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1. SARRERA

Jon Gorrotxategi, AMPOko presidentearen gutuna

AMPO osatzen dugun Pertsona guztion konpromisoari esker, 2016ko ekitaldia 
zenbaki onekin ixtea lortu genuen. Hala, fakturazioa % 15 hazi zen 2015arekin 
alderatuta, eta egin genituen inbertsioak 22 milioi euro ingurukoak izan ziren. Hori 
guztia, petrolioaren sektorea jasaten ari den krisi sakona kontuan hartuta –AMPOk 
urteko salmenten % 80 zuzentzen ditu sektore honetara–.

Gizarte konpromisoaren inguruko memoria honetan, AMPOk 2016 urtean zehar bizi izandako gertaera nagusiak aurkituko 
dituzue. Horien artean, aipagarrienak honako hauek dira: AMPO INDIAko lantegi berriaren eraikuntza, moldeaketa 
zeramikoko instalazio berrien inaugurazioa, gure bezeroentzako soluzio berrien garapena, etab. Baina, ororen gainetik, gure 
bezeroekin, Pertsonekin, gizartearekin, ingurumenarekin eta gure kolaboratzaileekin ditugun konpromisoak nabarmendu nahi 
ditugu. Konpromiso sendoak dira, gure xedeak adierazten duen moduan, bidezko giza-garapen jasangarriaren erreferente 
izaten jarraitzeko. 

Duela 52 urte sortu zenetik, AMPOrentzat behar-beharrezkoa da etorkizunera begirako gizarte konpromisoa ekonomiaren, 
gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik, etorkizun jasangarriago bat eraikitzeko.  

Kontseilu Errektorearen buru naizen aldetik, AMPO osatzen dugun guztion ahalegina eskertu nahi nuke, eta etorkizunera 
begira ere proiektu sozio-enpresarial hau sendotzen laguntzera animatu nahi zaituztet guztiok. AMPO, gu guztion proiektua.

JON GORROTXATEGI
Presidentea



PABLO MENDIZABAL
Koordinatzaile orokorra

Pablo Mendizabal, AMPOko koordinatzaile orokorraren gutuna

Merkatuan ziurtasunik ez dagoen testuinguruan, bere irmotasunagatik eta etorkizunaren aldeko apustuagatik nabarmentzen 
da AMPO. Irmotasun horri esker, petrolioaren sektoreak bizi duen krisi handia gorabehera, 2016. urtea arrakastaz amaitu 
dugu. Kooperatibak, historikoki, salmenten % 90 inguru gasaren merkatura zuzentzen zituen arren, aipatu beharra dago, 
aurten, dibertsifikazio-estrategiaren ondorioz, gure aukerak zabaldu eta ehuneko hori % 48ra murriztu dugula. Horrez gain, 
besteak beste, finketa, petrokimika, energia eta meatzaritzaren merkatuak garatu ditugu. 

Guretzat, etorkizuna da garrantzitsuena. Horregatik, aurki hasiko gara plan estrategiko berria diseinatzen. Plan horren 
helburua, merkatu globalean bezeroen beharrei erantzuten dieten irtenbideak eskaintzen jarraitzeko etorkizuneko estrategia 
bat zehaztea izango da. Plan hori egiteko, AMPOko lantalde guztietako kideen ordezkaritza zabala izango dugu, bai eta 
gasa, petrolioa, Industria 4.0 eta 3D fabrikazioa bezalako arloetako aditu gonbidatuen 
partaidetza ere.  Bestalde, bezeroei balio erantsi handiagoa era eraginkorrean eskaini 
eta bikaintasuna lortzeko bidean jarraitzeko helburuarekin, AMPOn LEAN eraldaketa 
proiektu bat abian jarri dugula ere nabarmendu behar dugu. 

Erronka horiei guztiei aurre egiteko, AMPOko Pertsona guztien laguntza beharko 
dugu, bai eta gurekin kolaboratzen duten hornitzaile, unibertsitate, zentro teknologiko, 
start-up, partzuergo, elkarte eta erakundeen laguntza ere. 

Komunitate baten parte da AMPO, eta beraz, guretzat, ezinbestekoa da gure 
inguruarekin harremanetan egon eta gure komunitatearen barneko agente aktiboa 
izatea. 

Pertsonekin, gizartearekin eta ingurumenarekin konprometituta dagoen agente aktibo 
bat, hain zuzen ere.
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2.  2016. URTEA AMPON, 
BEGIRATU BATEAN

Elektrizitatea 
19.621.436 kwh

HORNITZAILE kopurua:

1.100

Bideratu dira 671.000€ 

Finantzatutako proiektu  
sozialen kopurua: 120 

PROIEKTU SOZIALETARA

KONTSUMOAK:

100 Km-ko erradioan 
erositako milaka €-ak: 
32.994.000 €

LANTALDEA

• Idiazabal: 446 pertsona • India: 228 pertsona

• FAKTURAZIOA:  170.380.000 €
• EKITALDIKO INBERTSIOA:  21.597.000 €

• SALMENTAK:

FUNDIZIOKO  
GALDAKETA TONAK: 
3.816 tona

AMPO SERVICE-REN  
ASISTENTZIA KOPURUA: 

103 asistentzia

% 11
% 4

% 15
% 22

% 48

Esportazioak: % 93,79

BALBULAK sektoreka:

Produktu garapen eta  
ikerketa lerroen kopurua: 35

60 herrialdetan gaude

Berrikuntzara bideratzen  
den fakturazioaren % : % 2 

 GNL

 Finketa, 
petrokimika 
eta energia

 Meatzaritza

 Offshore

 Gainerakoa

COFIP FONDOARI  
egindako ekarpena

920.000 €

Gas Naturala
54.758.000 kwh

Ura 
22.782 m3

Plantillaren % 11 emakumeak dira 
Batez besteko adina: 39
Kooperatibistak: % 94

Plantillaren % 4 emakumeak dira

Batez besteko adina: 32

2.093.000 €

PREBENTZIOAREN ETA INGURUMENAREN 
HOBEKUNTZAN EGINDAKO INBERTSIOA:

(Hezkuntza eta Sustapen Kooperatiborako eta 
beste Xede Batzuetarako Nahitaezko Ekarpena)
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3. MISIOA, BISIOA ETA BALIOAK

AMPO pertsonetan oinarritutako proiektu bat da, 
non taldean lan eginez eta komunikazioan oinarrituz, 
pertsona, bezero eta kanpo laguntzaileen asebetetzea 
helburu duena eta honez gain, mozkinak lortuz printzipio 
kooperatiboen marko baten pean, pertsonen garapena 
eta bidezko garapen iraunkorra bilatzen duena.

GURE MISIOA

Fundizioa, balbulagintza eta beste jarduera batzuk 
merkatu globalean eskaintzea, bezeroen beharrak 
asetzeko soluzioak emanez.

GURE BISIOA

BALIOAK ETA KONPROMISOAK

• Bezeroen astebetetzea, etorkizuneko bermea izanik, 
lehentasun nagusia da.

• Pertsonen konpetentzia profesional mailarik altuena 
lortu, sormena ahalbideratu eta sustatuz eta etengabe 
berritzailea den proiektu bateko protagonistak 
bihurtuz.

• Talde lana, zeinaren oinarrian askatasuna, 
erantzukizuna eta lidergotza integratzen diren eta 
kantitate zein kalitatearekin betetzeko konpromisoan 
oinarrituta, efizientzia lortuz elkarbizitzan diharduten.

• Komunikazioa, informazioa eta gardentasuna, 
ezagutzak, esperientziak eta trebetasunak 
elkarbanatzeko, bai eta ardurak onartu eta gauzatu 
eta hauei lotuta egon daitezkeen arriskuak nork bere 
gain hartzeko.

• Hornitzaile, bezero eta gizartearekin gure proiektua 
elkarbanatzea, ilusioz beteriko eta oparoa den 
etorkizun bisio batekin.

• Kalitate, zerbitzu, koste eta segurtasun eta lan 
osasunarekin konpromisoa, honako hauek 
aktibitatearen giltzarri nagusi bezala ulertuz. Guzti 
hau bikaintasuna lortzeko helburuarekin.

Balio horiek AMPOk parte hartzen duen proiektu edo 
jarduera guztietara hedatzen dira.
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4. 2016KO MUGARRI NAGUSIAK

LEHENENGO ALDIZ INDIATIK 
ENTREGATU DA ZUZENEAN PROIEKTU 
HANDI BAT

AMPO INDIAk 7.000 angelu balbulako eskari bat 
entregatu zuen, lehenengo aldiz eta zuzenean, 
Coimbatoreko (India) instalazioetatik. Eskaria Abu 
Dhabiko “Al Taweelah” alumina findegirako zen. 

Tonei dagokienez, hauxe izan da, AMPOren historian, 
bolumen handieneko proiektuetako bat; dena den, AMPO 
POYAM VALVES 1978tik ari da alumina findegietako 
digestio, arazketa, prezipitazio eta kiskaltze unitateak 
balbulez hornitzen.

SAMSUNG C&T-REKIN ELKARTZE 
HITZARMEN GLOBAL BAT SINATU ZEN 
KOREAN
Urtearen lehen seihilekoan, AMPOk “Global Partnership 
Agreement” izeneko hitzarmena sinatu zuen SAMSUNG 
C&T korear ingeniaritzarekin. Korear konpainiaren 
estrategia, sektoreei dagokienez, oso lerrokaturik dago 
AMPOren estrategiarekin, zeren eta biek baitaukate 
arreta jarrita gas natural likidotuan, meatzaritzan eta 
energia plantetan. 

SINGAPORE LNG proiektua da lankidetzan jardun dugun 
proiekturik garrantzitsuenetariko bat. Proiektuaren lehen 
fasea 2011n esleitu ziguten, bigarrena 2012an, eta 
2016an berriz, hirugarren faserako akordioa itxi genuen. 

Bezeroa beti agertu da oso gustura eskaintza fasean eman 
diogun laguntza komertzial eta teknikoarekin; proiektu 
faseko koordinazio eta produkzioarekin, eta baita plantan 
martxan jartzeko ematen dugun zerbitzuarekin ere. Horri 
guztiari esker, bezeroak gugan jarri zuen konfiantza, eta 
ondorioz, hitzarmen globala sinatu zen.   

Kontratu horren ondorioz, AMPOk konpromisoa hartu 
du SAMSUNGekin komunikazioa areagotzeko eta, 
merkatuari begira lehiakortasuna handitzea dute helburu, 
elkarri laguntzeko.

Hori dela eta, urtearen lehen seihilekoan lehen 
mintegia eman genuen Seulen (Korea), helburu honekin: 
merkatuaren egungo egoera aztertzea eta SAMSUNG 
C&T-ko ordezkaritza zabal bati askotariko gai komertzial 
eta teknikoak aurkeztea. 

103 ASISTENTZIA, MUNDU GUZTIKO 
BEZEROEI

AMPO SERVICEK 103 asistentzia baino gehiago eman 
zizkien bezeroei. Izan ere, plantetako teknikariei laguntza 
eman baizitzaien ekipamenduak instalatzean eta plantak 
martxan jartzean, bai eta balbulak mantentzeko lanetan 
ere.  

AMPO SERVICEk beti bermatzen du 72 ordu baino 
gutxiagoan laguntza teknikoa ematea, munduko edozein 
tokitan eta proiektuaren edozein fasetan. Horretarako 
esperientzia handiko profesional talde handi bat dauka 
AMPOk. Gainera, lankidetza estuan lan egiten dute 
balbulen erosketa, instalazio, operazio eta mantentze 
lanetan parte hartzen duten lantalde guztiekin. Hori 
guztia balbulen inguruan dugun ezagutza transmititzeko, 
eta horren ondorioz, gure ekipamenduei plantan ahalik 
eta errendimendurik handiena aterako zaiela eta ahalik 
eta ondoen zainduko direla bermatuz.

BALBULAK

BEZEROAK ETA PROIEKTUAK



2016KO MUGARRI NAGUSIAK · Bezeroak eta proiektuak    7

KOLABORAZIO PROIEKTUA SHELL-EKIN: 
KARGA BESOAK

2016an, AMPOk, SHELLekin batera, lankidetza proiektu 
bat gauzatu zuen teknologia berri bat garatzeko. 
Teknologia horren bidez modu seguruagoan garraiatuko 
da gas naturala Biltegiratze eta Birgasifikazio Unitate 
Flotatzaileetatik (FSRU) kostaldera. Hori hala, goi 
presioa liberatzeko larrialdi sistema bat landu zuten (HP 
ERS), xede honekin: larrialdi egoeretan ekipamenduak 
modu azkar eta fidagarrian isolatu, despresurizatu eta 
deskonektatzea.

54”-KO BOLADUN BALBULAK CORPUS 
CHRISTIRENTZAT 

AMPO POYAM VALVESek espezifikazio altuko 1.000 
balbula baino gehiagoren hornikuntza egin zuen Corpus 
Christi LNG proiekturako, zeinaren erabiltzaile finala 
Cheniere zen. Balbulen % 20 inguru, akzionaturiko 
balbulak izan ziren; horien artean, 48”-rainoko balbulak 
zeudelarik. Balbularik handienak aktuadore pneumatiko 
bat zeukan, eta 44.000 kg pisatu zituen gutxi gorabehera.   

Gainerako balbulak manualak ziren; horien artean, 
54”-rainoko boladun balbulak zeudelarik. 

AMPO SERVICEk, gainera, plantan martxan jartzeko 
zerbitzuak eman zituen.

Aurretik, SABINE PASS proiektuaren 1. eta 2. trenentzako 
ere zenbait balbula jarri zituen AMPOk. Kasu horretan  

bezeroak Cheniere eta Bechtel izan zirelarik, beste 
behin. Balbuletako batzuk HIPPS zerbitzu balbulak ziren, 
36” eta 42”-koak, bi segundo baino gutxiagoan itxiera 
perfektua egiten zutenak. Proiektu honetarako, balbula 
kriogenikoak, ez-kriogenikoak eta metal-metal balbulak 
ere entregatu ziren. Bikaintasuna eta zerbitzu ona tarteko, 
Chenierek eta Bechtelek AMPO POYAM VALVESen 
jarri zuten berriro ere konfiantza Corpus Christiren 
proiekturako.

