
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220579 

(21) Numer zgłoszenia: 393656 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 15.01.2011 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

B22D 11/06 (2006.01) 

B21C 1/02 (2006.01) 

B21C 29/00 (2006.01) 

(54) Sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

01.08.2011 BUP 16/11 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

30.11.2015 WUP 11/15 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

TADEUSZ KNYCH, Kraków, PL 

BEATA SMYRAK, Bulowice, PL 

MONIKA WALKOWICZ, Kielce, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Józef Gubała 

  

 

P
L

  
2
2
0
5
7

9
  

B
1
 

 

 



 PL 220 579 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej prze-

znaczonych do przesyłu sygnału elektrycznego w kablach i przewodach, zwłaszcza w kablach audio-

video, kablach ognioodpornych oraz wiązkach przewodów samochodowych i tym podobnych kon-

strukcjach elektrotechnicznych. 

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr PL 218241 sposób ciągłego odlewania materiałów 

krystalicznych i urządzenie do ciągłego, poziomego odlewania materiałów krystalicznych, charaktery-

zującego się tym, że urządzenie do poziomego, ciągłego odlewania materiałów krystalicznych mające 

podgrzewany tygiel znajdujący się w indukcyjnym piecu topielnym, jest podgrzewany za pomocą ele-

mentu grzejnego korzystnie cewki indukcyjnej oplatającej w sposób szczelny tygiel, podczas gdy piec 

topielny zamknięty jest w sposób szczelny od góry zamykającą pokrywą. Tygiel jest połączony z kry-

stalizatorem za pomocą układu mocującego znajdującego się w otworze ściany bocznej tygla, przy 

czym izolowany krystalizator ma kształt przelewowej rynny o grubej, wielowarstwowej ściance, nato-

miast na powierzchni izolowanego krystalizatora znajduje się strefa układu chłodzenia pierwotnego  

w formie metalowej tulei. Zaś na wyjściu materiału krystalicznego z izolowanego krystalizatora znajdu-

je się strefa układu chłodzenia wtórnego, służąca do rozprowadzania medium chłodzącego na po-

wierzchnię odlanego materiału krystalicznego, która regulowana jest za pomocą automatycznego 

układu sterowania strefą chłodzenia. Równocześnie rozprowadzane medium chłodzące w strefie 

układu chłodzenia pierwotnego regulowane jest za pomocą automatycznego układu sterowania strefą 

chłodzenia. Natomiast materiał krystaliczny kierowany jest do zestawu wyciągającego. 

Inny sposób wytwarzania drutów i taśm ze stopów Cu-Mn-Ni jest znany z polskiego opisu pa-

tentowego nr PL 174199 charakteryzującego się tym, że wsad topi się w piecu próżniowym w at-

mosferze gazu obojętnego, przy czym w początkowej fazie topienia w komorze pieca wytwarza się 

obniżone ciśnienie i podgrzewa się wsad, po czym do komory pieca wprowadza się gaz obojętny  

i roztapia się wsad utrzymując temperaturę kąpieli nie wyższą niż 1100°C, a po roztopieniu wsadu 

obniża się ciśnienie gazu i prowadzi się elektrodynamiczne mieszanie. Następnie do komory wpro-

wadza się gaz obojętny i dodaje się do kąpieli metalowej modyfikator w postaci zaprawy cerowej lub 

tytanu, po czym doprowadza się metal do temperatury od 1000°C do 1050°C i odlewa do wlewnicy. 

Następnie otrzymane wlewki, po podgrzaniu, prasuje się lub walcuje na półwyroby, które obrabia się 

mechanicznie i walcuje na gorąco, a otrzymane półfabrykaty wyżarza się zmiękczająco w tempera-

turze od 550°C do 650°C przez 7 200 s do 14 400 s w atmosferze ochronnej redukującej, po czym 

wytrawia się je w wodnym roztworze kwasu siarkowego i przerabia plastycznie na zimno do uzy-

skania drutów i taśm. 

Kolejny sposób i urządzenie do wytwarzania prętów, rur i innych kształtowników bezpośrednio  

z metalu ciekłego jest znany z polskiego opisu patentowego nr PL 97784, w którym sposób polega na 

tym, ze do krystalizatora doprowadza się metal ciekły porcjami i przy jego chłodzeniu do stanu ciasto-

watego tworzy wlewek warstwowy, który w miarę zasilania krystalizatora wyciska się skokowo w po-

staci pasma ciągłego, odpowiednio do ilości doprowadzonej każdorazowo porcji metalu, za pomocą 

stempla wciskającego się rewersyjnie w krystalizator. 

Niedogodnością tego rozwiązania jest to, że proces technologiczny koncentruje się na sposobie 

wyciskania materiału w wyniku nacisku stempla, przy pomocy którego nie jest możliwe uzyskanie ma-

teriału odlewanego przeznaczonego do przetwórstwa plastycznego na zimno, zwłaszcza na druty  

z miedzi beztlenowej. 

Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 5242571 sposób otrzymywania drutu 

miedzianego poprzez elektrolityczne osadzanie miedzi na wyjściowym drucie miedzianym, w którym 

przeprowadza się wyjściowy drut miedziany na wałkach napędowych przez kąpiel cieczy elektrolitycz-

nej z rozpuszczoną w niej miedzią, przy czym każda para wałków napędowych jest umieszczona na 

zewnątrz po przeciwnych stronach kąpieli a drut miedziany przeprowadza się przez równoległe kanały 

umieszczone w pewnej odległości od siebie, utworzone przez wiele anod umieszczonych od siebie  

w sposób równoległy i przy zachowaniu pewnej odległości. W tym rozwiązaniu prowadzi się ciągłe 

wyciąganie drutu z kąpieli po przejściu każdego kanału i ponownym wprowadzeniu drutu wiele razy do 

kąpieli, do chwili osadzenia elektrolitycznego miedzi na drucie, przy czym kierunek ruchu drutu przez 

kąpiel odwraca się po każdym wyciągnięciu i ponownym wprowadzeniu drutu do tej kąpieli. Jednocze-

śnie doprowadza się prąd elektryczny do drutu wyjściowego i do anod tak, że drut działa jako katoda, 

a jony miedzi osadzają się elektrolitycznie na drucie powodując stopniowy wzrost jego przekroju po-
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przecznego. Uzyskany w wyniku tego rozwiązania drut po procesie ciągnienia i wyżarzania wprowa-

dza się ponownie do kąpieli elektrolitycznej w celu pogrubienia go do wymaganego ostatecznie  

wymiaru. 

