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JAK PRODUKOWANE SĄ ELEKTRODY DRUTOWE
Zanim wspomnę o parametrach chciałabym przypomnieć jak  

w skrócie przebiega proces produkcji drutu EDM. Na ogół, produktem 
wyjściowym dla drutów mosiężnych jest pręt o średnicy 20 mm 
wytwarzany metodą ciągłego odlewania. Taki pręt jest walcowany 
na zimno lub przeciągany na zimno, aż osiągnie średnicę 6 mm przy 
przekroju kołowym lub sześciokątnym. Następnie drut jest wyżarzany 
i przeciągany przez ciągadła, aż osiągnie średnicę około 0,9 mm.  
W takim stanie jest najczęściej określany jako drut „wstępnie  
przeciągany”. Następnie taki drut jest znowu przeciągany przez  
szereg diamentowych matryc ciągowych, aż do osiągnięcia wymaganej 
średnicy. Po osiągnięciu finalnej średnicy drut jest rezystancyjnie  
odprężany lub termicznie odpuszczany w atmosferze obojętnej,  
czyszczony i następnie nawijany na szpule.

Jeśli chodzi o drut ocynkowany czyli mosiężny w otulinie cynkowej 
to produkuje się go z powlekanego galwanicznie lub ogniowo drutu 
przeciągniętego wstępnie (0,9 mm) i przeciąganego następnie do 
uzyskania docelowej średnicy. Jest to bardzo trudny proces, ponieważ 
pokryta cynkiem powierzchnia musi „przeżyć” etapy ostatecznego 
przeciągania i zapewnić jednorodne pokrycie w czasie wykonywania 
elektrodrążenia. Taki drut składa się z cienkiej warstwy cynku (około 
5 mikronów) wokół rdzenia, którym jest jeden ze standardowych 
stopów mosiężnych stosowanych do elektrodrążenia. Taki drut 
zapewnia znaczny wzrost prędkości cięcia w stosunku do pełnego  
drutu mosiężnego, bez pogorszenia żadnej z innych krytycznych 
właściwości drutu. Druty mosiężne z pokryciem cynkowym zapewniają 
wyjątkowo dobrze wykończoną powierzchnię podczas cięcia węglika 
wolframu i są często używane do cięcia polikrystalicznego diamentu 
PCD i grafitu. Druty te stosuje się również w warunkach, gdy druty 
mosiężne powodują niedopuszczalne osadzanie się cząstek mosiądzu na  
obrabianym elemencie.

PARAMETRY ELEKTROD DRUTOWYCH 

Przewodność właściwa jest często wyrażana w procentach IACS, 
co jest odniesieniem do przewodności drutu z czystej, wyżarzanej  
miedzi, która jest standardem odniesienia o wartości 100%. 
Konduktywność jest istotnym parametrem drutu EDM, ponieważ 
określa straty z jakimi energia napięcia zasilającego jest przenoszona 
na odległości od punktu zasilania do punktu cięcia. Odległość ta  
może być znaczna, zwłaszcza, gdy obrabiany element jest cięty  
z „otwartymi prowadnicami”, aby usuwać zatory na obrabianym elemencie. 
Niska przewodność drutu powoduje duży spadek napięcia i związaną  
z tym stratę energii na odległości od punktu zasilania do punktu cięcia.  
Nie można pomijać tej straty biorąc pod uwagę, że szczytowe wartości 
prądu większości nowoczesnych zasilaczy często przekraczają 100 A.

Wytrzymałość na rozciąganie określa zdolność drutu do 
wytrzymywania naprężenia wytwarzanego w drucie podczas cięcia, 
w celu wykonania prostoliniowego pionowego cięcia. Ponieważ  
wszystkie powszechnie używane druty EDM są importowane, to 
wytrzymałość na rozciąganie jest głównie wyrażana w jednostkach 
metrycznych N/mm2. Druty EDM uważa się jako „twarde”, jeśli 
ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 900 N/mm2 lub więcej. 
Druty EDM uważa się jako „półtwarde”, jeśli ich wytrzymałość na 
rozciąganie wynosi około 490 N/mm2. Druty EDM uważa się jako 
„miękkie”, jeśli ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 440 N/mm2 
lub mniej. Druty twarde są powszechnie używane do większości 
prac, podczas, gdy druty półtwarde i miękkie są głownie używane  
do elektrodrążenia stożków, gdy kąt zbieżności jest większy niż pięć 
stopni, ponieważ drut twardy nie będzie się odpowiednio wyginał 
w prowadnicy i spowoduje niedokładności w drążeniu stożka. 
Druty półtwarde i miękkie często nie nadają się do automatycznego 
przewlekania, o ile maszyna nie jest specjalnie skonstruowana do  
pracy z takimi drutami. Ważną informacja jest, że druty o dużej 
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Jakie parametry są istotne przy wyborze odpowiedniej elektrody drutowej i dlaczego warto zwrócić na nie uwagę? Jak produkowane  
są elektrody drutowe? Poniżej postaram się te kwestię przybliżyć. Mam nadzieje, że to ułatwi Państwu dobór odpowiedniej elektrody, 
a także sprawi, że ich zakup będzie dokonywany z większą świadomością tematu.
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przewodności charakteryzują się małą podatnością na rozciąganie.
Wydłużenie określa jak bardzo drut „poddaje się” lub ulega 

