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UROLA KOSTAN
SEKTOREAREN AZTERKETA

2014ko ekaina

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA egitasmoaren baitan eskaintzen da
eta Europako Gizarte Fondoak %50 finantzatzen du
Este producto se se desarrolla en el marco del PO FSE 2007-2013 VALORA,
cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo (FSE)
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Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA egitasmoaren baitan
eskaintzen da eta Europako Gizarte Fondoak %50 finantzatzen du

Ondoren duzu Urola Kostako Udal Elkarteak
galdaragintza eta soldadurako sektoreei buruz
eskualdeko enpresentzat egin duen azterlana.
Udal Elkartearen helburu nagusietako bat da
eskualdearen eta bertako enpresen lehiakortasuna
hobetzea.
Azken urteotan galdaragintza eta soldadura
sektoreak gogor astindu ditu krisialdiak, eta
eskualdeko enpresek lehiakortasuna galdu dute.
Azterlan honen helburua da gaurko egoera zertan
den laburbiltzea eta galdaragintzako enpresen
lehiakortasuna areagotzeko aukerak mahai
gainean jartzea, besteak beste, galdaragintza
sektoreko eskualdeko enpresen eta Udal Elkarteko
Soldadura
Zentroaren
arteko
lankidetza
sustatzeko.
Azterlan hau PO FSE 2007-2013 Valora
egitasmoaren barruan egin da. Egitasmo horren
%50 Europako Gizarte Fondoak finantzatzen du.
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1.- SARRERA: SEKTOREARI BURUZ

1.1. SARRERA: METALAREN ERALDAKETA PRODUKTU BILAKATZEKO

1. SEKTOREA
Minerala meatzeetatik
ateratzen dugu.

MEATZEAK

1. TRANSFORMAZIOA
Lehengaien eraldatzen
duten jarduerak

2. TRANSFORMAZIOA
Materialen bategitea azken
produktua lortzeko

LEHENGAIEN
ERALDAKETA

EGITURA
METALIKOA
Galdaragintza

BALIO-KATEA

AZKEN ERABILTZAILEA
Azken erabiltzailearen beharretara
egokitutako produktuak (ezaugarri
jakin batzuekin).

AZKEN
ERABILTZAILEA

1.1. SARRERA: BALIO-KATEA
MEATZEAK

LEHENGAIEN
ERALDAKETA

EGITURA
METALIKOAK
Galdaragintza
aldaragintza

Meatzeak:
Burdina (fundizio grisa,
nodularra)
Burdin gabeko materiala
- Aluminioa
- Magnesioa
- Titanioa
- Beste aleazio aurreratuak

AZKEN
ERABILTZAILEA
Galdaragintza

Burdin aleaziozko produktuen fabrikazioa

Egitura metalikoen fabrikazioa

Makina, tresna eta ekipoak

Altzairuzko hodi, tutu, profilen fabrikazioa

Aroztegi metalikoko fabrikazioa

Automozioa

Hotzeko tenkaketa

Galdaren fabrikazioa berogailu zentralerako

Beste garraioak

Hotzeko ijeztzea

Zisterna, depositu edo metal edukiontziak

Eraikuntza

Tolestearekiko konformazioaren profila

Lurrun sortzaileen fabrikazioa

Hotzeko trefilaketa

Metal forjaketa, estanpazio eta enbutizioa

Aluminioaren ekoizpena

Metalen tratamendua eta estaldura

Berun, zink eta eztainu ekoizpena

Ingeniaritza mekanikoa

Kobrearen ekoizpena

Mahai- Tresnerien artikuluen fabrikazioa

Burdin ez diren beste metal ekoizpena

Sarrailen eta burdineriaren fabrikazioa

Burdinaren galdaketa

Tresnen fabrikazioa

Altzairuaren galdaketa

Bidoien eta burdin altzairu upel fabrikazioa

Metal arinen galdaketa

Metal
ontzi eta bilgarri arinen fabrikazioa
EGITURA

Burdinazkoak ez diren metalen galdaketa

Alanbre eta malguki produktuen fabrikazioa

METALIKOA

Berno eta torloju produktuen fabrikazioa
Beste produktu batzuen fabrikazioa

EJSN-2009 (07)

EJSN-2009 (24)

EJSN-2009 (25)

EJSN-2009
(28) Makina, tresna eta ekipoak
(29) Automozioa
(30) Beste garraioak
(41/42) Eraikuntza

2.- SEKTOREA LURRALDEKA

2.1. BALIO-KATEA UROLA KOSTAN
Galdaragintza
0

0
MEATZEAK
UKUE 0 ENPRESA
Meatzeak:
Burdina (fundizio grisa,
nodularra)
Burdin gabeko materiala
- Aluminioa
- Magnesioa
- Titanioa
- Beste aleazio aurreratuak

LEHENGAIEN
ERALDAKETA
UKUE 0 ENPRESA
Burdin aleaziozko produktuen fabrikazioa
Altzairuzko hodi, tutu, profilen fabrikazioa
Hotzeko tenkaketa
Hotzeko ijeztzea
Tolestearekiko konformazio profila
Hotzeko trefilaketa
Aluminioaren ekoizpena
Berun, zink eta eztainu ekoizpena
Kobrearen ekoizpena
Burdina ez beste metalen ekoizpena
Burdinaren galdaketa
Altzairuaren galdaketa
Metal arinen galdaketa
Burdinazkoak ez diren metalen galdaketa

