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Na ONA, a eletroerosão tem 
representado, ao longo dos 
nossos mais de 65 anos, a união 
perfeita entre paixão e tradição. 
O ponto de partida de cada um 
dos nossos projetos é alcançar 
metas extraordinárias. A partir daí, 
iniciamos um caminho de criação 
e desenvolvimento que é sempre 
percorrido em conjunto com os 
nossos clientes. 

É fundamental entender, melhorar 
e otimizar os processos produtivos 
dos clientes, sendo esta a base 
para a nossa posição de liderança 
em soluções personalizadas e em 
máquinas especiais e de grandes 
dimensões. A ONA envolve-se com 
cada cliente desde a fase inicial 
de análise detalhada das suas 
necessidades e continua durante 
todo o processo de instalação, para 
garantir a máxima rentabilidade dos 
processos de fabrico. 

Tanto os projetos mais complexos 
como aqueles aparentemente mais 
simples podem exigir respostas 
visionárias. Na ONA, trabalhamos 

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO

em soluções de automatização que 
asseguram o aumento das horas 
de produção de cada máquina. A 
empresa canadiana Concours, líder 
do setor dos moldes e cliente da 
ONA há já mais de 20 anos, voltou 
a confiar na nossa capacidade ao 
adquirir uma solução inovadora. Esta 
solução tem como base o modelo 
ONA TQX10 de duplo cabeçal, 
à volta do qual se encontra uma 
célula de produção. Esta integra 
dois sistemas robotizados de grande 
autonomia para a troca de 
elétrodos, e um software 
avançado de gestão e 
simulação de processos, 
para atingir a máxima 
produtividade com 2 
cabeçais. Da mesma 
forma, a empresa 
Nelidov, fornecedora 
das principais empresas dos 
setores energético e aeronáutico 
na Rússia, escolheu a ONA na sua 
procura por um sócio tecnológico 
capaz de oferecer uma solução 
para uma aplicação altamente 
especializada. Esta aplicação 
implicou o desenvolvimento de 
uma máquina de eletroerosão por 
fio completamente personalizada e 
automatizada para o corte autónomo 
em anéis de turbinas. 

Estes são dois exemplos que 
avalizam a experiência e os 
conhecimentos da ONA, bem como 
a sua capacidade para conceber 

PAIXÃO 
PELA 
ELETROEROSÃO.

\ 15.000 máquinas 
instaladas em todo o mundo, 
com presença em  

60 países.

projetos totalmente adaptados às 
necessidades particulares de cada 
cliente.

A transformação digital é uma 
realidade e na ONA continuamos a 
inovar para otimizar os processos 
produtivos dos nossos clientes. 
Neste sentido, durante a última 
semana de maio, terão lugar a 
BIEMH e a ONA Open House 
2018, onde apresentaremos 
os últimos avanços da nossa 
plataforma ONA Industrial 

Cloud, que incluem um 
conceito de rastreabilidade 

unitária para cada peça, 
testado em colaboração 
com clientes do setor 
aeronáutico. 

A nossa liderança 
tecnológica é certificada 

por uma filosofia de melhoria 
contínua e investigação. Apoiamos 
financeiramente futuros profissionais 
através das bolsas ONA, atribuídas 
na conferência ISEM XIX. Este 
evento realizou-se recentemente 
em Bilbao e reuniu mais de 200 
investigadores, tecnólogos e 
especialistas de todo o mundo, no 
âmbito da maquinação eletrofísica 
e química. Com a empresa Addilan, 
participámos no desenvolvimento do 
primeiro protótipo de uma máquina 
de produção aditiva com elevada 
alimentação, baseada na tecnologia 

>>

PAIXÃO PELA ELETROEROSÃO

Eletroerosão 
personalizada. 
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WAAM. Por outro lado, continuamos 
a trabalhar no desenvolvimento 
de processos alternativos à 
maquinação tradicional para o setor 
de componentes de turbinas. É 
o caso da produção de discos de 
turbina através de eletroerosão por 
fio, ou da maquinação através de 
eletroerosão por penetração de 
cavidades complexas e de difícil 
acesso em componentes integrados 
para a nova geração de turbinas de 
alta velocidade.

É esta estratégia empresarial 
orientada para a inovação e 
investigação que, juntamente com 
a excelência de um serviço ao 
cliente baseado na personalização 
e na proximidade, tornam a ONA 
numa referência do setor, com um 
longo percurso repleto de grandes 
contribuições para a tecnologia de 
eletroerosão.

O evento Technology Talks 2018 
teve lugar nas nossas instalações 
em finais de maio. Abrimos as 
nossas portas para mostrar toda 
a nossa capacidade tecnológica. 
Foi com enorme prazer que 
pudemos desfrutar, juntamente 
com os mais de 300 participantes, 
de uma apaixonante viagem pela 
eletroerosão.

MAGAZINE EDM da ONA 
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A possibilidade de incluir nas nossas máquinas 
um segundo cabeçal, comandado por CNC 

independentes, transforma os modelos da ONA em 
soluções altamente rentáveis. Reduz-se o tempo 
de erosão até 50% e consegue-se um aumento da 
produtividade de até 200%. Metade do tempo para 
conseguir os mesmos resultados.

Inovação e rentabilidade unem-se nas nossas máquinas 
de duplo cabeçal. Duas máquinas que partilham tanque 
de trabalho, o que se traduz em menos espaço e maior 
otimização do processo de trabalho. Mais rentabilidade 
com o mesmo tipo de erosão em metade do tempo.

Estes modelos podem trabalhar como duas máquinas 

INOVAÇÃO

independentes separando o tanque, ou conjuntamente 
como uma única máquina de duplo cabeçal. Foram 
especialmente pensadas para o fabrico de peças 
de grandes dimensões e diferentes cavidades. Esta 
separação de tanques permite precisamente que ambos 
trabalhem de forma independente com um nível dielétrico 
diferente. Inclusive, pode-se usar apenas um cabeçal, 
tanque e gerador, trabalhando, assim, como uma 
máquina simples.

É uma grande vantagem competitiva para os nossos 
clientes. Pode reduzir o prazo de entrega das suas peças 
para metade e ao mesmo tempo obter uma grande 
rentabilidade, especialmente em trabalhos que precisam 
de muitas horas de erosão.

Dentro de um processo de constante inovação 
e melhoria contínua, o departamento de I+D da 
ONA trabalha diariamente para introduzir melhorias 
tecnológicas nos modelos de duplo cabeçal.

FOCADOS NA 
INOVAçãO.
Acreditamos que a inovação é a base para garantir o 
futuro do setor.

Poupança de 50% 
do tempo de erosão 
e até 200% de 
produtividade.

DUPLO CABEÇAL

REDUZ O 
TEMPO DE 
EROSÃO

50%

INOVAÇÃOONA \ WE ARE EDMMAGAZINE EDM da ONA 
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A ONA lança o seu novo modelo de máquina de 
eletroerosão por penetração modular ONA QX9, onde 
reúne todas as excelências próprias da tecnologia QX, 
com novas dimensões de máquina 2 000 x 1 200 x 
800 mm. Uma solução perfeita para os fabricantes que 
procuram uma máquina de grandes dimensões com um 
curso de eixo Y de até 1 200 mm.

A ONA volta a destacar-se como líder tecnológico em 
eletroerosão, lançando no mercado o modelo ONA QX9, 
pensado para quem não prescinde de rentabilidade e 
perfeição nas suas peças. Com uma capacidade de 
tanque de 4200 litros, consegue albergar peças de 
maior tamanho do que o seu modelo anterior, a ONA 
QX8.

ONA QX9

Redução do desgaste de elétrodos em 
máquinas de grande dimensão.

O modelo ONA QX9 é mais um exemplo de inovação 
que posiciona a ONA como líder mundial no fabrico de 
máquinas de grandes dimensões dentro do setor. 

Para além disso, este modelo inclui o novo gerador 
inteligente desenvolvido pela ONA. Este novo gerador, 
100% digital e integrado em todos os equipamentos da 
gama QX, otimiza o processo de erosão, classificando 
sempre cada chispa de descarga. Isto traduz-se em 
grandes melhorias na produtividade, reduzindo em 80% 
o desgaste de elétrodos e favorecendo uma maquinação 
perfeita.

Novo modelo de 
eletroerosão por penetração.  
Eletroerosão por penetração com um 
curso do eixo Y de até 1 200 mm.

\ A ONA fabrica 
equipamentos de duplo 
cabeçal há já 24 anos.

INOVAÇÃO 

Adaptando-se sempre às necessidades dos seus 
clientes, a ONA fabrica equipamentos de duplo cabeçal 
com a estrutura atual há 24 anos. Seis anos antes, a 
ONA já tinha fabricado máquinas com estrutura ponte 
de duplo cabeçal, sendo os primeiros fabricantes a 
desenvolver esta tecnologia. Uma experiência destacada 
de anos a aperfeiçoar tecnologicamente os seus 

•	Ajuste	automático	do	nível	dielétrico,	mantendo-se	sempre	ao	
nível do cabeçal. A máquina sabe sempre a localização exata 
do cabeçal ajustando o nível dielétrico para essa posição. 
Desta maneira, o elétrodo fica sempre coberto pelo dielétrico, 
evitando erros de programação.

•	Integra	o	SOFTWARE,	especialmente	concebido	para	
equipamentos de duplo cabeçal, que facilita a gestão do 
trabalho de duas máquinas.

•	Os	cabeçais	permitem	a	colocação	de	um	chuck	automático	
para elétrodos de grandes dimensões. Assim, pode-se trocar 
elétrodos pesados mantendo o eixo C.

•	Do	ponto	de	vista	mecânico,	a	distância	entre	cabeçais	pode-
se modificar conforme os requisitos de cada cliente.

