
Celem firmy Bodycote jest współpraca z wiodącymi zakładami 
produkcyjnymi, zmierzająca do stałego doskonalenia wyrobów 
oraz utrzymania wysokiego poziomu innowacyjności.
Zarówno firmy o światowym zasięgu działania, jak i lokalne 
przedsiębiorstwa w wyniku współpracy z Bodycote mają możli-
wość korzystania z naszego know-how, wiedzy i nowoczesnej 
techniki.

Bodycote oferuje Państwu róznorodne procesy obróbki 
cieplnej, spiekania izostatycznego, technologii obróbek 
powierzchniowych oraz kompleksowe badania materiałowe.

Nasz zespół pracowników z wysoko wykwalifikowanymi 
i doświadczonymi fachowcami w zagadnieniach obróbki 
cieplnej i materiałoznawstwa jest do Państwa dyspozycji.

BODYCOTE jest jedną z największych międzynarodowych firm 
świadczących usługi w zakresie obróbki cieplnej i cieplno- 
chemicznej, znaną na całym świecie.

Wybór naszej firmy jako kompetentnego partnera w obróbce 
cieplnej pozwala uzyskać dostęp do szerokiego spektrum 
najnowocześniejszych technologii obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej.

Wiele przedsiębiorstw przekonuje się o zaletach wykonywania 
pewnych procesów w kooperacji, dlatego zdecydowało się 
inwestować w produkcję podstawową, a obróbkę cieplną 
zlecać w ramach usług.
Wszystkie nasze zakłady oferujące usługi w obróbce cieplnej 
i cieplno-chemicznej posiadają certyfikaty zintegrowanego systemu 
zarządzania w zakresie świadczenia usług obróbki cieplnej
zgodnie ze standardami PN-EN ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

Obróbka cieplna BODYCOTE Polska

 

Świebodzin
ul. Świerczewskiego 76
66-200 Świebodzin
tel.: +48 (68) 382 85 10
fax: +48 (68) 382 59 24
e-mail: swiebodzin@bodycote.com

Częstochowa
ul. Wilgowa 65D
42-271 Częstochowa
tel.: + 48 34 365 50 35
fax: + 48 34 365 47 48
e-mail: czestochowa@bodycote.com

Chełmno
ul. Słowackiego 3a
86-200 Chełmno
tel.: +48 (56) 676 20 67
tel./fax: +48 (56) 676 29 33
e-mail: chelmno@bodycote.com

Zabrze
ul. Handlowa 2
41-807 Zabrze
tel.: +48 (32) 273 82 74, 273 82 75
fax: +48 (32) 273 83 00
e-mail: zabrze@bodycote.com

Warszawa
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
tel.: +48 (22) 834 97 17, 834 91 96
fax: +48 (22) 834 97 17 wew. 107
e-mail: warszawa@bodycote.com

Bodycote – ZABRZE
Zakład świadczy usługi obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej w zakresie:
Nawęglania (głębokość warstwy nawęglonej do 6 mm), węglo-
azotowania, ulepszania cieplnego w atmosferach ochronnych, 
normalizacji i wyżarzania. 
Zastosowanie systemu komputerowego pozwala na stały monito-
ring i archiwizację przebiegów wykonywanych procesów.
Obróbka cieplna elementów dla przemysłu górniczego, motory-
zacji, lotnictwa, przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego.
Specjalizacja w obróbce kół zębatych, sworzni, wałów, wałków 
uzębionych, krzyżaków oraz narzędzi tłocznych, noży oraz
wykrojników ze stali niskostopowych itp. 
Wymiary pieców do nawęglania, wyżarzania, normalizacji
(piece wgłębne: Ø 1250x2500 mm;
piece komorowe: 1100x800x750 mm).
Wymiary pieców do węgloazotowania
(piece komorowe: 1100x800x750 mm).
Wymiary pieców do ulepszania cieplnego
(piece wgłębne Ø 1000x1600 mm;
piece komorowe 1100x800x750 mm).
Wykonujemy hartowania w specjalnych przyrządach.
Wykonujemy hartowanie na prasach hartowniczych 
przy zastosowaniu pieców obrotowych (do Ø 650 mm).
Wymrażania w celu likwidacji austenitu szczątkowego, powodu-
jącego podwyższenie twardości i stabilizację wymiarów
(wymiary komory: 1100x800x750 mm). 

