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Zalantzarik gabe, Ibarmia kasu para-
digmatiko bat da, eta ongi islatzen du Gi-
puzkoako ETE asko egiten ari diren edo 
egin beharko duten prozesua, 4.0 indus-
triaren olatuarekin bat egiteko. Barneko 
mekanizazio-tailerra berritzeko beharra 
zuenez, Azkoitiko Ibarmia enpresak modu 
autonomoan eta oso modu automatiza-
tuan lan egin dezakeen eredu berri baten 
alde egin du, urtean 8.760 ordu jardun ahal 
izateko (365 egun bider 24 ordu). Prozesua 
konplexua izan da; ordura arte enpresan 
ez zeuden trebeziak txertatu behar izan di-
tuzte, eta lankidetza irekian aritu behar izan 
dute kanpoko erakunde ugarirekin. Hala 
eta guztiz ere, emaitzak ikusita, digitaliza-
zioan eginiko inbertsioak azkar izan du itzul-
kina, eta gainera, ez dute gainkostu handi-
rik izan, aurreikusitako inbertsioa abiapuntu.



Ibarmia makina-erreminta (ME) sektorean 
diharduen enpresa bat da. Zehazki, 40ko 
hamarkadaren erdian sortu zen familia-ka-
pitalarekin, eta zenbait etaparen ostean, 
ehun langile inguru ditu gaur egun, eta ia 
30 milioi euroko fakturazioa; horren % 90 es-
portazioen arlokoa da. Nahiz eta Ibarmia-
ren profila eta inguruko enpresa askorenak 
antzekoak diren, badira berri samarrak di-
ren bi faktore, zertxobait bereziagoak dire-
nak eta 4.0 industriaren alde tinko egitea-
rekin zerikusi handia izan dutenak: emaitza 
ekonomiko txarren garaian hazkundearen 
alde egiten zuen Plan Estrategikoa abia-
raztea, eta Berrikuntza Zuzendaritza sortzea 
2007an.

2014. urtearen hasieran, Ibarmiak hiru ur-
teko (2014-2016) Plan Estrategikoa jarri zuen 
martxan, bere enpresa- eta negozio-ere-
dua eraldatzeko asmoz. Kudeaketan, 
inplikazio soziala handitu da, eta erakun-
dearen emaitzak hobetu dira. Hori guztia 
aldaketa nabarmena izan da, eta horrez 
gain, 2016rako helburutzat jo zuten 30 mi-
lioi euroko diru-sarrerak izatea urtean; hau 
da, 2012an eta 2013an fakturatutakoaren 
ia bikoitza, eta % 25 gehiago 2008ko marka 
historikoa baino. Azken xedea da harroke-
ta bidezko ME fabrikazioan liderretako bat 
izatea nazio mailan, eta hala irudia nola 
izen ona sendotzea nazioarteko banatzai-
le- eta erabiltzaile-sarean, puntako fabri-
katzaile gisa.

Beraz, hazkundea handia izatea aurrei-
kusten zuten, eta 2014 nola hasi zen ikusi-
ta, berretsi egin zen joera. Egoera horretan, 
hala ere, Ibarmiak beretzako piezak egi-
teko mekanizazio-tailerra zaharra zen, eki-
poak oso gutxi automatizatuta zeuden, eta 
ezingo zien tailerrak erantzun etorkizuneko 
beharrei. Gainera, osagai giltzarria da hori 
Ibarmiaren negozio-ereduan; izan ere, ha-
ren makinak oso pertsonalizatuta daude, 
eta tokian fabrikatzeko aukerak malguta-
sun handia eta prozesu operatiboa kontro-
latzeko aukera ematen dizkio enpresari.

Behar horrekin bat egin zuen beste osa-
gai giltzarri batek. Ibarmiaren kultura, funt-
sean, berritzailea da, eta ildo horretatik, 
Berrikuntza Zuzendaritza sortzea erabaki 
zuten 2007an. Gaur egun, lau pertsonak di-
hardute taldean, eta horren bidez, I+G-ren 
aldeko apustua sendotu ahal izan dute, 
krisialdian ere lanean jarraitu zuten eta. Tal-
deak ezagutza-oinarria sortu du, enpresako 
kideei prestakuntza emateko, proiektu be-
rriari begira. Sail horrek bere espazioaren 
gero eta behar handiagoa zuen, geroago 
bezeroei helarazi beharko zizkieten gara-
pen berriak eta berrikuntzak probatu ahal 
izateko. 

