
DigitalizazioaMIIRA FABRIKAZIO-PROZESUEN 

08

FABRIKAZIO GLOBALAREN TESTUINGURUAK ETENGABE EZARTZEN DITU  

EKOIZPEN-SISTEMAREN MOLDAGARRITASUNARI BURUZKO ESKAKIZUNAK. 



Ekonomia globaletan eta tokikoetan gero eta 

handiagoa da aldakortasuna, handitzen ari da 

produktuaren pertsonalizazio maila, beze-

roak gero eta zorrotzagoak dira eta mundu 

digitalera konektatuta daude, eta etengabeko 

berrikuntzan murgilduta. Hala, oinarrizko 

funtzio guztietan eskaera aldakor horiek beteko 

dituzten sistemak behar dira; baita ekoizpe-

nean ere. Azkenaldian jasaten ari garen bateko 

eta besteko krisiek larrituta, argi ikusten da 

gure industria eraldatzeko beharra, arinagoa 

eta lehiakorragoa izan dadin eta beti gure 

bezeroen asebetetze globala ardatz izan dezan.

Askotan, ekoizpen-sistemek fabrikazio 

automatizatua izaten dute ardatz, baina alde 

batera uzten dute goi mailako sistemetaranzko 

(MES, ERP) informazio-fluxua, eta are larriagoa 

dena, alde batera uzten dituzte fabrikazioko 

pertsonak, oso dedikazio espezifikoa eskatuta, 

oso datu sinpleak eskuratzeko. Informazio hori 

ez da oso fidagarria izaten, informazioa sortu 

duten egintzak denboran oso urruti egoten 

dira, eta ezin izaten da enpresaren gainerako 

funtsezko informazioarekin lotu. Hala, beraz, 

sistema motel bihurtzen da, subjektibo, ez-fida-

garri eta erakundeko gainerako ataletatik 

isolatuta geratzen da.

Bestalde, hobekuntzari begiratzeko ikuspegiak, 

askotan, tokiko irtenbideak izaten dira; hau 

da, ekoizpenaren fase bakarrei begiratzen 

diete, eta estatikoak eta sekuentziazkoak 

izaten dira. Arazo bat aztertu eta fase jakin 

batean konpontzen denean, prozesua ‘izoztuta’ 

dagoela esaten da, eta sor litekeen beste 

funtsezko fase batera bideratzen da arreta. 

Sekuentziazko estrategia luze horrek ez dio 

uzten enpresari ekoizpeneko lanak ekoizpe-

neko helburu aldakorretara egokitzen, eta 

horrek murriztu egiten du enpresaren lehiakor-

tasuna merkatu globalean.

 

HELBURUAK

Gure helburua hurrengo belaunaldiko fabrikazio 

eraginkorreko estrategia bat garatzea da, ekoiz-

penari, kalitateari eta bezeroen beharrak asetzeari 

lotutako helburuak modu dinamikoan lortzeko 

aukera emango duena, fase asko aintzat hartuko 

dituen ekoizpen-kontrolerako irtenbide integratu 

batean oinarrituta.

Horretarako, digitalizazioa bihurtu da 

ekoizpen-prozesuetarako irtenbide 

eraginkor. Merkatuko eskakizun 

berriei erantzuten die eta bermatu 

egiten du ekoizpen-prozesuen 

eraginkortasuna.
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Pertsonak hodeira eta makinetara 

konektatuta

Lantegian eskatzen den informazio guztia 

zentralizatu egin da eta edozein puntutatik  

sartzeko aukera ematen duen hodeiko  

datu-base bakar batean txertatu da dena; 

adibidez, egin beharreko zereginak, kalitate-

kontrolak, erabili beharreko tresnak, NBEak 

eta abar

Android sistema mugikorrentzat garatutako 

aplikazio baten bidez, lantegian beharrezkoa 

den informazioa zereginak egiteaz ardu-

ratzen diren langileei erabilgarri jartzen zaie. 

Era berean, eginiko zereginei eta sortutako 

gorabeherei buruzko informazioa ematen dute 

langileek.

Aplikazioak langileei laguntzeko sistema bat du, 

honako ezaugarri hauek dituena: QR kodeen 

irakurgailua, irudiak emateko argazki-kamera, 

ahots-teklatua eta datuen trukea makinekin. 

Horrek erraztu egiten dio langileari informazioa 

ematea, eta datuen kalitatea bermatzen du.
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WEB plataforma

WEB plataforma bat sortu da eta, bertara sar 

daitezke baimendutako erabiltzaileak, edozein 

puntutatik eta edozein ekipamenduren bidez. 

