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ONA, WE ARE EDM 

Na ONA, somos pioneiros tecnológicos em eletroerosão. 
Os nossos mais de 65 anos de história fizeram de nós 
o fabricante mais especializado do mundo. Com a 
ONA, o cliente dispõe de uma equipa altamente qualificada, 
especialista no fabrico de máquinas de eletroerosão e 
montagens de precisão. Uma história cheia de avanços e 
melhorias tecnológicas, com mais de 15.000 máquinas 
instaladas em todo o mundo. Estamos presentes em 60 
países graças a uma ampla rede de distribuidores a nível 
mundial, que garante uma assistência rápida e eficaz em 
qualquer momento.

CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIA
ao serviço do cliente

Mais de 65 años 
de experiência

Mais de 15000 
máquinas instaladas.

Presença em mais de 
60 países

A nossa vasta experiência posiciona-nos como 
referência da eletroerosão nos setores industriais 
mais competitivos:

AEROESPACIAL AERONÁUTICAENERGIA MOLDESAUTOMÓVEL
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Um eixo C que suporta até 50 kg de peso. Graças 
ao seu design robusto, o eixo C permite trabalhar 
com precisão, inclusivamente com elétrodos que 
estão afastados do centro de rotação do eixo C.

\ POSSIBILIDADE DE INCLUIR 
UM EIXO C COM GRANDE 
CAPACIDADE DE CARGA 

\ OPERAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES

Os modelos ONA QXF integram um CNC com um sistema 
operativo tipo Windows, que proporciona ao operador 
facilidade de utilização e um elevado nível de automatização.

A gama ONA QXF dá resposta a um novo conceito de 
máquina baseado no ecodesign industrial, onde prevalece a 
simplicidade e eficiência, com um design eficaz que permite 
ao mesmo tempo melhorar a usabilidade. 

\ MÍNIMA SUPERFÍCIE, MÁXIMA 
FIABILIDADE.
Além disso, as máquinas ONA QXF asseguram uma 
ocupação mínima de área e garantem sempre uma 
produção elevada e máxima fiabilidade na erosão de 
peças. 

\ QX3F
EXCECiONAL GERADOR 

MáQUiNA ulTRA-
COMPACTA PARA uMA 
PROduçãO ElEvAdA   
Com o novo e excecional 
gerador ONA QX

\ SiSTeMA MeCÂniCO

Para poder garantir uma precisão total nos 
posicionamentos dos eixos de coordenadas X, Y, Z, o seu 
acionamento é realizado por meio de servomotores e fusos 
de esferas de qualidade superior comandados pelo CNC 
em ciclo fechado, realizando-se o deslizamento sobre guias 
lineares de precisão.

Nos modelos ONA QXF, a medição dos posicionamentos 
nos eixos X, Y, Z realiza-se mediante réguas óticas lineares 
em décimos de milésimo. A utilização destas réguas 
permite a medição direta dos posicionamentos sobre os 
eixos, permitindo conhecer sempre a posição real do 
elétrodo com a máxima precisão. 

Precisão duradoura garantida

Medição direta do posicionamento nos 
eixos X, Y, Z

 Grande capacidade de 
carga sobre a mesa
A conceção mecânica de bancada fixa das máquinas 
QXF permite obter cursos longos nos eixos X, Y, Z 
proporcionando simultaneamente uma grande estabilidade. 
A mesa de trabalho é fixa, portanto o peso da peça 
assenta diretamente sobre a estrutura da máquina.

A estrutura da máquina é fabricada em ferro fundido de cor 
cinza estabilizado e possui um design estrutural simétrico 
para evitar deformações térmicas. 

\ GARANTIA DE PRECISÃO
GRANDE RIGIDEZ E ESTABILIDADE

A geração de máquinas ONA QXF possui características 
de grande rigidez e precisão. isto foi possível graças à 
aplicação dos mais modernos métodos de conceção e 
análise no seu desenvolvimento. 

Cada máquina é verificada por laser, para assegurar 
que o posicionamento de cada eixo cumpre o estipulado 
nas normas VDi 3441. De igual modo, cada máquina é 
submetida a uma verificação da circularidade, segundo o 
estipulado na iSO 230-4. 

