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1 UVOD 

Podjetje Smarteh d.o.o. nima dovolj kapacitet, da bi zadostilo vsem naročilom, zato 

večji del proizvodnje elektronskih sklopov izdeluje pri kooperantih. Zaradi čedalje 

večjih stroškov, agilnosti pri rokih, kvalitete ter drugih zapletov pri izdelavi 

elektronskih vezij, ki jih ima podjetje s partnerji, se je na podlagi slednjega odločilo 

za novogradnjo. Odločitev o novogradnji pa pripelje do mnogih vprašanj, kot so, kje 

in kako veliko proizvodnjo potrebujemo, koliko denarja smo pripravljeni za projekt 

odšteti, kakšno proizvodno tehnologijo pri tem potrebujemo. 

Podjetju, ki se v današnjem času prebija na trg, ni enostavno. Še težje je, če to 

izdeluje in razvija lastne produkte in jih nato poizkuša prodati na domače in tuje trge.  

Izgradnja nove stavbe za podjetje predstavlja precej velik finančni pa tudi 

organizacijski projekt. Pri tem mora biti posebej pozorno na stroške izgradnje in 

primerno izbiro proizvodne tehnologije. Z dobro izdelanim projektnim načrtom in 

izbiro pravilne tehnologije lahko podjetje privarčuje pri denarju in se izogne 

napakam, ki jih je kasneje težje odpraviti in nas drago stanejo. 

Pri iskanju lokacije, kjer bi podjetje lahko zgradilo nove prostore, smo se osredotočili 

na okolico Tolmina, saj večina zaposlenih izhaja iz tega okolja, cestne povezave z 

Novo Gorico, Notranjsko in Gorenjsko pa so slabe. Pri tem nam je pomagala tudi 

občina Tolmin z ugodno ponudbo parcele v novi industrijski coni, saj je tudi interes 

občine zadržati razvijajoča se podjetja v regiji. Ob iskanju parcele smo bili pozorni 

predvsem na velikost zazidalne površine, saj obstajajo realne možnosti, da bi se 

podjetje v prihodnje širilo, zato smo izbrali parcelo, ki nam to tudi omogoča. 

Kvadraturo objekta smo prilagodili našim trenutnim prostorskim potrebam, pri 

čemur smo bili pozorni na možnost kasnejše nadgradnje. Prostorski optimizaciji smo 

proizvodnemu delu objekta priključili skladišče, ki ga nameravamo s širitvijo 

podjetja v kasnejši fazi tudi dograditi.  

V zgradbi smo se najprej soočili s samo zasnovo prostorov ter na podlagi prostorskih 

potreb in obsežnosti proizvodne tehnologije zasnovali osnovni koncept proizvodnje. 

Sledila je priprava prostora za doseganje standardov, potrebnih za želeno 

proizvodnjo in podrobno umeščanje opreme v sam prostor. 
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Selitev v novo proizvodno halo bo zajemala prenos in nadgradnjo obstoječe 

tehnologije, ureditev prostorov z zaščito pred elektrostatično napetostjo (onemogočiti 

hitre elektrostatične razelektritve), prenos obstoječe SMT (»Surface Mounting 

Technology«, tehnologija polaganja na površino) proizvodne opreme, nakup nove 

SMT proizvodne linije ter umestitev le te, prenos obstoječega CNC (»Computer 

Numerical Control«, računalniško numerično krmiljenje) rezkalnega stroja, prenos 

obstoječe linije za izdelavo kablov in prenos skladišča. 

1.1 Namen diplomske naloge 

Delo je temeljilo na zasnovi ter postavitvi nove proizvodnje elektronskih sklopov, ki 

jo planiramo postaviti v roku dveh let. Obstoječo proizvodno tehnologijo bomo 

prenesli v nove proizvodne prostore in jo nadgradili. V delu sem se predvsem 

posvetil novi liniji za površinsko montažo komponent.  

Pazili smo na to, da smo izbrali primerno opremo in zasnovali proizvodno linijo, ki 

bo zadostila našim obstoječim proizvodnim potrebam ter potrebam v prihodnje in 

izboljšala obstoječ proizvodni proces. V diplomskem delu smo poiskali rešitve, ki so 

za nas sprejemljive tako finančno kot tudi tehnološko. 

1.2 Cilj 

Trenutno proizvodnjo elektronskih sklopov bomo raziskali, predstavili težave, s 

katerimi se soočamo, ter na podlagi pomanjkljivosti in težav poizkusili zasnovati 

novo proizvodnjo. Največji poudarek bomo pri tem namenili »motorju proizvodnje«, 

novi liniji za površinsko polaganje elektronskih komponent. Zasnovali jo bomo tako, 

da nam bo odpravila pomanjkljivosti, s katerimi se trenutno srečujemo. 

Cilj diplomskega dela je zasnovati primerno proizvodnjo elektronskih sklopov, ki bi 

nam omogočala zadostno zmogljivost proizvodnje. Glavni poudarek bo izbira ter 

postavitev nove linije za površinsko montažo elektronskih komponent, saj trenutna 

proizvodnja podjetja nima dovolj zmogljive proizvodne tehnologije, ki bi nam 

omogočila primerno zmogljivost. Pri iskanju možnih rešitev bomo morali biti 

pozorni na količinsko zmogljivost nove linije, da bomo lahko v celoti zadostili 

željam trga. Paziti bomo morali tudi na to, da bomo lahko z novo proizvodno 
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tehnologijo dohajali razvojni oddelek, ki postopoma uporablja nove tehnologije in 

prehaja na vedno manjše ter za proizvodnjo zahtevnejše elektronske komponente. 

1.3 Struktura dela 

V diplomskem delu smo najprej predstavili obstoječo proizvodnjo, pokazali njene 

pomanjkljivosti ter predstavili trenutno proizvodno tehnologijo, ki jo bomo prenesli v 

novo zgradbo.  

Četrto poglavje zajema nadgradnjo proizvodne tehnologije, opis SMT tehnologije in 

panelizacijo vezij za serijsko - linijsko proizvodnjo, ter način depanelizacije vezij. 

Peto poglavje opisuje pripravo novih prostorov, kot so umestitev skladišča, delovnih 

operacij, proizvodne opreme, antistatično ureditev prostorov ter ureditev 

prezračevanja. 

V šestem poglavju smo predstavili novo linijsko opremo, s katero bomo nadgradili 

proizvodno tehnologijo v novi proizvodnji. 

V poglavju sedem in osem smo predstavili predračune in kalkulacije projekta pri 

naložbah v prostore in opremo ter predstavili vire financiranja projekta.  

V poglavju osem smo predstavili dolgoročne plane in nadgradnjo proizvodne 

tehnologije, ki se bo v prihodnje nadgrajevalo z rastjo podjetja. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

»Podjetje Smarteh je bilo ustanovljeno leta 2000. Že od samega začetka razvijamo in 

proizvajamo tehnološko zahtevno elektronsko krmilno in regulacijsko opremo. 

Podjetje je vse do danes doživljalo izjemne stopnje rasti zaradi naraščajočih potreb 

po inovativnih rešitvah doma in po svetu. Z izjemno hitro rastjo podjetja je naraščalo 

tudi število zaposlenih. Od leta 2000, ko so bili v podjetju 3 zaposleni, je do leta 

2011 to število naraslo na 29 zaposlenih. Da bi zagotovili kvalitetno delovno okolje, 

smo se v letu 2003 preselili v nove, sodobno opremljene prostore, ki nam omogočajo 

razvoj sodobnih sistemov na osnovi inovativnih idej in tehnologij.« (Smarteh, 2012) 

Na sliki 1 je prikazana ena izmed ladij, ki je opremljena z našimi LRC (longo room 

controler) regulatorji, ter komplet opreme, ki je potreben za regulacijo temperature in 

pretoka zraka v prostorih. 

 

Slika 1: Ladja Norwegian Epic in sobni regulator (arhiv pojetja Smarteh, 2012) 

»Naše razvojne sposobnosti so nam omogočile hitro nadgraditi proizvodni program, 

ki je v začetku obsegal elektronske sobne regulatorje. Danes razvijamo in 

proizvajamo tudi prosto programirne krmilnike, senzoriko in druge izdelke. 