Bodycote – CHEŁMNO
Zakład świadczy usługi obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej w zakresie:
Azotowania gazowego Nitreg® elementów 
form wtryskowych, narzędzi do tłoczenia i kucia 
oraz elementów ze stali konstrukcyjnych dla 
przemysłu maszynowego i motoryzacji
(wymiary pieca: Ø 1200x2500mm).
Azotowania antykorozyjnego Nitreg® 
z kontrolą potencjału i składu fazowego warstwy 
wierzchniej elementów, dające pokrycia odpor-
ne na ścieranie i korozję (kolor czarny – mat)
(wymiary pieca: Ø 1200x2500mm).
Nawęglania i węgloazotowania gazowego 
z kontrolą potencjału węglowego elementów ze 
stali konstrukcyjnych np. kół zębatych, wałków, 
sworzni, itp. 
(wymiary pieców: 800x500x400 mm). 
Hartowania i odpuszczania w piecu próżnio-
wym z chłodzeniem w azocie narzędzi ze stali 
szybkotnących oraz elementów i narzędzi ze 
stali do pracy na zimno i na gorąco (wymiary 
pieca: 700x700x500 mm).

Bodycote – CZĘSTOCHOWA
Zakład świadczy usługi obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej w zakresie:
Azotowania gazowego Nitreg®: elementów 
form wtryskowych i odlewniczych oraz form
do gumy, matryc do wyciskania profili aluminio-
wych a także do kucia na gorąco, narzędzi 
tłocznych i wykrawających ze stali do pracy 
na zimno, elementów dla przemysłu narzędzio-
wego, maszynowego, motoryzacyjnego 
oraz górnictwa. Projektujemy i wykonujemy 
specjalne procesy według wymagań klientów
(wymiary pieców: Ø 1000x1500 mm;
Ø 800x2000 mm).
Możliwość azotowania stali austenitycznych 
(wymiar pieca Ø 1000x1500 mm).
Hartowania i odpuszczania w jednym cyklu 
w piecach próżniowych z wysokościśnieniowym 
chłodzeniem w azocie: elementów form 
odlewniczych, matryc kuźniczych, matryc do 
wyciskania aluminium i innych narzędzi ze stali 
do pracy na gorąco oraz narzędzi tłocznych 
i wykrojników ze stali wysoko i średniostopo-
wych do pracy na zimno
(wymiar pieca: 1000x700x650 mm).
Przesycania stali nierdzewnych 
w piecu próżniowym z chłodzeniem w azocie
(wymiar pieca: 1000x700x650 mm).
Labolatorium. Zakład posiada laboratorium 
metalograficzne zdolne przeprowadzić eksperty-
zy materiałowe, m.in. analizę mikrostruktury, 
pomiary twardości, mikrotwardości, rozkłady 
twardości na przekrojach warstw otrzymanych 
w procesach obróbki cieplno-chemicznej.

