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Abstrakt 
 Injekčné tvárnenie kovov (MIM) je výrobný proces technológie práškovej metallurgie 
(PM) pre tvárnenie súčiastky na hotovo (net shape forming) a má uplatnenie v rôznych 
odvetviach spotrebného priemyslu. MIM je kombináciou možností, ktoré poskytuje injekčné 
tvárnenie plastov z hľadiska geometrie a komplexnosti tvaru a mechanických vlastností, ktoré 
umožňuje vhodná kombinácia zliatin kovov na báze kovových práškov. To znamená, že MIM 
v sebe spája to najlepšie z možností injekčného tvárnenia a PM z dôvodu eliminovania 
dokončovacích operácií, poskytuje ekonomické výhody. Hlavná aplikácia produktov z MIM je 
v automobilových, lekárskych, konzumných a elektronických produktoch. Pri MIM sú kovové 
prášky miešané so spojivom, vzniká granulát, ktorý je následne injekčne tvárnený, výsledkom je 
výlisok v surovom stave. Nasleduje proces odstraňovania spojiva a výlisok sa daľej speká. 
Vyspekaný materiál má vysokú hustotu, vhodný komplex mechanických vlastností a lepší 
finálny povrch než umožňuje použitie tradičnej technológie PM. Hlavné výhody procesu MIM 
predstavuje cenová výhodnosť pre malé tvarovo zložité komponenty, vysoká efektivita 
a vhodnosť pre hromadnú výrobu, dosiahnutie požadovaných vlastností pri vysokej hustote (95 
až 99%) a jemnej mikroštruktúry a tiež výroba súčiastky na hotovo (near net shape). Sú tri 
základné technológie výroby MIM práškov - mechanický, chemický a elektrolytický. 
Charakteristiky prášku sú v značnej miere ovplyvnené spôsobom výroby. Potrebné množstvo 
kovového prášku v granuláte závisí na vlastnostiach prášku ako je veľkosť častíc, tvar častíc a 
trenie medzi časticami.  
 
