
Poročilo o projektnem sodelovanju med podjetjem SILIKO in VSS v letu 2016/17 Na kariernem dnevu Višje strokovne šole dne, 25.3.2016 smo se s predstavnico podjetja SILIKO gospo Aupič dogovorili za nadaljnje skupno sodelovanje na skupnih projektih. S pomočjo elektronske komunikacije in telefonskih razgovorov smo se dogovorili, da bomo možne teme za skupne projekte določili na obisku v podjetju SILIKO, kjer si bomo ogledali njihovo proizvodnjo in se s posameznimi tehnologi oddelkov pogovorili o najprimernejših  temah projektnega dela. Dne, 15.6. smo trije predavatelji VSŠ (Darko Renner, dr. Aleš Lesnika in Peter Četina) obiskali podjetje SILIKO v Boštanju. Tehnični direktor podjetja SILIKO je na kratko predstavil dejavnosti podjetja, mi pa smo predstavili šolo in področja na katerih vidimo možnosti projektnega dela v okvirov izobraževalnih programov strojništvo in mehatronika. Tehnologi posameznih oddelkov področja plastike, gume, silikona in dodelav so v sami proizvodnji pokazali področja za katera bi želeli oblikovati projektno nalogo, ki bi jo reševali študenti skupaj z mentorji na šoli in v podjetju v letu 2016/17.   Rezultat sestanka je dogovor, da podjetje SILIKO pripravi nekaj  predlogov projektnih tem. Za te vsebino bomo na šoli poiskali predavatelje, ki bodo v letu 2016/17 skupaj s študenti izpeljali projekt. Glede na zahtevnost vsebin projektov smo predvideli tudi možnost medpredmetnega povezovanja. Skupaj s podjetjem smo se dogovorili za predvideno časovnico nadaljnjih dogodkov: 7. oktober  Predstavitev teme študentom in izvedba ogleda projektne teme v podjetju SILIKO. 15. november Predstavitev več možnih rešitev in izbira optimalne rešitve (študenti in mentorji SILIKO,VSS) 15. december Predstavitev načrtov, konstrukcij, izračunov, 3D modelov,…izbrane rešitve. jan-marec Čas prakse za 1.letnike – izvedba rešitev v podjetju med opravljanjem prakse (cca. 2 študenta) april-junij Priprava promocijskih aktivnosti, predstavitev, člankov, intervjujev,… za medije.   Slika 1: Delovni sestanek študentov, mentorjev in zaposlenih v podjetju SILIKO   



PROJEKT 1: Razvoj priprave za izboljšanje montaže gume v podjetju SILIKO d.o.o. PE Sevnica – 2017 Cilj projekta:   
• Izboljšati obstoječi način montaže PVC izdelkov v gumijasti del, ki ga izdeljujejo v podjetju. Naloga je bila dodeljena študentu Benjaminu Kovaču-S1C in Kozorogu Gašperju-S1C  pod mentorstvom predavatelja Petra Četine.  Rezultati:  
• Podroben ogled  in analiza dosedanjega sistema montaže; 
• Sistematično iskanje več možnih rešitev in izboljšav za dan problem; 
• Izbira optimalne rešitve z vidika povečanja učinkovitosti  dela, ergonomije in zmanjšanja napora delavcev ter fleksibilnosti za uporabo na veliki družini izdelkov;  
• Z novo inovativna montažno napravo je bila dosežena 3x hitrejša montaža kot pred tem; 
• Izdelava modela iz lesa in preizkus rešitve na delovnem mestu v podjetju; 
• Izdelava 3D modela orodja; 
• Izdelava podrobnih načrtov za večgnezdno orodje iz aluminijevih legur; 
• Implementacija metode POKA-YOKE (samodejno preprečevanje možne napake delavca) v podano rešitev problema;  Slika 2: Idejna rešitev in eno gnezdo 3D modela orodja.     



 PROJEKT 2: Preračun paletnih regalov v podjejtu SILIKO d.o.o. PE Sevnica – 2017;  Slika 3: Slike obstoječih paletnih regalov Cilj projekta:   
• Izdelava posnetka mer obstoječih paletnih regalov za shrambo različnih vrst orodij v podjetju in izdelava preračuna dopustne nosilnosti. Naloga je bila dodeljena študentu Benjaminu Kovaču-S1C in Kozorogu Gašperju-S1C  pod mentorstvom predavatelja Petra Četine.  Rezultati:  
• Izdelan podroben posnetek mer treh tipov paletnih regalov v podjetju SILIKO; 
• Izdelan 3D model paletnih regalov; 
• Izdelava analize obremenitev, deformacij in napetosti po metodi MKE s pomočjo programa Creo. 
• Ugotovitev koncentracij napetosti zaradi neustrezne postavitve paletnih regalov in oblikovanje učinkovitega predloga za odpravo nepravilnosti; 
• Preračun paletnih regalov ob korigirani novi pritrditvi na podlago in izračun varnostnih koeficientov pri ugotovljenih maksimalnih dovoljenih nosilnostih vseh treh modelov paletnih regalov.  Slika 4: Predlog za premik podprtosti paletnih regalov    



 Slika 5: Za nov preračun so bile upoštevane podpore pod vertikalnimi stebri.  PROJEKT 3: Avtomatizacija podajalnika tesnilne gume za sušilni stroj; Cilj projekta:   Izdelava posnetka stanja na razrezu profilov in priprava optimalnega predloga avtomatizacije podajanja ter meritve dolžine tesnilne gume. Naloga je bila dodeljena študentu Horvat Mihau-M1C in Žičkar Timu-M1C pod mentorstvom U. Majnarja v SILIKU in predavatelja dr. Aleša Lesnike. Rezultati:  
• Izdelan podroben posnetek obstoječega stanja v podjetju SILIKO; 
• Izbran način avtomatizacije podajanje in meritve dolžine; 
• Priprava načrtov in izbor potrebnih komponent; 
• Nabava strojne opreme in komponent za izvedbo avtomatizacije v podjetju SILIKO; 
• Študenta sta v okviru praktičnega usposabljanja v podjetju SILIKO pod vodstvom mentorja U. Majnarja izdelala program za krmiljenje podajanja traku in meritev dolžine; 



 Slika 6: Stanje razreza tesnilen gume pred avtomatizacijo. Sestava vseh komponent in preizkus delovanja je predviden do konca leta 2017.   Poročilo pripravil Peter Četina  


