
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(оси X, Y, U и V)
Надеждна 4-осова линейна система с моторно задвижване
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(оси X, Y, U и V)

Разрядно захранващо устройство със способност за гъвкаво управление 
от високо пиков ток за груба обработка до свръхфин разряден импулс за 
суперфина довършителна обработка. Драстично повишената скорост на рязане 
и множеството новоразработени вериги, включително „Цифрова верига PIKA”, 
подобряват качеството на довършителната обработка на повърхностите и 
допринасят за подобряване работата във всяко технологично поле.

Първите вътрешно-фирмено разработени и произведени линейно задвижвани 
системи на Sodick са пуснати на пазара преди повече от 15 години. Оттогава в 
световен мащаб са доставени над 35 000 машини, което се дължи на тяхната 
дългосрочна надеждност и ефективност.

Чрез възприемане на системата за задвижване, основана на линейни мотори, 
набор от приложения, преди това считани за невъзможни за постигане с 
конвенционалните системи, задвижвани с винтово топчести предавки, са вече 
възможни за извършване чрез нишковите електро-ерозийни EDM машини на 
Sodick. През целия живот на машината точността не намалява с течение на 
времето, и се поддържа първоначалната точност на машината.

Интелигентна 
импулсна

Интелигентна 
линейна

10-годишна 
гаранция за точност 

на позициониране

Благодарение на вътрешно-фирмено разработване и 
производство на всички основни технологии, включително 
линейни двигатели, захранване при разряд, NC-устройство, 
контролер на движението и керамика, SL400Q и SL600Q 
осигуряват изключителна ефективност въз основа на 
концепцията „Smart Pulse & Smart Linear”.

Изцяло нови 
нишкови 
електро-
ерозийни 
машини 
(EDM) за 
рязане

Надеждна 4-осова линейна система с моторно задвижване
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Всички тези технологии са вътрешно-фирмени разработки и 
производство.

Основна технология

NC-устройство
на Sodick
Вграденият изкуствен интелект е съчетан 
с най-съвременни електрически разрядни 
технологии за обработка, които прецизно 
управляват системата за задвижване чрез 
К-SMC и електроразрядно захранване.

Контролер на 
движението на Sodick
Контролерът на движението на Sodick 
управлява точно високоскоростните и прецизни 
линейни моторни движения с команди от NC-
устройството. Той управлява точно бързото 
ускоряване и прецизното позициониране, 
необходими за електроразрядна обработка.

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 
(коефициент на линейно разширяване). 
Благодарение на оптималния дизайн на 
отливната структура е постигната отлична 
повторяемост. Освен това топлинните 
промени в структурата на машината, които 
биват следени, контролирани и свеждани до 
минимум, като по този начин се гарантира 
стабилна среда на машината.

Керамика
Благодарение на изключително малкото топлинно изместване на 
керамиката, тя е идеален материал за електроразрядни машини. 
Освен своята твърдост, ниско тегло, термична устойчивост и бавно 
износване, керамиката има и електрически изолационни свойства. 
Тя се счита за най-добрият материал за EDM машините от висок клас.

  Керамична работна поставка
  Основа на керамична 

работна поставка
  Горен керамичен водач/

долен керамичен водач
  Керамична ролка в края на 

проводника
  Керамична ролка при обтегач

Керамика Гранит Чугун

Относително тегло tun/m3 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
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Задвижване от линеен мотор 
по 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 с линейно моторно задвижване е 

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

Електроразряден 
генератор
Генератора съдържа множество 
вериги за оптимално управление на 
електроразрядна енергия.
Високоскоростното цялостно първо 
рязане, което е от съществено 
значение за бързото завършване, 
се управлява от оптимален разряден 
импулс за постигане на превъзходна 
повърхност и точност на формата. 
Електроразрядни генератор има 
енергийно ефективен дизайн, който 
работи по такъв начин, че да сведе 
до минимум разточителната загуба 
на енергия.

  TMP контрол: Това подобрява 
грапавостта при втория цикъл 
на обработка чрез непрекъснато 
управление на импулса.

  Управление за елиминиране на 
грешки в праволинейността: Това 
позволява висока прецизност и 
високоскоростна обработка на 
дебели плочи.

  Цифрова верига PIKA: Това 
подобрява качеството на 
довършване на повърхността и 
позволява оптимална механична 
обработка на повърхността.



По-добра оперативност
Върху керамична стойка е монтирана 4-странна работна вана. 
Диелектричното ниво се контролира автоматично в зависимост от 
позицията по оста Z (автоматичен контрол на нивото на течност).