Hitro rast in razvoj proizvodnje ter prodaje je spremljal tudi razvoj na ostalih 

področjih. Tako danes obvladujemo celoten proces od raziskav in razvoja do 

proizvodnje ter marketinga in prodaje. Pohvalimo pa se lahko tudi s številnimi 

nagradami. Izjemno ponosni smo na zlato priznanje za inovacije v letu 2003, ki nam 

ga je podelila Gospodarska zbornica Slovenije na nivoju Republike Slovenije. 

Priznanje pomeni potrditev, da je spodbujanje inovativnosti v podjetju edini pravi 

pristop za doseganje želenih ciljev.« (Interna dokumentacija podjetja Smarteh, 2012) 
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3 TRENUTNO STANJE PROIZVODNJE 

Sedanja proizvodnja je bila v preteklosti del razvojnega laboratorija podjetja, kjer se 

je izdelovalo razne prototipe in vzorce. Takrat se je podjetje ukvarjalo bolj z 

razvojem in je izdelke proizvajalo predvsem pri kooperantih. Pred dvema letoma so 

se vodilni v podjetju odločili postaviti manjšo proizvodnjo ter nabavili obstoječo 

SMT proizvodno opremo. Takrat se je izdelovalo manjše število produktov in 

vzorcev, zato ni bilo velikega poudarka na sami proizvodnji. V podjetju se sedaj 

večino izdelkov (izdelki izdelani v večjih serijah) izdeluje pri partnerjih, saj sami ne 

zmoremo izdelati toliko komponent, kot jih od nas zahteva trg. 

 

Slika 2: Tok materiala v obstoječi proizvodnji (avtorjeva skica) 

Kot vidimo na sliki 2, so v prostoru delovna mesta neorganizirano postavljena, brez 

določenega vrstnega reda, ki bi omogočal tekoč pretok izdelkov z manj zalogami 

med operacijami. Na isti delovni mizi se izvajajo različne delovne operacije, kar nam 

pobere veliko časa za nastavitev posamezne operacije. Polizdelki se nabirajo na 

mizah in v regalih, saj se na mestu, kjer bi se morali izdelki dokončati, oziroma bi ti 

morali preiti na drug delovni proces, izvaja že neka druga delovna operacija. 
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Slika 3: Neurejena obstoječa proizvodnja (arhiv podjetja Smarteh) 

Slika 3 nam prikazuje zasičenost prostora s proizvodnim materialom ter polizdelki, 

ki se skladiščijo v neprimerni embalaži, saj bi se morali hraniti v antistatičnih 

zabojih. Polizdelki se zaustavljajo sredi proizvodnega procesa ter se zaradi težav z 

nabavo materiala, kooperacijo in napačnega planiranja kopičijo v proizvodnem 

prostoru. Zaradi premajhnega skladišča se teh polizdelkov ne hrani v njem, 

proizvodnji pa so pogosto v napoto. Iz slike lahko vidimo, da se proizvodni material 

delno hrani kar v proizvodnih prostorih, zaradi tega se pogosto pojavljajo težave z 

iskanjem materiala in stanjem zalog. 

3.1 Obstoječa oprema 

Oprema, ki jo uporabljamo, je primerna za manjše serije ali izdelavo vzorcev 

(prototipov). S tem namenom je bila tudi nabavljena, saj je cenovno ugodna, 

enostavna za uporabo ter primerna izbira za podjetja, katera se prvič srečujejo sto 

vrstno SMT tehnologijo. 

Obstoječa SMT oprema v proizvodnji obsega:   

 tiskalnik za nanos paste, 

 polagalnik TWS Quadra, 

 peč za spajkanje AssconQuicky 45. 
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3.1.1 Tiskalnik za nanos paste 

Začetek SMT proizvodnje se začne z nanosom spajkalne paste na vnaprej 

pripravljeno tiskano vezje. Trenutno v proizvodnji uporabljamo ročni tiskalnik za 

nanos spajkalne paste, s katerim nismo zadovoljni, saj nastavitev slednjega vzame 

precej časa, čiščenje pa je zamudno. Osnovna zgradba tiskalnika je zelo 

pomanjkljiva, saj zaradi fizičnega nastavljanja in prevelikih toleranc pri vpenjanju 

vezij prihaja do nekvalitetnega in netočnega nanosa spajkalne paste. Poravnava 

odprtin v situ z naležnimi površinami mora biti ponovljiva in ne sme biti vpliva 

človeškega faktorja, saj so lahko rezultati zelo slabi. 

Pri obstoječem tiskalniku je težje dosegati želeno točnost in ponovljivost, kar se 

precej pozna pri času nastavitve, ki ga porabimo za posamezno vezje. Največ napak 

na izdelkih se pojavlja prav pri nanosu spajkalne paste, saj se s slabim nanosom paste 

kasneje položen element pri spajkanju ne spoji pravilno s podlago in pride do 

hladnega spoja. S slike 4 je razvidno, da je obstoječ tiskalnik enostaven, sito je fiksno 

vpeto na okvir in ga preko tečajev premikamo navzgor, da lahko dostopamo do 

pomične vpenjalne mize, kjer vpnemo panel (tiskano vezje). Na okvirju, kjer je vpeto 

sito, se nahajata pnevmatsko vpeta noža, ki služita nanašanju spajkalne paste. 

 

Slika 4: Obstoječi ročni tiskalnik spajkalne paste (arhiv podjetja Smarteh) 

Ta tiskalnik je namenjen izdelovanju prototipov in manjših serij. Pri nanašanju paste 

ne smemo natisniti prevelikega števila PCB-jev (»Printed Circuit Board« tiskano 
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vezje), saj bi tekočina (fluks), ki jo vsebuje pasta in skrbi za boljše spajkanje, 

izhlapela. Prav tako ne smemo nanašati hladne spajkalne paste, saj pride do pojava 

kondenzacije vode na spajki. Nadzora nad kvaliteto nanosa spajkalne paste, ki bi 

precej zmanjšala možnost napak v fazi spajkanja, nimamo. 

Na sliki 5 je prikazana spajkalna pasta, ki jo uporabljamo za vezavo komponent na 

tiskano vezje, zadaj pa lahko vidimo pnevmatsko pomično mizo za vpenjanje 

panelov. 

 

Slika 5: Spajkalna pasta in pomična vpenjalna miza (arhiv podjetja Smarteh) 

V preteklosti je bil v spajkalni pasti, spajkalni žici in spajkalni tekočini dodan svinec, 

ki je omogočal boljše karakteristike, danes pa je v proizvodnji elektronskih naprav 

prepovedan. 

Evropska direktiva RoHS z oznako 2002/95/EC, ki je začela veljati leta 2006, določa 

omejitve pri uporabi škodljivih (nevarnih) snovi in prepoveduje uporabo svinca, 

kadmija, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali 

polibromiranih difenil etrov, ki so okolju in zdravju škodljive snovi. (Iskraemeco, 

2012). 
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Izbor spajkalne paste je odvisen od več faktorjev. Eden glavnih je prav gotovo finost 

spajkalne paste. Vsaka spajkalna pasta je sestavljena iz večjih ali manjših kroglic 

spajke. Če so kroglice spajke prevelike, ne bodo dobro prehajale preko šablone in 

tako pasta ne bo dobro nanesena na tiskano vezje. Pri izboru spajkalne paste pazimo 

tudi na to, da ima ustrezen temperaturni profil in da ustreza RoHS direktivi. (Svet-

Elektronike, 2012). 

3.1.2 Polagalnik TWS Quadra 

Obstoječi »pick and place« polagalnik je do sedaj zadostoval izdelavi vzorcev ter 

majhnih serij. Enota ima dve montažni glavi za pobiranje elektronskih komponent, ki 

se gibljeta vzdolž x in y osi. Zaradi enostavne uporabe in prilagodljivosti smo se 

odločili, da obstoječi polagalnik prenesemo v novo proizvodnjo, saj nam bo prišel 

prav pri majhnih serijah ter vzorcih. Mogoči so štirje načini programiranja: 

 z uporabo kamere, 

 z vnosom programa s CAD datoteke, 

 program vnesemo s tipkovnico in 

 programiranje z numerično tabelo. 