Niedogodnością opisanego sposobu i urządzenia do realizacji tego sposobu jest jego skompli-

kowana budowa i duża awaryjność oraz niska jakość finalnego wyrobu. Ponadto metoda umożliwia 

jedynie uzyskanie elektrolitycznej miedzi tlenowej zawierającej wagowo: 99,90% miedzi, od 0,02% do 

0,04% tlenu oraz ma niekorzystną wysoką zawartość zanieczyszczeń innymi pierwiastkami na pozio-

mie ok. 0,065%. Biorąc pod uwagę fakt, iż przewodność elektryczna, a zatem i przewodność cieplna 

miedzi jest funkcją czystości chemicznej materiału uzyskane druty wykazują niskie wartości na pozio-

mie ok. 58 MS/m, a ponadto materiał wytworzony według opisanego rozwiązania charakteryzuje się 

ograniczonymi zdolnościami ciągarskimi wynikającymi z obecności twardych tlenków miedzi, które 

przy średnicach drutów poniżej 0,0001 m istotnie obniżają ich ciągliwość. Zatem uzyskanie z tego 

materiału cienkich drutów mających zastosowanie między innymi w wysoko zaawansowanych kon-

strukcjach kablowych audio-video staje się praktycznie niemożliwe. Co więcej powstałe tlenki wykazu-

ją małą spójność z osnową i na przykład w procesie zgrzewania jest miejscami utrata kohezji. Wobec 

czego uzyskanie z tlenowej miedzi elektrolitycznej np. wiązek samochodowych, zgrzewanych ultradź-

więkowo, jest również bardzo utrudnione. Ponadto uzyskany w wyniku omówionego znanego rozwią-

zania materiał w wysokich temperaturach wykazuje skłonność do tzw. choroby wodorowej, czyli pęka-

nia na granicach ziaren, co jest skutkiem obecności wodoru atomowego w materiale, który z kolei 

eliminuje zastosowanie wytworzonego tym sposobem rozwiązania materiału na żyły przewodzące 

kabli ognioodpornych. 

Znany jest też sposób i urządzenie do wytwarzania drutów z elektrolitycznej miedzi tlenowej  

z amerykańskiego opisu patentowego nr US 5106701, polegający na tym, że na etapie procesu topie-

nia następuje dodanie srebra do ciekłej miedzi, po czym kolejno materiał o zawartości wagowej srebra 

nie mniejszej niż 0,01%, korzystnie od 0,02% do 0,5% poddawany zostaje konwencjonalnemu proce-

sowi ciągłego odlewania. Aby uzyskać druty, wytrawioną walcówkę poddaje się operacji ciągnienia 

stosując pojedyncze zgnioty do wartości 40%, oraz poddaje się ją wyżarzaniu rekrystalizującemu, przy 

zachowaniu atmosfery ochronno-redukcyjnej. 

Niedogodnością tego sposobu i urządzenia do realizacji sposobu jest to, że wymagane jest sto-

powanie materiału z dużą dokładnością, gdyż, jeżeli zawartość srebra w otrzymanym produkcie final-

nym kształtować się będzie na poziomie mniejszym niż wagowo 0,01%, to nie zostanie podwyższona 

odporność cieplna materiału, której zachowanie jest tak istotne, np. podczas zabiegu emaliowania 

drutów miedzianych lub tym podobnych operacji. 

Jeszcze inny sposób i urządzenie do wytwarzania drutu z miedzi beztlenowej znany jest z ame-

rykańskiego opisu patentowego nr US 0198757, w którym podwyższenie odporności cieplnej miedzi 

następuje przy zachowaniu jednocześnie wysokiej przewodności elektrycznej materiału poprzez do-

danie magnezu w ilości wagowo od 0,003% do 0,018%, korzystnie od 0,005% do 0,015%, przy czym 

miedź beztlenową z dodatkiem magnezu poddaje się procesowi ciągłego odlewania w układzie pio-

nowym lub poziomym. Następstwem procesu odlewania jest przeróbka plastyczna wytrawionego ma-

teriału o średnicy 0,008 m na drut o żądanej średnicy, przykładowo na drut o średnicy 0,0062 m, sto-

sując pojedynczy zgniot 40%, oraz kolejno poddawana jest zabiegowi obróbki cieplnej w temperaturze 

od 250°C do 500°C w czasie 3600 s w kąpieli solnej. Uzyskane w ramach tego opisanego rozwiązania 

druty z miedzi beztlenowej o zawartości wagowo do 0,001% tlenu, korzystnie od 0,0001 do 0,0003% 

charakteryzują się wartością przewodności elektrycznej na poziomie, co najmniej 58 MS/m oraz od-

pornością cieplną definiowaną poprzez tzw. połówkową temperaturę rekrystalizacji przy zastosowaniu 

sumarycznego zgniotu 40% wynoszącą od 340°C do 380°C i przy zastosowaniu sumarycznego zgnio-

tu 94% wynoszącą od 300°C do 335°C. 

Znany jest też z amerykańskiego opisu patentowego nr US 4582545 kolejny sposób wytwarza-

nia drutów z miedzi beztlenowej o zawartości tlenu nie większej niż 0,005%, których ukierunkowana 

struktura charakteryzuje się pojedynczymi kryształami przybierającymi formę dużych ziaren, mających 

zastosowanie jako żyły przewodzące w konstrukcjach kablowych transmisji sygnału audio-video, 

zwłaszcza w zakresie wysokich częstotliwości. Ziarna te są kształtowane są w procesie wygrzewania 

miedzi w atmosferze gazów obojętnych w temperaturze powyżej 800°C, ale poniżej temperatury top-

nienia miedzi w czasie co najmniej 900 s co umożliwia uzyskanie ziaren o przeciętnej średnicy około 

0,0004 m. 
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Uzyskany w wyniku omawianego sposobu wytwarzania przewód elektryczny składający się  

z drutów o wymaganej średnicy charakteryzuje się jednak zbyt wysoką zawartością tlenu. W konse-

kwencji materiał poddawany jest zabiegowi obróbki cieplnej w temperaturze powyżej 800°C, który 

charakteryzuje się koncentracją tlenków miedzi wzdłuż granic ziaren, które stanowią przeszkodę dla 

wzrostu kryształów miedzi. W rezultacie wytworzony materiał staje się kruchy i podczas procesu prze-

róbki plastycznej na zimno takiego jak: ciągnienie czy walcowanie na zimno, charakteryzuje się wy-

stępowaniem niekorzystnych wad powierzchniowych takich jak naderwania, rozwarstwienia czy też 

pęknięcia wzdłużne. 

