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Fabrikazio gehigarria
Enpresan txertatzeko aukerak eta gakoak

Gipuzkoa 4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea

Laugarren industria-iraultzarako prest



Fabrikazio gehigarriak (FG) prototipoen 
eta azken piezen fabrikazioa planteatzeko 
modua goitik behera aldatu du; izan ere, 
materiala gehitzeko teknika honekin ma-
teriala ateratzeko prozesu tradizionaletan 
pentsaezinak ziren formak eta egiturak lor 
daitezke.

Modelo berriak eskaintzen dituen auke-
rekin hala forma berriak fabrika daitezke 
nola materiala aparteko eran aprobetxa 
daiteke. Halaber, material anitzeko egitura 
duten piezak ere sor daiteke, esaterako, sor 
daitezkeen piezak izan ditzake barne oina-
rri sinple, merke eta ezaugarri jakinak eta 
FGk beste material termoerresistente ba- 
tzuetatik gehitutako gainazalak, edo higa-
durarekiko erresistentzia handia dutenak, 
etab. Berebat, gaur egun posible da balio 
erantsi handiko pieza handiak konpontzea 
berriak egin beharrik gabe, edo, era be-
rean, ordezko piezak sor daitezke in situ eta, 
horrela, drastikoki murrizten dira ordezko 

piezetan biltegiratutako bolumena eta 
azken erabiltzailera iristeko bidalketa gas-
tuak.

Hori dela-eta diseinatzaileek beren lana 
birplanteatu behar dute eta urte gutxiren 
buruan beharrezkoak izango dira eskari be-
rriei erantzun ahal izango dieten hornitzaile 
ugari. Gainera, nahiko zabaldua dago pro-
totipatu azkarra polimeroetan, metalezko 
piezetara zabaltzen ari dena.

Proposatzen dugun jardunaldian bene-
tako kasuak erakutsiko dira, eskura dauden 
makinak errepasatuko dira eta azpiegitu-
rak deskribatuko dira, jardunaldian izango 
diren enpresek etorkizuneko bilakaera ikus 
eta aprobetxa ditzaten beren onurarako.

0 Laburpena



Fabrikazio Gehigarria (FG) materialaren 
ekarpena eginez osagaiak fabrikatzen di-
tuen teknologia bat da; hala, Fabrikazio 
Azkarra (Rapid Prototiping) teknikaren bi-
lakaera bat da. Teknologia horrek 3D inpri-
magailuetan zein ekarpen materialetan 
(metalezkoak, plastikozkoak, zuntzezkoak, 
polimerozkoak, etab.) izan duen bilakaera 
dela-eta, gaur egun iraultza industrial gisa 
aurkezten da gero eta sektore industrial 
gehiagotan (biomedikuntza, sektore ae-
roespaziala, automobilgintza, arkitektura, 
etab.). prototipoak edo balio erantsi handi-
ko pieza funtzionalak fabrikatzeko.

FG teknologiaren oinarria da 3D osagaiak 
materialaren ekarpen bidez fabrikatzea, 
energia kontzentrazio handiko iturri bat 
erabiliz, 3D CADen garatutako eredu bate-
tik abiatuta. Hainbat teknologia garatu dira 
(horietako asko patentatuak) materialaren 
ekarpen bidez piezak fabrikatzeko, baina 
guztiak oso antzekoak dira; hauts eran hor-
nitzen den material bat sendotzea baitute 
oinarri.

FG teknologiak eskaintzen dituen aban-
tailak puntu hauetan laburbildu daitezke:

• FG teknologiak eskaintzen dituen abantai-
lak puntu hauetan laburbildu daitezke:

• Azkartasuna osagaia sortzen denetik fa-
brikatzen den arte, zeren ez du eskatzen 
erreminta bereziak diseinatzea eta fabrika- 
tzea, ezta bestelako prozesu produktiboetan 
beharrezkoak diren beste periferikorik ere.

• Errentagarritasuna serie labur eta prototi-
poen fabrikazioan.