Pri polagalniku imamo kot možnost namestiti dozirne naprave za lepila ali spajkalne 

paste. To nam omogoča lažjo in manj zamudno izdelavo vzorcev oziroma izdelkov, 

pri katerih še nimamo izdelanega sita tiskalnika, ki ga potrebujemo za nanos 

spajkalne paste. Slika 6 nam prikazuje laserski polagalnik, ki se trenutno uporablja v 

proizvodnji. Ob straneh lahko vidimo na podajalnikih naložene elektronske 

komponente v kolutih. 



10 

 

 

Slika 6: Polagalnik »pick and place« TWS Qadra (arhiv podjetja Smarteh) 

Polagalnik je prostostoječ, zaradi tega se ga ne da uporabiti v linijski proizvodnji, kot 

smo si jo zamislili. Njegova zmogljivost je cca. 3000 elementov na uro, kar pa naši 

proizvodnji ne zadostuje več. 

3.1.3 Peč za spajkanje Asscon Quicky 450 

Po končanem polaganju elementov na tiskano vezje je potrebno te spojiti s površino, 

»padom«. Za to operacijo uporabljamo kondenzacijsko spajkalno peč. Ta deluje na 

osnovi tekočine »Galden«, ki kondenzira pri visoki temperaturi. Ko tiskanino z 

naneseno spajkalno pasto in položenimi elementi premaknemo v paro, se na njej 

oblikuje tanek sloj tekočine, debel približno 0,2 do 0,3mm. Ta zavaruje ploščo pred 

visoko temperaturo pare, saj je razlika med ploščo, ki ima sobno temperaturo, in paro 

v peči približno 230ºC. Postopoma se spojna mesta ter pasta segrejejo do te mere, da 

se spajkalna pasta utekočini in spoji elemente na tiskano vezje. (interna 

dokumentacija Smarteh) Iz slike 7 lahko vidimo, da je peč majhna, kar nam pri 

večjih tiskaninah povzroča ozko grlo proizvodnje. Zaradi sproščanja pare v prostor in 

posledično neprijetnega vonja smo morali nad pečjo namestiti prezračevalni sistem 

izsesavanja zraka. 
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Slika 7: Kondenzacijsko spajkalna peč z napo za odvod slabega zraka (arhiv podjetja 

Smarteh) 

Spajkanje na ta način je kakovostno, saj ni potrebno predgrevati vezja (na vezju se 

ustvari tanek sloj tekočine, ki skrbi da se vezje postopoma segreje) ter ni bojazni, da 

bi se vezje pregrelo. Torej pri tovrstnem »reflow« spajkanju ni tolikšnih problemov z 

nastavljanjem temperaturnega profila kot pri infrardečih ventilatorskih »reflow« 

pečeh. Prednost tovrstnega spajkanja je tudi poraba energije, saj se pri 

kondenzacijskem spajkanju porabi precej manj energije kot pri ostalih pečeh za 

spajkanje tiskanih vezij. Pomanjkljivost obstoječe peči je, da se je ne da uporabiti v 

linijski proizvodnji, saj jo ni možno nadgraditi. Obstoječa peč se je pri tiskaninah z 

manjšim številom komponent pokazala kot ozko grlo SMT proizvodnje. Zaradi 

zgoraj naštetih pomanjkljivosti smo se odločili za predlog nabave nove linijske peči. 

Obstoječa peč je majhna, na sliki 8 lahko vidimo tiskano vezje na rešetu, ki se 

avtomatsko spusti v kondenzacijsko cono, kjer se pri talilni temperaturi spajkalne 

paste komponente spojijo s podlago. Ko je talilna temperatura paste dosežena, se po 

20 sekundah prične rešeto ponovno dvigovati. 
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Slika 8: Elektronsko vezje na rešetu za pomik v peč (arhiv podjetja Smarteh) 

Obstoječo peč bomo prenesli v novo proizvodnjo, saj nam bo prišla prav pri izdelkih, 

ki jih ne bomo izdelovali na liniji za površinsko montažo komponent. Uporabili jo 

bomo predvsem za izdelovanje manjših serij, saj je kot prostostoječa peč primerna za 

izdelavo vzorcev in manjših serij. 
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4 NADGRADNJA PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 

V novi proizvodnji bomo uporabljali predvsem SMT tehnologijo polaganja 

komponent na tiskano vezje. To je tehnologija, pri kateri se SMC komponente 

(»Surface Mounting Components«, komponente za polaganje na površino) položi na 

tiskano vezje, pri čemer se položena komponenta nahaja le na eni stani vezja. THT 

(through hole tehnologijo) bomo uporabljali le v primeru močnostnih komponent in 

nekaterih priključkov.  

4.1 SMT tehnologija 

Pričetek razvoja SMT tehnologije sega v leto 1960, najbolj pa so se razvoju posvetili 

pri IBM-u. Tehnologija se je bolj pričela uporabljati v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, ko se je tudi raba elektronskih sklopov povečala. Cilj tehnologije je bil 

zmanjšati stroške izdelave, zmanjšati velikost električnih naprav ter avtomatizirati 

postopek izdelave. Prednost te tehnologije je tudi v nadzoru, ker lahko s pomočjo 

avtomatske optične kontrole »AOI« ugotovimo nepravilnosti pri proizvodnji. SMT 

tehnologija se je začela intenzivneje uporabljati leta 1980 in je danes že skoraj 

popolnoma izpodrinila »through hole« tehnologijo. To danes uporabljamo le še za 

montažo raznih konektorjev in močnostnih komponent, ki jih ni mogoče pritrditi na 

PCB z tehnologijo površinskega polaganja (Wikipedia, 2012). 

Na sliki 11 je lepo razvidno, kako polagalnik SMC komponent polaga komponente 

na že vnaprej pripravljeno tiskano vezje, na katerem se lepo vidi nanos spajkalne 

paste in že položene komponente.  
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Slika 9: Polagalnik pri polaganju SMC komponent (SMT Preventive Maintenance, 

2010) 

V novi proizvodnji bomo poleg obstoječe opreme za površinsko polaganje 

komponent kupili tudi novo linijo. Ta bo omogočala povsem avtomatsko izdelovanje 

izdelkov s tehnologijo površinskega polaganja komponent in bo nadgradila obstoječo 

proizvodno tehnologijo. Omogočila bo kvalitetnejše izvajanje, vpeljevanje 

zahtevnejših tehnologij, izboljšala nadzor in predvsem povečala količinsko zmožnost 

trenutne proizvodnje. Opremo za novo linijo bomo izbrali na podlagi ponudb in 

ocene, katera oprema bi bila za nas primernejša. 

4.2 Panelizacija 

Tiskana vezja različnih izdelkov se med seboj razlikujejo ne le po funkciji, pač pa 

tudi po obliki. Za lažje in hitrejše delo, pa tudi cene, se posamezne tiskanine združi v 

tako imenovan panel. Že v obstoječi proizvodnji imamo zasnovane panele, ki tvorijo 

večje število tiskanin, vendar pa se ti paneli razlikujejo po širini. Če želimo vpeljati 

linijsko proizvodnjo elektronskih sklopov, moramo izdelati univerzalno širino panela 

za različna vezja, na katerem bomo imeli večjo količino posameznih vezij. To je 

potrebno storiti, da se izognemo nastavljanju širine proizvodnega traku na liniji, s 

tem pa prihranimo čas in stroške nastavljanja. Slika 10 nam prikazuje sestavo panela 

iz posameznih vezij. Na sliki lahko vidimo 5 posameznih vezij, ki jih povezuje 

tehnološki rob. 
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Slika 10: Panel, sestavljen iz posameznih vezij (interna dokumentacija podjetja 

Smarteh) 

Pri sami zasnovi panela moramo biti zelo pozorni na izdelavo, saj moramo poleg 

širine paziti tudi na skladnost vezij. Pri tem moramo paziti na širino robov, ki ne 

smejo biti preveliki, saj bi to pomenilo veliko odpadnega materiala in bi podražilo 

proizvodnjo. Da se to nebi zgodilo, se bomo v naši proizvodnji odločili za dve širini 

panelov, saj imamo veliko število tiskanih vezij, ki so različnih velikosti. Pri samem 

načrtovanju panela moramo paziti tudi na proizvodnjo, saj bi lahko v primeru slabega 

načrtovanja prihajalo do problemov pri depanelizaciji. Ta problem običajno nastane 

pri vezjih, ki niso pravokotna, težavo pa rešimo z rezkanjem panelov. 