METAL-METAL BALBULEN EGONKORTZEA

AMPO POYAM VALVESek teknologia zentro ospetsu 
batekin batera lan egin zuen 2016an, kromo karburozko 
eta tungsteno karburozko estaldurarik onenak lortzeko, 
zerbitzu zorrotzetarako soluzio lehiakorren garapen eta 
fabrikazioan lidergo posizioari eustea helburu. Lortutako 
emaitzak benetan izan ziren positiboak, eta gaur egun 
AMPOk merkatuko metal-metal boladun balbularik 
fidagarrienak eskaintzen ditu. 

HAZKUNDEA ETA KONTSOLIDAZIOA 
DIBERTSIFIKAZIO SEKTOREETAN

2016an, altzairu herdoilgaitzezko eta aleazio altuko 
osagaietan nazioarteko marka liderra den AMPO 
FOUNDRYk milaka osagai entregatu zizkien bere 
bezeroei ponpa osagaietarako, itsas sektorerako eta 
energia sorkuntzaren industriarako. AMPO ezaguna 
izan da betidanik balbulagintzarako osagaiak garatzen 
egin duen lanagatik; hala ere, bide berriak ibili eta balio 
erantsi handiagoko osagaiak eskaintzeko xedez, apustu 
handia egin du sektore berrietara hedatzearen alde.

Hori dela eta, galdaketako osagai berrien hornikuntzan 
jardun du. Osagai horien artean, hona hemen 
aipagarriak diren batzuk: bultzagailuak, difusoreak, 
boluta ponpentzako gorputzak, alboko estalkiak, hodiak, 
errodamenduentzako ahokalekuak, ganberak, kazoletak, 
waterjerts-entzako osagaiak, etab., denak ere lehen 
mailako bezeroei zuzenduta. 

Estrategia aldaketa hori egiteko, funtsezkoak izan dira 
moldekatze zeramikoko prozesu berrian egindako 
inbertsioak, SCCa, eta baita mekanizazio planta 
handitzeko etorkizunean egingo den inbertsioa ere. 

FUNDIZIOA



8    2016KO MUGARRI NAGUSIAK · Inbertsioak

AMPO INDIAREN PLANTA BERRIAREN 
OBRAK

AMPOk bere inbertsio planari eutsi zion Tamil Nadu 
estatuko Coimbatoren (India) balbulak fabrikatzeko planta 
berri baten obrak gauzatuta.

AMPO INDIAren instalazio berriok diseinatu, eraiki eta 
martxan jartzeko, 13 milioi euroko inbertsioa egin da, 
eta horrek aukera emango digu herrialdean balbula 
handiagoak egiteko, bai eta filialaren produkzio ahalmena 
handitzeko ere.  

AMPO INDIAren planta berria AMPOren jabetzakoa da 
% 100ean. Plantak 55.000 metro koadroko eremua hartzen 
du gutxi gorabehera, eta bere instalazioetan ondorengo 
guneak dauzka: balbulen muntaketarako instalazioak, 
proba bankuak, pintura, bidalketak, bulegoak, etab. Izan 
ere, egun Idiazabalen dagoen balbula plantaren erreplika 
bat da. AMPOk 2009an lur hartu zuen asiar herrialdean. 
Helburua zen bere bezeroen behar eta eskakizunei 
erantzutea eta merkatuko aukerarik onena eskaini ahal 
izatea. Horretarako, hasieran pabiloi bat errentan hartu 
genuen Coimbatore hirian, eta apurka-apurka haziz joan 
ginen; aldi berean 4 pabiloi errentan edukitzera iritsi ginen 
arte. 20 langilerekin hasi ginen, eta gaur egun 240 pertsona 
inguru dabiltza han lanean. 2017ko martxoan amaituko da 
planta berriaren eraikuntza, eta horrek hasiera emango dio 
produkzio jarduerari instalazio berrietan. 

BARNE SOLDADURA BIDEZKO 
ESTALDURETARAKO TEKNOLOGIA 
BERRIA 

Gure bezeroei errendimendu handiko soluzioak ematen 
jarraitzeko helburuarekin, gutxi gorabehera 0,5 M€ 
inbertitu dugu ekipamendu bertikal batean, barne 
soldadura bidezko estaldurak automatizazio maila handiz 
egiteko. 

Hori lagungarria izango zaigu edozein materialen 
gainean soldadura bidezko orotariko estaldurak eskaintzen 
jarraitzeko, ahalik eta erantzun denbora laburrenean eta 
material bereziak erabiliz. 

AMPOk estaldura mota desberdinak eskaintzen ditu 
osagaietarako, kontuan hartuz tamaina, presioa, 
tenperatura eta materiala; horien artean: Stellite 6, Ultimet, 
Nikel, Inconel 625, Incoloy 825, Colmoloy, kobre-nikela, 
etab. Horiek aplikatzeko, prozedura desberdinak erabiltzen 
dira, esaterako: txapaketa, HVOF proiekzio termikoa 
eta PTA soldadura. Prozesu eta aplikazio berezietarako, 
estaldura eta tenple desberdinak erabiltzen dira zigilatze 
eta kontaktu guneetan, hainbat ezaugarri emateko: 
antikorrosiboa, higadurarekiko erresistentzia, tenperatura 
altuekiko erresistentzia, kokizazioaren aurkakoa, etab. 
Gure zerbitzu teknologikoak eta elkartutako ikerketa 
zentroak lankidetza sendoan aritzen dira proiektu 
guztietan, tratamendu bereziak diseinatzeko, esaterako: 
plasma bidezko nitrurazioa, estaldura mekanikoak eta PVD 
estaldurak.

INBERTSIOAK

BALBULAK
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FUNDIZIOA

MOLDEKATZE ZERAMIKOKO INSTALAZIO 
BERRIEN INAUGURAZIOA

Azaroaren 10ean, moldekatze zeramikoko instalazio 
berria inauguratu zuen AMPOk. Instalazio horri esker, 
tamaina handiko eta geometria konplexuko osagaiak 
eskaini ditzakegu. Prozesuaren automatizazioak, 
gainera, lehiakortasunean gora egiten lagundu digu.

Instalazio berri honi esker, AMPOk moldekatze 
zeramikoan egun duen ahalmena laukoiztu ahal izango 
du, hileko 240 tonara eta eguneko 60 piezara iristeraino.

Inaugurazio ekitaldira multinazional handietako 30 
ordezkari baino gehiago agertu ziren, eta AMPOren 
estrategia kontrastatzeko aprobetxatu zuten eguna. 
Hori guztia, Europako erreferentziako fundizioa izaten 
jarraitzeko.

Moldekatze zeramikoko instalazio berri honekin, 
galdaketako osagaiak eskainiko ditugu balbulagintzarako, 
ponpetarako, itsas sektorerako, bereizketa sektorerako 
eta energia sorkuntzaren sektorerako. ROYCE, 
FLOWSERVE, METSO, VELAN eta sektoreko beste talde 
handi batzuk inaugurazioan izan ziren, eta dagoeneko 
gure teknologian jarria dute konfiantza galdaketako 
osagaiak AMPOn lantzeko.

MEKANIZAZIO PLANTA BERRIAREN 
OBRAK IDIAZABALEN

2016aren hasieran ekin genien, Idiazabalen, osagaiak 
mekanizatzeko planta berria eraikitzeko obrei. 

Mekanizazio planta berria martxan jartzearen helburu 
nagusia zera da: gure bezeroei balio erantsi handiagoko 
osagaiak, mekanizazio ahalmen handiagoa eta zerbitzu 

hobea eskaintzea. Horretarako, egungo plantaren 
ondoan 12.500 m2-ko planta bat ari gara eraikitzen, 
zeinak mekanizazio zentro adimendun berriak izango 
dituen. Planta berria ingurumen irizpide zorrotzen pean 
ari gara eraikitzen; gainera, LEED ziurtagiria eskuratu 
nahi dugu (Leadership in Energy & Environmental Design-
en akronimoa), agiri horrek ziurtatzen baititu eraikin 

sostengarriak. Nabarmentzekoa da planta honetan ura 
modu eraginkorrenean erabiliko dela, eguzki argia ezin 
hobeto aprobetxatuko dela, landare estaldura izango 
duela, etab. Planta berri hau eraikitzeko, AMPOk 20 
milioi euroko inbertsioa egingo du gutxi gorabehera, 
eta gure aurreikuspenen arabera, jarduera 2017aren 
amaiera hasiko da.  

MAGMA SOFTWAREA SIMULAZIO 
KONPLEXUETARAKO

Dibertsifikazio estrategiara egokitzeko xedez, AMPO 
FOUNDRYk diseinuko software batean inbertitu zuen, 
konplexutasun handiagoko simulazioak egin ahal 
izateko. Horri esker, simulazioak egiteko behar den 
denbora murriztu egin da, eta betetze simulazioak ere 
egin daitezke.
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TXIMELETA BALBULEN KONTSOLIDAZIOA

Bezeroen beharrei erantzungo dieten produktu berriak 
garatzeko apustu estrategikoaren barruan, AMPOk 
tximeleta balbula kriogenikoak diseinatu eta fabrikatu 
zituen.

Boladun balbulak eta tximeleta balbulak buelta laurdeneko 
balbulak dira eta on/off aplikazioetarako erabiltzen dira 
batez ere. AMPOk betidanik eskaini ditu boladun balbulak 
holako aplikazioetarako; baina, bezeroen beharrei egoki 
erantzuteko eta behe eta erdi presioko balbulen tartea 

eta tamaina handiko balbulena tximeleta balbulekin ere 
betetzeko helburuarekin, AMPOk tximeleta balbularen 
diseinu berritzaile bat sortu du, eta hori egitearekin batera, 
gainera, holako balbulek zeuzkaten zenbait desabantaila 
konpondu dituzte, erabateko  fidagarritasuna ziurtatuz. 
Ondorioz, AMPO POYAM VALVESek merkatuko tximeleta 
balbula hirukoitz eszentrikorik berritzaile eta fidagarriena 
eskaintzen du gaur egun zerbitzu kriogenikorako.  

Balbula honek AMPOn fabrikatutako juntura elastiko bat 
dauka, zeinaren bitartez itxiera estanko bat ziurtatzen 
duen aplikazio kriogenikoetan. Juntura hori diskoan 
eta balbularen gorputzean finkatzen da , zeinak, 
asentu flotatzaile baten bidez, diskoaren mugimendua 
modu ez-lehenetsian konpentsatzeko ahalmena 
daukan; honenbestez, biraketa momentu altuak ez dira 
beharrekoak. Asentuaren diseinu berria boladun balbulen 
itxiera kontzeptuan oinarritzen da; horregatik deitzen 
diogu “BUTTERBALL zigilatzea”. 

SUBSEA-RAKO BALBULAK

Bezeroei ahalik eta balbula gamarik zabalena eskaintzeko 
xedez, 2016an AMPO POYAM VALVESek martxan eutsi 
dio itsaspeko inguruneetarako espezifikazio altuko 
balbulak garatzeko proiektu bati.  

Itsaspean, 3.000 metrora tenperatura eta presioa 140 ºC 
eta 450 bar izatetik, 6.000 metrora 200 ºC eta 900 bar 
izatera pasa gaitezke; hori dela eta, erronka teknologikoa 
itzela da. 

Erronka horri aurre egiteko, AMPOk AMBAR partzuergoan 
parte hartu du modu paraleloan. AMBARen lehenta-
su nezko helburua zera da: itsas inguruneetan oil & gas 
soluzioetarako produktu eta teknologiak garatzea, 
euskal enpresek sektorean daukaten posizionamendu 
teknologiko eta komertziala hobetu eta sendotu ahal 
izateko, eta lehiakortasunean jauzi bat emateko. 

GOI PRESIOETARAKO THROUGH 
CONDUIT KONPORTA BALBULAREN 
GARAPENA

AMPO POYAM VALVESek goi presioetarako “through 
conduit” konporta balbulak diseinatu eta fabrikatu ditu. 
Merkatuan “Double Expanding Gate valve” izenez 
ezagutzen da. Mutur bietan itxiera sistema energizatua 
daramanez, balbulak itxiera/isolamendu eta arintze 
sistema bikoitza dauka. 

GARAPENA ETA BERRIKUNTZA

BALBULAK
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FUNDIZIOA

AMPOK SCC TEKNOLOGIA PATENTATU 
DU: SHAPED CENTRIFUGAL CASTINGS

AMPO Galdategiak SCC prozesurako (“Shaped 
Centrifugal Castings-en akronimoa) patentea eskuratu 
zuen 2016an. AMPOk dagoeneko inplementatuta 
dauka teknologia hori Idiazabalgo instalazioetan. 

Teknologia hau hodi zentrifugatutik abiatuz garatutako 
prozesu batean datza, zeinaren bitartez, askotariko 
tresna eta teknikak erabiliz, kanpo geometria konplexuko 
osagaiak –esaterako, gorputzak eta egokigailuak– 
ekoitzi ditzakeen. Prozesu honek, gainera, % 70-80 
inguruko errendimenduak ahalbidetzen ditu, eta 
horrek ondorioz, lehiakortasun hobekuntzak dakarzkie 
bezeroei. 

Bestalde, nabarmentzekoa da, baita ere, teknologia 
honek eskaintzen duen kalitate maila. Hare bidezko 
moldakatze prozesuaren lekuan SCC prozesua jarrita, 
hare inklusioak ekiditen dira, eta indar zentrifugoa 
erabiltzeak ere hurrupadurak ekiditen ditu. Gainera, 
elikadurarik erabiltzen ez denez, bero ekarpenak 
saihesten dira ebaketa prozesuan. 

Prozesu berri hau erabat operatibo dago gaur egun 
fundizioan, eta aipatu beharra dago AMPO FOUNDRYk 
dagoeneko entregatu dizkiela erabat fidagarriak diren 
osagaiak sektoreko enpresa nagusiei. 

Gainera, bezeroen beharrei erantzun nahian, 2015ean 
bi makina zentrifugo bertikal berri erosi zituen AMPOk.  
Makina horiekin, AMPO gai da 40”-rainoko bolak ez 
ezik 24” 900psi-ra iristen diren gorputz eta egokigailuak 
ere produzitzeko. 

