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Visoko natančna žična erozija z pogonskimi linearnimi motorji

AP250L

Tehnologija rezanja
v olju od leta 1981
Rezanje izdelkov
iz cementiranega karbida
 IC vodilni okvirji
 Mikro zobniki & oblikovni zobniki
 Polprevodniške kovinske
komponente

Kalupi za objemke
iz optičnih vlaken

1993

2002

1998

330W
Začetek

1

leta 198

AP200
AP450
AP150

EXC100

150W

AP200L

Eco Cut O: Revolucija - Hitrost rezanja v olju = Hitrost rezanja v vodi
Sodickova najnovejša inovacija ECO Cut O omogoča, da medij dielektričnega olja uresničuje enakovredne hitrosti kot
vodni dielektrik pri doseganju površinske obdelave 0,15 μmRa in več. “

Prednosti rezanja v olju

Kvaliteta površine

Olje

ECO Cut O

vs.

Voda

Standardno

Majhna
reža
Olje

Potopljeno v vodi
območje visoke hitrosti

Potopljeno v olju
območje visoke hitrosti

Voda

Žica

Olje
Precizna obdelava/ Tanka žica

Velika
reža
Voda: Standardni
rezalni pogoji

Voda

Olje:
ECO Cut O

Žica

0,15µmRa
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Čas rezanja

Hitra obdelava/ Standardna žica

Sodick je razvil rezalno tehnologijo rezanja v dielektričnem olju že davnega leta 1981. Žične erozije, ki za osnovni dielektrični
medij koristijo olje, so bile vedno najboljša rešitev za doseganje visokih natančnosti in kakovostno obdelanih površin iz
razloga manjše reže (iskre) med obdelovancem in žico. Po drugi strani pa je iz razloga manjše reže ta vodila v rezultat
počasnejše hitrosti rezanja. Zahvaljujoč Sodickovem poznavanju in dolgoletnim izkušnjam je sedaj razvit nov generator
“ECO Cut O”. ECO Cut O rezultira v nadaljnje izboljšanje hitrosti rezanja in števila porezovanj v kombnaciji z medijem
dielektričnega olja. Za doseganje kvalitete površine manj kot 0,15µmRA, potrebujemo enak čas kot na žiči eroziji z vodnim
medijem.

Ključne komponente
za LED kalupe
Natančna in fina obdelava
komponent za ure
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AP250L
z LP2W krmilnikom

z SPW krmilnikom
Zmanjšane razpoke
Nadzor električne energije
pri obdelavi, ki ga je Sodick
gojil v preteklih letih,
zmanjša razpoke v
cementiranem karbidu.
Minimizirane mikro-razpoke

Obdelava v olju je idelana za rezanje cementiranega karbida
Obdelava v olju preprečuje elucijo kobalta, ki je vezivo (vezivni material), vključen v material cementiranega karbida.
Ker z obdelavo nastane toplotno kaljena plast, se trdota poveča in izboljša življenjska doba kalupov. Zlasti v končni,
zaključni obdelavi se lahko izvede mikroobdelava za cementirani karbid z ultra drobnimi delci, v katerih se ponavadi
pojavljajo mikro razpoke.
V olju obdelana površina

Pri obdelavi v vodi lahko v cementiranem
karbidu opazimo dekarbonizacijo kobalta.

Polirana površina Cementirani karbid
Površina obdelana na žični eroziji

Rezana površina

Temu primerno je tudi povečano število
stiskov z enim orodjem na oblikovnih
stiskalnicah. Na žični eroziji v olju lahko
razgrajen sloj površine zatremo do 1µm
ali manj, kar podaljša življensko dobo
kalupnih orodij.

Stroj AP250L je idealen za visoko natančno izdelavo delov, kot so naprimer sestavni elementi ure.
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Prizadevanje za najvišjo
natančnost in kakovost
Termično stabilna konstrukcija stroja
Prednost osnovnega ohišja stroja AP250L je simertično zasnovna portalna izvedba iz visoko kakovostne
litine, ki ustvarja zelo togo in toplotno stabilno strukturo. Generatorska stran stroja je ločena od delovenga
območja, tako da proizvedena toplota ne vpliva negativno na natančnost stroja. Poleg tega skozi konstrukcijo stroja, krožita zrak in dielektrična tekočina, z namenom nadzora toplotnih vplivov.

Keramične komponente
V stroju AP250L so vgrajene kermaične komponente, ki so izdelane zaradi zagotavljanja navjišje kakovosti,
te komponente so podnožje delove mize, spodnja podloga, spodnja in zgornja roka itd. Keramika ima nizek
koificient toplotnega raztezanja, majhno težo, visoko togost, odpornost na staranje in visoke električne in
izolacijske lastnosti zato je idealen material za natančnost, stabilnost, učinkovitost in kakovost. To so osnove
vodilne žične erozije.