Testuinguru horretan, Ibarmiak erabaki 
zuen tailerra modernizatzeko beharrari ete-
kina ateratzea eta aukeratzat hartzea, hiru 
helbururekin:

• Barne-produktibitatea handitzea, faktu-
razioa areagotzean behar bezala erantzun 
ahal izateko.

• Akatsik ez filosofia bultzatzea, tailerraren 
malgutasuna eta lehiakortasuna hobetze-
ko; osagai kritikoa da hau, Ibarmiak eskae-
rei estu lotuta egiten baitu lan, serie laburre-
tan, ia-ia pieza bakarrekoetan. 

• Berrikuntzak garatzeko eta probatzeko 
espazioa izatea; bereziki, makinak 4.0 in-
dustriaren kontzeptura egokitzeko.

Xede horiekin, lanean hasi ziren tailer be-
rria prestatzeko: sentsore askorekin, urtean 
8.760 ordu jardun dezakeena, eta horrez 
gain, planta hein handiagoan digitalizatze-
ko oinarriak finka ditzakeena. Beste enpresa 
askok bezala, Ibarmiak aurrerapen handiak 
egin ditu arlo horretan, bulegoetan, baina 
ez hainbeste plantan. Bertan, kalkulu-orrie-
kin eta paperezko dokumentu askorekin ari 
dira lanean, informazio-base zentralizaturik 
gabe.

Apustuaren jatorria: beharra aukera 
bilakatu da
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Jatorrizko tailerrean, bost makina era-
biltzen zituzten Ibarmiako taldeek egiten 
dituzten piezak mekanizatzeko. Egiturazko 
pieza nagusiak (zutabea, orga eta burua) 
mandrinatzeko bi makina horizontaletan 
mekanizatzen ziren. Gainerako piezak, be-
rriz, hiru mekanizazio-zentrotan egiten zi-
ren; horietako bik buruak finko zituzten, eta 
besteak, biraketa jarraituko burua. Baliabi-
de produktibo horiek denbora asko behar 
zuten doitzeko eta egiaztatu beharrekoak 
egiaztatzeko, makinen posizionamen-

du-osagaien zehaztasun ezagatik. Horren 
ondorioz, produktibitatea txikia zen, baita 
eskaerari egokitzeko malgutasuna ere.

Instalazio berrian, bi mekanizazio-zen-
tro daude (badago aukera etorkizunean 
beste bat jartzeko), egungo bost makinen 
ordez. Alde batetik, THC30 ekipoan egitu-
razko piezak egiten dira, lehen mandrina- 
tzeko bi makinetan egiten zirenak. Beste al-
detik, ZVH60 makinan egiten da lehen hiru 
mekanizazio-zentroetan egiten zen lana.

ZVH60 makinan lan egiteko modua eta 
lehengo modua antzekoak izango dira, 
askotariko piezak mekanizatuko baitira, 
doikuntzak eginda. THC30 ekipoan, aldiz, 
mandrinatzeko makinek lan egiteko mo-
dua erabat aldatuko da; izan ere, proze-
sua automatizatua izango da, eta arretarik 
ipini gabe jardungo dute langileek.

Dena den, tailer-eredu berria ez dira soilik 
sentsoreak makinak; aldiz, modu autono-
moan lan egitea errazten duten elementu 
osagarriak daude, beheko grafikoan adie-
razten den bezala.

Irtenbidearen xehetasunak: tailerra, urtean 8.760 ordu jardunean2

1. irudia: Jatorrizko tailerreko ekipoak eta egungo instalazioa.



Lan egiteko eredu horren xedea Ibarmia-
rako zenbait etekin giltzarri dira. Besteak 
beste:

• Produktibitatea nabarmen handitzea; 
txanda bat edo bi txanda lan egin beha-
rrean, urteko ia ordu guztiak jardunean.