O eixO C 
supOrta 
até 50 kg

50KG

\ 4
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100% DiGiTAL. 
100% CONFiGURÁVEL 
100% PROGRAMÁVEL

GERAdOR 
EXCECIONAl

\ ONA edm\ ONA edm

O novo gerador inteligente otimiza o processo de erosão 
e adapta-o às condições de descarga de cada momento. 
Para além disso, classifica cada chispa segundo a 
sua qualidade, eliminando as que não garantirem uma 
maquinação perfeita. isto traduz-se em grandes melhorias 
ao nível da produtividade.

\ MAIOR RENTABILIDADE 
GRAÇAS À POUPANÇA DE ELÉTRODOS

A monitorização de mais de 30 parâmetros de erosão, 
através de uma interface intuitiva e de fácil utilização, 
garante máxima qualidade e eficiência do processo. Com 
o novo sistema de controlo de pontos isolados obtemos 
máxima precisão, minimizando o desgaste de elétrodos de 
grafite e evitando protuberâncias nas esquinas e arestas 
dos mesmos:

Controlamos minuciosamente cada descarga, em termos 
de tempo, forma e extensão, com uma precisão de 0,1 
Amperes. Estes excelentes resultados conseguem-se 
também em grandes superfícies graças a um sistema 
adaptativo de velocidade e aceleração para conseguir 
movimentos suaves, evitando vibrações nos elétrodos de 
grande superfície.

O novo gerador digital consegue modular a intensidade 
com grande precisão, sendo capaz de lidar com tecnologias 
para elétrodos com subdimensionamentos extremamente 
pequenos (0,030 - 0,015 mm) e maquinar raios interiores 
de até 0,005 mm.

\ PRECISÃO PERFEITA 
EM ACABAMENTOS, ESQUINAS E 
ARESTAS

Máxima homogeneidade do acabamento de 
superfície

Micromaquinação mais precisa. 
Melhora a precisão do raio interior em até 5 
mícrones

iNCORRETO iNCORRETO CORRETO

Resultados perfeitos em esquinas e arestas graças 
ao sistema de controlo de pontos isolados. 

O gerador foi concebido para ser totalmente 
configurável e programável. A sua tecnologia 
adapta-se de forma eficaz às diferentes 
aplicações presentes e futuras, sendo 
sempre compatível com versões posteriores.

\ GeRAdOR

Graças a um novo método de controlo de intensidade, 
é possível conseguir a densidade de energia ideal para 
as características de cada material, evitando possíveis 
danos causados por excesso de temperatura.

Está especialmente indicado para materiais pouco 
condutores, como o carboneto de tungsténio, cerâmicas 
SiC, SiSiC, CBN, CMC, diamante policristalino, etc.

\ A MELHOR SOLUÇÃO PARA A 
MAQUINAÇÃO DE MATERIAIS POUCO 
CONDUTORES

GERADOR

Carboneto 
de 

Tungsténio

Matriz 
Cerâmica 

(CMC)

SiSic CBN

CARBONETO
TUNGSTÉNIO

MATRIZ 
CERÂMICA

(CMC)

SISIC CBN CMC MOLDMAX DIAMANTE
POLICRISTALINO

74 29 03 14 95 04 98

3380 1083 1983 1410 1599 3306 4869
5930 2595 3417 2680 2589 5069 265819,26 8,96 9,11 2,33 20,3 2,58 2,73

183,85 63,54 05,83 28.086 98.478 07,08 3.569
1,7 1,9 1,9 1,8 1,3 1,6 1,4

Ct Cs Si Cb Cm Mo Dp

CMC Moldmax Diamante
Policristalino
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\ ASSISTENTE DE CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
ESTRATÉGIAS 

O assistente de criação automática de programas analisa 
o procedimento ideal de erosão, indicando os regimes de 
início e fim, assim como o sobredimensionamento dos 
elétrodos, criando automaticamente o programa mais 
adequado.