PIPELINE-TARAKO BALBULEN 
DISEINUAREN OPTIMIZAZIOA

AMPO POYAM VALVESek 2 edo 3 pieza forjatuko boladun 
balbulen diseinua optimizatu du (erabat soldatutakoa) 
trunnion diseinuaren bidez. Diseinu berriarekin, 
minimizatu egiten da fuga arriskua. Izan ere, hauek dira 
balbularik egokienak lurpeko instalazioetarako zein gasa 
garraiatzeko instalazioetarako.

AR BALBULEN DISEINUAREN 
OPTIMIZAZIOA

Bezeroen beharrak zein ziren aztertu ondoren, AMPO 
POYAM VALVESek askotariko hobekuntzak egin zizkion 
bere ar balbularen diseinuari, zeina merkatuan dagoen 
balbularik konplexuenetakoa eta balio erantsirik 
handienekoa den. Produktuaren optimizazioari esker, 
AMPOk eskari garrantzitsuak lortu zituen 2016an 
30”-rainoko ar balbulak fabrikatzeko.

LEHENENGO URRATSAK ALUMINIO 
BRONTZEZKO OSAGAIEN 
FABRIKAZIOAN

2016an, AMPO FOUNDRYk lehenengo urratsak egin 
zituen aluminio brontzezko osagaien fabrikazioan, 
sektoreko bezeroen beharrek hartaratuta. AMPOren 
helburua da bere material gama handitzea, eta baliteke 
aurki aluminio brontzea sartzea bere portfolioan. 
Horretarako, merkatua xeheki aztertu da –hor egon da 
sektorean esperientzia luzea duen teknikari-espezialista 
baten laguntza–, inbertsioak egin dira aipatutako 
materialaren analisia ahalbidetzeko,  
etab. 
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SALMENTA ORDEZKARIEKIN  
KONBENTZIOAK

Gaur egun, AMPOk badauka mundu guztian hedatuta 
dagoen salmenta ordezkari eta agente sare zabal bat, izan 
ere, mundu guztiko 60 herrialde baino gehiagotan dago 
AMPO.

Bost kontinenteetako arlo komertzialen arteko esperientziak 
partekatzeko eta 2017ra begirako estrategia komertzialari 
buruz hausnartzeko, azaroan bai fundizio eta bai balbulen 
dibisioetako ordezkarien urteko konbentzioak egin genituen 
Idiazabalen.

Konbentzio biotan, merkatuaren egungo egoera xehe-
xeheki aztertu genuen, baita datozen urteetarako estrategia 
komertzialak zehaztu ere, gure bezeroen ondoan egotea 
eta haien beharrei erantzutea helburu nagusi izanik.

EKITALDIAK
AMPOren estrategia nagusia bere bezeroak fidelizatzea da, 
haien beharretara egokituz eta lehen mailako produktu eta 
zerbitzuak eskainiz.

AMPOk produktu berrien garapenaren arloan eta 
teknologien arloan plazaratutako azken nobedadeak 
gertutik ezagutzeko, martxan jarri berri diren instalazioak 
ikusteko eta abarrerako aprobetxatu zuten bisitaldia 
ordezkariek.

AMPOK SMITHSONIAN FOLKLIFE 
JAIALDIAN PARTE HARTU ZUEN 
WASHINGTONEN
Smithsonian Folklife Festival delakoa Washingtonen urtero 
ospatzen den jaialdi bat da, eta bere helburua munduko 
kultura desberdinak ezagutzera ematea da. 2016an, 
Euskal Herriko kultura aukeratu zuten eta jaialdia 
aprobetxatzearekin batera, Estatu Batuetako instituzioekin 
harremanak estutzeko xedez, AMPOko ordezkariek 
Washingtonera bidaiatu zuten Eusko Jaurlaritza, Foru 
Aldundiak eta beste batzuekin batera. 

Jaialdian parte hartzeaz gain, hainbat bilera egin zituzten 
energiaren sektoreko 70 bat bezerorekin. 

AMPOKO JUBILATUEN  
EGUNAREN OSPAKIZUNA
Gaur egun kooperatiban diharduten bazkideen eta 
jubilatuen arteko loturari eusteko, kooperatibak AMPOko 
Jubilatuen eguna ospatu zuen urriaren 5ean. 90 bat 
erretiratu bildu ziren aurtengoan guztira, eta AMPOren 
egungo egoera eta etorkizunerako planak ezagutzeaz 
aparte, Pasaiako Albaola museoa bisitatzeko aukera ere 
izan zuten lankide ohiek. Eguna amaitzeko, bazkaria 
egin zen Urnietako Oianume jatetxean. 

URTEKO BATZARRAK

Maiatzaren 20an Idiazabalgo kooperatibaren Ohiko 
Batzar Orokorra egin zen, non urteko kontuak aurkeztu 
eta onartzeaz gain, Kontseilu Errektorearen eta Kontseilu 
Sozialaren parte bat berritu zen. Batzarraren ostean, 
Jon Gorrotxategik kooperatibako Kontseilu Errektoreko 
Presidente kargua hartu zuen.

Bestalde, abenduaren 23an Ezohiko Batzar Orokorra 
bildu zen. Batzar horretan 2017. urterako Kudeaketa 
Plana aurkeztu zen (kooperatiban “Ideiak eta helburuak” 
izenez ezagutzen da). 

Batzar biei amaiera emateko, AMPOko pertsonek 
bazkaria egin zuten.

AMPO POYAM VALVESEK EXPOMIN  
ETA VALVE WORLD AZOKETAN  
PARTE HARTU ZUEN

AMPO POYAM VALVESek erakusketari gisa parte hartu 
zuen, apirilaren 25etik 29ra bitartean, Txileko Santiagoko 
EXPOMIN azokan, azokako 2. pabiloiko 400-2 standean. 
Meatzaritza industriaren ekitaldirik inportanteenetako 
batez ari gara; hori dela eta, konpainiak sektorera 
zuzendutako produkturik onenen lagin adierazgarri bat 
eraman nahi izan zuen erakusketara. Hola, zerbitzu 
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zorrotzerako 8” eta 1500 librako boladun balbula bat 
aurkeztu zuen, baita itsasoko ura garraiatzeko 16” eta 
600 librako konporta balbula bat ere. 

Bestalde, urtearen bukaeran, azaroaren 29tik abenduaren 
1era, sektorean benetan inportantea den beste azoka 
batean parte hartu zuen: VALVE WORLD EXHIBITION AND 
CONFERENCEn. Azoka hau bi urtean behin egiten da 
Düsseldorfen (Alemania) eta munduko balbula industrian 
izaten den ekitaldirik inportanteenetakotzat jotzen da. 

AMPO POYAM VALVES 3. halleko E93ko standean egon 
zen, eta ehunka bezero joan ziren bertara egungo eta 
etorkizuneko proiektuez hitz egitera. 

Produktuen lagin zabala eraman zuten azokara; horien 
artean: 10” eta 2500 librako metal-metal boladun 
balbula bat, Pressure Seal diseinuko konporta balbula bat 
eta baita top entry boladun balbula kriogeniko bat ere. 

SCC PROZESUARI BURUZKO 
PONENTZIA VALVE WORLDEN

Abenduaren 1ean, AMPO Fundizioko zuzendari 
komertziala den Mikel Pujanak ponentzia bat aurkeztu 
zuen Düsseldorfen (Alemania) ospatutako VALVE WORLD 
konferentzian. Ponentzia “Shaped Centrifugal Castings 
(SCC)” delakoari buruzkoa zen, alegia, AMPOk garatu 
eta patentatutako zentrifugatze prozesu berriari buruzkoa. 
Teknologia berri honi esker, balbulen osagaiak –esaterako, 
gorputzak eta egokigailuak– zentrifugatze prozesuaren 
bitartez produzitu daitezke, eta % 70-80raino iristen 
diren errendimendu hobeak lortzen dira; ondorioz, 
gure bezeroentzako prezioak lehiakorragoak dira. 
Lehiakortasunean hobera egiteaz gain, prozesu honek 
badu beste abantaila bat ere: bikaintasuna kalitatean.

IGORPEN IHESKORREI BURUZKO 
PONENTZIA VALVE WORLDEN

Azaroaren 30ean, AMPO POYAM VALVESeko berrikuntza 
zuzendari den Leire Colomok ponentzia bat aurkeztu 
zuen Düsseldorfen (Alemania) ospatutako VALVE WORLD 
konferentzian. Hauxe zen ponentziaren gaia: pareen 
handitzea balbulen paketadura gogor estutzearen 
ondorioz. 

Balbulen egungo merkatuan, sarritan eredu saiakuntzak 
eskatzen dira balbulen diseinuak arau eta espezifikazio 
desberdinen bidez homologatzeko. Barne estankotasunak 
eta igorpen iheskorrek, normalean, saiakuntza programa 
horiek betetzen dituzte. Horien artean bada ordea, 
desberdintasunik, probetarako fluidoetan, ziklo termiko 
eta mekanikoetan, eta ihesen gaineko perdoian. Baina 
denek partekatzen dituzte puntu batzuk: denek erabiltzen 
dute gas lehorra probarako fluido gisa, eta 100 ziklo 
mekaniko baino gehiago egin behar dituzte giroko 
tenperaturan.

Ardatzaren eta estalkiaren arteko estankotasuna 
bermatzen duen grafitozko paketadura daukaten balbulek 

biraketa une altuak behar dituzte gutxieneko igorpen 
mailak lortzeko. Buelta laurdeneko balbuletan berriz, 
biraketa une horiek, ziklo abiadura, balbula materialak 
eta testatzeko beste parametro batzuekin konbinatuta, 
handitze zorrotzak eragin ditzakete balbulen biraketa 
uneen grafikoetan. Horren zergatia azaldu zuen Leire 
Colomok konferentzian. 

AMPO “OIL AND GAS CONFERENCE  
BY PUMPS & VALVES” KONFERENTZIAN

Maiatzaren 31tik ekainaren 1era bitartean, “Oil and 
gas by Pumps & Valves” konferentzia izan zen Bilbon. 
AMPOko hainbat pertsonek beren ponentziak aurkeztuz 
parte hartu zuten bertan. Sektorean nabarmentzen diren 
gai garrantzitsuenen inguruan mintzatu ziren; horien 
artean:

• 4.0 industria eta industria horren aplikazioa 
AMPOn

• Garapen berriak industriarako: balbulen 
monitorizazioas

• Balioa eransten duten kolaborazioak
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ERABATEKO TRAZABILITATEA QR 
KODIFIKAZIOAREN BITARTEZ

4.0 industriaren eta Big Dataren aldeko apustuari irmo 
eutsiz, AMPOk QR kodeen sistema bat inplementatu du 
balbulen trazabilitatea denbora errealean egiteko.

Produkzio prozesuan dagoen balbula bakoitzaren 
identifikazio plakan QR kode ezberdin bat jartzen da 
eta ondorioz, balbula bakoitzari dagokion informazio 
guztia sisteman gordetzen da halako kodeak erabiliz: 
egiten diren proba desberdinak, balbula bakoitzaren 
osagaien eta materialen inguruko informazioa, produkzio 
prozesuaren trazabilitatea, etab. Honela, produktu 
bakoitzari bere historia propioa atxikitzeko gaitasuna 
daukagu, eta historia hori AMPOko pertsona guztien esku 
jar dezakegu klik bakar bat eginda. 

LEAN ERALDAKETA PROIEKTUA 
PLAZARATU DUGU

AMPOn daukagun zerbitzu filosofia gure soluzioen 
diseinutik, fabrikaziotik eta mantentzetik harago doa. 
Badakigu zerbitzuak norainoko garrantzia duen gure 
lehiakideengandik bereizteko; hori dela eta, 2016. 
urtearen bukaeran LEAN eraldaketa proiektua abiarazi 
genuen. 

Proiektu honen helburu nagusietako bat zera da: gure 
bezeroentzako entrega epeak murriztea; horretarako, 
kudeaketa aurreratuko metodoei buruzko espezialistekin 
batera ari gara lanean. 

BESTE NOBEDADE BATZUK 
Proiektuaren oinarriak ezarri ondoren eta gure balio 
katearen analisi zorrotza eta birdiseinua egin ondoren, 
zera aurreikusten dugu: 2017an prozesu desberdinak 
hobeto kontrolatu eta sinkronizatzea, fidagarritasunean 
hobera egitea, material fluxuaren definizio sinpleago eta 
eraginkorragoa egitea, etab. 

Hori guztia helburu bakar batekin: bezeroei balio erantsi 
handiagoa eta modu eraginkorragoan eskaintzea. 

WEBGUNE BERRIA

Maiatzean webgune berria estreinatu zuen AMPOk. 
Nabigazio intuitibo eta funtzionala dauka, eta diseinu 

moderno dinamiko eta garbia. AMPOren webgune 
berrian, konpainiak eskaintzen dituen produktu, zerbitzu 
eta soluzio guztiak aurkitu ahalko dituzue, baita askotariko 
funtzionaltasunak ere, hala nola kontsultak, curriculumak, 
osagaien nahiz ordezko piezen eskariak egiteko aukera, 
katalogoak deskargatu eta bideoak nahiz argazki 
galeriak ikusteko aukera, etab. Halaber, nabarmentzekoa 
da webguneak diseinu arduratsua duela, eta edozein 
gailu motara egokitzen dela.  

Webgune berrian gainera, AMPOri buruzko azken albiste 
eta nobedadeak aurkitu ahal izango dituzue.

Bisita gaitzazu hemen: www.ampo.com
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LINKEDINEN GAUDE

2016az geroztik, gure azken nobedadeen inguruko 
informazioa LinkedIn sare sozial profesionalean eskura 
daiteke. 

Jarrai gaitzazu hemen:

https://www.linkedin.com/company-beta/1721537/

“IN MEMORIAM” JAVIER HORMAZA 

Enpresa guztietan hartzen dira erabaki batzuk enpresa 
horren historiaren bilakabidea markatzen dutenak. 