4.3 Depanelizacija 

Zaradi enostavnejšega, cenejšega ter hitrejšega polaganja komponent na tiskano 

vezje dobimo v proizvodnjo panel, ki je sestavljen iz posameznih PCB vezij. Na ta 

format položimo elemente, jih spajkamo in dodamo »through hole« komponente. 

Opremljen panel je kasneje potrebno ločiti na posamezna PCB vezja. Postopek 

ločevanja opremljenega panela na posamezna vezja imenujemo depanelizacija. 

V obstoječi proizvodnji ta postopek enostavno opravljamo z lomljenjem panela na 

posamezna PCB vezja. Zaradi tega lahko pride do poškodb na tiskanem vezju, saj se 

pri tem lahko poškoduje spoj med ploščo in komponento, lahko pa pride tudi do 

drugih nezaželenih poškodb. Zaradi tega smo se odločili v novi proizvodnji nabaviti 

depanelizator, ki bo odpravil obstoječe težave. 
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Slika 11: Depanelizator tiskanih vezij (CAB 2012) 

Depanelizator je neke vrste rezalnik tiskanih vezij. Ta ločuje robove panela od 

tiskanega vezja ter posamezna vezja med seboj, tako da dobimo ločena vezja. V naši 

proizvodnji bomo nabavili najosnovnejši model (slika 11), saj bi zadostoval našim 

potrebam. 
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5 PRIPRAVA PROSTOROV V NOVI PROIZVODNJI 

Projekt priprave nove proizvodnje lahko razčlenimo na več faz. Posvetili se bomo 

predvsem tehnološki pripravi proizvodnje in prostora. Pri postavitvi v prostor je 

potrebno paziti na izkoriščenost prostora, hkrati pa tudi na čim bolj enostaven pretok 

materiala. Materialno pot smo zasnovali tako, kot se vrstijo faze izdelave, kar 

pomeni, da se tokovne poti med seboj ne križajo. To nam omogoča boljšo pretočnost 

materiala ter boljšo sledljivost zalog, obenem pa povečuje pregled nad napakami in 

omogoča hitrejše ukrepanje, v kolikor do same napake pride. 

V zasnovi prostora smo predvideli ESD (»Electrostatic Discharge« hitra 

elektrostatična razelektritev) ureditev. Ta zajema ESD talne površine (samorazlivni 

industrijski tlak), opremo za delovna mesta, osebno opremo, orodja ter materiale. 

Za zmanjšanje vplivov elektrostatike je priporočljiva relativna vlažnost v prostoru 

(priporočljivo je nad 50%). V proizvodnem prostoru se zahteva nadtlak (minimalno 

10% razlika med vpihom in izsesom). Nad novo in staro SMT linijo in mizami se 

predvidi tudi razvod komprimiranega zraka. 

V prazne prostore hale je bilo potrebno umestili novo linijo, skladišče ter ostala 

delovna mesta na način, ki bo omogočal tekočo in vitko linijo proizvodnje, s katero 

bi preprečevali križanje poti materiala in polizdelkov. Na sliki 12 lahko vidimo tloris 

proizvodnih prostorov z vrisanimi tokovnimi potmi materiala po proizvodnih 

operacijah. Kot je razvidno s slike, bo proizvodna pot potekala v obliki črke U. 
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Slika 12: Načrt novih proizvodnih prostorov (interna dokumentacija podjetja 

Smarteh) 

1. Vhodno skladišče 

2. Nova SMT linija in obstoječa SMT oprema 

3. Delovna mesta za ročno spajkanje komponent 

4. Mize za testiranje in programiranje ter reparaturo 

5. Izhodno skladišče 

6. Transportne poti 

5.1 Skladišče 

Del novega proizvodnega prostora bomo začasno preuredili v regalno skladišče, saj 

bomo prostor, namenjen skladišču, zgradili kasneje. Začasno skladišče bomo 

razdelili na dva dela, in sicer na vhodno ter izhodno skladišče. Na vhodnem skladišču 

bomo skladiščili nabavni material za potrebe proizvodnje in v manjšem obsegu tudi 

za potrebe razvojnega oddelka. 
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Vhodno skladišče bo obsegalo naslednji material: 

 tiskana vezja (PCB), 

 elemente, namenjene SMT tehnologiji (SMC elementi), 

 elemente, namenjene ročnemu spajkanju (»Through hole« elementi, razni 

konektorji), 

 ohišja izdelkov, 

 pakirno embalažo (manjša embalaža) in 

 ostale materiale, namenjene proizvodnji elektronskih sklopov. 

Izhodno skladišče bo namenjeno končnim izdelkom, polizdelkom ter večji embalaži 

(transportna embalaža, palete,…). 

5.2 Linija ter obstoječa oprema SMT 

Vsi končni izdelki se v začetni fazi izdelave srečajo s tehnologijo površinskega 

nanosa komponent. Zaradi tega smo v prostor takoj za skladiščem umestili obstoječo 

SMT opremo in novo linijo. S to postavitvijo bomo zagotovili hiter prehod materiala 

iz skladišča v proizvodnjo ter preprečili križanje poti materialov. 

Novo linijo bomo uporabili pri izdelkih, ki obsegajo večje serije, ter kasneje za 

izdelke, ki jih bomo izdelovali za kooperacijo. Manjše serije ter vzorčna vezja za 

potrebe razvojnega oddelka pa se bo še vedno izdelovalo z obstoječo opremo, saj je 

ta bolj prilagodljiva. 

5.3 Delovna mesta za ročno spajkanje, programiranje in testiranje 

Ročno spajkanje 

V prostor smo tako, kot si sledijo delovne faze, morali umestiti tudi delovne površine 

za ročno spajkanje »through hole« elektronskih komponent. Delovno mesto obsega 

od 8 do 10 delovnih miz, na katerih se s spajkalnimi postajami ročno spajka 

elektronske komponente, katerih ne moremo položiti linijsko. Zaradi dima, ki pri 

spajkanju nastaja, ima vsaka delovna miza lokalni odvod zraka, ki preprečuje 

neposredno vdihovanje dima in onemogoča, da bi se ta širil po prostoru. Mesto mora 
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biti zaščiteno z ESD standardom, saj bi pri rokovanju z vezji lahko prišlo do poškodb 

na občutljivih komponentah. 

Programiranje in testiranje 

Fazi ročnega spajkanja komponent sledi še montaža končnih vezij v ohišje, 

programiranje in testiranje produktov. Na fizično narejen produkt, po montaži vezja 

v ohišje »hardware«, bomo s pomočjo računalnika in programske baze naložili 

primerno programsko podporo »software«. Sledi še končna faza, ki zajema 

funkcionalni preizkus izdelkov in pakiranje le-teh v embalažo. Pri funkcionalnem 

preizkusu izdelkov bomo uporabljali različne testne naprave, ki jih bomo skladiščili 

v priročnih regalih. Delovne površine bodo predvidoma zajemale od 8 do 10 miz s 

potrebno opremo ter priročne regale za odlaganje delovnih pripomočkov. 

5.4 Reparatura 

Pri sami proizvodnji, montaži komponent na tiskano vezje, lahko pride do napak, ki 

jih je potrebno odpraviti. Napake bomo odkrivali s funkcionalnim preizkusom 

izdelka, ki ga bomo opravili s testno napravo. Izdelek se bo po sami ugotovitvi 

napake fizično pregledalo in nemudoma odpravilo napako, saj bomo tako 

zagotavljali boljšo sledljivost napak in boljšo pretočnost zalog. Popravljen izdelek 

bomo ponovno programirali in testirali ter ga v primeru, da je nepopravljiv, zavrgli v 

izmet. Prostor, namenjen reparaturi, bomo postavili neposredno za operacijo 

funkcionalnega preizkusa in tako omogočili, da se tokovne poti izdelkov ne bodo 

križale. 