Strategy and Project
Generator Wizard

\ ASSISTENTE DE CRIAÇÃO DE PROJETOS 

O operador deverá preencher um questionário simples, especificando:

A execução de trabalhos que exigem a utilização de 
múltiplos elétrodos implica a criação de programas longos 
e complicados. Visando simplificar a programação e gestão 
deste tipo de trabalhos. 

O PWG visualiza, mediante uma estrutura de árvore, um 
resumo do trabalho criado, permitindo aceder rapidamente 
a qualquer ficheiro da árvore.

>> Depois de introduzidos os dados mínimos, o SGW 
analisa o trabalho e cria automaticamente o programa.  

- Profundidade, tipo 
de cavidade, material 
elétrodo/peça, eixo de 
erosão, elétrodo a utilizar. 

- Seleção do critério 
de trabalho: velocidade, 
homogeneidade 
superficial, desgaste 
mínimo .

- Orbital, quadrado, circular 
- Esferas Crescentes, 
decrescentes. 
- Acabamento de arestas. 
Erosões, etc.

- Tabelas de localização 
do ângulo do elétrodo, 
parâmetros de limpeza, 
tabelas de tecnologia, etc. 

- Definição de parâmetros 
de desbaste:  

     · introduzindo diretamente o 
VDi inicial. 

     · Definindo a área frontal do 
elétrodo. 

     · Segundo um valor de 
subdimensionamento 
indicado. 

- Definição de parâmetros 
de acabamento: 

     · introduzindo o VDi inicial. 
     · Definindo a superfície total 

do elétrodo.

 

CARACTERÍSTICAS 
dO traBaLHO

 

TECNOLOGIA

 

TIPO DE 
ESTRATÉGIA DE 
ACABAMENTO: 

 

PARTICULARIDADES 
DA EROSÃO: 1 2 3 4
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uM CNC QuE 
PERMITE 
TRABAlHAR
EM 3d SEM 
lIMITAçÕES

3D SETUP: 
Simplificação e diminuição do 
tempo de afinação

\ COnTROLO

O módulo 3D SETUP permite realizar:

O CNC ONA-S64 inclui a nova função A-SPACE (eixo de 
erosão no espaço), que permite que qualquer função de erosão 
programável do CNC (esferas, cones, órbitas, vetores, etc.) 
possa realizar-se em qualquer direção do espaço.

Função A-space

\ MOVIMENTOS MANUAIS 

A partir do controlo remoto podem 
executar-se movimentos na máquina 
segundo um eixo de erosão definido 
e segundo os eixos principais, 
sendo possível executar todo o tipo 
de centragens no espaço, com 
movimentos manuais associados.

\ CENTRAGENS AUTOMÁTICAS 
EM QUALQUER DIREÇÃO DO 
ESPAÇO

É possível realizar automaticamente 
centragens em interiores, exteriores, 
esquinas, faces e ponto médio de 
uma peça em qualquer plano definido 
em qualquer direção do espaço.

\ ALINHAMENTO AUTOMÁTICO 
DOS EIXOS-MÁQUINA AOS 
EIXOS-PEÇA

Graças à medição automática 
efetuada ao desvio da peça 
relativamente aos eixos principais, o 
3D SETUP também leva a cabo a 
correção automática do programa, das 
órbitas e do eixo C.

CONTROLO
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CONETiViDADE E AUTOMATiZAÇÃO 

\ COneTiVidAde e AUTOMATiZAÇÃO 

O conetor RJ45 e a ligação Ethernet incluídos de série 
nas máquinas ONA NXF oferecem aos utilizadores uma 
melhoria da automatização e do controlo das máquinas, 
permitindo a sua integração numa rede LAN (Local Area 
Network). 

O CNC ONA-S64 permite o envio de mensagens 
automáticas para vários endereços de correio eletrónico 
especificados pelo utilizador, com possibilidade de anexar 
ficheiros de tecnologia, compensações, o histórico de uma 
peça, etc.

Além disso, é possível programar mensagens de aviso 
durante a execução de um programa, de forma a 
reconhecer remotamente, a todo momento, o estado do 
trabalho. 

