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»Tovarne prihodnosti so to-
varne, kjer so delovni procesi 
karseda avtomatizirani in robo-
tizirani. Vse procese spremljajo 
številni senzorji, s pomočjo ka-
terih umetna inteligenca zbira 
in obdeluje podatke ter odloča o 
nadaljnjih korakih, na primer o 
preventivnem vzdrževanju, na-
stavitvi določenih parametrov 
za zmanjšanje porabe energije 
in materiala ali za izločanje in 
zmanjšanje izmeta,« pojasni 
Aleš Hančič, direktor Tecosa, 

Razvojnega centra orodjarstva 
Slovenije. Kot pravi, pametne 
tovarne omogočajo lažjo in 
bolj učinkovito proizvodnjo 
ter predvsem avtomatizacijo 
posameznih procesov.

Navzven se pametne tovarne 
bistveno ne razlikujejo od kla-
sičnih, tudi pogled v notranjost 
proizvodnje ni zelo drugačen. 
»Na prvi pogled ponavadi 
opazimo le višjo stopnjo ro-
botizacije in avtomatizacije,« 
pove Hančič in razkrije, da so 

Pomembni tudi kritično razmišljanje, ustvarjalnost in čustvena inteligenca

Pametne tovarne za učinkovitejšo 
in okolju prijaznejšo proizvodnjo

Skoraj četrt tisočletja kasneje, ko je James Watt z odkri-
tjem parnega stroja sprožil prvo industrijsko revolucijo, smo 
močno zakorakali že v četrto industrijsko revolucijo. V njej v 
ospredje prihajajo tako imenovane pametne tovarne. V njih 
delujejo stroji in proizvodne naprave, ki se pogovarjajo in 
samodejno naročajo sestavne dele. Takšne tovarne podatke 
zbirajo 24 ur na dan, z njihovo sistematično analizo lahko 
podjetja optimizirajo proizvodnjo, znižajo stroške vzdrže-
vanja in izboljšajo kakovost svojih izdelkov.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

glavne razlike očem nekoliko 
bolj skrite. »Ključna razlika se 
pokaže, ko procese spremlja-
mo bolj natančno, saj hitro 
ugotovimo, da senzorji, digi-
talne kamere, akustični sen-
zorji in druge sorodne naprave 
spremljajo in nadzorujejo ves 
delovni proces. Vse te naprave 
so povezane v tako imenovan 
industrijski internet. Podatke, 
ki jih senzorji zbirajo, umetna 
inteligenca neprestano obde-
luje in na osnovi tega lahko 
avtomatski algoritmi odločajo 
o posameznih dejanjih, kot so 
na primer samodejno zazna-
vanje in odpravljanje napak, 
sprememba proizvodnih para-
metrov, naročilo materiala, op-
timizacija notranje logistike,« 
pojasnjuje sogovornik. Kot še 
razkriva, je pametna nadgra-
dnja možna povsod, kjer so 
prisotni industrijski procesi, 
predvsem tam, kjer se pojavlja 

serijska proizvodnja. »V pame-
tno tovarno lahko nadgradimo 
tako tovarne predelave živil in 
hrane kot avtomobilske tovar-
ne, tovarne elektronike, bele 
tehnike, pohištva in podobno.«

Kakšna je slovenska 
strategija?
Pametna specializacija 

predstavlja platformo za 
osredotočanje razvojnih vla-
ganj na področja, kjer ima 
Slovenija kritično maso ka-
pacitet in znanj ter na katerih 
ima inovacijski potencial za 
umestitev na globalnih trgih, 
pravi Hančič. »S4 je strategija 
za krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva s krepitvijo nje-
gove inovacijske sposobnosti, 
z diverzifikacijo obstoječe in-
dustrije in storitvenih dejav-
nosti ter za rast novih in hitro 
rastočih industrij oziroma 
podjetij.« Zelo velik poudarek 

3D-optični čitalnik je že skoraj nepogrešljivi del pametne proizvodnje. Deluje 
podobno kot človeško oko. Ima dve kameri, s katerima izdelek posname iz 
dveh različnih kotov in ga s tem umesti v prostor. »Tako dobimo milijon točk 
na površini, ki so umeščene v prostor, in tako lahko izdelek računalniško 
vrtimo ter merimo,« delovanje stroja pojasni Aleš Hančič. Takšen čitalnik 
odlikuje izjemna natančnost pri merjenju.

