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Abstrakt 

 Cílem bakalářské práce je charakterizovat technologii injekčního vstřikování kovů 

(MIM) jako progresivní metodu výroby přesných a tvarově komplikovaných komponent pro 

automobilový průmysl. Popis technologie zahrnuje používané materiály, přípravu kovového 

prášku, typy pojiva, používané stroje a zařízení, proces odstraňování pojiva a slinování 

výlisků. V práci jsou rovněž uvedeny nejvýznamnější aplikace MIM výrobků a perspektivy 

této technologie v automobilovém průmyslu.  

Klíčová slova: injekční vstřikování kovů, prášek, pojivo, slinování, komponenty, 

automobilový průmysl 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to characterize the technology of metal injection 

molding (MIM) as the progressive method of production of precise and shape-complicated 

components for automotive industry. The technology description includes the preparation of 

metal powder, binder types, applied machines and equipments, debinding process and 

sintering of compacts. The most important applications of MIM-products and perspectives of 

this technology in automotive industry are also mentioned in this work. 

Keywords: metal injection molding, powder, binder, sintering, components, automotive 

industry 
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1 Úvod 

Technologie injekčního vstřikování kovů do forem, známá pod zkratkou MIM (z 

anglického názvu Metal Injection Moulding), je finančně výhodnou technologií při výrobě 

tvarově velmi složitých, přesných a vysoce odolných strojních součásti malých rozměrů a 

hmotností. Především v porovnání s tradičními metodami tváření kovů se jeví tato 

technologie jako velmi výhodná. Umožňuje totiž rychle a poměrně jednoduše zhotovit 

výrobek složitého tvaru, jako je například vnější a vnitřní závit nebo drážkování. Další 

nespornou výhodou je podstatně větší volnost pro konstruktéry při návrhu součásti, podobně 

jako je tomu u technologie vstřikování plastů. Hmotnost výrobků se pohybuje v rozpětí 

přibližně 0,1 až 250g, přičemž s nižší hmotností výrobku se stává výroba ekonomicky 

výhodnější. Technologie MIM umožňuje zpracovávat široké spektrum konstrukčních 

materiálů, a to především vysoko-pevnostní oceli, nerezové oceli, Ni a Co legované slitiny. 

Dále pak žáruvzdorné slitiny, titan a slitiny mědi. Slitiny s nízkou teplotou tání jako je mosaz, 

bronz, zinek a hliník je možné zpracovat, ovšem za cenu vyšších nákladů. Mnohé materiály 

mohou být tepelně zpracovány pro dosažení požadovaných mechanických vlastností. 

Technologie MIM také dovoluje snadno a efektivně zvýšit výrobní kapacity. V dnešní době 

již MIM zasahuje do poměrně velkého množství průmyslových odvětví, včetně 

automobilového průmyslu. A právě na využití technologie MIM v automobilovém průmyslu 

se zaměřuje tato bakalářská práce. Mým cílem je popsat princip dané technologie, používané 

materiály, pojiva a zařízení. Dále pak uvést specifické využití komponent vyrobených 

technologií MIM v automobilech a aplikované materiály. 

 

2  Technologie injekčního vstřikování kovů 

Technologie injekční vstřikování kovů (MIM) se skládá z několika částí, které jsou 

znázorněny na Obr. 1. V první fázi procesu se smíchá prášek s pojivem, následuje proces 

peletizace, čímž vznikne potřebná surovina pro vstřikování do formy. Po vyjmutí získaného 

polotovaru z formy je nutné před poslední fází procesu – slinováním (nebo-li spékáním) 

odstranit použité pojivo, aby bylo zaručeno dosažení vysoké hustoty výlisku s velmi nízkou 

porozitou. Tento proces je většinou vícestupňový v závislosti na typu použitého pojiva. 

Jednotlivé fáze procesu MIM budou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 
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Obr. 1 Schematické znázornění technologie injekčního vstřikování kovů [1] 

2.1 Příprava prášku 

Vlastnosti práškových materiálů závisí na způsobu jejich výroby, která ovlivňuje 

velikost, tvar, mikrostrukturu, chemické složení a cenu prášku. V tabulce 1 je uvedeno 

porovnání mezi vybranými způsoby výroby z hlediska velikosti a tvaru částic, použití 

materiálů, a také ceny. Technologie výroby práškových materiálů zahrnuje několik metod, 

které se obecně dělí na: mechanické, fyzikálně-mechanické, chemické a elektro-chemické. 

Zlepšení slinovatelnosti prášku lze dosáhnout zmenšením velikosti částic prášku. Tím se 
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zvyšuje jeho měrný povrch a snižuje se povrchová drsnost. Při zvýšení měrného povrchu se 

zvyšuje zároveň hustota poruch. Tyto prášky však na druhé straně vykazují vyšší odpor proti 

plastické deformaci při lisování. Je tedy patrné, že vše má své výhody i nevýhody, některé 

z nich jsou pro lepší přehlednost uvedeny v tabulce 2 [1]. 

Tab. 1 Porovnání způsobů výroby prášků pro MIM [1] 

Technologie 

výroby 

Velikost částic 

[µm] 
Tvar částic Materiály Cena 

Rozstřikování 

plynem 
5 až 40 Kulový kovy, slitiny vysoká 

Rozstřikování 

vodou 
6 až 40 Zaoblený kovy, slitiny střední 

Rozstřikování 

odstředivou silou  
25 až 60 Kulový kovy, slitiny 

střední až 

vysoká 

Redukcí oxidů 1 až 10 
zaoblený 

mnohoúhelníkový 
kovy nízká 

Mletím 1 až 40 Nepravidelný křehké střední 

 

Tab. 2 Charakteristika prášků a jejich vliv na technologii MIM [1] 

Charakteristická 

vlastnost 
Výhody Nevýhody 

Malá velikost 

částic 

rychlejší spékání 

menší vznik defektů při peletizaci 

tvarová stálost 

pomalejší odstranění pojiva 

vyšší výdaje 

větší znečištění 

větší smrštění při spékání 

větší viskozita směsi 

větší seskupování 

Kulový tvar částic 

vyšší hustota 

menší viskozita směsi 

lepší proudění 

nižší pevnost 

sesouvání během odstraňování 

pojiva 

vyšší cena 
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2.1.1 Mechanické způsoby výroby prášku 

Výroba prášku drcením a mletím kovů a kovových slitin se dnes již používá spíše 

jako doplňující metoda pro prášky vyrobené jinými postupy nebo pro rozemílání polotovarů. 

K mletí se používá kulových, vířivých, kladívkových a vibračních mlýnů. 