5.5 Transportne poti 

V proizvodnji se uporabljajo transportne poti za dostavo materiala, polizdelkov ter 

gibanje delavcev na delavna mesta. Transportne poti nam morajo omogočati hiter in 

varen prevoz, zato jih je potrebno ustrezno opremiti z označbami, jih primerno 

dimenzionirati in jih speljati na način, da nam bodo kar najbolje služile. 

V načrtovanju transportnih poti nove proizvodnje smo upoštevali, da bomo imeli tudi 

manjši električni viličar, ki nam bo pomagal pri prenašanju težjih in večjih 



21 

 

materialov. Zaradi tega bo potrebno transportne poti primerno dimenzionirati na 

širino večjo od transporta, ki se bo po planih prevažal po njej. 

Na sliki 13 lahko vidimo obarvano transportno pot, kot smo si jo zamislili. Razvidno 

je, da je transportna pot okoli mest za ročno spajkanje in testiranje ter pred 

skladiščem širša, saj je tam predviden transport večje embalaže. Okoli SMT linije 

transport večje embalaže ni predviden, zato je posledično tudi transportna pot ožja. 

 

Slika 13: 3D načrt proizvodnje in skladišča v novih prostorih (avtorjeva skica) 

5.6 ESD zaščita 

Na našem telesu se s trenjem lahko ustvari statična napetost več tisoč voltov. To 

lahko opazimo, kadar preskoči iskra med našim prstom in ozemljenim telesom, pri 

tem pa se sprosti napetost več tisoč voltov. Nekatere elektronske komponente, kot na 

primer MOS-Fet, EPROM, SCHOTTKY-Diode ter ostale SMD komponente (čipi in 

moduli), so zelo občutljive na hitre razelektritve, saj se pri tem sprosti visoka 

napetost, ki uniči komponento ali pa se komponenta poškoduje do te mere, da 

odpove takrat,ko je izdelek že v uporabi. Da bi preprečili hitre razelektritve in težave, 

ki nastanejo pri rokovanju z ESDS komponentami, moramo opremiti prostor, opremo 

ter osebje s primerno ESD zaščito. (Elektron Knez, 2008) 
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Pred začetkom kakršne koli proizvodnje je potrebno prostor pravilno opremiti ter 

zagotoviti pravilne klimatske pogoje. To bomo zagotovili z namestitvijo novega 

disipativnega tlaka, ki poskrbi, da se celoten prostor postavi na enak električni 

potencial. 

Sam tlak ne opravlja funkcije, če ne uporabljamo ESD obutve, zato je vstop v ta 

prostor brez te obutve onemogočen z avtomatsko ključavnico z vgrajenim 

merilnikom upornosti med roko in podplatom obuvala. Z električno disipativnim 

materialom bomo prevlekli tudi vse mize in odstranili vse kritične vire elektrostatike 

iz prostora (stiropor, karton …). Zamenjali bomo tudi navadne delovne halje s 

posebnimi ESD oblačili. Pri sedečih delovnih mestih je nevarnost naelektritve zaradi 

trenja na stolu še posebej velika, in ker se s čevlji ne dotikamo stalno tlaka, morajo 

delavci še dodatno nositi ESD zapestnice, pripete na skupni ozemljitveni potencial. 

Veliko vlogo ima tudi vlaga in temperatura v prostoru. Topel zrak sprejme več vlage, 

le-ta pa preprečuje nastanek elektrostatičnega naboja.(Elektron Knez, 2008) 

5.6.1 Talne površine in delovna mesta 

V novi stavbi bo za željen ESD standard najprej potrebno preplastiti talne površine. 

To nam bo zagotavljalo nizko naelektrevanje in potrebno ozemljevanje delcev ter 

opreme, ki jo bomo kasneje umestili v prostor. V našem primeru smo se odločili za 

epoksi talni premaz, saj je kemično odporen in nezahteven za vzdrževanje. Odporen 

je na večje obremenitve, ki bodo nastale ob vožnji z manjšim viličarjem. (Elektron 

Knez, 2008) 

Delovne mize bomo ozemljili in jih prevlekli z disipativnim materialom (gumijasto 

podlogo). Prav tako bomo ozemljili vsa druga delovna mesta ter delovne stroje. 

Delovni material, polizdelke in izdelke bomo skladiščili v ESD embalažo, saj bomo 

tako preprečili poškodbe na izdelkih. 
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5.6.2 Osebna oprema in materiali 

Da zadostimo ESD standardu, moramo poskrbeti tudi za to, da so zaposleni primerno 

opremljeni. Pod osebno opremo štejemo: 

 ESD zaščitno obleko, ta je dodatna zaščita pred statično napetostjo, 

 ESD obutev je namenjena temu, da je oseba preko antistatičnega tlaka vedno 

razelektrena ter 

 ESD zapestnica in vrvica, s katero je oseba pripeta na ozemljeno delovno 

mizo. To uporabljamo predvsem za sedeča delovna mesta. 

Za nadzor nad ESD standardom bomo potrebovali merilec statične napetosti, s 

katerim bomo preverili, ali je statična napetost predmetov in osebja pod določeno 

mejo. 

5.7 Vpihovanje in izsesavanje zraka iz prostora 

Zaradi različnih vrst spajkanja komponent na tiskana vezja nastaja v proizvodnih 

prostorih dim in posledično slab zrak. Ta problem bomo rešili s pomočjo izsesa 

slabega zraka (dima) iz prostora, in sicer čim bližje samemu izvoru. V načrtih smo 

zasnovali sistem za izses zraka, ki bo razčlenjen v tri veje. Vsaka veja bo vodila do 

neposrednega izvora. Zrak bo izsesavala iznad nove ter obstoječe SMT linije, 

delovnih miz ter delavnice. Tako bomo preprečili, da bi se dim razširil po prostoru. 

Skupaj bi ta sistem lahko izsesal okoli 300 m³/h zraku. Zaradi izsesa slabega zraku iz 

prostora pa bomo morali svež zrak tudi dovajati, pri tem pa bomo morali paziti na 

nadtlak, saj je pri ESD standardu potrebno zagotoviti 10% razliko med izsesom in 

vpihom zraka. Zagotoviti pa bo potrebno tudi višjo vlažnost (večjo od 50 %) v zraku, 

ki tudi zmanjša nastanek statike. (interna dokumentacija podjetja Smarteh) 
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6 NOVA LINIJSKA OPREMA 

SMT proizvodnja je sestavljena iz posameznih komponent opreme, ki sestavljajo 

linijo v celoto. Slika 14 nam prikazuje prerez linije, ki jo bomo postavili v novi 

proizvodnji. 

1 2 3 4 5 7 86  

Slika 14: Prikaz sestave nove linije (avtorjeva skica) 

1. Zalogovnik 

2. Tiskalnik spajkalne paste 

3. Transportni trak 

4. Polagalnik 

5. Kontrolna postaja 

6. Linijski vmesni zalogovnik 

7. Kondenzacijska spajkalna peč 

8. Zalogovnik 

6.1 Podajalec tiskanih vezij – Zalogovnik 

Kot primarni del naše linije bomo umestili podajalec tiskanih vezij, ki nam služi kot 

nekakšen magazin PCB tiskanin. Z izborom podajalca tiskanih vezij nismo imeli 

veliko dela, saj ta ne opravlja tako zahtevnih funkcij. Naša glavna zahteva pri izboru 

je bila cena ter enostavna uporaba. Ker v proizvodnji ne bomo izdelovali velikih 

serij, smo se na podlagi tega odločili, da izberemo podajalec z možnostjo nalaganja 

samo enega magazina. Na podlagi dobrih ocen s trga smo se odločili za podajalec 

Samsung. Slika 15 nam prikazuje podajalec tiskanih vezij s prikazom funkcije 

delovanja. Gre za osnovni model, saj gre vanj samo en magazin tiskanih vezij. 
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Slika 15: Podajalec tiskanih vezij (Samsung (Loader/unloader), 2012) 

6.2 Avtomatsko nanašanje spajkalne paste – Tiskalnik paste 

Na trgu obstajajo tiskalniki spajkalne paste, ki vsebujejo 2D, 3D ali lasersko 

avtomatsko optično kontrolo, ti preverjajo točnost in količino nanosa spajkalne paste. 