Danes za večino idej, ki se morda na prvi pogled zdijo težko izvedljive, obstaja 
rešitev. Kdor je ne najde sam, lahko pomoč, podporo ali nasvet dobi pri Ra-
zvojnem centru orodjarstva Slovenije Tecos. Ta že uveljavljenim podjetjem 
pomaga pri virtualni realizaciji in simulaciji izdelkov, podjetnikom začetnikom 
pomagajo do prototipa, lahko tudi do prve proizvodne linije. Njihove storitve so 
povezane z industrijo in njenim razvojem. Glavne naloge so razvoj novih izdelkov 
in raziskave na področju novih materialov, izdelkov in proizvodnih tehnologij.
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Razvojno usmerjeni TECOS

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je prva izbira za kakovostno 
in hitro pomoč pri razvoju izdelkov in tehnologij z visoko dodano 
vrednostjo. »Pohvalimo se lahko z uglednimi referenčnimi projekti tako 
domačih kot tujih podjetij. Naše stranke so uspešna velika in mala 
podjetja, ki želijo dolgoročnega partnerja s konkretnimi rešitvami s 
področja razvoja in proizvodnje plastičnih oz. kovinskih polizdelkov ali 
kombinacije obeh. TECOS deluje tudi kot slovenski orodjarski grozd 
in tako kot zastopnik slovenskih orodjarjev predstavlja vstopno točko 
vsem morebitnim tujim partnerjem, ki želijo z njimi sklepati posle,« 
pojasnjuje dr. Aleš Hančič, direktor TECOS-a.  

TECOS predstavlja enega ključnih razvojnih stebrov slovenskega 
orodjarstva. Ustanovljen je bil leta 1994 na pobudo slovenskih orodjarjev, 
katerih cilj je bil posodobiti svojo proizvodnjo in povečati lastno 
dodano vrednost. TECOS odlikujejo obsežen lasten razvoj, raba najbolj 
naprednih tehnologij, številni znanstvenoraziskovalni 
dosežki in njihov prenos v industrijsko prakso na 
področjih orodjarstva.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si   |   info@tecos.si   |   03 490 09 20

Nova generacija algoritmov oziroma umetna inteligenca 
omogoča sprotni nadzor pretoka materiala v proizvodnji in 
sprotni nadzor kakovosti izdelka v proizvodnem procesu 
ter posledično prinaša veliko večjo prožnost proizvodnje.

specializacija namenja digita-
lizaciji družbe in proizvodnje. 
Kot pojasnjuje direktor Teco-
sa, so ključni cilji strategije 
dvig dodane vrednosti na za-
poslenega, izboljšanje konku-
renčnosti na globalnih trgih in 
dvig podjetniške aktivnosti.

Tecos kot eden pomembnej-
ših centrov znanja na podro-
čju digitalizacije proizvodnje, 
ima pri tem ključno vlogo, saj 
s svojim znanjem pomaga pod-
jetjem v proizvodnjo uvajati 
najnovejše tehnologije ter raz-
vijati najoptimalnejše izdelke. 
To podjetjem posledično omo-
goča velike prihranke pri pora-
bi časa, materiala in energije.

Da bi dosegli zastavljene 
cilje, je zelo pomembno so-
delovanje različnih strok tako 
v okviru znanosti kot tudi 
gospodarstva. »Le s sodelova-

njem lahko najhitreje razvijemo 
najoptimalnejše izdelke in pri 
njihovi proizvodnji porabimo 
kar najmanj energije in mate-
riala, kar se odraža na končni 
ceni izdelka. Prav tako s tem 
skrbimo za čim manjši ogljični 
odtis proizvodnje, kar bistveno 
doprinese k bolj čistemu oko-
lju,« pove direktor Razvojnega 
centra orodjarstva Slovenije.

Znanja prihodnosti
Za uspešno vpeljavo vseh 

novih tehnologij v delovne 
procese je treba ljudi opremi-
ti z ustreznimi znanji, ki jih 
potrebujejo v dobi četrte in-
dustrijske revolucije in druž-
be 5.0, ko se briše meja med 
fi zičnim in digitalnim svetom. 
In tako je bil zaradi tovrstnih 
potreb partnerskih podjetij 
ustanovljen Kompetenčni 

center tovarn prihodnosti 
(KOC-TOP).

Vloga centra je zagotoviti 
doseganje višje usposobljeno-
sti kadrov, njihove motivacije 

za vseživljenjsko učenje in 
uvedbe poslovnih izboljšav 
za povečanje konkurenčnosti 
podjetij. »Vsa vključena pod-
jetja kot skupni izziv razvijajo 
kompetence zaposlenih za re-
šitve industrije 4.0, predvsem 
digitalizacijo, avtomatizacijo, 
robotiko, vitko proizvodnjo in 
umetno inteligenco.« Glavna 
naloga kompetenčnega centra 
je tako povezati ključna zna-
nja, ki jih potrebujejo zaposle-
ni v tovarnah prihodnosti. »V 
sodobnem svetu se spretnosti 
in kompetence, ki jih ljudje 
potrebujejo, hitro spreminja-
jo, tako da poleg reševanja 
celovitih problemov postajajo 
vedno pomembnejši kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost in 
čustvena inteligenca. Da bi po-
sameznik uspešno pridobil in 
uporabljal te spretnosti, mora 
najprej dobro poznati svoje 
prednosti in slabosti ter svojo 
vizijo in poslanstvo,« zaključi 
Aleš Hančič.
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Pametno vodeni stroj za izdelavo 
najrazličnejših orodij (Foto: GrupA)