2.1.2 Fyzikálně-mechanické způsoby výroby prášku 

Výroba prášku rozstřikováním roztaveného kovu spočívá v působení tlakového 

plynu ev. proudu tekutiny, případně odstředivých sil na proud tekutého kovu, přičemž 

vytvořené kapky tuhnou následkem rychlého ochlazení. Řízením podmínek rozstřikování 

(teploty taveniny, viskozity, povrchového napětí a také podmínek ochlazování) lze do určité 

míry ovlivnit základní vlastnosti prášků jako granulometrie, tvar a struktura. 

Princip metody rozstřikování proudu taveniny vodou a pomocí odstředivé síly je 

znázorněn na Obr. 2 a 3. Výroba kovového prášku rozprašováním je charakteristická vysokou 

produktivitou a možnosti relativně snadné automatizace tohoto procesu [2, 3]. 

 

Obr. 2 Rozstřikování taveniny pomocí tekutiny [2] 
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Obr. 3 Mechanické rozstřikování taveniny pomocí odstředivé síly [2] 

2.1.3 Chemické způsoby výroby prášku 

Hlavní chemické procesy v práškové metalurgii zahrnují redukci kovových sloučenin 

ve formě oxidů, uhličitanů, dusičnanů nebo halogenidů pomocí plynných (H2, CO) nebo 

tuhých (C nebo vysoce reaktivní kovy) redukčních činidel. Touto metodou se získávají jak 

běžné, tak i vysokotavitelné kovy. Redukční proces je řízen Gibbsovou volnou energií reakce, 

která musí být negativní. Čím stabilnější je sloučenina, tím silnější redukční činidla musíme 

použít. Změnu volné energie oxidačních reakcí v závislosti na teplotě lze posoudit pomocí 

tzv. Ellinghamova diagramu, který umožňuje stanovit podmínky redukce kovových sloučenin 

na elementární kovy. 

2.1.4 Elektrochemické způsoby výroby prášku 

Elektrolytická výroba prášku zahrnuje dva základní procesy: 1. Elektrolýza vodných 

roztoků a 2. Elektrolýza roztavených tavenin. Mezi hlavní procesní parametry, které mají vliv 

na vlastnosti výsledného produktu, patří: koncentrace kovových iontů, vodivost elektrolytu, 

teplota, napětí, proudová hustota a cirkulace lázně. Charakteristickým rysem prášků, 

připravených elektrolýzou vodných roztoků, je dendritická struktura (Obr. 4). Elektrolytické 

prášky jsou charakteristické svou vysokou čistotou a velkou aktivitou při spékání. Výroba 

měděného prášku používá roztoku síranu mědnatého a kyseliny sírové, jež zaručuje vhodnou 

vodivost elektrolytu [2, 3]. 
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Obr. 4 Dendritická struktura práškové mědi 

2.2 Pojiva 

Pojivo dočasně zajišťuje soudržnost jednotlivých částic kovového prášku během 

procesu vstřikování až do doby, než dojde k procesu spékání. Přesto by pojivo nemělo 

ovlivňovat konečné materiálové složení hotového výrobku a je tedy žádoucí, aby po procesu 

odstranění pojiva nezůstávaly jeho zbytky v materiálu. Pojivo je s kovovým práškem 

smícháno a slisováno do formy pelet, což je výchozí surovina pro proces vstřikování [1]. 

2.2.1 Vlastnosti pojiva 

Tabulka 3 uvádí požadavky na vlastnosti ideálního pojiva, které jsou rozděleny do čtyř 

kategorií s ohledem na průtokové charakteristiky, interakci s kovovým práškem, odstraňování 

pojiva a výrobu pojiva. Velmi důležitým parametrem pojiva je jeho viskozita [1]. 

Tab. 3 Vlastnosti ideálního pojiva [1] 

Průtoková charakteristika 

Viskozita pod 10 Pa.s při vstřikovací teplotě. 

Malá změna viskozity v závislosti na teplotě během procesu vstřikování. 

Velká změna viskozity během procesu ochlazování. 

Interakce s kovovým práškem 

Malý úhel kontaktu. 

Dobrá přilnavost ke kovovému prášku. 

Chemická netečnost i za vysokých tlaků a teplot. 
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Teplotní stabilita během procesu míchání a vstřikování. 

Odstraňování pojiva 

Nekorozivní a netoxické produkty vznikající při odstraňování pojiva. 

Nízký obsah kovu a popelu. 

Teplota rozkladu vyšší než teplota míchání a vstřikování. 

Teplota rozkladu nižší než teplota spékání. 

Kompletní odstranění, když kovový prášek dosáhne strukturní pevnosti. 

Výroba pojiva 

Levné a dostupné. 

Bezpečné pro životní prostředí. 

Netěkavé s nízkou absorpcí vody, vysoká životnost při skladování. 

Nedegraduje při kolísání teploty. 

Vysoká tepelná vodivost.  

Nízký koeficient tepelné roztažnosti. 

2.2.2 Druhy pojiva 

Pojivo se obvykle skládá ze tří hlavních komponent. Požadovanou pevnost pojiva 

zajišťuje polymer, dále obsahuje plnivo, které se musí odstranit již v první fázi odstraňování 

pojiva. Poslední složkou pojiva je povrchově aktivní činidlo, jenž zároveň slouží jako 

lubrikant. Nejčastěji používána pojiva pro technologii MIM jsou na bázi polymerů a lze je 

rozdělit do následujících skupin: 

 Termoplastické směsi 

 Reaktoplastické směsi 

 Systémy založené na vodě 

 Zpevňovací systémy 

 Anorganické systémy 

Mnohé gelové systémy obsahují vodu, takže se v podstatě jedná o kombinaci dvou 

systémů. Většina polymerů je na bázi uhlovodíku. Pojiva na bázi termoplastických a 

termosetických směsí patří mezi hlavní typy pojiv, používaných pro technologii MIM. V 
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tabulce 4 jsou uvedeny příklady konkrétních pojiv, vyvinutých pro MIM technologii, z nichž 

každý druh má své specifické vlastnosti. Pojivo 1 je tvořeno voskem a rozpouštědlem, pojivo 

2 je směs na bázi termoplastu a pojivo 3 obsahuje reaktoplast. Podmínky odstraňování pojiva 

před spékáním mohou být různé, například pojivo 4 lze odstranit v rozpouštědle, pojivo 5 

tepelným rozkladem, a pojivo 6 katalyticky. [1] 

Tab. 4 Pojiva používaná pro MIM  [1] 

Pojivo 1 70% parafínový vosk, 20% mikrokrystalický vosk, 10% metyletylketon 

Pojivo 2 67% polypropylen, 22% mikrokrystalický vosk, 11% kyselina stearová 

Pojivo 3 65% epoxidová pryskyřice, 25% parafínový vosk, 10% butyl stearát  

Pojivo 4 45% polystyrén, 45% rostlinný olej, 5% polyetylén, 5% kyselina stearová 

Pojivo 5 55% parafínový vosk, 35% polyetylen, 10% kyselina stearová 

Pojivo 6 90% polyacetyl, 10% polyetylen   

2.3 Výroba vstupní suroviny (feedstocku) pro vstřikování 

Směs kovového prášku a pojiva v přesném poměru, se zpracovává ve speciálním 

mísícím zařízení. Nejčastějším způsobem přípravy je natavení pojiva a následné dávkování 

kovového prášku do již roztavené hmoty. Během mísení je požadované teplo získáno 

z mechanické práce mísení (střih), přičemž se musí důkladně kontrolovat teplota. Např. při 

použití mísiče s dvojitým šroubem vzroste teplota o 15 až 20 °C nad požadovanou hodnotu.  

