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Ponedeljek, 12.7.2010
Prihod v Esslingen Am Neckar - Brühl. Gospodična Sonja Ossig mi je razkazala
stanovanje in bližnjo okolico v kraju Mettingen ter Esslingen. Preostanek časa sem imel na
voljo za vselitev ter počitek.

(Slika 1: Moje stanovanje s skupno kuhinjo in pralnico)

Torek, 13.7.2010
Ob 9:00 me je gospodična Sonja Ossig pobrala pred mojim stanovanjem ter me
odpeljala v Denkendorf v podjetje Festo, kjer so mi gospa Veronika Vulic, g. Volker Schmid,
ter gosp. Sonja Ossig skozi dan razkazali Podjetje Festo didactic in Festo AG v Berkheim-u.
Kosilo sem imel z g. Schmid-om ter popoldne me je go. Vulic peljala v mesto Esslingen ter
mi razkazala glavne zadeve glede potovanja z javnim prevozom ter trgovine in banko. Ob
okoli 17h sem bil doma, kjer sem imel prosti čas zase.

(slika 2: Neu bei Festo Didactic… Novi delavci v Festo Didactic – kratka predstavitev mene)

Sreda, 14.7.2010
Danes sem začel ob 9:30 v Denkendorfu. Takoj zjutraj me je prejel G. Dr. Frank Ebel.
On nadomešča G. Dieter Waller-ja, ki je na dopustu. Razložil mi je grobi načrt poteka moje
prakse in mi dodelil svojo pisalno mizo s stacionarnim in prenosnim računalnikom. Kasneje
sem zadaj v laboratoriju dobil nalogo, da sem začel z obnavljanjem svojega znanja iz
pnevmatike preko računalniškega programa. To je trajalo čez cel dan in malo čez 16h sem
imel avtobus za domov v Brühl.

(slika 3: Moja delovna miza z računalnikom v prototip laboratoriju, manjka še prenosni računalnik)

Četrtek, 15.7.2010
Začel sem ob 9:00h. Danes sem predeloval snov elektro-pnevmatike v laboratoriju s
pomočjo Web Base Traininga na računalniku.
Petek, 16.7.2010
Začel ob 9:00h. Čez cel dan sem delal vaje iz elektro-pnevmatike na preizkusni tabli in
s tem spoznaval in odkrival nove elemente, ki se uporabljajo v elektro-pnevmatiki.

(Slika 4: Preizkusna tabla na kateri sem sestavljal različne naloge iz pnevmatike in elektro-pnevmatike)

Ponedeljek, 19.7.2010
Začel sem ob 9:00h. Začel sem z Web Base Training-om glede programiranja LOGO!
programskega jezika oz. LOGO! devices. Po odmoru sem tudi sprogramiral enostavno tračno
linijo, kjer se ločujejo predmeti na traku.

(Slika 5: Logo program in mala tračna enota, katero sem sprogramiral)

Torek, 20.7.2010
Začel ob 9:00h. Danes sem dobil večjo enoto za programiranje v LOGO! jeziku. Do
konca delovnika mi jo je uspelo toliko zagnati, da se osnovna dela izvršijo. Naslednji dan, me
čaka še nekaj dela, rad bi popravil nekaj procesnih časov, ter poskusil mehansko združiti dve
enoti skupaj, kar bi bil že zelo velik dosežek, kajti nisem še nikoli videl nikakršnega
programiranja proizvodnih procesov. Torej sem se sam že veliko naučil in hkrati tudi zelo
užival, saj je programiranje enostavno in hkrati lahko izvršimo dokaj zahtevne programe.

Sreda, 21.7.2010
Začel sem ob 9:00h. Danes sem dokončal ter popravil program do potankosti. Enota
deluje točno tako, kot je bilo zamišljeno na začetku, nastavil sem vse parametre ter pritiske
zraka. G. Ebel me je pohvalil, da sem zelo dobro, hitro in popolnoma samostojno naredil
dokaj zahteven program, ki sem si ga zamislil. Podal je predlog, da bi sedaj uporabljali ta
program na raznih predstavitvah kot DEMO program. Razložil mi je, da takega programa še
nimajo, imajo nekaj preprostejših, moj ima pa veliko več funkcij od začetne inicializacije
(postavitev vseh orodij v izhodiščne položaje), RUN programa ter zasilni izklop in konec
programa. Potek programa se pa z lahkoto spremlja preko lučk na komandni plošči, saj
utripajo za vsako operacijo oz. napako drugače. Seveda sem privolil in dovolil uporabo
mojega programa v te namene.

(Slika 6: Modul z rotacijsko roko)

Četrtek, 22.7.2010
Začel ob 9:00h. Danes sem si še zamislil združiti dve posamezni enoti, ki sicer nista
namenjena da bi bili združeni. To sta mala enota, z premičnim trakom, ki sem jo programiral
v začetku tedna, ter drugo ki sem jo dokončal včeraj. Popravil sem nekaj časovnih funkcij ter
ju združil. Ker sta nadzorovane vsaka posamezno s svojim procesorjem, morata biti dobro
usklajeni s časom. Program pa poteka takole: Predmet se izvrže iz saržerja, rotacijska roka
predmet s pomočjo vakuuma prime ter ga prenese na tekoči trak, ki je iz druge strojne enote.
Tam ga izpusti in roka se vrne v izhodiščni položaj in tam čaka, da preteče programirani čas.
Med tem časom pa predmet prevzame tekoči trak in ga prepelje do sortirne roke, kjer ga roka
nekaj časa zaustavi, potem pa spusti naprej do konca traku, kjer se program konča. Takrat pa
rotacijska roka prinese nov predmet na trak.
Ko sem končal to programiranje, sem pa dobil nalogo da sem sestavil iz zlotal neko
enostavno vezje, ki kontrolira utripanje led diode. Po tem delu sem pa zopet začel z Web Base
Trainingom na računalniku za hidravlično področje.