Galdaragintza
79

EGITURA
METALIKOA
UKUE 79 ENPRESA
Egitura metalikoen fabrikazioa
Aroztegi metalikoko fabrikazioa
Galdaren fabrikazioa berogailu zentralerako
Zisterna, depositu edo metal edukiontziak
Lurrun sortzaileen fabrikazioa
Metal forjaketa, estanpazio eta enbutizioa
Metalen tratamendua eta estaldura
Ingeniaritza mekanikoa
Mahai- Tresnerien artikuluen fabrikazioa
Sarrailen eta burdineriaren fabrikazioa
Tresnen fabrikazioa
Bidoien eta burdin altzairu upel fabrikazioa
Metal ontzi eta bilgarri arinen fabrikazioa
Alanbre eta malguki produktuen fabrikazioa
EGITURA
Berno eta
torloju produktuen fabrikazioa
Beste produktu
batzuen fabrikazioa
METALIKOA

45
AZKEN
ERABILTZAILEA
UKUE 172 ENPRESA
Makina, tresnak eta ekipoak
Automozioa
Beste garraioak
Eraikuntza

EJSN-2009
(28) Makina,tresnak eta ekipoak
(29) Automozioa
(30) Beste garraioak
(42) Eraikuntza
EJSN-2009 (07)

EJSN-2009 (24)

EJSN-2009 (25)

EGITURA
METALIKOA

LEHENGAIEN
ERALDAKETA

MEATZEAK

AZKEN
ERABILTZAILEA

2.2. EGITURA METALIKOA sektorea UROLA KOSTAN
EGITURA METALIKOEN KOKAPENA UROLA KOSTAN

Metalezko produktuen fabrikazioaren eremua egunero gure inguruan ikus
ditzakegun tresna, ekipo, makina, garraiobide, instalazio eta abarren kopuru
handia bezain zabala da.

5 enpresa
31 enpresa
3
enpresa

Gaur egun enpresak gero eta balio erantsi handiagoko produktu eta
prozesuak integratzeko ahaleginean ari dira. Testuinguru horretan, eraikuntza
metalikoetako (galdaragintza eta soldadura) enpresa txiki eta ertainak eta
soldadura-prozesuak barne hartzen dituzten ekipo-ondasunak egiten dituzten
enpresak gero eta eskakizun-maila handiagoko kalitatea bermatzen
duten lan egiteko nahiz kudeatzeko moduak ezartzen ari dira.

23
enpresa

17 enpresa

Establezimendu kopurua

Eskualdeko galdaketa eta metalaren industria 79 establezimenduk
osatzen dute. Sektore horretan, eskualdean (EAEn bezala) beheranzko
eboluzioa sumatzen da, bai enpleguan, bai establezimenduen kopuruan.

Iturria: EUSTAT (2013)
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2.3. AZKEN ERABILTZAILEAK UROLA KOSTAN
8,57%

2013an eskualdean makina eta tresnen fabrikazioan, garraio
industrian eta eraikuntzan 172 establezimendu zeuden:

14,29%

Makina, tresnak eta ekipoak 24 enpresa (EJNS-2009 (28))
Ibilgailuen industria (automozioa) 2 enpresa
Beste garraioetako industria (trenak, ontziak…) 5 enpresa
Eraikuntza sektorea141 enpresa (EJNS-2009 (41/42) eta 14

8,57%
51,43%

enpresa (EJNS-2009 (42))
2011tik 2013ra, 58 establezimendu gutxiago (%33) ditugu eskualdean:

17,14%

Makina, tresnak eta ekipoak (EJNS-2009 (28)) 5 enpresa gutxiago (%17).
Ibilgailuen industria (EJNS-2009 (29)) 1 enpresa gutxiago (%33).
Beste garraioetako industria (EJNS-2009 (30)) 6 enpresa gutxiago (%55).
Eraikuntza sektorea (EJNS-2009 (41/42)) 46 enpresa gutxiago (%25).
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MAKINA, TRESNAK eta EKIPOEN EKOIZPENEN KOKAPENA

EJSN-2009
((42) Eraikuntza

GARRAIO SEKTOREAREN KOKAPENA UROLA KOSTAN
Iturria: EUSTAT 2014
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2.4. GALDAKETA eta GALDARAGINTZA sektorea Gipuzkoan eta EAEn
Hainbat dira galdaketa eta metalaren sektorearen bilakaera markatuko duten alderdiak, azken urteotan nazioarte mailan.
Batetik, kontsumitzaileen sektoreetatik datorren eskariarekin zuzenean lotuta dauden alderdiak. Egunetik egunera eskatzen duten kalitatemaila gero eta handiagoa denez, beraiekin lankidetzan aritzea beharrezkoa da, eskatutako beharrizan teknikoak bete nahi baldin
badira; bestetik, bezeroen kartera dibertsifikatzeko premia (ikuspegi sektorialetik batik bat),. Dibertsifikazioa erronka nagusia da sektoreko
enpresa askorentzat, produkzioaren portzentaje handi bat sektore (eta kasu sarri bezero) kopuru murriztu batera bideratzen da-eta.
Bestetik, establezimenduen neurri txikia oztopo eta traba izan ohi da sarritan enpresaren garapenerako.
Horrela, zenbait kasutan ez da lortzen eskalako ekonomiak eskuratzeko adinako gutxieneko neurririk, ez eta bezeroekin negoziatzeko aski
indarrik edo botererik ere.
Azkenik, baina ez garrantzi gutxiagorekin ordea, ezin ahaztu daiteke azken urteotan ingurumenarekin lotutako eskakizunek irabazi
duten protagonismo gero eta handiagoa.