Popolnoma podprta zasnova delovne mize
Konfiguracija delovne mize je zasnovana tako, da je popolnoma podprta po celotni dolžini gibanja osi.
Ta dobro zasnovana osnova nam zagotavlja visoko stopnjo natančnosti in stabilnosti.

Prečna valjčna vodila
Za dodatno dopolnitev zmogljivosti linearnega motornega pogona so na žični eroziji AP250L vgrajena
prečna valjčna vodila.Prednosti prečnih valjčnih vodil
 odlična zmogljivost nosilnosti teže
 minimalni učinek vlečenja
 prednapeta = ”nič izgubljenega-praznega gibanja”

Linearni motorni pogon
Linearni motor je neposredni pogon brez vibracij z neprimerljivim pospeševanjem natančnostjo pozicioniranja in brez zračnosti, kar je idealna naprava za visoko natančne aplikacije. Njegova visoka dinamična
zmogljivost, stabilnost za natančno obdelavo in zmogljivost se s časom ne zmanjšajo in ne zahtevajo
vzdrževanja. Natančnost linearnega motorja je zagotovljena 10 let po instalaciji stroja.

Nov “SPW” krmilnik
Nova generacija tehnologije električnega generatorja “SPW” z 19-palčno delovno ploščo je sprejela sistem
‘’Popolnega aktivnega krmilja’’, ki omogoča hkratno krmiljenje električnega toka in gibanja osi z uporabo
serijske komunikacijske tehnologije s hitrostjo 1 Gbit/s.
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Avtomatski napeljevalec žice
Sodickov hitri samodejni napeljevalec žice imenovan ”FJ AWT” s termičnim procesom rezanja žice je na voljo za premere žice od 0,05mm do 0,20mm. Iztrošena žica je tekom
obdelave izvržena na zadnjem delu stroja, kar omogoča, da je spodnja roka krajša, kar
dodatno izboljša natančnost stroja. Stroj pa lahko nadgradimo tudi z samodejnim napeljevalcem žice premera 0.03 (na voljo le kot tovarniška opcija).

Nadzor napetosti žice
Pomemben mehanizem za učinkovito in nemoteno delovanje stroja AP250L je napredni
sistem napeljevanja žice, ki zagotavlja gladko, zanesljivo napeljevanje in vsestranskost
delovanja, ki pokriva široko paleto premerov žice od 0,05mm do 0,20mm. Stroj pa je mogoče
izpopolniti s premerom žice 0,03mm, kar izpolnjuje stroge zahteve nekaterih kupcev. (na voljo
le kot tovarniška opcija)

3-strani samodejni pomični delovni rezervoar
3-strani samodejni pomični delovni rezervoar omogoča lažji dostop do delovnega rezervoarja z obeh strani stroja in zagotavlja ergonomsko uporabniku prijazno delovanje. Nadaljnja prednost 3-stranega pomičnega delovnega rezervoarja je poenostavljena namestitev avtomatizacije - robota, ki ga lahko namestite na levo stran stroja.

Super PIKA-O
Generator imenovan ‘’Super Pika-O’’ ki ga je Sodick razvil za žične erozije z medijem dielektričnega olja, omogoča zmanjševanje obdelovalne električne energije, kar ima za posledico
odlično površinsko obdelavo, ki znatno zmanjša in v nekaterih primerih celo odpravi potrebo
po naknadnem poliraju in drugih zaključnih operacijah.

Programiranje z inteligentnim Q3vic EDW programom
Program ‘’Intelligent Q3vic EDW
omogoča neposredni uvoz 3D modelov in samodejno zaznavanje kontur,
ki jih je mogoče obdelati z žično erozijo. Uporabljate ga lahko tudi za izdelovanje zahtevnejših oblik in različnih
programskih višin. Po prepoznavanju
Automatic recognition
Automatic programming of machining
Automatic calculation of the center of gravity
of machining profile
profile
to display the optimum clamping position
površin,katere je možno obdelati, se
ustvari NC program, ki vključuje tudi
rezalne parametre. Pred obdelavo je možna celozaslonska simulacija. Prav tako pa lahko program ‘’Intelligent Q3vic EDW
operaterju predlaga najbolj optimalno, pozicijo za vpetje obdelovanca, na delovni mizi.

