľkého počtu parametrov, ako je napr. objemový podiel tuhých častív, ich veľkosť a tvar, rozdelenie 
veľkosti,  charakter ich vzájomnej interakcie, atď.  Viskózne chovanie vo všeobecnosti sa reprezentuje 
v súradniciach rýchlosť šmykovej deformácie  - zdanlivá viskozita η, obr.2. Z hľadiska tvárnenia v 
polotuhom stave je dôležité práve pseudoplastické chovanie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje v 
polotuhých zliatinách. 

 

 

 

 
Fig.2 Viscosity (η) variations with shear rate () in newtonian (b) and non-newtonian (a,c) materials 

 



 

 Z hľadiska tvárniacich procesov okrem zmeny viskozity v závislosti od rýchlosti deformácie 
sú dôležité aj časové zmeny viskozity.  V izotermických podmienkach viskozita materiálu môže 
vykazovať variácie s časom pri konštantnom šmykovom napätí, či pri konštantnej rýchlosti šmykovej 
deformácie. Tieto variácie môžu byť vratné aj nevratné. Nevratný pokles alebo nárast viskozity s 
časom súvisí s deštrukciou, alebo vytvorením určitej štruktúry pod vplyvom namáhania. Reverzibilné 
variácie môžu byť spojené s dvoma pamäťovými efektmi: viskoelasticitou a tixotrópiou.  

 Viskoelastické médiá uskladňujú určitú časť mechanickej energie vo forme elastickej energie. 
Toto vedie k tomu, že pri stacionárnom toku sa ich chovanie podobá tekutému a  pri nestacionárnom 
toku sa však chovajú ako tuhé telesá.    

 Pre tvárnenie v polotuhom stave však je dôležitejšie práve tixotrópne chovanie.  Tixotrópiu 
možno popísať tak, že sa jedná o kontinuálny pokles zdanlivej viskozity s časom pri pôsobení 
šmykového namáhania a po jeho odstránení  zdanlivá viskozita nadobudne svoju pôvodnú hodnotu. 
Obr.3 znázorňuje chovanie týchto dvoch typov materiálov pri náhlej zmene rýchlosti deformácie z 
jednej konštantnej hodnoty na druhú a pri opätovnej zmene na pôvodnú hodnotu. Tixotrópia sa 
vysvetľuje vratnými zmenami vo vnútornej stavbe polotuhého materiálu: tvorbou a zánikom spojov 
medzi suspendovanými tuhými časticami. Najbežnejším mechanizmom tixotrópie je vratná 
aglomerácia suspendovaných častíc. Pri malých rýchlostiach deformácie častice tvoria agregáty, ktoré 
rozpadnú pri jej zvýšení.  

 Z hľadiska praktického využitia tixotrópneho chovania je dôležité charakterizovať reologické 
správanienie zliatiny pri čiastočnom stuhnutí.  Pri kontinuálnom ochladzovaní s dendritickým tuhnutím 
napätie potrebné na deformovanie polotuhej zliatiny náhle narastie, ak sa dosahuje bod dendritickej 
koherencie (tvorby tuhej kostry), obr.4a. Keď však tuhá fáza v polotuhej zliatine je globulárna, bod 
koherencie sa posunie k vyšším hodnotám podielu tuhej fázy (prípadne ani sa nespozoruje), obr.5b [2]. 

 

 

 

 

 

 
Fig.3 Time dependent response of shear stress (τ) on shear rate () jump for viscoelastic (a) 

                                 and thixotropic (b) substances 

 

 

 

 

                
Fig.4 Apparent viscosity (η) as a function of solid         Fig.5 Influence of strain rate () on flow mode in a semi-solid 

         phase volume fraction (fs) in a semi-solid alloy              material in dependance on liquid phase volume 

         with dendritic (a) and globular (b) solid phase,               fraction (fl) [5] 

         for shear rates <[1] 

 

 

 Vo všeobecnosti platí, že zdanlivá viskozita polotuhej zliatiny s tixotrópnym chovaním rastie s 
rastúcim podielom tuhej fázy, s rastúcou rýchlosťou ochladzovania a s klesajúcou rýchlosťou 
deformácie (miešania). Pri izotermickej výdrži a pri relatívne vysokej rýchlosti deformácie (miešania) 
viskozita s časom klesá [1]. Tento pokles viskozity sa pripisuje vlastne pokračujúcej sa globularizácii 



tuhej fázy. Po určitom čase však už častice sú prakticky úplne globulárne a tento pokles má tendenciu 
sa zastaviť. 

