
Poly-Di®

FILIERE DIN DIAMANT POLICRISTALIN

DURATĂ DE VIAȚĂ SUPERIOARĂ A 
FILIEREI PENTRU EFICIENȚĂ 
PRODUCTIVĂ OPTIMĂ



UN SALT ÎNAINTE AL EFICIENȚEI LA VITEZE

ÎNALTE 

În parteneriat cu Fort Wayne Wire Die - un leader al 
tehnologiei și un producător de filiere care a fost înainte 
curbei de dezvoltare în industrie timp de mai mult de 70 de 
ani. 

În zilele noastre, în urma proliferării echipamentelor de 
trefilare de mare viteză, Fort Wayne Wire Die avansează o 
schimbare a paradigmei care identifică lungimea filierei, 
corect aleasă pentru mașini, ca fiind variabila principală 
pentru creșterea la maxim a eficienței producției de sârmă 
prin eliminarea evenimentelor de rupere a sârmei. 

Utilizând programe proprii de calculator, For Wayne Wire 
Die poate calcula un set complet, integrat de filiere cu 
toleranțele pentru gaură potrivite cu exactitate pentru 
alungirea mașinii dumneavoastră de trefilare, astfel încât 
să: 

• Elimine evenimentele de rupere a firului. 

• Reducă timpii de staționare.

• Reducă alunecarea sârmei pe cabestanele mașinii
pentru o finisare optimă a sârmei și o uzură redusă a
cabestanelor. 

• Reducă generarea particulelor fine/ „încărcarea” filierelor 



• 

• 

• 

T R A G E Ț I  M A I  M U L T  F I R  C U  T I M P I  C U  T I M P I
D E  S T A Ț I O N A R E  M A I  M I C I  

CEA MAI BUNĂ CALITATE

MATERIAL CU DIAMANT

Filierele Poly-Di cu diamant policristalin încep cu cea ai bună 
materie primă pentru filiere, disponibilă la nivel mondial, cum ar 
fi Compax®   furnizată de Diamon Innovations și Sumidia®  de la 
Sumitomo Electric. 

Diamantul policristalin este un material sintetic produs prin 
sinterizarea pudrei de diamant în prezența unui catalizator 
metalic, utilizând presiuni și temperaturi extreme, care face ca 
particulele de diamant să fuzioneze împreună. 

Acest proces are drept rezultat o orientare aleatorie a 
particulelor de diamant, ceea ce are drept rezultat un material 
extraordinar, ideal pentru trefilare, toronare și compactare, 
deoarece este: 

Excepțional de rezistent la uzura filierei, fisurare și rupere. 

Caracterizat printr-i uzură constantă ceea ce ajută la menținerea 
profilului rotund al sârmei. 

Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni ale blocurilor 
pentru diametre ale găurilor, de la .0009” (0,023 mm), 
până la 1,18” (30 mm). 

EXPERIENȚĂ INESTIMABILĂ PENTRU APLICAȚII

Evoluția permanentă a industriei de trefilare și, în special, 

dezvoltarea noilor materiale pentru filiere, continuă să facă 

procesul de alegere a filierelor unul complicat. 

Prin intermediul filierelor Poly-Di cu diamant, puteți 

beneficia de experiența de peste 70 de ani a Fort Wayne 

Wire Die de lider al industriei, permițându-vă astfel să faceți 

alegerea dimensiunii grăuntelui și a compoziției 

materialului, factori care sunt deosebit de critici pentru 

performanțele produsului dumneavoastră și pentru 

profitabilitate. 

suprafața filierei suprafața sârmei 

dimensiunea ultrafină a particulei de diamant de 1 µm 
— pentru o rezistență maximă la impact și finisaj de 
înaltă calitate pentru suprafața sârmei, problema uzurii 
prin frecare fiind eliminată. 

suprafața filierei               suprafața sârmei 
dimensiunea fină a particulei de diamant 5 µm — pentru 

o rezistență bună la uzură, o finisare bună a suprafeței
sârmei și rezistență la uzură prin frecare. 

dimensiunea medie a particulei de diamant 25 µm — pentru 
aplicații în care rezistența la uzură este mult mai importantă 
decât finisarea suprafeței sârmei. Deosebit de bune pentru 
dimensiuni de descărcare a barelor. 

suprafața suprafața 



EXPERTIZĂ TEHNICĂ DE PIONIERAT

Cu filierele Poly-Di cu diamant, aveți siguranța unor 

produse de înaltă calitate, furnizate de o companie 

care are un istoric de neegalat al dezvoltării propriilor 

echipamente și procese inovatoare de producție. 

