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Tudi orodja postajajo aktivni člen 
sodobne proizvodnje
V Sloveniji velja orodjarstvo za eno 
ključnih strateških gospodarskih panog 
in po zaslugi vrhunskega znanja sloven-
skih orodjarjev so ti že dolgo pomembni 
dobavitelji zahtevnih orodij velikim 
mednarodnim podjetjem. Poleg tega pa je 
orodjarstvo začetna točka vse proizvodnje, 
zato je odlično izhodišče za doseganje višje 
stopnje rasti in povečane dodane vrednosti 
vseh podjetij v proizvodnji verigi.

Orodja so eden od gradnikov 
pametnih tovarn
Orodja in izdelovalne naprave so ključni člen 
tudi v verigi vrednosti in morajo zato slediti 
strategijam delovanja pametnih tovarn in 
strojev, poleg tega pa se morajo prilagajati 
potrebam po predelavi naprednih okolju 
prijaznih materialov, ki se uporabljajo za 
izdelavo kompleksnih večfunkcionalnih 
izdelkov. Brez naprednih in pametnih 
industrijskih orodij, ki postajajo kompleksni 
mehatronski sistemi s funkcijami spremljanja 
procesnih parametrov, regulacije delovanja 
in komunikacije s stroji in drugimi ekster-
nimi napravami, pametni stroji in pametne 
avtomatizirane tovarne niti ne morejo priti do 
izraza. Ali drugače – brez pametnega orodja 
je tudi pameten stroj povsem neuporaben.

Obenem pa gre tudi za množičnost, 
saj izdelki, kakršne poznamo danes, brez 
industrijskih orodij in seveda strojev, ki 
orodja uporabljajo, ne bi mogli biti izdelani 
tako učinkovito in cenovno dostopno. Prav 
to je razlog, da so danes industrijska orodja  
osnova za izdelavo večine izdelkov na trgu.

Tudi orodja postajajo aktivna
V preteklosti so bila orodja kompleksni 
sistemi, ki so po montaži na predelo-
valni stroj (stiskalnico, stroj za brizganje 
polimerov ali drug stroj) običajno delovala 
samostojno in brez spreminjanja procesnih 
parametrov delovanja in stanja orodja v 
določenem trenutku. Posledice takšne 
'toge' uporabe v proizvodnem procesu so 
bile predvsem večji izmet izdelkov, slabša 
kakovost izdelkov in večji stroški izdelave. 

Danes se orodjarstvo aktivno spre-
minja, saj orodje namesto pasivne 
samostojne enote postaja aktivno 
omrežen element, ki je popolnoma 
integriran v informacijski ekosistem 
podjetja (Industrial Internet of Things – 
IIoT). Takšno orodje je v vsakem trenutku 
sposobno aktivno spremljati proizvodni 
proces v orodju in preko vgrajene umetne 
inteligence aktivno sprožiti potrebne 
rešitve, ki bodo v realnem času odprav-
ljale nepredvidene dogodke in se tako 
izognile zastojem v proizvodnji.

Razvojno usmerjeni TECOS
Tudi v Sloveniji orodjarstvo hitro napre-
duje. Ta želja po napredku pa je prisotna 
že zelo dolgo. Prav s tem namenom je 
bil leta 1994 ustanovljen Razvojni center 
orodjarstva Slovenije TECOS. Pobuda je 
prišla s strani slovenskih orodjarjev, ki so 
želeli s posodabljanjem povečati dodano 
vrednost svojim dejavnostim. Danes je 
TECOS eden od ključnih razvojnih stebrov 
slovenskega orodjarstva in je dobro 
poznan tudi v Evropi. 

V okviru TECOS-a potekajo obsežni 
razvojni projekti, ki jih podpira raba 
najsodobnejših tehnologij, znanstve-
no-raziskovalni dosežki pa so vpeljani 
v industrijsko prakso v orodjarstvu. Kot 
pravi dr. Aleš Hančič, direktor TECOS-a, 
razvojnega centra orodjarstva Slovenije, 
v TECOS-u strankam nudijo kakovostno 
in hitro pomoč pri razvoju izdelkov in 
tehnologij z visoko dodano vrednostjo, 

pohvalijo pa se lahko z uglednimi referenč-
nimi projekti domačih in 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 uradni zastopnik slovenskih 
orodjarjev predstavlja vstopno točko 
vsem morebitnim kupcem, ki želijo skle-
pati posle z njimi.«
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