
AG40L/AG60L/AG80L
Високо скоростни Обемни ерозийни машини



Първата в света 10-годишна 
гаранция за точност на 
позициониране
Чрез използването на линейни мотори обемните и нишкови EDM машини на Sodick направиха възможни трудни 
машинни обработки, които до сега не бяха възможни с конвенционалните машини със СВД-та. Това изключително 
обстоятелство даде като резултат кумулативни общи продажби от повече от 24’000 бройки машини до началото 
на 2010 година.

Задвижваните от линейни мотори EDM машини елиминират необходимостта от СВД и дава възможност за 
безконтактно движение. Използването на линейни мотори премахва влошаването на точността на машината, 
причинено от износване на възли на СДВ през целия живот на машината. Увереността на Sodick в ефективността 
и точността на своите машини в продължение на 10 годишен период им позволява да бъде единственият 
производител, който предлага 10-годишна гаранция на точността на позициониране на всичките им Линейни 
EDM машини.

СОДИК обемни EDM машинни серии са променени до голяма степен,  
но продължават да се развиват.



От стартирането на първата в света линейна машина EDM през 1999 г., Sodick постоянно подобрява и доразвива 
тази уникална технология. С над 36’000 машини, инсталирани в целия свят, тази най-нова серия на EDM машини 
представлява 5-то поколение технологии от линейни Sodick машини.

10 години опит и ноу-хау за линейни EDM под форма на съвети.

Пристигна 5-то поколение EDM машини с 
линейна технология
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Tech 1&2

Tech 3

Tech 4

Пет основни технологии, разработени и произведени на място за 
осъществяване на най-добро световно качество на машините

Започвайки с развитието на електрически генератори, Sodick продължи да полага неуморими усилия в проучването и 
развитието на модерни EDM машини. Философията на Sodick бе постигането на най-високо ниво на прецизност, бързина и 
гъвкавост на машинната обработка, за да осигурят най-високо качество на продуктите, на своите клиенти.

Пет основни технологии на Sodick: Захранващи блокове, Електрически генератори, Линейни Мотори, Контролери за движение, 
Керамични компоненти. Тези промени са поставилиSodick на върха на технологиите за EDM машини.

NC Захранващ блок + Електрически генератори
СОДИК обемни EDM Серии се характеризират с последната „LN2 серия“ захранващ 
блок, който е способен да осигури високи скорости, висока прецизност и висока 
машинна ефективност на обработка. Отличното изпълнение на LN2 серията се 
контролира от модерна произведена на място и проектирана NC система работеща 
с операционна система Windows. Предимство на потребителският интерфейс е 15” 
цветен - touch screen монитор за лесна употреба и експлоатация.

Линейни Мотори
Най-забележителните особености на СОДИК са вътрешнофирмените разработени 
и произвеждани Линейни Мотори за високи скорости на движение, на осите и 
бърза реакция, които са резултат от движение без износване което е налично при 
старомодните СДВ-та. При конвенционалните системи за движение ротационното 
движение се превръща в линейно, което води до влошаване на реакцията на 
конвенционалните сервомотори поради т.н. камшично движение което води и до 
механични загуби. При линейните двигатели се предоставя директно движение 
за всяка ос, без конвертиране от ротационно движение на моторите към линейно 
движение.

Контрол за движение
За да се постигне максимална ефективност с линеен двигател, е 
разработен K-SMC контролер за движение, който е произведен на 
място включвайки ноу-хау за контролиране на движението при 
Sodick натрупан през годините. Обратната връзка от gap–искрата 
е директно поставена в K-SMC борда позволявайки контрол в 
реално време при условията на ерозиране.

Абсолютни Линейни Скали
С въвеждането на нови модерни абсолютни линейна стъклени скали отпада необходимостта от други устройсва за измерване. 
Така се гарантира общ контрол на позиционирането по всяко време и се намалява времето за реакция.

Основна технология

Линейно свързване на мотора Конвенционална Съчмено 
Винтова Двойка
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Tech 5
Керамични Компоненти
При основни компоненти, като пинола и маса, на Sodick обемни 
EDM серии са оборудвани със самостоятелно разработен керамичен 
материал, който е бил внимателно проучен и се счита за най-добрият 
материал за употреба при висок клас EDM машини.