• Arretarik gabeko funtzionamendua, be-
reziki TCH30 ekipoan. Paletizazio-sistemak, 
urrutiko kudeaketa eta alarma-sistemak 
erabiltzen dira, langileak luze ez badaude 
ere lanean jarraitu ahal izateko.

• Akatsik gabe; hein handian, CAM siste-
mei esker lor daiteke, aukera ematen baitu-
te erdietsi nahi den emaitzaren bideragarri-
tasuna aztertzeko, lanari heldu aurretik.

• Piezen trazabilitate handiagoa; hala plan-
tan nola enpresako gainerako sistemetan 
sortzen den informazioa neurri handiagoan 
egongo da digitalizatuta.

Jarraian, Ibarmiak osagai giltzarri horie-
tako bakoitzari zer ikuspegirekin heldu nahi 
dion azalduko da labur.

2.1 Makinek teknologia adimenduna 
erabiltzen dute

Makina berriek funtzio adimendunak di-
tuzte, eta errendimendua hobetzen lagun- 
tzen dute. Hona hemen hainbat adibide:

• Egiturazko osagaien bibrazioak kontro-
latzen eta murrizten dituzte modu autono-
moan; arbastu-maila handitzen da, tresna-
ren bizitza luzatzen da, eta mekanizatutako 
gainazalaren amaierako kalitateak gora 
egiten du.

• Tenperatura-sentsoreak, torlojuko defor-
mazio termikoei aurre egiteko; hala, meka-
nizazioa oso zehatza da denbora luzean.

• Talka-detektagailua, gelditzeko bereha-
lako seinalea ematen duena. Ondorioz, 
murriztu egiten dira kalteak, konponke-
ta-kostuak eta hutsaldiak ekoizpenean.

• Torlojuak, gidak eta irristailuak gantza era-
biliz lubrifikatzen dira, olioaren ordez. Horren 
eraginez, hozgarriaren bizitza erabilgarria 
luzatu egiten da.

• Lan-eremua ikusteko kamera bat dago. 
Horri esker, arazoak errazago konpontzen 
dira, prozesua denbora errealean monito-
rizatzen baita kontrolaren ondoan dagoen 
pantaila batean.

2. irudia: Tailer berriko osagai giltzarriak.

“Helburua da ostiralean alde egin eta maki-
nen zarata entzuten jarraitzea”.

Ibarmiaren kolaboratzaile bat.

2



2.1 Makinek teknologia adimenduna 
erabiltzen dute

Makina berriek funtzio adimendunak di-
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tzen dute. Hona hemen hainbat adibide:

• Egiturazko osagaien bibrazioak kontro-
latzen eta murrizten dituzte modu autono-
moan; arbastu-maila handitzen da, tresna-
ren bizitza luzatzen da, eta mekanizatutako 
gainazalaren amaierako kalitateak gora 
egiten du.

• Tenperatura-sentsoreak, torlojuko defor-
mazio termikoei aurre egiteko; hala, meka-
nizazioa oso zehatza da denbora luzean.

• Talka-detektagailua, gelditzeko bereha-
lako seinalea ematen duena. Ondorioz, 
murriztu egiten dira kalteak, konponke-
ta-kostuak eta hutsaldiak ekoizpenean.

• Torlojuak, gidak eta irristailuak gantza era-
biliz lubrifikatzen dira, olioaren ordez. Horren 
eraginez, hozgarriaren bizitza erabilgarria 
luzatu egiten da.

• Lan-eremua ikusteko kamera bat dago. 
Horri esker, arazoak errazago konpontzen 
dira, prozesua denbora errealean monito-
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• Tresnak identifikatzeko RFID sistema. Ho-
rren bidez, tresnak ahalik eta gehien era-
biltzea eta makinak erabiltzeko prest ego-
tea ziurtatzen da; izan ere, esleipen okerrak 
eta mekanizazio-prozesuan zehar tresnak 
falta izatea saihesten da. 

• Buruen kontsumoa kontrolatzen da, eta 
tresna hautsi edo higatu den detektatze-
ko sistema bat dago. Ibarmiak garatutako 

software baten bidez lortzen da, eta horren 
bitartez, langileek buruen mugak doitu di- 
tzakete, detektatu ahal izateko noiz egiten 
duten huts.

