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2014an, Danobat Group 4.0 iraultzak ze-
karren paradigma aldaketaren jakitun zen 
eta «Industriaren digitalizazioan oinarritu-
tako hazkunde aukerekin» erlazionatutako 
gogoeta prozesu bati heldu zion; horrela, 
Goimek 4.0 ekimen estrategikoa jarri zuen 
abian izen berdineko enpresaren (balio 
erantsi handiko pieza handien mekaniza-
zioan espezializatua) instalazioetan eta tal-
deko gainerako erakundeek fabrikatzen di-
tuzten produktuentzat erabakigarriak izan 
dira. 

Goimek 4.0 benetako lan baldintzetan 
egiten den proiektu erakusle bat da eta 
bere helburua da fabrikako alor guztietan 
erabiltzen den informazioa integratzea, eta 
zehazki makina guztien monitorizazioari 
buruzkoa eta ekipamenduen erabilgarrita-
suna areagotzeko eta mekanizazio proze-
suak optimizatzeko eskuratutako informa-
zioaren analisiari buruzkoa.



1.300 pertsona baino gehiagorekin eta 
2015ean 269 milioi euroko fakturazioarekin, 
DANOBATGROUP makina-erremintaren eta 
produkzio sistemen fabrikatzaile nabarme-
na da. Bai erabateko irtenbideak bai maki-
nak garatu eta hornitzen ditu aplikazio es-
pezifikoetarako, eskakizun tekniko handiak 
dituzten bezeroentzat, besteak beste, au-
tomobilgintza, aeronautika edo trenbideen 
sektoreetan.

Taldearen barnean, Goimek enpresak 80 
langileko plantilla bat du eta espezializatua 
dago pieza estrategiko, konplexutasun han-
diko, balio erantsi handiko eta zehaztasun 
handiko piezen mekanizazioan, bai kanpoko 
bezeroentzat bai taldeko beste erakunde 
batzuetan fabrikatzen diren makinak mun-
tatzeko (fresatzeko makinak, tornuak, artez-
gailuak, etab.). Batez ere akabera kalitate 
handia behar duten pieza handietan ari- 
tzen da.

DANOBATGROUP enpresaren ezaugarria da 
etengabe berrikuntzaren alde egitea. Hori 
dela eta, behin eta berriz fakturazioaren % 8 
baino gehiago berrikuntzara bideratzen du 
eta, hala, taldearen baitan Ikerketa eta Ga-
rapenerako Zentro bat dago, makina-erre-
mintan eta mekanizazio prozesuetan eta 
ikuskaritza aurreratuetan aplikatzeko tekno-
logietan espezializatua. 

Zehazki, etengabeko zainketa esparru ho-
netan, taldeak produkzio sistemen eta hor-
nidura kateen digitalizazio gorakorra identi-
fikatu zuen bai barneko lehiakortasuna bai 
bezeroei egiten dien eskaintza hobetzeko 
aukera gisa; hala, makinak landu dira, gaur 
egungo joerak kontuan izanda, gero eta txi-
kiagoak diren loteak egin ditzaten, piezen 
aniztasuna eta konplexutasuna areagotu 
dezaten, eta fabrikan integrazio handiagoa 
izan dezaten. 

Helburu horrekin, 2014an, DANOBATGROUP 
4.0 paradigmari buruzko barne gogoeta 
prozesu bat jarri zuen martxan eta, bertan, 
lehen pausoa bilakaera teknologiko honek 
bere negozioan inpaktua izango zuen alor 
nagusiak identifikatzea izan zen.

Funtsezko hiru alorretan lan egitea erabaki 
zen: 2020 profila, paradigma berriak eska-
tuko dituen profil profesionalen trebakunt-
zarekin erlazionatua, 4.0 azpiegiturak be-
harrezkoak diren teknologiak garatu eta 
balioetsi ahal izateko laborategiak sortzeko 
eta balio proposamena. Taldea eratzen du-
ten enpresek eskaintza proposamen horre-
tatik etorriko da eta hori produktuen eta zer-
bitzuen irtenbideen katalogoan txertatuko 
dute.