 

 

2.2. Deformačné chovanie  polotuhých zliatín  s charakterom  kašovitého materiálu  

 Pri deformácii polotuhého materiálu s vyšším podielom tuhej fázy treba uvažovať s tým, že 
práve táto majoritná fáza bude riadiť jeho efektívne správanie. Ako už bolo spomenuté, jedným z 
možných prístupov k popisu deformačného správania polotuhého materiálu je aplikácia poznatkov z 
deformačného  chovania pórovitých telies. Z týchto poznatkov vyplýva, že v prípade pórovitých 
stlačiteľných materiálov resp. kovových práškov, aj hydrostatické napätie má za následok plastickú 
deformáciu. Keď si predstavujeme polotuhý materiál s vyšším podielom tuhej fázy ako pórovité teleso, 
kde póry sú vyplnené tekutým médiom, môžeme uvažovať s dvoma možnými prípadmi toku materiálu: 

zhutňovací tok - tlak potrebný na vytlačenie kvapalnej fázy z polotuhého materiálu je menší než 
celkový tlak potrebný na deformáciu (polotuhý materiál je reprezentovaný ako stlačiteľné teleso 
s tuhou kostrou)  

homogénny tok - intersticiálny tlak v póroch a celkový deformačný tlak sú rovnakej veľkosti 
(polotuhý materiál sa správa ako homogénne nestlačiteľné pseudoplastické médium) 

 V prvom prípade v procese deformácie teda dochádza k oddeleniu tekutej fázy od tuhej a k jej 
vytlačeniu do okrajových oblastí. Je evidentné, že pre úspešné tvárnenie v polotuhom stave sa vyžaduje 
homogénny tok pre dobré vyplnenie formy a pre homogenitu vlastností v objeme materiálu. Vzťahy 
medzi charakterom toku, podielom tuhej fázy a rýchlosťou deformácie znázorňuje obr.5, pre 
pretlačovanie ocele v polotuhom stave [5]. 

 Deformačné chovanie polotuhého materiálu pri vyšších objemových podieloch tuhej fázy je 
dôležité pri tvárnení v polotuhom stave po čiastočnom natavení. Takýto materiál sa dá charakterizovať 
skôr ako kašovitý než suspenzia. Práve pre svoje chovanie, ktoré sa viac podobá tuhému materiálu jej 
deformačné správanie je charakterizované napätím a rýchlosťou deformácie a nie viskozitou a 
rýchlosťou deformácie, ako je to v prípade suspenzií.  Reologické chovanie čiastočne natavených 
zliatín je evidentne závislé od pôvodnej mikroštruktúry východiskového tuhého materiálu. Keďže 
mikroštruktúra môže byť dendritická, ale aj globulárna (podľa toho aké termomechanické spracovanie 
bolo realizované pred čiastočným natavením), aj ich deformačné chovanie bude rôzne. Deformačné 
napätie v prípade globulárnej tuhej fázy je značne nižšie oproti dendritickej štuktúre. Vo všeobecnosti 
platí, že deformačné napätie klesá s klesajúcim podielom tuhej fázy, s klesajúcou veľkosťou častíc 
tuhej fázy. Rovnovážne chovanie dendritických a globulárnych čiastočne natavených zliatín je 
pseudoplastické (viď obr.2). Tixotrópne chovanie v čiastočne natavených zliatinách je menej časté. 
Tendencia k tixotrópii v nich rastie s rastúcim stupňom globularizácie  a so znižujúcim podielom tuhej 
fázy. 

 Vo všeobecnosti platí, že polotuhý materiál po čiastočnom natavení je menej pseudoplastický 
než po čiastočnom tuhnutí. Pripisuje sa to tomu, že po čiastočnom natavení časť tekutej fázy je 
izolovaná vo vnútri častíc tuhej fázy, čiže efektívy podiel tekutej fázy je menší, tým že sa jej časť 
nezúčastňuje deformačného procesu. 

 

 

3. Záver 

 Novovyvinuté technológie tvárnenia v polotuhom stave (semi-solid metal forming) sú 
založené na poznatkoch z reologického chovania zliatín v teplotnom rozmedzí medzi solidom a 
liquidom. Predpokladom úspešného tvárniaceho procesu v polotuhom stave, t.j. po čiastočnom 
stuhnutí, či po čiastočnom natavení je homogénna deformácia a pseudoplastické resp. tixotrópne 
chovanie, ktoré je podmienené takými parametrami ako sú tvar a veľkosť častíc tuhej fázy, objemový 
podiel tuhej fázy, rýchlosť deformácie.         
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