AMPOren kasuan, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
amaieran balbula banatzaileekiko loturak haustea 
erabaki genuen, amaierako bezeroen beharrei guk geuk 
erantzun ahal izateko.

Erabaki horrek, denborarekin, mundu guztian 
ordezkaritzak sortzea ekarri zuen, eta horrek aukera 
eman zigun merkatu berriak eta produktu berriak lantzeko. 

Estrategia aldaketa berria abian jarrita, hurbileko merkatua 
lantzen hasi ginen eta emaitzak luze itxoin gabe etorri 
ziren: lehen eskariak lortu genituen ingeniaritzetarako, 
findegietarako, alumina plantetarako, FCC plantetarako, 
zentral termikoetarako, planta kriogenikoetarako... 

Garai hartan apenas geneukan erreferentziarik, baina 
bageneukan lantalde konprometitu eta ilusioz beteriko 
bat. Konpromiso horri esker, arduradun teknikoak eta 
erosketa arduradunak konbentzitu genituen gure gaitasun 
eta zerbitzuez.

Baina gure hazkundearen hasiera markatu zuen mugarria 
1982an iritsi zen, 6” eta 300 librako boladun balbula 
gidatuen eskari bat jaso genuenean PETRONORek 
Zierbenako portuan daukan butano kargatokirako.

Hori PETRONOReko pertsonek jarritako konfiantzari 
esker izan zen, eta bereziki, 2016an zendu zen Javier 
Hormazaren laguntzari esker. Lerro hauek baliatu nahi 
ditugu eskerrak emateko emandako laguntzagatik, zeren 
uste baitugu hura izan zela AMPOk egin zuen lehenengo 
pauso inportantea boladun balbula kriogenikoetan lider 
bilakatzerainoko bidean. Goian bego, Javier. 

TXIRRINDULARI ARROPA BERRIA

2016ko udan, AMPOk txirrindulari arropa berria 
estreinatu zuen.

FRANK PLUNKETT SALMENTA 
ORDEZKARI ETA LANKIDEA HIL ZEN

Urriko goiz batean, Estatu Batuetako gure ordezkari eta 
lankidea Houstonen hil zelako albistearekin esnatu ginen. 
Frank sei urte ibili zen gurekin lanean. Urte horietan 
salmenta historikoak lortu genituen Estatu Batuetan, 
Sabine Pass eta Corpus Christi proiektuei esker. Frank oso 
pertsona ezaguna eta maitatua zen bai sektorean baita 
AMPOn ere. Eskerrik asko, Frank. Goian bego. 
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AMPOren lehentasuna da bezeroak gustura 
gelditzea, haien beharretara moldatzea eta 
enpresaren balio nagusiak islatuko dituzten 
produktu, zerbitzu eta soluzioak eskaintzea, hots: 
fidagarritasuna, segurtasuna, zerbitzua, kalitatea, 
berrikuntza eta jasangarritasuna.

5.1.  BEZEROEKIKO 
KONPROMISOA

5. AMPOREN KONPROMISOAK
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Etengabeko aldaketa teknologikoek, ingurumenari 
buruzko araudiek eta segurtasun publikoaren gaineko 
erregulazioak bultzatu egiten dute AMPOko taldea 
alor honetan hobekuntzak egiten jarraitzera. Urrutiko 
kontroleko prozesu berriak, ingeniaritzako soluzio 
berriak, mantentze lan prebentiborako ekipamendu 
berriak eta kontrol sistema berriak: horra hor, eskaintzen 
diren hobekuntzetako batzuk.

AMPOrentzat, bere produktuen fidagarritasuna funtsezkoa 
da, eta proiektu berrien garapen prozesuei lotuta dago.

Berrikuntzan egiten den etengabeko inbertsioak berekin 
ekarri du AMPOren soluzioek fidagarritasun optimoa 
edukitzea, eta hori dela eta, gaur egun milioika balbula eta 
galdaketako osagai ditugu jardunean 5 kontinenteetako 
ehunka plantatan. 

Goi presiopean eta tenperatura altuko zikloetan lantzen 
diren balbulen errendimendu bikainak Segurtasunaren 
Osotasun Mailaren arauak betetzen ditu (SIL).

AMPO POYAM VALVESek, gainera, balbula sendoak 
eskaintzen ditu, eta teknologia aurreratuak aplikatzen 
ditu alor hauetan:

Diseinua: saiakuntza fluido dinamikoak, kalkulu sismikoak, 
analisi mekanikoak, simulazio termikoak, P & ID analisiak, 
elementu finitu bidezko analisiak, pare errealen probak, 
etab.

Materialak: AMPOk badauka bere fundizio propioa, 
zerbitzu bikaina eta kalitate goreneko osagaiak 
eskaintzen dizkiena bai balbulen dibisioari bai bezero 
guztiei, fabrikazio prozesuan integraturik lan eginez. 
Horretaz gain, nabarmendu behar da gaur egun 
berrikuntza arloa abangoardiako diseinuak lantzen ari 
dela higadurak ekiditeko eta estaldura berriak garatzeko, 
elkar ukitzen duten gainazalen arteko marruskadura 
saihesteko. Produkturik onenak ekidin egin dezake 
korrosioa, urradura, atxikidura eta erosioa, eta honola 
balbulen bizitza erabilgarria luzatu. 

AMPOrentzat ezinbestekoa da bere produktuen fidagarri-
tasunak gehieneko segurtasuna bermatzea plantan. 

Horregatik, AMPO SERVICEk laguntza teknikoa 
ziurtatzen du 72 ordu baino gutxiagoan, munduko 
edozein bazterretan eta proiektuaren edozein fasetan; 
horretarako, esperientzia handia daukan profesional 
talde zabala dauka. Hori hala izan dadin, lankidetza 
estuan dihardugu balbulen erosketan, instalazioan, 
operazioan eta plantako mantentze lanetan inplikatuta 
dauden lantalde guztiekin. Helburua zera da: balbulen 
gainean dakiguna transmititzea eta horrekin batera, gure 
ekipamenduen segurtasun optimoa, errendimendua eta 
mantentze lana bermatzea plantan.

GURE SOLUZIOEN SEGURTASUNA 
ETA FIDAGARRITASUNA 
LEHENESTEN DITUGU
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ZERBITZUA

AMPOn, eskaria egin aurretik ekiten zaio zerbitzuari. 
Horretarako, AMPOn behar adina espezialista inplikatzen 
da, bezeroarekin eskuz esku, behar diren eskakizunak 
zehazteko. AMPOk kasu bakoitza aztertzen du, eta bere 
ahalmen teknologikoari esker, pertsonalizatu egin dezake 
balbula edo osagai bakoitza aplikazio eskakizunen 
arabera, baita baldintzarik muturrekoenetarako ere. 

Soluzioak ekoizteko prozesuan zehar, bezeroekiko 
komunikazioa etengabea da. Izan ere, produktuak 
entregatu arte, laguntza eta zerbitzu integrala eskaintzen 
zaizkie bezeroei: 

• Horretarako, project manager delakoek osatutako 
lantalde bat daukagu. Lantalde horrek ziurtatzen du, 
hain zuzen, produkzio planak betetzea. 

• Bestalde, oraintsu kodifikazio sistema bat ezarri 
dugu produkzioan, balbulen erabateko trazabilitatea 
denbora errealean bermatzeko.  Ondorioz, balbula 
bakoitzari dagokion informazioa kode hauen 
bidez gordetzen da sisteman: egiten zaizkien 
proba desberdinak, osagaiei buruzko informazioa 
eta balbula bakoitzaren materialak, produkzio 
prozesuaren trazabilitatea, etab. Honela, produktu 
bakoitzari bere historia atxikitzeko gaitasuna 
daukagu, eta pertsona guztien eskura jar dezakegu 
klik bakarra eginda.

Baina zerbitzua ez da bezeroari balbulak entregatzen 
zaizkionean bukatzen, zeren eta balbulak entregatu eta 
gero, instalazioari, martxan jartzeari eta abarri buruzko 
aholkularitza ematen baitugu, ad hoc zerbitzuak emateaz 
gain. Hala nola mantentze zerbitzuak, formakunza, 
osagaien birjarpena, etab. 

AMPOren zerbitzu filosofia diseinutik, fabrikaziotik 
eta mantentzetik harago doa. Kontua da bezeroaren 
behar guztiei estaldura ematea, eta horretarako gauzak 
konpontzeko daukagun gaitasun guztia jartzen dugu: 
altzairuzko zinezko konpromiso bat.
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KALITATEA
txostenekin eta ziurtagiriekin dokumentatzen dira, talde 

efiziente eta oso-oso kualifikatu batek koordinatzen ditu 

zuzenean, eta beti kalitatea bermatzeko barne zein 

kanpo prozeduren eta arauen arabera egiten dira. Fase 

guztiak, erosteko agindua jasotzen denetik proba ez-

suntsitzaileak egiten diren arte, mekanizazioa, muntaketa, 

probak egitea, pintura eta enbalatzea, denak egiten 

dira Kalitatea Bermatzeko Eskuliburuetan xedatutako 

araudiekin bat etorriz.

AMPOn languneak ditugu ikuskatzaileek eroso lan egin 

eta erabateko askatasunez mugitu ahal izan daitezen.

Halaber, instalaziorik modernoenak ditugu saiakuntzak 

egiteko, baita barne kalitatea kontrolatzeko langileak 

ere, oso kualifikatuak, gure balbulen fidagarritasuna 

bermatzeko. Saiakuntza ez-suntsitzaileak egiten ditugu, 
hala nola: X izpiak, likido sarkorrak, ultrasoinuak, 
partikula magnetikoen saiakuntzak, PMI (Materialen 
Identifikazio Positiboa), inpaktuko saiakuntzak, ikuskapen 
bisualak, saiakuntza hidrostatikoak, saiakuntza 
pneumatikoak, saiakuntza kriogenikoak edo tenperatura 
baxukoak, isurketa iheskorrak, hutseko saiakuntzak, 
tenperatura altuko probak, goi presioko probak, etab.

Gure kudeaketaren oinarrian kalitate araurik zorrotzenak 
daude, eta horiek dira AMPOri bezeroen beharretara 
ondoen egokituko den produktua garatzea ahalbidetzen 
diotenak.

AMPOrentzat kalitatea funtsezkoa da eta ondorioz, gure 
ekoizpen prozesuak kalitatea bermatzeko sistema bat 
ezarriz inplementatzen eta kontrolatzen dira. Prozesu 
horiek 1991z geroztik daude homologatuta ISO 9001, 
API espec Q1 eta 6D eta SIL 3 arauekin, eta merkatuko 
kanpo erakunderik garrantzitsuenek ziurtatu dituzte; 
horien artean, Lloyd’s Registerrek, Bureau Veritasek (BV), 
Det Norske Veritasek (DNV) eta American Bureauk (ABS).

Gure ekoizpen arlo guztietan tarteko eta amaierako 
ikuskapenak egiten dira. Ikuskapen horiek dagozkien 
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BERRIKUNTZA

AMPOn konprometituta gaude berrikuntzarekin, eta 
horretako ingeniaritza talde handi bat dugu produktu, 
teknologia eta sistema berriak garatzen diharduena. Gure 
taldeak landutako proiektuak kontu handiz egokitzen 
dira bezero bakoitzaren eskakizunetara eta, bezeroaren 
beraren ingeniari taldearekin lankidetzan, etengabe 
hobetzen ditugu gure ezagutzak.

Halaber, etengabe kolaboratzen dugu nazioarteko 
ikerketa zentroekin eta unibertsitate ospetsuekin.

Fundizioari dagokionez, produktuak optimizatzen 
laguntzen diegu gure bezeroei, lehiakorragoak izan 
daitezen eta merkatuko produkturik fidagarrienak eskaini 
ditzaten. 

2016an produktu garapeneko eta ikerketako 35 lerro 
izan genituen irekita AMPOn; horrez gain, 3,5 milioi 
euro inguru bideratu genuen ikerketara. Hau da, 
kooperatibaren inbertsioen % 15 gutxi gorabehera.
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JASANGARRITASUNA

Ingurumenarekiko errespetu sakona sentitzen dugula 
eta, gure balbuletan soluzio teknologiko berriak gehitu 
ditugu. Ingurumenean sortzen dugun inpaktua murriztea 
ezinbesteko helburua da guretzat; beraz, oso gogor lan 
egiten dugu balbulen errendimendua hobetzeko, “zero 
igorpen” izango duten balbulak lortzeko.

Gure produktuak garatzeko ekodiseinuaren prozesuan 
oinarritzen gara, ingurumen inpaktu txikia izango duten 
soluzioak bermatzeko.

Hona hemen gure helburu teknologikoan arrakasta 
izateko funtsezko faktoreak: “praktikarik onenak” barruko 
zein kanpoko zigilatzean, pareak urritzeko hobekuntzak, 
ekipamenduen pisua murriztea eta, halaber, balbulen 
errendimenduan “zero igorpen” lortzeko soluzioak.  
AMPO POYAM VALVESen helburua da balbula berdeak 
gure ohiko lan fluxuaren parte integrala izatea.

Horretaz gain, produkzioari eragiten dioten prozesu 
guztiak etengabe ikuskatzen ditugu, planta berrien 
garapenean energia iturri berriztagarriak sartzen ditugu, 
etab. Ekimen horien helburua da ingurumenari egin 
dakiokeen edozein kalte kontrolatu eta minimizatuko duten 
ideiak eta kudeaketa sistemak garatzea eta aplikatzea.

Gainera, AMPOren produktu guztiak ISO 14001 arauaren 
arabera fabrikatzen dira.
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AMPOren definizioan, aipatzekoa da pertsonetan 
oinarritutako proiektu bat dela, helburuetara 
orientatuta dauden lantalde autokudeatuek 
dihardutela bertan, talde horiek zerbitzu bikaina 
eta kalitate optimoa eman nahi dutela, eta bezeroei 
soluzio berritzaile eta errentagarriak eskaini nahi 
dizkietela. Helburuak estrategia korporatiboarekin 
lerrokatuta daude eta taldean adosten dira; 
ondoren, kooperatibako batzar orokorrak onartzen 
dituelarik.