Wśród sposobów i urządzeń do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej do transmisji sygnału 

audio-video znany jest proces ciągłego odlewania z zastosowaniem podgrzewanego krystalizatora 

opisany w europejskim opisie patentowym nr EP 443268. Rozwiązanie to umożliwia odlewania mate-

riału o ukierunkowanej strukturze i ziarnach wydłużonych w kierunku odlewania, w którym ciekły metal 

z pieca topielnego dostarczany jest do krystalizatora, z równoczesnym podgrzewaniem za pomocą 

elementów grzejnych do temperatury nie niższej niż temperatura krzepnięcia odlewanego metalu, po 

czym następuje wyciąganie skrystalizowanego metalu powstałego w podgrzewanym krystalizatorze, 

które odbywa się następnie za pomocą metalowego elementu przy jednoczesnym chłodzeniu wycią-

ganego materiału odlanego, gdzie chłodzenie odbywa się w podgrzewanym krystalizatorze w położe-

niu przed rozpoczęciem krystalizacji, przy wyjściu z krystalizatora w odniesieniu do ruchu formowane-

go materiału tak, że materiał odlany jest wyciągany, po uprzednim schłodzeniu w podgrzewanym kry-

stalizatorze. W opisanym wynalazku poprzez zastosowanie podgrzewanego krystalizatora z możliwo-

ścią chłodzenia metalu nie tworzy się skrystalizowana warstwa na wewnętrznej powierzchni ściany 

krystalizatora, zatem nie powstają w tym miejscu zarodki krystalizacji będące miejscami uprzywilejo-

wanymi do tworzenia nowych kolumnowych kryształów skierowanych w sposób prostopadły do ściany 

krystalizatora, ukierunkowanych w stronę odprowadzania ciepła to jest w kierunku prostopadłym do 

ścianki krystalizatora, a powstałe w wyniku tego sposobu materiał charakteryzuje się ukierunkowaną 

strukturą o kryształach wydłużonych w kierunku odlewania, natomiast wadom powierzchniowym  

w wyniku tarcia na kontakcie krystalizator-materiał zapobiega się od początku procesu odlewania uzy-

skując materiał o gładkiej powierzchni i żądanym przekroju poprzecznym. 

Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 4792362 sposób i urządzenie do otrzy-

mywania drutów miedzianych znajdujących zastosowanie do transmisji danych, dźwięku lub obrazu  

o ukierunkowanej strukturze tworzonej przez pojedyncze ziarna o rozmiarach nie mniejszych niż 

0,00002 m, otrzymywanych w procesie ciągłego odlewania stopionej miedzi, która doprowadzona jest 

z pieca topielnego do grafitowego krystalizatora chłodzonego wodą, umieszczonego na ścianie bocz-

nej w dolnej części pieca w taki sposób, że jego jeden koniec umieszczony jest w kąpieli ciekłego 

metalu, po czym następuje ruch posuwisty materiału a skrystalizowany odlew poddawany jest proce-

sowi chłodzenia wtórnego na wyjściu z krystalizatora. Urządzenie posiada metalowy pręt startowy, 

który jest umieszczony w strefie chłodzonego krystalizatora tak, że końcówka pręta startowego znaj-

duje się na długości 0,01 m w strefie stopionego metalu w piecu. Kąpiel stopionego metalu była 

ogrzewana do temperatury 1250°C, natomiast przepływ wody chłodzącej w układzie chłodzenia wtór-

nego na wyjściu materiału z krystalizatora kształtował się na poziomie 0,000133 m
3
/s. Następnie pod-

dano skrystalizowany materiał procesowi wyciągania z krystalizatora za pomocą ruchu posuwistego. 

Uzyskana walcówka miedziana wysokiej czystości, o zawartości wagowo siarki nie więcej niż 

0,00005%, srebra nie więcej niż 0,0003% oraz tlenu 0,0003% wykazuje strukturę utworzoną przez 

niemal jeden kryształ wolny od granicy ziaren. Następnie pręt był poddany procesowi ciągnienia  

w celu uzyskania drutu o średnicy od 0,000025 do 0,0006 m i wyżarzaniu w temperaturze w zakresie 

od 400°C do 800°C. 

Ponadto znany jest sposób wytwarzania drutów małych średnic ze stopów miedź-cyna dla 

przemysłu samochodowego z japońskiego opisu patentowego nr JP 2010 174 347, który polega na 

produkcji walcówki w linii ciągłego odlewania i walcowania Southwire SCR, na którą składa się: seg-

ment topielny, gdzie ma miejsce topienie wsadu najczęściej w postaci katod, węzeł obróbki ciekłego 

metalu, który tworzy piec odstojowy, stanowisko do kontroli i regulacji zawartości tlenu oraz składu 

chemicznego ciekłego metalu, segment odlewniczy, na który składa się maszyna odlewnicza wraz  

z układami obróbki mechanicznej czy chemicznej powierzchni wlewka, węzeł walcowniczy, w którym 

następuje przekształcenie wlewka na walcówkę na drodze przeróbki plastycznej na gorąco i segment 

konfekcjonowania walcówki, gdzie jest ona zabezpieczana przed działaniem otoczenia, a następnie 

pakowana. Sposób ten obejmuje najpierw etap wytwarzania drutu dla celów jego zmagazynowania 
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np. w odpowiednim pojemniku, po czym w drugim etapie następuje ciągłe i równoczesne jego stykowe 

dołączenie do drutu sterującego nazywanego przewodnikiem. Podczas wykonywania pierwszego  

i drugiego etapu ciągnienia drutu, końce przewodu elektrycznego drutu są poddawane cieplnej obrób-

ce spajającej w temperaturze od 500°C do 850°C w czasie od 30 s do 800 s. 

W ramach opisanej technologii nie możliwe jest zatem otrzymanie drutów z miedzi beztlenowej 

o ukierunkowanej strukturze, które dedykowane są m.in. do kabli audio-video. Spowodowane to jest 

tym, iż opisana metoda z uwagi na techniczno-technologiczne parametry nie umożliwia otrzymania 

drutów ciągnionych z materiału wsadowego czyli miedzi beztlenowej uzyskanej metodą ciągłego od-

lewania prętów o ukierunkowanej strukturze ziaren. Dodatkowa niedogodność opisanej metody tkwi 

bowiem w technologii ciągłego odlewania i walcowania, która w odróżnieniu od technologii ciągłego 

odlewania nie zapewnia możliwości uzyskania materiału o wydłużonych w kierunku odlewania ziar-

nach. Różnica tkwi ponadto w maszynie odlewniczej, która w przypadku linii SCR ma konstrukcję 

zbliżoną do koła, a uzyskany wlewek o przekroju zbliżonym do trapezu trafia bezpośrednio do walcar-

ki, co także jest rozwiązaniem uniemożliwiającym uzyskanie drutów z miedzi beztlenowej. Dalszą 

wadą opisanego sposobu jest występowanie częstych zerwań drutu ciągnionego w czasie procesu 

wywołanych stykowym łączeniem dwóch elementów drutu na czołowej płaszczyźnie okrągłego styku, 

co prowadzi do otrzymywania nierównej zewnętrznej walcowej powierzchni drutu i zmiany wytrzyma-

łości w różnych miejscach na całej jego długości. Ponadto wytworzony drut opisanym sposobem wy-

maga dodatkowej skomplikowanej obróbki powierzchniowej. 