deformacji plastycznej przed samym momentem zerwania. Wydłużenie 
mierzone jest w % długości odcinka pomiarowego próbki używanej  
w danym badaniu. Można powiedzieć, że wydłużenie informuje 
także o tym, jak „kruchy” jest drut. Generalnie, wydłużenie drutów  
twardych jest znacznie mniejsze niż drutów półtwardych. Wydłużenie 
jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ drut EDM pracuje  
w nieprzyjaznym środowisku, z dużym naprężeniem i jest atakowany 
przez tysiące iskier, atakujących jego przekrój. Kruchy drut może  
przerwać się przy pierwszym przeciążeniu, podczas, gdy bardziej 
ciągliwy drut wytrzyma chwilowe przeciążenie „poddając się” trochę  
i kontynuując cięcie.

Temperatura topnienia nie jest na ogół podawana dla danego 
drutu, lecz jest bez wątpienia istotnym parametrem, ponieważ obróbka 
EDM jest procesem elektroiskrowym, i raczej wolimy, żeby nasza 
elektroda drutowa miała jakąś odporność i nie stopiła się zbyt szybko  
pod wpływem działania iskier.

Prostoliniowość jest kolejnym istotnym parametrem drutu EDM, który 
jest rzadko podawany, lecz ma krytyczne znaczenie dla automatycznego 
przewlekania drutu.

Podatność na płukanie nie jest na ogół podawana dla danego 
drutu, lecz jest istotnym parametrem, który ma wpływ na to, jak szybko 
i dobrze drut będzie ciąć. Ta właściwość związana jest z temperaturą 
sublimacji komponentów stopowych drutu i należy bardziej do działu 
metalurgii, niż produkcji narzędzi. Chodzi o to aby komponenty 
drutu oraz urobek „parowały” zamiast topić się. A tym samym aby  
zmniejszała się ilość stopionego urobku w strefie cięcia na rzecz 
powstawania gazów. Wtedy przepływ wody (dielektryka) między elektrodą 
drutową a obrabianym elementem będzie efektywniejszy. Drążenie będzie 
postępowało szybciej i bardziej stabilnie.

Wniosek jest taki, że im większa jest wartość podatności na  
płukanie, tym szybciej drut będzie ciąć. Jakie warunki muszą spełniać 
elektrody drutowe aby wykazywać zwiększoną podatność na płukanie? 
Cynk dodany do miedzi sprawia, że elektroda drutowa osiąga wyższy 
parametr podatności na płukanie i w związku z tym może pracować 
szybciej. W naszej ofercie można znaleźć drut o najwyższej możliwej 
zawartości cynku czyli CuZn 40%. Należy jednak pamiętać, że w 
pewnych warunkach na obrabianym elemencie może osadzać się  

znaczny osad mosiądzu, który może być trudno usuwalny. Ciekawostką 
jest fakt, który głębiej pozwoli nam zrozumieć temat elektrod  
drutowych, że niemożliwa jest produkcja elektrod o zawartości cynku 
większej niż 40% ponieważ taki drut praktycznie nie daje się przeciągać na 
zimno. Ten fakt zadecydował o opracowaniu drutów pokrywanych.

Czystość jest parametrem nieokreślanym dla drutów EDM. 
Drut może być „brudny” w wyniku zanieczyszczenia przez resztki  
metalowego proszku i środka smarującego pozostałych po procesie 
przeciągania lub parafinę nakładaną na drut przez niektórych producentów 
przed nawinięciem go na szpule. Zabrudzony drut może powodować 
zapychanie się prowadnic i napędów lub ślizganie się pasków lub rolek. 

PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ POPULARNYCH ELEKTROD DRUTOWYCH
• ELEKTRODA MIEDZIANA: dobra przewodność elektryczna, do  

maszyn z generatorem o niższej mocy, mała wytrzymałość na 
rozciąganie i mała podatność na płukanie.

• ELEKTRODA MOSIĘŻNA: wystarczająca przewodności elektryczna, 
duża wytrzymałości na rozciąganie i zwiększona podatności na 
płukanie. Kruchy i nietrwały (gdy zawartość cynku jest powyżej  
40%) 

• DRUT MOLIBDENOWY: duża wytrzymałość na rozciąganie przy 
małej średnicy drutu, wysoka temp. topnienia. Mała przewodność 
elektryczna, mała podatność na płukanie. 

• ELEKTRODA MIEDZIANA W OTULINIE CYNKOWEJ: zwiększona 
prędkość cięcia, zapewnia dobrze wykończoną powierzchnię  
podczas cięcia np. węglika wolframu. Druty te stosuje się również  
w warunkach, gdy druty mosiężne powodują niedopuszczalne 
osadzanie się cząstek mosiądzu na obrabianym elemencie.  
Zwiększona podatność na płukanie. Minusem są wyższe koszty 
produkcji.

• ELEKTRODA DRUTOWA ODPRĘŻANA DYFUZYJNIE: Zwiększona 
przewodności rdzenia miedzianego, mocno przylegające pokrycie 
o dużej zawartości cynku oraz względnie duża wytrzymałości  
na rozciąganie (800 N/mm2). Nadaje się do automatycznego 
przewlekania na większości maszyn. Jego niekorzystną cechą jest duża 
cena.
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