5.2.  PERTSONEKIKO 
KONPROMISOA

5. AMPOREN KONPROMISOAK
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ENPLEGUAREN BILAKAERA ENPLEGUAREN KALITATEAAMPOko taldea, gaur egun, 700 pertsona inguruk 
osatzen dugu; horien artean daude Idiazabal eta Indian 
dabiltzan langileak, bai eta gure sare komertzial zabalean 
dihardutenak ere. AMPOn, pertsonen ongizatea eta 
gogobetetasuna lehentasun dira. Horren erakusgarri, guri 
buruzko hainbat aspektu aurkituko dituzue ondoren, gure 
antolaketa ereduaren inguruan, gure enplegu politikaren 
eta pertsonen kudeaketaren inguruan, gure segurtasun 
ereduaren eta lan osasunaren inguruan, etab.

Grafiko honetan, enplegua sortzearen alde egin dugun 
apustua islatzen da. Gainera, nabarmendu behar da 
2015ean lehertu zen petrolio krisia gorabehera, AMPOk 
bere lanpostu guztiei eutsi diela, inor kaleratu barik: 

Idiazabalgo langileen % 94 bazkide kooperatibistak ziren 
2016aren bukaeran; gainerako % 6, berriz, bazkidegai 
izateko prozesuan kontratatutakoak. Datu hori, berez, 
AMPOn pertsonak kudeatzeko zereginean urteetan egin 
den politikaren erakusgarri da. Izan ere, kontratazioak ez 
dira egiten produkzio kargen arabera, soilik etorkizunean 
sendotu beharreko lanpostuak beteko dituzten pertsonak 
kontratatzen baitira. 
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KUDEAKETA EREDUA

AMPOko pertsonak gogobeteta egotea gure lehentasun 
behinenetako bat da, eta horretarako, pertsonetan 
oinarritzen den antolaketa eta kudeaketa estilo horizontal 
bat daukagu, non langile bakoitzaren gaitasun 
profesionalak indartzen diren, non lidergoa, parte 
hartzea, konfiantza eta komunikazioa sustatzen diren, 

betiere taldean eta modu autokudeatuan lan eginez, 
gardentasuna eta askatasun arduratsua bultzatuz, etab. 

Definizioaren arabera, pertsona aske baina arduratsuek 
osatzen dute gure enpresa, non ez dagoen lekurik ez 
“kontrolaren” kontzepturako, eta ondorioz, ezta enpresa 
hierarkiko klasikoaren kontzepturako ere. Gaur egun, 
lantalde bakoitza bere kudeaketa osoaz arduratzen da, 
enpresa osoak adostutako helburuekin bat etorriz.

Zuzendaritza kontseilu batean zentralizatutako 
kontrol eredu bat izan beharrean, AMPOren kasuan 

Pilotaje Taldea daukagu, non lantalde guztiak dauden 
ordezkatuta. Bertan koordinatzen eta orekatzen dira lan 
kargak, erabakiak inposatu beharrik gabe. Honenbestez, 
inposizioek sortzen duten tentsioaren lekuan, guk 
helburuen lorpenak dakarren tentsioa jartzen dugu. 
Gainera, aipatzekoa da bulego guztiak produkzio 
instalazioak dauden maila berean kokatuta daudela, 
denak ere leku ireki eta argitsuak direla, komunikazioaren 
eta gardentasunaren mesedetan. Zerbitzu teknologikoak –
ingeniaritza, erosketak, prozesuak, kalitatea...–, gainera, 
produkzio zentroetatik are gertuago daude.
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FORMAKUNTZA

AMPOk bi urterako formakuntza plan bat dauka. Plan 
horretan jasotzen da pertsonen ezagutza, trebetasun eta 
jarrerekin zerikusia daukan guztia, urtero hartzen ditugun 
erronka berrietara egokituz joateko, enpresako pertsonen 
polibalentzia maila handitu ahal izateko eta malguagoak 
izateko.  

Gure soluzioen konplexutasunak eta bezeroen exijentzia 
mailak gora egin dutela eta, hala arlo komertzialean nola 
ingeniaritzarenean, 2016an Formakuntza plan berri bat 
zehaztu eta ezarri genuen, horretarako 264.900 €-ko 
inbertsioa egin ondoren. 

2016an, AMPOk 8.050 prestakuntza ordu jaso zituen, 
92 prestakuntza ekintzatan banatuta. Nabarmentzeko 
modukoa da, gainera, prestakuntza ekintza desberdinetan 
226 pertsona prestatu zirela guztira (439 bertaratze izan 
ziren). (Lehenengo kopurua prestatutako pertsona kopuruari 
dagokio, eta bigarrena, berriz, bertaratzeen kopuruari  
→ pertsona bera zenbait ikastarotara ager daiteke).

Formatutako pertsona bakoitzak 35,62 ordu sartu zituen 
batez beste 2016an.

Hauek izan ziren, besteak beste, emandako formakuntza  
saioak:

→ Hizkuntza ikastaroak: ingelesa, txinera, italiera, 
frantsesa, euskara, alemana, portugesa, japoniera. 

→ Eragingailu pneumatiko eta elektrikoei buruzko 
ikastaroak.

→ Araudiei buruzko ikastaroak.
→ Simulazio ingeniaritzari buruzko ikastaroak.

→ Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari 
buruzko ikastaroak.

→ Programazioari buruzko ikastaroak.
→ Proiektuen kudeaketari buruzko ikastaroak.
→ BIM eta 4.0 industriari buruzko ikastaroak.
→ Aholku salmentari buruzko tailerra.
→ Pinturako ikuskatzaile titulazioa eskuratzeko 

trebakuntza.
→ Instalazio erradioaktiboetako operadoreentzako 

ikastaroa.
→ Metalografia eta saiakuntza mekanikoei buruzko 

ikastaroak.
→ Oinarrizko bendaje funtzionalari buruzko ikastaroa.
→ Roboten programazio eta operazioari buruzko 

ikastaroa.
→ “Solid Works” diseinu softwareari buruzko 

formakuntza.
→ Segurtasun eta ingurumen alderdiei buruzko 

ikastaroa produktu kimiko azidoak erabiltzeko.

→ Metalurgiaren taldera bideratutako ingeniaritza-
rako balbulei buruzko mintegia.

→ Laneko arriskuen prebentzioaz sentsibilizatzearen 
inguruko konferentziak.

→ GTD eta tresna digitalekin laneko produktibitatea 
hobetzeari buruzko ikastaroa.

→ Orga jasotzaileak eta zubi garabiak maneiatzeari 
buruzko segurtasun ikastaroa.

→ Estaldurei buruzko ikastaroa.
→ Lehen sorospenei buruzko prestakuntza.
→ Autobabesaren inguruko prestakuntza.
→ Etab.

Bestalde, aipatzekoa da, baita ere, Idiazabalgo eta 
Indiako planten artean dagoen pertsona fluxu etengabea, 
lankideak askotariko gaietan formatzeko helburuarekin; 
gai horien artean: balbulen muntaketa, kalitatea, pintura, 
bidalketak, ingeniaritza, etab.
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KOMUNIKAZIOA ETA 
KUDEAKETAN PARTE HARTZEA

Komunikazioa, funtsezko faktore estrategikoa da 
AMPOrentzat, ezinbesteko tresna baita estrategia 
korporatiboari buruzko informazio guztia partekatzeko, 
bai AMPOko pertsona guztiekin, bai beste interes 
talde batzuekin, hala nola bezero, hornitzaile, gizarte, 
kolaboratzaile eta abarrekin. 

Ondorioz, gaur egun badauzkagu bi talde: alde batetik, 
barne komunikazioko talde bat, eta bestetik, kanpo 
komunikazioko talde bat.

Kanpo komunikazioko taldearen helburu nagusia zera 
da: urteko komunikazio estrategia eta plan bat zehaztea, 
zeinaren helburua baita AMPO marka nabarmentzea, 
hala merkatuan nola gizartean, gure egungo 
posizionamenduari eutsiz eta bikaintasuna, konpromisoa 
eta halako balioak transmitituz. 

Barne komunikazioaren helburua, berriz, bestelakoa da, 
xede publikoa ere bestelakoa baita. Talde honen helburu 
nagusia da barne estrategia eta komunikazio plana 
zehaztea, kolektiboak behar duen informazioa adostu eta 
gero. Talde honetan kolektibo osoa dago ordezkaturik; 
bertan parte hartzen dute koordinatzaile nagusiak, 
Presidenteak, Kontseilu Errektoreko eta Kontseilu 
Sozialeko kideek, pertsonen arloko arduradunak, 
informatika arlokoak, zuzeneko eta zeharkako pertsonek, 
etab. Hori guztia, AMPOko kide izatearen sentimendua 
handitzeko xedez.

Beraz, AMPOk barne komunikazioko urteko plan bat 
dauka gaur egun, eta plan horren bidez pertsonen 

eta lantaldeen artean informazio fluxu egokia egotea 
bermatzen da. 

Barne komunikazio optimoa bermatze aldera, enpresan 
badaude askotariko foroak eta barne komunikazioko 
tresnak: 

KOMUNIKAZIO FOROAK

→  Batzar Orokorra:

Enpresaren helburua nabarmen agertzen den organo 
gorena da. Kooperatibako bazkide langileek ordezkatzen 
dute, eta AMPOren Estatutu Sozialen bidez arautzen 
da. Bazkide guztiek dauzkate eskubide eta betebehar 
berberak (pertsona bat, boto bat), eta erabakiak hartzen 
dituzte beren eskumeneko gaietan; horien artean: 
Kontseilu Errektoreko, Zaintza Batzordeko eta Kontseilu 
Sozialeko kideen izendapena, kontuen eta balantzeen 
onarpena, soberakinen banaketa, kudeaketa soziala, 
Barne Erregimeneko Arautegian eta Estatutu Sozialetan 
aldaketak egitea, etab.

Maiatzean izaten den Ohiko Batzar Orokorrean, urteko 
kontuak aurkezten eta onartzen dira; abenduan, berriz, 
Ezohiko Batzar bat egiten da, non hurrengo urterako 

ideiak eta helburuak aurkezten eta onartzen diren. Hau 
da, Kudeaketa Plana. 

Bestalde, Batzar Orokorra bildu baino egun batzuk 
lehenago, kolektibo osoari irekita dauden informazio 
bilerak egiten dira, Batzarreko edukiak xeheki 
azaltzeko eta, hola, kolektiboaren feedbacka jasotzeko 
helburuarekin. 

→  Pentsamendu estrategikoak:

Urtearen amaieran, koordinatzaile nagusia buru duen 
eta lantalde guztiak ordezkatzen dituen talde zabal 
batek kooperatibaren Plan Estrategikoa ikuskatzen eta 
eguneratzen du; hola, kooperatibaren estrategia unean 
uneko egoerara etengabe egokituz joan daiteke.

→  Hileko bileren hedapena:

Kooperatibako Pilotaje taldean (Zuzendaritza Kontseilua) 
eta Kontseilu Errektorean hilero hartzen eta erabakitzen 
diren ekintza, erabaki eta abarrak kolektibo osoari 
helarazteko, organoak hilean behin biltzen dira aste 
berdinean. Bilera horietan, xeheki aztertzen dira 
hileko emaitzen kontuak eta kontuok urteko “ideia eta 
helburuekiko” izan duten bilakaera (Kudeaketa Plana), 
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egoki diren inbertsioak baloratzen dira, ekintza berriak 
martxan jartzen, etab., besteak beste: 

• Hilaren bigarren asteazkena: Pilotaje Taldea  
–kooperatibaren organo betearazlea– biltzen da, 
koordinatzaile nagusia buru.  

• Hilaren bigarren ostirala, goizez: Kontseilu 
Errektorea biltzen da. Batzar Orokorrean 
aukeratutako bederatzi bazkidek osatzen dute 
Kontseilu Errektorea, eta berari bakar-bakarrik 
dagokio Kooperatibaren administrazioa eta 
ordezkaritza. Gainera, Legeak edo Estatutuek 
beste organo sozial batzuei berariaz gordetzen 
ez dizkieten ahalmenak erabiliko ditu. Era berean, 
Kooperatibaren jarduera nagusiak eta indarreko 
legeek eta Estatutuek eskatzen dituzten funtzio 
guztiak bete behar dituen organo eskuduna da. 

• Hilaren bigarren ostirala, arratsaldez: Kontseilu 
Soziala orduan biltzen da. Bertan, koordinatzaile 
nagusiak eta Kontseilu Errektoreko presidenteak 
hileko erabaki, ekintza, emaitzen kontu eta 
abarren deskargua egiten dute. Kontseilu Sozialak 
lotura lanak egiten ditu Kontseilu Errektorearen, 
Koordinazioaren eta bazkideen artean bazkide 
langileen laneko gaien inguruan, informazioaren, 
aholkularitzaren, kontsultaren eta iradokizunen 
bitartez. Kontseilu Soziala, berez, kooperatibako 
arlo desberdinetako ordezkariek osatzen dute, 
eta egon ere, kolektibo osoa dago bertan 
ordezkaturik.

• Hurrengo astea: Kontseilu Sozialean aztertutako 
gaiak pertsona guztiei transmititzen zaizkie 
arlo edo lantalde bakoitzean biltzen diren 
kontseilutxoen bitartez. Lantalde bakoitzak 
bere ordezkari sozialak aukeratzen ditu, eta 

ordezkarion bitartez, Kontseilu Sozialean 
aztertutako gaien gaineko informazioa jasotzen 
dute. Beraz, ordezkariek kezka eta iradokizunak 
eramaten dituzte Kontseilutxotik Kontseilu 
Sozialera, bertan aztertu eta eztabaida daitezen. 
Kontseilutxoak benetan dira foro garrantzitsuak, 
instituzio eta enpresa testuinguruari buruzko 
informazioa emateko eta jasotzeko baliagarriak 
dira eta.

→  Plangintza:

Astean behin lantalde guztietako liderrak biltzen 
dira hurrengo asteko produkzioa planifikatzeko 
eta helburuekiko konpromisoak hartzeko. Gero, 
lantaldeetako liderrek beren taldekideei helarazten diete 
bilera horietan aztertutako informazioa.  