(Slika 7: Združitev modula z rotacijsko roko in tračnega sistema, spodaj narejen program za to operacijo)

Petek, 23.7.2010
Danes nisem šel v službo ampak sem po dogovoru dobil dovoljenje, da sem šel zjutraj
z vlakom domov v Slovenijo, kjer sem moral prevzeti moj avto, ki je bil na servisu. V soboto
moram urediti še nekaj tehnične dokumentacije in ostalih papirjev, tako da bi bil v soboto
prepozen, če bi potoval ta dan. Potovanje z vlakom traja 8 ur in pol.
Ko sem se v nedeljo vračal nazaj, sem lahko tudi doživel višje cene bencina v Nemčiji
(slika spodaj). Cena variira med 1,35 €/liter in 1,58 €/liter. Odvisno od tipa bencina ter od
vsake bencinske postaje posebej, saj samostojno določajo cene. Seveda je cena na avtocesti
višja, kot pa kje v naselju.

(Slika 9: Moj kupe v vagonu ter slika spodaj, cena bencina na avtocesti, ko sem se vračal z avtom nazaj)

Ponedeljek, 26.7.2010
Začel ob devetih. Danes je prišel iz dopusta g. Dieter Waller, ki je odgovoren za
program moje prakse v prvem sklopu programa. Predal mi je elektronsko kartico, s katero si
čipiram delovni čas in s katero imam vstop v zgradbo. Dobil sem tudi še nekaj bonov za
prehrano, s katerimi si lahko plačam malico oz. kosilo v nekaterih restavracijah. Po tem sem
začel zopet z WBT hidravliko in jo predeloval skoraj cel dan. Popoldne sem pospravil
laboratorij in ob 4h zaključil dan.

(Slika 10: Čip kartica ter boni za prehrano)

Torek, 27.7.2010
Danes (ob 9.00h) sem šel z dvema sodelavcema na redno vzdrževanje komponent
podjetja Festo Didactic v največji nemški zabaviščni park Europa park v Rust. Tam imajo
Science house, kjer ima podjetje predstavljene svoje robote ter pnevmatske enote, kjer lahko
otroci spoznajo čare avtomatike in robote. Potrebno je bilo zamenjati nekaj zračnih filtrov na
kompresorski enoti ter akumulatorjev na Robotinotih ter preveriti programe robotov. Po tem
smo imeli prost vstop v celotni kompleks zabaviščnega parka, kjer smo imeli čas da se za
nekaj ur sprostimo ☺. Bilo je izredno zabavno, tudi v Science house-u sem videl veliko novih
fizikalnih poskusov, ki so zelo enostavno predstavljeni. Zaradi dve urne vožnje v eno smer,
smo si danes vzeli cel dan in smo se vrnili šele ob sedmih popoldan. Le tako smo lahko
sproščeno naredili vse naloge in se tudi malo sprostili v zabaviščnem parku.

(Slika 11: Delovne postaje v Znanstveni hiši.)

Sreda, 28.7.2010
Začel sem ob devetih. Danes sem dobil nalogo da pregledam in posodobim znanje o
elektroniki. Bil sem v pisarni in cel dan predeloval WBT elektroniko, sklop 1 ter 2. Zaključil
ob 4h.
Četrtek, 29.7.2010
Začel sem ob devetih. Danes sem nadaljeval z študiranjem elektronike in prešel še na
študiranje elektrotehnike v programu WBT sklop 1 in 2. Danes sem tudi dobil izpisek in
potrdilo o nakazilu mesečne žepnine na moj račun. Zaključil sem ob 4h.

Petek, 30.7.2010
Danes sem zopet začel ob devetih. Ko sem v pisarni predelal WBT elektrotehniko ter
kasneje še programiranje v GRAFCET programu, ki je namenjen programiranju večjih ter
zahtevnejših Siemensovih procesorjev, ki se tudi največ uporabljajo v industriji. Nato sem
poskusil in tudi praktično preveril nekaj osnovnih zadev pri programiranju tega procesorja.
Popoldan pa sem začel predelovati tudi nekaj poskusnih zadev v elektrotehniki z nekaj
enostavnimi vezji. Končal sem ob 4h.
Med tednom sem bil dejaven in priden tudi doma v stanovanju. Ko sem bil med
vikendom doma na obisku, sem spotoma pobral tudi nekaj mojega orodja in opreme, saj imam
popoldne čas in lahko v prostem času izdelujem in delam tudi kaj za svoje potrebe. Spodaj
vam predstavljam sliko moje sobe, kjer sem vgradil nekaj barvnih luči in s tem spremenil
videz moje sobe. Sedaj je veliko bolj zanimivejša kot pa prej z navadno belo svetilko na
stropu.

(Slika 12: Moja soba prej in potem z vgrajenimi barvnimi svetilkami.)

Postavil pa sem si tudi malo delavnice. S seboj sem prinesel nekaj orodja in med
vikendi ustvarjal razne stvari največ za moj avto, ki sem ga še malo popravljal in posodabljal.
Naredil sem tudi avto-držalo za moj telefon. Najprej sem ga narisal v programu SolidWorks,
kjer sem ga preizkusil, potem pa sem v trgovini kupil nekaj aluminijastega profila in vijakov
in sem ga naredil. Nekateri mi pravijo da imam preveč časa, jaz pa rečem, da ga imam ravno
prav in lahko ustvarjam tudi za svoje hobi potrebe. ☺

(Slika 12: Avto-držalo za telefon.)