• Monitorizazioa eta diagnostikoa hala on-
line nola urrutitik egiten dira, eta informa-
zioa sortzen da erabilera egokiari, osagaien 
bizitza-zikloari eta prozesuari buruz, besteak 
beste.

• Prebentziozko diagnostikoa: mailak mo-
nitorizatu, ihesak detektatu, presioak eta 
tenperaturak kontrolatu… Hortaz, huts egin 
aurretik eta makina gelditu aurretik antze-
man daitezke arazoak.

• Talken monitorizazio dinamikoa.

2.2 Tresnak modu automatikoan doitzen 
eta kudeatzen dira

Instalazio berrian, kudeaketa osoa modu 
automatikoan egiten da; horrenbestez, 
akatsak egiteko probabilitatea txikiago-
tu egiten da. Tresnak ekoizpen-makinatik 
kanpo neurtzen dira; zehazki, tresnen pre-
settinga egiten duen makina batean. Hala, 
lana kanpoan egiten da, eta langileak tres-
nak presta ditzake makina jardunean ari 
den bitartean.

Tresna makinaren biltegian sartzen de-
nean, beste buru batek txipa irakurtzen du, 
eta tresnari buruzko informazio guztia ma-
kinaren CNC sistemara bidaltzen du. Kon-
trolak tresnaren bizitza kudeatzen du, eta 
muga-balio jakin batera heltzen denean, 
makinak zuzenean uzten du blokeatuta bi-
zitzarik gabeko tresna hori, eta lanean ja-
rraitzen du horren bikia den tresnarekin.

3. irudia: Lan-eremua ikusteko kamera.



2.3 Tresneria espezifikoa

ZVH60 makinan, aldaketak dakartzan 
eskaerak egingo dira. THC30 ekipoan, al-
diz, pieza-gama jakin bat mekanizatuko 
da. Hori dela eta, pieza horietarako tres-
neria espezifikoa diseinatzen da, mun-
tatzeko behar den denbora txikiagotzen 
duena. Hala, prozesua produktiboa eta 
eraginkorra izaten da, kalitateari buruzko 
espezifikazioak betetzen ditu eta egokia 
da kostuen aldetik.

2.4 Piezak CAD/CAM bidez programatzen 
dira

Garai batean, piezen programak maki-
nan bertan prestatzen ziren. Orain, berriz, 
CAD/CAM offline sistema bat erabiltzen 
da, eta makinari kendu egiten zaio zama 
hori. Lan egiteko modu horrek fidagarrita-
sun handiagoa dakar lehengoak baino, 
NC programa makinan abiarazi aurretik 
detekta baitaiteke talkak gertatzeko auke-
ra, programatu diren ibilbideen arabera

2.5 Mekanizazio-estrategia berria

Aldaketa handia da mandrinatzeko ma-
kinak utzi eta THC30 ekipoan lan egiten 
hastea. Makina horretan, abiadura handiko 
mekanizazio (AHM) deritzon kontzeptuare-
kin jardungo dute. Lan egiteko modu berri 
bat da hori Ibarmian, eta aldatu behar izan 
dituzte pentsamoldea eta beharrak, ohiko 
mekanizazioarekin alderatuta.

2.6 Neurrien kontrol automatizatua

Mekanizazio-prozesuan zehar, garrantzi- 
tsua da piezaren neurriak aztertzea proze-
suak aurrera egiten duen heinean. Ga-
rrantzitsua da, batez ere, balio handiko 
piezetan; adibidez, Ibarmiaren egiturazko 
piezetan. Hortaz, akatsak lehenbailehen 
detektatzea komeni da, aurrera egin ahala 
piezaren kostua gero eta handiagoa de-
lako, baita hura konpontzearen kostua ere. 
Kasurik okerrenean, pieza osorik baztertu 
behar izaten da.

Lehengo prozesuan, ohiko tresnak era-
biltzen ziren neurriak aztertzeko, eta es-
kuz aztertzen ziren neurriak, piezaren gai-
nean; horrek, ondorioz, eraginkortasunik 
eza zekarren. THC30 makina berrian, neu-
rketa-zunda bat erabiltzen da makina ba-
rruan, eta horren bidez, piezaren neurrien 
kontrola automatizatu egiten da. Gainera, 
tresnaren higadura aztertzen da, eta aurre 
egiten zaio.

