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V globalnem smislu trendi razvoja in proizvodnje izdelkov prina-
šajo orodjarski panogi naslednje izzive:

1.  Najpomembnejši izziv je krajšanje časa dobave. Pospešeno 
krajšanje življenjskih ciklov in povečevanje kompleksnosti 
izdelkov povzroča izredne pritiske na krajšanje časov razvoja 
izdelkov in njihove izdelave.

2. Tehnološki vidik, v okviru katerega je treba slediti ekonomsko 
primerni in učinkoviti realizaciji. To zahteva veliko inovativ-
nosti, usmerjenost v prihodnje potrebe in trende, vezane na 
celotno izdelovalno, verigo ter neprestano sledenje trendom v 
drugih branžah in OEM-jih.

3. Derivatizacija izdelkov; zaradi izrednega porasta variantnosti 
izdelkov, kar drastično povečuje tudi stroške. Da bi zmanjšali 
vpliv prevelike derivatizacije v izdelavi orodij, je treba izbrati 
primeren produktni fokus oziroma usmeritev.

4. Globalizacija in demografske spremembe ponujajo priložnost 
za odpiranje novih trgov, a hkrati vdor konkurentov iz držav 
s cenejšo delovno silo. Za uspešno soočanje s pomanjkanjem 
ustreznega kadra je potrebna optimizacija delovanja in vlaga-
nje v nove kadre.

Ključni faktorji za uspeh orodjarn
Dobro kondicijo in ekonomsko rast orodjarske panoge moramo izkori-
stiti in se prilagoditi izzivom, ki jih prinaša prihodnost. Predvsem je treba 
pogledati in analizirati cilje končnih proizvajalcev opreme (OEM), ki razvojne 
trende tudi narekujejo. V nadaljevanju je nekaj ključnih izsledkov nemškega 
inštituta WBA (Werkzeugbau Akademie) podanih na mednarodnem semi-
narju v Aachnu, ki je potekal od 25. do 29. novembra 2017.

dr. Dominik Kobold

V povezavi z globalnimi izzivi je uspešnost delovanja orodjarn 
pogojena z ureditvijo notranjih procesov, kjer ima velika večina 
orodjarn ogromne rezerve. Prav urejenost procesov loči najboljše 
orodjarne od dobrih.

Ključni dejavnik pri tem je standardizacija procesov in proi-
zvodnega toka vzporedno z ustreznim terminskim načrtovanjem 
(planiranjem) in kontrolo vseh vitalnih procesov od inženiringa do 
izdelave.

standardizacija procesov v orodjarstvu

Standardizacija procesov in proizvodnega toka je zahteven korak, 
ki mora upoštevati proučitev naslednjih dejavnikov v povezani 
celoti:
•	 Potrebe kupcev orodjarstvo silijo v premislek o strategiji 

ustvarjanja dodane vrednosti in v skladu s tem izbrati prave 
usmeritve, za katera orodja/storitve se specializirati. »Udeleženci mednarodnega WBA seminarja.

 »Takata robotizirana strega obdelovalne celice
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•	 Klasični obrtniški način proizvodnje z veliko variantnostjo 
in slabo transparentnostjo razvojno-izdelovalnega procesa je 
treba prilagoditi razumevanju industrializacije z jasno defi-
niranimi procesi, standardizacijo, vitkimi pristopi in krajšimi 
dobavnimi roki. Slednje je treba ustrezno predvideti in se jih 
držati.

•	 Industrializacija je povezana z modernim inženiringom, 
razvojem in načrtovanjem proizvodnega procesa, kar omo-
goča ustrezno zasedenost strojev, zagotavljanje zanesljivosti 
dobavnih rokov in uvajanjem avtomatizacije na način, da se za 
strego strojev uporabljajo roboti ali manipulatorji, delavci pa 
izvršujejo večnamenska dela in operirajo z različnimi stroji.

