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Sodick стартира нова серия Premium Нишково - ерозийни EDM - моделите SLC400G и SLC600G.
Базирайки се на най-новите дигитални технологии при генераторите, новите SL Premium гама 
демонстрира значителни постижения в скоростта на рязане, точност и качеството на обработка 
на повърхнините. Това постижение стана възможно през 15-те години на Sodick Линейни 
технологии.

Генераторът Smart Pulse драстично редуцира броя на срезовете необходими за постигане на 
изискваната точност и обработка на повърхнините, сравнено с конвенционалните машини. Това 
редуциране на времето се превръща във финансово предимство.

За да се възползва от постиженията на дигиталния Smart Pulse генератор и системата линейни 
мотори на Sodicк, бе необходим и нов дизайн. Този нов дизайн се превърна в компактна и 
напълно затворена машина, която освен това използва и най-новия интерфейс с 19-инчов, 
мулти сензорен ( touch screen) екран. Този голям TFT цветен екран позволява операции подобни 
на смарт телефони и таблети.

Обединяване опита на Sodick‘s за 
линейни EDM и усъвършенствано 
ноу-хау над 15 години с най-новите 
технологии на разположение.

Електроразрядния захранващ блок има гъвкавостта да контролира 
високи пикове на електричеството при груба обработка с ултра фин 
разряден импулс при суперфинна окончателна обработка. Драматично 
увеличената скорост на рязане и различни новоразработени вериги 
включително “Digital PIKA Circuit”, подобряват качеството на крайна 
обработка на повърхнини, и допринася за подобряване на постиженията 
във всяка област на обработка.

Има повече от 15 години откакто първите вътрешнофирмени разработки и 
производство на линейни системи за задвижване на SODICK бяха въведени 
на пазара. От тогава над 35,000 машини бяха доставени глобално 
благодарение на тяхната дългосрочна надеждност и производителност.

Чрез приемане на системата за задвижване с линейни мотори, масив от 
приложения по-рано считани за невъзможни с конвенционални системи 
за задвижване със съчмовинтови двойки вече са възможни с нишковите 
ерозийни машини на Sodick. През живота на машината, точността няма да 
намалява с течение на времето и се поддържа първоначалната точност 
на машината.

Smart Pulse

Smart Linear

10-годишна гаранция 
за позициониране
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Всички технологии са разработени и произведени вътрешно-фирмено

Основни технологии

Задвижване от линеен мотор на оси X, Y, U и V: Стандартно
Ефективността на осовото движение със система, задвижвана 
със сачмено - винтови предавки, ще се влошава с времето 
поради загуба на движение в следствие на механична засечка, 
докато задвижването с линеен мотор осигурява гладко 
движение бе засечки. Нейната опростена, безконтактна 
структура не страда от механично износване или влошаване на 
състоянието. Първоначалната точност на директното, линейно 
задвижване остава постоянна за дълъг производствен период 
без необходимост от скъпа поддръжка.

Системата е умело проектирана да работи безпроблемно дълги 
години и да бъде използвана в съчетание с абсолютната линейна 
скала на Heidenhain. С отлично отчитане на позицията на изработка 
и стабилност абсолютната линейна скала е с резолюция 0,01 μm.

Sodick’s NC Блок
Вграденият изкуствен интелект е съчетан 
с най-съвременни електрически разрядни 
технологии за обработка, които прецизно 
управляват системата за задвижване чрез 
K-SMC и електроразряден захранванващ 
блок.

Sodick Контролер на 
движението
Контролерът на движението на SODICK управлява 
точно високоскоросните и прецизни линейни 
моторни движения с команди от NC блока. Той 
управлява точно бързото ускоряване и прецизното 
позициониране, необходими за електроразрядна 
обработка.
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Изключително здрава структура на машината, която може да 
постигне само SODICK
За най-важните части на машината е използвана керамика вътрешно-фирмено производство с изключително малка 
промяна на дължината при промяна на температурата вариране (коефициент на линейно разширяване). Благодарение 
на оптималния дизайн на отливната структура е постигната отлична повтаряемост. Освен това топлинните промени в 
структурата на машината, биват следени, контролирани и сведени до минимум, като по този начин се гарантира стабилна 
среда на машината.

Керамики
Благодарение на изключително малкото топлинно изместване на 
керамиката, тя е идеален материал за електроразрядни машини. В 
допълнение на своята твърдост, ниско тегло, термична обработка и 
характеристики за бавно износване, керамиката има и електрически 
изолационни свойства. Тя се счита за най-доброят материал за EDM 
машини от восок клас. 

