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Koraki do pametne tovarne
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V mantri o pametnih tovarnah, Industriji 4.0 in še 
čem se večkrat sprašujemo, kako ta načela vpeljati 
v industrijsko prakso. Izzivi so veliki. Visoka 
stopnja informacijske integracije predstavlja 
pogosto velik tehnološki izziv pri povezovanju 
različnih tehnologij in različnih generacij 
proizvodne opreme. Tveganja in s tem povezane 
ekonomske posledice lahko bistveno zmanjšamo 
z uporabo standardiziranih pristopov – tako 
tehnoloških kot projektnih.

Pri razvoju industrijskih rešitev, ki gredo 
v smer t. i. pametnih tovarn, ne gre samo 
za tehnološki vidik, ki ga prinaša uvajanje 
informacijske tehnologije v proizvodnjo. Rešitev 
pametne tovarne je sinergijska rešitev razvoja 
pametnega izdelka (ki omogoča proizvodnjo v 
pametni tovarni), pametnih proizvodnih virov 
in ostalih podpornih procesov, ki segajo vse 
do izbire dobaviteljev posameznih proizvodnih 
postrojenj. Uspešno vzpostavitev pametne 
proizvodnje zagotavlja predvsem prenos znanja 
in izkušenj vseh projektnih timov, vključenih v 
razvoj izdelka in proizvodnje. Pametna tovarna 
v prvi vrsti pomeni visoko stopnjo obvladovanja 
različnih znanj. Pri tem so smernice Industrije 
4.0 zgolj koncept, ki sam po sebi ne zagotavlja 
končnega uspeha.

Kje so torej največji izzivi pri iskanju rešitev 
pametne proizvodnje?
Pri razvoju integriranih rešitev avtomatizacije 
na področju velikoserijske proizvodnje, kot je 
npr. avtomobilska, se naši naročniki pogosto 
srečujejo z izzivi povezovanja najrazličnejše 
industrijske opreme, ki je lahko povsem unikatna 
(komunikacijski protokoli, različni proizvajalci, 
različne verzije, itn.). Tovrstni izzivi so lahko rešeni 
mnogo bolj uspešno, če je s ponudnikom rešitve 
vzpostavljen dialog že v zgodnejših fazah priprave 
na prenovo ali uvedbo novih proizvodnih kapacitet. 
Ta način prinaša naročniku več koristi z naslova 
dolgoletnih izkušenj strokovnega ponudnika rešitev, 

hkrati pa tudi obvladovanje različnih standardov 
in simulacijskih orodij, s katerimi lahko vnaprej 
predvidi delovanje proizvodne celice in si zagotovi 
doseganje potrebnih performans. Tak pristop 
pogosto srečujemo predvsem pri večjih projektih, 
robotiziranih linijah, prenovah ali uvedbah novih 
rešitev, kjer so naročniki večje korporacije ali 
podjetja, vpeta v njihove dobavne verige. To je 
razumljivo, saj trend pametne proizvodnje izvira 
prav iz takšnih okolij, kjer so učinki proizvodne 
optimizacije lahko veliko večji.

V prihodnjih pametnih tovarnah lahko 
pričakujemo, da bo potrebna še veliko višja stopnja 
integracije orodij, novih znanj in izkušenj. Kje so torej 
meje pametnih tovarn? Verjetno jih ni, ravno tako, 
kot ne moremo pričakovati, da bi bila nekoč vsa 
proizvodnja povsem avtonomna.

V tem trenutku ostajamo ponudniki rešitev 
pametnih tovarn trdno na tleh. Naročnikom 
lahko zagotovimo, da bodo naše rešitve skladne 
z njihovimi potrebami in poslovnimi cilji. 
Zagotavljamo, da bodo avtomatizirane linije 
učinkovite in zanesljive, naši plani proizvodnje 
in simulacije bodo omogočile pravilne odločitve, 
urejeno pa bo tudi učinkovito upravljanje 
energentov v podjetju. Ob tem je že pri razvoju 
naročniku prilagojene rešitve ključno sodelovanje, 
saj je samo na tak način mogoče kar najbolje 
izkoristiti celoten potencial komplementa 
tehnoloških izkušenj, znanja in inovativnosti ter se 
približati pametni tovarni.