Ponedeljek, 2.8.2010
Začel ob 9.00h. Danes sem skoraj cel dan predeloval elektroniko z poskusnimi vajami
ter WBT učenjem. Končal sem ob 4h.
Torek, 3.8.2010
Danes sem dopoldan naredil še nekaj vaj iz elektronike, kasneje pa sem začel s
spoznavanjem Festovega mobilnega robota Robotino. Naredil sem eno spoznavno vajo in
preizkusil delovanje svetlobnih IR senzorjev, s katerimi med gibanjem po prostoru išče
morebitne ovire. Končal z delom ob 4h.

(Slika 13: Mobilni robot Robotino)

Sreda, 3.8.2010
Danes sem nadaljeval spoznavanje z Robotinotom in sicer induktivne senzorje, ki
zaznavajo bližino metalnih oz. kovinskih predmetov, svetlobnih optičnih senzorjev, ki
reagirajo glede na odbojno svetlobo ali prekinjen žarek svetlobe med pošiljateljem in
prejemnikom signala. Spoznal sem tudi prenos žive slike, ki jo Robotino lahko prenaša in
sprejema iz svoje vgrajene kamere. Lahko se orientira na kamero, saj lahko sprogramiramo
prepoznavanje barv, oblik ter linij. Naredil sem tudi lahek poskusni program s katerim je
Robotino sledil črti s pomočjo optičnih in induktivnih senzorjev. Zaključil ob 4h.
Četrtek, 4.8.2010
Danes sem nadaljeval s programiranjem Robotinota. Zelo hitro sem se naučil osnovnih
funkcij in tako sem kmalu dobil svoj prvi projekt. Moral sem narediti program s katerim je
Robotino prevzel predmet v saržerju ter ga položil na odlagalno mizo. Zaključil sem ob 4h.
Petek, 5.8.2010
Danes sem nadaljeval s programom. Včeraj je že deloval ampak mi je manjkalo še
nekaj regulacij programa v hitrostih in koordinatah. Ko sem dokončal program, sem dobil
prosto pot, kar želim delati, saj sem prehitel urnik učenja. Izbral sem si transportni trak, ga
predelal in pripravil za delo na poligonu pri Robotinotu. Do konca dneva sem že skoraj
dokončal program. Program je obsežnejši in bolj zahtevni. Končal sem ob 5h.

Ponedeljek, 9.8.2010
Danes sem dokončeval program ki sem ga začel v petek. Moral sem popraviti in
prilagoditi še nekaj senzorjev na transportnem traku, naredil sem še nekaj modifikacij na
Robotinotu. Do odmora za malico, je program že deloval, le še nekaj manjših modifikacij je
bilo potrebnih. Po kosilu, sem program usposobil do potankosti in lahko sem predstavil svojo
idejo in stvaritev svojemu mentorju in drugimi sodelavci.
Rad bi poudaril, da je delo zares užitek, saj mi pustijo razvijati svoje ideje in misli ter
jih uresničiti v realnosti. Na voljo imam skoraj vso opremo, vse dele in tako je delo zares
lahko in uresničljivo. Ter še izdelek je lepo videti, kajti imajo izredno veliko najrazličnejših
kosov in rezervnih delov, ki jih lahko uporabljam. Spodaj na slikah si lahko ogledate mojo
pisarno ter programiranje Robotinota. Na srednji sliki se na računalniškem zaslonu tudi vidi
prenos žive slike iz Robotinota na računalnik prek wireless povezave. Končal sem ob 4h.

(Slika 14: Moje delovno in programiranje Robotinota na poligonu, sestavljanje transportnega traku.)

Torek, 10.8.2010 ter trajanje do petka 20.8.2010
Danes sem začel s programiranjem Siemensovega procesorja v programu Step7.
Programiram distributivno enoto z rotacijsko roko – enako enoto sem prej programiral v
programu LOGO!.
Zaradi obsežnosti programa in programskega jezika, sem se pa tukaj ustavil za kar
nekaj časa. Programiranje ni tako enostavno, oz. ni enostavno ker je program tako zelo
obsežen. Programiranje modula oz. enote je lahko narejeno na več načinov, kar me je sprva
zelo begalo. Največji problem mi je povzročala pomoč, ki sem jo potreboval od časa do časa.
Na žalost sem delal v takem obdobju, ko je bila večina programerjev na dopustih in sem
moral večino zadev spoznati sam s pomočjo programske Help funkcije ter interneta.
Do konca tega termina mi je uspelo sprogramirati enoto, tako kot sem si zamislil.
Naučil sem se nekaj osnovnih funkcij, vendar kot sem že prej poudaril, je to tako obsežen
program z tako veliko različnih možnosti programiranja, da bi zagotovo potreboval kak
intenziven tečaj programiranja s tem programom. Ampak, za predstavitev in spoznanje tega
programa je zadeva uspela. Sem zelo zadovoljen, mogoče bi bilo še bolje, če bi imel na
začetku kak kratek tečaj oz. da bi imel pomoč pri programiranju, za vsaj en projekt od začetka
do konca. Ampak po pogovoru z nadrejenim, to pač ni bilo možno zaradi dopustov. Pomagala
mi je ena študentka, ki se je že nekaj naučila v tem programu, vendar nje pa ni bilo vsak dan v
podjetju.
Skratka, uspelo mi je zadevo speljati do konca, sprogramirati in modul »oživeti«.
Ponedeljek, 23.8.2010
Danes sem premeščen v nov oddelek – Customer solution department. Tukaj se
gradijo in sestavljajo razni moduli, ki niso v serijski proizvodnji oz. se sestavljajo po
strankinih željah. Zaradi tega, ker so stroji in moduli takorekoč unikatni, slikanje ni
priporočljivo, tako da mojega poročila ne morem podpreti z veliko slikami, kar se mi zdi zelo
škoda.