•	Incluiu-se	uma	extensão	vertical	com	duplo	permutador	
automático.	Foram	incorporados	dois	chucks	(no	eixo	C	e	na	
ponta da extensão). Isto permite otimizar o uso de elétrodos 
com extensão e fazer a erosão a uma distância maior sem 
colidir com o cabeçal.

•	Trabalho	colaborativo	de	ambos	os	cabeçais	com	uma	gestão	
automática de interferências. Ambos os cabeçais comunicam 
entre eles controlando as zonas de erosão comuns e evitando 
colisões. Um cabeçal controla o outro antes de realizar o seu 
movimento. Quando terminar o seu trabalho, o outro cabeçal 
move-se.

>>

NOVO MODELO  
ONA QX9 

equipamentos para se manter líder mundial no fabrico de 
máquinas desta tipologia.

Neste último ano, os modelos de duplo cabeçal 
integraram as seguintes melhorias:

MAGAZINE EDM da ONA
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PONTOS-CHAVE DA TECNOLOGIA QX

•	Tecnologia Europeia que garante qualidade e 
fiabilidade.

•	Novo gerador 100% digital.

•	A maior potência do mercado.

•	Desgaste mínimo de elétrodos (redução entre 80% 
e 500%).

•	Flexibilidade sem precedentes com até 40 
combinações diferentes.

•	À medida de cada cliente: 100% configurável e 
programável.

•	Máxima homogeneidade do acabamento de 
superfície.

•Elevado	grau	de	automatização.

•	Sistema mecânico concebido para alcançar o 
máximo rendimento com peças de até 20 toneladas.

Muito mais do que uma máquina, uma solução 
completa.

A máquina ONA QX9 destaca-se pela sua autonomia 
e eficiência. Foi desenvolvida para alcançar um elevado 
grau de autonomia da máquina sem intervenção manual. 
O modelo pode ser equipado com vários alimentadores 
lineares de 17 e 34 posições. Além disso, pode 
combinar-se com dois alimentadores rotativos de 40 
posições. Desta forma, permite albergar uma grande 
quantidade de elétrodos e automatizar o trabalho de 
erosão.

O modelo ONA QX9 oferece também a possibilidade de 
ser integrado através de robots num processo produtivo 
com outras máquinas de eletroerosão ou inclusivamente 
com uma combinação de várias máquinas de 
maquinação. Como tal, a ONA oferece soluções 
integrais de desenvolvimento de células de produção 
que limitam a intervenção humana no processo 
produtivo. Automatiza-se assim o processo, evitando 
erros e otimizando a rentabilidade da máquina.

Conhecimento ao serviço do cliente.

Mais de 65 anos de experiência no setor avalizam 
a ONA como o fabricante de eletroerosão mais 
especializado do mundo. A ONA coloca à disposição do 
cliente uma equipa altamente qualificada, especialista 
no fabrico de máquinas de eletroerosão e montagens de 
precisão. 

Nunca descurando o compromisso com a 
personalização, a ONA acompanha cada cliente em 
todo o processo de aquisição e implementação de 
cada equipamento. Cada máquina é configurada 
individualmente, sendo alvo das melhorias necessárias 
para assegurar a execução perfeita das peças. Máquinas 
criadas à medida de cada cliente com o objetivo de 
obter o maior rendimento e o menor preço possível por 
máquina. Todas as suas máquinas incluem uma grande 
quantidade de tabelas tecnológicas, desenvolvidas com 
base nos seus vastos conhecimentos em erosão, que 

\ Desgaste mínimo de 
elétrodos. Redução de 
80% a 500%.

INOVAÇÃO 

40%

50%

80%-500%

+ VELOCIDADE

+ PRODUTIVIDADE

- DESGASTE

facilitam a execução de peças por parte do cliente. 

Sem sombra de dúvida, o modelo ONA QX9 é um 
novo êxito da ONA como líder mundial do setor da 
eletroerosão. Uma máquina que alia a potência da 
erosão ao controlo absoluto de todo o processo para 
garantir a máxima qualidade e a precisão exata de cada 
peça. Todas estas vantagens tecnológicas, juntamente 
com a sua experiência no setor e um serviço integral 
personalizado, tornam a ONA um parceiro de confiança.

2018 Nº2MAGAZINE EDM da ONA
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LIDERANÇA TECNOLÓGICA 

Como líder tecnológico em eletroerosão, a ONA é uma referência mundial no desenvolvimento de 
projetos personalizados, adaptados aos requisitos específicos de cada cliente. A ONA analisa as 
necessidades do cliente e oferece as mais avançadas soluções de automatização, otimizando em 
cada caso os processos produtivos e rentabilizando a máquina durante toda a sua vida útil. Peças 
com um acabamento perfeito, em menos tempo e a um menor custo. 

ESPECIALISTAS 
EM SOLUçÕES 
AUTOMATIZADAS: 

Ampla gama de processos automatizados.  
Um elevado valor acrescentado.

Ao oferecer um elevado e diferenciador valor acrescentado como 
vantagem competitiva, a ONA conta com uma ampla oferta de soluções de 
automatização integradas em máquina:

A mais ampla gama de alimentadores automáticos desenvolvidos pela ONA, 
que garantem a máxima rentabilidade segundo as necessidades de cada 
cliente.

•	Alimentadores	lineares	integrados	em	máquina.	

•	Alimentador	automático	integrado	em	máquina	de	20	posições.	

•	Alimentador	automático	de	40	posições,	preparado	para	adaptar-se	a	
qualquer modelo de máquina.

Para além disso, fabricamos também alimentadores especiais para elétrodos 
de grande dimensão ou pesados.

Robots Multielétrodo, que podem funcionar apenas com uma 
máquina ou integrar várias máquinas de eletroerosão, ou de maquinação 
e eletroerosão. O robot torna a máquina extremamente independente e 
garante um uso mais eficiente do tempo.

Integração de dois Robots 
Multielétrodo em máquinas de 
duplo cabeçal. No seu catálogo 
de máquinas, a ONA contempla a 
possibilidade de incluir um segundo 
cabeçal em cada máquina. Esta 
melhoria tecnológica reduz em até 
50% o tempo de erosão e aumenta 
a produtividade na ordem dos 200%. 
Metade do tempo para conseguir os 
mesmos resultados num processo 
automatizado com a possibilidade de 
integrar dois robots. Como exemplo, 
a ONA apresenta o seu modelo 
TQX10 com cabeçal duplo e dois 
robots multielétrodo e software de 
gestão.

Os seus 65 anos de especialização em eletroerosão 
permitiram à ONA desenvolver uma enorme 

capacidade para empreender projetos de automatização. 
Para compreender as exigências de cada cliente e 
posteriormente conceber máquinas automatizadas à sua 
medida, levámos a cabo um profundo trabalho prévio. 
Tudo isto permite um manuseamento mais intuitivo 
da máquina, com aplicações automatizadas, trocas 

de elétrodos sem paragens de máquina e o arranque 
de processos produtivos de fabrico de moldes sem 
interrupções. Desta forma, a ONA garante o máximo 
número de horas de trabalho da máquina sem pausas, 
obtendo a máxima rentabilidade de cada processo 
produtivo. >>

uma vantagem competitiva.

400%AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

LIDERANÇA TECNOLÓGICA 
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Desenvolvimento de software personalizado. 
No âmbito da sua filosofia de personalização, a ONA 
desenvolve aplicações e software de controlo adaptados 
às necessidades de cada cliente. As suas máquinas 
incluem um software de controlo de processos para gerir 
o estado de produção da unidade a qualquer momento. 
Cada software integra acessos diretos aos vários 
programas para executá-los de forma simples. Todo o 
fluxo de informação relativo à maquinação de peças é 
armazenado de forma digital, evitando perda de dados 
e erros. 

25 anos de experiência em automatização.

O percurso de 25 anos da ONA na investigação e no 
desenvolvimento de modelos cada vez mais autónomos e 
adaptados a exigências cada vez mais competitivas no setor 
da eletroerosão garante a sua experiência na automatização 
de processos. A ONA investe tecnologicamente em 
projetos concebidos para integração total em células 
produtivas e automatizadas desde 1992.

A ONA oferece uma solução de produção completa 
concebida para todo o tipo de utilizadores, obtendo 
resultados de alta qualidade, sem a necessidade de um 
especialista. Permite um controlo à distância, a partir de 
outra sala fora da oficina, evitando o trabalho perto da 
máquina e erros humanos na execução das peças. As 
suas máquinas foram concebidas para obter o máximo 
rendimento, otimizando processos e tempos e garantindo 
um resultado perfeito desde o início. Para além disso, 
dispõem de um fluxo de informação precisa e em tempo 
real sobre a forma e o tempo de fabrico de cada peça.

\ A ONA oferece soluções 
de fabrico completas, 
criadas para todo o tipo de 
utilizadores.

LIDERANÇA TECNOLÓGICA 

14

Os 65 anos de experiência na eletroerosão fazem da ONA 
uma referência no setor, colocando ao serviço de cada 
cliente toda a sua experiência como especialista em projetos 
personalizados.

No âmbito desta filosofia de personalização e automatização, 
concebemos máquinas à medida, trabalhamos em projetos 
visando fornecer soluções chave na mão e desenvolvemos 
aplicações e software adaptados às necessidades de cada 
cliente. Um serviço integral de personalização adaptado a 
cada cliente com o objetivo de melhorar o seu processo 
produtivo e a rentabilidade.

Graças à capacidade da ONA para abordar projetos de 
automatização, o cliente dispõe de uma maior autonomia 
nas suas aplicações: trocar de elétrodos sem paragens 
de máquinas e levar a cabo todo o processo de fabrico de 
moldes sem interrupção.

