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Abstract 

 Production of  structural parts with complex shape from aluminium alloys via semisolid metal 
forming is an alternative to conventional die casting or forging.  Thixoformed  products exhibit better 
ductility and fatigue resistance while such  typical casting defects as e.g. air bubbles  and the 
problematic manipulation with the liquid metal can  be eliminated. The most important processing 
parameters include shear strain rate, heating rate, forming pressure, mould/die temperature which have 
to be strictly controlled because of the narrow temperature interval of the coexistence of liquid and 
solid phases. Semisolid forming may resemble injection moulding for lower solid phase fractions 
(slurries), denominated as thixocasting. In case of a mushy feedstock with a higher solid volume 
fraction the thixoforging forming process is applied. The precondition for a successful forming 
operation is nondendritic solid phase particle shape  in the feedstock, which may be produced by 
rheocasting or via strain induced melt activation (SIMA process). In industrial scale both the 
production of the semisolid material and the proper forming process requires a high degree of computer 
control and  automation.      
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Abstrakt 

 Výroba tvarovo zložitých súčiastok z hliníkových zliatín technológiou tvárnenia v polotuhom 
stave je alternatívou tlakového liatia a zápustkového kovania. Popri lepšej ťažnosti a zvýšenej únavovej 
životnosti  takto vyrobené súčiastky  nevykazujú také typické liacie defekty ako sú bubliny, pričom 
odpadá aj problematická manipulácia s tekutým kovom v prevádzke. Hlavnými technologickými 
parametrami pri tvárnení v polotuhom stave sú rýchlosť šmykovej deformácie, rýchlosť ohrevu, 
tvárniaci tlak, teplota formy, ktorých kontrola musí byť obzvlášť striktná kvôli úzkej teplotnej oblasti 
koexistencie tuhej a tekutej fázy. Tvárnenie polotuhého materiálu s nižším podielom tuhej fázy  
pripomína injekčné vstrekovanie a nazýva sa tixotrópne liatie, kým tuhší kašovitý polotuhý materiál sa 
tvárni v lisoch tixotrópnym kovaním. Podmienkou úspechu tvárniaceho procesu je nedendritický 
východzí materiál, vyrobený reologickým odlievaním alebo procesom deformačnej aktivácie taveniny 
(proces SIMA). Tak výroba vhodného polotuhého materiálu ako aj vlastný proces tvárnenia vyžadujú v 
priemyselných podmienkach vysoký stupeň pocítačového riadenia a automatizácie. 



 

 

Úvod 

 Technológiou tvárnenia v polotuhom stave je alternatívou výroby tvarovo zložitých súčiastok, 
ktoré tradične sa vyrábali odlievaním pod tlakom alebo kovaním. Jedná sa predovšetkým o súčiastky 
pre automobilový priemysel zo zliatin hliníka (Al-Si, Al-4Cu-Mg), ako príklad možno uviesť súčasti 
motora,  závesu, riadenia, bŕzd, atď.  

 Čo sa týka vlastností, materiál vyrobený tvárnením v polotuhom stave nevykazuje vyššie 
pevnostné vlatnosti, ale napr. materiál Al-4Cu-2Mg, vyrobený postupom čiastočného natavenia má 
vyššiu tažnosť[1], nez konvencne spracovaný. Tá istá zliatina, používaná na závesy v automobiloch 
vykazovala vyššiu odolnosť proti únave, než tradične vyrobený materiál [2]. Pre porovnanie 
konkrétnych údajov možno uviesť výsledky z práce Valera et al. [3] s hypereutektickou zliatinou Al-Si, 
zhrnuté v tabuľke 1. 

  
    Table 1 Strength and fracture toughness of extruded and thixoformed hypereutectic Al-Si alloy [3] 

 

 

 

 

 Tieto zlepšené vlastnosti sa dajú dať do súvisu s jemnou globulárnou štruktúrou a menším 
výskytom bublín a pórov. Prednosti technológie tvárnenia v polotuhom stave spočívajú hlavne v tom, 
že spotrebuje menej energie ako odlievanie z tekutého stavu, ktorého manipulácia je oveľa 
problematickejšia v prevádzke, než polotuhého materiálu. S tým súvisí aj tá prednosť, že pri vyplnení 
formy sa jedná o tuhú frontu a nie o tekutú, ktorá často má za následok prítomnosť vzduchových bublín 
v odliatku. Za zmienku stojí aj nižšia hodnota zmrštenia. Tieto aspekty prispievajú k vyššej kvalite 
výrobkov, zhotovených touto technológiou.  