Pred nanosom paste TIV (tiskano vezje) kalibrira in ga poravna točno z odprtinami v 

situ. Dodajanje paste in čiščenje poteka samodejno. Naprava mora natisniti vsake 4 

minute vsaj eno tiskanino, sicer se avtomatsko sproži sistem samodejnega čiščenja, 

ki preprečuje strjevanje spajkalne paste v odprtinah sita. Za avtomatski linijski 

tiskalnik smo se odločili, ker brez njega nebi uspeli slediti ostalim fazam SMT linije. 

V novi proizvodnji bomo uporabili tiskalnik Samsung SMP 200, ki se nam je zdel 

primerna rešitev za našo proizvodnjo. Na sliki 16 lahko vidimo tiskalnik, ki ga bomo 

nabavili, ter sito, ki se uporablja za nanos paste. 
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Slika 16: Avtomatski linijski tiskalnik ter sito za nanos paste (Samsung (Screen 

Printer), 2012) 

Pri iskanju možnih rešitev za tiskalnik spajkalne paste smo se zanimali tudi za 

tehnološko rešitev brizganja spajkalne paste na tiskanino »jet paste printing«. 

Brizgalni tiskalnik za nanos spajkalne paste je linijski. Njegova prednost je, da pri 

nanosu spajkalne paste ne potrebujemo sita za nanos le-te, saj se nanaša preko šobe 

za nanos na vsak »pad« posebej. Ta tiskalnik bi nam prišel prav, saj izdelujemo 

veliko število različnih vezij (150 – 200) ter veliko število vzorčnih vezij, ki bi jih 

prav tako lahko izdelali s tem tiskalnikom. Kot posledica velikega števila različnih 

vezij, bi morali v primeru navadnega tiskalnika spajkalne paste izdelati veliko število 

sit, kar bi pomenilo dodatne stroške. Slabost pri uporabi sit je tudi v tem, da v 

primeru sprememb na vezju (panelu), tega ne moremo popraviti in je potrebna 

izdelava novega. 

Jet tiskalnik bi prišel prav tudi pri izdelavi za nas novih tehnologij, kot je na primer 

»package on package«, komponenta na komponento. Slaba stran tega tiskalnika je 

cena, saj je dražji od »screen printerja«. Zaradi cene smo se odločili, da tega 

tiskalnika ne nabavimo. 

6.3 Linijski polagalnik 

Linijski polagalnik je ena glavnih komponent nove linje. Lahko bi rekli, da je »srce« 

linije, saj opravlja glavno delo in je njegova natančnost ter hitrost polaganja SMC 



27 

 

komponent na želeno mesto pomemben dejavnik pri kvaliteti in zmogljivosti celotne 

linije. 

Obstoječi polagalnik ni več kos povečanemu obsegu proizvodnje in nadgradnja ni 

možna. To je bil glavni razlog za nabavo celotne linije in tudi novega linijskega 

»pick & place« polagalnika. Na podlagi izračunov kolikšno kapaciteto položenih 

komponent bi potrebovali za pokrivanje trenutne proizvodnje, ki jo izdelujemo tako 

v naši proizvodnji kot pri kooperantih, smo na tržišču iskali primerne ponudbe za 

nov polagalnik. 

Na podlagi ponudb, ki smo jih prejeli v podjetje, ter ocen in mnenj s trga smo se 

odločili za polagalnik Samsung SM421C. Zmogljivosti polagalnika s šestimi vreteni 

je 21.000 položenih komponent na uro. (Samsung (Advanced Flexible Mounter), 

2012) 

To nam zagotavlja neko rezervo v primeru, da bi se proizvodnja v nadaljnje 

povečala. Sama linija pa bo z obstoječo količino proizvedenih komponent letno 

zasedena 70%. Preostale zmogljivosti bomo poizkusili zapolniti s kooperacijo. Slika 

17 nam kaže linijski Samsungov polagalnik srednjega razreda z možnostjo urnega 

polaganja 21.000 komponent (odvisno od zahtevnosti in velikosti samih komponent). 

Na podajalnikih »fiderjih« so lepo vidni koluti z elektronskimi komponentami. 

 

Slika 17: »Pick & place« polagalnik Samsung SM421 (Samsung (Advanced Flexible 

Mounter), 2012) 
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Prednost novega polagalnika bo, da bomo lahko polagali tudi zahtevnejša vezja in 

poskusili vpeljati za nas nove tehnologije polaganja čipov. Glavni parameter »pick 

and place« naprav je hitrost in natančnost. Z novim polagalnikom ne bomo pridobili 

samo na hitrosti (količini položenih komponent), temveč tudi na natančnosti 

polaganja. V novih izdelkih, ki jih razvijamo, se uporabljajo vedno manjše ter za 

polaganje zahtevnejše komponente. 

6.4 Linijska kontrolna postaja in povezovalni tekoči trak 

Med posameznimi operacijami, ki se izvajajo na liniji, je potrebno umestiti vezni 

člen med njimi. To funkcijo imajo linijski povezovalni tekoči trakovi, ki imajo 

možnost prilagajanja na širino samega panela. K povezovalnim mostovom spada tudi 

linijska kontrolna postaja, ki služi kontroli položenih komponent na vezje pred 

spajkanjem ter kontroli nanosa spajke na tiskano vezje. Ta delovna postaja pride prav 

pri začetnih nastavitvah polagalnika (za kontrolo nastavitve) ter kasnejši občasni 

kontroli polaganja. Uporabljamo jo tudi pri kontroli nanosa spajkalne paste na 

tiskano vezje (optično kontrolo nanosa spajkalne paste imajo nekateri novi 

polagalniki in nekateri avtomatski tiskalniki paste).  

V našem primeru bo kontrolna postaja transportni trak s povečevalnim steklom, z 

možnostjo zaustavitve traku. Na sliki 18 je prikazana linijska kontrolna postaja, ki jo 

bomo uporabljali pri preverjanju nastavitev »Pick & place« polagalnika. 

 

Slika 18: Linijska kontrolna postaja (Samsung (Work table/ Work station) , 2012) 
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6.5 Linijski vmesni zalogovnik 

Za čim bolj tekočo linijo bi moral biti pretok materiala na vseh faznih operacijah 

časovno enak. Vse fazne operacije bi morale trajati enako dolgo. Ker to ni mogoče, 

smo za boljši pretok same linije pred operacijo, ki je časovno najdaljša, umestili 

linijski vmesni zalogovnik. Paneli, ki v liniji čakajo na časovno najdaljšo fazo, se 

pospravijo v magazin. S tem preprečimo zastoje na liniji in se časovno hitrejše 

operacije nemoteno opravljajo dalje. 

V našem primeru je najpočasnejša spajkalna peč, tako da smo morali linijski vmesni 

zalogovnik umestiti pred njo. 

Nastavitev polagalnika nam vzame precej časa, zato bi namestitev zalogovnika za 

operacijo polaganja komponent na PCB omogočala tudi hitrejši pričetek nastavitve in 

zmanjšala čas med serijami. 

6.6 Kondenzacijska spajkalna peč 

Tehnologijo spajkanja so razvili okoli leta 1980. Spajkalna peč deluje na principu 

hlapenja tekočine in posledično kondenzacije le-te. Na sliki 19 je prikazan princip 

delovanja kondenzacijske spajkalne peči. V notranjosti peči, kjer se pomika rešeto, 

so vidne temperaturne cone (predgretje, cona vroče pare, dve ohlajevalni coni).  