De fapt, ce mai mare parte a echipamentelor de producție 

și a tuturor proceselor de producție utilizate în Fort Wayne 

Wire Die au fost proiectate și implementate de către 

inginerii FWWD, inclusic sistemul de măsurare a firului 

bazat pe un program de calculator, utilizat în întreaga 

companie. Astfel de echipamente, procese de producție și 

sisteme de management standardizate asigură o calitate 

constantă, indiferent de locația fabricii. 

Combinând toate acestea cu propriile sisteme de calitate 

ICO 9001:2000, Fort Wayne Wire Die controlează forma, 

diametrul final și finisarea suprafeței filierelor cum nu o 

face nici o altă firmă. 

În urma consultărilor cu dumneavoastră, Fort Wayne Wire Die va identifica profilul corect 

pentru aplicația dumneavoastră, apoi va implementa un proces propriu de fabricare 

pentru a menține controlul optim al respectivului profil, pentru o performanță de durată, 

de încredere și constantă. 

Aplicații: 

Filierele cu diamant policristalin sunt excelente pentru tragerea firelor neferoase, cum ar fi 

cele de aluminiu, de cupru, din oțel inoxidabil și fir de inserție pentru anvelope - și sunt 

deosebit de potrivite în aplicații pentru sârmă de grosime mai mare, în cazul căreia durata de 

viață a filierei este mai importantă decât finisarea suprafeței sârmei. 

Lungimea precisă a lagărului și dimensiunea 

găurii asigură diametrul corect al sârmei și o 

durată mare de viață a filierei, oferindu-vă 

controlul asupra calității produsului și a 

costurilor cu materialele. 

Profilul de ieșire corect și adecvat oferă 

suport în ceea ce privește forțele 

mecanice axiale din procesul de trefilare. 

Unghiul plat de reducție asigură o 

distribuție uniformă a forțelor de 

deformare și a sarcinilor termice. 

Zona de intrare este proiectată cu 

atenție pentru a permite intrarea 

unei cantități suficiente de lubrifiant 

în filieră, și ajută la ghidarea sârmei în 

zona de compresie. 

TABEL DE SELECȚIE AL MATERIALULUI POLY-DI

dimensiunea medie a particule i 

Caracteristicil
e materialului 

Ultrafin 
(1µm) 

Fin 
(5µm) 

Mediu 
(25µm) 

Finisarea suprafeței * * * * * * 

Rezistența la „uzura prin 
fȘtierțigerea”

* * * * * * 

 luciului/ reascuțire * * * * * * 
Rezistența la extragerea 
pDaurrtii cutatelela/ or 

* * * * * * 
 rezistența la impact * * * * * * 

* * * * * * Generația de particule microfine 

Rezistența la uzură/ durata de 
• Al ia je nefer oase (Cu, Al) * * * * * * 

• Oțel in
 
oxidabil, sârmă de * * * * * * 

• Oțel alămit sau zincat * * * * * * 

 Configurația blocurilor pentru 
filiere 

Stabilitatea 
termică 

Rezistența 
suportului 

Prețul de 
achiziție 

* * * * Fără suport/ umplut cu metal 630°–700°C 

 Fără suport/ fără metal  1000°–1200°C * * * * 

* * * *  Cu suport W.C./ umplut cu metal 630°–700°C 

Cheie: * Bun  * * Mai bun  * * * Cel mai bun



Finisarea ultra-lustruită a suprafeței 

filierei micșorează frecarea și asigură o 

finisare bună a suprafeței sârmei. 

Inima cu diamant policristalin este montată 

în mod sigur pentru a oferi un suport 

excepțional, reducând timpii de staționare. 

Zona posterioară de degajare, cu 

un unghi egal cu cel de reducție, 

previne generarea de zgârieturi 

datorate de așchii cauzate de 1.) 

revenirea deformării elastice după 

ieșirea sârmei din zona de 

compresie, 2.) aliniere incorectă a 

cabestanelor următoare, 3.) 

rupere atunci când, în timpul 

opririi mașinii, mișcarea înapoi a 

sârmei în raport cu un unghi altfel 

ascuțit va duce la apariția unor 

fisuri. 