• Osagaiaren modelo fisiko bat eduki daite-
ke erremintak diseinatzeko, fabrikazio proze-
sua zehazteko, etab.; eta hori guztia fabrika-
zio agindua eman baino lehen.

• Produktua pertsonalizatu daiteke oso kos-
tu baxuan prozesu arruntekin erkatuz gero.

• Balio erantsi handiko piezak konpon dai-
tezke berriz fabrikatu beharrik gabe.

Halere, baditu desabantaila batzuk eta 
horiek epe labur-ertainera konpondu ahal 
izango lirateke enpresetan teknologia ho-
rren ezarpena hazten den heinean eta gaur 
egungo FG prozesuak optimizatzen diren 
heinean:

• Inbertsio handiak, batez ere metalezko 
material ekarpenaren teknologian.

• 0.1 mm-tik gorako fabrikazio tolerantziak.

• Lehengaiaren kostu handia.

• Ez du eskaintzen materialen aukera guztia 
prozesu arruntekin erkatuz gero.

FG gaur egun sektore aeroespaziala, auto-
mobilgintza, biomedikuntza eta antzerakoei 
lotutako enpresa gutxik industrialki ustiatzen 
duten teknologia bat da. Halere, gorantz 
doan teknologia bat denez, enpresa txi-
ki eta ertainen irtenbide zehatzen eskariak 
gora egitea espero da.

(Ezkerrean) metalezko eta (eskuinean) plastikozko materialarekin fabrikatutako 3D osagaiak

Jatorria eta deskribapen laburra1



Fabrikazio gehigarriko prozesu asko dau-
de alderdi hauen arabera:

• Materialaren ekarpena nola egiten den: 
aurrez ezarria, ezarria, proiektatua, etab.

• Erabiltzen ari den material mota: hau- 
tsa, haria, xaflak, etab.

• Erabiltzen den energia iturria: erresisten- 
tziak, arkua, laserra, Electron Beam, etab.

Batzuk garatuagoak daude, beste ba- 
tzuk efizienteagoak dira, batzuk eskuraga-
rriagoak, beste batzuk garestiagoak; ba- 
koitzak bere abantaila eta desabantailak 
ditu. Hauek dira gaur egun garrantzitsuene-
takoak diren batzuk. 

Likido egoeran dagoen erretxin fotosenti-
kor bat ontzen da. Ontze hori UV (laserra) 
argi izpi batez gauzatzen da. Piezen proze-
suaren ondoren, bainu kimiko bat ematen 
zaie gehiegizko materiala kentzeko eta UV 
labean ondu egiten da.

Aplikazioak:

• Galdaketa modeloak.

• Injekzio, puzte eta antzekoen moldeak.

Ezaugarriak:

• Beharrezkoa da pertsonal espezializatua. 
Material batzuen toxikotasuna.

• Ontzearen eta akabera eragiketen den-
bora. Mekanizatu daiteke.

• Zehaztasunak berregiteko gaitasun han-
dia.

• Azkar samarra.

• 0,5 m3-tik gorako piezak onartzen ditu.

Alternatiba teknologikoak eta zerikusia duten aukerak

Estereolitografia (SLA edo SL)
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SLA makina baten eskema 
deskriptiboa

SLAk fabrikatutako elementua



Polimero bat berotzen da beira trantsiziozko 
tenperaturatik gora (orokorrean harizko bo-
bina baten bidez hornitzen da) eta zuze-
nean ezartzen da hari bat urtzen duen buru 
baten bidez eta geruzaz geruza aplika- 
tzen du hori. Muga bat dago inklinazioaren 
gehieneko angeluan eta ohikoa da eus-
karri egiturak erabiltzea.

Aplikazioak:

• Kostu baxuko prototipoak.

• Eskalazko ereduak. Diseinu kontzeptualak.

Ezaugarriak:

• Zehaztasun mugatuko piezak. Ez du balio 
prototipo funtzionaletarako.

• Erresistentzia gutxi.

• Ez da baldintzarik eskatzen instalatzeko, 
bulegoetan eta mahai gainean erabil dai-
tezke.

• Makina oso merkeak.

.