Zagadnieniem technicznym wymagającym rozwiązania jest opracowanie nowego sposobu wy-

twarzania drutów z miedzi beztlenowej, który eliminowałby wymienione niedogodności i wady bez 

ingerencji metalurgicznej w materiał, a ponadto umożliwiłby sterowanie wielkością i kształtem oraz 

ilością ziaren w materiale na drodze odpowiedniego doboru parametrów procesu odlewania materiału 

wsadowego, który w dalszym przetwórstwie w procesach przeróbki plastycznej na zimno i wyżarzania 

zapewniłby uzyskanie drutów z miedzi beztlenowej o ukierunkowanej strukturze odlewniczej, zapew-

niającej podwyższoną odporność cieplną materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej prze-

wodności właściwej drutów, przeznaczonych do przesyłu sygnału elektrycznego w kablach i przewo-

dach, zwłaszcza w kablach audio-video, kablach ognioodpornych oraz w wiązkach samochodowych  

i tym podobnych konstrukcjach elektrotechnicznych. 

Ponadto zagadnieniem technicznym wymagającym rozwiązania jest opracowanie nowego ukła-

du do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej, którego nieskomplikowana i prosta budowa umożliwi 

dołączenie do linii ciągłego odlewania dodatkowych urządzeń do przeróbki plastycznej, które to urzą-

dzenia umożliwią uzyskanie drutów z miedzi beztlenowej o ukierunkowanej strukturze odlewniczej 

zapewniającej podwyższoną odporność cieplną materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 

przewodności elektrycznej drutów, przeznaczonych do przesyłu sygnału elektrycznego w kablach  

i przewodach, zwłaszcza w kablach audio-video, kablach ognioodpornych oraz w wiązkach kabli sa-

mochodowych i tym podobnych konstrukcjach elektrotechnicznych. 

Zgodnie z wynalazkiem sposób wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej polegający na 

uprzednim roztopieniu ciekłej miedzi do temperatury w granicach od 1085°C do 1200°C w piecu to-

pielnym i po wprowadzeniu elementu startowego poprzez jego przejście przez krystalizator do chwili 

zetknięcia się tego elementu startowego z ciekłą miedzią, po czym następuje jego ruch wywołany za 

pomocą automatycznego zestawu wyciągania, przy czym w początkowym etapie procesu odlewania 

następuje poddawanie materiału odlanego procesowi chłodzenia za pomocą medium chłodzącego 

znajdującego się w tulei zamykającej krystalizator, po czym wraz z przejściem miedzi z krystalizatora 

następuje zamknięcie obiegu strefy układu chłodzenia pierwotnego, a następnie materiał odlany pod-

dawany jest chłodzeniu za pomocą strefy układu chłodzenia pierwotnego, a następnie odlany materiał 

poddawany jest chłodzeniu za pomocą strefy układu chłodzenia wtórnego znajdującej się na wyjściu  

z krystalizatora przy powierzchni materiału odlanego, po czym materiał w postaci odlewu kierowany 

jest przez strefę układu chłodzenia wtórnego do zestawu wyciągającego, charakteryzuje się tym, że 

uzyskany na tym etapie odlany materiał jako półwyrób mający ukierunkowaną strukturę, korzystnie 

równolegle do kierunku odlewania poddaje się zabiegowi trawienia za pomocą kwasu azotowego,  

a następnie procesowi przeróbki plastycznej na zimno poprzez operację ciągnienia materiału odlane-

go o ukierunkowanej strukturze, równoległej do kierunku odlewania, a ponadto zawierającego wagowo 

od 99,95% do 99,99% miedzi oraz zawierającego od 0,0001% do 0,001% tlenu, lecz co najwyżej do 

wielkości 0,0003%, a nadto zawierającego nie więcej niż 0,002% zanieczyszczeń innymi pierwiastka-

mi, lecz co najwyżej do wielkości 0,0015%, przy czym suma zawartości selenu i telluru nie może być 
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większa niż 0,00001%, a suma zawartości antymonu, bizmutu i arsenu nie może zawierać więcej niż 

0,001%, podczas gdy suma zawartości kadmu, kobaltu i chromu nie może wynosić więcej niż 

0,0001%, zaś suma zawartości żelaza i siarki nie więcej niż 0,0008%, z sumarycznym zgniotem nie 

przekraczającym 99,7%, stosując pojedyncze zgnioty od 10% do 40%, a następnie poddawaniu mate-

riału wyżarzaniu rekrystalizującemu w czasie od 0,1 s do 3600 s w temperaturze od 200°C do 600°C, 

które to warunki umożliwiają uzyskanie stanu miękkiego, przy zachowaniu atmosfery ochronno-

redukcyjnej, takiej jak argonu lub azotu, przy czym w zależności od określonej średnicy końcowej dru-

tu, stosuje się od jednego do kilkunastu zabiegów wyżarzania rekrystalizującego i tym, że uzyskany 

drut posiada przewodność elektryczną w stanie umocnionym na poziomie co najmniej 58 MS/m, pod-

czas gdy procentowy przyrost rezystywności materiału w wyniku umocnienia przy odkształceniu rze-

czywistym w procesie ciągnienia jest nie większy niż 1%, zaś połówkowa temperatura rekrystalizacji 

drutu, po procesie ciągnienia ze zgniotem sumarycznym wynoszącym 94% wynosi od 210°C do 

260°C, w zależności od rodzaju struktury materiału wsadowego, przy czym temperatura ta jest wyższa 

od połówkowej temperatury rekrystalizacji drutów z elektrolitycznej miedzi tlenowej o tym samym 

stopniu odkształcenia o co najmniej 60°C, przy czym operacja ciągnienia drutu z miedzi beztlenowej 

odbywa się podczas jednego zabiegu przeróbki plastycznej na zimno lub tym, że operacja ciągnienia 

drutu z miedzi beztlenowej odbywa się podczas wielokrotnej przeróbki plastycznej na zimno. Nato-

miast operacja wyżarzania rekrystalizującego drutu z miedzi beztlenowej odbywa się podczas jedno-

razowego wyżarzania rekrystalizującego albo odbywa się podczas wielokrotnego wyżarzania rekrysta-

lizującego, a ponadto w czasie działania automatycznego zestawu zasilania występuje jednocześnie 

dobór i regulacja warunków fizycznych odlewania, to jest prędkości odlewania, zaś poprzez układ 

automatycznego sterowania sposobem odbioru ciepła, bądź to poprzez ścianki krystalizatora, to jest 

poprzez pracę strefy układu chłodzenia pierwotnego lub przez powierzchnię odlewanego pręta, to jest 

poprzez pracę strefy układu chłodzenia wtórnego, dokonuje się zmiana kierunku wektora gradientu 

temperatury na froncie krystalizacji miedzi, dzięki czemu uzyskany w wyniku procesu przeróbki pla-

stycznej na zimno i wyżarzania drut charakteryzuje się ukierunkowaną strukturą. 