>> 
Graças a estas ligações, o modelo de 
máquina ONA NXF permite automatizar 
todo o tipo de trabalhos, conectando 
a máquina a robots, alimentador de 
elétrodos, etc., bem como visualizar o 
trabalho da máquina à distância, tornando 
possível a combinação de tarefas.

· Anexar ficheiros de tecnologia. 

· Compensações.  

· Histórico de uma peça. 

\ LIGAÇÃO ETHERNET E ENVIO 
AUTOMÁTICO DE MENSAGENS.

\ ONA edm

CNC ATIvAdO 
COM lIGAçãO 
ETHERNET, uSB, 
SMS, ETC.  

Durante a execução de um programa, o controlo visualiza 
em tempo real a execução da trajetória das órbitas, a 
eficiência do rendimento do gerador e a representação de 
multicavidades e contornos. Além disso, é possível editar 
simultaneamente programas, tecnologias, estratégias, 
projetos, etc.

Controlo Multitarefa 
  

Conectividade da gama QX

Conectividade e 
funcionamento em 
rede. Conetor Ethernet, 
comunicação TCP/iP 
standard.

Plant Monitor, ONA Cloud 
Monitor, etc.: possibilidade 
de monitorizar, registar 
dados de forma segura 
tanto na nuvem como no 
local.

Várias opções de ligação 
M2M standard.

Transmissão de ficheiros 
via FTP ou FTPS.

ioT ready, possibilidade 
de comunicar com outros 
dispositivos ou plataformas 
que cumpram as normas 
da indústria 4.0

integração com os 
principais softwares CAD/
CAM para simulação e 
criação automática de 
programas.

O CNC inclui um servidor 
de controlo e supervisão 
que permite oferecer 
dados e serviços a clientes 
externos via XML.
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Interpolação linear, circular, 
helicoidal.

Linguagem de programação assistida 
ou ASCII.

Os eixos X, Y, Z podem ser trocados 
pelo programa.

Função A-SPACE (Eixo de erosão 
no ESPAÇO), que permite que 
qualquer função de erosão (esferas, 
cones, órbitas, vetores, etc.) possa 
realizar-se em qualquer direção do 
espaço.

Todos os parâmetros do 
gerador podem ser ajustados e/
ou modificados a partir do programa.

Alarmes e diagnósticos são 
visualizados com um texto explicativo 
(registos de programas, tempos de 
órbitas, tempos de regimes, etc.).

Representação gráfica: 
Da visualização da execução 
da trajetória das órbitas – De 
multicavidades – De contornos – Da 
eficiência do Sistema Especializado 
de Erosão (BES). 

Posicionamentos: Automático por 
programa, Manual contínuo, Manual 
incremental.

Sistema de coordenadas: 
cartesianas e polares (vetores).

Estratégias: criação automática de 
programas.

Tabelas tecnológicas de 
utilizador.

Tabelas tecnológicas e estratégias 
especializadas para ranhuras.

Tabelas tecnológicas específicas para 
superfícies grandes de trabalho.

Zero máquina: automaticamente 
posicionável nos eixos X, Y, Z, C.

Centragem: automática em 
interiores, exteriores e faces em 
qualquer plano definido pelos eixos 
principais X, Y, Z.

3d SETuP: ciclos de medição 
automáticos em qualquer direção 
do espaço: Centragens automáticas 
em interiores, exteriores, ângulos, 
faces e ponto médio de uma peça em 
qualquer direção do espaço.

– Alinhamento automático dos eixos-
máquina aos eixos-peça e correção 
automática do programa, das órbitas e 
do eixo C.

\ ONA edm 

Características do CNC

\ eSPeCiFiCAÇÕeS TÉCniCAS

Sistema de ficheiros de vários 
tipos: programas, tecnologias, 
décalages, travessias, compensações, 
históricos. Explorador (browser) de 
ficheiros.

Compensações: 

- Compensação do GAP (vertical e 
horizontal) 

- Compensação do raio do elétrodo 
em contorno

- Compensação de erro de 
posicionamento nos eixos X, Y, Z.