(Slika 15: Customer solution centre.)

Danes sem bil na kratko predstavljen v oddelku in kmalu sem začel s svojo nalogo. Tukaj je
moj šef G. Mathias Schietinger. Predstavljen sem bil z novim modulom, avtomatski regalnik,
ki z premikajočo roko in s pomočjo vakuuma premika predmete in jih shranjuje ter sortira na
več polic. Moja naloga je regalnik predelati, da bo lahko shranjeval druge predmete, kot pa za
katere je bil sprva skonstruiran.
Najprej sem moral narediti vodila, ki predmet točno pozicionirajo na tekočem traku,
tako, da ga sesalna roka lahko prime točno na središču predmeta. Vodila sem naredil iz
pravokotnega aluminijastega profila, ter ga zrezal in zbrusil v pravo obliko, tako da je
primeren za montažo na tekoči trak. Tukaj je potrebno poudariti, da mora biti vsak kos, ki se
ga izdeluje (razen če je primer za predstavitev v podjetju - prototip) izdelan profesionalno in
kakovostno, saj gre v prodajo k stranki.

(Slika 16: Delavnica v kateri se izdelujejo prototipi in unikatni izdelki)

(Slika 17: Aluminijasta vodila na traku)

Torek, 24.8.2010
Danes sem še malo popravljal in dokončeval vodila, ki sem jih kasneje zmontiral na
tekoči trak. Vodila sem preizkusil in opravljajo svojo nalogo. Moral sem še pripraviti
premikajočo roko za zamenjavo sklopa s sesalnimi seski. Roka potrebuje samo en sesalni
sesek , sedanji sklop pa ima dva, saj je deloval z večjimi predmeti.
Sreda, 25.8.2010
Danes sem zamenjal sklop s sesalnimi seski na premikajoči roki. Kasneje sem se
ukvarjal še s celotno vezavo kablov in pnevmatskih cevk. Moral sem jih zmontirati in zvezati
skupaj, tako da ne motijo funkcionalnosti in premikanje stroja, hkrati pa še lepo zgleda.

(Slika 18: Sesalni sesek na premični roki, ki prime predmet in ga s pomočjo vakuuma premika na police.)

Četrtek, 26.8.2010
Danes sem na regalnem modulu zamenjal optične senzorje na rekočem traku. Najprej
je modul uporabljal senzorje z odbojno svetlobo – torej, ko se je svetloba odbila od predmeta
pred senzorjem oz. optičnim kablom, je senzor zaznal in dal digitalni pulz oz. signal. Sedaj pa
modul potrebuje način s svetlobnim žarkom, ki ga predmet prekine. Torej je potrebno
postaviti oddajnik svetlobnega žarka (optični kabel) na eno stran tekočega traku in sprejemnik
na drugo stran. Ko je trak prost, svetlobni žarek prosto potuje od oddajnika do sprejemnika in
senzor ima pozitivni signal. Ko pa predmet prekini žarek, senzor izgubi signal in to lahko
uporabimo v programu za ustavljanje traku oz. kaj podobnega.

(Slika 19: Dva optična senzorja - beli škatlici, optični kabel ter sprejemnik svetlobnega signala – na ALU vodilu, ki sem ga naredil.)

Petek, 27.8.2010
Danes sem imel dokaj veliko dela, saj sem moral regalnik skoraj popolnoma podreti,
ker sem moral odstraniti zgornjo polico, ki se je ne potrebuje več. Veliko vijačenja skratka.
Vmes se dobil še eno kratko nalogo in sicer, montaža novega AC motorja (dvosmerni
tok, 220V/360V) na manjši tračni sistem, ki se ponavadi vgradi pod kakšne robotske roke
ipd.. Moral sem preurediti montažo motorja ter njegovo pozicijo na tračnem sistemu, saj je bil
narobe obrnjen in se ga ni dalo vgraditi. Ko mi je uspelo, sem moral zvezati elektroniko in
poizkusiti funkcionalnost.

(Slika 20: Vgrajen motor na manjši tračni sistem. Slike s celotnim sklopom na žalost nimam.)

Ponedeljek, 30.8.2010
Danes sem izdelal kartonsko šablono, ki predstavlja aluminijasto vodilo za
pozicioniranje predmetov na policah, kamor jih odloži sesalna roka. Vodilo ima 8 izrezanih
»U« oblik, kamor pridejo valjasti predmeti in jim s tem vodilom preprečimo nadaljnje
nezaželeno premikanje po polici. Ko je bila šablona dokončana, je šla v oddelek kjer so jo
prerisal in naredili načrt za izdelavo pravih aluminijastih vodil, izrezanih s pomočjo cnc
laserja.

(Slika 21: Kompletni regalnik, na sliki vidimo ALU vodila, zrezana na cnc-laserju, v ozadju tudi moj šef, G. Mathias Schietinger.)

Nadaljeval sem tudi s projektom od včeraj – manjši tračni sistem. Dobil sem nov
Gearbox oz. menjalnik, ki se ga vgradi med motor in trak. Ker je bil skonstruiran, preden so
dodali elektronske dodatke na ta tračni sistem, niso vedeli ali ga je še možno uporabiti in
namontirati na tračni sistem zaradi prostorskega problema. Zadevo sem malo obrnil in
priredil, tako da se lepo sestavi skupaj in deluje brez težav. Menjalnik lahko poveča ali
zmanjša število vrtljajev, sestavljen je iz dveh pogonskih jermenic in jermena, pokrit pa s
pleksi steklom, tako da je notranjost vidna.