Zgodnie z wynalazkiem układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej charakteryzuje się 

tym, że posiada automatyczny system dozowania ilością węgla drzewnego i/lub grafitu, który jest usy-

tuowany szeregowo nad indukcyjnym piecem topielnym, przy czym automatyczny system dozowania 

ilością węgla drzewnego i/lub grafitu jest połączony z indukcyjnym piecem topielnym wyposażonym  

w krystalizator, który za pomocą materiału odlanego połączony jest z urządzeniem, służącym do prze-

róbki plastycznej, korzystnie z ciągarką lub z walcarką, które z kolei jest połączone szeregowo za po-

mocą drutu z urządzeniem do wyżarzania, z którego gotowy drut, w stanie miękkim, jest skierowany  

z kolei do zwijarki, a ponadto krystalizator posiada grafitową tuleję, która z jednej strony jest gwinto-

wana, podczas gdy na grafitowej tulei krystalizatora jest osadzona trwale osłona zewnętrzna. 

Zaletą sposobu i układu do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej uzyskanych z materiału 

odlanego o ukierunkowanej strukturze charakteryzującej się ziarnami wydłużonymi w kierunku odle-

wania jest zmniejszenie ilości granic ziaren jako miejsc uprzywilejowanych do zarodkowania nowych 

kryształów w procesie rekrystalizacji i zmniejszenie miejsc rozpraszających elektrony przewodnictwa 

elektrycznego, co też zapewnia podwyższenie odporności cieplnej materiału, przy jednoczesnym za-

chowaniu wysokiej przewodności elektrycznej drutów. Kolejną zaletą jest uzyskana wysoka czystość 

chemiczna drutu, co gwarantuje jego przeznaczenie zwłaszcza do przesyłu sygnału elektrycznego  

w wysokozaawansowanych konstrukcjach elektrotechnicznych takich jak kable audio-video, kable 

ognioodporne oraz wiązki kabli samochodowych. Dalszą zaletą uzyskanych drutów jest podwyższony 

próg ciągliwości materiału z uwagi na brak zawartości tlenków miedzi. Jeszcze dodatkową zaletą wy-

nalazku jest zmniejszona ilość wad strukturalnych. Następną zaletą rozwiązania według wynalazku 

jest wytwarzanie materiałów odlewanych o ukierunkowanej strukturze łatwo dostosowanej do procesu 

walcowania lub ciągnienia i nie zawierającej wad wewnętrznych takich jak porowatości i pęcherzy lub 

wad zewnętrznych takich jak pęknięcia i naderwania poprzez zastosowanie nieskomplikowanych za-

biegów technologicznych umożliwiających krystalizację miedzi w jednym określonym kierunku, ko-

rzystnie równolegle do kierunku odlewania. Kolejną zaletą sposobu według wynalazku jest to, że cie-

kła miedź nie krzepnie przy wewnętrznej ściance krystalizatora. Dalszą zaletą jest zapobieganie utle-

nianiu powierzchni wytworzonego odlewu. Kolejną zaletą jest otrzymanie jednorodnej warstwy pod-

powierzchniowej odlewu, dzięki czemu rozwiązanie według wynalazku eliminuje kosztowną i skompli-

kowaną obróbkę powierzchniową. Zaletą jest ponadto możliwość eliminacji tzw. gorących i zimnych 

naderwań jako wad odlewniczych poprzez zmianę i kontrolę temperatury cieczy chłodzącej w procesie 
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chłodzenia, jak również poprzez odpowiedni i kontrolowany wybór medium chłodzącego. Kolejną zale-

tą sposobu wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej jest przykładowo uzyskanie materiału odlanego 

o średnicy 0,008 m, który w wyniku dalszej jego przeróbki plastycznej na zimno, korzystnie ciągnienia 

lub walcowania umożliwia uzyskanie drutów o średnicy 0,002 m, których własności elektryczne są 

korzystne, a w szczególności przyrost rezystywności wynosi jedynie maksymalnie 1,5%, a zatem są  

o około 2–3 razy korzystniejsze niż dla elektrolitycznej miedzi tlenowej. Ponadto dodatkową zaletą 

sposobu wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej jest możliwość uzyskania drutu o średnicy 0,002 m 

charakteryzującą się wyższą odpornością cieplną niż elektrolityczna miedź tlenowa. 

Natomiast zaletą układu do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej jest prosta budowa umoż-

liwiająca jego opcjonalne połączenie z dodatkowymi urządzeniami do przeróbki plastycznej materiału. 

Dalszą zaletą układu jest też nieskomplikowana budowa wysokowydajnego krystalizatora oraz układu 

wtórnego chłodzenia na wyjściu miedzi z krystalizatora tuż przy powierzchni odlewu, co umożliwia 

kształtowanie struktury miedzi o ograniczonej ilości ziaren i ich kontrolowanym kierunku wzrostu. 

Układ umożliwia osiągnięcie tego celu poprzez umiejętne sterowanie zarówno prędkością odlewania 

jak i warunkami chłodzenia. Urządzenie do odlewania znajdujące się w układzie według wynalazku 

poprzez zmianę szybkości odlewania jak i poprzez wprowadzenie kontrolowanej strefy odbioru ciepła 

w krystalizatorze, umożliwia uzyskanie zgodności kierunku odbioru ciepła z kierunkiem osi odlewane-

go wyrobu. 