Máquina de eletroerosão por penetração e alimentador automático de 40 
elétrodos.

2 máquinas de eletroerosão por penetração e um robot multielétrodos comum a 
ambas as máquinas.

Célula	de	produção	monoprocesso	com	robot	linear	que	permite	criar	uma	zona	de	
armazenamento	de	peças	e	automatiza	o	trabalho	de	2	máquinas	de	eletroerosão	
por penetração.

Máquina de eletroerosão por penetração com Robot multielétrodo.

1. 2.

4.3.

Células de produção. A ONA oferece um serviço 
integral de automatização a cada cliente, melhorando os 
seus processos de trabalho, podendo integrar máquinas 
em células de produção flexíveis. Desta forma, é 
possível automatizar todo o processo de carregamento 
de elétrodos e produção, desde as peças paletizadas 
aos acessórios. Além disso, as prioridades de produção 
podem ser alteradas a meio do processo.>>

MAGAZINE EDM da ONA



16 17

EDM MAGAZINE de ONA ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº2

Pressuposto e método.

Ena sua investigação, a ONA comparou o processo de 
eletroerosão com as maquinações mais tradicionais, 

como por exemplo a brochagem e a fresagem. Como pontos 
fundamentais da investigação, a ONA comparou parâmetros 
como os requisitos de integridade superficial, precisão e tempo 
de maquinação das ranhuras de inserção de pás.

Para o teste, cortou-se um disco de turbina com as seguintes 
características:

Para la prueba se ha cortado un disco de turbina con las 
siguientes características:

•	Material:	Inconel	718.

•	Diâmetro	Exterior:	350	mm.

•	28	ranhuras.

•	Ranhuras	de	disco	de	turbina	num	ângulo	de	30	graus.

•	82	mm	de	espessura.

•	Tolerância	de	perfil	0,01	mm.

•	Tolerância	de	posicionamento	angular	radial	0,08	mm.

A eletroerosão por fio como 
alternativa à maquinação de 
ranhuras de inserção de pás.

Só é possível ser líder do setor da Eletroerosão 
se existir um trabalho contínuo de investigação 
de novas tecnologias e aplicações, para 
oferecer soluções avançadas adaptadas às 
necessidades dos clientes. A ONA é um claro 
exemplo de uma empresa orientada para a 
inovação. O seu percurso de 65 anos oferece 
as melhores tecnologias à eletroerosão 
garantem-no. De acordo com esta filosofia, a 
empresa basca levou a cabo um estudo para 
analisar o processo de eletroerosão de corte 
por fio (WEDM) como alternativa à maquinação 
convencional (brochagem) de ranhuras de 
discos de turbina para o setor aeronáutico. 
De facto, no futuro, a eletroerosão por fio 
de ranhuras de discos de turbina poderia 
converter-se numa opção industrial viável à 
brochagem.

>>

CASO PRÁTICO DE FABRICO DE RANHURAS DE 
DISCO DE TURBINA POR ELETROEROSÃO.

O objetivo da investigação é cortar, através da tecnologia 
de eletroerosão de corte por fio, os dentes do firtree da 
turbina, cumprindo os requisitos de tolerâncias e, desta 
forma, analisar a seguinte informação:

•	Tempo	de	desbaste	de	um	perfil	completo.

•	Tempo	de	acabamento	de	um	perfil	completo.

•	Tempo	total	de	erosão	de	um	perfil	completo.

•	Tempo	total	do	desbaste	do	disco	de	turbina	(incluindo	
o tempo de preparação).

•	Tempo	total	do	acabamento	do	disco	de	turbina	
(incluindo	o	tempo	de	preparação).

•	Tempo	total	de	maquinação	(incluindo	o	tempo	de	
configuração).

•	Taxa	de	remoção	de	material	MRR	(mm2/min).

•	Espessura	da	camada	de	material	refundido.

GEOMETRIA E TOLERÂNCIAS DO PERFIL 
DE DISCO DE TURBINA.

\ A eletroerosão por 
fio de ranhuras de 
discos de turbina 
poderia tornar-
se uma opção 
industrial viável à 
brochagem.

>>

 60µm
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Comentários baseados nos resultados obtidos.

A maior parte dos discos da turbina têm perfis de ângulo 
entre 5 e 30 graus. A função do corte cónico da máquina 
de eletroerosão de fio da ONA obtém bons resultados na 
precisão geométrica para perfis de menos de 10 graus. 
Para ângulos maiores, recomenda-se uma mesa giratória 
de dois eixos.

Para conseguir a eliminação de material desejada e 
melhorar os tempos de maquinação é fundamental a 
limpeza do dielétrico na área de erosão. É essencial manter 
a maioria das boquilhas fechadas no perfil. Para discos de 
turbina	de	menor	diâmetro	(quando	as	boquilhas	interferem	
com o dispositivo de fixação), recomenda-se o uso de 
boquilhas especiais. 

Por último, aconselha-se também a utilização de fios 
revestidos para reduzir o processo da eletroerosão por fio, 
especialmente no corte de desbaste.

.

Conclusões

Depois desta investigação, é possível 
concluir que a eletroerosão por fio 
de perfis de discos de turbina é uma 
alternativa bastante válida para 
competir com a brochagem enquanto 
solução industrial no setor aeronáutico. 
Os geradores de última geração, cada 
vez mais potentes, e os controlos 
numéricos mais avançados permitem 
otimizar o tempo de maquinação e 
reduzir a espessura da camada branca. 
Além disso, asseguram uma precisão 
geométrica muito boa.

No estudo realizado pela ONA 
(estratégia de 3 cortes), a maquinação 
de ranhuras de discos de turbina 
cumpre as tolerâncias geométricas, 
alcançando uma camada branca inferior 
a 5 μm. Para além disso, obtém-se 
informações muito importantes sobre a 
taxa de remoção de material e o tempo 
de maquinação.

É verdade que a certificação do 
processo completo de maquinação 
por eletroerosão, de acordo com os 
standards aeronáuticos, pode ser um 
processo longo e dispendioso. Por essa 
razão, a ONA chegou à conclusão de 
que a melhor opção é a combinação 
da eletroerosão por fio para desbaste, 
por ser mais rápida e económica, com a 
brochagem com vista ao acabamento 
final. Desta forma, a recertificação do 
processo não é necessária.
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1. VENTILADOR
2. CARCAÇA DE ROLAMENTOS
3. COMPRESSOR
4. CARCAÇA DE COMPRESSOR
5. DIFUSOR
6. CÂMARA DE COMBUSTÃO
7. NOZZLE GUIDE VANES (NGV)
8. ECRÃS TÉRMICOS
9. CÂMARA DE ESCAPE
10. SEGMENTOS DE FECHO
11. DISCOS DE TURBINA
12. PÁS DE COMPRESSOR
13. CAIXA DE ENGRENAGENS ADICIONAL

Configuração e condições de maquinação EDM.

Para realizar a análise aplica-se uma tecnologia standard 
da ONA para a liga de níquel, uma mesa giratória de 2 
eixos e duas condições de limpeza diferentes. Por um 
lado,	boas	condições	de	lavagem	(boquilhas	fechadas)	
e,	por	outro	lado,	piores	condições	de	limpeza	(boquilhas	
abertas). Além disso, utiliza-se um fio revestido de 0,25 
para o corte de desbaste.

Os	dois	cenários	escolhidos	para	o	estudo	(boquilhas	
abertas e fechadas) permitem realizar diferentes testes 
para avaliar adequadamente o tempo de erosão, já 
que este depende em grande parte das condições de 
limpeza. Por vezes, as características geométricas dos 
discos de turbina impedem o uso da eletroerosão com 
boquilhas fechadas.

Resultados da investigação.

Após a realização dos testes, os resultados 
demonstraram que com a tecnologia de eletroerosão por 
fio é possível obter uma espessura da camada refundida 
no	intervalo	de	mícrones	necessário	(cerca	de	5	µm)	e	
com precisão suficiente nas ranhuras de inserção de 
pás, dentro da tolerância de 0,01 mm. Estes resultados 
obtiveram-se após uma passagem de desbaste e duas 
passagens	de	acabamento	(estratégia	de	3	cortes).	

Em	piores	condições	de	limpeza	(boquilhas	abertas),	
a taxa de remoção de material para o desbaste é de 
110	mm2/	min.	De	facto,	para	a	estratégia	utilizada	
na	investigação	(uma	passagem	de	desbaste	e	duas	
passagens de acabamento), a taxa de remoção de 
material	é	de	60	mm2/	min.

Por	sua	vez,	com	boas	condições	de	limpeza	(boquilhas	
fechadas) verifica-se uma melhoria relevante da taxa de 
remoção de material. Só para o desbaste, tinge mais de 
400	mm2/	min.

PEÇAS FABRICADAS POR 
ELETROEROSÃO.

MAGAZINE EDM da ONA
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Importante presença da ONA na Conferência 
Internacional de Eletromaquinação, ISEM 
XIX, realizado em Bilbao. 

\ Para premiar os 
melhores trabalhos 
de investigação, a 
ONA contribui com 
o apoio financeiro 
de 10 bolsas.

A	ISEM	XIX	(19ª	CIRP	Conference	on	Electro	Physical	
and Chemical Machining) realizou-se em Bilbao, no 
Paraninfo	da	Universidade	do	País	Basco	(BIZKAIA	
ARETOA), com o objetivo claro de criar um ambiente 
propício à discussão científica sobre os avanços 
mais importantes no campo das tecnologias de 
eletromaquinação. Face a todo o seu contínuo trabalho 
de investigação no campo da tecnologia de eletroerosão, 
a ONA não podia faltar a este encontro. 