Gipuzkoa eta EAE: fabrikazio metalikoko
establezimenduen bilakaera

Gipuzkoa eta EAE: burdinazko eta ez burdinazko
metal fabrikazioko establezimenduen bilakaera
Establezimendu kopurua

Establezimendu kopurua

350
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

Gipuzkoa

2011

: EUSTAT 2014
2012 Iturria
2013

Euskal AE

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2008

2009

2010

Gipuzkoa

2011

2012

2013

Euskal AE
Iturria: EUSTAT 2014

MEATZEAK

EGITURA
METALIKOA

LEHENGAIEN
ERALDAKETA

AZKEN
ERABILTZAILEA

2.5. GIPUZKOAKO EGITURA METALIKOEN ENPRESA KOPURUA
LEZO
36 Enpresa
DONOSTIA
87 Enpresa

DEBA
39 Enpresa

ZARAUTZ
31 Enpresa

ELGOIBAR
103 Enpresa

ANDOAIN
34 Enpresa

EIBAR
AZKOITIA
100 Enpresa
44 Enpresa
SORALUZE
AZPEITIA
30 Enpresa
35 Enpresa
BERGARA
74 Enpresa

ARRASATE
57 Enpresa

IRUN
96 Enpresa

ASTIGARRAGA OIARTZUN
51 Enpresa
59 Enpresa
ORERETA
46 Enpresa
HERNANI
67 Enpresa

TOLOSA
30 Enpresa
BEASAIN
32 Enpresa

PRODUKTU METALIKOEN ARLOKO ENPRESA KOPURUA
(EJSN 2009 -25)

Gipuzkoa:
Deba Behera:
Debagoiena:
Donostia:
Goierri:
Tolosa:
Urola Kosta:

1.616 enpresa
294 enpresa
246 enpresa
436 enpresa
189 enpresa
165 enpresa
185 enpresa
Iturria: Eustat 2013ko datuak

Produktu metalikoen fabrikazioa 30 enpresa baino gehiago dituzten udalerriak Gipuzkoan (EJSN 2009-25)
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2.6. GALDAKETA eta GALDARAGINTZA sektorea Espainian
Espainian galdaketako industriak 1032 establezimendu biltzen ditu guztira, eta horietatik gehienak eskualde-kopuru txikian kontzentratzen
dira (bai enpresak, bai enplegua): EAEn, Nafarroan, Katalunian, Kantabrian, Aragoin eta Asturiasen, batez ere. Azken urteotan
beheranzko eboluzioa nabarmentzen da poliki-poliki, bai enpresa-unitateen kopuruan eta baita horiei lotutako enpleguan ere.
Galdaketa-sektorearen kokapenerako irizpideak aldatuz joan dira urteetan zehar. Hasiera batean enpresen kokapena erabakitzeko orduan
kontuan hartu beharreko faktore nagusia lehengaiekiko hurbiltasuna bazen ere, ondoren beste irizpide batzuk hartu dute garrantzia
handiagoa.
Orokorrean balio-kate guztian Espainian beherakada bat nabaritu da.
ESPAINIAN ESTABLEZIMENDU KOPURUA

27.483

SEKTOREAREN OKUPAZIOA ESPAINIAN
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Iturria: Minetur
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2.7. SEKTOREAREN ESPORTAZIOAK Espainian
Makinak dira gehien esportatzen diren kapital ondasunak. Egitura metalikoa eta galdaragintza, aldiz, gutxiago esportatzen diren produktuak
dira, aireko (aeronautika) garraioekin batera.

Iturria: INE 2014
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2.8. SEKTOREAREN INPORTAZIOAK Espainian
Inportazioen aldetik, makinak dira gehien inportatzen ditugunak. Egitura metaliko oso gutxi inportatzen dugu, garraio sektoreko produktuak ere
oso gutxi inportatzen ditugu.

Iturria: INE 2014

3.- SEKTOREAREN OKUPAZIOA

3.1. OKUPAZIOA SEKTOREKA
Ur-hornikuntza eta…
Energía elektrikoa, gasa…
Altzariak eta beste…

Gipuzkoan metalurgiak eta
produktu metalikoen sektoreak
lanpostu guztien %33,91 eta
28.042 pertsonen okupazioa
bideratzen du

Materialen Garraioa
Makinak eta ekipamenduak
Materiala eta talde…
Produktu informatiko eta…
Metalurgia eta produktu…

Gipuzkoa

Kautxu eta plastikoa

EAE

Farmaziako produktuak
Kimika industriak
Petrolioa fintzeko
Egurra, papera eta arte…
Arropa, jantzigintza, larru…
Elikagai, edari eta…
Erauzteko industriak
0

20.000

40.000

Iturria: EUSTAT. Estadística Industrial (2011)
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3.2. OKUPAZIOA GIPUZKOAN

359
Energia elektrikoa
Konponketa eta instalazioa
1418
772
Bestelako manufaktura-industria
2717
Altzarigintza
2908
Bestelako garraio-materiala
247
Ontzigintza
2339
Motordun ibilgailuak
3354
Makina erremintak
Orokorreko bestelako makineria
2229
Etxeko aparatuak
Material eta tresneria elektrikoa
2700
3398
Produktu informatiko eta…
Metalezko artikuluak
Ingeniaritza Mekanikoa
1985
Forja eta estanpazioa
4872
Metalezko eraikuntzak
Metal galdaketa
3743
2980
Steel / ez-burdinezko metal…
156
Meatze eta harrobietako industriak
0
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Gipuzkoan metalaren
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3.3. OKUPAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

2152
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4.- EUSKAL GALDARAGINTZA INDUSTRIA:
SENDOTASUNAK ETA AHULTASUNAK
ARRISKUAK ETA ABAGUNEAK

4.1. – EUSKAL GALDARGINTZA INDUSTRIA: SENDOTASUNAK ETA AHULTASUNAK
SENDOTASUNAK…
Sektorean kalitate-hobekuntzarekin zerikusia duten
arazo guztiekiko arreta gero eta handiagoa sumatzen da.
Bereziki nabarmendu daiteke galdaketako euskal
enpresen artean ISO 9001 ziurtapena lortzeko egiten ari
diren ahalegina.
Galdaketaren arloan laguntza teknologikoko azpiegitura
egokia edukitzea.

Prestigio handia kontsumitzaileen sektore nagusien
artean.
Nazioarteko, eta bereziki EBko merkatuenganako interes
gero eta handiagoa.
Jarduera produktiboak (fusio fasekoak batez ere)
ingurumenean inpaktu gero eta txikiagoa edukitzea.
Pertsonen garapena: enpresen berrikuntzan eta proiektu
estrategikoetan lan egiteko aukerak.