 Pre vývoj technológie spracovania zliatin v polotuhom stave bolo potrebné vykonať dôkladný 
výskum ich reologických vlastností, ako je napr. tok polotuhého materiálu, jeho deformačné správanie, 
ale bolo treba získať aj rozsiahle poznatky o tvorbe mikroštruktúry; krátky prehľad týchto aspektov bol 
poskytnutý v predchádzajúcich číslach tohto časopisu [4-5]. Súčasný vývoj a výskum sa sústreďuje na 
štúdium faktorov, ktoré ovplyvňujú optimálny priebeh tvárniaceho procesu, ako je podiel tuhej fázy, 
procesy ohrevu a vyplnenia formy, typ vlastnej formy, a to pri využití aj matematického modelovania.  

 

 

2. Základné technologické parametre tvárnenia v polotuhom stave 

 Kedže pri tvárnení v polotuhom stave sa pohybujeme v úzkej teplotnej oblasti, kde koexistujú 
tuhá a tekutá fáza, je veľmi dôležitá spoľahlivá kontrola nasledovných technologických parametrov: 

Rýchlosť deformácie - V tejto súvislosti treba podotknúť, že pre polotuhé materiály  pod rýchlosťou 
deformácie sa rozumie rýchlosť šmykovej deformácie γ [s-1], ktorá je v nasledujúcom vzťahu s 
vizkozitou: 
 

 

 η= K . γ (n-1)                        (1) 

kde η je viskozita, K je tzv. konzistencia, charakterizujúca stupeň interakcie častíc tuhej fázy, n je exponent s hodnotou v 
rozmedzí 0,1-0,3. Aby sa forma či zápustka pri tixotrópnom tvarovaní zaplnila, je potrebná určitá minimálna rýchlosť 
deformácie, ktorá v procesoch polotuhého tvárnenia sa pohybuje v rozmedzí 101 až 104 s-1 [6]. Pod touto kritickou hodnotou 
polotuhý materiál vykazuje vysokú viskozitu a vyžaduje veľké sily na dosiahnutie dostatočného toku, keďže medza sklzu 
polotuhých zliatín v závislosti od rýchlosti deformácie a podielu tuhej fázy sa môze pohybovat v širokom rozmedzí   0,01kPa az 
100 MPa.  Rýchlosti toku pod hodnotami horeuvedeného rozmedzia vedú k oddelovaniu tekutej fázy od tuhej, vyšie rýchlosti 
však spôsobujú turbulentný tok, čo môze mať za následok pórovitosť a iné defekty celistvosti. Existuje teda určitá úzka oblasť 



ideálnych rýchlostí čo treba stanoviť pre danú technológiu, materiál, súčiastku a formu na základe súvislostí medzi podielom 
tuhej fázy, viskozitou a rýchlosťou deformácie [7,8]. Pre ilustráciu mozno uviest, ze zliatina Al-Si  má viskozitu pri 55 %-nom 
podiele tuhej fázy v rozmedzí 108 Pa.s a 103 Pa.s, pričom horná hranica platí pre rýchlosť deformácie 10-2 a dolná pre 102s-1 [9 
]. Pri polotuhom tvárnení zliatiny Al-4%Cu s podielom tuhej fázy v rozmedzí 60-90 %  jej viskozita sa pohybuje v rozmedzí 105 
až 109 Pa.s. 

Teplota formy (zápustky) - rozdiel medzi teplotou zápustky a polotuhou zliatinou musí sa udržiavať na 
minimálnej úrovni, predovšetkým z dôvodu zabezpečenia adekvátneho toku materiálu, teda aby 
materiál  "nezamrzol" pri dotyku s formou.  

Tvárniaci  (deformačný ) tlak - táto premenná kontroluje rýchlosť deformácie a popritom má 
dôležitosť v konečnej etape deformácie, ked napr. pri tuhnutí polotuhého materiálu počas tixotrópneho 
kovania treba v uzavretej zápustke udržať tento tlak ešte určitú dobu. 

Spôsob a rýchlosť ohrevu - teplota je tá veličina, ktorá kontroluje pomer tekutej a tuhej fázy v 
polotuhej zliatine, preto sa vyžaduje homogénny ohrev, aby pomer týchto dvoch fáz bol rovnaký v 
celom objeme deformovaného materiálu. Rýchlosť ohrevu má byť čo najvyššia,  ( rádove °C/min), 
pretože dlhšie pobývanie pri vyšších teplotách vedie k rastu častíc tuhej fázy, resp.  k ich koalescencii, 
čo sa prejavuje potom v horšej tvárniteľnosti. Priemyselne sa najvýhodnejší ukázal induktívny ohrev, 
pre ktorý boli vyvinuté špeciálne cievky na zabezpečenie homogénneho rozdelenia teploty v objeme.   

 Konkrétne číselné hodnoty či rozmedzia horeuvedených parametrov sú funkciou takých 
faktorov, ako je zloženie príslušnej zliatiny, (viď rozmedzie medzi teplotou solidu a likvidu), použitý 
spôsob tvárnenia, ale aj tvar vyrábanej súčiastky.  