Керамична Пинола
Керамичната пинола, разработена от Sodick е лека, с висока твърдост и без 
термична деформация се задвижва от двете страни с линейни мотори по 
симетричен начин (Sodick патент) и дава възможност за изключително точно и 
плавно движение, без да причиняват отклонение или нарушаване на плъзгачите.

Предимства на керамичния материал
1)  Когато се използва в елементи за движение, ниската плътност е 

ефективна при намаляване на теглото, което води до увеличаване на 
динамичната реакция, в резултат се получава изключително машинно 
качеството на повърхността.

2)  нисък коефициент на линейно, топлинно разширение свежда 
до минимум топлинните деформации, причинени от промяна в 
температурата по време 
на процеса на ерозиране и така се гарантира висока точност.

3)  Отличната електрическа изолация дава възможност дори при много 
ниски режими на генератора освобождаваната енергия, използвана 
по време на довършването да бъде максимално ефективна, между 
електрод и детайла.

4)  Стабилността на керамичния материал не се повлиява от времето.

Динамична спирачка

Охлаждаща тръба

Балансьор за въздух

Керамична пинола

Магнит

Структура на 
керамичната глава

Високо устойчива Структура
Подобрената структура на основната машина чрез оптимизиране 
на нейното оребряване, за да се гарантира висока здравина и 
максимално предимство на задвижването с линейни мотори 
(високи нива на скорост на придвижване и ускорение). В резултат 
на дизайна на машината, прецизността и леснотата на употреба са 
гарантирани дори когато е монтирана тежка работна заготовка.

Система за хармонизиране на въздуха
Чрез обмен на диелектрична течност през критичните компоненти 
на машината, в комбинация с контролиран поток въздушни 
сили, конструкцията на машината е хармонизирана със стайната 
температура. Вътрешните и външните температури на отливките 
са унифицирани, както и оптимално разработени и обхващат 
подпомагането при извършване на ефективен контрол на 
температурата. Системата за хармонизиране на въздуха в машината 
свежда до минимум топлинните влияния от различните среди на 
производство.

Конструкция на машината

Системата за циркулация на 
диелектрика използва високо-

прецизен блок

Система за вътрешна 
циркулация на машината

5



6



Без допълнително промиване
Механизмът на линейно задвижвани мотори генерира ултра-
висока скорост на ефект на изпомпване ефикасно премахване 
на стружки, газ и въглерод, които съществуват между електрод и 
заготовка. Ето защо, механична обработка може да се извърши без 
да е необходимо промиване.

Високо Устойчиви Линейни Направля-
ващи
За да се осигури много точно движение направо във всяка ос, 
се използват висококачествени линейни направляващи. Тези 
направляващи, са фиксирани в позиция на ръчно шабаровани 
повърхности за оптимална точност.

БЪРЗО ИЗДИГАНЕ

Бързото движение нагоре генерира 
отрицателен натиск между електрода 
и заготовката, където диелектрична 
течност се движи заедно със стружки, 
газ и наслоявания.

СКОК

Неравномерият поток от промивки 
води не само остатъчни стружки, 
газ и други елементи, но също и до 
неравномерна концентрация на 
диелектрична течност.

БЪРЗО СПУСКАНЕ

Стружките, газове и други елементи, 
съществуващи между електродите и 
заготовките ефективно се изхвърлят 
заедно с диелектричната течност.

НАДОЛУ

Остатъчните стружки, газ и други 
са причина за вторично ерозиране, 
което води до нестабилна работа 
на генератора, в следствие на което 
се получават нежелани петна или 
други белези върху обработваемите 
заготовки.

Механична обработка базирана на линейни 
мотори (без промиване)

Обработка, основана на СВД-та (с промиване)

Стабилен искров промеждутък
Системата за задвижване с линейни мотори позволява 
ефикасно отстраняване на частици с последователен 
искров промеждутък. Освен това, стабилното състояние 
на Gap-процеса, елиминира необичайното износване 
на електродите, което често се случва във вторичния 
процес на ерозиране.