AHULEZIAK…
Lehengaien hornitzaile nagusiekiko urrun kokatuta egotea.
Enpresen batez besteko tamaina txikia, horrek modu
esanguratsuan murrizten baitu ez bakarrik industria
bezeroekin negoziatzeko ahalmena, baita eskalako
ekonomien lorpena ere.
Bezeroen karterak duen dibertsifikazio sektorial apala.
Azpikontratazio lanak egiteko joera, honek bezeroekiko
dependentzia dakar (produktuak garatzen nahiz horien
ezaugarrietan ).

4.2. – EUSKAL GALDARAGINTZA INDUSTRIA: ARRISKUAK ETA ABAGUNEAK

AUKERAK…

MEHATXUAK…

Bezeroen karterak duen dibertsifikazio sektorial
apala.

Sektoreko enpresa askoren egoera ekonomiko-finantzario
ahula.

Egunetik egunera gorantz doan gaikuntza
teknologikoak, indarrean datozen sektoreen aurrean
(esate baterako industria aeronautikoaren aurrean)
egoera onean kokatzeko modua ematen dio sektoreari
ager daitezkeen eskari-mailako aukerak
aprobetxatzeko.

Zenbait kasutan desfase bat somatzen da enpresen
modernizazio teknologikoaren mailaren eta horietan lanean ari
diren pertsonen gaikuntza teknikoaren artean.

Lankidetzan eskualdeko beste enpresekin lan egiteko
aukera.

Balio erantsi baxuko segmentuetan zentratuak dauden
enpresentzat, laneko kostu baxuekin lan egiten duten
herrialdeetatik datozen produkzioek izugarrizko kaltea egin
dezakete merkatuan sartzen badira.

5.- Sektorea: HEZKUNTZA ETA NAZIOARTEKO
IKASTAROAK

5.1. – HEZKUNTZA: EGUNGO EGITURA
UNIBERTSITATE IKASKETAK

. HEZIKETA
LANBIDE

ERDI-MAILA

GOI-MAILA

DBH, LH1 , IEE1 , BBB2
amaitua edo sarrera froga
gainditua.

LOGSE Batxilergoa, IEE
2 , UBI , LH 2 amaitua
edo sarrera froga
gainditua

MEKANIZAZIOKO TEKNIKARIA

SOLDADURA ETA
GALDARAGINTZAKO TEKNIKARIA

HLKP

METALAK ETA POLIMEROAK
MOLDEKATZE BIDEZ
KONFORMATZEKO TEKNIKARIA

MEKATRONIKA INDUSTRIALA

METAL ERAIKUNTZA
FABRIKAZIO MEKANIKAKO DISEINUA

GRADUA

INGENIARITZA MEKANIKOKO GRADUA

INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA,
MEKANIKA ESPEZIALITATEA
MASTER TEKNIKOAK

FABRIKAZIO MEKANIKAKO PRODUKZIOA

PROFESIONALTASUN
ZIURTAGIRIAK

FMEH - ERAGIKETA MEKANIKOAK
FMEF - GALDAKETA
FMEC - METALEZKO ERAIKUNTZAK
FMEM - EKOIZPEN MEKANIKOA
FMEA - ERAIKUNTZA AERONAUTIKOAK

5.2.- NAZIOARTEKO ZIURTAGIRIAK
TITULACIÓN

REQUISITOS

UBICACIÓN DE LA FORMACIÓN

E/I WP
Encargado
Europeo /
Internacional de
Soldadura

1) Titulación académica: Graduado en Educación Secundaria o equivalente.
2) Competencia profesional:
a) Soldador Certificado según UNE-EN 287 en la posición H-L045 en al menos un proceso de soldeo, o
equivalente, por ejemplo, en 6G según ASME IX; o
b) Soldador Certificado en Chapa según UNE-EN 287 en la posición PE (o en las posiciones PC y PF) en
al menos un proceso de Soldeo, y/u otras certificaciones nacionales equivalentes de los países miembros del
IIW; o
c) Diploma de Soldador Europeo/Internacional en Tubo.
3) Experiencia: Una edad mínima de 20 años incluyendo cinco años de experiencia como soldador. En
aquellos casos en que el candidato posea un certificado académico técnico en la especialidad MetalMecánica sólo deberá justificar 2 años de experiencia .

E/I WS
Especialista
Europeo /
Internacional de
Soldadura

1) Titulación de Técnico en especialidades relacionadas con el sector metal-mecánico, con una edad mínima
de 20 años y 2 años de experiencia en actividades relacionadas con el sector del metal.
2) Titulación de Técnico Auxiliar (F.P.1), en especialidades relacionadas con el sector metal-mecánico, con una
edad mínima de 20 años y 3 años de experiencia en actividades relacionadas con el sector del metal.
3) Titulación de Encargado Internacional de Soldadura (IWP) con dos años de experiencia en actividades
relacionadas con el metal.
4) Trabajador Profesional en el sector metal-mecánico con una edad mínima de 22 años, 4 años de
experiencia y formación adicional en el sector del metal.

FEMEVAL (Valencia)
FUND. LABORAL DEL METAL
(Santander)
INSTIT. TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITA) (Zaragoza)
INSTIT. TÉCNICO CATALÁN DE LA SOLDADURA (ITCS)
(Barcelona)

E/I WT
Técnico Europeo /
Internacional de
Soldadura

1) Titulación de Técnico Superior en especialidades relacionadas con el sector metal-mecánico.
2) Titulación de Técnico Especialista (F.P.2) en especialidades relacionadas con el sector metal-mecánico, con
1 año de experiencia en actividades relacionadas con el sector del metal.