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony w przykładzie wykonania przedstawionym na rysunku, na 

których fig. 1 przedstawia schemat ideowy układu do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej, fig. 2 

przedstawia krystalizator w widoku ogólnym od czoła, fig. 3 przedstawia krystalizator w przekroju 

osiowym wzdłuż linii A-A na fig. 2, fig. 4 przedstawia wykres ilustrujący zależność rezystywności  

w funkcji wielkości odkształcenia drutów z miedzi beztlenowej i elektrolitycznej miedzi tlenowej, fig. 5 

przedstawia zmodyfikowaną wersję wykresu z fig. 4 ilustrującą zależność procentowej zmiany rezy-

stywności w funkcji odkształcenia drutów z miedzi beztlenowej i elektrolitycznej miedzi tlenowej, fig. 6 

przedstawia wykres ilustrujący zależność przewodności elektrycznej w funkcji odkształcenia drutów  

z miedzi beztlenowej i elektrolitycznej miedzi tlenowej, fig. 7 przedstawia zmodyfikowaną wersję wy-

kresu z fig. 6 ilustrującą zależność procentowej zmiany przewodności elektrycznej w funkcji odkształ-

cenia drutów z miedzi beztlenowej i elektrolitycznej miedzi tlenowej, fig. 8 przedstawia wykres ilustru-

jący wpływ temperatury wygrzewania na wartość wytrzymałości na rozciąganie drutów z miedzi bez-

tlenowej i elektrolitycznej miedzi tlenowej, fig. 9 przedstawia powiększony mikroskopowo fragment 

przełomu drutu z miedzi beztlenowej, fig. 10 przedstawia powiększony mikroskopowo fragment prze-

łomu drutu z elektrolitycznej miedzi tlenowej, fig. 11 przedstawia powiększony mikroskopowo fragment 

przełomu drutu z elektrolitycznej miedzi tlenowej po wygrzewaniu w atmosferze redukcyjnej wodoru,  

a fig. 12 przedstawia tablicę ilustrującą przykładowo analizę składu chemicznego próbek z miedzi 

beztlenowej i elektrolitycznej miedzi tlenowej. 

Układ według wynalazku przedstawiony w postaci schematu na fig. 1 zbudowany jest z automa-

tycznego systemu dozowania 1 ilością węgla drzewnego i/lub grafitu jako odtleniacza, połączonego 

szeregowo z indukcyjnym piecem topielnym 2 roztapiającym ciekłą miedź do temperatury od 1085°C 

do 1200°C i utrzymywanej w indukcyjnym piecu topielnym 2 na określonej wysokości powyżej dna 

tygla, przy czym indukcyjny piec topielny 2 wyposażony jest w izolowany krystalizator 3. W początko-

wym etapie procesu odlewania następuje wprowadzanie metalowego elementu startowego poprzez 

jego przejście przez izolowany krystalizator 3 do momentu zetknięcia z ciekłą miedzią, po czym na-

stępuje jego ruch wywołany za pomocą automatycznego zestawu wyciągania. W początkowym etapie 

procesu odlewania następuje poddawanie odlewanej miedzi procesowi chłodzenia za pomocą me-

dium chłodzącego znajdującego się w metalowej tulei zamykającej w sposób szczelny izolowany kry-

stalizator 3, po czym wraz z wyjściem miedzi z izolowanego krystalizatora 3 następuje zamknięcie 

obiegu strefy układu chłodzenia pierwotnego, a następnie materiał odlany 4 poddawany jest chłodze-

niu za pomocą strefy układu chłodzenia wtórnego znajdującej się na wyjściu z izolowanego krystaliza-

tora 3 przy powierzchni materiału odlanego 4. Po przejściu materiału odlanego 4 przez strefę układu 

chłodzenia wtórnego kierowany jest on do zestawu wyciągającego złożonego z rolek dociskowych  

i rolek prowadzących, których siła docisku do powierzchni końcowego wyrobu w postaci odlewu regu-

lowana jest za pomocą śrub. Materiał odlany 4 po wyjściu z izolowanego krystalizatora 3 i przejściu 

przez strefę układu chłodzenia wtórnego kierowany jest urządzeniem 5 do przeróbki plastycznej, ko-

rzystnie ciągarki lub walcarki, umożliwiającej uzyskanie drutu 6, stanowiącego półwyrób do procesu 

wyżarzania rekrystalizującego w urządzeniu do wyżarzania 7. Uzyskuje się w ten sposób drut w stanie 
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miękkim 8. Zarówno wyżarzanie rekrystalizujące w urządzeniu do wyżarzania 7, jak i przeróbkę pla-

styczną na zimno w urządzeniu 5, korzystnie ciągarce lub walcarce, stosuje się dowolną ilość razy, aż 

do uzyskania gotowego wymiaru i kształtu elementu przewodzącego, którym w tym przypadku jest 

drut z miedzi beztlenowej. Izolowany krystalizator 3 jest zbudowany z grafitowej tulei 9 gwintowanej na 

jednym z końców. Środkowy otwór 10 w tulei 9 jest wypolerowany o wysokiej gładkości. Osłona ze-

wnętrzna 11 krystalizatora 3 wykonana jest z wysokoodpornego cieplnie i niskoprzewodzącego mate-

riału na bazie waty szklanej uformowanej poprzez lepiszcze w formie grubościennej rury. Niskoprze-

wodząca osłona zewnętrzna 11 zapewnia izolację cieplną grafitowej tulei 9. Grafitowa tuleja 9 połą-

czona jest z osłoną zewnętrzną 11 za pomocą wysokoodpornego cieplnie lepiszcza na bazie szkła 

wodnego. 

Wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej ilustruje następujący 

przykład wykonania. 

P r z y k ł a d  1. Sposób wytwarzania drutów z miedzy beztlenowej polega na tym, że najpierw 

dokonuje się topienia miedzi w temperaturze od 1085°C do 1200°C w piecu topielnym 2. Następnie do 

pieca topielnego 2 wprowadza się element startowy, którym jest pręt przechodzący przez krystalizator 

3 aż do jego zetknięcia się z ciekłą miedzią, która znajduje się w stanie roztopionym w piecu topielnym 

2. Jednocześnie w czasie procesu topienia następuje dozowanie ilością węgla drzewnego i/lub grafitu 

za pomocą automatycznego systemu dozowania 1. Podczas gdy element startowy połączony z ciekłą 

miedzią znajduje się w wymuszonym za pomocą automatycznego zestawu wyciągania ruchu, znajdu-

jąca się na krystalizatorze 3 tuleja 9 rozprowadza chłodzące medium, a tym samym odbywa się pro-

ces chłodzenia pierwotnego materiału. Po wyjściu materiału odlanego z krystalizatora 3 następuje 

zamknięcie obiegu strefy układu chłodzenia pierwotnego, a następnie materiał odlany 4 o średnicy 

0,008 m poddawany jest chłodzeniu za pomocą układu chłodzenia wtórnego znajdującego się na wyj-

ściu z krystalizatora 3 przy powierzchni odlewanego pręta przy zastosowaniu prędkości odlewania od 