 

 

3. Tvárniace procesy 

 Termín tixotrópne tvárnenie (thixoforming) v podstate označuje dosiahnutie žiadaného tvaru v 
polotuhom stave. Podmienkou je, aby materiál v teplotnom rozmedzí medzi solidom a likvidom s 
vhodnou štruktúrou sa choval pseudoplasticky, vykazujúc tixotrópiu. Tixotrópne tvárnenie môže sa 
podobať jednak odlievaniu či skôr injekčnému vstrekovaniu (rheocasting, thixocasting), alebo aj 
kovaniu (thixoforging). V prípade tixotrópneho odlievania  môže sa použiť priamo nedendritický 
polotuhý materiál, vyrobený napr. elektromagnetickým miešaním počas chladnutia, s charakterom 
brečky (slurry), alebo čiastočne natavený nedendritický materiál, s kašovitou konzistenciou (mush). 
Schéma postupu je uvedená na obr.1. Pre tixotrópne kovanie prichádza do úvahy prakticky len 
čiastočne natavený materiál s tuhšou kašovitou konzistenciu, alebo nedendritický materiál získaný 
procesom SIMA, schému procesu viď na obr.2. Proces SIMA spočíva v  tom, že tyčový materiál 
zvyčajne neveľkého prierezu sa deformuje za studena do hodnoty kritickej deformácie, po čom sa 
ohreje do oblasti medzi solidus a liquidus. Počas ohrevu nastane rekryštalizácia, zaručujúca jemné 
globulárne častice tuhej fázy v polotuhom materiáli.   

 

 

 

 
 

 
Fig.1 Scheme of  the thixocasting process [based on Ref. 6] 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Fig.2 Scheme of  the thixoforging process SIMA [based on Ref.6] 

 

 

 Procesy polotuhého tvárnenia umožňujú vysoký stupeň automatizácie, pričom čiastočné 
natavenie sa deje počítačovým riadením, transport materiálu robotmi. Je typické, že závody, ktoré 
vyrábajú súčiastky tvárnením v polotuhom stave nepotrebujú zariadenia pre manipuláciu plne tekutým 
materiálom, ktorá je vždy problematickejšia.  

4. Perspektívne oblasti použitia 

 Potenciálne oblasti využitia tvárnenia v polotuhom stave zahrňujú aj procesy kontinuálneho 
charakteru, založené na pretlačovaní [10], či na valcovaní, ktorého usporiadanie s použitím rotačného 
kryštalizátora je schematicky naznačené na obr.3 [11]. V týchto prípadoch úber sa realizuje ešte pred 
frontou úplného tuhnutia, na rozdiel od technológií, uplatňovaných v súvislosti s tradičným kontiliatim. 
Vývoj v oblasti polotuhého kovania ocelí zápasí s problémom vhodných materiálov na zápustky.  

 

 

 

 
Fig.3 Scheme of strip casting process by semi-solid metal forming 

                  (L - liquid phase, S -solid phase) [based on Ref. 6] 

 

 

 Výhodou možno aplikovat tvárnenie v polotuhom stave aj vo výrobe kompozitných 
materiálov s kovovou matricou, kde týmto postupom možno dosiahnuť lepšiu zmáčavosť a 
homogénnejšiu distribúciu dispersoidu, vďaka tomu, že prítomnosť tuhých častíc zliatiny zabraňuje 
usadzovaniu a aglomerácii disperzoidu. Tixotrópne chovanie takéhoto systému je však kvalitatívne 
podobné plne kovovému materiálu. Zvláštnostou týchto systémov je, že keramické častice disperzoidu 
znižujú viskozitu zliatiny tým, že zabraňujú koagulácii tuhých kovových častíc [12]. Najčastejšie sa 
jedná o systémy s jemnými dispersoidmi rôzneho tvaru a chemického zloženia, ako príklad možno 
uviesť zliatiny hliníka disperzne spevnené karbidom kremíka .  

 V polotuhom stave sa môžu tvárniť aj systémy s krehkou tuhou fázou, ako je prípad kovaných 
či valcovaných permanentných magnetov na báze vzácnych zemín, kde však je potrebné materiál pred 
tvárnením zavariť do oceľových kontajnerov z dôvodu ochrany pred oxidáciou a pred praskaním 
[13,14]. 

 Poznatky o vlastnostiach polotuhých systémov poskytujú možnosti praktického uplatnenia aj 
v oblasti práškovej metalurgie (rozstrekovanie v polotuhom stave),  spekania v oblasti supersolidu [15], 
či pri rafinácii kovov, napr. odfiltrovaním tekutej fázy [6].   
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