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Foto  součástky

 

Výzva pro technology

 

Součást byla dříve vyrobena 
z válcového kusu kovu šesti 
operacemi obrábění.
Takové množství operací je 
nevhodné pro velkoseriovou výrobu.
Zákazník hledal alternativní způsob
výroby, který by vedl ke snížení nákladů,
snížení plýtvání materiálem a k možnosti
vyrábět součástku ve velkých sériích

Na počátku byla výzva

Také vlastnosti materiálu požadované
zákazníkem byly velmi unikátní.
Neodpovídala jim  žádná z Indo-MIM slitin. 
Tvrdost materiálu měla být v rozmezí
od 45 do 65 HRB.
Pokud část byla příliš tvrdá,
opotřebovával by se pastorek
a pokud by část byla příliš měkká, 
opotřebovávala by se součástka.
Největší výzvou bylo udržení rovnováhy
mezi tvrdostí a pevností(mim. 445PSI).
Indo-MIM má vlastní laboratoř,
která je jednou z mála MIM laboratoří ve světě
schopných odpovědět na tuto výzvu.

Shrnutí

Za postup výroby a zpracování této krásné
součástky vyhrála společnost Indo-MIM
cenu v kategorii Gear Segment na MPIF.

Indo-MIM navrženou technologií
vznikly úspory ve výši 80%
oproti předchozí technologii.

Objem výroby pro zákazníka
je nyní 3 mil. kusů ročně.
Indo-MIM vyvinula nástroj-formu,
která má čtyři hnízda.
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Válcový polotovar
Vyvrtání otvoru

Proříznutí mezírky

Broušení na horním povrchu

Vytvoření zkosení
Vytvoření zkosení v dolní hraně

Vyvrtání a vystružení 
otvoru

Thread Tapping

Obrobení ozubu

Příprava směsi 
pro vstřikování

Vstřikování

Odstranění 
vazače

Sinterace

Kontrola po 
slinování

Slinutá součástka
(prak�cky ozměrově 

hotová)

Měření rozměrů po 
slinování

Hnědá fáze

Zelená fáze
Vstupní surovina

Proces výroby součástky pomocí MIM
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Machining MIM

Spotřeba materiálu
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tvrzené oceli
cementované oceli
nerezové oceli
nástrojové oceli
magnetické materiály
wolframové slitiny
titan a titanové slitiny

K dispozici je široký výběr materiálů

Kontaktujte nás

 
INDO-MIM

 
 

#45[P], KIADB Industrial Area, 
Hoskote, Bengaluru, Karnataka 
562114 

 

+91 80 2204 8800 

 
innovation@indo-mim.com

 

 

 
Zastoupení pro 

Českou republiku:

 

 Ing. Michal Kašík

 

 

michal.kasik@mim-india.cz

 

Ing. Zuzana Kašíková

 
zuzana.kasikova@mim-india.cz

 

 

www. indo-mim.cz 

www. indo-mim.com
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