Fused Deposition Modelling (FDM)

Automobilgintzarako prototipoak

SLM makina baten eskema deskriptiboa

2



SLM prozesu batean potentzia handiko 
laser bat erabiltzen da plastiko, metal, ze-
ramika edo beira hautsezko partikulak ur- 
tzeko. Bestetik, SLS prozesuan laserrak soilik 
material aglutinatzailea urtzen du. Euskarri 
egituren erabilera minimizatzen da, zeren 
euskarri gisa jarduten duen hauts ohe ba-
tekin lan egiten da.

Aplikazioak:

• Prototipo funtzionalak.

• Pieza funtzionalak.

Ezaugarriak:

• Kostu handia.

• Akabera zimurtsua.

• Porositatea.

• Pieza tamaina mugatua.

• Zehaztasun ona eta distortsio murriztua.

Selective Laser Sintering & Selective Laser Melting (SLS, SLM)

Makina baten eskema deskriptiboa

Bero trukagailu bat 

eta molde 
tartekia 
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Oinarri material edo substratu bat urtzen da 
baita hauts edo hari bidez zuzenean urtze 
gunera hornitutako beste ekarpen material 
bat ere. Nahastea eta ondorengo solido- 
tzea kalitate handiko ekarpen materiala-
ren geruza batean gertatzen da: termikoki 
eragindako gunea txikia, diluzio baxua, 0.1 
mm-tik beherako lodiera uniformeak, etab.

Gaur egun hainbat izen daude prozesu ho-
netarako: Laser Cladding, LENS, Laser Metal 
Deposition, etab. Guztiak ideia berdinean 
oinarritzen dira: oinarri metal batetik abia- 
tzen dira eta horren gainean laser batek 
eragiten du eta, ondoren, materiala injek-
tatzen dute urtutako gunean.

Aplikazioak:

• Balio erantsi handiko osagaiak konpon- 
tzea.

• Zehaztasunak sortzea.

• Piezak zuzenean fabrikatzea.

• Geometriak berreskuratzea.

• Ezaugarri espezifikoak dituzten estaldurak 
sortzea.

Ezaugarriak:

•  Ekarpenezko hauts materiala.

• CAM bat behar da ibilbide zailak kontro-
latzeko.

• Prozesu konplexua eta oso sentikorra da 
parametroen aldakuntzekiko.

• Akabera zimurtsua. Piezek ondorengo 
akabera behar dute. 

• Materialaren ekarpena egin daiteke soilik 
behar den tokian.

Laser Material Deposition (LMD)

Pieza handia fabrikazio gehigarri eta ondorengo 
mekanizazio bidez egindako konponketekin

LMD makina baten eskema deskriptiboa
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Oro har fabrikazio gehigarria honetarako 
erabiltzen da:

• Prototipoak: beste era batera fabrika-
tu ezin diren edo molde aberatsak erabi 
beharko liratekeen pieza bakarrak edo se-
rie laburrak.

• Pieza funtzionala: beste era batera fabri-
katu ezin diren balio erantsi handiko piezak.

• Estaldurak: ezaugarri bereizleak ematen 
dizkioten (esaterako, higadura, oxidazio 
edo beroarekiko erresistentzia) substratu 
bati beste material batzuk aplikatzea.

• Konponketak: kalteak izan dituzten balio 
erantsi handiko edo produkzio kostu handi-
ko piezetan konponketak egitea; konpon-
duz gero pieza osorik fabrikatzea saihes-
tuko litzateke.

Merkatuaren bilakaera ikerketarako gai 
gori bat da. Hainbat aholkularitza enpresek 
beren aurreikuspenak egin dituzte:

Material ekarpenaren bidez fabrikatutako 
pieza batera iristeko prozesu orokorra orde-
nagailu bidez 3Dn fabrikatutako diseinatu 
batetik hasten da, fabrikazio gehigarrirako 
makinak jarraitzen du prozesua eta akabe-
rako zein tratamendurako azken azpiproze-
su batean amai daiteke.