Proces míchání končí ve chvíli, kdy jsou částice prášku rovnoměrně rozptýleny v pojivu bez 

vnitřní porozity a aglomerátů. Případné nehomogenity vedou k nerovnoměrné viskozitě, 

vstřikování a obtížích během spékání. Nehomogenity v složení suroviny mohou mít 

v důsledku rozdílného tvaru, velikosti nebo hustoty částic dvojí charakter: a) separace pojiva 

od kovového prášku a b) segregace. Poté následuje proces granulace nebo peletizace pomocí 

granulátoru, resp. extruderu s ohřevem, kdy po ochlazení směsi dostáváme vstupní surovinu 

pro vstřikovací lisy ve formě granulí nebo pelet – viz Obr. 5. Vlastnosti vstupní suroviny 

mohou být ovlivněny především těmito faktory: vlastnosti kovového prášku, složení pojiva, 

mísící poměr mezi kovovým práškem a pojivem, metoda mísení prášku s pojivem a metoda 

peletizace [2, 3]. 
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Obr. 5 Vstupní surovina pro vstřikovací lisy [4] 

2.3.1 Mísící poměr mezi kovovým práškem a pojivem 

Na správně zvoleném mísícím poměru mezi kovovým práškem a pojivem z velké části 

závisí úspěch celého procesu výroby součásti. Příliš malý podíl pojiva ve směsi má za 

následek vysokou viskozitu a vznik vzduchových dutin, které způsobují praskání výlisku 

během procesu odstraňování pojiva. Takto smíchané pojivo je v podstatě nepoužitelné. 

V případě, kdy by směs obsahovala příliš mnoho pojiva, došlo by při procesu odstraňování 

pojiva k rozpadu materiálu v důsledku malého počtu kovových kontaktů mezi velkým 

množstvím kovových částic. Je tedy nutné dodržet správný mísicí poměr, aby se zamezilo 

rozpadání struktury po odstranění pojiva, zamezilo se vzniku vzduchových dutin a zároveň se 

udržela nízká viskozita směsi. Nadbytek pojiva rovněž není žádoucí z důvodu jeho separace 

od kovového prášku během procesu vstřikování a tvorby tenké pojivové vrstvy mezi částmi 

formy. Na obrázku Obr. 6 jsou znázorněny tři různé pozice ve směsi kovový prášek-pojivo: a) 

přebytek pojiva, b) optimální poměr pojiva a kovového prášku a c) nedostatek pojiva [1]. 

 

Obr. 6 Tři možné situace koncentrace pojiva a kovového prášku [1] 
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2.3.2 Míchání a peletizace 

Při procesu míchání směsi tvořené kovovým práškem a pojivem je velmi důležité, aby 

byla výsledná vstupní surovina pro vstřikování homogenní. Pro míchání se používají různé 

druhy mixerů, z nichž každý má své přednosti. Například dvouplanetový mísič nebo mísič se 

sigma noži, které jsou zobrazeny na obr. 7, poskytují v porovnání s extruderem s dvojitým 

šroubem (Obr. 8) ekonomicky výhodnější variantu. Výhodou extruderu s dvojitým šroubem je 

dosažení vyšší homogenity míchané směsi [5]. 

 

Obr. 7 Schéma dvou mixerů  [5] 

 

 

Obr. 8 Schéma dvoušroubového protlačovacího mixeru [5] 
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Vlivem tření a omílaní nástrojů směsí kovového prášku a pojiva může dojít ke 

kontaminaci směsi. Pro minimalizaci této kontaminace je nutné používat mixery vyrobené 

z tvrdé a otěruvzdorné nástrojové oceli. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, vstupní 

surovina pro vstřikovací lisy je nejčastěji ve formě pelet, případně granulí. Porovnání mezi 

granulemi a peletami uvádí tabulka 5 [1]. 

Tab. 5 Rozdíly a porovnání mezi granulací a peletizací [1] 

Granulace Peletizace 

Nepravidelný tvar a velikost Jednotný tvar a velikost 

Směs je ochlazena před granulací Směs je horká 

Nižší homogenita směsi Vyšší homogenita směsi díky protlačování 

Nižší finanční náklady Vyšší finanční náklady 

2.4 Vstřikování do formy 

Proces injekčního vstřikování kovů je obdobný jako u vstřikování plastů. Vstupní 

surovina pro vstřikovací lisy ve formě pelet nebo granulí se ve stroji ohřeje na vstřikovací 

teplotu, při které dosáhne vstřikovaná směs potřebné viskozity. Poté je pomocí šroubovice 

dopravena ke vstřikovací trysce. Cyklus samotného vstřikování začíná uzavřením vstřikovací 

formy a následným vstříknutím ohřáté směsi do dutiny formy. Forma se skládá ze dvou částí, 

z nichž jedna je pevná a druhá pohyblivá. Její rozměry jsou zhruba o 20% větší rozměry než 

finální produkt z důvodu kvůli celkovému smrštění výlisku po spékání. Forma může 

obsahovat jednu nebo více dutin stejného nebo různého tvaru. Jednotlivé dutiny jsou 

propojeny pomocí kanálků. Poté dojde k oddělení vstřikovacího zařízení od formy a po 

ochlazení k vyjmutí součásti pomocí vyrážeče. Celková doba operace až po vyjmutí z formy 

bývá většinou do jedné minuty, přičemž většinu času zabere proces ochlazování. Celý tento 

postup je přehledně znázorněn na obrázku obr. 9 [1]. 



 

 

14 

 

Obr. 9 Schéma jednotlivých cyklů vstřikování směsi do formy  [6] 

2.4.1 Stroje pro vstřikování 

Stroje pro vstřikování kovů jsou takzvané vstřikovací lisy. Typ a velikost 

vstřikovacího lisu se odvíjí od rozměrů a objemu finálního výrobku a od počtu dutin ve 

formě. S větším počtem dutin ve formě je možné během jednoho cyklu vyrobit více výrobků. 

Zjednodušené obecné uspořádání pro vstřikovací lis je znázorněn na obrázcích Obr. 10 a Obr. 