  Керамична работна поставка
  Основа на керамична работна 

поставка
  Горен керамичен водач / долен 

керамичен водач
  Керамична ролка в края на 

проводника
  Керамична ролка при обтегача

Sodick керамика Графит Чугун

Относително тегло 3.5 – 3.9 3.0 7.8
Коефициент на 
абсорбция на вода

% 0 0.03 – 3.0 •

Твърдост Gpa (HV10) 13 – 16 5.9 – 10 6.2

Якост на огъване MPa 300 – 390 300 – 500 400

Модул на Янг GPa 280 – 370 30 – 90 110

Топлинна проводимост W/m·k 13.8 – 23.0 1.3 46.0

Коефициент на 
линейно разширяване x10-6/ ˚C 5.7 – 5.8 8 11

FJ-AWT
Съвсем ново автоматично подаващо 
устройство
Благодарение на изправящия метод на темпериране и 
устройството за третиране на върха, това ново устройство 
показва висока степен на вдяване, на нишката в тръба 
независимо да ли е на открито или във вода. То позволява 
непрекъснато вдяване на нишката в тръба дори и при 
трудни условия, например при прекарване в отвори с по-
малък диаметър, отвори със специална форма и др. Освен 
това автоматичното подаващо устройство се подпомага 
от функцията за търсене - Повторен опит (Pop-Up Retry), 
която автоматично търси началния отвор.

Тази функция подпомага роботизираната обработка и
автоматизация, като по този начин повишава производи-
телността.

Нова серво-функция за обтягане 
на нишката
Новата серво-функция за обтягане на нишката се използва, 
за да се оптимизира обтягането на нишката. Съвременното 
отчитане на обтягането осигурява високоскоростна и 
восока, прецизна обработка.
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Серията SL Premium разполага с няколко нови вътрешно-фирмени 
разработени иновации в генератора на машината за постигане на 
нова, по - добра скорост и обработка на повърхнини и точности.

Premium характеристики

TMP управление
 “TMP управлението” подобрява 2-срезовата технология; подобрява 
скоростта на рязане, обработката на повърхнините и геометричната точност 
и свежда до минимум адхезията на месинговата нишка върху повърхността 
на заготовката след 2-рия срез, който е ефективен за произвоството на 
детайли. Редуцирането на необходимите резултати от срезовете е бърз, 
операционен режим.

Intelligent Q3vic EDW
Intelligent Q3vic EDW е стандартно при SL Premium и Premium Plus 
сериите. Тази автоматична система за програмиране разпознава зона 
на заготовката, която може да бъде обработвана с нишкова-ерозиина 
машина EDM и извлича контура за обработка в реално време. 
Драстичното намаляване на човеко-часа е възможно благодарение 
на функцията, която извлича контура за обработка дори от сложни 
форми само с една команда.

Комплексна геометрична обработка
Sodick’s DSF (Динамични бързи форми) автоматично разпознава дебелината 
на заготовката и калкулира оптимални условия за обработка от грубата 
обработка до крайната обработка на всяка дебелина, предпазвайки от 
късане на нишката. DSF осигурява дори по-добра стабилност, по - добра 
скорост и висока точност за обработка на заготовката със стъпаловидна 
или неправилна геометрия.

Digital PIKA W Plus
Новата иновация на SODICK “Digital PIKA W Plus” верига допълнително 
подобрява едновременно скоростта на рязане и стабилността на крайната 
обработка. Най-добрата повърхностна грапавина може да бъде постигната 
чрез изключително висока чистота на обработка (EHF).

Intelligent Q3vic EDW изображение на работния процес

3D модел
(x_t, x_b file)

Внасяне на данни за 
модела

Извличане на профил 
на обработка

Създаване на 
машинна обработката

Дефиниране на 
процеса на обработка

NC 
конверсия

Изпълнение на 
ерозирането

NC 
програмиране

2D чертеж създаване

Чертеж на хартия

2D модел
(dxf, asc file)

Извличане на профил Извличане на профил Извличане на профил Създаване на 

Intelligent Q3vic EDW

Допълнително подобрена обработка на повърхнини и Скоростна
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20 кг устройство за подаване 
на нишка
Вградено устройство за подаване на нишка е възможно 
като стандарт за нишка до 20 кг, което позволява 
повтаряеми операции.
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Усилен генератор
Premium Plus сериите са оборудвани с 60 A генератор, 
който има изключително преимущество в скоростта 
на рязане специално на дебели заготовки. Този 
усъвършенстван генератор доставя наистина 
изклюителни ресултати с двата стандарта - месингова 
и специални нишки с покритие.

 Plus Feature
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Основни функции
19-инчов TFT Touch Screen ( Мултисензорен екран)
Увеличения 19-инчов TFT мултисензорен екран може да бъде използван и като таблет. Екранът може да бъде избран между 
традиционен екран и нов, таблетен стил. Освен това оформленията на екрана могат да бъдат избрани от оператора, за да 
отговорят на работните му предпочитания. Външна клавиатура е възможна за дори по - добра ергономия и оперативност.