Possibilidade de programar 
automatismos externos utilizando 
o sistema de entradas/saídas de 
utilizador.

Ciclos fixos programados:

Orbital, circular e quadrado em 
expansão a 45º. /Erosão Vectorial. 
Erosão Cónica quadrada e circular 
crescente / decrescente. Erosão 
esférica crescente / decrescente 
Erosão Helicoidal interna / externa. 
Erosão orbital com função ANGUL 
(função injeção submarina).

Retrocesso automático.

desativação automática devido 
a finalização do trabalho, situação de 
alarme, paragem programada.

Recuperação do trabalho após 
falha de energia (“Restart after 
power failure”).

Temporização: Automática, 
Programável.

limpeza: Programável, Contínua, 
intermitente, Aspiração.

Comunicação externa: USB (mobile 
flash disk), conetor RJ45 e Ethernet.

Cliente de correio SMTP para o 
envio de e-mail.

Com a infraestrutura de rede 
adequada, é possível o envio de 
mensagens automáticas para um 
telemóvel.

– Movimentos manuais segundo os 
eixos principais e segundo o eixo de 
erosão.

Bloqueio do eixo “C” pelo 
programa.

Tolerância em centragem 
programável.

Sistema de programação: 
Absoluto, Incremental.

Sistema de unidades: Métrico, 
Polegadas

Funções de eixos: espelho 
(independente X,Y, Z), Translação 
(cada 0,001 mm), Rotação de 
programa (0.001º).

Macros e subrotinas.

Pausas: Programáveis em função 
dos tempos ou do estado dos sinais 
de entrada.

definição da área de trabalho 
utilizável do utilizador 

Anticolisão: evita a possível rotura 
do elétrodo face a uma eventual 
colisão com a peça.

Bifurcações: condicionais ou 
incondicionais. Função de repetição.

Correção de erros de centro em 
elétrodos.

\ QXF
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mÁQuiNa
Curso no eixo X 400 mm
Curso no eixo Y 300 mm
Curso no eixo Z 300 mm
Resolução do posicionamento XYZ 0.0001 mm
Resolução do posicionamento C 0.001 º

geradOr

Corrente 100 Amp
intensidades programáveis De 0 a100 Amp
Capacidade de arranque máx. cobre 550 mm3 / min
Capacidade de arranque máx. grafite 660 mm3 / min
Desgaste volumétrico cobre < 0.1 %
Desgaste volumétrico grafite <0.05%
Rugosidade mínima 0.08-0.1 Ra

taNQue de traBaLHO

Dimensões do tanque 920 x 590 x 350 mm
Dimensões da mesa 600 x 400 mm

Distância máx. entre cabeçal e mesa
Sem eixo C 550 mm
Com eixo C 470 mm

Altura máxima dielétrico 280 mm
Peso admissível sobre a mesa 750 kg
Peso máx. elétrodo 50 kg
Peso máx. elétrodo (com eixo C) 25 kg
Peso admissível sobre alimentador de elétrodos 50 kg

CNC

Ecrã TFT de 15” a cores
Controlo do cursor Trackball
Teclado Plano, anti-poeira
Controlo remoto Standard 

Capacidade total do tanque 370 litros
Sistema de filtragem 2 cartuchos de papel (3-5 mícrones)
Peso da máquina 2,500 kg
área máxima 1.750 x 1.590 mm
Altura máxima 2210 mm

ESPECIFICAÇÕES ONA QX3F

Opções
Eixo C

Alimentador de elétrodos de 5 ou 40 posições 

Sistema de refrigeração de dielétrico

Especificações Técnicas Dimensões

\ eSPeCiFiCAÇÕeS TÉCniCAS

2210mm

1600mm1750mm

1176mm

1964mm

ONA QX3F
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ONA EDM Machine Tool 
(Shenzhen) Co. Ltd. 
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Guangdong 518000 
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\ onachina@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, LDA.

C. Emp. Vilar do Pinheiro
Via José Regio (EN 13) 
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4485-860 Vilar do Pinheiro
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