(Slika 22: Sestavljen menjalnik na manjšem tračnem sistemu.)

Torek, 31.8.2010
Danes sem popravljal še zadnje malenkosti na regalnem modulu, moral sem dodati še
panelne plošče s stikali in raznimi lučkami ter jih zvezati in povezati kable skupaj. Izdelal sem
še prototip teh valjastih predmetov, ki se prestavljajo po traku in regalu, tako, da vsebujejo še
RFID čip s katerim lahko sprogramiramo vsak predmet kaj vsebuje. S tem dosežemo, da
lahko stroj sam od sebe prepozna vsebnost predmeta in ga avtomatsko sortira.
Problem, ki sem ga moral rešiti je bil, da je čip dokaj majhen, mora pa biti na
najvišjem možnem robu v predmetu zaradi čim boljšega branja čipa s senzorjem in ne sme
ovirati njegove funkcionalnosti. Tako sem moral izdelati plastičen blok, na katerega se je
postavil čip in ga obdržal na mestu, ni pa oviral zapiranje pokrovčka.

(Slika 23: Velikost RFID čipa ter njegova montaža v valjaste predmete. Plastični blok, ki drži čip v okroglem okvirju predmeta sem naredil
brez pomoči cnc stroja.)

Sreda, 1.9.2010
Danes sem po pogovoru z nadrejenim tukaj v tem oddelku G. Mathias Schietinger
dobil nalogo, da razmislim in ustvarim prototip za nov sistem podnožja tračnih trakov. Zelo
obsežna naloga s kar velikim pomenom. Če bo izdelek oz. prototip sprejet, se bo celoten
sistem podnožij spremenil in izdelovali bodo taka podnožja, kakor bi jih jaz sestavil na
prototipu. Problem oz. vzrok za razmišljanje v tej smeri je pa sledeč:
Sedanji sistem podnožij za tračne trakove je takšen, da se najprej iz aluminijastih
sestavnih profilov, naredi podnožje oz. miza, na katero so kasneje zmontirani tračni trakovi in
vsi ostali majhni moduli, potrebni za transport predmetov do raznih distribucijskih enot. Taka
podnožja se kasneje ne morejo podreti in so veliki problemi zaradi transporta, saj tračni sistem
predstavlja neko pravokotno pot, po katerem potujejo predmeti, znotraj tega sistema oz. v
sredini pa ni nič in je veliko neizkoriščenega prostora. Taki sistemi so lahko tudi do velikosti
3x5m oz. večji. Tako da je pri transportu potrebno veliko prostora, kar pa nanese veliko
stroškov, sploh pri letalskem transportu.
Moja naloga pa je, da iznajdem sistem podnožja, na katerem bo lahko stal vsak tračni
sistem posebej in se bo lahko sestavil v večji tračni krožni sistem oz. pri transportu podrl na
manjše enote, kar bo prihranilo veliko prostora in posledično tudi stroškov. Torej narediti
moram neko univerzalno podnožje, ki zagotavlja dovolj veliko stabilnost, trdnost in trpežnost,
hkrati pa možnost nadgrajevanja, nadaljnjega sestavljanja v večje enote, mora pa biti tudi
dovolj prostorsko majhno in lahko zaradi transporta.

(Slika 24: Zdajšnji sistem podnožja tračnih sistemov.)

Četrtek, 2.9.2010
Danes sem po nekaj skicah in zamislih začel izdelovati eno idejo glede podnožja za
tračne sisteme. Skoraj cel dan sem preživel v delavnici, kjer sem rezal in sestavljal podnožje.
Najprej sestavljam in izdelujem podnožje za tračni transport, dolžine enega metra.
Petek, 3.9.2010
Danes sem dokončal mojo idejo glede podnožja in jo predstavil nadrejenemu. Ideja
mu je zelo všeč, stabilnost je vredu, nosilnost se lahko izboljšuje z izbiro večjih profilov iz
katerega je podnožje sestavljeno, podnožje je preprosto, estetsko lepo in tudi izvršuje svojo
nalogo. Je dokaj majhno, lahko, in lahko se sestavlja v večje sklope, torej je vsako podnožje
narejeno za samo en transportni trak.
Sedaj me čaka še veliko dela, saj je potrebno predelati in zagotoviti, da se vsi že
izdelani moduli, ki spadajo na ta tračni sistem, lahko namontirajo in ne izgubijo svoje
funkcionalnosti.
Ponedeljek, 6.9.2010
Danes sem zopet začel ob 8h zjutraj. Potrebujem nekaj nadur, saj je prišlo do napake v
clock-in sistemu, kjer se zjutraj s čip kartico prijavim v sistem in popoldne, ko odidem
domov, odjavim. Prišlo je do nesporazuma in mi niso povedali, da se ena ura malice ne šteje v
delovni čas. Zato sem dobil nekaj negativnih ur, ki so se zaradi napake v sistemu, prikazale
šele sedaj. Ampak ni problema, zelo rad delam v tem podjetju, tako da ena urica več sploh ne
pomeni veliko. Tako ali pa tako, pa sploh ne smem delati preveč nadur, saj je zakonsko
določeno največje štv. ur v tednu.
Ko sem prišel v službo sem si najprej uredil delovni prostor in še malo razmislil o
novih možnostih ter si pridobil nekaj idej. Do kosila sem dokončal nekaj skic, vmes sem
pomagal še pri postavljanju enega stroja pri kolegu.
Popoldne sem se pogovarjal s šefom in sva se dogovorila, da bova sedaj obdržala in
dokončala prvo, originalno idejo, ki sem jo dobil prejšnje dni. Za popoldne sem dobil novo
nalogo in sicer izdelava podrobnih navodil za sestavo Gearboxa oz. menjalnika, ki spada v
tračni sistem, torej med pogonskim električnim motorjem in trakom. Ravno ta menjalnik, sem
sestavljal en teden nazaj, ko sem študiral montažo le-tega na tračni sistem. Navodila morajo
vsebovati podrobne slike in seveda napisana v angleškem jeziku.
Tako sem dokaj celo popoldne sestavljal in slikal potek sestavljanja tega menjalnika.
Sproti sem urejal slike, kar mi je zelo pomagalo pri izdelavi navodil naslednji dan.