Carcasă durabilă din oțel inoxidabil prelucrată 

precis conform toleranțelor dimensionale 

comunicate de dumneavoastră și marcată cu 

informații pentru identificare 

CEL MAI COMPLET SUPORT

Doar cu filierele Poly-Di cu diamant veți primi un set de filiere corect din punct de vedere 

tehnic și eficient din punct de vedere al costurilor care a fost dezvoltat exact pentru nevoile 

dumneavoastră. Acesta include: 

/  Consultanță pentru aplicații  /  Calculații computerizate pentru setul de filiere  /  Servicii de 
re-ascuțire a filierelor /  Seminarii educaționale și alte unelte de pregătire a personalului  /  și 
multe altele 



www.fwwd.com

Metro Manila, Philippines 

London, Ontario, Canada 

Columbus, Carolina de Nord, SUA 

Fort Wayne, Indiana, SUA 

FORT WAYNE WIRE DIE

ACOLO UNDE ÎNCEPE SÂRMA EXTRAORDINARĂ

Operând în unități amplasate în Statele Unite, Canada, 

Germania, China și Filipine, și în birouri de reprezentanță 

amplasate pe tot globul, Fort Wayne Wire Die oferă bazei 

internaționale de clienți o experiență acumulată la nivel 

mondial. Personalul experimentat, procesele de 

producție standardizate și sistemele inovatoare de 

management certificate ISO 9001:2000 implementează 

procesul de asigurare a calității și a consecvenței pentru 

fiecare filieră în parte. 

Atunci când aveți nevoie de o sârmă de înaltă calitate, 

începeți cu un apel către Fort Wayne Wire Die - sursa 

dumneavoastră pentru soluții inovatoare, globale pentru 

toate nevoile de trefilare. 

USA, Corporate 
Fort Wayne, Indiana 
(260)    747-1681 
sales@fwwd.com 

SUA 
Columbus, Carolina de 
Nord (828)    894-8257 
sales@WayneWireDie.com 

China 
Shanghai, China 86-
21-6876-5529 
sales@fwwdshanghai.com 

Asia 
Metro Manila, Philippines 
63-43-405-5555 
sales@fwwdasia.com 

Canada 
London, Ontario 
(519)  659-3030 
sales@AdvancedWireDie.com 

Europa 
Frankfurt, 
Germania 49-6192-
25028 
sales@FortekGmbh.com 

Poly-Di® este o marcă înregistrată a Fort Wayne Wire Die, Inc. 
Compax® este o marcă înregistrată a Diamond Innovations, Inc., S.U.A. Sumidia® este o 

marcă înregistrată a Sumitomo Electric Hardmetal Corporation. 
idc Lafayette, IN 308 Par 2.5M 
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PROFILUL TIPIC AL FILIEREI

Filierele Poly-Di®  cu diamant policristalin de la Fort Wayne Wire Die asigură o uzură 
egală, remarcabil de previzibilă, și o durată de viață mărită pentru o eficiență 
crescută a operațiilor de trefilare. 

TOLERANȚELE TOTALE PENTRU DIAMETRUL GĂURII

FILIERE PENTRU TREFILARE PCD - NOI ȘI REASCUȚITE

  Milimetri  

Inci 

Gama de 
dimensiuni 

Toleranțele 
dimensionale 
standard 
pentru găuri 
STD102 

Toleranța 
standard 
pentru 
ovalitate 
STD102 

Min. Cele mai 
stricte toleranțe 
pentru găuri 
STD301 

.0006 sau mai puțin .000024 .000020 .000010 

.00061-.0008 .000024 .000020 .000012 

.00081-.0010 .000028 .000020 .000014 

.00101-.0020 .000036 .000020 .000016 

.00201-.0030 .000040 .000020 .000020 

.00301-.0040 .000050 .000030 .000030 

.00401-.0080 .000060 .000040 .000040 

.00801-.0100 .000080 .000040 .000040 

.01001-.0160 .000080 .000040 .000050 

.01601-.0200 .000120 .000080 .000060 

.02001-.0300 .000120 .000080 .000080 

.03001-.0400 .000160 .000100 .000080 

.04001-.0600 .000160 .000100 .000100 

.06001-.1500 .000200 .000120 .000120 

.1501-.5000 .000500 .000500 .000500 

Gama de 
dimensiuni 

Toleranțele 
dimensionale 
standard 
pentru găuri 
STD102 

Toleranța 
standard 
pentru 
ovalitate 
STD102 

Min. Cele mai 
stricte 
toleranțe 
pentru găuri 
STD301 

0,015 sau mai puțin 0,0006 0,0005 0,00025 
0,0151-0,020 0,0006 0,0005 0,0003 
0,0201-0,025 0,0007 0,0005 0,00035 
0,0251-0,050 0,0009 0,0005 0,0004 
0,0501-0,075 0,0010 0,0005 0,0005 
0,0751-0,100 0,0012 0,0008 0,0008 
0,101-0,200 0,0015 0,0010 0,0010 
0,201-0,250 0,0020 0,0010 0,0010 
0,251-0,400 0,0020 0,0010 0,0012 
0,401-0,500 0,0030 0,0020 0,0015 
0,501-0,750 0,0030 0,0020 0,0020 
0,751-1,000 0,0040 0,0025 0,0020 
1,001-1,500 0,0040 0,0025 0,0025 
1,501-3,80 0,0050 0,0030 0,0030 
3,801-12,70 0,0127 0,0127 0,0127 