Este ano, a comissão organizadora contou com o 
patrocínio da ONA, que apoiou financeiramente 
10 bolsas que premiaram os melhores trabalhos 
de investigação realizados no âmbito de Teses de 
Doutoramento apresentadas na ISEM. A empresa está 
e sempre esteve empenhada na formação de jovens 
investigadores para assegurar um futuro de excelência 
na investigação associado ao processo EDM. O 
presidente da ONA, Joseba Onandia, foi o responsável 
pela entrega dos prémios do congresso, continuando 
a	tradição	iniciada	em	2001,	por	Karmel	Onandia,	por	
ocasião da primeira edição do congresso realizada em 
Bilbao.

No plano científico, a ONA foi representada por 
Olatz Flaño, proeminente investigadora da equipa 
de Tecnologia do processo EDM da ONA. Na sua 
participação, expôs as suas últimas investigações em 
eletroerosão	por	penetração	(SEDM).	Os	seus	estudos	
analisam a influência da geometria e da trajetória do 
elétrodo no padrão de desgaste do mesmo. O trabalho 
demonstra que o processo SEDM multieixos é uma 
solução viável na produção de componentes integrados 
de turbinas dos setores aeroespacial e energético. O 
estudo propõe, nomeadamente, indicadores fiáveis e 
fáceis de aplicar para definir o desgaste e o gap nos 
casos em que a definição clássica de desgaste médio 
não é suficiente.

Aproveitando a sua estadia em Bilbao para assistir ao 
Congresso, a ONA teve a enorme honra de receber 
nas	suas	instalações	o	Professor	Kunieda,	membro	
associado da Academia Internacional da Engenharia de 
Produção	(CIRP)	e	uma	referência	científica	mundial	
em tecnologias avançadas de produção, incluindo a 
eletroerosão.	O	Professor	Kunieda	esteve	reunido	com	
o Javier Gonzalez, diretor-geral da ONA, para partilhar 
impressões sobre o setor.

Nesta edição, repetiu-se pela primeira vez um local de 
realização da ISEM. Já há 17 anos, em 2001, esta 
conferência	também	teve	lugar	em	Bilbao.	Desde	a	17ª	
edição, realizada em 2013, a ISEM é organizada sob os 
auspícios	da	prestigiosa	CIRP	(a	Academia	Internacional	
da Engenharia de Produção). Tal como aconteceu em 
2001, esta edição da Conferência foi organizada em 
conjunto	pela	Universidade	do	País	Basco	(UPV	/	EHU)	
e	o	centro	de	investigação	IK4-TEKNIKER.	O	encontro	
foi precedido por uma ISEM XVIII extremamente bem-
sucedida, realizada em Tóquio. 

ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº2MAGAZINE EDM da ONA
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Como líder do setor da eletroerosão, a ONA participou com 
grande destaque na 19ª edição da conferência ISEM, realizada 
em Bilbao nos passados dias 23 a 27 de abril de 2018. Este 
ano, o encontro centrou-se nas tecnologias baseadas em EDM 
(eletroerosão), ECM (maquinação eletroquímica) e outras 
tecnologias “não convencionais”, como a Produção Aditiva, 
Feixe de Eletrões, Eletrodeposição, etc. A empresa basca foi 
a Patrocinadora Oficial do congresso e contribuiu com 10 
bolsas, que premiaram os melhores trabalhos de investigação 
em Teses de Doutoramento e apresentados no evento. A ONA 
esteve ainda representada por Xabier Maidagan, ex-diretor do 
departamento de I&D da empresa e presidente da Comissão 
Organizadora da ISEM.
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CASOS DE SUCESSO 

SOLUçõES 
à MEDIDA DO 
CLIENTE.
A ONA é uma referência no 
desenvolvimento de soluções 
personalizadas. 

A gigante chinesa Haier foi nomeada 
líder mundial no fabrico de grandes 
eletrodomésticos durante os últimos 
oito anos consecutivos. A empresa 
criou uma inigualável reputação 
graças ao desenvolvimento de 
produtos inovadores, consolidando 
e reforçando assim a sua liderança 
no setor. 

Nos seus 5 centros de I&D, a Haier 
está constantemente à procura 
da excelência em matéria de 
inovação. A empresa leva a cabo 
um intenso trabalho de investigação 
dos mercados, adaptando sempre 
os seus produtos aos gostos e 
necessidades dos consumidores. 
É especialista no fabrico e na 
comercialização de uma ampla 
gama de produtos sustentáveis 
(frigoríficos,	televisores,	
máquinas de lavar 
louça, máquinas 
de lavar roupa, 
equipamento 
eletrónico 
e soluções 
energéticas).

E foi precisamente 
dentro desta 

COMPAÑÍA 

ENDEREçO 

TRABALHADORES

FATURAçãO

MERCADO

AQUISIçÕES

SETOR E TIPO DE APLICAçãO

EQUIPAMENTO

ATIVIDADE

estratégia baseada na investigação 
e inovação que o grupo chinês 
recorreu à ONA, enquanto 
fornecedor de equipamentos de 
eletroerosão para o fabrico dos 
moldes dos seus eletrodomésticos 
de linha branca. Desta forma, 
a ONA transforma-se no seu 
parceiro de confiança no setor da 
eletroerosão. 

As quatro máquinas adquiridas 
correspondem ao novo modelo ONA 
QX6+. A Haier escolheu a ONA 
após a realização de uma série de 
testes de erosão que certificaram 
que os modelos da ONA cumpriam 

as suas exigências de 
produtividade e qualidade. 
Estes equipamentos são 
as primeiras aquisições 
ONA feitas pela empresa 
chinesa e poderão ser vistos 

em funcionamento 
na primeira 
semana 
de junho, 
num evento 
organizado 
pela Haier, nas 
suas próprias 
instalações.

ONA QX6+

A HAIER, a fabricante nº1 do mundo em grandes 
eletrodomésticos, deposita a sua confiança na ONA enquanto 
fornecedor de máquinas de eletroerosão.

HAIER GROUP.

66 pontos de venda 
33 unidades de produção 
24 parques industriais 
5 Centros de I&D

77 000 trabalhadores.

37	000	milhões	de	dólares	americanos	(USD)

Foi a marca de eletrodomésticos que mais 
vendeu	em	todo	o	mundo	(fonte:	Euromonitor	
International) e a nº1 em vendas na China. 

No setor dos grandes eletrodomésticos 
(frigoríficos,	congeladores	e	máquinas	de	lavar	
roupa) tem uma quota de mercado de 14,2%, a 
nível mundial. 

Em 2016, a HAIER adquiriu a divisão de 
eletrodomésticos da General Electric por 5 
400 milhões de USD. A General Electric 
domina 14% do mercado norte-americano de 
eletrodomésticos, com fábricas em Indiana, 
Alabama, Geórgia e Tennessee, e 12 000 
trabalhadores. A HAIER irá manter a marca GE 
nos eletrodomésticos produzidos nas antigas 
instalações da General Electric.

Moldes	para	eletrodomésticos	(linha	branca).

4 máquinas de eletroerosão, modelos ONA 
QX6+.

Design, desenvolvimento, fabrico e venda 
de produtos, incluindo ares condicionados, 
telemóveis, computadores, fornos micro-
ondas, máquinas de lavar roupa, frigoríficos e 
televisores.

ONA QX6+ 

A máquina de eletroerosão por penetração ONAQX6+, adquirida pela Haier, 
está equipada com um gerador de microfino, uma unidade de filtragem e 
comando numérico CNC.

•	Gerador	100%	configurável	e	digital	Todos	os	parâmetros	do	gerador	
podem	ser	ajustados	e/ou	modificados	a	partir	do	programa.	

•	CNC	potente,	que	pode	controlar	até	8	eixos	simultaneamente

•	Fabrico	em	3D	sem	limitações.	

•	Filtro	ecológico	totalmente	automatizado.	

•	Sistema	Especializado	de	Erosão:	Funcionamento	sem	supervisão	a	100%.

•	Representação	gráfica	da	execução	da	trajetória	das	órbitas,	multicavidades,	
contorno	e	da	eficiência	do	Sistema	Especializado	de	Erosão	(BES).

HAIER	INDUSTRIAL	PARK,	HAIER	ROAD,	
HI-TECH	ZON,	266101	QINGDAO	(China)

Sedes regionais em Paris e Nova Iorque.

ONA \ WE ARE EDMMAGAZINE EDM da ONA CASOS DE SUCESSO 
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Na empresa russa NELIDOV, cuja atividade se centra no fabrico de 
turbinas a gás para a produção de energia e motores de aviação, 

recorreu à ONA para o desenvolvimento de um projeto personalizado com 
necessidades muito específicas. A Nelidov procurava um fornecedor que 
se adaptasse a requisitos muito exigentes de precisão e qualidade para a 
produção de peças concretas.

A ONA, líder em eletroerosão, destaca-se no setor pela sua filosofia de 
personalização e desenvolvimento de projetos chave na mão. É o melhor 
parceiro para levar a cabo o design de uma máquina especial, adaptada ao 
que a empresa russa necessitava. A capacidade da ONA para criar uma 
máquina EDM por fio completamente personalizada foi o fator decisivo que 
levou a Nelidov a escolher a empresa basca de eletroerosão.

COMPAÑÍA 

ENDEREçO

ATIVIDADE

Máquina personalizada para cortar 
anéis de turbinas. 
Flexibilidade e personalização: eletroerosão por fio para corte 
de anéis.

NELIDOV.

Rússia.

Fabrico de turbinas a gás para produção de 
energia e para motores de aviação.

Soluções especiais: Máquina 
de eletroerosão por fio 
personalizada.

A ONA desenvolveu uma máquina 
personalizada com o objetivo de 
melhorar o processo produtivo da 
Nelidov. O novo modelo foi concebido 
para cortar anéis de turbinas para o 
setor energético e aeronáutico.