Ekipamenduak eta baliabideak, beraz, 
azken aplikazioaren araberakoak dira. Ta-
maina, zehaztasun eta iraupen txikiko, ez 
funtzionalak diren eta materiala erabaki-
garria ez den prototipoetarako, mahai gai-
neko 3D inprimagailuak ditugu. Horiek 400 
eurotik aurrera eros daitezke. Horrez gain, 
aipatutako CAD programa beharko da.

Aplikazio zorrotzagoetarako, tamaina, ma-
terial edo piezaren funtzioa dela-eta, agian 
hau beharko dugu: 

• 1 m3 edo gehiagoko gaitasunak dituzten 
polimero teknikoen inprimagailuak. FDM 
edo SLA teknologia aukera dezakegu (ikusi 
gorago). Kostuak arrazoizkoak dira (12.000-
30.000 euro).

• Metalezko piezetarako, beti giro kontro-
latua behar duten SLM teknologiako ma-
kinak, baina tamaina txikiko piezak dituz-
tenak (estandar bat 250x250x200 mm-koa 
izan daiteke, nahiz eta tamaina bikoitze-
koak badauden). Teknologia garestia da, 
zeren 400.000 eurotik gorako inbertsioak 
egin behar dira

• Halaber, metalezko piezetarako LMD tek-
nologia aukera dezakegu, zeren nahiz eta 
akabera okerragoak izan, aplikazio gehia-
go onartzen ditu eta makinaren egitura 
azken beharrera egokitu daiteke nolabait. 
Honek ere inbertsio ekonomiko handia es-
katzen du.

• Beste aukera bat makina hibridoak dira. 
Horiek LMD teknologiako buru bat duten 
mekanizazio zentroak dira. Horri esker pie-
zak aldi bakarrean amai daitezke.

• Gaur egun, fabrikazio gehigarri bidez 
piezak fabrikatzea azpikontrata diezaieke-
gun enpresak hasi dira agertzen eta horrek 
enpresak inbertsioa egitea saihesten du 
eta prozesu honen kostua aldakor bihur- 
tzen du.

• Diseinuaren hasierako faserako litekee-
na da, kasu batzuetan, pieza fisiko bate-
tik abiatuta irudi digital bat sortuko duen 
eskaner bat behar izatea. Zerbitzu hori ere 
gaur egun azpikontrata daiteke.

Claves para la incorporación3

Merkatuko aurreikuspenak



Azkenik, pertsonek teknologia hauek kon-
trolatzeko gai izan behar dute. Adibidez:

Zer izan behar dugu kontuan 3D teknologia 
bakoitzean fabrikatzeko diseinatzerakoan?

1. Teknologia

1.1. Gaitasunak eta mugak. Prozesatu mota.

1.2. Inprimatze mahaian jarria. 

1.3. Euskarrien diseinua eta erabilera eta 
ondorengo ezabapena.

1.4. Beharrezko akabera kalitatea.

2. Materiala

2.1. Gaitasunak, mugak eta murrizketak.

2.2. Uzkurtzea, hondar tentsioak, desijezke-
ta, etab.

2.3. Beharrezko kalitatea. Azken tratamen-
duak, akaberak.

3. Besteak

3.1. FGrako software espezifikoa mendera- 
tzea

3.2. CAD eta CAM ezagutza izatea aplika-
zio batzuetarako.

3.3. Batzuetan eskanerrak eta ingeniaritza 
alderantzikatua erabiltzea.

3.4. Teknologiaren arabera, polimero, gas, 
hauts edo baheketari buruz jakin behar da.

3.5. Metalezko hautsaren kudeaketa era-
bakigarria da.

3.6. Konektibitatea, “hodeia”, datuen ku-
deaketa

Baina diseinuko arau orokor bat eman 
daiteke: EZ DAGO ARAURIK. Bestelako 
eran pentsatu behar da baina, printzipioz, 
edozer gauza egin daiteke.

Eta diseinu departamentu aurreratuek ba-
dakite fabrikazio gehigarriak errentagarri-
tasun arlo bat duela:

• Zeren lehen egin ezin ziren piezak egin 
daitezke; hala, pieza horiek diseinu berrian 
pisua aurrezten dute, funtzionalitate berriak 

dituzte edo balioa eman dezakete bes-
telako era batean berriz fabrikatzea oso 
garestiak izango liratekeen elementuak 
konponduz.