2.7 Ekoizpenaren kudeaketa digitala

Instalazioak malgutasun handirako bidea 
ematen du, eta hein handi batean, lana 
sakon planifikatzearen ondorio da hori. Bi 
mekanizazio-zentroen ekoizpena software 
baten bidez kudeatzen da; beraz, lanen 
sekuentzia hobeto planifikatzen laguntzen 
du, makinek eta baliabideek ahalik eta 
errendimendu handiena izan dezaten.

Programatu den plangintzaren arabera, 
langileari adierazten dio zer baliabide be-
har diren erreferentzia bakoitzaren ekoizpe-
nerako; hala, arretarik gabe egin dezake 
lan gero, eta paletak toki batetik bestera 
mugitzen aritu modu automatikoan.



3.1 Prozesua

Tailer berria martxan jartzeko prozesuak 
bi urte inguru iraun du, eta hiru fase hauek 
izan ditu:

• Kontzeptuaren definizioa (4 hilabete, 
gutxi gorabehera). Fase honetan, eredua 
hautatu zen, osagai giltzarriak eta erdietsi 
nahi diren helburu nagusiak aintzat hartu-
ta.

• Diseinua (8 hilabete, gutxi gorabehera). 
Ibarmiak ahalegin handia egin du fase 
honetan, kolaboratzaile teknologikoen eta 
hornitzaileen laguntzaz. Sarri, haiek ere tre-
beziak garatu dituzte Ibarmiarekin batera.

• Fabrikazioa eta martxan jartzea 
(12 hilabete, gutxi gorabehera). 
Nabarmentzekoa da fase honetan 
etengabe aritu zirela ikuspegia aztertzen, 
teknologia digitalak askoz ere azkarrago 
garatzen baitira makina-erreminta 
sektoreko ohiko teknologiak baino 
(adibidez, mekanika eta elektronika)

3.2 Inbertsioa

Inbertsioaren nondik norakoei errepara-
tuta, aipatu behar da tailer bat digitalizat-
zeak ez dakarrela gainkostu handirik, ohiko 
inbertsioekin alderatuta. Gutxi gorabehera, 
horrelako instalazioen inbertsioa 2,5 milioi 
euro ingurukoa da, eta sentsoreak jartzea 
eta sistemak automatizatzea kopuru ho-
rren % 10 izan ohi da. Ildo horretatik, inber- 
tsioaren itzulkina garaiz samar lortzen da. Ez 
alferrik, aurreko egoeran, bost makina zeu-
den eta txanda batean edo bitan egoten 
ziren martxan; orain, aldiz, bi makina dau-
de eta jardunean egon daitezke urtean 
8.760 ordu. Badaude kuantifikatzen zailak 
diren beste alde on batzuk, dena den; es-
ate baterako, prozesuaren trazabilitateak 
kanpoko bezeroen artean sortzen duen fi-
dagarritasuna.

3.3 Etorkizuneko erronkak

Erronka nagusien artean, aipatzekoak 
dira, batetik, enpresan gaitasun jakin bat-
zuk falta direla, eta bestetik, proposatutako 
irtenbidearen barruan beti aurrera egiten 
ibiltzeko beharra dagoela. Gabezia horiek, 
funtsean, teknologia digitalekin lotuta dau-
de. Batik bat, hiru alor hauetan:

• Sentsoreak jartzea. Horretarako, Ibar-
miak lankidetza estuan aritu behar izan 
du ekipoetako oso osagai garrantzitsuen 
(motorrak eta elektrotorlojuak, adibidez) 
hornitzaileekin, diseinuak berrikus zitzaten 
sentsoreak txertatzeko.

• Softwarea garatzea. Arlo hau zen ga-
bezia handienetako bat enpresaren ba-
rruan. Hartara, Ibarmiak hornitzaileen 
aholkuak jaso zituen, eta laguntza handia 
izan zen. Tecnaliaren eskutik ere lan egin 
zuen, hura baita haren erreferentziazko 
teknologia-zentroa; zehazki, interfazearen 
pantailak garatzen aritu zen Tecnaliarekin, 
ekoizpena kudeatzeko softwarean.