•	 Okvir industrializacije vključuje celotno strukturo zaposlenih 
z administracijo, ki mora slediti pripravljenosti na spremembe. 
Na ravni podjetja je treba postaviti jasen fokus in dogovorje-
na partnerstva. V verigi vrednosti izdelovalnega procesa se v 
optimizacijo proizvodnega procesa lahko pristopi s/z:
a. standardizacijo produktov, ki vključuje standardizacijo pro-

cesa zasnove, komponent, tipe orodij itd.;
b. standardizacijo procesa, kjer je potrebno natančno razume-

vanje izdelovalnega procesa, obdelovalnih zahtev in postop-
kov obdelave;

c. ureditvijo proizvodnega toka, kjer je treba uvesti visoko 
stopnjo transparentnosti in učinkovitosti izdelovalnih proce-
sov;

d. sinhronizacijo in taktno (clocked) proizvodnjo z ustrezno 
postavitvijo izdelovalnih celic ter uskladitvijo ciklov obdelav, 
ki omogočajo visoko izkoriščenost strojev.

Planiranje in kontrola

Terminsko načrtovanje oziroma planiranje je bistveni dejavnik 
povečevanja konkurenčnosti orodjarn in je velika rezerva večine 

 »Takata prototipno orodje za izdelavo volanskega obroča z 3D-tiskano 
gravuro
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orodjarn. Največji doprinos uspešnega obvladovanja planiranja 
v orodjarnah prinaša: zanesljivost, stroškovno optimizacijo in 
transparentnost (informacije o poteku in stanju vseh procesov od 
zasnove do izdelave posameznih sklopov ali elementov orodij).

Da je mogoče zagotoviti uspešno določevanje in sledenje planov, 
je treba upoštevati naslednje ključne točke:
•	 Za uspešno izdelavo planov je treba popolnoma razumeti 

proizvodni proces, poskrbeti za ustrezno postavitev strojnega 
parka in organizacijo prostora (layout) ter določiti ustrezne 
prioritete in delovne naloge po tipih: npr. nova orodja, popra-
vila, tip orodja, dodatni elementi, prioritete izdelave itd.

•	 Primerna računalniška orodja lahko učinkovito olajšajo delo. 
Pred odločitvijo je treba proučiti in optimirati celoten proizvo-
dni proces in na osnovi tega poiskati primerno programsko 
orodje, saj na trgu ni univerzalnih programskih rešitev. Izbira 
programskega orodja naj omogoča povezljivost z ERP in/
ali informacijskim sistemom, postavitev ključnih mejnikov, 
načrtovanje izvedbe glede na rok, kontrolo izvedbe, grobo in 

detajlno načrtovanje in enostavno reorganizacijo ter spremem-
be izdelanih načrtov itd.

•	 Za uspešno načrtovanje planov so pomembni trije nivoji: (1) 
grobo, (2) detajlno planiranje izvedbe in (3) kontrola, ki je te-
melj za določanje prioritet, spremembe in ocene učinkovitosti.

•	 Za orodjarstvo sta najbolj primerni dve metodi organizacije 
izdelovalnega procesa. Prva je FIFO metoda (first in first out), 
ki zaradi enostavnosti omogoča relativno tekoč tok. Druga 
metoda je taktna obdelava, kjer pa je treba dobro oceniti čase 
obdelave, ki so osnova za določanje prioritet in uskladitev 
ciklov obdelav, s čimer dosežemo visoko izkoriščenost obdelo-
valnih celic in učinkovit tok materiala skozi proces.
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Prihranite energijo
Novi električni IntElect
Maksimalna učinkovitost - nizka poraba
Novi popolnoma električni IntElect porabi povprečno do 20% manj 
energije kot običajni električni stroji za brizganje plastike. Zahvaljujoč 
svojemu dinamičnemu pogonskemu sistemu s posebej razvitimi 
motorji, je bolj ekonomičen od mnogih gospodinjskih aparatov.

Izkoristite kombinacijo 
japonskega razvoja in 
nemške zanesljivosti, ki se 
dokazuje z več kot 60.000 
popolnoma električnimi 
stroji na trgu.
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