• Zeren negozio eredua berritu dezake, 
adibidez, beharra dagoen tokian ordezko 
piezen fabrikazioarekin, fabrikazio bana-
tuarekin, etab.

• Zeren prototipatua azkartzen du, eskue-
tan maketak erabil daitezke planoak erabili 
beharrean, adibidez, erremintak diseinatze-
ko.

• Materialetan aurrezkia ekartzen du. Go-
goratu behar da abio bidezko fabrikazioan 
erlazioa 10/1 dela; fabrikazio gehigarrian, 
aldiz, erlazioa 1,4/1 da (hasierako materiala 
/ amaierako materiala).

• Prozesu batzuetan hasierako kostu finkoak 
aurrezten ditu. Ikusi injekzio bidezko plasti-
kozko piezen serie laburren kasua:
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Serieko plastikozko piezetarako 
kostuen konparazioa



Lehen adierazi den bezala, balio erantsi 
handiko egitura piezak sortzeko (funtzio-
nalak izan ala ez) materialaren ekarpen 
bidezko prozesuak gero eta garrantzi han-
diagoa du hainbat aplikazioa industriale-
tan (biomedikuntza, sektore aeroespaziala, 
automobilgintza, etab.). Jakitun gara etor-
kizun hurbilean instalazio produktiboetan 
fabrikazio gehigarriaren teknologia aplika-
tuta behar zehatzak sortuko direla, IMHK 
erabaki du teknologia hori integratzea 
bai prestakuntza eskaintzan bai enpresei 
eskaintzen dien zerbitzu teknikoen katalo-
goan.

Azken urteetan, IMHk hainbat makina ero-
si ditu plastikozko eta metalezko piezak 
fabrikatzeko. Horiek IMHren instalazioetan 
daude bai prestakuntzarako bai zerbitzuak 
eskaintzeko:

• Instalazio robotizatua cladding tekno-
logiaren bidezko metalezko materialaren 
ekarpenerako.

• FMD teknologia duen 3D inprimagailu 
1 plastikozko (ABS, inpaktu handiko ABS, 
etab.) materialak inprimatzeko. Gehieneko 
1000 x 600 x 600 mm3-ko bolumenarekin.

• FMD teknologia duen 3D inprimagailu 
1 plastikozko (ABS, inpaktu handiko ABS, 
etab.) materialak inprimatzeko. Gehieneko 
242 x 242 x 320 mm3-ko bolumenarekin.

• Irismen laburreko laser bidezko 3D eska-
nerra.

IMHren gaitasunak4

Cladding bidezko fabrikazio gehi-
garriaren instalazio robotizatua

FDM teknologia duten 3D inprima-
gailuak



Gainera, IMH TKNIKA eta Euskadiko Lanbi-
de Heziketako hainbat Zentro Integratuk 
kudeatzen dituzten Fabrikazio Aurreratua-
ren eta Industria 4.0 nodoaren liderra da. 
Nodo hori zentro parte hartzaileen artean 
banatzen den teknologia eta ezagutza 
sare gisa planteatzen da. Sare horri beha-
rrezkoak diren gaitasunak gehituko zaizkio 
fabrikazio aurreraturantz eta 4.0 erako po-
litika industrialetarantz bideratutako indus-
triaren bilakaeratik eratorritako eta gorabi-
dean doazen konpetentziei erantzuteko. 
Nodoaren helburu nagusiak hauek dira:

• Enpresa berritzaileenetan ezarritako FG 
eta Industria 4.0ren kontzeptuak zehaztasu-
nez ezagutzea.

• FGri lotutako prestakuntza garatzea LHI, 
BLH eta espezializazio ikastaroetan inte-
gratzeko.

• Berrikuntza aplikatuko proiektuak gara- 
tzea.

• Enpresekin egindako prozesu eta produk-
tuen berrikuntza proiektuak gauzatzean 
eskuratutako emaitzak eta ezagutza zabal- 
tzea.