Графики и пуск
В табличен режим, стратегията на обработка може 
да бъде проверяване с конструкцията на нишката.

Лесно вдяване
На субпанела, клавиатурата може да бъде показан 
в листов режим, така че операторите могат бързо 
да дават команди на машината. Тя осигурява новата 
среда за опериране. И в двата режима Таблет и 
Класик, са възможни интуитивни операции.

Таблетен режим Класически режим
Обработка и условия. Функция 
за търсене
Условията на обработка могат лесно да 
бъдат определени от прости операции 
на екрана като се избира или въвежда 
диаметър на нишката, материала и 
дебелината на детайла.

Подобрена използваемост
Работната маса с 4-ри базови страни е монтирана върху керамична основа. 
Нивото на диелектрика се контролира автоматично съгласно позицията на 
Z-оста (автоматично контролиране на нивото на флуида) . Автоматичния 
резервоар с 3-ри страни осигурява отличен достъп до работната зона и 
позволява допълнителна автоматизация.

Функиция за промиване на подвижната 
плоча
Функцията за прочистване на уплътнението на резервоара бе въведена за 
поддръжка на възможностите на машината за високо прецизна и стабилна 
обработка. Това също осигурява лесна поддръжка и увеличава живота на 
уплътнението.

Тройна филтрираща система
Едно чувствително подобрение на възможностите за филтриране 
осигурява достигането на висока скорост и точност при изработката 
да станат лесно осъществими. Филтрите дори могат да бъдат сменяни 
по време на обработка. Възможен е и Eco филтър , който може да се 
рециклира.
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Опции
Taperfl ex Neo 45
Taper  F lex  45 е  налична като опция при 
необходимост от обработки на ъгли до 45°. Taper 
Flex 45 е лесен за ползване и не изисква никакво 
специално обучение. Функцията съдържа три 
части, водачи под голям ъгъл, компенсатор и 
специализиран софтуер.

WS-4P/5P
Въртящата маса на Sodick е собствена разработка, вътрешно-фирмено 
и е възможна като допълнителни A или B оси за индексиране или 
едновременно ерозиране.

L-Cut (wire chopper)
Изхвърлената нишка се нарязва на малки парчета за лесно премахване.

Управление на няколко оси
“SPW-E” управление на Sodick позволява контрол на - до 8-оси 
едновременно. Управлението на няколко оси е възможно като 
фабрична опция.

ANCS (Анти корозионна система)
ANCS предпазва от ръжда и корозия на заготовките - електрически и химически 
докато се обработват или биват оставени в диелектрика. Тази напредничава 
система без ръжда е ефективна за стомана, карбид и други сплави.

0.05 нишка AWT
Автоматичното устройство за опъване на тънка нишка (ø0.07 и 0.05mm) 
е възможна като опция. HTP веригата е включена, за да се прилага по-
високо напрежение.
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Модел машина SLC400G SLC600G

Ход по ос X 400 mm 600 mm

Ход по ос Y 300 mm 400 mm

Ход по ос Z 250 mm 350 mm

Ходове по оси U x V 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Ъгъл на рязане (дебелина на заготовката 130mm) ±25° ±25°

Размер на работния резервоар (W x D) 850 x 610 mm 1050 x 710 mm

Максимално тегло на заготовката 500 kg 1000 kg

Диаметър на нишката 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Обтягане на нишката 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Максимална скорост на нишката 420 mm/sec 420 mm/sec

Разстояние от пода до горния ръб на масата 995 mm 995 mm

Размери на машината (W x D x H) 2115 x 3110 x 2230 mm 2495 x 3500 x 2345 mm

Необходима площ за инсталиране на машината 3350 x 3865 mm 3880 x 4235 mm

Тегло на машината 3350 kg 3950 kg

Необходима мощност за захранване на машината 3-phases 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA

Резервоар за диелектрика

Външни размери (W x D) 650 x 2080 mm 725 x 2504 mm

Тегло, когато е празен 400 kg 600 kg

Капацитет 600 lit 800 lit

Филтрираща система за диалектрика
3 сменяеми хартиени филтри 

(вътрешно налягане)
3 сменяеми хартиени филтри 

(вътрешно налягане)

Дийонизатор
Дейонизираща смола 

(18-литров тип)
Дейонизираща смола 

(18-литров тип)

Спецификация 

SLC400G конструкция на 
работното място 

SLC600G конструкция на 
работното място

* Поради непрекъснати нови разработки, спецификациите са обект на промяна без предварително предупреждение
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Отпред Отпред

Отстрани Отстрани

Отгоре Отгоре 

SLC400G SLC600G

*Всички машини със маркировка  CE имат външен трансформатор с размери  650 x 460 x 540 mm
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