11 [6]. 
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Obr. 10 Obecné uspořádání vstřikovacího lisu [6]  

 

 

Obr. 11 Řez jednotlivými částmi vstřikovacího lisu [6] 

Tabulka 6 shrnuje atributy vstřikovacích lisů. Například pneumatický vstřikovací lis 

využívá tlaku plynu k tomu, aby přemístil roztavenou vstupní surovinu do dutin formy. 

Pneumatické vstřikovací lisy poskytují levné řešení pro součásti malých rozměrů nebo pro 

součásti, které nejsou příliš mechanicky namáhané a vnitřní vady jsou přípustné. Jako příklad 

lze uvést různá potrubí a trysky, či jiné málo zatěžované konstrukční součásti. U 

hydraulických vstřikovacích lisů vtlačuje plunžrový píst roztavenou vstupní surovinu do 

dutin formy působením nadměrného tlaku z důvodu vyrovnání objemového smrštění, které 

normálně nastává během ochlazování materiálu a získání výlisku bez vnitřních vad. 

Pneumatické a hydraulické vstřikovací lisy se tedy používají především pro menší součásti 
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jednoduchých tvarů. Pro větší součásti je používají horizontální šroubové vstřikovací lisy, 

které jsou v technické praxi nejčastěji používané [1].  

Tab. 6 Atributy různých druhů vstřikovacích lisů [1] 

Vlastnosti Možnosti 

Typ stroje 

S reciprokým šroubem (nejčastější) 

Hydraulický s plunžrovým pístem 

Pneumatický 

Orientace vstřikovacího zařízení 
Horizontální (nejčastější) 

Vertikální 

Upínací zařízení 

Hydraulické (nejčastější) 

Pákové 

Elektrické 

Upínací síla 5 až 500 tun (většinou 60 až 100 tun) 

Průměr šroubu 16 až 40 mm (většinou 22 mm) 

Objem vstřikovaného množství suroviny 20 až 200 cm
3
 (většinou 30 cm

3
) 

Výkon motoru 5 až 25 kW (většinou 15 kW) 

Řídicí systém  

Bez zpětné vazby 

Adaptivní 

Se zpětnou vazbou (nejčastější) 

Automatizace 

Manuální 

Poloautomatické (nejčastější) 

Automatické 

 

Typické kombinace vlastností vstřikovacích strojů, požívané v technologii MIM, jsou 

přehledně uvedeny v tabulce 7.  
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Tab. 7 Složení a vlastnosti vstřikovacích lisů [1] 

 

Jednostupňové vstřikovací lisy patří mezi konvenčním typy strojů, kde je natavení 

vstupní suroviny realizováno pomocí skupiny topných elementů, umístěných na válci a 

v důsledku  tření rotačního šroubu uvnitř válce. Roztavená vstupní surovina se akumuluje 

před rotujícím šroubem, dokud jí není dostatek pro vyplnění dutin formy. Poté přestane šroub 

Atributy Nízkotlaké Nízkotonážní Střednětonážní Vysokotonážní 

Typ stroje Pneumatický  

S vratným 

rotačním 

šroubem 

S vratným 

rotačním 

šroubem 

S vratným 

rotačním 

šroubem 

Upínací síla [tun] 0,7 25 75 200 

Typ upínacího 

zařízení  
Pneumatické Hydraulické Pákové Hydraulické 

Výkon 

motoru [kW] 
2 5,5 15 30 

Průměr šroubu 

[mm] 
__________ 18 28 50 

Objem 

vstřikovače [ccm] 
3000 35 70 350 

Rychlost plnění 

[cm
3
/s] 

0,5 46 66 100 

Zdvih vstřikovače 

[cm]  
____________ 9 11 14 

Kapacita 

plasticitátoru 

[kg/h] 

____________ 12 20 40 

Rychlost šroubu 

[mm/s] 
____________ 110 300 110 

Vstřikovací tlak v 

[MPa] 
0,5 190 230 200 

Nejkratší čas 

cyklu [s] 
4,8 2 1,2 3,6 

Maximální 

teplota [°C] 
150 200 200 200 

Řízení 
Bez zpětné 

vazby 
Adaptivní 

Se zpětnou 

vazbou 
Adaptivní 



 

 

18 

rotovat a začne se pohybovat ve směru své osy, čímž vtlačí nahromaděnou směs do dutin 

formy. Po vyplnění formy taveninou se šroub vrátí do výchozí polohy a začne opět rotovat, 

čímž připraví směs pro další cyklus. Celý proces je znázorněn na obrázku Obr. 12. 

Jednostupňový vstřikovací lis má ve srovnání se dvoustupňovým vstřikovacím lisem řadu 

výhod, jako zkrácení času potřebného pro proces vstřikování, samočištění šroubu, aj. [6]. 

 

 

Obr. 12 Sled operací jednostupňového vstřikovacího lisu [6] 

Dvoustupňové vstřikovací lisy jsou další velmi častou alternativou. Požívají jeden 

rotační šroub, podobně jako u jednostupňových vstřikovacích lisů, v kombinaci se 

vstřikovacím pístem. Propojení obou zařízení je zajištěno pomocí přepínacího ventilu, který 

má tři polohy. V první poloze je ventil uzavřen a rotační šroub připravuje roztavenou vstupní 

surovinu. Ve druhé poloze propustí ventil roztavenou směs do akumulátoru. Ve třetí poloze 

ventil propojí akumulátor se vstřikovacím pístem a formou, přičemž dojde ke vstříknutí směsi 

do dutiny formy. Rotační šroub shromažďuje roztavenou vstupní surovinu v akumulátoru a 

rotuje během všech fází procesu. Schéma dvoustupňového vstřikovacího lisu s vodorovným 

uspořádáním je znázorněno na obr. 13, s pravoúhlým uspořádáním pak na obrázku 14. 
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Dvoustupňové vstřikovací lisy disponují řadou výhod, jako konzistentní kvalita roztavené 

vstupní suroviny, velmi přesné dávkování vstřikovaného množství taveniny, vysoká jakost 

produktu, snadná výroba velmi tenkostěnných dílů, aj. Naopak mezi nevýhody patří vyšší 

finanční náklady [6]. 

 

Obr. 13 Schéma dvoustupňového vstřikovacího lisu s vodorovným uspořádáním [6] 

 

Obr. 14 Schéma dvoustupňového vstřikovacího lisu s pravoúhlým uspořádáním [6] 
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2.4.2 Formy pro vstřikovací lisy 

Vstřikovací forma se skládá z několika částí, z nichž hlavní je dutina formy, která 

určuje tvar výrobku. Forma může být navržena pouze s jednou dutinou nebo s několika 

dutinami, které jsou spojeny soustavou plnících kanálů se vstřikovací tryskou (obr. 15 a 16). 