Dodatno povišana Z-os
Dodatni hod 100mm Z-osi je na voljo opcijsko za stroj AP250L. (Skupni pomik Z-osi = 220mm)
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Visoko natančna obdelava orodne plošče

Vrhunska obdelava v olju

Material

Jeklo

Dimenzije obdelovanca

300 ×220 × 20mm

Kvaliteta obdelane površine

Ra 0.09 μm, Rz 0.93 μm

Premer žice

0.2 mm

Stroj

AP250L

2

3

4

Obdelava v dielektričnem olju je odlična
za mikro obdelave in izboljša kvaliteto
površine in natančnost oblike.
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Ker ni uporabljena nobena elektrolitska
razstopina, pri obdelavi cementiranih
karbidov ne pride do elektrolitske korozije, kar močno izboljša življensko dobo in
učinkovitost posameznih orodij.
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Odstopek natančnosti: ±1 μm ali manj

Okroglost

Napaka odstopka
Odstopek v X-smeri
Odstopek v Y-smeri

X smer

Maks 0.0006
Min -0.0005
Napaka 0.0011

Referenčna točka

Y smer

0.0006
-0.0004
0.0010

Okroglost

0.52μm

Merilna naprava

Naprava za merjenje
okroglosti
(Taylor Hobson)

0.0

Enota: mm
Obdelovalni položaj

Napaka
+0.0006
+0.0002
+0.0004
+0.0006
+0.0005
+0.0008
+0.0008

Ravnost 1 μm ali manj

Enota: mm

Natančnost oblike
Točke Izmerjena vrednost
1
Ø 20.0006
2
Ø 20.0002
3
Ø 20.0004
4
Ø 20.0006
5
Ø 20.0005
6
Ø 20.0008
7
Ø 20.0008

Merilna
naprava

3D merilna
naprava (Zeiss)

Ciljna mera

■ Ø 20 mm

Točnost oblike
■ ±1 μm
posamezne luknje

Obdelava visoke kvalitete končne površine
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20.0005

20.0008

20.0008

20.0013

20.0012

20.0018

20.0003

20.0018

20.0005

20mm

Ø 20mm

Izredno visok obdelovanec: 100 mm
Obdelava visoke - natančnosti in kvalitete

Material

Cementirana
karbidna trdina

Material

Cementirana
karbidna trdina

Višina

15 mm

Višina

100 mm

Kvaliteta
površine

Ra 0.006 μm,
Rz 0.057 μm

Kvaliteta
površine

Ra 0.02 μm,
Rz 0.15 μm

Premer žice

Ø 0.1 mm

Ravnost

1.0 μm ali manj

Stroj

AP250L

Premer žice

Ø 0.2 mm

Stroj

AP250L

Vsi rezultati primerov rezanja so bili doseženi pod Sodickovimi pogoji.
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Specifikacije

Postavitev

Stroj

AP250L

Maks. velikost obdelovanca

Pogled iz sprednje strani

400 x 270 x 100 mm

Pomki X/Y/Z osi

250 x 150 x 120 mm

Pomik U in V osi

35 x 35 mm

Kot ploskve
(višina obdelovanca 100mm)

± 7°
ø 0.05 - ø 0.20 mm
(ø 0.03 mm opcijsko)

Premer žice
Napetost žice

3 ~ 18N

Maks. Hitrost podajnja žice

250 mm/sek

Razdalja od tal do vrha delovne mize

1,080 mm

Dimenzije stroja (ŠxGxV)

2401

2401

1,875 x 2,690 x 2,105 mm
(celotnega stroja z opremo brez
transformatorja)

Stranski pogled

3,730 kg
Masa stroja

(vklj. CNC in rezervoar dielektrične
tekočine)
1860

3-fazni 50/60Hz 10 kVA

Skupna priključna moč

Rezervoar dielektrične tekočine
1050 x 1310 x 1600 mm

Način filtracije tekočine (Olja)

375 litrov

1305

Volumen dielektrične tekočine

Olje
1080

Dielektrična tekočina

2095

Zunanje dimenzije (ŠxGxV)

2690 (Dimensioni macchina per trasporto)
2690 (Dimensioni macchina per trasporto)

Izmenljivi papirni filtri

Fire extinguisher

302

Manual start switch
for Fire extinguisher

Delovna miza
1935

455

2692

1875
2395

Standardne lastnosti
ECO Cut O

Hladilnik dielektrične tekočine

Merilne letve (X,Y,U,V osi)

AWT (Avtomatski napeljevalec žice)
(Zahtevan zračni tlak 0.5MPa)

Keramične komponente

40

17-M8
Tap Through

19
96

50 50 50 50

110

19

238
16

Dielektrični hladilniki na Sodickovih strojih vsebujejo
fluorirani toplogredni plin R410A ali R407C

10
40 40 30

10 150 (y Stroke)

Linearni motorni pogoni
(X,Y,U,V osi)

250 (x Stroke)

115
35 40

Tokokrog za varčevanje z električno
energijo

178

FT II
( Funkcija finega prevzemanja)

107

1 Gbit/sek komunikacijska
tehnologija

10
30 40 40

Servo napetost žice

75,5

Termično stabilna
konstrukcija stroja

Super PIKA O

682

110

96

16

Vsi CE stroji so opremljeni z zunanjim transformatorjem
dimenzije 650x460x540 mm

Specifikacije stroja se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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2085 (Dimensioni macchina per trasporto)

80 kg

2085 (Dimensioni macchina per trasporto)

Maks. masa obdelovanca

