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Abstract 

 The success of the semi-solid processing of alloys depends on the achievement of suitable 
microstructure prior to deformation. Homogeneous flow in a semi-solid slurry is possible only with 
globular solid phase particles, which can be produced by vigorous agitation of the cooling alloy in the 
temperature range between the solidus and the liquidus or by partial remelting of a cold worked billet. 
In the former, the development of globules proceeds through fragmentation of the lateral dendrite arms, 
while the latter makes use of the grain refinement effect during the recrystalization. The fine globular 
microstructure behaves thixotropically during deformation in the semi-solid region. The thixotropical 
behaviour is based on the particle agglomeration and deagglomeration  in dependance of the shear rate 
during the casting or forming process.   

 This contribution brings forth  basic information on the mechanisms of microstructural 
development in both of the above mentioned processes.   
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Abstrakt 

 Podmienkou úspešného tvárniaceho procesu zliatín v polotuhom stave je dosiahnutie vhodnej 
mikroštruktúry materiálu. Homogénny tok v polotuhom stave je možný prakticky len vtedy, keď 
častice tuhej fázy vykazujú globulárny tvar. Takýto tvar je možné v podstate dosiahnúť dvoma 
základnými spôsobmi: silným miešaním chladnúcej taveniny v teplotnom rozmedzí medzi solidom a 
likvidom, alebo čiastočným natavením za studena deformovaného materiálu. 

 Tento príspevok poskytuje základné informácie o mechanizmoch tvorby mikroštruktúry 
polotuhého materiálu v obidvoch horeuvedených procesoch. 

 

 

1. Úvod 



 Tvárnenie v polotuhom stave je založené na pseudoplastickom resp. tixotrópnom chovaní 
polotuhých zliatín. Takéto chovanie však do značnej miery je závislé od štrukturálnych parametrov 
polotuhého materiálu, predovšetkým od tvaru častíc tuhej fázy, od ich rozmeru, ich vzájomnej 
interakcie okrem vlastného objemového podielu [1].  

 Predpokladom úspešného tvárniaceho procesu v polotuhom stave je homogénny tok materiálu 
t.j. aby tekutá a tuhá fáza sa vzájomne neoddelili počas deformácie, teda aby sa tekutá fáza nevytlačila 
do okrajových oblastí. Zo štruktúrnych parametrov, ktoré sú dôležité z hľadiska homogénneho toku 
treba spomenúť predovšetkým jemné globulárne zrná tuhej fázy popri jej dostatočnom objemovom 
podiele [1,2].   

 Vytvorenie polotuhého materiálu s globulárnymi časticami tuhej fázy je možné jednak 
nedendritickým vedením tuhnutia, jednak čiastočným natavením materiálu po vhodnom 
predchádzajúcom termomechanickom spracovaní . 

 

 

2. Vývoj globulárnej štruktúry v polotuhom materiáli pri čiastočnom tuhnutí 

 Teraz už historický experiemnt Spencera v roku 1971 [2] ukázal, že pri plynulom 
ochladzovaní silne miešanej zliatiny Sn-15Pb do oblasti medzi solidus a likvidus jej viskozita ostáva 
naďalej veľmi nízka pri porovnaní s prípadom, keď miešanie sa začalo až v oblasti medzi solidom a 
likvidom. Keď sa hľadalo vysvetlenie tohoto javu, čoskoro sa zistilo, že tvar častíc tuhej fázy bol v 
prvom prípade práve zásluhou kontinuálneho miešania globulárny a nie dendritický.   

 Mechanizmus vzniku globulárnych častíc tuhej fázy je schematicky znázornený na obr.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Podľa toho, primárna tuhá fáza sa objaví vo forme jemných dendritov, ktorých bočné ramená 
môžu byť odlamované pri miešaní, ako aj spätným rozpúšťaním resp. teplotnými perturbáciami. 
Počiatočný rast dendritických fragmentov vzniknutých pri odlamovaní ramien pôvodných dendritov 
pokračuje ešte dendriticky, avšak vplyvom šmykových napätí počas miešania ich morfológia postupne 
nadobudne charakter roziet.  Pri dostatočne pomalom ochladzovaní a účinnom miešaní polotuhej 
zliatiny tuhé častice nadobudnú globulárny tvar, pričom väčšinou vykazujú malé uzavreté 
"bubliny"tekutej fázy vo svojom vnútrajšku. 

 Stupeň globularizácie podľa obr.1. rastie s rastúcou rýchlosťou miešania a so znižujúcou sa 
rýchlosťou ochladzovania. Veľkosť častíc len mierne závisí od rýchlosti deformácie, ale silne závisí od 
rýchlosti odchladzovania - hlavne v počiatočných štádiách tuhnutia [1];  čo sa týka množstva 
"uväznenej tekutej fázy" vo vnútri častíc, toto klesá s rastúcou rýchlosťou miešania. Keď sa miešanie 
realizuje izotermicky, globularizácia s časom miešania pokračuje [3]. Takisto s postupujúcim časom pri 
izotermickom miešaní klesá podiel "uväznenej tekutej fázy". 

 Z hľadiska deformačného správania sa polotuhého materiálu možno povedať, že čím sú 
častice tuhej fázy zaokrúhlenejšie, tým ľahšie sa pohybujú, či poklzujú jedna po druhej [2], čo 
prakticky znamená nižšiu viskozitu či lepšiu tvárnitelnosť v polotuhom stave. 