Предимства на системата с 
линейно задвижвани мотори

Електрод n Cu ø 1.0 mm (на върха)
заострен ъгъл n 0.5° от всяка страна

Заготовка n NAK80
Дълбочина на ерозиране n 100 mm 
Допълнителна промивка n He

Енергоспестяващи дизайн и технологии
В сравнение с конвенционалните EDM машини, Гамата обемни машини на Sodick 
може да намали средната консумация на енергия с до 60%. Новоразработеният 
генератор – блок „LN2“ серия ефективно подпомага освобождаването на енергия 
и управлението на линейно задвижваните мотори през резистор на свободна 
верига.Освен това, енергията, използвана в производството на компоненти, 
действително е драстично намалена, тъй като линейно задвижвани мотори 
изискват по-малко механични компоненти и не трябва да се заменят редовно 
поради износване.
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LN Professional

Голямо разнообразие от Приложими модели за производство
LN асистента предлага широка гама от модели, приложими за различните видове ерозиране според нуждите на 
производството. На разположение са условия за всеки вид машинна обработка, оптимални условия за обработка и движение 
на ос. Различни видове мащинна обработка може да се извърши чрез прости операции, без зависимост от уменията на 
оператора и опит. Например ако е избран основен модел за закрепване, той автоматично показва най-подходящи условия 
за машинна обработка и изискванията за оста. LN асистента съдържа екран за търсене на графитни електроди.

Лесно въвеждане на данни за машинна 
обработка
За всеки вид машинна обработка, се показва графика лесна за разбота за 
разпознаване на условията. Той позволява дори начинаещите оператори на 
машини да въвеждат данните лесно, със сведени до минимум грешки при 
въвеждането. Сложни форми, които са били обект на неправилно тълкуване 
могат да се избират с бутони при проверка на отделни фигури. Машинни процеси 
с множество операции могат лесно да бъдат определени (с мрежа, кръг или 
опционални форми). Също така, придвижването на електрода и обработващите 
операции, които варират в зависимост от машинните условия могат лесно да 
бъдат определени.

LN Асистент съхранява данни за повече от 10000 
машинни условия. Оптималните машинни условия 
се избират автоматично след като оператора 
просто въведе данните за машинна обработка, като 
материали, размери и видове повърхнини.

Многофункционални 
Условия за позициониране
Машинни процеси с множество операции 
могат лесно да се програмира (с мрежа, 
кръг или опциионална форма). Също така, 
придвижването на електрода и обработващите 
операции, които варират в зависимост от 
машинните условия могат лесно да бъдат 
определени.

LN Асистент Максимализира възможностите на Линейните мотори

Стандартен екран за условия на търсене Екран за условия на търсене на графитни 
електроди

Кръг Квадрат Квадрант
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Сложните програми могат 
да се създават лесно.
Поредица от машинни операции, могат 
да бъдат изпълнени чрез натискане върху 
бутона, без нужда от специализирани знания 
на код NC. Също така, сложни програми 
могат да се създават лесно чрез прост избор 
на вписванията, като машинна обработка, 
условия на координиране, движение, замяна 
на електрода, позициониране, електрод и 
офсет.

Регистрация на първоначалните програми
Първоначалните програми NC на клиента могат да се регистрират чрез прости 
операции, чрез екран за въвеждане на разположение. Също така, някои коментари 
могат да бъдат добавени към всяка въведена позиция. Така опита на операторите 
използващи NC програми, може да бъде използван, и е възможно лесно 
прехвърляне на вътрешнофирмено техническо ноу-хау в следващото поколение.

Въвеждане на данни за 
позициониране от преносимия 
компютър
Предаването на данни могат да се въвеждат и редактират в текстов 
формат на персонален компютър без необходимост от специален 
софтуер. Също така, сложни данни за позицията могат да бъдат 
внесени със софтуер за електронни таблици.

Прости NC програми
Кратки и прости програми NC описващи машинни условия и офсетни 
стойности могат да се възпроизвежда или свободно да се създават. 
Също така, те могат лесно да се прилагат към профила на обработка.

Лесен за работа графичен дисплей
Графичният дисплей показва машинни процеси с множество 
операции по един лесен за разбиране начин. Също така, може да 
бъдe проектирано да бъдат показани равнинната или координатна 
система. Графиката може да се преобразува в координатната 
система на машината, за да се даде възможност за проверка на 
съответствието на позиции.