0,001 m/s do 0,0667 m/s. Tak materiał odlany 4 przechodząc przez strefę układu chłodzenia wtórnego 

zostaje schłodzony do temperatury od 15°C do 40°C i jest kierowany następnie do zestawu wyciąga-

jącego zbudowanego z rolek dociskowych i rolek prowadzących. Następnie materiał odlany 4 poddany 

jest zabiegowi trawienia za pomocą kwasu azotowego, po czym wytrawiony materiał odlany 4 skiero-

wany jest do urządzenia 5, w którym odbywa się proces jego przeróbki plastycznej na zimno w zabie-

gu ciągnienia lub walcowania z sumarycznym zgniotem do wartości 99,7% podczas gdy pojedyncze 

zgnioty odbywają się przy wartościach od 10% do 40%. Z kolei tak wytworzony drut o średnicy 0,002 m 

będący w stanie umocnionym jest poddawany wyżarzaniu rekrystalizującemu w czasie od 0,1 s do  

3 600 s w temperaturze od 200°C do 600°C w urządzeniu do wyżarzania 7, aż do uzyskania stanu 

miękkiego. Proces przeróbki plastycznej tego drutu 6 prowadzi się w atmosferze ochronno-redukcyjnej 

takiej jak argonu lub azotu. W zależności od średnicy końcowej drutu 6 stosuje się co najmniej jeden 

zabieg wyżarzania rekrystalizującego aż do uzyskania finalnego drutu 8 w stanie miękkim. 

Poniższe przykłady od nr 2–4 ilustrują dodatkowo praktyczną i doświadczalną stronę użytkową 

wraz z zaletami realizacji wynalazku. 

P r z y k ł a d  2. Próbki miedzi beztlenowej odlano z zastosowaniem prędkości odlewania od 

0,0001 m/s do 0,0667 m/s w postaci drutu o średnicy 0,008 m. Analizie składu chemicznego poddano 

próbki z miedzi beztlenowej pochodzące z trzech wytypowanych prędkości odlewania tj. 0,0001 m/s, 

0,0083 m/s i 0,0667 m/s, a także w celu porównania przedstawiono wyniki dla tradycyjnie stosowanej 

na cele elektryczne elektrolitycznej miedzi tlenowej, co jest uwidocznione na fig. 12. Materiały podda-

no następnie procesowi ciągnienia, aż do uzyskania drutów o średnicy finalnej 0,002 m. W czasie 

trwania procesu prowadzono ciągłą obserwację zmian własności elektrycznych materiału skutkiem 

umocnienia, co przedstawiono na fig. 4 do fig. 7, przy czym powołując się na wykres przedstawiony na 

fig. 5 zauważono, że dla elektrolitycznej miedzi tlenowej przyrost rezystywności wynosi aż 3%, pod-

czas gdy dla miedzi beztlenowej jedynie 1%. 

P r z y k ł a d  3. Próbki miedzi beztlenowej odlano z zastosowaniem prędkości odlewania od 

0,0005 m/s do 0,0667 m/s w postaci pręta o średnicy 0,008 m. Pręty poddano następnie procesowi 

ciągnienia, aż do uzyskania drutów o średnicy finalnej 0,002 m. Następnie odkształcone próbki zostały 

poddane procesowi wyżarzania w piecu komorowym z atmosferą ochronną w temperaturach od 20°C 

do 340°C w czasie 3600 s. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano tzw. „krzywe mięknięcia”, 

tzn. zależności wytrzymałości na rozciąganie w funkcji temperatury wygrzewania, które przedstawiono 

na fig. 8. W celu porównania przedstawiono również wyniki dla elektrolitycznej miedzi tlenowej. Celem 

badań doświadczalnych było określenie wpływu stanu materiału po dużym odkształceniu wynoszącym 
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93% na temperaturę rekrystalizacji. Na podstawie charakterystyk przedstawionych na fig. 8 zauważono, 

że dla drutów z miedzi beztlenowej są one przesunięte w prawo, tj. w kierunku wyższych temperatur. 

Świadczy to o tym, że materiał posiada wyższą odporność cieplną. Temperatura rekrystalizacji po spad-

ku własności wytrzymałościowych dla elektrolitycznej miedzi tlenowej wynosi od 180°C do 190°C i jest 

niższa niż dla drutów z miedzi beztlenowej odlewanych z prędkościami: 0,0005 m/s i 0,0667 m/s. Prze-

prowadzone badania i doświadczenia posiadają istotny korzystny aspekt skuteczności i poprawno-

ści technicznej rozwiązania według wynalazku. Otóż kinetyka wyżarzania cienkich drutów posiada 

bardzo ważne znaczenie praktyczne w liniach ciągarniczych. Chodzi mianowicie o zmianę parame-

trów procesu wyżarzania w liniach, zwłaszcza przy przeciąganiu na mikrodruty mające zastosowanie 

w wysoko zaawansowanych konstrukcjach kablowych w przemyśle elektronicznym i elektro-

technicznym. 

P r z y k ł a d  4. Próbki miedzi beztlenowej odlano z prędkością 0,0333 m/s w postaci materiału 

o średnicy 0,008 m. Następnie odcinek próbny produktu do ciągnienia wyżarzono w atmosferze wodo-

ru, schłodzono w wodzie i oceniono odporność na kruchość wodorową, zgodnie z metodą podaną  

w normach ISO 2626. Ocenę odporności na kruchość produktu do ciągnienia z miedzi beztlenowej 

przeprowadzono na próbkach do badań poddanych próbie przeginania, przykładowo dla 10 przegięć  

i następnie sprawdzono wzrokowo pod kątem występowania pęknięć, zgodnie z wymogami ISO.  

W przypadku drutów z miedzi beztlenowej nie stwierdzono pęknięć. Obrazuje to przedstawiony na  

fig. 9 powiększony mikroskopowo fragment przełomu drutu z miedzi beztlenowej, która dzięki wysokiej 

czystości chemicznej i braku zawartości tlenu oddaliła niebezpieczeństwo choroby wodorowej, a tym 

samym daje gwarancję jak najdłuższej pracy systemów kablowych w warunkach pożaru. Rozwiązanie 

według wynalazku potwierdziło też, iż niebezpieczeństwo wystąpienia choroby wodorowej w miedzi 

można oddalić stosując właśnie druty z miedzi beztlenowej. Na fig. 10 przedstawiono natom iast po-

większony mikroskopowo fragment przełomu drutu z elektrolitycznej miedzi tlenowej, na którym zaob-

serwowano skupiska tlenków C2O gromadzące się na powierzchni ziaren podczas procesie krzep-

nięcia miedzi. Z kolei na fig. 11 znajduje się ilustracja powiększonego mikroskopowo fragmentu prze-