FUND. LABORAL DEL METAL (Santander)
FUND. METAL ASTURIAS (Asturias)
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (Badajoz)

E/I WE
Ingeniero Europeo
/ Internacional de
Soldadura

1) Titulación de Ingeniero Superior o Técnico.
2) Titulación de Grado en Ingeniería.
3) Titulación de Grado en Ciencias Físicas o Químicas, en este caso nos tendrás que acreditar una
experiencia laboral mínima de dos años relacionada con la Ingeniera de la Soldadura.

AIMEN (Pontevedra)
FUND. LABORAL DEL METAL (Santander)
FUND. METAL ASTURIAS (Asturias)
INSTIT. TÉCNICO CATALÁN DE LA SOLDADURA
(Barcelona)
INSTIT. TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (Zaragoza)
LORTEK (Ordizia)
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (Badajoz)
UNIV. POLITÉCNICA DE CARTAGENA (Cartagena)

Europear araudian aipatzen da, enpresak, soldadura eta teknologia honekin erlazionatutako lanak kudeatzeko, behar bezela formatutako arduradunak
eduki behar dituztela. Soldaduraren Institutu Internazionalak (IIW) ezagutza hoiek bildu ditu, formakuntza eta diplomatura harmonizatu bat sortuz.
Formakuntza hau Institutuak definitutako programa jarraituz irakasten da berak akreditatutako zentruetan.
Espainian, CESOL da IIW-k akreditatutako erakunde bakarra.

6.- GALDARAGINTZA ETA METALURGIA:
BERRIKUNTZAK

6.1.- BIRZIKLATZEA
Metalak birziklatzeko oso produktu egokiak dira. Azken
batean, prozesua oso sinplea da, urtze hutsarekin itxura berria eman eta
produkzio-kate batean sartzen da. Dena den, metal bakoitzak bere
ezaugarriak ditu.
Gauza arruntak egiteko gehien erabili den metala altzairua da
(burdinaren eta karbonoaren aleazioa). Gogortasuna eskatzen duten
metalezko piezak egiteko oso baliagarria da. Baina altzairua baino
arinagoa eta oxidatzeko zailagoa den aluminioa ere ohiko bihurtu
da, edari-potoetan, adibidez. Aluminioa birziklatzea bauxitatik
(aluminioa duen minerala) erauztea baino merkeagoa eta azkarragoa
da. Birziklatzera botatako aluminio-potoak 6-8 asteko epean merkatura
daitezkeela kalkulatzen da.
ABIOI BIRZIKLAPENA
Hurrengo 20 urteetan 6.000 hegazkin zerbitzuz kanpo geratuko dira.
Hegazkin horien %77 aluminio da, %12 altzairua, %4 titanioa, eta %4
zuntz konpositea. Automozioan ez bezala, hegazkin batean piezek
mantentze arau oso zorrotzak dituzte, eta nahiz eta zerbitzuz kanpo
geratu oraindik berri samarrak izan ohi dira.

MATERIALAK BIRZIKLATZEA. Birziklapenean oinarritutako
produktuek lehengaien kostua jaisteko aukera ematen
dute, eta dibertsifikatzeko beste modu bat izan daiteke.

Hegazkinak birziklatzeko hainbat ideia: http://www.cnn.com/2013/09/04/travel/recycled-planes/

6.2.- MATERIALEN EZAUGARRIEN HOBEKUNTZA
Gure inguruko enpresa askok txapa, forja, galdaketa eta abar eraldatzeko teknologia
bidezko piezen konformazioan egiten dute lan.
Enpresa horiek prozesuen optimizazioa bilatzen dute etengabe; horrek, besteak beste,
azken produktuaren kalitatea hobetzea, produktibitatea handitzea edo apurtutako
produktuak murriztea dakartza. Azken batean, “Garapen Teknologikoa Materialak
Konformatzeko Prozesu Aurreratuak” izeneko ildoaren helburu nagusia
da ohiko
konformazio-prozesuak (deformazio bidezko eta urtze eta solidotze bidezko
konformazioa) optimizatzea eta prozesu berritzaileak garatzea.

Materialen ikerketa, garapena eta
berrikuntza (I+G+B)

Materialen
Behatokia

Merkatu, sektore, ezaugarri, prozesu …
EREDU BERRIAK

6.2.- MATERIALEN EZAUGARRIEN HOBEKUNTZA

Materialen ezaugarriak ezagutu
eta ordezko materialen ezagutza
izatea oso garrantzitsua da.
Merkatu berriak sortzeko metalen
ezaugarriak kontuan hartu behar
dira.
Adibidez, aluminioaren ezaugarri
garrantzitsuenak
hauek
dira:
dentsitate baxua (metal arina dela
kontsideratzen da), korrosioarekiko
portaera ona, eroale elektriko ona,
konformatzeko (forma bereziak
emateko) egokia eta beste
metalekin aleatuz erresistentzia
mekaniko onak ere lor daitezke
(aplikazio gehienetan aluminioa
beste elementuekin aleatuta egoten
da).
Ondorioz,
automozioan
erabiltzeko egokia da.

6.3.- PROZESUEN HOBEKUNTZA
Gure inguruko enpresa askok txapa, forja, galdaketa eta abar eraldatzeko teknologia
bidezko piezen konformazioan egiten dute lan. Enpresa horiek prozesuen optimizazioa
bilatzen dute etengabe; horrek, besteak beste, azken produktuaren kalitatea
hobetzea, produktibitatea handitzea edo apurtutako produktuak murriztea dakartza. Azken
batean, “Garapen Teknologikoa Materialak Konformatzeko Prozesu Aurreratuak” izeneko
ildoaren helburu nagusia da ohiko konformazio-prozesuak (deformazio bidezko eta urtze
eta solidotze bidezko konformazioa) optimizatzea eta prozesu berritzaileak garatzea.