Условия за 
позициониране и 
координиране

Замяна на 
електрода

Движение и машинна 
обработка

Данни за 
позициониране

Въвеждане и редактиране 
на данни за позициониране
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Ребро на високоговорител

Турбинно ребро Хеликоидално нарязване 
на зъбно колело

Маркиране на щанца

Мостри за обработка

Рамка високоговорител 
С един електрод

Електрод n Gr (ISO63)
Заготовка n NAK80
Дълбочина на обработка n 24 mm 
Време на обработка n 9 ч 15 минути
Грапавост на повърхността n 0.45 µmRa
Износване на електрода n 0.018 mm

Електрод n Graphite (EX70)
Заготовка n NAK80
Дълбочина на обработка n 85 mm
Време на обработка n 8 ч 30 минути
Грапавост на повърхността n 1.5 µmRa

Материал на електрода n Мед
Заготовка n STAVAX
Време на обработка n 1 час 30 минути
Грапавост на повърхността n 0,45 µmRa
Износване на електрода n 0.03 mm/side

Електрод n Gr (TTK)
Заготовка n SKD61
Дълбочина на обработка n 25 mm 
Време на обработка n 13 ч 6 минути
Грапавост на повърхността n 0.45 µmRa
Износване на електрода n 0.020 mm

Материал на електрода n Мед
Заготовка n SKD61
Дълбочина на обработка n 12 mm
Време на обработка n 11 часа и 50 

Минути
Грапавост на повърхността n 0.45 µmRa
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Стандартни характеристики
„SGF“ Генератор с нано износване
Новата LN2 серия захранващ блок е оборудван с SGF Plus генератор. „SGF Plus“ намалява износването на графитните електроди 
и максимизира скоростта на ерозиране, предлага най-високото възможно ниво на изпълнение, което позволява „Нано“ 
износване на обработка. В „SGF Plus“ серията се достига от груба до завършваща операция използвайки само един графитен 
електрод. Това премахва изискването за множество електроди, и така намалява времето за производство. Това нововъведение 
на Sodick е станало възможно благодарение на използването на линеен мотор.

Подобрения за Лесна работа
В сравнение с предишните модели, новите обемни СОДИК EDM имат 
разширен обхват на осите Х и Y, и намаляват необходимото пространство 
за инсталиране.

Новата гама AG е предназначена за още по-лесна и достъпна работа. В 
нея работят автоматично тристранен издигащ се и спадащ резервоар и 
NC операционен панел, ниво на прочистване/бутоните за настройка на 
налягането и дистанционното управление са разположени в предната 
част на машината, което прави възможно още по-голяма открита 
площадка в работната площ. Интервала за пълнене и източване на 
диелектрика е много по-бързо и намалява времето за настройка. 
Благодарение на широко отворената страна, е лесно да се инсталира 
робот до машината и да се организира система за автоматизация. Друга 
полза на новия ергономичен дизайн е, че стандартно един робот може 
да бъде разположен от двете страни на машината.

„TMM3“ Високоскоростно ерозиране на 
твърдосплавни материали
В „TMM3“ захранващ блок, който също е стандартна опция с новата серия обемни 
машини на Sodick. Благодарение на напредналите технологии, сега е възможно да 
се постигне огромно увеличение на процеците на ерозиране на специални сплави.

Скорост на обработка

Конвенционални 
машини

AG40L 
AG60L 
AG80L

Електрод 
Заготовка 

n Графит 
(TTK9: TOYO TANSO)

Дълбочина на 
обработка 

n Стомана (SKD61)

Време на 
обработка

n 10 mm

Диелектрик n 30 минути 
(груба част: 19 минути)

Dielektrikum n VITOL-2

Електрод n Графит
Заготовка n Стомана (NAK 80)
Дълбочина на 
обработка 

n 15.5 mm

Време на 
обработка

n 1ч 30 мин

Износване на 
материала 

n 0.009 mm

Грапавост на 
повърхността

n 1.5 µmRa

Заготовка n Циментиран карбид (RD30)
Електрод n CuW ø 20 mm

Специално промиване n 0.04 MPa
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Магазин тип Совалка АТС
Линейнния магазин за електроди е на разположение на AG гамата от 
машини. Това позволява многократни-електродни операции да бъдат 
постигнати в режим на работа без надзор.