Danobat Group enpresaren lan arloak

Apustuaren jatorria: Iraultza berri bat sustatzen1



1 Lan esparru honetan, taldeak ekimen estrategiko batzuk sustatu ditu teknologia propioa ga-
ratzeko; horien artean nabarmentzen da jarraian zehazten den kasuaren ardatza den eki-
mena: Goimek 4.0 benetako lan baldintzetan proiektu erakuslea da eta bere helburua da 
bere mekanizazio tailerrean instalatuta dauden makina guztiak monitorizatzea, ekipamendu 
horien egoera urrunetik bistaratzea eta balizko hutsegiteak diagnostikatzeko eskuratutako in-
formazioa analizatzea, mantentze prediktibo bat egin ahal izatea eta mekanizazio prozesuen 
efizientzia optimizatzea.

Fabrikazio produktiboagoa (makinen erabil-
garritasuna areagotuta) eta efizienteagoa 
(kontsumoak murriztea eta gutxieneko kostu 
energetikoa) lortzea, nahiz eta produkzioa 
unitarioa izan. 

Helburu nagusia Goimek tailerraren lehia- 
kortasuna hobetzea da nahiz eta proiek-
tuko taldeak elkarlanean diharduen talde-
ko beste ekimen batzuetan, zerbitzu berriak 
garatzeko eta makinen salmentan balio 
erantsi gisa hornitu ahal izan daitezen.

Besteak beste ekimenaren helburua hau 
da:

• Makina eta prozesuaren funtsezko para-
metroak definitzea efizientziaren adierazle 
gisa.

• Ekipamenduak sentsorizatzea makinaren 
kondizioari buruzko informazioa eskuratu 
ahal izateko.

• Pabiloiko makina eta ekipamendu guztiak 
konektatzea eta makina zein produkzioko 
datuak biltzea sistematikoki.

• Bildutako informazioari Data Analytics apli-
katzea makinen mantentzea eta mekaniza-
zioaren baldintzak optimizatzeko.

• Datuen eta produkzio kudeaketako IT sis-
temen arteko sinergiak aprobetxatzea tes-
tuinguruan jarritako eta denbora errealean 
jardungo duen kudeaketa eredu bat izate-
ko.

Aipatzekoa da taldean, bai honen barnean 
bai beste ekimen batzuen barnean, garatu-
tako lan guztia dagoeneko saritu dutela, ze-
ren erakundeak Berrikuntzari Saria jaso baitu 
2016ko BIEMH nazioarteko erakusketan, fa-
brikazio sistema aurreratuetan 4.0 kontzep-
tuak integratzeko modalitatean.

Helburua / erronka:



Goimek enpresaren Itziarko instalazio 
produktiboak 7.000 m2 ditu eta bi pabiloi 
girotutan dago banatua jatorri termikoko 
deformazioak kontrolatzeko, mekanizatu 
beharreko piezen tamaina eta eskatzen 
duten zehaztasuna dela-eta. Fabrikazio ba-
liabideetatik hauek nabarmentzen dira:

• Zubidun fresatzeko bi makina (SO-
RALUCE PMG-22.000 eta DANOBAT).

• 2 fresatzeko makina bertikal (SO-

RALUCE FX-10.000 eta SORALUCE FR-
12.000).

• 2 mekanizazio zentro (HERMLE C40U 
eta TOSHIBA 1000). 

• 2 artezgailu zapal (DANOBAT RG-
6000 eta WALDRICH COBURG). 

• 2 artezgailu zilindriko (DANOBAT UG-
51 eta DANOBAT R-1500). 

Elementu erabakigarri bat da monitorizatu 
beharreko aldagaiak, hau da, makinaren 
funtzionamenduari buruz benetan balioa 
eskainiko duten adierazleak identifikat-
zea, bai hasierako kostua murrizteko bai 
gero ahalegin neurrigabe bat egin dadila 
saihesteko ondorio interesgarririk eskaintzen 
ez duen analisian.

Batez ere Soraluceko (taldeko enpresa eta 
Goimek enpresako hainbat ekipamendu-
ren fabrikatzailea) laguntza teknikoaren 

zerbitzuarekin lan egin dugu, baita Goimek 
enpresako talde teknikoarekin ere. Azken 
honek mantentzearekin edo produkzioko 
prozesuen efizientziarekin erlazionatutako 
zenbait alderdi monitorizatu nahi zituen: 
alarmak, makinen egoera martxan direla 
edo geldirik, kontsumoak, etab.