Лесен и сигурен контрол 
на вратата на резервоара 
с едно докосване

Благодарение на 
използването на здравия 
лост от неръждаема стомана, 
отварянето или затварянето 
може да се извършва с едно 
единствено действие.

Двоен филтър

Лесен за поддръжка 
двоен филтър. Използва 
екологична система с 
възможност за рециклиране.

Запазване на кабела

Използва се ролка от кече, за 
да се стабилизира и почисти 
кабелния електрод като по 
този начин се гарантира 
надеждна работа.

20 кг устройство за 
подаване на нишка (по 
избор)

Предлага се вградено 
устройство за подаване 
на нишка за проводникова 
бобина до 20 кг, което 
позволява непрекъсната 
работа.

WS-4P (по избор)

По избор е налична единна 
таблица за индексиране на 
осите.

Най-голямото удобство за потребителя до сега
Новият таблетен режим може да се използва интуитивно на NC-устройството. Постигната е конфигурация на екрана, оптимизирана 
за система с многофункционален сензорен LCD монитор, и новаторска оперативност с цялостно управление с едно докосване. 
В класически режим конвенционалните работни екрани могат да се използват безпроблемно със новото NC-устройство. Чрез 
пълноценно използване на високите работни показатели на високоскоростния двуядрен процесор, всички операции могат да се 
извършват ефикасно на новия голям екран.
При избора на работен екран можете да избирате между традиционния екран и новия екран от таблетен тип. Освен това оформлението 
на екрана могат да бъдат променяни от оператора според предпочитанията му при работа.

Графика и експлоатация
В таблетен режим обработващата стратегия може 
да бъде проверена с модела на проводниковата 
рамка.

Лесно въвеждане
На допълнителното табло могат да бъдат 
показани гъвкаво клавиатурата или режима на 
списъка, така че операторите да могат бързо 
да дадат оперативна команда на машината.
Т о в а  с ъ з д а в а  н о в а  р а б о т н а  с р е д а .
Интуитивната работа е налична и в двата режима 
- таблетен и стандартен.

Таблетен Режим

Различни функции за поддръжка на обработващите характеристики

Класически Режим

Механична обработка. Условия 
на търсене на функция
Условията за преработка могат лесно да 
бъдат определени от прости операции 
по екрана, като например избиране или 
въвеждане на диаметър, на нишката, вид 
на детайла материал и дебелина.



6

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 прокарване, на нишката 
в тръба независимо дали е на открито или във вода. То позволява непрекъснато 
прокарване 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 производителността.

Нова серво-функция за
обтягане на нишката

Новата серво-функция за обтягане на нишката 
се използва, за да се оптимизира обтягането 

на проводника. Съвременното отчитане на 
обтягането осигурява високоскоростна и 

високо прецизна обработка.

Водач
Диамантен кръгъл водач с малки отстояния 

реализира високо прецизна обработка.
*Моля, използвайте оригинални консумативи.

Плъзгаща планка
Функцията за автоматично почистване 
предотвратява полепването на утайки, 

поддържа стабилно ниво на високо-прецизна 
обработка и намалява времето за поддръжка.

Компактно устройство за събиране 
на края на проводника

Автоматичното подаващо устройство третира 
термично края на проводника за по-лесно 

прокарване и събира отрязаните части. 
Компактната кутия за събиране подобрява 

функционалността.

Различни функции за поддръжка на обработващите характеристики
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Изключителна скорост на обработка, която е най-високата при 
висококачествените машини от този тип

Образци
Ефективността на обработка на нишковите електро-ерозийни машини (EDM) за рязане значително се е 
подобрила във всички области поради съчетанието на комбинирането на технологията на линейното моторно 
задвижване с най-новия генератор за контрол на разряда „Интелигентен импулс”.

Рязане на 2-пластови сглобяеми части

Поради високата производителност на машината 
4 щанци могат да бъдат нарязани на две, заедно 
на пластове и всички 4 поансона могат да бъдат 

добавени и разменени, всички прилягащи точно.

Материал на детайла
Дебелина

Точност на рязане
Точност на окръжността

Довършване на повърхността (щанци)
Довършване на повърхността (поансони)

СТОМАНА
40 mm
±2 µm
±2 µm
Ra 0,21 µm
Ra 0,23 µm
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Висококачествено рязане на сглобяеми 
части (T-слот)

Постигнати са увеличена скорост на рязане и 
намалени преходи на рязане дори и при трудното 
довършително рязане с конусен ъгъл от 10° или 
повече. (Например, даден компонент, който 
преди е изисквал шест прехода, сега може да се 
обработи с четири.)