Стандартно магазина АТС е монтиран върху дясната страна на работния 
резервоар. Ако е необходим втори магазин АТС, той се монтира на 
лявата страна.

Голямо капацитетен АТС
Sodick също така предлага 16/32-позиционен автоматичен магазин. 
Операторите могат лесно да използват автоматизирана програма с LN 
Професионален софтуер при която се гарантира напълно работа без 
надзор. На машини модели AG40L и AG60L също е възможна опция с 
12-позиционен автоматичен магазин.

Опции
Високо прецизна въртяща глава, С ос
Въртящата глава (С ос ) на Sodick „SEC10“ разполага с 1 / 1,000,000 стандартна 
резолюция. Тя позволява висока прецизност на индексиране с директно 
задвижване и непрекъснато въртене (20rpm), разширявайки способностите на 
машината.

SCR-72P, въртяща главата с по-висока скорост на въртене до 2000 об./мин 
(резолюция на 1/720, 000) е също на разположение.

Макс. електрод размери 
(Ш х Д х В мм)

n 75 x 75 x 200

Макс. Тегло на държача за 
електрода

n 3 кг

Брой на позициите на 
магазина тип совалка АТС 

n 4 позиции 
(AG40L), 
6 позиции 
(AG60L, AG80L)

AG40L/AG60L/AG80L
Позиции Макс. n 16/32 позиции
Размер на електрода  (W x L x H mm) n ø 75 x 200 (използвайки 

1 позиция) ø 250 x 200 
(използвайки 4 позиции)

Макс. Тегло на държача на електрода n 10 кг

SEC-10 SCR72P
Резолюция 1/1,000,000 n 1/720,000

Макс. Скорост на шпиндела 2 – 20 об./мин. n 2,000 rpm
Макс. ампераж 80 A n 40 A

Промиване чрез осите стандартно n as standard
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Технология за едновременно 
управление на 8-оси
СОДИК винаги разработва свои собствени управления и това 
позволява на компанията да създаде и едновременно управление на 
8-оси. Никой друг производител на EDM не е в състояние да предложи 
тази функция. Многоосната EDM обработка се използва главно в 
космическата и медицинската промишленост, но също така може 
да се използва и за производство на други части. Способността да 
се стяга веднъж детайла и след това да се изпълни сложна операция 
подобрява производителността и точността.

Система за Автоматизация
Благодарение на 3-степенен автоматичен двустранен диелектричн резервоар, достъпът до автоматизацията се прави лесно. 
Възможно е инсталирането на робот от двете страни на машината за реализиране на 24/7 работа без надзор. Така ефективното 
автоматизирано производство е опростено и по-рентабилно.

Интелигентен Q3vic за EDM
Този софтуер позволява на NC захранването директно да внася геометрични 
3D модели на данните, значително повишававайки оперативната ефективност. 
Трудната задача на операторите за ръчно въвеждане на данни за позициониране, 
съгласно машинни инструкции е заменен с една проста операция на щракване 
с мишката върху необходимия геометричен модел показан на екрана. Така, 
човешките грешки могат да бъдат предотвратени, докато операциите могат да 
се извършват плавно и точно.
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Спецификация AG40L/AG60L/AG80L

Диелектричните охладители на машините Sodick съдържат флуориран ,капсулован, безопасен газ R410A или R407C.
* LST ( резервоар с големи размери ) за модел AG80L е възможен при поискване. 
*1  Моля, изберете подходящата затягаща глава за вашата система. 
•  Избор: LN2/LN20. Моля, консултирайте се с търговския представител за повече информация. 
•  параметрите подлежат на промяна без предизвестие поради непрекъснатата изследователска и развойна дейност