Dutiny forem pro technologii injekčního vstřikování kovů musí být o několik % větší, než 

jsou rozměry konečného výrobku, z důvodu smrštění výlisku po spékání. Základní rozměr 

dutin lze určit pomocí výpočtů, avšak výsledek je značně ovlivněn řadou proměnných veličin 

a může se lišit od reálných hodnot. Proto se v praxi většina forem vyrábí s menšími rozměry 

dutin, které se upraví na finální rozměry až po experimentálním testování a stanovení 

celkového smrštění výlisku. Neméně důležité je optimální navržení plnících kanálů, které se 

provádí za pomocí trojrozměrných počítačových simulací [1]. 

 

Obr. 15 Schéma uspořádání dutin a plnících kanálů ve formě [6] 
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Obr. 16 Uspořádání dutin a plnících kanálů ve formě [6] 

Počet dutin ve formě se volí s ohledem na několik faktorů, mezi které patří počet 

vyrobených součástí, kapacita vstřikovacího lisu, náklady na výrobu formy a potřebná upínací 

síla. V současnosti se nejčastěji používají formy s jednou až osmi dutinami. Formy s větším 

počtem dutin jsou finančně nákladnější a používají se při větším objemu výroby, kdy se 

vynaložené náklady kompenzují snížením nákladů na výrobu daných součástí. Forma je 

rozdělena dělící rovinou na dvě nebo tři části - pohyblivou a pevnou. Tato dělící rovina musí 

být umístěna tak, aby bylo zajištěno snadné vyjmutí součástí z formy. K vyjmutí součásti 

sloučí takzvaný ejektor neboli vyrážeč, který vytlačí součást z dutiny formy. K uzavíraní a 

otevírání formy slouží upínací zařízení, které může být například hydraulické – viz obr. 17 

[1].  
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Obr. 17 Hydraulické upínací zařízení [6] 

Tryska vstřikovacího zařízení je propojena se vstřikovacím kanálem s kuželovitostí 

okolo 5°. Z tohoto kanálu je směs rozváděna do hlavních rozváděcích kanálů. Velikost 

průřezu rozváděcích kanálů má vliv na rychlost celé operace - s větším průřezem kanálů se 

urychluje proces vstřikování, avšak zvyšuje se spotřeba směsi. Z hlediska tepelných a 

hydraulických ztrát je nevhodnější kruhový průřez kanálů. Z hlediska nižších nákladů na 

výrobu formy je však vhodné zvolit kanály například čtvercového průřezu. Důležitá je 

optimalizace proudění v celém systému, aby nedocházelo k vadám ve finálním výrobku. 

Schéma kanálů a dutin je zobrazeno na obrázku Obr. 18 [1]. 
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Obr. 18 Rozdělení dutin a kanálů ve formě [6] 

Velmi důležitou částí je vyústění rozváděcích kanálů do dutiny, tzv. brána. Toto 

vyústění je prvním místem, kde směs po vstřikování ztuhne. Značný vliv na kvalitu výlisku 

má taky umístění a tvar vyústění kanálu, což ovlivňuje proudění směsi do dutiny. Jak je 

patrné z obr. 19a, vyústění kanálu o malém průřezu s nevhodným umístěním způsobuje 

nežádoucí průběh plnění dutiny. Takový průběh plnění je příčinou vzniku vnitřních vad. Větší 

průřez vyústění kanálu a jeho umístění ke stěně dutiny vytváří optimální plnící proud směsi – 

viz obr. 19b. Využívá se zde takzvaného „Coanda efektu“ [1]. 

Síla potřebná pro vyjmutí součásti z formy pomocí ejektoru je závislá zejména na 

ploše povrchu mezi součástí a formou, na koeficientu tření a tepelném smrštění dutiny. Při 

použití příliš velké síly, může dojít k poškození součásti. Tomu lze zamezit snížením tlaku, 

působícího na součást přes čep ejektoru nebo zvětšením kontaktní plochy mezi čepem a 

součásti, což rovněž vede k redukci tlaku [1]. 
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Obr. 19 Proudění směsi ve formě: a) nevhodné proudění směsi; b) optimální plnící proud [1] 

2.4.3 Řízení vstřikovacích lisů 

Všechny operace vstřikovacího lisu jsou řízeny buď počítačem nebo sérií sekvenčních 

kontrol. Sekvenční kontroly snímají řadu parametrů během procesů vstřikování a zajistí 

potřebné korekce během probíhajícího cyklu nebo na začátku nového cyklu. Lze řídit a 

monitorovat různé parametry procesu, jako pohyby, pozice, tlaky, teploty, rychlosti a časy. U 

technologie MIM se používají tři různé druhy řízení: řízení bez zpětné vazby, řízení 

adaptivní a řízení se zpětnou vazbou. Nejjednodušším typem je řízení bez zpětné vazby, tj. 

nastaví se požadované operační parametry, ale nedostávají se zpětně informace o výsledku 

řízení. Dokonalejším typem je řízení adaptivní, které zaznamenává výsledné parametry a 

porovnává je na konci cyklu s požadovanými parametry. Pokud je mezi těmito parametry 

rozdíl, tak systém upraví vstupní parametry v další cyklu vstřikování. Posledním typem je 

řízení se zpětnou vazbou, které nepřetržitě zaznamenává rozdíly mezi požadovanou a 

skutečnou hodnotou. V případě odchýlení od požadované hodnoty upraví systém řízení 

parametry tak, aby byl rozdíl minimální, resp. nulový [1]. 
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2.5 Odstraňování pojiva 

Po vyjmutí výrobku z formy následuje proces odstraňování pojiva, který může 

probíhat různými způsoby v závislosti na typu použitého pojiva. Základní metody 

odstraňování pojiva z výlisků jsou uvedeny v tabulce 8. Po odstranění velké části pojiva musí 

zůstat struktura dostatečně pevná, aby se nezdeformovala nebo nerozpadla. Zároveň nesmí 

docházet ke kontaminaci součástí. Cílem této operace je odstranit pojivo v relativně krátkém 

čase, aniž by došlo k jakýmkoliv defektům. Zbytek pojiva se odstraňuje tepelným rozkladem 

ve slinovací peci těsně před samotným spékáním, kdy dochází pouze k tvorbě bodových 

kontaktů. Pojivo musí být před samotným spékáním kompletně odstraněno, aby mohlo dojít 

k uzavření (eliminaci) pórů a dosažení maximální hustoty výlisku [1]. 

Tab. 8 Porovnání různých způsobů odstraňování pojiva [1] 

Technika 

odstraňování pojiva 
Klíčové funkce Výhody Nevýhody 

Ponoření v 

rozpouštědle 

Umístění součásti do 

rozpouštědla pro 

odstranění hlavní 

části pojiva 

rozkladem. 

Otevírají se póry, což 

napomáhá další 

degradaci pojiva. 

Nutnost vysoušet 

součást před 

spékáním, nebezpečí 

při manipulaci 

s rozpouštědlem. 