 

 

3. Vývoj globulárnej štruktúry v polotuhom materiáli pri čiastočnom natavení 



 Čiastočným natavením je možné pripraviť polotuhý východiskový materiál pre tvárnenie aj 
dendriticky stuhnutého materiálu po príslušnom termomechanickom spracovaní (najčastejšie 
rozpúštacie žíhanie + deformácia za studena). Na obr.2 je schematicky znázornená tvorba 
mikroštruktúry polotuhého materiálu po čiastočnom natavení [4]. 

 

 

 

 

 

 

 V konvenčne odlievanej dendritickej zliatine dochádza aj bez predchádzajúceho 
termomechanického spracovania v priebehu čiastočného natavenia k zaobľovaniu a v konečnom 
dôsledku k tvorbe globulárnej morfológie primárnej tuhej fázy, avšak termomechanickým spracovaním 
pred čiastočným natavením možno priaznivo ovplyvnovať kinetiku dosiahnutia vhodnej konečnej 
mikroštruktúry a teda aj tvárnitelnosť polotuhrej zliatiny [5]. V tomto prípade rekryštalizácia po 
termomechanickom spracovaní pred čiastočným natavením prispieva k vytvoreniu jemnozrnnej 
štruktúry. Dôležitým parametrom je pritom množstvo uskladnenej energie počas termomechanického 
spracovania, ktorá sa stane hybnou silou pre rekryštalizáciu. Podľa údajov Loué a Suéry [5] v prípade 
zliatiny Al-Si7Mg po valcovaní za studena už redukciou okolo 25 % sa dá dosiahnúť po čiastočnom 
natavení jemná globulárna štruktúra s nepatrným množstvom tekutej fázy uzavretej vo vnútri zŕn. 
Tvárnenie za studena je teda v tomto prípade najrýchlejším spôsobom dosiahnutia výhodnej morfológie 
zŕn, pokiaľ bola dosiahnutá kritická hodnota deformácie pre rekryštalizáciu. Treba však poznamenať, 
že konečná veľkosť zŕn pritom nezávisí od pôvodnej mikroštruktúry [5].    

 

 

4. Štruktúrna podstata tixotrópie 

 Polotuhé zliatiny vykazujú pseudoplastické chovanie, to znamená ich viskozita sa mení so 
zmenou rýchlosti deformácie, pričom pri nízkych hodnotách je viskozita vysoká, pri vysokých nízka. 
Dáva sa to do súvisu s tým, že pri malých rýchlostiach deformácie ci miesania (jedná sa o rychlost 
smyku) vzájomnou kolíziou a koalescenciou tuhých častíc vytvárajú sa akési aglomeráty, ktoré potom 
navonok pôsobia ako veľké tuhé častice, obr.3. 

 Tekutá fáza, obsiahnutá v priestore medzi zrnami aglomerátu sa teda nezúčastňuje toku 
materiálu, čo znamená, že sa materiál chová tak, ako keby mal menší podiel tekutej fázy. Proces 
aglomerácie môže byť reverzibilný v závislosti od rýchlosti deformácie, t.j. pri zvýšení rýchlosti 
aglomeráty sa postupne rozpadávajú, teda materiál bude "redší", pri znížení rýchlosti aglomeráty sa 
znova vytvárajú a materiál "zhustne". Keď toto reverzibilné chovanie je časovo závislé, t.j. po náhlej 
zmene rýchlosti deformácie nový rovnovážny stav nastane až po určitom čase, hovoríme o tixotrópii. 
Keď z rovnovážnej hodnoty viskozity (napr. pri ustálenom miešaní polotuhého materiálu) náhle 
znížime rýchlosť miešania, určitú dobu ešte potrvá, kým sa vytvorí daný stupeň aglomerácie častíc a 
dosiahne sa nový rovnovážny (hustejší) stav. Pri náhlom zvýšení rýchlosti deformácie naopak, určitý 
čas bude potrebný na deaglomeráciu až kým sa dosiahne rovnovážny (redší) stav. Bolo spozorované, že 
pri kontinuálnom raste globúl proces aglomerácie a deaglomerácie nie je úplne reverzibilný, čo svedčí 
o určitých odchýlkach  od tixotrópie v reálnych systémoch. 

 

 

 

 
Fig.3 Agglomeration of globules in a semi-solid material; the entrapped liquid is shaded [based on Ref. 1] 

 

 



 Z experimentálnych metód, ktoré sa môžu uplatniť na vyhodnotenie vplyvu týchto 
štruktúrnych parametrov na deformačný odpor (viskozitu) polotuhých zliatín možno uviesť napr. 
Couette-ov viskozimeter [2,3], tlakovú skúšku medzi paralelnými doskami [6,7,8]  a indentačné 
metódy [7,9]. 

  

Záver 

 Aby sa polotuhý materiál dal úspešne tvárniť, tuhá fáza má mať jemný globulárny tvar. 
Takáto štruktúra sa dosahuje v podstate dvoma spôsobmi: 

Intenzívnym miešaním chladnúcej zliatiny, pričom dendrity sa drobia a cez takzvané rozety 
postupne nadobudnú globulárny tvar. 

Čiastočným natavením klasicky odlievanej zliatiny po vhodnom termomechanickom 
spracovaní, kde počas ohrevu dochádza k rekryštalizácii čo v konečnom dôsledku vedie k 
jemnému globulárnemu zrnu. 

 Tixotrópne chovanie polotuhých zliatín je podmienené tvorbou a rozpadom aglomerátov 
častíc tuhej fázy, pričom tento proces je reverzibilný a závisí od rýchlosti deformácie. 
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