Резервоар за диелектрика AG40L AG60L AG80L

Диелектрична течност Диелектрик Диелектрик Диелектрик

Капацитет на диелектрика 285 l 465 l 835 l

Необходимо количество 330 l 560 l 980 l

Филтрация Сменяем хартиен филтър Сменяем хартиен филтър Сменяем хартиен филтър

Инструмент AG40L AG60L AG80L

Размер на работната маса (W x D) 600 x 400 mm 750 x 550 mm 1100 x 700 mm

Вътрешни размери на работния резервоар (W x D x H) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1400 x 950 x 500 mm*

Ниво на течността в работния резервоар (Мин. До Макс.) 100 ~ 300 mm 150 ~ 400 mm 150 ~ 450 mm

Капацитет на работния резереоар 190 l 330 l 690 l

X-/Y-/Z- работно движение на осите 400 x 300 x 270 mm 600 x 420 x 370 mm 850 x 520 x 420 mm

Закрепване 
на глава*1

Макс. Тегло на детайла 550 kg 1500 kg 3000 kg

Макс. Тегло на електрода 50 kg 50 kg 100 kg

Разстояние от пода до върха на масата 830 mm 850 mm 840 mm

Размери на машината (W x D x H) 
(вкл. Резервоар за диелектрика) 1662 x 2490 x 2330 mm 1852 x 2825 x 2570 mm 2060 x 3195 x 2900 mm

(вкл. Резервоар за диелектрика) 
Пространство за поставяне на машината (W x D) 2400 x 3350 mm 2600 x 3750 mm 3100 x 4500 mm

(вкл. Пространството за поддръжка) Тегло на машината 4100kg 5350kg 9000kg

Обща входяща мощност 3-phase 50/60 Hz 10 kVA 3-phase 50/60 Hz 10 kVA 3-phase 50/60 Hz 10 kVA

Налягане на въздуха 0.65 MPa 0.65 MPa 0.65 MPa

Въздушен поток 100 NL/min 100 NL/min 100 NL/min

Автоматично

EROWA COMB 
EROWA ITS

System3R  COMBI 
System3R MACRO

150 – 420 mm

133 – 403 mm

200 – 570 mm

183 – 553 mm

250 – 670 mm

233 – 653 mm

CNC Захранващ блок LN2/LN20 (LP2/LP20 опция)

Макс. Ампераж 40 A (AG80L = 80 A) Брой координати 60

Гъвкаво, оптимзирано 
ерозиране

Оптимален пулс контрол на управление 
за TMM 3 захранващ блок 

Програма за прехвърляне на 
пореден номер

N000000000 до N999999999

Изисквания за захранването 200/220 V 50/60 Hz Подпрограма за места за гнезда 50

Капацитет на паметта Въвеждане: 100,000 Запаметяване: 30 MB Q команда за места за гнезда 8

CNC блок за управление
Задаване на множество операции 
OS, KSMC-LINK система

Капацитет на съхранение на 
условия на офсет

1000 условия(H000 to H999)

Устройство за запаметяване CF карта, Външна памет
Едновременно управление 
на осите

МАкс. 4 оси 
(Макс.6 оси, 8 оси/LN20)

Формат за вход
Външна памет, екран с докосване, 
Клавиетура

Мин. Въвеждане на команда 0.1 µm

Тип на дисплея 15” TFT-LCD (XGA) Мин. Блок за задвижване 0.1 µm

Набор от знаци Буквено-цифрови и символи
AJC скорост X, Y axis 
  Z оси

Макс. 10 m/min  
Макс. 36 m/min

Клавиетура Стандартни 101-знака, Знаци за функциите Скорост на Подавания X, Y, Z оси Макс. 6 m/min

Дистанционно управление 
(Стандартно)

Стандартно ръчно дистанционно 
управление

Система на управление
Пълен затворен контур (линейни 
скали)

Команда за позициониране Инкрементална и абсолютна Механиозъм за задвижване Линеен мотор

Макс. Команда на вход
±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 Макс. Команда на вход

Компенсация Отделно за всяка ос

Капацитет на Съхранение на 
условия за обработка

1000 условия Редактиране
Дисплей с два едновременни 
екрана, редактиране на фон

Графики XY равнина, XY-YZ равнина, 3D,Фонови графики
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AG40L

AG60L

AG80L

• Всички машини са с CE спецификация имат външен трансформатор с размери 650 x 460 x 540 mm
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