Prestakuntza:

Prestakuntza zentro gisa, IMHren helburu 
nagusietako bat da FGren teknologiare-
kin erlazionatutako prestakuntza jarduerak 
sortzea eta ematea, merkatuko beharreta-
ra egokituta, bai prestakuntza zikloetan bai 
enpresako teknikarientzat esklusiboki disei-
natutako prestakuntza ekintzetan.

Ildo horretan, IMHk parte hartu du EHU, 
Tecnalia eta SICNOVS enpresarekin (3D 
inprimagailuen fabrikatzailea eta merkatu-
ratzailea) batera “Fabrikazio gehigarria, te-
knologia alternatibo bat” izeneko ikastaroa 
ematen. Ikastaro hori beren prozesu pro-
duktiboei teknologia honek eskaini diezaz-
kiekeen aukerak zuzenean ezagutu nahi 
dituzten gerente, zuzendari eta arduradun 
teknikoentzat da.

Zerbitzu teknikoak:

Prestakuntzaz gain, IMHk bezeroaren behar 
zehatzetatik eratorritako proiektu indus-
trialetan eta/edo berrikuntza proiektuetan 
teknikoki laguntzeko aukera eskaintzen du:

• FGren prozesuak eta ekipamenduak inte-
gratzeko aholkularitza teknikoa.

• Piezak diseinatzeko (alderantzizko inge-
niaritza), kalitatea kontrolatzeko eta antze-
koetarako piezak eskaneatzea.

• Aholkularitza teknikoa FGren instalazioa 
puntuan jartzen, etab.

• IMHren instalazioetan prototipoak fabri-
katzea.

• FG bidez fabrikatzeko piezak diseinatzea.
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Automobilgintzako eta aeronautikako osa-
gaiak inprimatzea erremintak diseinatzeko 
fabrikazio prozesuak zehazteko.



Halere, azaldu den bezala, Fabrikazio 
Gehigarriak aukera asko ditu euskal enpre-
sentzat. Teknologia hori txertatzea zaila izan 
daiteke enpresan eta beharrezkoa da kon-
tuan izatean funtsezko alderdi batzuk era 
arrakastatsuan egiteko:

1. Erronka paradigma aldaketa da

Izango den paisaia industrial berriaren 
aurrean, enpresentzako erronka ez da soi-
lik ezagutza eskuratzea edo ekipamendua 
izatea, baizik eta ezinbesteko aldaketa 
kontzeptual bat egitea diseinu eta fabrika-
zio tradizional batetik gauzak egiteko era 
berri batera, fabrikazio gehigarrira, pasa- 
tzeko.

2. Ikaskuntzaren kurba azkartzen du

Orain dela gutxi zenbakizko kontrola iritsi 
zenean bezala, hasierako gakoa da ikas-
kuntza kurba azkartzea, funtsean pres-
takuntza bidez eta aukera berriak proba-
tuta, ondoren balizko inbertsioaren aurrean 
egokiak diren erabakiak hartuko dira. Mur-
giltze prozesu honetan lagun dezaketen 
erakunde, zentro teknologiko, prestakuntza 
zentro eta enpresak daude. 

3. Emaitzak izan ditzaketen epe laburre-
ko helburuak ezartzen ditu

Azkeneko helburua argi izateaz gain, 
beharrezkoa bitarteko helburuak zehaztea, 
hain handiak ez direnak, epe laburrekoak 
direnak eta argiki emaitzetara bideratuak 
daudenak; horrela, bidea jarraitzeko go-
goa ematen dituzten garaipen txikiak lor- 
tzen dira.

Horri heltzeko modu bat, adibidez, 
kanpoko erakunde batekin hainbat pro-
totiporen bidez lan egitea da. Horrela, be-
netako denbora eta kostuak, lortzen den 
piezaren ezaugarriak, bere fabrikazioko 
balizko problematikak, etab. analizatu 
ahal izango ditugu. Hori dela eta, inbertsio 
esanguratsuagoetarako erabakiak hartzea 
erraztuko da.

Gomendioak5