Prozesuen optimizazioa

Makinenen eta
aldagaien arteko
oreka

Aldagaien eta material desberdinen
deskribapena balidatua eta
automatizatua/sistematizatua

Prozesuaren kontrola

6.4.- OSAGAI METALIKOEN FABRIKAZIO GEHIGARRIA
FABRIKAZIO
GEHIGARRIA

OHIKO
FABRIKAZIOA

Osagai metalikoen fabrikazio gehigarriaren ekoizpena:
mikrometrikoa den materiala pilatzen uzten dugu kapaz-kapa. 3D
datuen disenutik objetua egitera iristen da. Mozketa prozesuaren
alderantziko prozesua da.
Fabrikazio aurreratuen esparru berean, osagai metalikoaren
fabrikazio gehigarria, aeronautiko, automobilgintza, osasun eta
makina-erraminta arloetan fabrikaziorako paradigmak aldatzen
dituen teknologia iraultzailea da.

Osagai metalikoak
GEHITU

Fabrikazio gehigarriko teknologiak, besteak beste, orain arte ohiko
teknologiaren bitartez fabrikatu ezin ziren produktuak garatzeko
aukera ematen du. Epe laburrean iraultza berri bat ekarriko du.

Prozesu berri baten bidez, bukaerako
metalezko piezak lortzeko aukera.

6.4.- OSAGAI METALIKOEN FABRIKAZIO GEHIGARRIA

6.4.- OSAGAI METALIKOEN FABRIKAZIO GEHIGARRIA
Osasun
sektorea

Automozio
sektorea

Aeronautika
sektorea

Besteak

7.- AZOKAK

7.- AZOKAK

7.- AZOKAK

8. SEKTOREAREN AUKERAK

8.- ARDATZ OROKORRAK
Pertsonen
garapena

Nazioartekotzea
Dibertsifikazioa

METAL
EKINTZA
SEKTOREAREN
EKINTZEN
OROKORRAK
BULTZADA
HELBURUA

1. Prozesuen ezagutza

2. Materialen ezaugarrien
ezagutza

Lankidetza

Urola Kostako
Udal Elkartea

SEKTOREAREN
SEKTOREARI
BULTZADA
BULTZADA

SEKTOREAN
OINARRITUTAKO
EKINTZAK

3. Hezkuntza zentruak eta
enpresak lankidetzan

4. Pertsonen garapena

5. Barne ekintzailetasuna
Lehiakortasuna eta
enpresen
eraberritzea
lortzeko ekintzen
proposamena

HELBURUA:
Urola Kostako SEKTOREARI bultzada
bat emateko ekintza proposamenak

ARDATZ
ESPEZIFIKOAK

6. Kalitatearen hobekuntza

7. Ingurumenarekiko ardura
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8.- ARDATZ OROKORRAK
Urola Kostako Udal Elkartearen funtsezko eginkizunetako bat da eskualdeko enpresen lehiakortasuna eta modernizazioa
hobetzea, prestakuntza, aholkularitza eta laguntza teknikoaren bidez; izan ere, lehiakortasuna eta modernizazioa hobetzea da
enpleguari eutsi eta lanpostuak sortzeko bidea :

1. Negozio eta produktu lan-lerro berriak (dibertsifikazioa)
•Batez ere merkatu heldu edo/eta merkatu aseetara bideratua. Prozesuen eta materialen ezagutza areagotuz.
2. Eskualdeko enpresen nazioartekotzea bultzatu
•Esportazio aurrera eraman eta enpresen nazioartekotza bideratu ditzaten ekintzak egin. Sektorearen ezagutzak
handituz.
3. Pertsonen Garapenean oinarritutako kudeaketa
•Enpresetan lan egiten duten pertsonen baloreak , ezagutzak eta gaitasunak areagotu.
4. Lankidetzan proiektuak bideratuz.
•Lankidetzan hezkuntza zentruak eta enpresak elkarrekin aurrera eraman lankidetzako proiektuak.
5. Ingurumenarekiko ardura sektorean.
•Sektoreak ingurunearekiko izan ditzakeen ezaugarrien aurrean informazioa eman .

8.1. – SOLDADURA PROZESUAREN EZAGUTZA
Soldatutako fabrikazio eta produkzioa bermatzeko, soldadurako prozedura
frogatu eta balioztatu behar da. Prozedura horrek, nazioko zein nazioarteko
arau batzuk edota beste betebehar partikular batzuk bete behar ditu.
Prozesua, teknika, metalurgia (euskarri metalikoen soldagarritasuna, ekarpenmateriala, prozesua ) eta beste aldagai batzuk bermatu behar dira.
Ez dago material berri asko. Beraz, orain ditugun eta gehien erabiltzen ditugunekin
lan egiteko gai izan behar dugu. Galdaragintzako enpresa batek honako
prozesuak menderatu behar lituzke: elektrodoa, MIG-MAG (soldadura erdiautomatikoa); TIG eta Plasma.

Galdaragintza enpresek UNE EN 3834-1 soldadura prozesuen inguruko
ziurtagiria lortzeko aukera dute. Hautazko ziurtagiri bat da eta soldadura
prozesua egoki egiteko baliabideak ditugula adierazten du:
Hornitzaileen kalitatea produktu eta prozesuan eragin zuzena dute.
Langileak prestakuntza izan behar du eta soldatzen ari den prozesuaren
homologazio ziurtagiria izan behar du.
Soldadura prozesua homologatua izan behar da.
WPS (Welding Procedure Specification) Langileak soldadura egiteko
jarraibideak definituak izan behar ditu.
Makina egokiak izan behar dituzte eta hauen inspekzioa zehaztua egon
behar da.
Ez-adostasunen kudeaketa eta jarraipena egin behar da.
Soldadurako operazioen planifikazio eta ejekuzio zuzen bat egiteko, eta baita ere
produktu soldatuaren kalitatea bermatzeko, ezinbestekoa da soldadura
prozedimentuen espezifikazioak definitu eta gauzatzea.