Torek, 7.9.2010
Danes sem zjutraj naredi še nekaj slik pri sestavi menjalnika, potem pa sem začel z
izdelavo Word dokumenta. Vstavil sem veliko slik in zaradi tega mi je bilo potrebno zelo
malo besedila. Vse je lepo razloženo in razvidno že iz slik. Ko sem dokončal, sem navodila
predstavil šefu, bila so vredu, sedaj se že prevajajo v nemški jezik in urejajo za natis, saj bodo
šla ta navodila zraven vsakega menjalnika k stranki.
Torej, bo vsak menjalnik nosil moj podpis, saj sem izdelal navodila za sestavo
menjalnika. To se mi zelo dopade saj sedaj res lahko rečem, da sem tudi jaz dodal nekaj
stvari, ki so otipljive in vidne, v razvoj podjetja, njihove inovacije in novosti.

(Slika 25: Izdelava navodil za sestavo menjalnika.)

Po tej nalogi z navodili, sem se vrnil k mojemu obsežnemu projektu – transportni
sistem. Šef mi je predlagal, da naj izdelam paleto, ki bo prave velikosti in oblike, da nosi
kovinsko plato oz. še eno paleto, katero kasneje prestavljajo in uporabljajo roboti, saj nanjo
nakladajo razne predmete. Preden pa začnem z oblikovanjem palete, moram pa narediti
pravokotni zavoj na transportnem sistemu. To bom pa dosegel z novim tračnim modulom, ki
ga bom postavil na svoje podnožje, kasneje pa pritrdil in sestavil z prejšnjim modulom, ki sem
ga postavil za prvo idejo novega podnožnega sistema. Projekt postaja veliko obširnejši kot se
mi je zdel sprva, tako da me kar lepo zaposli in da misliti ter ustvarjati skozi cel dan. Tak
način dela mi zelo ugaja.
Dobil sem nov transportni trak, za preizkus vzdržljivosti mojega sistema podnožja, pa
je ta trak dolžine 3 metrov. Jutri začnem z izdelavo podnožja.
Sreda, 8.9.2010
Danes sem moral najprej razmisliti kako bom kasneje sestavil dva popolnoma
samostojna podnožja v en skupen sistem, ki bo funkcionalen, lahek, enostavni in lep na
pogled. Proti kosilu, sem začel z izdelavo sistema v delavnici. Ker je trak dolžine treh metrov,
sem imel kar precej dela z izdelavo podnožja, saj je dokaj veliko.

Četrtek, 9.9.2010
Super! Izdelava podnožja v delavnici je bila včeraj dokončana, danes lahko začnem
sestavljati. V treh urah sem gotov in nov tračni sistem oz. nov trak stoji na svojem podnožju.
Zadeva je za moje oči zelo impresivna in vesel sem, da se podnožje obnese.
Imam še malo dela, saj moram trakova sestaviti skupaj v pravokotni zavoj, vstaviti
vodila, ki vodijo palete na traku iz enega traku na drugega ter poskrbeti za trdnost sistema.
Šele sedaj, ko sta sistema povezana, je struktura podnožja dobila svojo odlično stabilnost in
trdnost. Zadeva je zares enostavna, porabi se zelo malo aluminija, kar pripomore k manjši teži
ter je popolnoma razstavljiva, kar pa bo super pri transportu, saj se ne bo več potrebovalo 5
metrov širokih lesenih škatel, ampak samo še kakšen meter. Dolžina traku in škatel seveda
ostane enaka.
Sistem zgleda super, dobil sem pohvale iz strani šefa in ostalih, tako da mi je dalo še
nov zagon.
Popoldne sem začel z risanjem palet, na računalniku, saj bom tako najlažje določil
pravo obliko in velikost. Pomagam si z programom SolidWorks, kjer sem se večinoma vse že
naučil sam že z delom doma. To znanje mi je danes prišlo izvrstno! Dokončati moram še z
risanjem, kasneje bom začel z »colision« testi, kar pomeni, da bom naredil virtualno okolje z
tračnimi trakovi. Tako bom lahko zagnal simulacijo prenosa palet na trakovih in opazoval
obnašanje palet ter predmetov na njih na zavojih kjer se dve paleti ne smeta zatakniti ampak
ena drugi pomagati skozi ovinek in prosto potovati naprej.

(Slika 26: Obe podnožji sta sestavljeni v en sistem. Narejen je pravokotni zavoj.)

Petek, 10.9.2010
Danes odhajam domov v Slovenijo, kjer bom preživel vikend.