Superkritická 

extrakce 

Zvýšení teploty a 

tlaku nad kritický 

bod a rozpuštění 

pojiva.  

Minimální vznik 

defektů. 

Vyžaduje přesnou 

regulaci teploty a 

tlaku. 

Rozpouštědlo ve 

formě páry  

Vložení součásti do 

páry z rozpouštědla a 

kondenzace pro 

odstranění hlavní 

části pojiva. 

Nízká teplota 

součásti 

minimalizuje 

defekty. 

Vysoušení a 

zdravotní rizika díky 

rozpouštědlu. 

Katalycká 

depolymerizace 

Ohřátí součásti 

v atmosféře 

obsahující 

katalyzátor pro 

depolymerizaci. 

Vysoký stupeň 

automatizace. 

Riziko při práci 

s kyselinou. 
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2.6 Slinování (spékání) 

Integrita struktury je výsledkem slinování, při kterém se jednotlivé částice spojí 

v koherentní pevnou hmotu. Dochází k přiblížení částic kovu a odstranění pórů, což vede ke 

značnému smrštění součásti. Rozměrové změny součásti po slinování v důsledku smrštění 

jsou patrné z obr. 20. Proces slinování probíhá při  homologických teplotách 0,65 až 0,8 

složky s nejvyšší teplotou tání. Slinováním vzniká kovové těleso při teplotách pod teplotou 

tavení prášku. Výrobky, u kterých je přípustná nebo žádaná porezita se slinují obvykle 

jednou. Pokud jsou nároky vyšší, provádí se slinování ve více krocích, obvykle ve dvou. U 

vícesložkových soustav je teplota slinování závislá na složce, která má nejvyšší hodnotu 

teploty tavení. V případech, kdy tato teplota převyšuje teplotu tavení jiné složky soustavy, se 

jedná o slinování za vzniku kapalné fáze. Při slinování probíhá difuze a proto jsou 

rozhodujícími faktory teplota a čas. K posouzení kvality slinování se obvykle zkoumá hustota, 

pevnost nebo některé z fyzikálních veličin. Proces slinování rozdělujeme na dvě nebo tři 

základní fáze: tvorba a růst mezičásticových spojení, zmenšování objemu spojitých pórů, 

zmenšování izolovaných pórů  [1, 7].  

 

Obr. 20 Součást během výroby: a) součást po vstřikování, b) součást po odstranění pojiva, c) 

součást po spékání [7] 

2.6.1 Slinování jednosložkových soustav 

U jednosložkových soustav probíhá slinování v tuhém stavu. Dvě kulové částice o 

poloměru r0 mají tendenci vytvořit společnou kouli o poloměru rf , tím dojde ke zmenšení 

celkového povrchu a snížení povrchové energie. Postup při slinování dvou sférických částic 

znázorňuje obrázek 21. 
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Obr. 21 Schéma stadií slinování dvou sférických částic [2] 

V první fázi slinování dochází mezi oddělenými částicemi práškového kovu ke vzniku 

a narůstání mezičásticových spojení, v druhé dochází ke zmenšování středního rozměru pórů 

za snížení povrchové energie. V konečné fázi slinování se ztrácí spojení pórů s jednotlivými 

částicemi prášku [2].   

2.6.2 Slinování vícesložkových soustav 

Práškovou metalurgií lze zhotovit výrobky, které jsou směsí různých kovů 

v libovolném poměru. Je tak možné slinovat i kovy s nekovy. Ve vícesložkových soustavách 

probíhá slinování odlišným způsobem. Jednotlivé fáze ve směsi prášků nejsou při teplotě 

slinování v rovnováze a slinování probíhá nejen snahou snížení volné povrchové energie a 

hustoty poruch, ale závisí i na procesech heterodifúze přibližujících se k rovnováze systému. 

Systémy dělíme do dvou skupin: bez přítomnosti tekuté fáze. S přítomností tekuté fáze. Na 

obrázku 22 jsou zobrazeny binární systémy: a) s úplnou rozpustností, b) s omezenou 

rozpustností. U systému, který obsahuje složky vzájemně nerozpustné, rozhoduje o slinování 

povrchové napětí [2, 3].   

 

 

Obr. 22 Vztah binárních diagramů a vytváření fází v oblasti styku částic / Ta - teplota 

slinování / [2] 
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2.6.3 Slinování za vzniku kapalné fáze 

Velmi důležité jsou soustavy se vznikem kapalné fáze při slinování jako: slinuté 

karbidy aj. Tyto soustavy jsou charakteristické lepší slinovatelností a rychlejším slinutím 

v porovnání se soustavami bez vzniku kapalné fáze. Je to způsobeno nižší aktivační energií na 

rozhraní kov-tekutá fáze. Přenos materiálu tedy neprobíhá povrchovou difuzí, ale přes tekutou 

fázi. Při teplotě slinování musí být určitá rozpustnost základního kovu v kapalné fázi. 

Pozitivní vliv kapalné fáze trvá, dokud se nenasytí základním kovem. Usnadnění procesu 

difuze vede k velkému snížení pórovitosti, což vede k velkému smrštění. [2]. 

2.6.4 Aktivace procesu slinování 

Aktivace procesu slinování má za úkol zkrátit dobu nebo teplotu slinování, k dosažení 

požadované hustoty. Aktivace povrchové difúze a procesu sublimace-kondenzace ovlivňuje 

počáteční stadia slinování, které probíhají za nízkých teplot. Povrchová difúze se zesiluje při 

redukování oxidických povlaků práškových kovů (Fe, Ni, W, Cu). Aktivace objemového 

tečení se provádí zvyšováním koncentrace vnitřních poruch. Důležité je zachovat vysokou 

hustotu poruch i za slinovacích teplot. Toho je možno docílit rychlým ohřevem [2, 3]. 

3  Aplikace MIM komponent v automobilech 

Technologie injekčního vstřikování kovů doznala v posledních letech velkého 

rozšíření do automobilového průmyslu. Jelikož je v automobilovém průmyslu velká sériovost 

výroby a vysoký objem zakázek, stává se pro něj technologie MIM velmi výhodnou. Jak je 

patrné z obr. 23, největší uplatnění MIM komponent se nachází v automobilovém průmyslu. 

Na obrázku 24 jsou označeny různé konstrukční části automobilu ve kterých se používají 

MIM komponenty [8]. 

 

Obr. 23 Podíl MIM komponent v jednotlivých odvětvích [7] 
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Obr. 24 Využití MIM komponent v konstrukčních částech automobilu [9] 

3.1 Motorové části 

Motorové součásti se řadí mezi velmi namáhané komponenty, vyžadující vysokou 

pevnost, tepelnou odolnost, nízkou hmotnost a přesné rozměry [9].  