8.2. – MATERIALEN EZAUGARRIEN EZAGUTZA

Diseinuaren ikuspuntutik pieza ala osagai bat egiteko materiala aukeratzea
aldagai desberdinen araberakoa da. Aldagai horien analisia errazteko, bi
talde desberdinetan banaturik kontsideratuko dira.
Lehen taldean, piezak eduki beharko dituen ezaugarriekin (mekanikoekin,
elektrikoekin, korrosioarekiko portaerarekin eta abarrekin) erlazionaturik
dauden baldintza batzuk kontuan hartzen dira.
Bigarrenean, aldiz, materialaren prezioarekin erlazionaturik daudenak
kontsideratuko dira.
Bi talde horiek batera kontuan hartuz, kasu bakoitzerako behar den material
egokiena aukeratzen da. Askotan materialaren lorpen-prozesuak,
ezaugarriak eta prezioa erlazionaturik daude. Hauetako adibide batzuk
zenbait konposite-mota desberdinetan daude. Lorpen-prozesuak oraindik oso
bereziak direnez, zenbait konposite garestiegi da eta ondorioz, berauek
erabiltzea nahikoa mugatuta dago. Aldiz, produktu horiek gero eta gehiago
erabiltzen baldin badira, produkzioa igotakoan materialaren prezioa jaitsi
egingo da. Gainera, nahiz eta berauen ezaugarri teknologikoak hobetu gabe
mantendu, prezioa jaitsita beste materialekin konparatuz lehiakortasuna
aregotu egingo da..

MATERIALEN EZAGUTZA AREAGOTU
HELBURUA: material desberdinen ezagutzak areagotzea.
1.
2.
3.
4.
5.

Metalen egitura eta ezaugarriak.
Metalen portaera fusio bidezko soldaduretan.
Beharrezko trebakuntza materiala lantzeko.
Baliabide teknikoak eta tresnak materialarekin lan
egiteko.
Materialaren erabilgarritasuna: enpresa eta
sektore erreferenteen adibideak.

EKINTZA PROPOSAMENA: Urtean zehar material
desberdinak aztertu

8.3. – PERTSONEN GARAPENA ETA ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
Gaur egun empresarentzako ezinbesteko baldintza da soldadura prozesuen eta soldadoreen prestakuntza, zehazki zenbait sektore
industrialetan sartu nahi bada, hala nola, burdinbidea, eraikuntza soldatuak, presio-ontzien fabrikazioa…
Soldatzaileen eta soldadura lanen homologazioa lortzeko ASME IX, UNE-EN 15614 eta UNE-EN-287 arauak ditugu. Produkzio-prozesuak
egiaztatzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak dira ezagutza edo froga hauek egitea prozesuen balidazioa egiteko.
Merkatu globalean lehiakide berriak agertu dira Asiako lurraldeetan. Horien sarrerak gure enpresen lehiakortasuna beste era batera egokitzea
eskatzen du. Enpresek material desberdinekin lan egiteko gaitasuna izan behar dute metal sektoreko edozein eskariri erantzun ahal izateko.
Enpresek edozein material eskaintzeko egokitu egin behar dute eta, horretarako, materialen ezaugarriak eta horiek ekoizpen prozesuan
duten eragina ezagutu behar da. Gainera, eskaera baten aurrekontua egin baino lehen, eragina izan dezaketen arauak/aldagaiak ezagutu
egin behar dira.
Enpresek sektore berrietan merkatua aurki dezakete baina, prestatuta egon behar dute bezeroen eskakizunei erantzuteko.

DIAGNOSTIKOA - LANKIDETZAN
Balio-katearen azterketa. Enpresen beharrak ezagutu eta
LHko zentroekin proiektu eta lankidetza sektoreak ezagutu.

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

Sektorearen prospekzioa joeraeta aukeren analisia eta
azterketa (PROZESUA, MATERIALAK, MERKATUA, NEGOZIO
ANTOLAKUNTZA eta EREDU BERRIA).
Lankidetzako proiektuen identifikazioa (prestakuntza
zehatza, lan-talde bat eratu, nazioarteko ziurtagiriak
lortzeko..)

ENPRESEN LEHIAKORTASUNA

PERTSONEN GARAPENA

8.3. – PERTSONEN GARAPENA ETA ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PROPOSAMENAK/ADIBIDEAK:
ENTSEGU EZ SUNTZIKORRAK
1. PRESTAKUNTZA: ikuskapen bisuala (2. maila), entsegu ez suntsikor
bat bezala, soldadura aztertzen du gaur egungo eskakizunei
erantzuna emanez. Egiaztatzen da gure enpresetako askok eskakizun
horiei aurre egiteko duten beharra.
2. PRESTAKUNTZA: ultrasoinuen funtsezko oinarriak eta bertan
erabiltzen diren ekipoak ezagutu. 2 mailako ziurtagiria lortzeko
aukera, UNE EN 473-ISO 9712 arauaren arabera.
3. PRESTAKUNTZA: likido sarkorren probaren hastapenak ezagutu eta
honetarako erabiltzen diren tresnak. Ikastaroaren azterketa
gainditzeko eta ziurtagirira aurkezteko aukera izateko, EN 473-ISO
9712 arauaren arabera.
4. PRESTAKUNTZA: partikula magnetikoen eta erabiltzen diren ekipoen
oinarriaren ezagutza. Ikastaroko proba gainditu eta EN 473-ISO
9712 arauaren arabera.
METROLOGIA
5. PRESTAKUNTZA: metrologia. Egiaztatze gailuen erabilpenerako
langileen egokitzapena lortzea, lorturiko neurketa datuen balioak
bermatuz.

