
8        1 .  T E H N I K A  I N  Č L O V E K

1. TEHNIKA IN CLOVEK

Znal bom:
 
1.  opisati pomen 

sodobnih tehnologij 
za izdelavo zahtevnih 
izdelkov;

2. primerjati sodobne 
tehnologije s klasičnimi 
tehnologijami, ki jih 
uporabljamo v šolski 
delavnici.

1.2 Sodobne tehnologije
Obseg klasične industrijske proizvodnje se zmanjšuje. Proizvodni sistemi 
postajajo zahtevnejši, na vseh področjih se uvajajo avtomatizacija in sodobne, 
računalniško podprte informacijske tehnologije (CNC-tehnologije). Zahteve 
tržišča so danes precej drugačne, kot so bile pred desetimi in več leti. V 
proizvodno tehniko se uvajajo nove tehnološke metode – prilagodljivi 
obdelovalni sistemi, računalniško krmiljena proizvodnja, vizualna simulacija, 
navidezna resničnost, hiter razvoj prototipa, laserska obdelava in uporaba 
inteligentnih sistemov.

Za zagotavljanje lažje obdelave so razvili vrsto posebnih obdelovalnih postopkov. 
Ti so odprli povsem nove možnosti, tudi izdelavo najzahtevnejših elementov. 

Elektroerozijski postopki sodijo med sodobne elektrotermične obdelovalne 
postopke. Tehnologija elektroerozijske obdelave se je pričela razvijati v 
štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Tak način obdelave je imel v primerjavi z 
ostalimi obdelovalnimi postopki določene prednosti: omogočal je natančno 
izdelavo kompleksnih oblik v trdih materialih, saj trdnost in trdota pri obdelavi ne 
igrata pomembne vloge. Slabost postopka pa je v razmeroma počasni obdelavi.

Spoznavam 
poklice 
Operater v proizvodnji 
dela na CNC-stroju, ki je 
računalniško voden. V 
stroj vnese program, ki 
ga je izdelal programer; 
nadzoruje delo stroja in 
na koncu izdela poročilo 
o zaključenem delu. Skrbi 
za čisto delovno okolje in 
popravlja manjše okvare 
stroja. Pri delu upošteva 
predpise s področja varstva 
pri delu.

Žična elektroerozija

Rezanje z laserjem

Rezanje z vodnim curkom

 Rezanje s plazmo

Tehnologija vodnega curka spada med mehanske postopke obdelave. 
Visokohitrostni vodni curek zadeva ob površino obdelovanca, pri čemer se 
povečujejo razpoke, hkrati pa se odnaša odpadni material. Princip delovanja 
vodnega curka je zelo preprost. Obdelovalni stroji s pomočjo črpalke ustvarijo 
velik pritisk vode (do 4000 barov in več), ki potisne vodo skozi šobo z majhnim 
premerom (približno 0,18–0,4 mm). Takšna šoba zadržuje vodo pod visokim 
tlakom. 
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