3.1.1 Ventilové rozvody 

Příkladem aplikace MIM technologie je výroba vahadel ventilových rozvodů – viz 

obr. 25. Ventilová vodítka a především ventilová sedla - viz obr. 26 jsou tepelně a 

mechanicky velmi namáhané součásti, jsou zhotoveny z teplotně a mechanicky odolných 

slitin [8]. 

 

Obr. 25 Ventilová vahadla [8] 
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Obr. 26 Ventilový systém spalovacího motoru [10] 

 

Slitina pro ventilová vodítka viz – obr. 27 se používá díky její vynikající odolnosti 

proti opotřebení zajištěné precipitačně vytvrzenou fází slitiny Fe-P-C a výborným kluzným 

vlastnostem. Kluzné vlastnosti výrazně zlepšuje volný grafit, který je v této slitině obsažen. 

Přítomnosti pórů ve slitině umožňuje lepší přilnavost potřebného olejového filmu. Jsou to 

právě póry, jenž zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení ve srovnání s ventilovými 

vodítky vyrobenými klasickou metodou. [10] 

 

Obr. 27 Mikrostruktura slitiny ventilového vodítka [10] 
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3.1.2 Výfuková turbodmychadla 

Hlavní využití MIM komponent v motorech automobilů se nachází především ve 

výrobě rotačních součástí turbodmychadel - viz obr. 28. Tyto komponenty jsou vyráběny ze 

superslitin na bázi niklu. Pro turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek se vyrábějí 

komponenty, které slouží k regulaci plnícího tlaku.  Klíčovými prvky tohoto systému jsou 

aerodynamicky tvarované pohyblivé lopatky – viz obr. 29. Tyto komponenty jsou vystaveny 

vysokým teplotám a koroznímu prostředí. [11]. 

 

Obr. 28 Rotor turbodmychadla [8] 

 

 

Obr. 29 Komponenty turbodmychadla s proměnnou geometrií lopatek. [11] 

 

V posledních letech je stále důležitější vývoj technologií, které snižují negativní dopad 

automobilů na životní prostředí. Pro snížení emisí byl vyvinut systém recirkulace výfukových 

plynů EGR. Tyto komponenty jsou vystaveny vysokým teplotám a mechanickému namáhání. 

Pro tyto aplikace se používají tepelně a mechanicky odolné materiály založené na nerezové 
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oceli nebo žáruvzdorné litině. Na obrázku 30 je zobrazena mikrostruktura spékaného 

materiálu na bázi chromu s rovnoměrně rozptýleným karbidem chromu. Tento materiál se 

vyznačuje vysokou korozivzdorností při teplotách nad 700°C [10]. 

 

 

Obr. 30 Mikrostruktura materiálu s vysokou tepelnou odolností [10] 

3.1.3 Ostatní součásti agregátů 

Další aplikací jsou součásti velmi malých rozměrů a komplexních tvarů, které je velmi 

těžké vyrobit klasickými metodami. Příkladem je chladící tryska pístu, která je 

dokumentována na obr. 31. Rozvodová kola a kladky spalovacích motorů je rovněž výhodné 

vyrábět pomocí technologie MIM, jelikož se jedná o součásti komplexních tvarů, navíc užití 

MIM přináší snížení hmotnosti těchto součástí. Rozvodová kola jsou dokumentována na obr. 

32 [8]. 

 

Obr. 31 Chladící tryska pístu [7] 
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Obr. 32 Rozvodová kola spalovacího motoru [12] 

Některé motory se vstřikováním paliva mohou využívat svorky, které slouží 

k uchycení elektromagnetických vstřikovacích ventilů viz – obr. 33 a 34. 

 

Obr. 33 Uchycení vstřikovacího ventilu svorkou [12] 

 

Obr. 34 Různá provedení svorek [12] 
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Manuální převodovky a spojky jsou ovládané pomocí mechanismů, které jsou čím dál 

komplikovanější. Pro zaručení spolehlivého a hladkého chodu se osvědčily součásti vyrobené 

technologií MIM viz – obr. 35 [12].  

 

Obr. 35 Prvky ovládacích mechanismů převodovky [12] 

 

 

3.2 Části karoserie a interiéru 

3.2.1 Sedadla a prvky pro optimalizaci ergonomie  

Rostoucí požadavky zákazníků na pohodlí v kombinaci s nutností, aby řidiči různých 

postav mohli co nejpohodlněji ovládat automobil a všechny ovládací prvky, vedly k vývoji 

nových systémů. MIM technologie se ukázala jako ideálním řešením pro tyto náročné 

aplikace díky schopnosti dodat výrobky velmi složitých tvarů s vysokou pevností. Obrázek 36 

dává představu o použitých komponentech pro nastavování sedadel. Na obrázku 37 jsou 

komponenty nastavitelného sloupku řízení, který je dnes již standardem u všech současných 

automobilů [12].   
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Obr. 36 Komponenty pro nastavení sedadel [12] 

 

Obr. 37 Prvky pro nastavení sloupku řízení [12] 

3.2.2 Bezpečnostní prvky  

Požadavky na zvyšování bezpečnosti automobilů neustále rostou. Taktéž zákazníci 

dávají přednost bezpečnějším automobilům. To vše vede k potřebě intenzivního vývoje 

bezpečnostních prvků. Technologie MIM se pro tuto oblast využití velmi osvědčila. Součást 

systému bezpečnostních pásů představuje obr. 38 a 39 [12]. 
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Obr. 38 Součást systému bezpečnostních pásů [12] 

 

Obr. 39 Systém samonavíjecích bezpečnostních pásů [12] 

 

3.2.3 Ostatní prvky karoserie a interiéru 

Na karoserii a v interiéru můžeme nalézt celou řadu dalších MIM komponent (obr. 40) 

a jejich počet bude do budoucna jistě přibývat. 

 

Obr. 40 Různé prvky MIM komponent pro karoserii a interiér [11] 
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4  Materiály používané pro výrobu MIM komponent 

Jednou ze silných stránek technologie injekčního vstřikování kovů je široké spektrum 

materiálů, které mohou být použity při výrobě součástí. Součásti vyrobené technologií MIM 

vykazují velmi dobré výsledky při únavových zkouškách materiálů [13]. 

4.1 Cementované oceli 

Tyto oceli se v automobilovém průmyslu používají pro výrobu vačkových hřídelí, 

věnců ozubených kol, segmentů řazení a různých mechanických součástí. V tabulce 9 jsou 

uvedeny mechanické vlastnosti vybraných materiálů používaných v automobilovém 

průmyslu. Tabulka 10 udává chemické složení vybraných materiálů. 

