
BOROWANIE DYFUZYJNE 

 

Wstęp 

Borowanie polega na dyfuzyjnym nasycaniu warstwy powierzchniowej stali w bor w 
temperaturze 800-1100°C przez kilka do kilkunastu godzin. Bor zaadsorbowany przez 
powierzchnię dyfunduje w głąb stali, tworząc warstwę borków o budowie iglastej i grubości 
ok. 0,03-0,15 mm, zależnej od temperatury, metody borowania oraz składu chemicznego 
stali. W zależności od stężenia boru w warstwie powierzchniowej stali tworzą się borki Fe2B i 
FeB (rys. 1). Naborowane warstwy stali cechują się bardzo dużą twardością, zależną od 
warunków borowania. Największą twardość, wynoszącą 2000-2400 HV, wykazują warstwy 
borku FeB, nieco mniejszą – 1600-2000 HV – Fe2B. Borowanie odbywa się najczęściej w 
proszkach lub pastach.  

Proces borowania ułatwiają pasty, szczególnie przydatne podczas obróbki miejscowej.  
 
Bardzo rzadko stosowane jest borowanie kąpielowe.  
 
 

 

Rys. 1 Układ żelazo- bor 



 

 

Rys.2  Struktura warstwy borowanej dwufazowej FeB i Fe2B 

 

Metoda Właściwości mierzalne i niemierzalne 
Borowanie  
gazowe 
 

- bardzo prosta technologia 
 ale 
- wymaga złożonego oprzyrządowania, 
- diboryd (B6H6, który jest głównym składnikiem używanym w 
procesie borowania gazowego) jest bardzo toksyczny (10 razy 
bardziej od cyjanków), 
- diboryd jest bardzo drogi. 

Borowanie w cieczy - zawsze powstaje warstwa dwufazowa (FeB i Fe2B), 
- bardzo utrudniona jest produkcja wyrobów wielkogabarytowych. 

Borowanie w 
proszkach 

- małe wymagania sprzętowe (mogą być stosowane piece komorowe 
  dozorowania), 
- źródła boru są łatwo dostępne, 
- proces prowadzony jest w niskiej temperaturze, 
- przeważnie uzyskuje się strukturę jednofazową Fe2B, ale można 
łatwo uzyskać strukturę dwufazową FeB +Fe2B.  
 

Tablica 1. Zalety i wady poszczególnych rodzajów borowania  

W praktyce najczęściej stosuje się proces borowania dyfuzyjnego w proszkach polegający 
na nasycaniu dyfuzyjnym powierzchni stalowych lub węglikowych związkami na bazie boru 
/np. węglika boru lub żelazoboru/. Na powierzchni obrabianego przedmiotu tworzy się 
warstwa borków żelaza typu FeB lub Fe2B lub BC w zależności od obrabianego materiału jak i 



użytego proszku. Proces prowadzony jest w specjalnych kontenerach, do których wkładane 
są obrabiane detale, a następnie obsypywane są przygotowanym proszkiem /opis w dużym 
uproszczeniu/. Proces umożliwia  obrabianie detali o bardzo skomplikowanych kształtach, w 
tym również powierzchni wewnętrznych typu otwory, kanały itp. Proces prowadzony jest w  
różnych temperaturach w zależności od gatunku materiału. Następnie detal może być 
poddawany hartowaniu i odpuszczaniu albo można go nie poddawać obróbce cieplnej po 
procesie borowania.  

Borowanie stosuje się również na węglikach spiekanych. W tym przypadku przed 
procesem borowania węgliki muszą być poddane specjalnej obróbce cieplnej. 

Grubość warstwy zależy od czasu trwania procesu, na ogół wynosi 150-200m. 
Twardość warstwy zależy od obrabianego materiału i wynosi nie mniej niż 1200-1300HV a 
dla niekórych stali do 1800HV, dla wyrobów węglikowych powyżej 2000HV. Warstwa ta  
zalecana jest w wyrobach, w których występuje znaczne zużycie przez tarcie. Detale do 
obróbki muszą być wykonane na gotowo,  ponieważ po borowaniu nie ma możliwości 
prowadzenia jakichkolwiek obróbek mechanicznych. Detale nie zmieniają wymiarów w 
trakcie borowania, w związku z tym wychodzą z pieca na gotowo z koniecznością usunięcia z 
nich resztek proszku. 

