
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU



O FIRMIE

Głównym profilem działalności naszej 
firmy są części i narzędzia specjalne 
wykonywane wg dokumentacji klienta 
z materiałów takich jak:

-ceramika techniczna,
-węglik spiekany,
-stale zwykłe, narzędziowe i proszkowe,
-aluminium, miedź, wolfram,
-tworzywa sztuczne.

CTS Technology to firma 
produkcyjno-handlowa dostarczająca 
części i elementy maszyn do wielu gałęzi 
przemysłu. Posiadamy doświadczenie 
w zakresie inżynierii materiałowej, 
metalurgii proszków, zarządzania 
i inżynierii produkcji oraz szeroko 
pojętych procesów przetwarzania 
materiałów. Łączymy profesjonalizm 
i pasję po to, aby w kompleksowy 
sposób pomagać klientom w poprawie 
produktywności ich firmy.



O FIRMIE

Najważniejszym celem i polityką firmy 
CTS Technology jest dostarczanie 
wyrobów o najwyższej jakości. W tym 
celu podejmujemy szereg inwestycji, aby 
nasze produkty spełniały wszystkie 
oczekiwania i wymagania klientów.

Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu oraz 
współpracy z licznymi firmami produkcyjnymi, 
zarówno krajowymi i zagranicznymi, jesteśmy 
w stanie zaoferować szeroką gamę produktów - 
od wielkogabarytowych po elementy małe
i precyzyjne.



WĘGLIK SPIEKANY

Węglik spiekany jest materiałem o bardzo 
dużej twardości i wytrzymałości na zużycie. 
Narzędzia wykonane z węglika spiekanego mogą 
charakteryzować się kilku, a nawet kilkunastokrotnie 
większą żywotnością w porównaniu do narzędzi 
stalowych. Węglik spiekany produkowany jest 
z proszków, które są wstępnie formowane do 
pożądanego kształtu, a następnie spiekane oraz 
prasowane pod wysokim ciśnieniem. Ostatnim 
etapem jest obróbka wykańczająca pozwalająca na 
uzyskanie ostatecznego kształtu. 

Węgliki spiekane znalazły zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu do produkcji elementów
i części maszyn takich jak:

- matryce i stemple do kucia, tłoczenia i wykrawania,
- rolki formujące i prowadzące,
- tuleje,
- prowadniki do drutu i przędzy,
- tłoczniki, kalibratory,
- dysze podające proszki i ścierniwa.
Części te często wykonywane są jako połączenie  
elementu roboczego z węglika spiekanego
w oprawie stalowej lub aluminiowej.



WĘGLIK SPIEKANY

Węglik spiekany, ze względu na dużą twardość
i kruchość poddawany jest najczęściej następującej 
obróbce wykańczającej:

-szlifowanie,
-polerowanie,
-wycinanie i drążenie elektroerozyjne.
Pozwala to na uzyskanie wysokich tolerancji 
wymiarowych (nawet poniżej 0.01 mm) oraz bardzo 
dobrej jakości powierzchni “na lustro” (poniżej Ra 0.1), 
jak również skomplikowanych kształtów.

W naszej ofercie dostępne są zarówno części 
wykonane na gotowo, jak i półprodukty po 
spieku do dalszej obróbki.



CERAMIKA TECHNICZNA

Ceramika techniczna to materiał, który cechuje 
się wysoką wytrzymałością na zużycie, 
odpornością na korozję i agresywne środowisko 
oraz bardzo wysoką temperaturą pracy. Jest też 
izolatorem elektrycznym i cieplnym. Ceramika 
techniczna spełnia rygorystyczne wymagania, 
dzięki czemu może być stosowana w przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym.

Ceramika techniczna świetnie nadaje się 
również do produkcji części i elementów 
maszyn przemysłowych takich jak:

- prowadniki do drutu i przędzy,
- trzpienie i kołki pozycjonujące,
- pierścienie do tampodrukarek,
- sprawdziany,
- izolatory elektryczne i termiczne,
- tłoki i nurniki.



CERAMIKA TECHNICZNA

Ceramika techniczna dzieli się na kilka 
gatunków, z których każdy posiada 
inne cechy. Dlatego ważne jest, aby 
dobrać właściwy gatunek ceramiki do 
wymagań i warunków pracy.

Tlenek cyrkonu ZrO2
- odporność na kruche pękanie,
- niska przewodność cieplna,
- temperatura pracy do 700°C.

Tlenek glinu (korund) Al2O3
- odporność na korozję,
- wysoka twardość i odporność na          
zużycie,

- temperatura pracy do 1700°C.

Azotek krzemu Si3N4
- odporność na szok termiczny,
- niska gęstość,
- temperatura pracy do 1100°C.



STALE NARZĘDZIOWE I PROSZKOWE

Narzędzia ze stali narzędziowych
i proszkowych mogą być stosowane 
w aplikacjach takich jak:

- wykrawanie elementów elektroniki,
- kucie na zimno i na gorąco,
- produkcja śrub,
- tabletkowanie i prasowanie proszku,
- przemysł automotive.