łomu drutu z elektrolitycznej miedzi tlenowej po procesie wygrzewania wytworzonej próbki w atmosfe-

rze wodoru. Struktura charakteryzuje się występowaniem licznych pęknięć po granicach ziaren. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej polegający na uprzednim roztopieniu cie-

kłej miedzi do temperatury w granicach od 1085°C do 1200°C w piecu topielnym i po wprowadzeniu 

elementu startowego poprzez jego przejście przez krystalizator do chwili zetknięcia się tego elementu 

startowego z ciekłą miedzią, po czym następuje jego ruch wywołany za pomocą automatycznego ze-

stawu wyciągania, przy czym w początkowym etapie procesu odlewania następuje poddawanie mate-

riału odlanego procesowi chłodzenia za pomocą medium chłodzącego znajdującego się w tulei zamy-

kającej krystalizator, po czym wraz z przejściem miedzi z krystalizatora następuje zamknięcie obiegu 

strefy układu chłodzenia pierwotnego, a następnie materiał odlany poddawany jest chłodzeniu za po-

mocą strefy układu chłodzenia wtórnego znajdującej się na wyjściu z krystalizatora przy powierzchni 

materiału odlanego, po czym materiał w postaci odlewu kierowany jest przez strefę układu chłodzenia 

wtórnego do zestawu wyciągającego, znamienny tym, że uzyskany na tym etapie materiał odlany 

jako półwyrób mający ukierunkowaną strukturę, korzystnie równolegle do kierunku odlewania poddaje 

się zabiegowi trawienia za pomocą kwasu azotowego, a następnie procesowi przeróbki plastycznej na 

zimno poprzez operację ciągnienia materiału odlanego o ukierunkowanej strukturze, równoległej do 

kierunku odlewania, a ponadto zawierającego wagowo od 99,95% do 99,99% miedzi oraz zawierają-

cego od 0,0001% do 0,001% tlenu, lecz co najwyżej do wielkości 0,0003%, a nadto zawierającego nie 

więcej niż 0,002% zanieczyszczeń innymi pierwiastkami lecz co najwyżej do wielkości 0,0015%, przy 

czym suma zawartości selenu i telluru nie może być większa niż 0,00001%, a suma zawartości anty-

monu, bizmutu i arsenu nie może zawierać więcej niż 0,001%, podczas gdy suma zawartości kadmu, 

kobaltu i chromu nie może wynosić więcej niż 0,0001%, zaś suma zawartości żelaza i siarki nie więcej 

niż 0,0008%, z sumarycznym zgniotem nie przekraczającym 99,7% stosując pojedyncze zgnioty od 

10% do 40%, a następnie poddawaniu materiału wyżarzaniu rekrystalizującemu w czasie od 0,1 s do 

3 600 s w temperaturze od 200°C do 600°C, które to warunki umożliwiają uzyskanie stanu miękkiego, 

przy zachowaniu atmosfery ochronno-redukcyjnej, takiej jak argonu lub azotu, przy czym w zależności 
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od określonej średnicy końcowej drutu, stosuje się od jednego do kilkunastu zabiegów wyżarzania 

rekrystalizującego i tym, że uzyskany drut posiada przewodność elektryczną w stanie umocnionym na 

poziomie co najmniej 58 MS/m, podczas gdy procentowy przyrost rezystywności materiału w wyniku 

umocnienia przy odkształceniu rzeczywistym w procesie ciągnienia, jest nie większy niż 1%, zaś po-

łówkowa temperatura rekrystalizacji drutu, po procesie ciągnienia ze zgniotem sumarycznym wyno-

szącym 94% wynosi od 210°C do 260°C, w zależności od rodzaju struktury materiału wsadowego, 

przy czym temperatura ta jest wyższa od połówkowej temperatury rekrystalizacji drutów z elektroli-

tycznej miedzi tlenowej o tym samym stopniu odkształcenia o co najmniej 60°C. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że operacja ciągnienia drutu z miedzi beztlenowej 

odbywa się podczas jednego zabiegu przeróbki plastycznej na zimno. 

3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że operacja ciągnienia drutu z miedzi bez-

tlenowej odbywa się podczas wielokrotnej przeróbki plastycznej na zimno. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że operacja wyżarzania rekrystalizującego drutu  

z miedzi beztlenowej odbywa się podczas jednorazowego wyżarzania rekrystalizującego. 

5. Sposób według zastrz. 1 albo 4, znamienny tym, że operacja wyżarzania rekrystalizującego 

drutu z miedzi beztlenowej odbywa się podczas wielokrotnego wyżarzania rekrystalizującego. 

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w czasie działania automatycznego zestawu 

zasilania występuje jednocześnie dobór i regulacja warunków fizycznych odlewania, to jest prędkości 

odlewania, zaś poprzez układ automatycznego sterowania sposobem odbioru ciepła, bądź to poprzez 

ścianki krystalizatora, to jest poprzez pracę strefy układu chłodzenia pierwotnego lub przez po-

wierzchnię odlewanego pręta, to jest poprzez pracę strefy układu chłodzenia wtórnego, dokonuje się 

zmiana kierunku wektora gradientu temperatury na froncie krystalizacji miedzi, dzięki czemu uzyskany 

w wyniku procesu przeróbki plastycznej na zimno i wyżarzania drut z miedzi beztlenowej charaktery-

zuje się ukierunkowaną strukturą. 

7. Układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej wyposażony w indukcyjny piec topielny,  

z którego wyprowadzony jest element startowy współpracujący z krystalizatorem oraz mający automa-

tyczny zestaw zasilania, a nadto ma zamykającą tuleję, połączoną z krystalizatorem zaopatrzonym  

w układ obiegu pierwotnego chłodzenia, natomiast na wyjściu z krystalizatora znajduje się zespół 

chłodzenia wtórnego, znamienny tym, że posiada automatyczny system dozowania (1) ilością węgla 

drzewnego i/lub grafitu, który jest usytuowany szeregowo nad indukcyjnym piecem topielnym (2), przy 

czym automatyczny system dozowania (1) ilością węgla drzewnego i/lub grafitu jest połączony z in-

dukcyjnym piecem topielnym (2) wyposażonym w krystalizator (3), który za pomocą materiału odlane-

go (4) połączony jest z urządzeniem (5), służącym do przeróbki plastycznej, korzystnie z ciągarką lub 

z walcarką, które z kolei jest połączone szeregowo za pomocą drutu (6) z urządzeniem do wyżarzania 

(7), z którego gotowy drut (8), w stanie miękkim, jest skierowany z kolei do zwijarki. 

8. Układ według zastrz. 7, znamienny tym, że krystalizator (3) posiada grafitową tuleję (9), któ-

ra z jednej strony jest gwintowana, podczas gdy na grafitowej tulei (9) krystalizatora (3) jest osadzona 

trwale osłona zewnętrzna (11). 
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Rysunki 
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