Stale do borowania  

Do borowania stosuje się stale: do pracy na zimno np. NC6, NC10, szybkotnące 
SW7M, do pracy na gorąco, jak również stale 45, 40H, 40HM. Borowanie dyfuzyjne gotowych 
elementów wykonanych ze stali po procesie normalizacji powoduje wielokrotne zwiększenie 
trwałości eksploatacyjnej wyrobów, co wpływa w sposób widoczny na poprawę wyników 
ekonomicznych. 



Właściwości stali po borowaniu  

Twardości po borowaniu  

Materiał Twardość (kg/mm2) 
Hartowanie i odpuszczanie stal H13 540 - 600 
Hartowanie i odpuszczanie stal A2 630 - 700 
Naweglanie stali niskostopowych 650 - 950 
Azotowanie stali niskostopowych 650 – 1200 
Chrom galwaniczny 1000 – 1200 
Borowanie stali H13 1800 
Borowanie stali A2 1900 
Borowanie stali D2 2140 
Borowanie stali M2 1900 
Borowanie stali W1 1700 
Borowanie stali 1020 1700 
Borowanie stali 5115 1850 
Borowanie wanadu 3700 
Powłoki z węglika wanadu 2800 - 3500 

Tablica 2. Porównanie twardości  różnych  stali po wybranych obróbkach cieplnych i 
cieplno-chemicznych   

 

Rys. 3 Porównanie twardości powierzchniowej warstw po różnych procesach obróbki 
cieplno-chemicznej oraz różnych powłok 

 



 
Należy zwrócić uwagę że powłoki TiN, TiCN, TD są powłokami o grubościach kilku 
mikrometrów, warstwy borowane mają grubości  przynajmniej o rząd  wielkości większe. 

 

 

Rys. 4   Porównanie twardości różnych warstw i powłok (dane firmy VaporKote, USA) 

 

 

Rys.5 Porównanie odporność na zużycie stali X5CrNi18-10 nieobrobionej, azotowanej i 
borowanej  



Przykłady części po borowaniu  

 
Rys.6  Zużyte szpilki do gąsienic pojazdów i maszyn roboczych  
 
 

 

Rys.7 Gąsienica ze szpilkami do wymiany 

 

Rys.8 Szpilka po borowaniu 

 



 

Rys.9 Nowe gąsienice z borowanymi szpilkami 

 

 

Rys. 10 Zapinki do gąsienic po borowaniu 

 

Rys. 11 Przykłady zastosowań gąsienic z borowanymi szpilkami 



 

Przykładowe zastosowanie borowania 

Przemysł narzędziowy 
 Matryce do kucia na gorąco 
 Ciągarki do drutu 
 Matryce do wyciskania 
 Rolki prostujące 
 Formy odlewnicze 

 
Komponenty do ropy i gazu 

 Części zaworów 
 Zawory w armaturze gazowej/wodnej 
 Uszczelki metalowe 
 Dysze palników na węgiel / olej 

 
Inne części/Elementy ogólne 

 Dysze 
 Rozdrabniacze  
 Tłoki 
 Koła 
 Wałki  
 Rolki 
 Elementy turbin 
 Wirniki pomp 
 Zawory kulkowe i gniazda zaworów 
 Tuleje 
 Prowadnice  

 
Elementy maszyn rolniczych pracujących w warunkach intensywnego  zużycia 
 
 
Szczególnie opłacalne jest: 

 Borowanie wnęk kokil do odlewów aluminiowych, mosiężnych a nawet żeliwnych, 
 Borowanie wnęk matryc do prasowania na zimno i gorąco części stalowych, 

mosiężnych i aluminiowych, 
 Borowanie części wirujących przy rozdrabnianiu ciał stałych w wodzie np. 

rozdrabniacze w pompach do zasysania nieczystości, 
 Borowane ciągadeł, krzywek, tulei uszczelnianych czołowo sznurem, różnych 

elementów pracujących w warunkach bardzo intensywnego ścierania w otoczeniu 
piasku, nurników pomp itd. 

 Borowanie szpilek/sworzni i innych części do gąsienic pojazdów mechanicznych  