(Prasad, 2006) 
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Slika 19: Prikaz delovanja kondenzacijske peči (Wenesco, 2012) 

Na rešeto odložimo vezja, pripravljena na spajkanje, ki se počasi spuščajo v globino 

peči. Na dnu peči je posoda z grelcem, v njej pa je posebna tekočina, imenovana 

»Galden«. Ta se upari pri visoki temperaturi in tvori sloj pare na dnu peči. Ko rešeto 

z vezji preide v ta sloj, se spajka stali in veže položene komponente na pripravljen 

del tiskanine »ped«. S hitrostjo spuščanjem rešeta, ki prehajanj skozi različne 

temperaturne cone, ustvarimo temperaturni profil. Ta je pomemben pri kvaliteti 

spajkanja elementov na tiskanino. (Prasad, 2006) 

S to tehnologijo spajkanja porabimo bistveno manj električne energije, kot s tako 

imenovanim »reflow« spajkanjem. (Prasad, 2006) Na podlagi dobrih izkušenj, ki jih 

imamo z obstoječo »vapour phase soldering« pečjo, smo se odločili obdržati to 

tehnologijo spajkanja. Prav zato bomo nabavili novo linijsko kondenzacijsko 

spajkalno napravo, ki bo povečala zmogljivost celotne proizvodnje. Na sliki 20 

vidimo princip delovanja linijske peči, ki jo bomo uporabili v novi liniji. 
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Slika 20: Prikaz delovanja linijske kondenzacijske peči (IBL - Tehnology, 2012) 

6.7 Linijski pobiralnik – zalogovnik 

Po končani operaciji spajkanja bomo namestili linijski (zlagalnik) pobiralec panelov. 

Ta bo poskrbel, da se bodo paneli po končanih linijskih operacijah zvrstili v magazin. 

Linijski pobiralnik »unloader« bo tvoril končni del SMT linije, ki jo bo v prihodnje 

mogoče tudi nadgrajevati. Odločili smo se za pobiralnik z možnostjo umestitve samo 

enega magazina, saj je cenovno ugodnejši. Prav tako potrebe naše proizvodnje niso 

tako velike, da bi potrebovali pobiralnik z možnostjo umestitve večjega števila 

magazinov. Polne magazine bomo lahko enostavno prenašali na mesta za izvajanje 

drugih delovnih operacij, brez bojazni, da bi se vezja med prenosom poškodovala. 

6.8 Zmogljivost linije 

Za novo SMT avtomatizirano linijo smo se odločili predvsem na podlagi tega, ker 

obstoječa oprema ni zadostovala potrebam proizvodnje, saj je zmogla položiti le cca. 

2.500.000 komponent letno. Zaradi tega smo bili prisiljeni proizvajati tiskana vezja 

pri partnerjih. Če prištejemo koliko tiskanih vezij proizvedemo zunaj podjetja (pri 

kooperantih), ugotovimo, da bi bile naše potrebe položiti vsaj 14.000.000 komponent 
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letno. Ta ugotovitev je bila ključna pri izboru nove avtomatizirane linije, saj nam je 

razkrila, kolikšna bi morala biti minimalna zmogljivost novih naprav. Pri izračunu 

zmogljivosti smo morali upoštevati tudi dejavnik nastavitve linije. Nastavitev linijske 

opreme je potrebno izvesti pred proizvodnjo vsake serije, kar pomeni dodatno izgubo 

časa. 

6.8.1 Zmogljivost tehnološkega sistema 

»Zmogljivost tehnološkega ali proizvodnega sistema pove, koliko je ta sposoben 

proizvesti v določenem času. V proizvodnem procesu ne nastopajo samo proizvodne 

operacije, ki jih obravnavamo kot učinkovite, pač pa tudi takšne, ki so za proizvodni 

proces nujne, a nam nižajo sposobnost sistema. Ker natančnejših meritev 

zmogljivosti v praksi ni mogoče uveljaviti, se moramo zato pogosto zadovoljiti s 

tem, da se omejimo na ocenjevanje časa, ki ga lahko uporabimo za proizvodnjo na 

določenem proizvodnem, tehnološkem sistemu ali stroju. Razlikujemo lahko različne 

zmogljivosti, ki so odvisne od časa, ki ga upoštevamo pri izračunih.« (Bizjak, 1997, 

str. 16) 

V našem primeru je izračun zmogljivosti linije pomemben dejavnik pri izbiri  linijske 

opreme. Pri tem moramo upoštevati dejavnike, kot so število različnih produktov, 

kakšne so serije teh produktov in koliko SMC komponent je položenih na posamezen 

produkt. Pomemben dejavnik je tudi sama nastavitev linije.  

Potencialne zmogljivosti 

So zmogljivosti, ki upoštevajo maksimalen čas in s tem maksimalno proizvodno 

zmogljivost. Potencialne zmogljivosti dobimo s produktom skupnega števila dni v 

časovnem obdobju, skupnega števila izmen na dan in skupnim številom ur na 

izmeno. (Bizjak, 1997) 

Proizvajalci opreme v podatkih o zmogljivosti strojev podajajo potencialne 

zmogljivosti, te v dejanski proizvodnji niso nikoli dosegljive, saj veljajo le za idealne 

razmere. 
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Razpoložljive zmogljivosti 

So zmogljivosti, ki prav tako kot potencialne zmogljivosti upoštevajo celoten čas 

delovanja sistema, vendar temu času odštejemo čas, ki nastane pri zastojih. Tudi te 

zmogljivosti še niso zmogljivosti, ki so dejansko razpoložljive v praksi. (Bizjak, 

1997) 

Efektivne zmogljivosti 

Pri efektivnih zmogljivostih upoštevamo vse že omenjene čase, zraven pa tudi 

izdelavne in pripravljalno zaključne čase vključno s  časom ko linija ne obratuje 

(popravila, letni dopusti, čas nastavljanja linije in drugi). (Bizjak, 1997) Efektivne 

zmogljivosti so produkt: 

 ,        (1) 

ker je: 

 število efektivnih delovnih dni v časovnem obdobju, 

 število efektivnih izmen na dan, 

 število efektivnih ur na izmeno , 

 število položenih elementov na uro. (Bizjak, 1997) 

6.8.2 Izračun potrebne urne zmogljivosti 

Pri tem smo bili najbolj pozorni na zmogljivost »pick & place« polagalnika, saj je 

običajno zaradi obsežnosti dela, ki ga opravi, ozko grlo linije. Le v redkih primerih, 

ko je na posamezen panel položeno manjše število komponent, se izkaže za ozko 

grlo spajkalna peč. Zaradi tega pa bomo v linijo umestili linijski vmesni zalogovnik. 

Pri izračunu primerne zmogljivosti linijskega polagalnika smo upoštevali efektivne 

zmogljivosti obstoječe proizvodnje na podlagi rezultatov preteklega leta. S pomočjo 

izračuna  smo dobili okvirni podatek, koliko naj bo urna zmogljivost novega 

linijskega polagalnika, ki je prikazan tudi v tabeli 1. 
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Tabela1: Izračun urne zmogljivosti polagalnika 

indeksi  
Obstoječe 

zmogljivosti 
Planirane 

zmogljivosti 

 

št.elementov/leto 2500000 14000000 

 

št.delovnih dni/leto 240 240 

 

Število izmen 1 1 

 

delovne h/izmeno 7 7 

 

št. elementov/h 1488 8333 
 

Proizvajalci opreme podajajo v podatkih o zmogljivosti stroja le optimalno 

potencialno zmogljivost, ki nam pove, kolikšna je zmogljivost stroja v idealnih 

razmerah. V primeru, da so SMC komponente kompleksnejše (čipi, moduli, 

senzorji…),je stroj dejansko sposoben v časovnem obdobju položiti manj 

komponent, kot jih pripisuje proizvajalec. Potencialna zmogljivost obstoječega 

polagalnika je na primer 3000 komponent/h, dejanska zmogljivost, brez upoštevanja 

nastavitvenih časov, pa le okoli 1488. Torej na podlagi izkušenj in izračunov lahko 

rečemo, da mora biti efektivna zmogljivost novega polagalnika položiti vsaj 8333 

komponent urno. 

Pri zmogljivosti bomo morali upoštevati tudi varnostno rezervo v primeru, da se 

proizvodnja poveča ter posledično tudi število položenih elektronskih komponent. 

6.9 Izbira opreme 

Na podlagi ugotovitev, kolikšna bi morala biti zmogljivost, smo na trgu poiskali 

nekaj ponudb opreme, med katero se bomo kasneje odločali in izbrali za nas 

najprimernejšo. Pomemben dejavnik pri izbiri opreme je, da mora biti linija (SMT 

polagalnik) čim bolj fleksibilna. Fleksibilnost linije je pomemben dejavnik, saj 

imamo v proizvodnji veliko število različnih izdelkov, katere izdelujemo v manjših 

serijah. To pomeni, da imamo veliko dela s pripravo strojev med posameznimi 

serijami. 
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7 STROŠKOVNA ANALIZA 

7.1 Naložba v prostore in opremo 

Na podlagi ponudb različnih zastopnikov SMT opreme, ki so jih oblikovali na osnovi 

naših tehnoloških zahtev, smo izbrali za nas najprimernejšo ponudbo. Pri tem smo 

upoštevali servisne storitve, tehnične rešitve ter tudi ceno. Pri kalkulacijah smo 

upoštevali ceno izbrane opreme. Tabela 2 prikazuje cene SMT opreme (komponent), 

ki jo bomo nabavili za sestavo nove linije. 