Материал на детайла  СТОМАНА
Дебелина  40mm
Точност на рязане  ±2 µm
Довършване на повърхността  Ra 0,23 µm
Време за рязане   4 часа и 18 мин

(на двойка)

Оформяща обработка

Управлението на обработката на ъгли демонстрира 
изключителна точност на оформянето.

Материал на детайла  СТОМАНА
Дебелина  20 mm
Точност на рязане  ±2 µm
Довършване на повърхността  Ra 0,23 µm

Точност за закръглянето T

Материал на детайла  СТОМАНА
Дебелина  40 мм
Закръгленост  1,86 µm
Точност на рязане  ± 2 µm
Довършване на повърхността  Ra 0,30 µm

Прецизно рязане на сглобяеми части в 
два прехода

Благодарение на по-високата скорост и високата 
степен на цялост при грубото рязане, обработката 
на сглобяеми части, която преди е изисквала три 
прехода, сега може да бъдат постигната само с 
два.

Материал на детайла  СТОМАНА (SKD11)
Дебелина  40mm
Точност на рязане  ±3 µm
Довършване на повърхността  Ra 1,37 µm
Време за рязане   2 часа и 25 мин

(на детайл)
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*Поради непрекъснати нови разработки, спецификациите са обект на промяна без предварително предупреждение

Диелектричен резервоар

Капацитет 650 литра 850 литра

Диелектрична система за
филтриране на течности 

2 сменяеми хартиени филтъра 
(вътрешно налягане)

2 сменяеми хартиени филтъра 
(вътрешно налягане)

Дейонизатор
Йонообменната смола

(18 л.)
Йонообменната смола

(18 л.)

Спецификация
Машинен инструмент SL400Q SL600Q

движение на ос X 400 mm 600 mm

движение на ос Y 300 mm 400 mm

движение на ос Z 250 mm 350 mm

движение на ос U x V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Конусен ъгъл  (раб. дебелина 100 mm) ±25° ±25°

Размери на работен резервоар (Ш x Д) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Макс. тегло на детайла 500 kg 1000 kg

Диаметър на кабела 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Обтягане на кабела 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Макс. допустима скорост 420 mm/sec 420 mm/sec

Разстояние от пода до горната част на масата 995 mm 1000 mm

Размери на машинния инструмент (Ш x Д) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Размери на монтаж на машината 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Тегло на машинния инструмент 3300 kg 4500 kg

Обща консумация на електроенергия
3-фазен 50/60Hz

13KVA

3-фазен 50/60Hz

13KVA

SL400Q Работна зона SL600Q Работна зона



20
50

5852065700

75
0

59
0

48
4,

5

38
45

24
95

60
0

12
00

880
420

76

730
170

49,5

55

3350

AC220/110V(50/60HZ)
(H=1440) Deionizer

Bac à fil

8(H=815)

Drain 1B
(H=45)

2865
3455

23
00

3565
2280

42
15

28
65

24
00

75
0

60
0

57
2,

5

64
5

700 585

Ø 8(H=815)

AC200/220V (50/60HZ)
(H=1610)

Drain 1B
(H=45)

Deonizer76

1220
528

55

825
170

49,5

15
00

18
95

22
00

5852065700

75
0

59
0

48
4,

5

38
45

24
95

60
0

12
00

3350

AC220/110V(50/60HZ)
(H=1440) Deionizer

Bac à fil

8(H=815)

Drain 1B
(H=45)

2000

2545

10
0

20
30

99
5

29
0

5~
25

5

15
00 18

95
730

3115
2495

21
30

23
00

2145

15
00

18
95

22
00

2635

10
0

99
5

34
0

5~
35

5

825

20
50

5852065700

75
0

59
0

48
4,

5

38
45

24
95

60
0

12
00

880
420

76

730
170

49,5

55

3350

AC220/110V(50/60HZ)
(H=1440) Deionizer

Bac à fil

8(H=815)

Drain 1B
(H=45)

3115
2495

21
30

2865
3455

23
00

42
15

28
65

24
00

75
0

60
0

57
2,

5

64
5

2145

15
00

18
95

22
00

2635

10
0

99
5

34
0

5~
35

5

825

10

Отпред Отпред

Отстрани Отстрани

Отгоре Отгоре

SL400Q SL600Q

* Всички машини с CE стандарт имат външен трансформатор, с размери  650 х 460 х 540 mm
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