Ponedeljek, 13.9.2010
Danes sem začel z risanjem v SolidWorks programu za 3D modeliranje. Programske
osnove sem malo spoznal v šoli, drugače sem pa moje znanje večinoma črpal iz svojih
izkušenj pri delu s tem programom za svoje lastne projekte ter na študentskem delu, kjer
izdelujem in projektiram razne sestavne dele za diatonične harmonike pri podjetju Poličar.
Najprej sem se odločil da bom zrisal kompletni sklop tračnega sistema brez podnožja.
Tako bom lahko na tem kasneje gradil in izdelal palete, ki bodo ustrezale temu sistemu. Kot
sem že prej omenil moram izdelati čim manjšo paleto s pravilno obliko, tako da bo z lahkoto,
brez zatikanja, potekala skozi zavoj na transportnem sistemu. Risal sem cel delavnik. Zadeva
ni prav zakomplicirana ampak ima veliko sestavnih delov, katerih želim natančno narisati, saj
se bo narisani projekt kasneje predstavljal v podjetju, kot nova idejna zamisel, ki deluje in je
tudi preizkušena.
Torek, 14.9.2010
Danes sem nadaljeval z risanjem, naredil in dokončal sem sestavne dele za transportni
trak. Proti koncu sem v programu SolidWorks že začel sestavljati trak skupaj.
Sreda, 15.9.2010
Danes sem sestavil trak skupaj ter se spustil še v izdelavo večjega traku (dolžine 3
metre – narisani je dolžine enega metra). Potrebujem še nekaj časa, da podaljšam že narisani
trak, ter da mu dodam še nekaj podpornikov ter da zadevo sestavim do konca skupaj.

(Slika 27: Narisani in dokončani transportni trak dolžine 1m. Risano v SolidWorksu.)

Četrtek, 16.9.2010
Danes sem dokončal z risanjem tračnega transportnega sistema. Oba narisana traku
(dolžine 3m in 1m) sem sestavil skupaj ter začel z risanjem in projektiranjem palete, ki se bo
vozila na traku in drsela ob stranicah, ki so pa imajo tudi nalogo vodil za palete.

(Slika 28: Narisani in dokončani transportni trak dolžine 1m. Risano v SolidWorksu.)

(Slika 29: Sestavljen celoten sklop transportnega sistema.)

Petek, 17.9.2010
Danes sem dokončal z risanjem in projektiranjem palete. Preizkusil sem najmanjšo
možno obliko palete, katere oblika je prava, da se na zavoju dve paleti vedno potiskata naprej
in se ne zatikata. To nalogo sem rešil z polkrožno obliko konca palete in tako je ploščina stika
vedno pod pravilnim kotom, saj sila deluje naprej v smeri potovanja palete in ne pravokotno
na smer oz. nazaj, saj bi to povzročilo zastoj palete na ovinku.

(Slika 30: Sestavljena paleta.)

(Slika 31: Simulacija obnašanja palete na zavoju.)

Ponedeljek, 20.9.2010
Danes sem začel z izdelavo palete v delavnici. Naredil sem dve paleti, za material sem
uporabil pleksi steklo, ki sem ga s natančnim delom spremenil v pravilno obliko. Pleksi steklo
je lahko tudi zelo težko rezati in brusiti, saj se pri prehitrih gibih žage oz. brusilnega papirja,
plastika začne topiti in se ne reže. Zato sem moral potek izdelave upočasniti in da sem s
prepričanjem da so vse mere ter oblika pravilna, počasi in previdno izdelal dva kosa. Zaradi
odsotnosti vodja delavnice nisem imel dovoljenja za uporabo cnc-rezkarja, saj bi zaradi
varnosti potreboval nadzor. Zato sem vse izdelal ročno, ki pa je na koncu izpadlo zelo dobro
in sem tako dokazal moje zmožnosti natančnega dela.

(Slika 32: Narejena paleta. Na sliki prejšnja oblika – desno in oblika po moji rešitvi - levo)

Torek, 21.9.2010
Danes sem izdelke predstavil šefu in razložil mojo idejno zasnovo. Paleta funkcionira,
med potovanjem palete ni nobenega zatikanja, tudi ko sta paleti vedno v stiku med seboj,
tračni sistem je stabilen. Moja naloga, ki mi je bila dana je izvršena. Opravil sem jo odlično,
šef me je pohvalil. Kasneje sem pomagal sodelavcu pri spajkanju kabelskih konektorjev na
kabelčke.

(Slika 33: Sestavljena paleta na traku.)

Sreda, 22.9.2010
Danes sem dobil še eno idejo glede potovanja palete po traku. V nekaterih primerih, se
paleta zatakne in ne dokonča zavoja na drugi trak. Problem je v višini trakov, saj se guma na
valjih nikoli ne poravna v vertikalen položaj, ampak za valjem ustvari še majhna izboklina, ki
pa je dovolj velika da se drsna noga palete zatakne in je ne preskoči.
Problem je pa v sili, ki tišči paleto čez ta trak. Sila se pa ustvarja na vodilu oz. stranici
traku. Vodilo je narejeno v obliki kroga oz. četrtine kroga. Ko drsna noga prispe do te
izbokline drugega traku, je stik med nogo in vodilom že čisto na koncu vodila, ki pa je
premalo naklonjena glede na smer potovanja traku, da bi imela dovolj veliko silo za prestop
izbokline.
Problem sem rešil z povečanjem polmera krožnice, tako, da je center krožnice
notranjega vodila v isti točki kot pa center krožnice zunanjega vodila. Mojo idejo sem najprej
preizkusil v programu SolidWorks, kjer sem vodila narisal na novo in preizkusil s simulacijo.
Ker sem bil prepričan v boljše delovanje pri tem primeru, sem takoj začel z izdelavo
prototipa tega vodila. Ker še vedno ni iz dopusta šefa delavnice, sem moral tudi ta prototip
izdelati na roko z nekaj iznajdljivosti. Uporabil sem tri različne kose plastike, ki sem jih
oblikoval in kasneje sestavil z vijaki skupaj. Plastika je zelo dober material, saj jo lahko
obdeluješ, režeš luknje, vrezuješ navoje ki jo dovolj močni, itd.
Četrtek, 23.9.2010
Danes sem nadaljeval z izdelavo kotnega vodila. Včeraj sem na grobo obdelal kose
plastike, danes pa sem jo obdelal še na fino, izvrtal nekaj lukenj, vrezal navoje in sestavil z
vijaki. Končan izdelek je še mene presenetil, saj še nisem nikoli izdelal nekaj takega in tako
natančnega iz plastike in vijakov. Kasneje sem preuredil oba traku in vstavil ta prototip
vodila. Pognal sem oba traku in postavil paleti na traku. Kot sem bil že prej prepričan, je
problem izginil in obe paleti se vedno brez zapletov premikata iz enega traku na drugega.
Prototip sem kasneje predstavil šefu. Bil je zelo presenečen nad mojo uspešnostjo na
tem projektu in nad mojimi sposobnostmi ročnega dela in delovnih navad. Omenil mi je tudi
da bi zelo rad imel takega delavca v svoji ekipi in mi s tem ponudil redno zaposlitev. Njegova
izjava me je zelo presenetila in hkrati tudi razveselila. S tem sem si dokazal da sem zmožen
doseči cilje, ki sem si jih na začetku postavil in sicer, da bi si pridobil dobro mnenje o meni,
da se bom lahko v kasnejšem času morebiti vrnil na delo v to podjetje.