Irtenbidearen xehetasunak: Tailer konektatua

Monitorizatu beharreko datuak
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Fresatzeko makina monitorizatuak



datuak eskuratu eta biltegiratzeari buruzko eskema

2

Hardwarea behar izateari dagokionez, 
beharrezkoa da nabarmentzea datu ho-
rietako asko makinaren CNC/PLCtik atera 
daitezkeela; aldiz, kasu espezifiko batzueta-
rako beharrezkoa da makinaren sentsoriza-
zio gehigarria.

Funtsezko beste elementu bat da informa-
zioa atera eta hodeira igotzen jarduten 
duen gailua. Horretarako, Savvy Data Sys-
tems enpresarekin ere lan egin dugu; izan 
ere, adituak dira monitorizazio eta analiti-

karen irtenbide aurreratuak garatzen eta 
hedatzen makina-erremintaren eta prozesu 
industriako fabrikatzaileentzat.

Goimek enpresako makinen artean kasu 
berezia da Soraluce FR12000 fresatzeko 
makina bertikala. Era berezian hornitu da 
makina hori, saiakuntza banku gisa balio 
dezan makina bat osorik sentsoritzeak es-
kaini ditzakeen aukera guztiak analizatzeko. 

Makinen monitorizazioa

Elementos monitorizados en una fresadora vertical



Makina hau elementu hauekin hornitu da:

• Bibrazio sentsoreak

• Termopareak.

• Olioaren degradazio sentsoreak

Monitorizatutako beste elementu batzuk 
unitate hidraulikoa edo energiaren kontsu-
moa dira.

Armairu elektriko bat ad-hoc instalatuta 
da. Hala, armairu horrek hainbat sentso-
rek eskainitako informazioa biltzen du eta 
kanpora transmititzen du.

Hainbat gailu finko (PCak) edo mugikorretatik (smartphone, tableta) denbora errea-
lean makinaren egoerari buruzko informazioa eskura daiteke, baita sor daitezkeen 
anomaliei buruzkoa ere.

Makinaren egoera bistaratzea

Armairu elektrikoaren xehetasunak

Aginte koadro baten 
xehetasunak
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Lehen aipatu den bezala, Goimek 4.0 eki-
mena hainbat urtetarako izango da. 2016. 
urtearen amaieran lortutako emaitzarik ga-
rrantzitsuenen artean daude hauek:

• Datuak eskuratu eta biltegiratzeko azpie-
gitura instalatzea

• Monitorizatu beharreko parametroak de-
finitzea.

• Makina monitorizatuak (5)

• Prozesuen aginte panel bat garatzea.

• Makinen funtzionamenduari eta mekani-
zazio prozesuari buruzko datuen bolumen 
handia lortzea

• Mantentze kudeaketa egokitzea.

Aurrerapen nagusiak3



Funtsezkoa da ulertzea monitorizazioa 
proiektu globalago batean integratzen 
dela eta proiektu horren helburua hau 
dela:

• a priori, enpresaren lan egiteko modua 
estandarizatzea 

• a posteriori, antolamendu eredua egoki- 
tzea, produkzio testuinguru batera egokituz, 
denbora errealean informazio askoz gehia-
go izanik 

Goimek 4.0 epe luzerako proiektu bat da. 
Makinak monitorizatuta, lortu nahi den hel-
burua da informazioa izatea eta, horren bi-
dez, “ikusiko diren” hobekuntzak ezarri ahal 
izateko ondorioak lortzea.

Hardware eta softwareei dagokienez, egin 
beharreko inbertsioak txiki samarrak dira. 
Ahaleginik handiena parametroak zehaz-
teak eskatzen du, zeren makinetan eta 

prozesuan egin beharreko inbertsioak han-
diak baitira. Zerbaitek huts egin dezakeela 
edo hobetu daitekeela adierazten duten 
aldagaiak. Eta horrek eskatzen du erlazio-
natuta dagoen informazio kopuru handiak 
analizatzea eta hortik ondorioak ateratzea. 
Ildo horretatik, teknologiaren aurrerapenak 
egunetik egunera aukera gehiago eskain- 
tzen ditu.