O corte de que a peça necessita é, 
principalmente, para o alojamento 
das	pás	(palheta	curva	de	uma	
turbomáquina) que posteriormente 
serão acopladas a um anel. O 
modelo incorpora um controlo 
bastante potente com capacidade 
para controlar até 8 eixos 
simultaneamente. Um eixo B que é 
controlado pelo CNC e permite rodar 
o anel da turbina. Um eixo adicional 
coloca o anel da turbina, dependendo 
do diâmetro do anel, à altura de corte 
do cabeçal inferior da máquina.

O modelo personalizado pode cortar 
anéis de um diâmetro mínimo de 250 
mm e máximo de 1 200 mm. Por 
outro lado, a espessura destes anéis 
pode ser de 0,8 mm a 100 mm e a 
largura pode ser de um mínimo de 20 
mm a um máximo de 250 mm. Além 
disso, o modelo criado especialmente 
para a empresa russa dispõe de um 
prato rotativo vertical.

Este é mais um exemplo da 
versatilidade da ONA, que se adapta 
às necessidades de cada cliente, 
oferecendo soluções à medida que 
garantem um excelente processo 
produtivo com a máxima rentabilidade. 

CASOS DE SUCESSO 

\ O modelo personalizado 
pode cortar anéis de 
um diâmetro entre 250 
mm e 1 200 mm. 

2018 Nº2
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ESPECIFICAçÕES TéCNICAS DA MÁQUINA 

- A máquina dispõe de um prato rotativo vertical.

- A máquina tem a capacidade de cortar anéis de um diâmetro mínimo de 250 mm e um 
diâmetro máximo de 1 200 mm.

- A espessura mínima dos anéis pode ser de 0,8 mm e a espessura máxima

de 100 mm.

- A largura mínima do anel pode ser de 20 mm e a largura máxima de 250 mm. 

- Peso máximo do anel com ferramentas: 300 kg.

- Diâmetro do fio: 0,10 - 0,30 mm

- Cursos: Eixo X: 600 mm |  Eixo Y: 400 mm |  Eixo Z: 400 mm |  Eixos U-V: 120 x 120 mm.

MAGAZINE EDM da ONA
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ONA TQX10 

A combinação dos dois cabeçais, que trabalham 
simultaneamente, permite finalizar os moldes de grande 
dimensão em metade do tempo. Assim, o prazo de 
entrega é reduzido e mantém-se sempre a qualidade e 
precisão do resultado final. 

A máquina inclui dois alimentadores de 132 posições, 
com um sistema de identificação de elétrodos por 
radiofrequência	(RFID)	para	uma	melhor	e	mais	precisa	
gestão dos processos produtivos.

Conta com um filtro ecológico totalmente automatizado. 

Inclui um potente CNC, que pode controlar até 8 eixos 
simultaneamente e erodir em 3D sem limitações. 

Os dois cabeçais podem trabalhar de forma 
independente, o que permite erodir duas cavidades 
ao mesmo tempo numa peça de trabalho de grande 
dimensão. 

TQX10: NOVIDADES DA MáQUINA DE DUPLO 
CAbEÇAL DA CONCOURS

•	Sistema	mecânico.	A	distância	entre	cabeçais	foi	
reduzida	para	metade.	

Distância entre cabeçais = 500 mm.

•	Extensão	vertical	com	mandril	duplo	automático.	

•	Gestão	automática	de	interferências:	dois	cabeçais	
que partilham o espaço. Desta maneira, os dois 
cabeçais comunicam entre si para existir coordenação 
nas	zonas	de	erosão	comuns.

•	Programação	offline	com	Cimatron	e	JMS.

•	O	nível	do	dielétrico	ajusta-se	automaticamente	ao	
nível do cabeçal, em função da posição de erosão. 

•	Software	especialmente	desenvolvido	para	máquinas	
de duplo cabeçal.

CASOS DE SUCESSO 

Com um percurso de mais de 20 anos de experiência na indústria de 
fabrico de moldes, a empresa americana Concours Mold é especialista 

no	design	e	fabrico	de	moldes	de	injeção,	compressão	e	RIM	(moldes	de	
injeção com reação) e fornece serviços a uma variedade de indústrias, 
incluindo à indústria automóvel, veículos pesados e bens de consumo.

Com instalações de vanguarda no Canadá, Estados Unidos e México, a 
sua prioridade máxima é garantir a qualidade, precisão e rentabilidade dos 
seus produtos. Para isso, conta com uma equipa de profissionais altamente 
qualificados que partilham o objetivo comum de serem os melhores no seu 
ramo.

A Concours Mold sempre se assegurou de que tinha o equipamento 
tecnológico mais atual. Só com a maquinaria mais avançada poderá alcançar 
os seus objetivos de qualidade e prazo de entrega e manter a sua posição de 
liderança no setor. Sempre atenta às tendências do mercado, investe tempo 
e dinheiro para permanecer na vanguarda da sua indústria. 

Tendo em conta esta filosofia, a Concours Mold adquiriu o modelo ONA 
TQX10 de duplo cabeçal, que irá substituir outro modelo anterior da ONA, 
adquirido em 2004. A empresa canadiana realizou diferentes testes de 
erosão com a ONA e com dois fabricantes concorrentes, e graças aos seus 
resultados superiores, tanto em matéria de produtividade como em qualidade 
final, optou decididamente pelo modelo da ONA.

COMPAÑÍA 

ENDEREçO

TRABALHADORES
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CLIENTES
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ONA TQX10 + 2 robots 
multielétrodo e software de 
gestão. 
Na vanguarda da tecnologia: duplo cabeçal, peças de grande 
qualidade em metade do tempo.

CONCOURS MOLD INC.

Lakeshore	Ontario	–	Canadá	N8N	5C4

Outras unidades de produção no México 
(Puebla)	e	nos	EUA	(Alabama)

380 trabalhadores.

1994

90 milhões USD. Ocupa o terceiro lugar no 
ranking	dos	fabricantes	de	moldes	do	Canadá	
(quase	seguramente	também	do	continente	
americano).

General	Motors,	Ford,	Nissan,	Chrysler,	Tesla,	
Toyota,	Volkswagen,	BMW	e	Mercedes-Benz,	
Rubbermaid e Electrolux.

O seu equipamento inclui máquinas ONA de 
duplo cabeçal: uma THS700 e uma TX8 B1L. 
Para além disso, entre o seu equipamento 
encontram-se outros modelos de eletroerosão 
por penetração e por fio.

8 a 24 semanas, dependendo do tamanho do 
molde e da sua complexidade.

300 a 350, dependendo do tamanho.

Associação canadiana de fabricantes de moldes 
(CAMM);	Associação	de	fabricantes	de	peças	
automóveis	(APMA).

Automóvel, bens de consumo, equipamento e 
veículos pesados

Design e fabrico de moldes de uma a duas 
cavidades para injeção, RIM e processos 
de compressão, principalmente para o setor 
automóvel	(moldes	para	o	interior	e	exterior	de	
automóveis). As fábricas funcionam 24 horas, 
7 dias por semana. 

Também fabrica moldes para componentes de 
veículos pesados e uma variedade de produtos 
de consumo para clientes como a Rubbermaid 
e a Electrolux.

>>

UM OU DOIS CABEçAIS 
COM GERADORES 
INDEPENDENTES

FILTRO ECOLÓGICO 
TOTALMENTE	AUTOMATIZADO

O GERADOR ONA QX 
PERMITE ALCANçAR 
ACABAMENTOS DE ATÉ 
0,08 µM RA

ROBOT MULTIELÉTRODO 
DE 132 POSIçõES

CNC POTENTE, QUE 
PERMITE CONTROLAR 

ATÉ 8 EIXOS QUE 
PODEM TRABALHAR 
SIMULTANEAMENTE
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O que significa para a ONA o ONA Smart 
Service? 

Apoio ao cliente. O nosso objetivo é estar sempre perto 
do cliente, apoiá-lo durante todo o processo e fidelizá-lo 
para conseguirmos novas oportunidades de negócio. Um 
cliente satisfeito é a melhor publicidade que se pode ter. 
Torna-se um cliente prescritor para o futuro. 

Como responsável do ONA Smart Service 
em Espanha, quais os valores que considera 
representativos da ONA?

A ONA baseia o seu valor diferencial na sua capacidade 
de oferecer a cada cliente soluções personalizadas. 
Resumi-los-ia em proximidade, flexibilidade e adaptação 
às necessidades dos seus clientes.

Quais são as linhas estratégicas do ONA Smart 
Service?

O ONA Smart Service é um serviço integral cujo objetivo 
é aumentar a autonomia dos equipamentos, otimizando 
a sua rentabilidade. O nosso principal objetivo é a 
excelência, com 100% de clientes satisfeitos. Para isso, 
seguimos várias linhas:

•	Orientação para o cliente, analisando as suas 
necessidades para aumentar a sua competitividade, 
melhorando a disponibilidade e produtividade de 
cada equipamento instalado.

•	Formação	ao	cliente.	Conhecimento	e	rendimento	
são	diretamente	proporcionais.	Fornecemos	aos	
nossos clientes o conhecimento necessário para 
obterem	o	maior	rendimento	da	sua	máquina:	CNC,	
Tecnologia,	Cinemática,	etc.	

•	Rede	de	serviços	a	nível	mundial.	Colocamos	
à disposição do cliente uma rede de pontos de 
serviço técnico local, com pessoal nativo altamente 
qualificado, ao mesmo tempo que promovemos 

\ ONA serviço integral
Peças de reposição 
originais em 24 h.