Bodycote – WARSZAWA
Zakład świadczy usługi obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej w zakresie:
Lutowania i wyżarzania próżniowego elemen-
tów ze stali konstrukcyjnych np. części 
samochodowych i maszyn. 
(wymiary pieców:  Ø 1200 x 1200mm,  
1200 x 800 x 800mm).
Hartowania i odpuszczania w piecach 
próżniowych z wysokociśnieniowym chłodze-
niem w azocie: elementów ze stali do pracy na 
gorąco i na zimno, elementów form odlewni-
czych, matryc kuźniczych oraz narzędzi ze stali 
szybkotnących
(wymiary pieców: Ø 1200x1200 mm, 
1200x800x800 mm, 900x500x600 mm).
Azotowania gazowego Nitreg® elementów 
form wtryskowych i odlewniczych, matryc do 
wyciskania aluminium oraz do kucia na gorąco. 
Narzędzi tłocznych i wykrawających ze stali do 
pracy na zimno, elementów dla przemysłu 
maszynowego i motoryzacyjnego
(wymiary pica Ø 1200x2500 mm). 
Azotonawęglania gazowego Nitreg®, którego 
celem jest uzyskanie utwardzonej, odpornej na 
ścieranie warstwy wierzchniej materiału, 
praktycznie bez deformacji kształtu i zmian 
wymiarowych obrabianego narzędzia lub detalu
(wymiary pieców Ø 1200x2500 mm).
Nawęglania próżniowego LPC (Low Pressure 
Carburizing) (czysta metaliczna powierzchnia) 
z możliwością  chłodzenia w sprzężonym azocie. 
Pełna automatyzacja i powtarzalność procesu
(wymiary pieca 600x1000x650 mm). 
Wymrażania w celu likwidacji austenitu 
szczątkowego, które powoduje podwyższenie 
twardości i stabilizację wymiarów 
(wymiary komory: 1000x700x700 mm).
Laboratorium zakładowe posiada możliwości 
przeprowadzenia badań mikrostruktury, mikro-
twardości, rozkładu  twardości i pomiaru grubo-
ści warstw otrzymanych w procesach obróbki
cieplno-chemicznej.

Bodycote – ŚWIEBODZIN
Zakład świadczy usługi obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej w zakresie:
Nawęglania próżniowego LPC (Low Pressure Carburizing) 
w jednym cyklu wraz z hartowaniem w piecach próżniowych 
z wysokociśnieniowym chłodzeniem w oleju, a także w sprężo-
nym azocie i helu do 25 Bar. Poprzez zastosowanie kontrolowane-
go chłodzenia  następuje minimalizacja odkształceń hartowni-
czych, pełna automatyzacja i powtarzalność procesu, detale po 
procesie mają czystą metaliczną powierzchnię bez przebarwień, 
plam i nadmiernej chropowatości. Obróbka cieplna elementów 
dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, rolniczego,
elektrotechnicznego oraz lotniczego
(wymiary pieców: 900x600x650 mm, 900x600x600 mm, 
900x600x450 mm).
Hartowania i odpuszczania w piecach próżniowych z wysokoci-
śnieniowym  chłodzeniem w sprężonym azocie, helu do max. 
ciśnienia 25 Bar, jak również w oleju.Tak zróżnicowane media 
chłodzące pozwalają nam hartować elementy z różnych gatun-
ków materiałów o skomplikowany kształtach. Wykonujemy 
obróbkę cieplną elementów form wtryskowych i odlewniczych, 
narzędzi ze stali do pracy na zimno i na gorąco, stali szybkotnącej 
oraz elementów konstrukcyjnych dla motoryzacji przemysłu 
lotniczego, maszynowego i elektrotechnicznego
(wymiary pieców: 900x600x650 mm, 900x600x600 mm, 
900x600x450 mm).
Azotowania gazowego ZeroFlow® elementów form wtrysko-
wych i odlewniczych, matryc do wyciskania profili aluminiowych,
elementów silników samolotowych, jak również elementów dla 
przemysłu narzędziowego, maszynowego, motoryzacyjnego
(wymiary pieca: 900x600x600mm).
Lutowania i wyżarzania próżniowego elementów ze stali kon-
strukcyjnych i narzędziowych (wymiary pieców: 
900x600x450mm).
Wymrażania (obróbka podzerowa) w celu likwidacji austenitu 
szczątkowego, powodującego podwyższenie twardości i stabili-
zację wymiarów (wymiary komory: 900x600x600mm).