Ez da erraza inbertsioaren itzulera aldi bat 
balioestea. Goimek enpresak argi du onu-
ra esanguratsuak ekarriko dituela makina 
erabiltzeko aukeretan, denbora errealean 
lortutako informazio objektiboan oinarrituta 
erabakiak hartzeko, geldialdiak murrizteko 
matxurak konpondu edo mantentze-lanak 
egin ahal izateko, eta kontsumo kostuak 
aurrezteko. Hobekuntza horiek dakartzaten 
work in progress-en murrizketa edo lead ti-
me-en hobekuntzaz gain.

Beharrezkoa da ulertzea horien guztien he-
dadura askotan hasierako ekimenarekin 
lotua dagoela. Gertatu ohi da horrelako 
proiektuetan parte hartzen duten pertso-
nek barrerak jartzen dituztela hasierako fa-
sean, baina aldi berean, irismen handiagoa 
eskatzen hasten dira (besteak beste funtzio, 
analisi, adierazle berriak), transformazio ho-
nek dakartzan onurak egiaztatzen hasten 
direnean, eta horrek erronkaren tamaina 
areagotzen du azkenean.

Horrelako ekimen bat ezartzeko erronka 
nagusien artean horrelako alderdiak na-
barmendu behar dira:

• enpresaren jarduera tradizionalak I+G 
osagai bat izaten jarraitzen duen proiektu 
batekin koexistitu behar duela ulertzea.

• dakarren lan karga gehigarria, ez handie-
gia, Goimek enpresako langileen egune-
rokotasunean, horiek baitira makinak eta 
prozesuak ezagutzen dituztenak.

• «akuritzat erabiltzeko» sentsazioa izatea, 
zeren teknologia oraindik hastapeneko 
egoeran baitago; hori, ordea, aukera bat 
da

Ezarpen prozesua

Epe luzerako proiektua baina epe 
laburrean onurak dituena

Aukera ulertzea
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DANOBATGROUPen kasuarekin eta, ze-
hazki, Goimek enpresaren kasuarekin zen-
bait ikasgai interesgarri atera daitezke, In-
dustria 4.0 kontzeptuak txertatzeko antzeko 
prozesu bati heltzen zaion garaian.

1. Zaila, baina ez horrenbeste

Etengabe ari gara entzuten «Laugarren 
Iraultza Industrialetik» eratorritako aldake-
tak. Egia da, baina garaiz gaude.

2. Identifikatu non dagoen benetan ba-
lioa

Industria 4.0 kontzeptua zabala da, alterna-
tiba teknologiko asko hartzen ditu kontuan 
eta guztiak ez dira egokiak izaten enpresa-
rentzat. Funtsezkoa da balioa eskainiko du-
ten elementuak hautatzea eta ahaleginak 
bideratzea.

3. Hasi gauza sinpleetatik

Bereziki, makinen monitorizazioari dago-
kionez, guztia neurtzeko joera natural bat 
dago eta, horrela, gero erabilgarritasunik ez 
duten datu asko sortzen dira. Beharrezkoa 
da punturik interesgarrienak lehenestea 
eta norabidea zuzentzea, ikasi ahala. Eki-
menaren etorkizuna, hein handi batean, 
parte hartzen duten pertsonen inplika-
zioaren mende dago eta, horretarako, 
beharrezkoa da arrakasta batzuk lortzea 
hasieratik.

4. Ipini erdi-erdian erakundeko langileak

Teknologiak ez baitu ezertarako balio Goi-
mek enpresako langileak ez badute parte 
hartzen prozesuan eta ez badute barne-
ratzen hobetzeko dagoen aukera. Datuek 
edo erreminta berriek ez dute ezertarako 
balio ez badira benetan erabiltzen.

Goimek 4.0 ekimenaren kasuan, fun- 
tsezkoa izan zen hasieratik inplikatuta ego-
tea bai Goimek enpresako taldea bai So-
raluce enpresaren laguntza teknikoaren 
zerbitzua; izan ere, era egokian orientatzen 
lagundu zuten zer monitorizatu erabakitze-
ko.

Goimek 4.0 ekimenak onartzen du puntu 
horrek garrantzia duela eta, hala, lan pake-
te espezifiko bat eskaintzen dio erakunde-
ko kudeaketa eredua berriz orientatzeari 
eta, horrela, langileek parte hartzen dute 
aurrerapen desberdinetan eta jardueren 
ikuspuntuak definitzen.

Ikasitako ikasgaiak5