ENTREVISTA

>>

Falámos	com	Mikel	Unamuno,	responsável	pelo	Call	Center	
espanhol	e	coordenador	do	Serviço	Técnico	espanhol.	Mikel	
colabora também como técnico de apoio das delegações de 
França, Itália e Portugal. Os seus quase 20 anos de experiência 
a trabalhar com a ONA tornam-no numa pessoa idónea para falar 
sobre o serviço ao cliente como valor fundamental para oferecer 
a melhor qualidade e fiabilidade em cada projeto.

A excelência de 
um serviço ao 
cliente assente na 
personalização e 
proximidade.

Enquanto fabricante de eletroerosão mais 
especializado do mundo, a ONA baseia o êxito 
do seu longo percurso na orientação para o 
cliente. O seu valor diferencial assenta na 
personalização e na proximidade com cada 
cliente. A empresa basca reconhece que é 
muito importante conhecer minuciosamente 
cada negócio, para poder oferecer a solução 
mais rentável e eficaz. Oferece o ONA Smart 
Service como um serviço integral com todas 
as vantagens da Indústria 4.0. O seu objetivo é 
tornar-se no seu parceiro de confiança, tanto 
no presente como no futuro.

MIkEL UNAMUNO
Responsável pelo Call Center espanhol e Coordenador do 
Serviço Técnico espanhol.

MAGAZINE EDM da ONA
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os nossos próprios serviços. Sabemos que é 
fundamental que o controlo do serviço seja gerido 
diretamente pelo fabricante.

•	Proximidade	ao	cliente.	Descentralizar	a	localização	
do serviço para estarmos mais perto do cliente. 
Desta	forma,	oferecemos	respostas	rápidas	e	de	
qualidade.

•	Reforçar	a	figura	do	Call	center/Hot	line.	O	cliente	
que	entrar	em	contacto	com	a	ONA	será	atendido	
por especialistas que analisam cada incidente para 
encontrar soluções.

•	Smart	Connect.	Um	serviço	de	informação	completa	
sobre	a	máquina,	peça	e	processo	de	fabrico.	Com	
todas	as	informações,	será	possível	tomar	decisões	
que melhorem a produtividade. 

Quais os serviços que a ONA oferece como 
vantagem competitiva?

Para além dos serviços de reposição e reparação 
tradicionais, oferecemos um serviço integral de 
aconselhamento e manutenção que abrange:

1.	 Hot	line/Call	center.

2. Telesserviço.

3. Assistência personalizada durante todo o processo.

4. Formação básica para o manuseamento e 
manutenção da máquina, e formação avançada 
que inclui programação CNC, opções tecnológicas, 
programação paramétrica.

5. Engenharia de aplicação: Pré e pós-pedido. 

6. Manutenção Preventiva.

7. Extensão do período de garantia.

8. Peças de reposição originais com um serviço de 
entrega em 24 horas.

9. Serviço de reposição de eixos C.

10. Consumíveis homologados, com garantia da ONA.

11. Acessórios pós-entrega da máquina. Alimentador de 
elétrodos, eixo C, eixo B, etc.

12. Retrofitting. 

13. Deslocação e reinstalação de máquinas

14. ONA Smart Connect. Informação contínua com o 
objetivo de otimizar o rendimento da máquina.

Quão importante é a formação para a ONA?

A formação é fundamental para obter o máximo 
rendimento de cada máquina. Queremos tornar a 
eletroerosão mais acessível aos nossos clientes, para 
que disponham de um conhecimento aprofundado do 
manuseamento dos seus equipamentos e possam tomar 
decisões que otimizem a sua eficiência. 

Ao entregar a máquina, oferecemos um curso de 
formação. É recomendável complementar este curso 
com uma formação avançada personalizada para cada 
cliente, que inclua conhecimentos mais aprofundados 
de CNC, programação, processo, possibilidades 
tecnológicas, programação paramétrica. A ONA também 
concebeu um serviço de formação à medida, que pode 
ser levado a cabo tanto nas instalações da ONA como 
nas próprias instalações do cliente.

ENTREVISTA

Que tipo de manutenção recomendam para as 
vossas máquinas?

A manutenção de cada equipamento vem definida no 
manual que é entregue com a máquina, sendo, além 
disso, explicada durante a sua instalação e colocação 
em serviço. A fim de otimizar o rendimento e assegurar 
uma maior vida útil da máquina, a ONA recomenda 
a utilização de peças de reposição originais e de 
consumíveis homologados pela ONA. Os nossos serviços 
também incluem a possibilidade de a manutenção ser 
efetuada pela ONA.

A ONA é o fabricante com mais anos de 
experiência no setor da eletroerosão. Como 
transmitem este conhecimento aos vossos 
clientes? 

Em primeiro lugar, desenvolvendo máquinas que 
cumpram os requisitos e exigências de qualidade dos 
nossos clientes. Em segundo lugar, colocando à sua 
disposição	uma	equipa	de	especialistas	(aplicações,	
I&D, SAT, CNC, programação, tecnologia, etc.) que 
aconselham não só sobre o funcionamento da máquina 
mas também sobre a otimização dos processos 
de fabrico de cada peça. Para oferecer o melhor 
aconselhamento possível, contamos com uma equipa 
de especialistas altamente qualificada e em contínuo 
processo de formação. 

\ONA Service

\ Formação à medida de 
cada cliente, após a 
entrega da máquina.

>>

ONA EDM USA
AAEDM Corp.

ONA ELECTROEROSIÓN 
PORTUGAL

ONA ELECTROEROSIÓN 
MADRID      HQ       CATALUÑA/LEVANTE

ONA ELECTROEROSIÓN 
FRANÇA

ONA EDM CHINA

ONA ELETTROEROSIONE
ITÁLIA

ONA ELECTROEROSIÓN 
RÚSSIA

MAGAZINE EDM da ONA
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Normalmente,	quando	se	fala	do	modelo	LEAN	pensa-se	na	Toyota,	no	
setor automóvel, e nas séries de produção em larga escala. No entanto, se 
analisarmos as duas representações gráficas mais conhecidas do modelo 
(Casa	do	TPS	-	Sistema	de	Produção	da	Toyota	-	e	Pirâmide	4P	de	Jeffrey	
Liker),	podemos	ver	que	o	que	realmente	transmitem	é	a	procura	de	um	
modelo de gestão sustentável e permanente no tempo.

Este tipo de planeamento encaixa perfeitamente na filosofia da ONA, que 
durante o seu percurso profissional de 65 anos se converteu no líder do 
setor da eletroerosão em máquinas especiais e de grandes dimensões.

Sobre os fundamentos da filosofia LEAN: o modelo trabalha com conceitos 
como gestão visual, padronização, JIT, etc., que são referências para a 
tomada de decisões e que devem ser adaptados às particularidades de 
cada setor. De facto, o conceito de padronização será diferente no setor 
automóvel ou numa empresa de pequenas séries.

Se nos focarmos na produção de séries pequenas e especiais, nos últimos 
anos	temos	assistido	ao	crescimento	de	um	sistema	de	gestão	(compatível	
com	o	LEAN)	que	propõe	algo	significativamente	radical:	o	QRM	(Quick	
Response Manufacturing ou Produção de Resposta Rápida de Rajan Suri).

O	modelo	QRM	utiliza	como	principal	métrica	o	MCT	(Manufacturing	Critical	
–	Path	Time	-	tempo	de	caminho	crítico	de	produção),	face	a	outras	métricas	
bastante comuns na gestão clássica, como a eficiência dos recursos e o 
custo. Aposta nesta métrica por ter em consideração a rapidez de resposta 
na produção de séries pequenas e especiais, um fator vencedor face a 
produções	em	larga	escala	em	países	de	baixo	custo	(teoria	dos	fatores	
vencedores	e	qualificadores,	de	Terry	Hill).	

O argumento é de que as métricas de custos clássicas apenas medem os 
custos de execução e não os derivados dos longos períodos do processo até 
a	entrega	ao	cliente	(stocks,	replaneamentos,	gestão	de	emergências,	baixa	
flexibilidade, etc.), normalmente ocultos nos custos gerais. É precisamente a 
redução	destes	prazos	(ainda	que,	em	alguns	casos,	se	aumentem	os	custos	
de produção) que tem impacto no aumento da rentabilidade, ao ganhar quota 
de mercado e reduzir os custos gerais.

O sistema QRM baseia-se em quatro conceitos fundamentais:

FILOSOFIA

PROCESSO

PESSOAS E 
PARCEIROS

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

PIRÂMIDE DE 4P JEFFREY LIkER

CASA DO TPS

Produção nivelada 
Processos estáveis e normalizados

Gestão visual
Filosofia LEAN

MELHORIA CONTÍNUA

PESSOAS E 
TRABALHO DE 

EQUIPA

REDUÇÃO DE 
DESPERDÍCIOS

JI
T

JI
D

O
K

A

PRAZO      SEGURANÇAQUALIDADE
CUSTO

	 O	poder	do	tempo	ao	reduzir	os	prazos.

	 A	estrutura	da	organização.	Aposta	em	
equipamentos polivalentes e proprietários 
do	processo	ou	parte	dele	(células	QRM,	
que podem estar na unidade ou em qualquer 
outra	área	da	organização).

	 A	aplicação	em	toda	a	empresa.	A	rapidez	
de resposta que o cliente vê é a do conjunto 
da	organização.	Às	vezes	esquecemo-nos	
de que, em muitas empresas de produção 
de	séries	pequenas	e	especiais,	os	prazos	
(e	os	custos	também)	não	dependem	
apenas da unidade.