Tab. 9 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A [%] 
Tvrdost 

[HV10] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

IMET Ni 2 280 140 25 90 > 7,4 

IMET Ni 8  350 200 15 90 > 7,4 

IMET Ni Cr Mo 2 650 400 3 200 > 7,4 

 

Tab. 10 Chemické složení vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Chemické složení 

C  Ni  Cr  Mo  Fe  

(hm.%) 

IMET Ni 2 < 0,1 1,9-2,2   zbytek 

IMET Ni 8 < 0,1 7,5-8,5   zbytek 

IMET Ni Cr Mo 2 0,12-0,23 0,4-0,7 0,4-0,6 0,15-0,25 zbytek 
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4.2 Nerezové oceli 

Nerezové oceli jsou nedílnou součásti automobilového průmyslu jak po stránce 

funkční tak i vzhledové. Vzhledem k tomu že je velké množství součástí automobilu 

vystaveno koroznímu prostředí, je použití nerezových ocelí velmi žádoucí. Používají se 

například pro součásti palivového systému. Mechanické vlastnosti vybraných materiálů jsou 

v tabulce 11 a jejich chemické složení v tabulce 12. 

Tab. 11 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A [%] 
Tvrdost 

[HV10] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

IMET 316 L 450 160 40 105 > 7,6 

IMET 430 L 350 200 20 190 > 7,4 

IMET 17-4 PH 800-1000 700-950 2-3 250-350 > 7,5 

 

 

Tab. 12 Chemické složení vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Chemické složení 

C Ni Cr Mo Mn Si Cu Nb Fe 

(hm.%) 

IMET 316 L < 0.03 
10,0-

14,0 

16,0-

18,0 

2,0-

3,0 
< 2,00 

< 

1,00 
  zbytek 

IMET 430 L < 0.08  
15,5-

17,5 
 < 1,00 

< 

1,00 
  zbytek 

IMET 17-4 PH < 0.07 
3,0-

5,0 

15-

17,5 
 < 1,00 

< 

1,00 

3,0-

5,0 

0,15-

0,45 
zbytek 

 



 

 

39 

4.3 Zušlechtěné oceli 

Zušlechtěné oceli mají vyšší pevnost, ale lze je dobře obrábět. Zušlechtěná ocel je 

částečně houževnatá. Zušlechťování se skládá z kalení a popuštění oceli. Při zušlechťování 

nejde primárně o tvrdost oceli, ale o zlepšení mechanických vlastností, např. pevnosti v tahu a 

struktury oceli. Tyto oceli se používají například na výrobu částí převodovek a různých 

mechanicky namáhaných součásti. Tyto oceli se navíc vyznačují nízkou tepelnou roztažností. 

Mechanické vlastnosti vybraných ocelí uvádí tab. 13. V tabulce 14 je uvedeno chemické 

složení vybraných ocelí. 

Tab. 13 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů [12] 

Materiál 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A [%] 
Tvrdost 

[HV10] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

IMET Cr Mo 4 600-1350 350-1150 2-4 110-450 > 7,4 

IMET 8740 600-1600 350-1100 5 180-450 > 7,4 

 

 

 

Tab. 14 Chemické složení vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Chemické složení 

C Ni Cr Mo Mn Si Fe 

(hm.%) 

IMET Cr Mo 4 
0,32-

0,43 
 0,9-1,2 

0,15-

0,30 
  zbytek 

IMET 8740 
0,45-

0,55 
0,5-0,8 0,4-0,6 

0,25-

0,40 
< 0,1 

0,3-

0,55 
zbytek 
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4.4 Magneticky měkké oceli 

Magneticky měkké oceli  po vyjmutí z magnetického pole své magnetické vlastnosti 

ztrácejí. Tyto oceli se používají např. pro výrobu rotorů a statorů. Vybrané materiály a jejich 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 15. Chemické složení vybraných materiálů 

uvádí tab. 16. 

Tab. 15 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A [%] 
Tvrdost 

[HV10] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

IMET Si 3 450 300 20 160 > 7,4 

IMET FN 50 400 150 25 110 > 7,4 

IMET F S 220 100 40 60 > 7,4 

 

 

 

Tab. 16 Chemické složení vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Chemické složení 

C Ni Fe 

 

IMET Si 3 < 0,1 2,5-3,0 zbytek 

IMET FN 50 < 0,1 49,5-50,5 zbytek 

IMET F S < 0,1  zbytek 

 



 

 

41 

4.5 Slitiny pro vysokoteplotní aplikace 

Moderní spalovací motory jsou většinou vybaveny přeplňováním v podobě 

výfukového turbodmychadla. Výfuková turbodmychadla jsou vystavena vysokým pracovním 

teplotám a mechanickému namáhání, navíc jsou vystavena koroznímu prostředí. Proto jsou 

kladeny vysoké požadavky na materiál z něhož jsou vyrobeny. Použité materiály se vyznačují 

vysokým obsahem chromu (viz-tab. 17) pro zvýšení korozivzdornosti, vysokou odolností 

proti mechanickému opotřebení a tepelnou odolností až do 850 °C. Mechanické vlastnosti 

vybraných materiálů jsou uvedeny v tabulce 18 [13]. 

 

Tab. 17 Chemické složení vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Chemické složení 

C Ni Cr Mo Si Mn V Fe 

(hm.%) 

IMET GHS-4 
2,0-

2,4 

38,0-

42,0 

11,0-

13,0 

5,0-

7,0 
1,5-1,9 0,8-1,3 0,8-1,0 zbytek 

IMET 310N 
0,2-

0,5 

19,0-

22,0 

24,0-

26,0 
 

0,75-

1,3 
< 1,5  zbytek 

 

 

Tab. 18 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů [13] 

Materiál 

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A [%] 
Tvrdost 

[HV10] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

IMET GHS-4 700 550 1 310 > 7,7 

IMET 310N 650 380 7 220 > 7,55 
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5 Závěr 

Z této bakalářské práce, zaměřené na technologii injekčního vstřikování kovů a její 

využití v automobilovém průmyslu, je patrné, že tato technologie přináší řadu výhod a nových 

výrobních možností. Jedná se o technologii, která vznikla kombinací práškové metalurgie a 

injekčního vstřikování plastů. Díky tomu mají konstruktéři mnohem větší volnost při návrhu 

složitých součásti a nejsou tolik limitováni výrobnímu možnostmi dané technologie. To vede 

ke značnému pokroku při vývoji automobilových součástí. Technologie injekčního 

vstřikování kovů se navíc ukázala jako výhodná i z ekonomického hlediska, což je v dnešní 

době díky rostoucí konkurenci na trhu velice důležité. V automobilovém průmyslu se 

využívají materiály různých vlastností podle potřeb dané součásti. Jelikož lze za pomoci 

injekčního vstřikování kovů zpracovávat širokou škálu materiálů nachází tato technologie 

uplatnění ve většině konstrukčních částí automobilů. Komponenty vyrobené touto technologií 

najdeme v motorech, interiérech, ale také na karoseriích automobilů. Do budoucna lze 

předpokládat rozvoj technologie injekčního vstřikování kovů v oblasti automobilového 

průmyslu právě díky výše zmíněným výhodám. 
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