WEB plataforman bi motatako utilitateak 

daude: 

•Ekoizpen-prozesuak behar bezala egiteko 

lantegian beharrezkoa den informazioa; 

adibidez, fabrikazio-aginduak, egin beharreko 

zereginak, kontrol-plana, materialak, planoak 

eta NBEak. 

•Fabrikazio-prozesuan sortutako informazioa; 

adibidez, ekoizpenak, OEE, kalitate-ikuskape-

naren emaitzak, akatsen alarmak, materialen 

kontsumoak eta abar.

Makinak hodeira konektatzea

Makinak eta ekoizpenean erabiltzen diren 

sistemak konektatu egin dira datuak eskurat-

zeko, eta hor sartu ditugu materiala mozteko 

zerrak, forjaketako prentsa, robotak edo 

mekanizazioko tornuak, torlojutzeko sistemak 

eta abar.

Eskuratutako datuak hiru multzotan banatzen 

dira:

•Produktuari lotutako datuak: Pieza bakoitzari 

trazabilitate unitarioa denbora errealean egiteko 

aukera ematen du fabrikazio-prozesu osoan, 

prozesuan automatikoki egindako kontrolen 

emaitzak eta materialen kontsumoa denbora 

errealean. 

•Prozesuari lotutako datuak: Normalean, 

prozesuaren eraginkortasunari eta produktuaren 

kalitateari eragiten dioten prozesuko parame-

troak izaten dira; adibidez, labeen tenperaturak, 

piezen tenperaturak, prentsatzeko indarrak, 

estutze-momentuak eta abar.

•Makinen egoerari lotutako datuak: Makina 

hondatzea edo produktua kalitate txarrekoa 

izatea ekar dezaketen makinaren funtzio-

namendu okerraren parametroak. Oro har, 

datu konplexuagoak izaten dira, eta askotan, 

sonorizazio gehigarria eta analisi aurreratuagoa 

egin behar izaten da. 

Ezarritako helburua lortzeko lehen fasean, 

hemen azalduko ditugun proiektuak egin 

ditugu.
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 LORPEN NAGUSIAK 

• Produktuaren trazabilitate osoa fabrikazio-prozesu osoan, denbora errealean.

• KPIen kalkulua eta OEE, LEAD TIME, TACT TIME, WIP automatikoki eta denbora errealean.

• Kalitateko dokumentazioaren digitalizazioa, bezeroak eskatutako dokumentazio guztia lantegian 

zuzenean eskuratu eta bezeroak eskatutako ziurtagiri bihurtzen baita.

• Kalitateko arazoak eta fabrikazio-prozesuan sortutako arazoak denbora errealean hautematen 

dira. Horri esker, arazoa ez da zabaltzen eta ez da larriagotzen.

• Gainera, ziklo automatikoak hobetzeko tresnak sortzen dira, eta horien bidez makinaren ziklo 

automatikoak aztertu ahal izan ditugu, egin beharreko hobekuntzak identifikatu ditugu ondoren 

monitorizatzeko, eta hala, hobekuntzaren emaitza neurtzeko.

• Produktuaren faseetan QR kodeak eta haien irakurketa erabilita, hobetu egin dugu prozesuaren 

eraginkortasuna, eta giza akatsak desagerrarazi ditugu.

• Erabiltzen diren makinen eta aplikazio mugikorren komunikazioaren bidez, balio erantsirik 

gabeko eragiketak, giza akatsak eta trazabilitate-akatsak desagerrarazi ditugu.

ERRONKAK

Gure lorpen txikiek erakusten digute lantalde 

bati digitalizazioa eta teknologia berriak erabil-

garri jartzeak erraztu egiten duela erabakiak 

hartzea, eta hobetu egiten dituela emaitzak, 

eta horrek guztiak etengabeko hobekuntzarako 

prozesu arin eta azkarragoa sortzen duela. 

Horregatik, bide honetan jarraitu eta teknologia 

berriak erabili behar ditugu; adibidez, hauek:

• Adimen artifiziala (AA), Machine learning 

(ML), Deep learning (DP)

• Elkarlanerako robotika

• Analisia, Big Data

• Ekoizpen prozesuko biki digitalak 

• Produktuaren biki digitalak

Horri guztiari gure produktuak 

bere bizi-zikloan ematen dizkigun 

datuak gehitu behar dizkiogu, 

eta horiek LeadMind plataforma 

digitalaren bidez eskura daitezke. 

Hala, produktua modu globalean 

hobetzeko eta haren fabrikazio-

prozesua optimizatzeko aukera 

ugari sortuko zaizkigu.
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