	 A	dinâmica	dos	sistemas	com	o	objetivo	
de perceber os efeitos negativos que uma 
saturação elevada dos recursos pode 
provocar ou a variabilidade no resultado 
do	sistema.	QRM	recomenda	ter	uma	
reserva de capacidades estratégicas para 
ter, por um lado, capacidade de resposta 
e, por outro, tempo para investir em 
projetos	de	melhoria.	É	necessário	reduzir	
ao	máximo	os	erros	de	gestão	empresarial	
e apostar na variabilidade estratégica, que 
é	o	que	faz	a	diferença	no	mercado.
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MODELO DE  
OPERAçÕES 
ONA: 
para séries pequenas e especiais.

Como parte da sua estratégia de crescimento, a ONA apostou 
num novo sistema de Operações (ONA OS), que combina a 
filosofia LEAN, adaptando-a à produção de séries pequenas e 
especiais (comum no setor das máquinas e ferramentas) e inclui 
alguns elementos do sistema QRM. A ONA estabeleceu uma 
estratégia para priorizar os recursos e otimizar custos. Mas, o 
que são concretamente o modelo LEAN e o sistema QRM?
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A ONA tem vindo a construir 
o seu novo sistema de 
Operações (ONA OS) a partir 
da filosofia LEAN, adaptando-a 
às pequenas séries especiais, e 
incluindo alguns elementos do 
sistema QRM.

Com base numa estratégia de 
crescimento e numa aposta em 
máquinas de grande dimensão 
e especiais, foram definidas 
cinco fases como estratégia 
para priorizar os recursos. 
Foram utilizadas como 
orientação flexível, de tal forma 
que alguns microprojetos foram 
adiantados (por exemplo, da 
Indústria 4.0).

Apesar de ainda se encontrar no final da fase 2, é 
possível mencionar a evolução de alguns indicadores: 

FASE 1. Desenvolvimento do conceito de célula (minifábrica	
semelhante às células QRM), como força propulsora do sistema, e 
estratégia de aumento da capacidade.

•	Definição	das	células	com	base	nas	gamas	de	produtos,	com	
sobreposição entre células para uma capacidade máxima de resposta.

•	Formação	de	equipas	e	investimento	na	polivalência.

•	Definição	do	sistema	de	gestão	da	célula	apoiada	na	gestão	visual.

•	Desenvolvimento	de	uma	cadeia	de	subcontratação	local	que	apoie	as	
células na estratégia de crescimento rápido e de resposta flexível.

FASE 2. Mudança de um layout funcional para um com células, 
com	o	objetivo	de	adaptá-lo	às	equipas	(melhoria	da	gestão	visual	e	do	
sentido de propriedade de equipa). A mudança foi também aproveitada para 
aumentar a capacidade em máquinas de grande dimensão.

FASE 3. Melhorias nos armazéns, da logística interna e externa 
(utilização	do	sistema	POLCA	do	QRM)	e	da	gestão	de	compras.	
Maior integração dos fornecedores nas células, especialmente dos de 
subcontratação.

FASE 4. Indústria 4.0 para dar apoio aos movimentos logísticos, 
à recolha de dados e à disponibilidade de informação-documentação 
nas	unidades	(0	papel),	à	comunicação	com	fornecedores,	etc.	Como	
recomendado pelo sistema LEAN, a tecnologia vem depois da definição do 
sistema e dos processos.  

FASE 5. Questionamento e melhoria contínua do sistema com 
foco no cliente.

+29%

+23% 
(MÁQUINA DE GRANDES 
DIMENSÕES E ESPECIAL)

+15%

+17%

-36%

MELHORIA DA 
ROTAÇÃO DO WIP

AUMENTO %

MELHORIA NA 
ROTAÇÃO GLOBAL 

DE OPERAÇÕES

AUMENTO DE POSTOS 
DE TRABALHO 

INTERNOS

REDUÇÃO DO LT DE 
MONTAGEM

ESTIMA-SE UM CRESCIMENTO SEMELHANTE 
NA CADEIA DE SUBCONTRATAçÃO LOCAL, SEM 

CONSIDERAR O AUMENTO DAS COMPRAS. 

Em conclusão, podemos afirmar que tanto o sistema 
LEAN como o QRM providenciam uma orientação que 
cada empresa deve ajustar ao seu setor e estratégia, 
e que é aplicável no ambiente de produção de séries 
pequenas e especiais, comum no nosso setor de 
máquina-ferramenta. 

SIStEMA DE 
oPERACIoNES

oS

PROJETO ONA 
SISTEMA DE OPERAÇÕES 
(ONA OS).

MANUFACTURING

>>

DEMAND DRIVEN MRP 

TPS
LEAN PHILOSOPHY

 VISUAL MANAGEMENTQRM
SELF-MANAGEMENT

INDUSTRY 4.0.
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A Addilan escolheu a ADDIT3D, 
a única feira profissional de 

Produção Aditiva e Impressão 3D 
de Espanha, para apresentar o 
seu protótipo de máquina aditiva 
com	tecnologia	WAAM	(Wire	
Arc Additive Manufacturing). 
No pavilhão 4, stand B30, 
os visitantes da feira terão a 
oportunidade de ver pela primeira 
vez esta máquina.

A Addilan lançará no mercado 
as suas próprias máquinas de 
produção aditiva no metal. A 
empresa de Biscaia apostou 
na	tecnologia	WAAM	(Wire	Arc	

www.addilan.com	/	info@addilan.com

Na ADDIT3D, no âmbito da BIEMH 
2018, a Addilan apresenta o seu 
protótipo de máquina aditiva com 
tecnologia WAAM.

Additive Manufacturing) que utiliza 
fio de material metálico e soldadura 
por arco. A Addilan nasceu em 2017, 
como resultado da colaboração 
de dois fabricantes de máquina-
ferramenta: Ona Electroerosión e 
Grupo Maherholding. No âmbito do 
seu compromisso com a inovação e 
a diversificação, ambas as empresas 
decidiram, em 2014, explorar as 
possibilidades oferecidas pela 
produção aditiva no metal. Três anos 
depois, todo esse conhecimento 
traduziu-se na apresentação ao 
mercado de uma nova empresa com o 
nome Addilan.

\ A ADDILAN 
apostou na 
tecnologia WAAM 
(Wire Arc Additive 
Manufacturing).

Tecnologia WAAM.

Durante os dias 28 de maio a 1 de junho, todos os 
que se aproximarem do stand B30 poderão conhecer 
um pouco mais sobre esta tecnologia. Este método 
de produção aditiva permite fabricar peças através de 
tecnologias de soldadura por arco e alimentação de 
fio. A tecnologia WAAM está especialmente orientada 
para o mercado de componentes de elevado valor e 
componentes de média e grande dimensão. Permite 
trabalhar com todos os materiais utilizados em soldadura: 
aço, ligas de titânio, super ligas e ligas de alumínio.

Relativamente a outras tecnologias aditivas, a sua 
principal vantagem competitiva é a sua elevada taxa de 
alimentação e a maior velocidade com que vai criando a 
peça, o que permite produzir peças de grande dimensão 
em pouco tempo. Estas melhorias permitem reduzir 
os tempos de fabrico, melhorando a rentabilidade dos 
processos de produção.

Colaboração. 

A Addilan e o Centro de Investigação e desenvolvimento 
tecnológico TECNALIA juntaram-se para trabalhar 
conjuntamente no desenvolvimento tecnológico do novo 
conceito de máquina 3D criado pela empresa basca. 
Quando estiver no mercado, esta máquina, única no 
mundo, será capaz de produzir componentes de média 
e grande dimensão, para setores como o aeronáutico, o 
energético ou o naval, etc. Este acordo de colaboração 
irá acelerar a chegada ao mercado desta tecnologia, que 
se converteu num dos pontos cruciais da Indústria 4.0.

A feira de Produção Aditiva e Impressão 3D realiza-se 
entre 28 de maio e 1 de junho de 2018, integrada no 
espaço de exposição da BIEMH 2018, salão dirigido 
aos fabricantes e distribuidores dos principais setores 
industriais, que reúne a maior concentração empresarial 
de Espanha no âmbito da Indústria 4.0. A Bienal de 
Máquina-Ferramenta conta com a presença acreditada 
de mais de 40 000 visitantes profissionais dos principais 
setores impulsionadores da economia mundial.

O fio é fundido através de 
processos de soldadura por arco 
e é gerado um cordão.

Ao sobrepor cordões são 
geradas camadas.

A peça é gerada ao sobrepor 
camadas.

>>

•	Baseado	na	soldadura	por	arco	+	fio.

•	Tamanho	da	peça:	máx.	1	200	x	900	x	500	mm	
e	300	kg.

•	Possibilidade	de	produção	numa	atmosfera	inerte	
com materiais reativos, como o titânio.

•	Elevada	taxa	de	alimentação	(até	2,5	kg/h	em	
Titânio	Gr.	5	e	6	kg/h	em	aço).

•	Repetitividade,	fiabilidade	e	rastreabilidade:

- CNC próprio.

- Sistema de monitorização in process.

- Sistema de controlo in process.

- Sistema de rastreabilidade.

PONTOS-CHAVE DO PROTÓTIPO ADDILAN

DIVERSIFICAÇÃO

ADDIT3D 2018 

28 de maio a 1 de junho de 2018

DIVERSIFICAÇÃO

COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA WAAM

1 2 3
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OPEN HOUSE ONA 2018

Todo o potencial tecnológico da 
ONA nas suas jornadas bem-
sucedidas Technology talks 2018

>>
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bIEMH E ONA OPEN HOUSE 20182018 Nº2

Nos passados dias 29 e 31 de 
maio, a ONA realizou o seu 

evento	Technology	Talks	2018.	
O objetivo era mostrar aos seus 
clientes toda a sua capacidade de 
aumentar a rentabilidade de cada 
negócio através das máquinas mais 
precisas e fiáveis. Resultaram em 
jornadas bastante completas, nas 
quais os participantes desfrutaram 
de uma apaixonante viagem 
sobre a eletroerosão nas próprias 
instalações. 