• Big data. Datuak aztertzeko behar da, 
adimena sortzeko mantentze-lan igarlea-
ri begira, besteak beste. Egungo erronka 
nagusietako bat da, zaila delako horrelako 
profilak lortzea.

Ildo berean, beste erronka giltzarri bat 
tailer berrian arituko diren langileen pres-
takuntza da, haien lanaren zati handi bat 
sistemak emandako datuak irakurtzea eta 
interpretatzea izango baita.

Behar diren baliabideak: prozesua, kolaboratzaileen eskutik helduta3



Irakaspenak4

Ibarmiaren kasua aztertuta, zenbait irakas-
pen interesgarri daude 4.0 industriaren 
kontzeptuak txertatzeko antzeko prozesua 
egin nahi duten beste ETE batzuentzat.

1. Hautatu zure bidea

Enpresak bakoitzak erabaki behar du bide-
rik egokiena, eta hausnartu behar du nola 
handiagotu 4.0 industriaren kontzeptuak 
txertatzearen etekina. Alor horretan, aukera 
ugari daude, baina denei ezin zaie aldi be-
rean heldu. Enpresa bakoitzak xehe-xehe 
aztertu behar ditu abantaila nagusiak, era-
baki garrantzitsuak hartu aurretik.

Ibarmiaren kasuan, arrakasta izan dituzte 
tailer autonomoak edo garatu duten fabri-
kazio gehigarriko eta prozesu ugariko maki-
na batek; hala eta guztiz ere, beste propo-
samen batzuek ez dituzte lortu espero ziren 
emaitzak. Horren adibide dira zerbitzuak 
ematearekin lotutako proposamen batzuk.

2. Finkatu epe laburreko helburuak, 
emaitzak izan ditzaketenak

Amaierako xedea argi izateaz gain, bitar-
teko helburuak ere zehaztu behar dira; hel-
buru horiek txikiagoak izan behar dute, epe 
laburrekoak, eta emaitzak lortzera bideratu-
ta egon behar dute argi eta garbi. Horrela 
jokatuz gero, arrakasta txikiak lor daitezke, 
bidean aurrera egiteko adorea ematen du-
tenak.

Adibidez, aurreko hamarkadaren hasieran, 
Ibarmiak mantentze-lan igarlearen alde 
egin zuen, eta emaitza argirik gabeko pa-
rametro asko neurtu behar izan zituzten. Ho-
rren ondorioz, baliteke atzera egin izana 4.0 
industriaren aldeko apustuan. 

3. Sortu aliantza egonkorrak

Enpresa kolaboratzaileekin irtenbide berriak 
garatzen hastean, sarritan gertatzen da ko-
laboratzaileek eskarmentu mugatua dutela 
arlo horretan, eta beraz, prozesuan batera 
joaten dira hazten.

Gorago adierazi den moduan, Ibarmiak 
tailer-eredu berria garatu du kolaboratzai-
le askoren laguntzarekin. Bidean oztopoak 
sortu badira ere, enpresaren eta kolaborat-
zaileen arteko erlazioa, elkarrekiko ezagu- 
tza eta sortu den konfiantza giltzarri izan 
dira arrakasta lortzeko.

4. Barneratu paradigma teknologikoaren 
aldaketa

Makina-erremintako ohiko teknologiak ez 
bezala (esaterako, mekanika eta elektroni-
ka), teknologia digitalak oso azkar garatzen 
dira. Aukera interesgarrienak txertatu behar 
dira, baina horrez gain, hautatzen den plan-
teamenduan garapen berrietarako prest 
egon beharra dago.

Ibarmiaren kasuan, ukipenezko pantailak 
adibide zehatz-zehatza dira. Diseinu-proze-
suan horiei buruz hitz egin zenean, oso kostu 
handia zuten, baina geroago, ukipenezko 
pantailak erabiltzea erabaki zen, kostua na-
barmen murriztu zen eta. Bestalde, sistema 
eragileen eguneraketak ere kontuan hartu 
behar dira, baita industriako PCetan gero 
eta handiagoa den aplikazioen eskaintza 
ere.

 