(Slika 34: Sestavljena paleta.)

Petek, 24.9.2010
Po včerajšnjem uspešnem dnevu, sem danes naredil še en popravek na paleti in sicer
sem skonstruiral in naredil novo drsno nogo, ki drži paleto v pravilnem položaju tudi na
zavoju. Tudi danes je ideja bila primerna in je izdelek uspel. Po tem sem zopet pomagal
sodelavcu pri spajkanju konektorjev na kabelčke.

(Slika 35: Sestavljena paleta.)

(Slika 36: Potovanje palete skozi zavoj.)

Ponedeljek, 27.9.2010
Danes sem dobil še eno nalogo in sicer narediti nosilce za enote priprave zraka, ki
morajo biti pri strani in ne na tabli, kakor je mišljeno v originalu. Taka naloga mi je bila v
izziv in mi ni predstavljala velikega problema.
V delavnici sem vzel nekaj koncev aluminijastega profila 20x40mm in začel s
sestavljanjem. Najprej sem profile narezal na pravo mero, jih obrusil in sestavil z vijaki.
Potem se zarisal pozicijo lukenj, ki sem jih moral zvrtati v jekleno ohišje. Na koncu sem pa
celotno okovje še sestavil in sestavil moj nosilec ter privil pripravo zraka na nosilec. Moral
sem narediti in sestaviti 3 komplete teh ogrodij.
Zopet bi izpostavil, da se je izdelek prodal k stranki, tako da sem moral biti natančen
in previden ter prepričan v svoje delo, kajti, ko začneš vrtati v ohišje ni poti nazaj. Škoda je
lahko velika, sploh pri taki opremi s kateri sem delal in jo predeloval.

(Slika 37: Izdelava nosilcev za enoto priprave zraka.)

Torek, 28.9.2010
Danes sem risal in nadaljeval prejšnji projekt podnožja tračnega sistema. Hočem
narisati kompletno zadevo, saj jo je na računalniku tako zelo lahko predstavljati.
Zrisal in sestavil sem podnožje velikosti traku enega metra ter treh metrov. Tako je bil
moj projekt zaključen, prav tako tudi moje praktično izobraževanje tukaj v podjetju Festo
Didactic. Jutri je moj zadnji dan v podjetju, tako da moram začeti zaključevati in pospravljati.

(Slika 38: Narisana celotna sestava.)

Sreda, 29.9.2010
Danes je moj zadnji dan v tem podjetju. Do malice sem pospravljal moje orodje,
potem pa sem se začel poslavljati od sodelavcem ter se zahvaljevati za njihovo potrpežljivost
in dobro voljo ter pripravljenost, da so me sprejeli ter naučili marsikaj novega. Vsem sem
podaril nekaj v zahvalo in kasneje smo naredili še nekaj skupinskih slik. Po predaji čip kartice
in vseh predmetov ki so bili last podjetja Festo, sem se odpravil proti mojemo stanovanju v
Brühl in začel s pakiranjem. Jutri navsezgodaj odpotujem proti domu.

(Slika 39: Desno gospa Vulič, ki mi je urejala bivanje in vse v zvezi s podjetjem Festo Didactic, in
levo študentka Sonja Ossig, ki mi je prve dni pomagala pri življenju v nemškem okolju z
razkazovanjem mest, cestnih in železniških povezav, itd..)

(Slika 40: Sodelavci v pisarnah, kjer sem preživel prvi sklop mojega izobraževanja.)

(Slika 41: Sodelavci v delavnici, kjer sem preživel drugi sklop mojega izobraževanja.)

(Slika 42: Moj šef v Coustumer Solution centru.)

Četrtek, 30.9.2010
Danes sem po predaji kluča mojemu najemniku odšel proti domu. Vozil sem nekaj čez
osem ur, naredil sem par postankov in zaradi polnega avtomobila nisem hitel po cesti.

S tem poročilom zaključujem moje praktično izobraževanje v Nemškem podjetju
Festo Didactic. Bilo je res enkratno doživetje, kjer sem se veliko naučil novega, lahko sem se
izkazal in pokazal moje sposobnosti ter dobil priložnost za nadaljnje sodelovanje s tem
podjetjem. Z veseljem se bom ob priložnosti vrnil.
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