Os mais de 300 participantes do Technology Talks 2018 tiveram a oportunidade 
de conhecer em primeira mão exemplos reais de soluções tecnológicas 
oferecidas pela ONA aos seus clientes mais exigentes. Foram mostrados 
projetos para o setor energético, aeronáutico, automóvel, de moldes, de 
micromaquinação, etc.

Os participantes puderam contar 
com o aconselhamento da equipa 
de especialistas da ONA sobre as 
soluções tecnológicas mais adequadas 
para as necessidades dos seus 
negócios. 

A ONA apresentou-se como um 
parceiro de confiança do setor, 
mostrando um processo de produção 
transparente e o seu valor diferencial 
como líder em soluções personalizadas 
e em máquinas de grande dimensão.

\ Este evento 
demonstra o 
compromisso da 
ONA com o cliente

Durante o evento, a equipa de 
I&D apresentou as soluções 
mais avançadas, desenvolvidas 
recentemente pela ONA.

Os clientes tiveram a oportunidade 
de comprovar o compromisso 

da ONA com a Investigação e o 
Desenvolvimento. Descobriram 
as últimas melhorias tecnológicas 
desenvolvidas pela empresa 
basca, concebidas para otimizar a 
produtividade dos seus clientes.

•	Novas	configurações	de	máquinas	de	eletroerosão	por	penetração.	São	
modelos automatizados de grande dimensão, com duplo cabeçal e robots 
de alimentadores de elétrodos. Estas configurações destinam-se ao fabrico 
de moldes de grandes dimensões. A máquina ONA TQX10, adquirida pela 
multinacional Concours Mold Inc., é um exemplo desta tecnologia.

•	Solução	especial	para	a	produção	automatizada	de	anéis	verticais	do	setor	
aeronáutico através da eletroerosão por fio.

•	Os	últimos	avanços	na	produção	e	desenvolvimento	de	aplicações	
aeronáuticas. Destaque para as máquinas de eletroerosão por penetração com 
geradores de até 400 Amp de potência destinadas, entre outras aplicações, 
à maquinação de carcaças de turbinas de avião. Foram também exibidas 
máquinas de eletroerosão por fio com 7 eixos controlados simultaneamente, 
destinadas à produção de componentes de turbinas.

•	O	novo	modelo	de	máquina	de	eletroerosão	por	penetração	ONA	QX6+	para	
o fabrico de moldes de injeção de grande dimensão e formas quadrangulares, 
tanto de linha branca como geral.

•	O	modelo	ONA	AV130,	a	maior	máquina	de	eletroerosão	por	fio	do	
mercado, com capacidade para cortar até 800 mm de altura.

\ Últimas melhorias 
tecnológicas 
para otimizar a 
produtividade
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Automatização e liderança em 
máquinas de eletroerosão de grandes 
dimensões na BIEMH 2018

BIEMH ONA 2018

A ONA elegeu a BIEMH 2018 para 
apresentar toda a sua capacidade 

de realizar projetos de automatização 
à medida: soluções personalizadas 
que otimizam os tempos de produção 
e maximizam a rentabilidade dos 
processos produtivos. 

A empresa basca desenvolve 
projetos básicos de automatização 
integral de elementos em máquinas 
(alimentadores	automáticos,	robots	
multielétrodo, etc.). Conta igualmente 
com uma ampla experiência em 
soluções mais complexas, como 
robots multielétrodos com duas 
máquinas,	packs	de	fresagem	com	
eletroerosão ou células de produção 
flexíveis.

A	30ª	edição	da	BIEMH	foi	um	
verdadeiro sucesso para a ONA. Mais 
de 200 contactos com potenciais 
clientes e diversas vendas são 
o balanço positivo de uma feira 
que concentrou mais de 42 000 
visitantes.

De 28 de maio a 1 de junho, todos 
os visitantes da feira puderam ver no 

stand da empresa duas máquinas 
de eletroerosão:

Eletroerosão por fio. O modelo 
ONA AV60 com filtro a criar perfis 
de firtree em discos de turbinas 
para o setor aeronáutico.

Eletroerosão por penetração. 
O modelo ONA QX8 com 
alimentador de 40 elétrodos, 

apresentando um molde para o setor 
automóvel. 

Adicionalmente, o Centro 
de Produção Avançada 
Aeronáutica (CFAA) e a ONA 
partilharam um espaço na feira para 
exibir uma turbina ITP de grande 
dimensão e as peças que foram 
realizadas por eletroerosão em 
modelos da ONA.

A	30ª	edição	da	BIEMH	contou	
com mais de 42 000 visitantes, 
um número que supera em 5% 
as presenças de 2016, numa 
feira que teve menos um dia do 
que a anterior. 

BIEMH 2018

Demonstração da 
produtividade das suas 
máquinas em primeira mão.

Durante todo o evento foi possível 
ver os modelos da ONA. Foram 

projetados vídeos com máquinas em 
funcionamento de aplicações gerais 
para clientes de setores como o 
dos moldes, da mecânica geral, da 
matrização, da estamparia, etc. 

Desta forma, os mais de 300 
visitantes tiveram a oportunidade 
de comprovar em primeira mão a 
melhoria na produtividade das novas 
máquinas ONA. 

 

Nos dias 29 e 31 de maio, a ONA realizou com bastante êxito as suas jornadas de 
portas abertas. Partilhou a sua vasta experiência no setor e mostrou a maior gama 
de soluções de eletroerosão por fio e penetração do mercado.

As jornadas de portas abertas da Ona proporcionaram uma 
oportunidade inigualável para conhecer os avanços mais 
significativos do setor pela mão do fabricante com mais 
experiência no mercado da eletroerosão.
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Tudo começou 
com uma oficina 
eletromecânica.  
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LOGOTIPO DA ONA EM 1952

Foi, sem dúvida, o caráter visionário 
e empreendedor dos seus 
fundadores,	os	irmãos	Karmel,	José	
e Jesús Onandia, que levou a ONA 
Electroerosión a transformar-se 
no maior fabricante de máquinas 
de eletroerosão na União Europeia 
e um dos líderes mundiais neste 
setor. Hoje em dia, a ONA mantém 
a sua posição de liderança num 
setor altamente competitivo a nível 
internacional. Aliás, os seus clientes 
colocam os seus produtos entre os 
mais conceituados. Para além disso, 
a ONA é atualmente a empresa 
mais antiga do mundo nesta área 
tecnológica em que a propriedade 
permanece na família fundadora.

Primeira máquina de 
eletroerosão por penetração 
ONA.

Em 1954, os irmãos Onandia 
começaram a demonstrar 
interesse por uma nova tecnologia 
proveniente dos EUA e que tinha 
sido desenvolvida apenas 10 anos 
antes: a eletroerosão. Com esta 
nova tecnologia, a remoção do 
material era levada a cabo pela ação 
exclusiva das descargas elétricas 
entre um elétrodo e a peça que 
se estava a produzir, mantendo 
sempre a zona de trabalho submersa 
num meio isolante. Deste modo, 
a capacidade de maquinabilidade 
de uma peça estava “restrita” a um 
material condutor de eletricidade, 
independentemente da sua dureza.

A família Onandia percebeu desde 
o início o enorme potencial desta 
tecnologia, muito mais avançada 
e potente, e começou a fabricar 
as suas primeiras máquinas de 
eletroerosão, sob licença americana. 
Em 1955, surge a sua primeira 
máquina de eletroerosão por 
penetração: o modelo ONA WSM-
4,5. 

Os primeiros passos para a liderança tecnológica.

Durante esses primeiros anos, na ONA Electroerosión foram fabricadas 
diferentes tipos de máquina-ferramenta, mas sempre com uma clara 
estratégia orientada para a produção da sua principal tecnologia. 

Os irmãos Onandia tinham consciência das dificuldades que encontrariam 
ao introduzir uma nova tecnologia baseada na eletrónica, num mundo tão 
puramente mecânico como o da máquina-ferramenta dos anos 50. No 
entanto, rapidamente se tornou num sucesso e, em 1958, fabricavam até 6 
unidades de máquinas de eletroerosão por mês. Nesse ano, a ONA teve um 
crescimento de tal ordem que se viu obrigada a construir uma nova fábrica 
em Durango. A nova unidade fabril tinha 700m2. 

O seu crescimento foi uma constante na sua história e, em 1992, a ONA 
muda-se novamente para umas novas instalações, mais modernas e de alto 
rendimento. Neste novo centro concentram-se os escritórios centrais, a 
principal	unidade	de	produção	e	os	centros	de	I&D	e	o	SAT	(serviço	de	apoio	
ao cliente).

Converter uma oficina eletromecânica numa 
empresa líder mundial do setor da Eletroerosão 
só foi possível graças a uma das famílias 
mais visionárias e empreendedoras do setor 
industrial da época. Uma saga à frente do seu 
tempo, com pessoas que foram capazes de 
compreender desde o início o enorme valor de 
uma nova tecnologia, mais potente e avançada: 
a Eletroerosão.

Caráter visionário da família Onandia.

Em 1952, a família Onandia fundou a ONA como 
uma oficina eletromecânica. Naquela altura, a sua 

atividade principal centrava-se no fabrico de diferentes 
tipos de máquinas, que ainda não se fabricavam em 
Espanha ou que eram desenvolvidas por muito poucos 
fabricantes	(máquinas	retificadoras,	furadoras	ou	
laminadoras). Com uma Europa recém-saída da Segunda 
Guerra Mundial e uma Espanha fechada numa política de 
controlo do Estado e de isolamento internacional, eram 
anos complicados para os negócios.

\ Em 1958, 
fabricavam-se 6 
unidades por mês.

PRIMEIRA MÁQUINA FABRICADA PELA ONA, EM 1955.
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