→ Lantalde bilerak:

Lantalde gehienek egunero, astero, etab. egiten dituzte 
bilerak, beharren arabera. 

KOMUNIKAZIO KANALAK 

→  Jakintzazu:

Astean behingo informazio buletin hau hiru eletan idatzia 
dago (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) eta 8 bat 
orrialde izaten ditu gutxi gorabehera. Buletina 2010ean 
hasi zen argitaratzen eta kooperatibako pertsona guztiei 
helarazten zaie, astero, posta elektronikoz edo paper 
formatuan. Aldizkarian, AMPOren gaurkotasunari 
buruzko artikulu eta albisteak argitaratzen dira. 
Bertan idazten dute koordinatzaile nagusiak, Kontseilu 
Errektoreak eta kooperatibako lantalde guztiek (talde 
komertziala, ingeniaritza, kalitatea, India, AMPO Service, 
komunikazioa, berrikuntza, produkzioa, erosketak, 

informatika, prebentzioa eta ingurumena, pertsonal 
taldea, etab.), asteroko bisiten agenda eta urtebetetzeak 
argitaratzeaz gainera. 

→  Iragarki taulak eta pantailak:

Oharrak argitaratzeko, iragarki taulak erabiltzen dira, 
baita enpresako zenbait gunetan jarritako pantailak ere. 
Horietan, premiazko jakinarazpenak, asko eta askotariko 
informazio oharrak, bisitak, pertsonal taldearen idazkiak, 
egutegia, indizeen taulak, enpresako askotariko 
zerbitzuen ordutegiak, etab. jartzen dira.

→  Posta elektronikoak eta telefonoak: 

Gaur egun, AMPOko ia langile guztiek eskuragarri 
daukate helbide elektroniko pertsonal bat edo talde 
helbide bat; baita telefono bat ere.
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BERDINTASUN PLANA

AMPOk emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 
erakunde laguntzailea izatearen errekonozimendua jaso 
zuen Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundearen 
eskutik, badaukalako Berdintasun Batzorde bat eta 
indarrean dagoen Berdintasun Plan bat.

Hona hemen Planaren helburuak:

• Kooperatiban berdintasunaren printzipioa babestea 
eta printzipio horren aplikazioa sustatzea.

• Langile berriak kontratatzerakoan, aukera berdin-
tasunaren printzipioa bermatzea.

• Pertsona guztiei aukera berberak bermatzea bai 
ekonomiaren alorrean bai garapen profesionalaren 
alorrean.

• Ahozko nahi idatzizko adierazmoldeen berdinta-
sunezko erabilpena sustatzea.

• Lan bizitza eta familia bateragarri egiten 
laguntzea, eta horretarako, lanaldi murrizketak 
eta ordutegi malgutasuna ahalbidetzea. 2016an 
adibidez, lanaldia murrizteko eskari guztiak 
onartu ziren. 

• Sexu jazarpen eta diskriminazio kasuak prebenitu 
eta konpontzea. Horretarako, AMPOk badauka 
protokolo ondo xehatu bat.
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LANEKO  
ARRISKUEN PREBENTZIOA

AMPOn konpromiso irmoa hartua dugu laneko arriskuen 
prebentzioarekin. Hori dela eta, etengabe ibiltzen gara 
arrisku potentzialak, intzidenteak nahiz jokabide ez-
seguruak ikuskatzeko, ikuskapen programatuak egiteko, 
etab., beti ere langile guztien segurtasun eta osasun 
baldintzak hobetuz joateko. Hori guztia, lege eskakizunak 
(Laneko Arriskuak Prebenitzeko Legea) bete eta OHSAS 
18001 Araua erreferentziatzat hartuz. 

Gai honi dagokionez, kooperatibaren helburuetako bat 
zera da: prebentzioa AMPOren erabaki eta jarduera 

multzo osoan integratzea, prebentzioa gu guztion 
erantzukizuna dela jakitetik abiatuz. Ondorioz, parte 
hartzea eta kontzientziazioa ahalik eta handienak izan 
daitezen, AMPOk bi lantalde dauzka martxan gaur egun: 

→ Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordea, zeina hiru 
hilean behin biltzen den.

→ Prebentzio Taldea, zeina hilean behin biltzen den, 
Prebentzio Plana garatzeko eta plan horri segimendua 
egiteko.  

Hona hemen prebentzioaren gaian 2016an egin ziren 
hobekuntza garrantzitsuenetako batzuk: 

• Aplikazio informatiko bat ezartzea enpresa 

jardueren koordinazioa kudeatzeko. Programa 
honek aukera ematen du enpresaren eta kontraten 
artean informazioa trukatzeko, enpresa jardueren 

antolaketa, kudeaketa eta koordinazioa optimoak 
izan daitezen. Honenbestez, kontratek aplikazio 
informatiko horretarako sarbidea daukate, 
eta bertan, beren jardunerako behar duten 
dokumentazio guztia erabat eguneraturik topatzen 
dute. 

• Laneko segurtasun eta osasunari buruzko 
alderdien definizioa eta garapena, mekanizazio 
pabiloi berriaren obran.

• Deskoipeztatze eta pintura kabinak ATEX araudira 
egokitzea.

• Robot bat instalatzea piezak zeramizatzeko, hala 
ergonomian nola higiene industrialean hobekuntza 
nabarmen bat egiteko. 

• Kaxak jartzeko eta Replicast-a iragazteko 
gunerako hobi bat egitea.

• Etab.

Bestalde, aipatzeko modukoa da, baita ere, prebentzioari 
buruzko prestakuntza ikastaroak ere eman zirela, hala 
nola: 

• Orgen eta zubi garabien maneiuari buruzko 
ikastaroa.

• Produkzioko arduradun guztiei prebentzioaren 
inguruan emandako oinarrizko mailako ikastaroa.

• Labeetako segurtasunari buruzko prestakuntza, 
estaldurei buruzko informazio zabalduarekin.

• Desugerketa arloan produktu kimiko korrosiboak 
manipulatzeari buruzko prestakuntza.

Amaitzeko, urteko simulakroa ere egin zen, ezarrita 
dagoen Autobabeserako Planaren barruan.
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LANEKO OSASUNA

Gaur egun AMPOk baditu zerbitzu mediko bat eta 
fisioterapia zerbitzu bat, kooperatibako langile guztien 
eskura daudenak. 

Zerbitzu medikoak langile guztien osasunaren zaintza 
egiten du. Langileen arteko interakzioa eta beraien 
lan baldintzak aztertu eta analizatzen ditu, eta 
honela, osasuna kaltetu dezaketen gaixotasunak goiz 
detektatzeaz gain, langileek laneko zereginak betetzeko 
izan litzaketen muga posibleak zehazten ditu. Hori guztia 
hasierako eta aldizkako azterketa medikoen bidez egiten 
da, aurrez zehaztutako protokolo eta proba espezifikoen 
arabera, bereziki sentikorrak diren langileak eta beren 
zereginak betetzeko gai ez direnak identifikatuz.  

Gainera, nabarmendu beharra dago 2016an osasuna 
sustatzeko zenbait programa egin zirela; horien artean 
aipagarri: 

1. FIFTY – FIFTY PROGRAMA:

2016an Fifty-Fifty Programa ezarri zen AMPOn (Valentin 
Fuster kardiologo ospetsuak asmatua). Programaren 
helburua, berez, AMPOko pertsonen osasun integrala 
hobetzea da. Kontua da, arrisku kardiobaskularraren 
faktore nagusiak autokontrolatuz, norberaren bizi ohiturak 
hobetzea. Hona hemen arriskuaren faktore nagusiak: 
gainpisua/obesitatea, sedentarismoa, tabakismoa eta 
hipertentsio arteriala.

Aipatutako programan AMPOko 52 pertsonak hartu 
zuten parte, eta prestakuntza eta motibazio tailerren 
bidez landu zen. Hori honela, parte hartzaileek bizi 
ohitura osasungarriak sustatzera bideratutako 12 

formakuntza saio jaso zituzten. Horretarako, honako gai 
hauek landu zituzten: motibazioaren inportantzia nork 
bere burua aldatzeko, tentsio arterialaren autokontrola, 
tabakoa uztea, elikadura osasungarria eta ariketa fisikoa 
ohikotasunez egitea. Formakuntzaz gain, gaur egun talde 
dinamikak ere izaten dira. Talde dinamika horien xedea 
da, batetik, barne aldaketak bultzatzea, eta bestetik, 
ezagutza hutsera mugatzen ez diren eta nork bere burua 
hobetzen laguntzen duten gaitasunak garatzeko aukera 
ematea.
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2. FRUTA TXOKOAK: 

Gero eta enpresa gehiago arduratzen dira bere langileen 
elikaduraz. AMPOk berak urte asko darama elikaduraren 
gaineko kontzientzia pizten. Duela zenbait urte, barazki 
ekologikoen 10 saski oparitzen zituzten langileen artean, 
eta 2016an fruta jartzen hasi ziren enpresako gune 
desberdinetako txokoetan, langileek dohainik har eta jan 
zitzaten. 

Adituen arabera, frutaren bitaminak eta ur ekarpena dira 
gorputza eta burua aktibatzeko biderik onena. 

3.  TABAKISMOAREN KONTRA 
BORROKATZEKO KANPAINA: 

Zerbitzu medikoak, 2016an, tabakoa erretzeko ohiturari 
uzteko egun bat antolatu zuen AMPOko erretzaile guztiei 
zuzenduta. Helburua zen erretzaileei metodo azkar baten 
bidez erretzeari uzten laguntzea, gehieneko arrakasta 
portzentajearen bermearekin, medikamenturik gabe, 
nikotinaren ordezkorik gabe eta zerbait sakrifikatzen 
egotearen sentimendurik gabe.

4.  NORBANAKOEN ETA 
KOLEKTIBOAREN OSASUN  
EGOERA ZEHAZTEA:

AMPOko zerbitzu medikoa etengabe ari da pertsonen 
osasun kolektiboa eta banakakoa zehazten eta 
monitorizatzen.

5.  PARTE HARTZE KOLEKTIBOA 
BORONDATEZKO ODOL EMATEAN:

Gipuzkoan, egunean 140 odol emate behar dira 
probintzian dauden behar homoterapikoei erantzuteko. 
Pertsona guztiek daukate transfusio baterako eskubidea 
hala behar dutenean, baina eskubide indibidual horri 
elkartasun komunitariozko keinuez eutsi behar zaio 
ezinbestez. Ildo horretatik, AMPOk odola emateko egun 
bat antolatzen du urtero bere lantokian, non boluntarioek 
parte hartzen duten. 

6.  OSASUNARI  
BURUZKO FORMAKUNTZAK:

Nagusiki praktikoak izan diren ikastaroak egin dira lehen 
sorospenen inguruan. Ikastaro horietan honako gai hauek 
aztertu dira: istripua izan duten pertsonen hasierako 
balorazioa eta Oinarrizko Bizi Euskarria, Oinarrizko 
Berpizte Kardiopulmonarra eta Kanpo Desfiblilazio 
Automatikoa, traumatismoekin elkartutako lesioen 
balorazioa eta tratamendua eta Larrialdi Plana. 

Bukatzeko, nabarmentzekoa da, halaber, AMPOn 
integratuta dagoen fisioterapia zerbitzua, dagoeneko 
sendotuta dagoena eta egunean 8 orduko zerbitzua 
ematen diona kolektiboari bere instalazioetan bertan. 
Hala, zerbitzuak terapia eskaintzen du gaitz ugariren 
sintomak arintzeko, jarduera terapeutikoaren bidez, 
beroaren, hotzaren eta argiaren bidez, eskuzko tekniken 
bidez, etab.
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Gizarteak funtsezko rola jokatzen du AMPOn. Gure misioaren 
zati nabarmen bat aberastasuna eta enplegua sortzean datza, 
enpresak bere jarduerak garatzen dituen tokian onurak 
sortzeko.

Horrenbestez, baliabide ekonomiko ugari eta gure pertsonen 
dedikazioaren zati handi bat gu gauden ingurunean eta 
gizartean egoera sozioekonomikoa hobetzen laguntzera 
bideratzen dugu.

2016an 120 egitasmo bultzatu ditugu guztira, eta 671.000 € 
inguru bideratu ditugu egitasmo horietara.

5.3.  GIZARTEAREKIKO 
KONPROMISOA

5. AMPOREN KONPROMISOAK
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EGITASMO ETA JARDUERA 
KULTURALAK

AMPOk ingurune hurbileneko jarduera kultural eta 
tradizionalak babesten ditu.

2016an, nabarmentzekoa da “ELKARREKIN-TOGETHER” 
filmaren produkzioari emandako babesa. Film horretan, 
euskal arkeologoen espedizio bat Estatu Batuetako 
ekialdeko kostaldean dagoen urrutiko irla batera doa, 
euskal baleazaleen eta amerikar natiboen arteko topaketa 
eta lankidetza berretsiko duten frogen bila. 

Baina tokikoagoak diren egitasmoak ere babesten ditu 
AMPOk. Honako hauek izan dira, besteak beste, gure 
kolaborazioaren xede: 

• Tokiko kultura zentroak.

• Dantza taldeak.

• Musika sustatzen duten ikastetxe eta kolektiboak.

• Erretiratuen eta zaharren elkarteak, zeinak 
zahartze aktiboa sustatzen ari diren.

• Galzoriko espezieak babesten dituzten elkarteak.

• Bertsolari elkarteak.

• Euskal mitologia sustatzen duten elkarteak.

• Goierri Kantuz eguna.

• Idiazabal gaztaren kofradia.

• Etab.

AMPOk, gainera, euskararen erabilera handitu eta 
normalizatzea du helburu; hori dela eta, zenbait egitasmo 
eta elkarte babesten ditu, hala nola:

• Goierriko Kultur Elkartea, zeinaren helburua 
euskararekin lotutako egitasmoak sustatzea den. 

• Internet bidez munduko edozein lekutatik euskaraz 
egin nahi duten pertsonei zuzendutako plataforma 
digital bat. 

• Lanbide heziketa sustatu eta hobetzeko elkartea, 
euskarazko material didaktikoak lantzen ari 
delako askotariko heziketa ziklotan erabiltzeko.