 
Abstract 
 Metal injection moulding (MIM) is a manufacturing process for the large-scale net 
shape forming of various metal parts. It combines the geometrical complexity possible from 
injection moulded plastic with the mechanical properties of high performance metallic alloys. 
MIM embraces the best practices of injection moulding and powder metallurgy, and because 
machining operations are reduced, there are real associated economic advantages. The main 
applications of injected metallic products are related with the dentistry, electronic equipment, 
laboratory instruments, printed circuits, machinery tools and others. MIM is a process where fine 
powders of metal are mixed with binder and molded by injection to obtain the piece in the green 
state. The binder is then extracted and the metallic specimen is sintered. Specimen produced by 
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this way presents larger density, higher mechanical properties and better superficial finishing 
than specimen produced by traditional powder metallurgy methods. The advantages of injection 
molding process are related to near net shaping pieces that give a minimum cost of machinery, 
high productivity that facilitates a fast molding cycle and mass production, the capability of 
products with complex shape, the high dimensional precision and the quality of the surface 
finishing and automation. The main categories of MIM powder fabrication techniques are 
mechanical fabrication, chemical fabrication, and atomization. There is considerable variety in 
the characteristics of the powder which are determined by those fabrication techniques. The 
good amount of solids depends on the powder characteristics like particle size distribution, 
particle shapes and inter-particles friction.  
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1. Úvod 
 Injekčné tvárnenie kovov (MIM) je výrobný proces technológie práškovej metallurgie 
(PM) pre tvárnenie súčiastky na hotovo (net shape forming) a má uplatnenie v rôznych 
odvetviach spotrebného priemyslu. MIM je kombináciou možností, ktoré poskytuje injekčné 
tvárnenie plastov z hľadiska geometrie a komplexnosti tvaru a mechanických vlastností, ktoré 
umožňuje vhodná kombinácia zliatin kovov na báze kovových práškov. To znamená, že MIM 
v sebe spája to najlepšie z možností injekčného tvárnenia a PM z dôvodu eliminovania 
dokončovacích operácií, poskytuje jednoznačné ekonomické výhody. Hlavná aplikácia 
produktov z MIM je v automobilových, lekárskych, konzumných a elektronických produktoch. 
Pri MIM sú kovové prášky miešané so spojivom, vzniká granulát, ktorý je následne injekčne 
tvárnený, výsledkom je výlisok v surovom stave. Nasleduje proces odstraňovania spojiva 
a výlisok sa ďalej speká. Vyspekaný materiál má vysokú hustotu, vhodný komplex 
mechanických vlastnostía a lepší finálny povrch než umožňuje použitie tradičnej technológie 
PM. Proces MIM je zobrazený na Fig. 1. Kritickým procesom pre MIM je vytvorenie zmesi 
prášok (powder) a spojivo (binder) – granulátu. Hlavným cieľom miešania je pokryť celý povrch 
prášku spojivom. Spojivo je dočasný prostriedok na homogénne vyplnenie formy a na udržanie 
častíc v objeme výlisku pred začiatkom spekania. Spojivový materiál je väčšinou 
viackomponentný systém v prevažnej miere na báze plastov, používajú sa tiež aj termosety 
a vosky. Vytvorená zmes po granulácii (feedstock) vypĺňa dutinu formy pri injekčnom tvárnení 
(injection moulding). Po získaní surového výstreku (green mould) sa z neho odstraňuje spojivo 
(debinding) a získa sa pórovité teleso (pore body), ktoré sa následne speká (sintering). 
Výsledkom je finálny produkt (final product). Podrobnejšie informácie sú v literatúrach [1-6]. 
 Hlavné výhody procesu MIM [5-9] predstavuje cenová výhodnosť pre malé tvarovo 
zložité súčiastky, vysoká efektivita a vhodnosť pre hromadnú výrobu, dosiahnutie požadovaných 
vlastností pri vysokej hustote (95 až 99%) a jemnej mikroštruktúry a tiež výroba súčiastky na 
hotovo (near net shape). Sú tri základné technológie výroby MIM práškov - mechanický, 
chemický a elektrolytický. Výber vhodného kovového prášku už na počiatku procesu limituje 
výsledné technologické možnosti hotového výrobku. Príspevok sa preto podrobnejšie venuje 
materiálom pre MIM a postupu pri jeho výbere. 
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Fig.1 MIM process 
 
 
2. Vlastnosti kovových práškov pre MIM  
 Vhodnosť výberu práškového materiálu pre MIM sa charakterizuje kombináciou 
chemického zloženia, a komplexom fyzikálnych a technologických vlastností. Kvalitné 
vyplnenie formy si vyžaduje reologické správanie sa zmesi prášok-spojivo. Z reologického 
hľadiska sa skúma vzťah medzi napätím a deformáciou látok. Pre MIM je dôležitá súvislosť 
medzi šmykovým napätím a rýchlosťou šmykovej deformácie. Preto z hľadiska kvalitného 
vyplnenia formy je najdôležitejšia vlastnosť viskozita. Pretože väčšina polymérov má viac 
komplexné správanie, tak ich viskozita závisí od rýchlosti šmykovej deformácie, teploty a tlaku. 
Rýchlosť šmykovej deformácie sa podľa Germana [5] pohybuje v rozmedzí od 100 až do 10000 
s-1. Maximálna hodnota vizkozity môže atakovať hranicu 1000 Pa.s.  
 Pre MIM sa najčastejšie používajú prášky z karbonilového Fe, nehrdzavejúcej 
a rýchloreznej ocele, prášky na báze Ni, Co, Al, Ti zliatin Fe-Ni, Fe-Si, Fe-Co-V, W-Co, W-Ni-
Fe, zliatin Cu, nehrdzavejúce (antikorózne) ocele 316, 304, 317, 410, 440 a 630. 
 Vybrané vlastnosti najčastejšie použivaných MIM práškov a vplyv spôsobu výroby 
MIM práškov je uvedený na Fig. 2 [10-13, 16]. 
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Production 
techniques 

Particle size 
[µm] Shape Type of 

powder Cost 

Mechanical 5 – 40 Spherical Gas atomised High 

Mechanical 6 – 40 Rounded, 
ligamental 

Water 
atomised Moderate 

Chemical 0,2 - 10 Rounded to 
spiky Carbonyl Moderate 

 
Fig.2 Properties of MIM metal powders 

 
 