Intrare

Unghiul de reducție 
Lagăr

Zona de degajare  
Ieșire

Profilul tipic al noilor filiere cu diamant policristalin 
mai mici de .004” (0,100 mm) 

Profilul tipic al noilor filiere cu diamant policristalin 
mai mari de .004” (0,100 mm) 

SPECIFICAȚII TIPICE PENTRU FILIERE

PENTRU DIFERITE MATERIALE ALE SÂRMEI
Materialul 
pentru 
sârmă 

Gradul de 
amestec 

Unghiul de 
reducție 
(2〈) 

Lungimea 
lagărului

Bară de 
cupru 

Bine 
amestecată 

18° ± 2° 25% ± 
10% 

Aluminiu Bine 
amestecată 

20° ± 2° 25% ± 
10% 

Cositor sau 
cupru 
placat cu 
argint 

Foarte bine 
amestecat 

20° ± 2° 20% ± 
10% 

Oțel 
inoxidabil

Ușor
amestecat 

15° ± 2° 35% ± 
10% 

Tungsten Ușor 
amestecat 

14° ± 2° 30% ± 
10% 

Alamă sau 
oțel placat 
cu cupru 

Ușor 
amestecat 

12° ± 2° 30% ± 
10% 



Dimensiunea găurii

Seria

Numărul  
blocului 

PCD 
Denumire

FAȚĂ

SPATE

Numărul de set 
pentru elongație 
(dacă este cazul) 

3
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DIMENSIUNILE STANDARD ALE CARCASELOR

INCI MILIMETRI 
DIMENSIUNEA BLOCULUI DIMENSIUNEA 
CARCASEI D X T 

DIMENSIUNEA 
CARCASEI D X T 

D-6 până la D-12 1 sau 1 1/8 x 3/8 
D-15 până la D-24 1 sau 1 1/8 x 1/2 
D-27 până la D-30 1 1/2 x 7/8 
D-33 2 x 1 1/8 
D-36 3 x 2 

25 sau 28 x 10 
25 sau 28 x 12 
38 x 22 
51 x 28 
76 x 51 

*La cerere sunt disponibile dimensiuni speciale pentru carcase. 

MARCAREA STANDARD A FILIERELOR GAMELE DE VIZUALIZARE LA MICROSCOP SUGERATE

INCI MILIMETRI 
DIMENSIUNE
A GĂURII 

DIMENSIUNEA 
GĂURII 

GRAD DE MĂRIRE 

.002 și mai mici 0.05 și mai mici 120 –160X 

.00201–.004 0.0501– 0.10 90 –120X 

.00401–.010 0.101– 0.25 60 –90X 

.0101– .090 0.2501– 2.30 30 –45X 

.0901 și mai mari 2.301 și mai mari 10 –20X 

INCI .0005 .001    .002 .004    .008   .016   .032   .064   .128   .256  .512 
MILIMETRI 0,0125   0,025   0,05 0,10    0,20   0,40   0,80   1,60   3,20   6,40  12,80 

DIMENSIUNILE TIPICE ALE FILIERELOR PENTRU TIPUL DE SÂRMĂ

TIPUL SÂRMEI    GAMA DE DIMENSIUNI ALE FILIEREI 

Oțel inoxidabil  

Tungsten 

Oțel placat cu alamă  

Oțel placat cu cupru  

Bară de cupru 

Cupru cositorit  

Aluminiu 

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

Desenele pentru filierele Fort Wayne Wire Die oferă informațiile 
referitoare la calitate necesare pentru eficiența optimă a 
trefilării. Pentru o procesare îmbunătățită a comenzii, vă rugăm 
să verificați cerințele pentru produs pentru specificațiile de mai 
jos pentru filiere. 

1 Numărul blocului   

2 Dimensiunile carcasei  

3 DIMENSIUNEA GĂURII  

4 Toleranțe pentru dimensiunea găurii  

5 Unghiul de reducție   

6 Lungimea lagărului   

7 Cantitatea pentru dimensiunea găurii  

8 Materialul pentru sârmă  