• Aldizkariak eta tokiko irratiak.
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HEZKUNTZA EGITASMO  
ETA JARDUERAK

AMPOn uste dugu hezkuntza dela pertsonen eta gizarteen 
aurrerabidean eragin handiena duen faktoreetako bat, eta 
hori dela eta, inguruko ikastetxeekin eta beste erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu. 

Alor honetan, egitasmo hauez arduratzen gara, beste 
gauza batzuen artean: 

• Lurraldeko eskolei zuzendutako donazioak. 

• Euskararen sustapena hezkuntzaren alorrean, 
besteak beste, honako jarduera eta erakunde 
hauek babestuz:

– KILOMETROAK: ikastolek euskararen erabilera 
bultzatzeko xedez antolatzen duten jaialdia. 

– KORRIKA: Euskal Herrian bi urtean behin izaten 
den lasterketa honen helburua, euskararen 
alde egiteaz aparte, euskarazko irakaskuntza 
zentroen sarerako dirua biltzea da. 

– AEK: erakunde honek euskararen irakaskuntzan 
dihardu, hizkuntza batez ere pertsona helduei 
irakasten; horrez gain, euskararen erabilera 
sustatzen du, euskara eskolen sareari esker.

• Etab.

Inportantea da aipatzea, gainera, AMPOk betidanik 
sustatu duela ikastetxe, unibertsitate eta teknologia 
zentroen sorkuntza; horra hor, Goierri Eskola, LORTEK 
Teknologia Zentroa, etab.
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Amaitzeko, esan behar da irabazi asmorik gabeko 
askotariko elkarteak ere babesten ditugula; horien artean: 

• Caritas: karitate eta gizarte ekintzako erakunde 
honek lan handia egiten du estutasunean eta 
gizartean bazterturik bizi diren hainbat talde 
soziali babesa eta sustapen soziala eskaintzen. 

• Gipuzkoako Elikagai Bankua: Elikagaien Bilketa 
Handian boluntario gisa parte hartuz, eta AMPOn 
bertan elikagaien bilketak antolatuz.

• Stop San Filippo Fundazioa: San Filipporen 
sindromearen kontrako ikerketa sustatzen du. 

• Gipuzkoako Parkinson elkartea, Aspargi, helburu 
hau duena: Parkinsona daukaten pertsonen eta 
horien familiartekoen nahiz hurbilekoen bizi 
kalitatea hobetzea.

• Begisare, erretinosi pigmentarioa daukaten 
pertsonen Gipuzkoako elkartea.

• Etab. 

KIROL EGITASMO  
ETA JARDUERAK

IZAERA SOZIALEKO  
EGITASMO ETA JARDUERAK

AMPOn, halaber, inguruan proiekzio zabala daukaten 
kirol taldeak babesten ditugu, esaterako: 

— AMPO ORDIZIA RUGBY TALDEA: badira urte batzuk 
AMPOk AMPO ORDIZIA errugbi taldea babesten 
duela. Elkartea 1973an sortu zen, eta errugbia 
bizitzeko aukera eman die gazte ugariri. Gaur 
egun, estatuan lehen mailako taldea dauka, baina 
baita baseko taldeak ere. AMPO ORDIZIA taldearen 
balioak, gainera, kooperatibaren esentziaren isla 
leiala dira, gure ustez: talde lana, esfortzua, buru 
belarri aritzea, inplikazioa, etab. 

– GOIERRIKO TXIRRINDULARI TALDEA: AMPOk 
Goierri eskualdeko txirrindulari taldea ere babesten 
du. Halatan, txirrindularitza sustatzen du maila 
desberdinetan. Beste batzuen artean, eskola 
txirrindularitza, kadete eta gazte kategoriak, 23 
urtetik beherako elitea eta amateurrak sustatzen ditu. 

Taldearen bidez, bizikletaz gozatzeko aukera ematen 
zaie ibarreko txirrindulariei, profesionalen mailara 
jauzi egiteko behar den prestakuntza eskaintzeaz 
aparte.

Tokiko beste kirol komunitate batzuk ere babesten ditugu, 
hala nola:

• Futbol, saskibaloi, eskubaloi, igeriketa eta atletismo 
klubak; herri kirol, boxing eta tenis klubak, etab.

• Mendizale elkarteak. 

• Txirrindularitza klasikoak eta probak, eta baita 
zikloturisten martxak ere.

• Pilota eta pala elkarteak.

• Etab.
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AMPOn erabat kontziente gara ez dagoela 
ingurunea errespetatzen ez duen produkzio 
eredu batentzako lekurik; hori dela eta, azken 
urteotan gure jardueraren ingurumen inpaktuak 
minimizatzera bideratutako apustu irmo eta 
ekonomikoki babestua egin dugu. 

5.4.  INGURUMENAREKIKO 
KONPROMISOA

5. AMPOREN KONPROMISOAK
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Horretarako, hasieran, aplikatzekoak diren legeen 
azterketa xehatua egin genuen, eta lege horietara egokitu 
ginen bai dokumentuei bai teknikari zegokienez. Horrek 
ekarri zuen, hain zuzen ere, 2008an Ingurumen Baimen 
Bateratua lortzea.

Baina AMPOren konpromisoa ez da legeak betetzera 
mugatzen, harago baitoa. Kontuak hola, egokitzapena 
amaitutakoan, balbulen dibisioan ISO 14001 ziurtagiria 
lortu zen 2009an. Aldi berean, lanari eutsi eta ziurtagiri 
berbera lortu genuen galdaketaren dibisioan, eta 
azkenean batu egin ziren biak 2015ean.
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Uren atalean, bi ildo nagusi landu dira:

• Igorpen parametroen kontrol zorrotza; hori hala, 
errekarako igorpen parametro guztiak onartutako 
mugen azpitik dabiltza.

• Igorpen kantitate totalaren minimizazioa. Izan 
ere, azken urteetan egin diren askotariko ekintzei 
esker, zenbait instalaziotan ur zirkuitu itxiak 
instalatu eta errekarako igorpen totala nabarmen 
jaitsi da (tratamendu termikoa, likido sarkorrak, 
bolak hoztea, etab.). Gerora, 2015ean, AMPOk 
lurrungailu bat instalatu zuen fabrika urak 

URAK

Industria jardueren ingurumen alderdi garrantzitsuenetako 
bat atmosferara egindako igorpenak dira. AMPOren 
ingurumen lehentasunen artean bat, igorpen horien 
minimizazioa da, eta horren ondorio dira azken urteetan 
iragazpen teknologietan egindako inbertsio handiak, hala 
galdaketan nola pintura kabinetan; horri esker, igorpen 
mugak lasai betetzen ditugu. Horri gehitu behar zaio 
prebentzio eta aurresate mantentze zorrotza, zeinaren 
bitartez izugarri minimizatu baitira AMPOren igorpen 
atmosferikoak.

AMPOk, gaur egun, 32 iragazki eta olio lainoak 
iragazteko 10 ekipamendu dauzka.

ATMOSFERA

tratatzeko, eta honela, are gehiago murriztu da 
errekarako igorpena. Aipatutako ur tratatu hori 
prozesuan erabiltzen da ondoren. Hori dela eta, 

jarduketa horiek inpaktu positibo bikoitza daukate 
ingurumenean: ur kontsumoa murrizten dute, eta 
baita errekarako igorpena ere.
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2008an zarataren kontrako ekintza plan bati ekin genion, 
gure jarduerak gure ingurunean daukan intzidentzia 
ebaluatzea helburu. Horren ondorioz, zarataren 
hasierako mapa eta hobetzeko zenbait gomendio atera 
genituen, zeinak poliki-poliki ezarriz joan diren azken 

ZARATA
urteetan. Hartutako neurri garrantzitsuei esker, honako 

hauek instalatu dira:

• Isilgailuak xurgapen tximinia nagusietan  (indukzio 

labeak, replicast, granailatzeko makina, harea 

berreskuratzeko makina termikoa, desmoldeatzeko 

makina, etab.). Gaur egun 12 isilgailu dauzkagu.

• Xurgapen motor nagusien isolamendu akustikoa 

(indukzio labeak, replicast, granailatzeko 

makina, harea berreskuratzeko makina termikoa, 
desmoldeatzeko makina, etab.).

• Foku jakin batzuen orientazio aldaketa.

• Inbertsio berrien erosketa pleguan zaratarekin 
lotutako ingurumen irizpideak jaso dira.

Ekintza horiek guztiek aintzat hartzeko moduko 
hobekuntza ekarri dute, zarata igorpenak nabarmen 
murriztu dira eta.
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ENERGIA

AMPOk urteak badaramatza ere eraginkortasun 
energetikoaren arloan jarduketa desberdinak egiten, 
2016an auditoria energetiko integral bat egin zen 
Aurrezki eta Eraginkortasun Energetikoko Ekintza Plan 
Global bat osatzeko. Plan horrek aukera emango du 
jardute gune nagusiak zehazteko eta datozen urteetan 
egin beharreko ekintzei lehentasuna emateko. 

AMPOk badauka, gainera, kogenerazio planta bat, 
beroa eta energia modu aski eraginkorrean produzitzea 
ahalbidetzen duena, zeren eta gas naturalaren 
errekuntzan sortzen den beroa aprobetxatu egiten baita 
berokuntza eskatzen duten prozesuetarako.

Energia aurrezteko filosofia horren ildotik, 2014an truke 
geotermikorako instalazio bat egin zen berokuntza 
lortzeko Sormenaren Etxearen birgaitzean. Gainera, 
eraginkortasun energetikoarena inportantzia berezia 
eman zaion faktorea izan da mekanizazio planta berrian 
gauzatzen ari den handitze proiektuan.

Galdaketa prozesuek hondakin inerte ugari sortzen 
dute. Hala ere, AMPOk badauka, 2008tik, harea 
berreskuratzeko makina mekaniko bat 20 Tn/h-ko  ahalmena 
duena, eta baita 3 Tn/h-ko harea berreskuratzeko 
makina termiko bat ere. Gerora, 2012an, kromita 
harea berreskuratzeko makina bat gehitu zen,  
5 Tn/h-koa. Ekipamendu horien bitartez, moldekatze 
prozesuan erabilitako harearen zati handi bat 
berreskuratzen da, eta horrek aukera ematen du hare 
hori prozesuan berriz sartzeko, helburu bikoitzarekin: 
materialen kontsumoa murriztea eta hondakinen kantitatea 
txikitzea.

Aldi berean, 2015az geroztik, beste fundizio batzuekin 
eta Eusko Jaurlaritzarekin eta Ihoberekin lankidetzan, 
ekonomia zirkularreko proiektu bat lantzen ari gara, 
berreskuratu ezin daitezkeen hareentzako alternatibak 
topatzea helburu, tratatutako harea beste sektore 
batzuetan lehengai gisa erabili ahal izateko, zabortegira 
bota beharrean.

HONDAKINAK
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Azken urteetan, AMPOk aurrerabide nabarmena 
egin du alor honetan ere. Izan ere, plantan produktu 
kimikoak biltegiratzeko baldintzak hobetu egin dira, 
kubetoen erabilera hedatu da, etab. Gaur egun, 
eraikitze fasean dago txirbilak biltegiratzeko markesina, 
halako materialak hobeto biltegiratzea ekarriko duena. 
2017aren erdialdera amaituta egotea aurreikusten da.

Ingurumenarekin hartutako konpromiso irmoaren 
erakusgarri, AMPO bere borondatez atxiki zitzaion 
Ekoeraginkortasuna Euskal Enpresan 2010-2014 
Programari. Hori eginik, AMPOk konpromisoa hartu 
zuen urtean gutxienez teknologia garbi bat ezartzeko. 
Helburua bete egin da, baita gainditu ere.

AMPOk ingurumenaren alde egin duen apustuak babes 
ekonomikoa izan du. Horri esker, inbertsio ahalegin 
handia egin da, aipatu ditugun ekipamenduetan, azken 
urteetan. Hauek izan dira ingurumen inbertsioak guztira:

ZORUAKEKO-ERAGINKORTASUNAINGURUMEN INBERTSIOAK
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AMPO komunitate baten parte da, eta ondorioz, 
kooperatibarentzat funtsezkoa da komunitate honekin 
etengabeko harremanean egotea eta eragile aktiboa izatea 
komunitate barruan. Hori guztia, hazteko helburuarekin; 
baita gizarteari hazten laguntzeko ere.

5.5.  GURE KOLABORATZAILEEKIKO 
KONPROMISOA

5. AMPOREN KONPROMISOAK
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GURE HORNITZAILEAK,  
GURE BALIO  

KATEAREN ZATI

AMPOren helburua da gure lehia posizioa hobetzen 
lagunduko diguten produktu eta zerbitzuak eskaintzen 
dituzten hornitzaileekin iraupen luzeko harremanak 
sustatzea, alde biok garatu eta haz gaitezen. Horretarako, 

Horretarako, gure hornitzaileen laguntza daukagu, izan 
ere, hornitzaileek gure balio katearen zati inportantea 
osatzen dutela uste dugu. Bestalde, aktiboki kolaboratzen 
dugu unibertsitate, teknologia zentro eta start up-
ekin, partzuergoetan parte hartzen dugu, eta elkarte 
desberdinetako kide aktiboak gara. Eta orobat, harreman 
estuak ditugu instituzioekin.

konfiantzazko harreman iraunkorrak sustatzen ditugu, 
negozioaren kudeaketa indartzeko lan eginez, etab. 

Hori hola, AMPOk 10 hornitzaile dauzka bere balio 
katean integraturik, 168 hornitzaile homologaturik 
edukitzeaz gainera. Horrez gain, nabarmendu 
beharra dago AMPO etengabe ari dela hornitzaileokin 

kolaboratzen, prozesuak hobetzea eta kooperatibari 
balio erantsi handiagoa ekartzea helburu.  

Bestalde, tokiko hornitzaileei erostea ere sustatzen da, 
tokiko ingurunean ekonomia dinamizatzeko eta balioa 
sortzeko. 