Współczesne stale narzędziowe, 
szybkotnące i proszkowe oferują 
niezrównaną odporność na zużycie, 
twardości powyżej 60 HRC, jak również 
wysoką udarność nawet w wysokich 
temperaturach i ciężkich warunkach pracy. 
Stale te mogą zastępować narzędzia 
z węglików spiekanych tam, gdzie te nie 
mogą zostać zastosowane.



STALE NARZĘDZIOWE I PROSZKOWE

Dzięki nowoczesnym metodom 
produkcji w wysokowydajnych 
i precyzyjnych centrach obróbczych 
możliwe jest uzyskanie wysokich 
tolerancji wymiarowych, doskonałej 
jakości powierzchni, jak również 
skomplikowanych kształtów.

Istnieje możliwość pokrywania detali 
nowoczesnymi powłokami przeciwzużyciowymi 
PVD i CVD znacząco poprawiającymi żywotność 
i parametry ich pracy. Służymy fachową poradą 
w doborze odpowiedniej powłoki dla Państwa 
aplikacji.



STALE CZARNE I NIERDZEWNE

Wykonujemy elementy i części 
maszyn z różnorodnych stali, np.:

-konstrukcyjnych,
-węglowych,
-nierdzewnych,
-sprężynowych.

Bogaty park maszynowy umożliwa 
obróbkę części zarówno toczonych 
jak i frezowanych nawet o dużych 
gabarytach.



STALE CZARNE I NIERDZEWNE

Nowoczesne wycinarki i prasy 
umożliwiają efektywną i ekonomiczną 
obróbkę blach do kształtów 
wymaganych przez klienta.



METALE NIEŻELAZNE I TWORZYWA

Aluminium i jego stopy dzięki 
swoim właściwościom znalazły 
szerokie zastosowanie we 
wszystkich gałęziach przemysłu. 
Specjalizujemy się w produkcji  
części z aluminium o doskonałej 
jakości powierzchni, zarówno 
mało- i wielkoseryjnych, jak 
i prototypowych.

Oferujemy szeroką gamę 
elementów aluminiowych - od 
małych, precyzyjnych części 
po wielkogabarytowe płyty 
montażowe.



METALE NIEŻELAZNE I TWORZYWA

Uzupełniając profil naszej działalności 
rozszerzyliśmy naszą ofertę o detale 
z tworzyw sztucznych, np.:

- poliamid,
- POM,
- PEEK,
- PTFE.

Wykonujemy narzędzia i elementy 
maszyn z metali nieżelaznych, 
takich jak:

- miedź,
- mosiądz,
- wolfram,
oraz innych w zależności od potrzeb 
i wymagań klienta.



INFORMACJE TECHNICZNE

Tabela podstawowych gatunków węglika

Oznaczenie Gęstość
[g/cm3]

Twardość
[HRA]

Odporność na 
pęknięcia poprzeczne 

[MPa]

Spoiwo
[%]

Wielkość 
ziarna

K20F 14.8 93.2 30008 Drobna

K40UF 14.5 92.6 380010 Bardzo drobna

K44UF 14.3 92.4 400012 Bardzo drobna

G10 14.7 90.5 34006 Średnia

G15 14.5 89.8 35009 Średnia

G20 14.3 88.5 360011 Średnia

G30 14.0 86.0 370015 Średnia

G40 13.4 84.0 290020 Zgrubna

G50 13.0 81.5 210025 Zgrubna

Tabela oznaczeń wybranych gatunków stali

PN AISI JIS InneDIN

NC11 D3 SKD1 K100 Do pracy na zimno

NC11LV D2 SKD11 K110 Do pracy na zimno

NMV O2 SKS94 K720 Do pracy na zimno

NZ3 S1 SKS4 K455 Do pracy na zimno

WCL H11 SKD6 W300 Do pracy na gorąco

WCLV H13 SKD61 W302 Do pracy na gorąco

SK10V T42 SKH57 Szybkotnąca

SK5M M35 SKH55 Szybkotnąca

SW7M M2 SKH51 Szybkotnąca

SW8M M42 SKH59 Szybkotnąca

Vanadis 23 M3:2 SKH53 ASP23 Szybkotnąca

Vanadis 60 - ASP60 Szybkotnąca

Twardość

1.2080

1.2379

1.2842

1.2550

1.2343

1.2344

1.3207

1.3243

1.3343

1.3247

1.3395

1.3292

Typ

63 HRC

63 HRC

62 HRC

58 HRC

54 HRC

54 HRC

61 HRC

62 HRC

64 HRC

67 HRC

66 HRC

68 HRC-

-

-

-

-



NOTATKI



ul. Fabryczna 5
43-100 Tychy
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pawel@ctstechnology.pl
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698 696 999

Biuro