 Fyzikálne vlastnosti, na ktorých sa kladie najväčšia pozornosť sú tvar a veľkosť 
častíc, merný povrch častíc. Všeobecne sa používajú kovové prášky s čo najmenšou veľkosťou 
častíc. Na jednej strane veľmi jemný prášok znižuje reprodukovateľnosť vlastností a na druhej 
strane produkuje menej drsný povrch súčiastky (Fig. 3). Kompromisom je vhodný pomer 
kovového prášku a spojiva v granuláte (obsah spojiva sa pohybuje v rozmedzí 35 až 50 obj. %), 
v ideálnom prípade by spojivo nemalo presiahnuť hranicu 40 obj. %.     
 

Properties Coarse powder Fine powder 

Surface of MIM parts rough smooth 

Green strength lower higher 

Characteristics of MIM weak good 

Wear of equipments and parts higher lower 
 

Fig.3 Effect of powders on various properties [1] 
 
 Z hľadiska distribúcie veľkosti častíc je dôležité, aby sa dosiahlo maximálne plnenie. 
Prítomnosť rozdielnych  veľkostí častíc materiálu vedie k problémom.  
 Z technologického hľadiska je dôležité plnenie zmesi prášok – spojivo (granulát) 
a trenie medzi časticami. Z tohto pohľadu sú dôležité parametre sypná hustota a hustota po 
strasení. Je dôležité pre dosiahnutie nižšej potreby použitia spojiva použiť prášky s čo najvyššou 
hustotou po strasení. Trenie medzi časticami sa posudzuje pomocou meraní tekutosti práškov, 
tzv. uhla uloženia a frikčným indexom, t.j. pomer hustoty po strasení a sypnej hustoty.  
 Z hľadiska trenia je podľa Germana a Cornwalla [17] výhodné získať prášky 
s veľkým sypným uhlom 55°až 60°, pretože tým zabezpečujú vyššiu stabilitu tvaru výlisku 
počas odstraňovania spojiva i spekania a jeho vyššiu pevnosť po odstránení spojiva. 
 
 
3. Záver  
 Z hľadiska chemického zloženia pre výber kovového prášku pre MIM je určujúcim 
kritériom súčiastka, resp. oblasť použitia súčiastky. Fyzikálne charakteristiky práškov vyplývajú 
najmä z postupu ich výroby. Najvhodnejší tvar častíc pre MIM je sférický tvar. S takýmto 
práškom možno dosiahnuť najvyššie plnenie zmesi prášok-spojivo pri zabezpečení dostatočných 
reologických vlastností potrebných pre tvárnenie vstrekovaním a ľahké odstránenie spojiva. 
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Z technologických vlastností vyplýva použiť prášok, ktorý má čo najvyššiu hodnotu hustoty po 
strasení, čím sa minimalizuje potreba použitia spojiva. 
 Počas tvárnenia je spojivo v tekutom stave. Časť spojiva pri tečení vypĺňa 
medzičasticový priestor a nemôže participovať na procesoch tečenia – tvorí tzv. nepohyblivú 
časť spojiva. Na iniciáciu viskózneho toku sa však musí eliminovať v prvom rade 
medzičasticové trenie čo vyžaduje nepatrný prebytok taveniny, čím sa vytvorí tzv. pohyblivá 
časť. Pohyblivá časť spojiva výrazne redukuje viskozitu systému. Ak sa plnenie blíži k maximu, 
všetka tavenina sa stáva nepohyblivou a viskozita výrazne rastie. To znamená, že viskozita 
zmesi prášok-spojivo závisí od množstva pohyblivej taveniny a nie od celkového jej množstva. 
Z uvedeného vyplýva, že maximálne plnenie bude ovplyvňovať veľkosť častíc prášku a ich tvar. 
ideálny práškový materiál by mal spĺňať požiadavky: 

 vyplnenie tvaru formy 
 tvarová stabilita 
 hustota plnenia 
 rýchlosť miešania zmesi prášok-spojivo 
 vysoká kvalita povrchu 
 rýchlosť odstraňovania spojiva. 
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