44   AMPOREN KONPROMISOAK · Gure kolaboratzaileekiko Konpromisoa

Kooperatibak inguruko unibertsitateekin kolaboratzen 
du; horien artean: MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 
TECNUN, DEUSTU eta EHU. Kolaborazioa politika eta 
egitasmo hauen bidez gauzatzen da:

• Praktikak eta karrera amaierako proiektuak eskain-
tzen ditugu unibertsitateko espezialitate desber -
dinetarako. MONDRAGON UNIBERTSITATEAren 
kasuan, eskola eta lan jarduera uztartzen dituen 
ALECOP kooperatibaren laguntza daukagu. 
Oinarri soziala duen planteamendu baten bidez, 
enpresekin benetako kontaktua izatea eskaintzen 
zaie ikasleei, eta aldi berean, egoki prestatutako 
pertsonak lanean izateko aukera ematen zaie 
enpresei. 

KOLABORAZIOA 
UNIBERTSITATEEKIN

• Enplegu foroetan parte hartzen dugu, ikasleen 
formakuntzan eta ikasleak lan merkatuan 
txertatzen lagunduz. 

• AMPOn bisitak eta konferentziak antolatzen 
ditugu, ikasleek bertatik bertara ezagutu dezaten 
gure industria errealitatea.

• Unibertsitateetako ingeniaritza departamentuekin 
lankidetzan, berrikuntza eta ingeniaritza proiektuak 
lantzen ditugu elkarrekin. MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAren Goierriko campusaren 
kasuan, materialei, diseinuen ezaugarritze eta 
optimizazioari, produktu berritzaileen garapenari 

eta abarri buruzko proiektuetan kolaboratzen 
dugu. Proiektuotan zuzenean parte hartzen dute 
bai karreraren azken urtean dabiltzan ikasleek bai 
gai desberdinetan eskarmentua daukaten irakasle 
ikertzaileek. Halako esperientziek bi abantaila 
dauzkate: alde batetik, campuseko ikasleek 
aukera daukate eskualdeko enpresen beharrei 
euskarria emango dieten ikerketa proiektuetan 
zuzenean parte hartzeko; bestetik, enpresek 
aukera daukate gai konkretuetan trebatzen diren 
ingeniari gazteak erakartzeko. Hola, eskualdeko 
industria egituraren harrobia aberastuz doa. 
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TEKNOLOGIA ZENTRO,  
START UP ETA PARTZUERGOEKIN 

ELKARLANA

AMPOk etengabe kolaboratzen du, halaber, tokiko 
eta nazioarteko teknologia zentro ospetsuekin. Gure 
ezagutzen osagarri, Lortek, Ikerlan, Tekniker, CEIT, 
Azterlan, CTI, etab. aipatuko ditugu. 

Bestalde, aipatzekoa da 2016an oinarri teknologiko 
espezializatuak eta negozio eredu berritzaileak dituzten 
zenbait start up-ekin hasi ginela kolaboratzen. Start up 
horiek gure beharrei erantzuteko soluzio espezifikoak 
ematen dizkigute, esate baterako: 

• Linux aplikazioen programazioa eta zibersegur-
tasuna.

• PCB diseinua eta sistema txertatuak.

• Web zerbitzarien eta datu baseen aplikazioen 
garapena.

• RFID komunikazioen kontsumo ultra baxuko 
elektronikaren garapena.

• Atmosfera leherkorretarako sistema elektronikoen 
garapena.

Partzuergoetan ere parte hartzen dugu, inguruko lehen 
mailako enpresekin kolaboratuz. Beste batzuen artean, 
honako hauek nabarmenduko ditugu:

– HAZITEK FUNCIONA4 PARTZUERGOA: partzuergo 
honen helburua da funtzio pertsonalizatua duten 
gainazalen akabera berriak garatzea. Horiei esker, 
produktuek korrosioarekiko, gainazalaren degradazio 

mekanikoarekiko eta fouling-arekiko erresistenteagoak 
izango dira, eta balio estetiko handia hartuko dute. 
Testuinguru horretan, honako enpresekin batera ari 
gara lanean: Orbea, Maier, ABB Niessen, Cikautxo, 
Mugape, Irurena; baita I+Gko erakundeekin ere: 
IK4-Cidetec, Maier Technology Center, IK4-Tekniker, 
Cikatek R&D and innovation centre eta Mondragon 
Goi Eskola Politeknikoa. 

– AMBAR PARTZUERGOA: lehiakortasunean jauzi bat 
egin eta itsas inguruneko Oil & Gas sektorean euskal 
enpresek daukaten posizionamendu teknologiko eta 
komertziala hobetu eta sendotzeko, 2016an AMBAR 
partzuergoa sortu zen. Hona hemen partzuergoa 
osatzen dutenak: TTI Tubacex, Erreka, Aceralava 
Tubacex, eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren 

euskal sareko beste eragile batzuk, hala nola CEIT, 
Tecnalia, Lortek, Mondragon Unibertsitatea, eta 
Energia Klusterraren parte hartzearekin. Horren 
guztiaren xedea da prestazio eta balio erantsi 
handiko produktuen eskaintza bat sortzea hodietan 
(zilbor hodiak eta Subsea Imbilicals Risers Flowlines 
(SURF)), balbuletan eta finkagailuetan; horiek guztiak 
ingurune ez-konbentzionaletan esploraziorako eta 
petrolio nahiz gas produkziorako erabiltzeko. 

– GALDA 4.0 PARTZUERGOA: partzuergo honen 
helburua da mekanizazioaren bitartez harezko 
moldeak produzitzea. Ondorioz, zurezko moldeak 
erabiltzea ekidingo litzateke eta harezko moldeak 
zuzenean produzituko lirateke bezeroek bidalitako 
3Dko planoetatik abiatuta. Partzuergo honetan 
enpresa hauek daude: Olazabal y Hugarte, Guivisa, 
Zubiola, Euskatfund, eta Ideko eta Azterlan teknologia 
zentroak.
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AMPOk aktiboki parte hartzen du ondorengo elkarteetan. 
Elkarteon helburuak ere zehazten dira: 

– NER GROUP: zenbait erakundek osatutako elkarte 
bat da. Erakundeok Harreman Estilo Berriaren bitartez 
lotuta daude (antolaketa eredua) eta esperientziak, 
sinergiak eta ezagutzak partekatzen dituzte. Gainera, 
ahaleginak batzen ditugu hobetzeko, aurrera egiteko, 

ZENBAIT ELKARTETAKO  
KIDE AKTIBOAK efizienteagoak izateko eta emaitza hobeak lortzeko. 

Gizarteari buruzko kezka argia erakusten dugu, 
eta giza garapen bidezkoa eta jasangarria lortu 
nahi dugu. Horretarako, enpresa desberdinetako 
koordinatzaileak hilero biltzen dira. 

 Bilera horietan askotariko gaiak aztertzen dira, hala 
nola giza garapen bidezko eta jasangarriari loturiko 
politikak eta praktikak, dibertsifikazio aukerak, ner 
proiektuen garapena, esaterako, Lur Denok, ner 
breen, ner ei, etab.  

 Bestalde, nabarmentzekoa da enpresa guztiek beren 
emaitzen % 2,5 jartzen dutela proiektu sozialetarako 
fondo batean. AMPOk, 2016an, 70.000  € inguru 
jarri zuen fondo horretan. 

– GOILAN: Goilanek bere eskualdeko kooperatiben 
hazkundea sustatzea bilatzen du, hori baita bere 
helburu nagusia. Hau da, eskualdean kooperatibismoa 
garatu nahi du; horretarako, hezkuntza eta 
prestakuntza teknologiko, humano eta soziala 
sustatzen ditu; baita eraldaketa sozioekonomiko 
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Bilbon izan zen. Hona hemen xedea: sektore 
arteko harremanak eta industrian diharduten 
aktoreen arteko networkinga bultzatzea. Egun bat 
eta erdian, eta ikuspegi estrategiko eta teknologiko 
baten pean, nazio mailako eta nazioarteko 
txostengile ospetsu eta espezializatuek sektoreko 
gai nagusiak aztertu zituzten. Entzule gisa parte 
hartzeaz gain, gure nobedadeak eta sektorearen 
gaineko ikuspegia aurkezteko aukera izan 
genuen. Ponentzia hauek aurkeztu genituen: 
“4.0 industria eta industria horren aplikazioa 
AMPOn”, “Industriarako garapen berriak: 
balbulen monitorizazioa” eta “Balioa eransten 
duten kolaborazioak”. 

• Oil & Gas-i buruzko jardunaldi teknikoa 
Houstonen: Euskadiko zenbait erakunde Estatu 
Batuetara joan behar zirela aprobetxatuz, Oil & 
Gas-i buruzko jardunaldi tekniko bat koordinatu 
zen, merkatu horrek garrantzi handia dauka-eta 
sektoreko hornikuntza industriarako. 

• Hidrogenoaren gaineko jardunaldia - “Eraldaketa 
digitala fluidoen manipulazioaren industrian”: 
Euskal Herriko Unibertsitateak eta Ingeniaritzako 
Goi Eskolak antolatutako jardunaldian kolaboratu 
genuen. Hidrogenoaren teknologiarekin lotutako 
aukera industrialak aztertu ziren bertan.

• Fluidex berrikuntza jardunaldia: saio honetan, 
gaurkotasuna daukaten gaiak aztertu ziren 
sektorean espezializatutako zenbait bazkide 
teknologikoren eskutik. Parte hartu zuten enpresa 
guztien artean, beharrei, helmugei eta abarri 
buruz eztabaidatu genuen, eta berrikuntzaren 
alorra jorratzeko lantalde posibleak aztertu 
genituen.

progresibo bat eragiten duten enpresa eta jarduerak 
ere. 

– GOIERRI FUNDAZIOA: fundazio honen xede soziala 
da prestakuntza eta Goierriko eskualdearen garapen 
tekniko, ekonomiko eta soziala.

– FLUIDEX: fluidoak manipulatzeko ekipamenduen 
esportatzaileen Espainiako elkartea da; irabazi 
asmorik gabeko elkartea da, eta jaio zenetik 
nazioarteko orientazio nabarmena izan du. Ikerketa, 
garapen eta berrikuntza estrategien garapena 
sustatzen duten programa eta taldeak koordinatzen 
ditu elkarteak, merkatuetan posizionamendu hobea 
lortze aldera. Gaur egun, AMPOren esku dago 
elkartearen lehendakaritza. 

2016an, elkarteak antolatutako hainbat misio 
komertzialetan ez ezik zenbait jardunalditan ere parte 
hartu zuen AMPOk. Hona hemen batzuk: 

• Oil & Gas Conference by Pumps & Valves 
jardunaldia, Bilbon: AMPOkook interes sektoriala 
duen ekitaldi honetan parte hartu genuen. Ekitaldia 

– FUNDIGEX: fundizio esportatzaileen Espainiako 
elkartea da. Irabazi asmorik gabeko elkarte honen 
helburu nagusia hauxe da: esportazioa sustatzea eta 
galdaketaren sektoreko enpresak nazioartekotzea. 
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AMPOkook uste dugu gizarteak eta erakundeek aurrera 
egin dezaten ezinbestekoa dela etengabeko kolaborazio 
politiko-pribatua; hori dela eta, beti izaten ditugu 
harreman instituzionalak eragile publiko guztiekin; horien 
artean: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Idiazabalgo Udala eta Goierriko Garapen Agentzia 
(Goieki).

Horren erakusgarri da Eusko Jaurlaritzarekin, foru 
aldundiekin eta abarrekin batera 2016an Estatu Batuetara 
egindako bidaia. Han, euskal kultura ezagutzera eman 
zuen Smithsonian Folklife jaialdian izan ginen, baita 
gasaren eta petrolioaren sektoreari buruzko jardunaldi 
tekniko batzuetan ere, Houstonen, non energiaren 
sektoreko 70 bat bezerorekin elkartu baikinen, euskal 
instituzioak ere bertan zirela.   

Eskualdeari dagokionez, harreman estua daukagu 
Goierriko Garapen Agentzia den GOIEKIrekin. Agentzia 
hau eskualdea osatzen duten 18 udalek osatzen dute, 
eta beraiekin kolaboratzen dugu arlo industrial eta 
sozialarekin loturiko askotariko proiektuetan.

Adibidez, aipagarria da Industria Foroan parte hartu 
izana. Foroa sortu zen eskualdeko industria jardueraren 
jasangarritasuna eta lehiakortasuna sustatzeko, enpresa 
hauekin batera: Orkli, Irizar, Indar, Hine, etab.; baita 
Goierri Eskolako, Goierriko Goi Eskola, Goieki eta 
Lortekeko kideen laguntzarekin ere. Foro honetan, 
etengabe hausnartzen dugu eskualdean industria 

garatzeko ditugun erronkei buruz eta erronka horiekin 
lotutako lan ildoak inplementatzeari buruz.

2016an, landu beharreko alorretako bat hauxe izatea 
erabaki zen: pertsonen konpetentzia transbertsalen 
garapena industria jardueran. Argudio nagusia zera 
da: pertsonen konpetentzia transbertsalek (lidergoa, 
komunikazio trebetasunak, sormena eta mugikortasuna, 
besteak beste) zuzeneko eragina daukate enpresaren 
jardueran. Konpetentzia horiek lantzeko, eta kontuan 
harturik konpetentziok garatzeko alorrak zein diren, hiru 
lan ildo eta lan ildo horiei zegozkien lantaldeak jarri ziren 
martxan: lehen eta bigarren hezkuntza; lanbide heziketa 
eta goi ikasketak; eta enpresa arloa. Ildo horretatik, 
plan bat zehaztu zen eskualdeko hezkuntza zentroekiko 

lankidetza estuan, ikasleek hobeto gara ditzaten beren 
konpetentzia transbertsalak, izan ere, horretarako AMPO 
eta halako enpresen babesa daukate. Esaterako, ikasleak 
enpresetan aurkezpenak egitera animatu eta beraien 
komunikazio trebetasunak lantzeko, etab.

Amaitzeko, nabarmentzekoa da 2016an AMPOk 
instituzioen laguntza ekonomikoa izan zuela berriz ere, 
zenbait diru laguntza jaso baitzuen I+G+b-ko proiektu 
desberdinak lantzeko.

INSTITUZIOEKIKO  
HARREMANA
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