Enpresentzat, langileen formazio-kudeaketa, eginkizun
korapilatsua izan daiteke. Formazio-kudeaketarako
zerbitzua eta prestakuntza hainbat aukera eskaintzea
garrantzitsua da eskualdeko enpresentzat. Honako
ekintza hauen azterketa eginik enpresen lehiakortasuna
areagotu eta prestakuntza beharrak aztertuko ditugu.

8.4. – KALITATEAREN HOBEKUNTZA
Soldadura, prozesu berezitzat hartzen da, kalitate sistema teknikoak zein
antolakuntzazkoak ezarri behar direnean. Normalean, kalitate sistemei
buruzko araudiak, prozesu bereziak idatzizko prozedura bidez gauzatuak
egon daitezela eskatzen du.
Nahiz eta normak betetzea derrigorrezkoa ez den, enpresek geroz eta
gehiago aurkitzen dute kalitatea bermatzeko normen betetzea eskatzen duen
merkatu bat. Tren-industriarako ISO 15085, presio ontzietarako EN 13445,
altzairu egituretarako…

Zertifikazioaren abantailak
1. Erakustea produkzio soldatuak kalitate bermearekin gauzatzeko gaitasuna.
2.Kostuen murrizketa: soldaduraren ondorioz eragindako arazoen kopurua
txikitzen delako eta konponketa gutxiago behar delako.

ERAIKUNTZAN BETE BEHARREKO ARAUAK
UNE EN 1090-1

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren EU 305 Araudia:
eraikuntza produktuak merkaturatzeko baldintza bateratuak
aplikatu behar ditugu. Hau da, Europar Batasunean merkaturatuko
den eta araudiaren arau harmonizatua duten eraikuntza produktuek
CE marka eraman behar dute (ezinbesteko baldintza da).
CE marka eraikuntza produktuaren etiketan, bilgarrian edo emateagirian ikusgai egoteak zera esan nahi du: fabrikatzaileak produktu
horrek prestazio jakin batzuk dituela aitortu duela, eta prestazioen
aitorpena deritzon dokumentu baten bidez merkaturatu duela.
Orobat adierazten du bere gain hartu duela produktu bakoitzerako
Araudiak eta estandar bateratuak ezartzen dituen zereginak
gauzatzearen ardura.

3. Merkatu eta sektore gehiagotarako sarbidea.
4. Zenbait sektoretan lan egin ahal izateko, prozesuen kualifikazioa
ezinbestekoa da. Adibidez, tren-aplikaziotan, eraikuntza sektorean.

EUROPAKO
NORMALIZAZIO
BATZORDEA (ENB)

ENB 135 Lan Taldeak

EKINTZA PROPOSAMENA
Helburua: Enpresei merkatuak eskatzen dizkien arauak
betetzeko informazioa eskaintzea.
Jardunaldia: UNE EN 1090-1:2011 egitura metalikoen
arau
normalizatua.
Uztailaren
1etik
aurrera
derrigorrezkoa izango da eraikuntza sostengatu gisa
erabiltzen diren egitura metalikoetan CE marka ezartzea.
Horiek horrela, bete beharreko arauen informazioa
eskainiko zaie eskualdeko enpresei.

EUROPAKO
NORMALIZAZIO (EN)

EN 1090-1/2/3

EBAO (Europar Batasunaren
Aldizkari Ofiziala)
argitaratzen dute araua
indarrean sarten den data

2014/07/01 indarrean
sartzen da

Nazioartekotzea

Pertsonen garapena

8.5. – INGURUMENAREKIKO ARDURA SEKTOREAN
XIX. mendera arte, errementariak sutegi, ingude eta mailuaren bidez
burutzen zuen metodoa zen metalezko piezak batzerakoan eragina
zuen bakarra. Mende horren hasieran soldatzaile oxiazetilenikoa sortu
zen eta bukaera aldera eman zituen lehen pausuak soldadura
elektrikoak.
Ordutik hona, emaitzak hobetu dituzten aparteko aurrerapen
teknologikoak lortu dirá. Horrela heldu gara gure egunetara, hainbat
soldadura prozesurekin: MIG, MAG, TIG, laserra, plasma, elektroibonbardaketa…
Hala ere, prozesu horiek guztiek betiko printzipioan oinarritzen dira:
batuketa puntuaren tenperatura igotzea metala bigundu edo fusioa
lortu arte, horrela, batuketa masa homogeneoa gauzatzen da, edo
pieza ebaki nahi denean, zatiak banatuta geratzen dira.

Ondorioz, ezinbestez sortuko dira keak eta gasak, aurrerantzean
“soldaduraren keak” terminopean izendatuko ditugunak: Horiek
arnastuz gero osasun kalteak gerta litezke, hala nola, intoxikazio
zorrotzak eta gaixotasun profesionalak, jatorri anitzak izaten
dituztelarik lan bakoitzaren berezko ezaugarrien arabera: soldadura
mota,
soldatutako
materialak,
esposizioaren
jarraipena, aireztapenaren kalitatea…

Soldaduraren eta oxiebaketaren arlo
zabalean lan egiten duten langileei
informazioa eskaintzea izango da lan honen
xede nagusia, euren lan egoera partikularra
edozein dela, kutsatzaileon esposizioa
jasateak eragiten duen arriskuen eta egokiro
kontrolatzeko hartu beharreko prebentzio
neurrien gaineko oinarrizko jokabidea
ezagutu dezaten.

EKINTZA PROPOSAMENAK:

Ke emisioak ekiditeko tresna edo aspirazio sistemen erabilerari
buruzko informazio eskaini. Ke emisioak gutxitzeko izan
ditzaketen aukera desberdinak azaldu eta hauen kostuak.
Lan arriskuen prebentzioaren inguruko jardunaldiak antolatu
langileen lan ingurua egokitzeko eta horiek zaintzeak lanetan izan
dezakeen onura aztertu. Lan gaixotasun batek ekar ditzakeen
kalteak eta kostuak enpresari aditzera eman.