Tabela2: Vrednost SMT linijske opreme 

VREDNOST NALOŽBE V SMT LINIJSKO OPREMO   
Vrsta opreme Model Cena 

Loader Samsung LD - 100LE 7.840,00 €  

Screen printer Samsung SMP 200 + okvir 
sita 68.000,00 €  

Conection conveyor Samsung CC - 800LE 4.290,00 €  

Pick & Place Samsung SM 421 + 
podajalnik kolutov 141.189,00 €  

Work table Samsung WT - 200LE 3.828,00 €  
Rack Buffer Stocker Samsung - BS 1000LE 11.632,50 €  

Vapour phase IBL SLC 609 + tekočina 
Galden 89.321,00 €  

Unloader Samsung UL - 100LE 9.873,00 €  
SKUPAJ 335.973,50 € 

 

Stroški nakupa parcele, postavitve montažnega dela zgradbe, notranje opreme, 

projektne dokumentacije ter drugi stroški so zajeti v tabeli 3 in prikazujejo celotne 

stroške. Torej stroške celotne zgradbe, v kateri bodo poleg proizvodnje tudi razvojni 

oddelek, pisarne, kotlovnica, sejna soba in drugi pripadajoči prostori.  

Pri vrednostih naložb v zgradbo in parcelo smo upoštevali dejanski delež zgradbe, ki 

jo bomo koristili kot proizvodni del. V kalkulacijah smo zato upoštevali le 40% 

celotne investicije gradbenih del. Predvidena investicija v gradbena dela celotne 

stavbe je 1.200.000,00 EUR, to pomeni, da je investicija v proizvodni del ocenjena 

na 480.000,00 EUR.  
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Tabela 3: Vrednost naložb v stavbo in opremo 

VREDNOST NALOŽBE GRADBENIH DEL IN OPREME 
Parcela 160.000,00 €  
Gradbena dela 500.000,00 €  
Elektro instalacijska dela 100.000,00 €  
Strojna instalacijska dela 200.000,00 €  
Notranja oprema 170.000,00 €  
Projektna dokumentacija 70.000,00 €  
SKUPAJ 1.200.000,00 € 

 

V tabeli 4 je prikazan celotni vložek investicije v novo proizvodno opremo, strošek 

zagona in šolanja ter proizvodne prostore. Pri tem pa ni upoštevan vložek, ki se bo 

porabil za razvojni oddelek ter ostale poslovne prostore. 

Tabela 4: Celotna investicija proizvodnega dela 

CELOTNA VREDNOST NALOŽBE   
STROŠEK OPREME PROIZVODNEGA 
DELA 335.973,50 €  

STROŠEK ZAGONA IN ŠOLANJA 80.000,00 € 
CELOTNI STROŠEK GRADBENIH DEL IN 
OPREME ZA PROIZVODNI DEL 480.000,00 €  

SKUPAJ 895.973,50 €  
 

7.2 Kalkulacija stroškov obratovanja 

V našem primeru se bodo stroški obratovanja povečali, saj se bo povečal tudi obseg 

dela. Izjemnega pomena pri proučevanju stroškov je gibanje stroškov glede na obseg 

dejavnosti. Ob spremembi obsega dejavnosti se vsi stroški ne gibljejo enako. 

7.2.1 Stalni stroški 

»So stroški porabe sredstev in niso odvisni od obsega dejavnosti, nastajajo vedno v 

enaki višini, tudi če organizacija ne deluje. S spreminjanjem obsega dejavnosti se ne 

spreminjajo, z večanjem obsega dejavnosti pa so na enoto učinka nižji. Med stalne 

stroške spadajo stroški amortizacije, stroški najemnin.« (Bizjak in Petrin, 1996, str. 

232) 
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»Predvideni stalni stroški nastajajo, tudi če podjetje ne deluje in so neodvisni od časa 

delovanja. Stalni stroški so v našem primeru amortizacija, stroški priprave 

proizvodnje (vzdrževanja) ter delno tudi stroški nastavitve tehnologije. 

Pri amortizaciji se delovnim sredstvom znižuje vrednost zaradi naravnega staranja, 

fizične obrabe ali zaradi ekonomskega staranja, ko delovno sredstvo izgublja svojo 

vrednost, ker je v primerjavi s konkurenčnimi delovnimi sredstvi manj produktivno 

in učinkovito. Izgubljeno vrednost delovnega sredstva je pomembno nadomestiti. 

Amortizacija je nadomeščena izgubljena vrednost delovnega sredstva. Ločimo jo na 

dve skupini: 

 časovno amortiziranje: prevladujoči faktorji amortiziranja so zunanji, 

amortizacija je funkcija časa, ki vpliva na ekonomsko zastarevanje. 

 funkcionalno amortiziranje: prevladujoči faktorji amortiziranja so notranji, 

amortizacija je funkcija uporabe delovnega sredstva.« (Bizjak in Petrin, 1996, 

str. 212) 

V našem primeru bo letna amortizacijska stopnja linearna, 10% tako pri amortizaciji 

strojev kot pri amortizaciji prostorov oz. stavbe. To pomeni, da bodo letni stroški 

amortizacije SMT linijske opreme 33.597,35 €, amortizacija stavbe in notranje 

opreme pa 48.000,00 €. Skupaj bo strošek letne amortizacije 81.597,35 €. 

7.2.2 Spremenljivi stroški 

»So stroški, ki se v skupnem znesku gibljejo sorazmerno z obsegom dejavnosti. Z 

večanjem obsega dejavnosti spremenljivi stroški naraščajo, na enoto učinka pa so 

vedno enaki, če imamo v mislih sorazmerne spremenljive stroške.« (Bizjak in Petrin, 

1996, str. 233) 

Ti stroški so v našem primeru plače delavcev, energija, stroški vzdrževanja, stroški 

izdelanega materiala ter stroški pripravljalno zaključnih del. Večji spremenljivi 

stroški, ki smo jih pri izračunih upoštevali, so prikazani v tabeli, kjer so prikazani 

predvideni letni stalni stroški. V tabeli 5 so prikazani letni stroški, ki jih ima 

proizvodni del podjetja. 
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Tabela 5: Letni stroški proizvodnje 

LETNI STROŠKI   
STALNI STROŠKI   
Letna amortizacija linije 33.597,35 € 
Letna amortizacija zgradbe (prostora) 48.000,00 € 
SPREMENLJIVI STROŠKI 
Stroški dela 120.000,00 € 
Stroški materiala, blaga in storitev 900.000,00 € 
SKUPAJ 1.101.597,35 € 

 

7.3 Viri financiranja 

Investicija v projekt predstavlja podjetju velik vložek sredstev, zato bo investicijo 

pokrilo iz dveh virov financiranja. Iz lastnih virov bo podjetje prispevalo 60% 

celotne investicije, za preostalih 40% pa bo najelo domači kredit. 

Tabela 6 prikazuje, da bo za investicijo potrebno zagotoviti 895.973,50 EUR, od tega 

bo podjetje prispevalo iz lastnih sredstev 537.584,10EUR, za preostanek investicije 

358.389,40 EUR bo najelo domači kredit, pri katerem bodo stroški financiranja 

znašali 98.557,09 EUR. Kredit bo odplačan v 10 letih, skupaj s stroški financiranja, 

pa bomo za investicijo odšteli 994.530,50EUR.  

Tabela 6: Vrsta financiranja projekta 

VRSTA FINANCIRANJA   
Lastna sredstva  537.584,10 € 
Domači kredit 358.389,40 € 
SKUPAJ 895.973,50 € 
Stroški financiranja 98.557,09€ 
SKUPAJ S STROŠKI FINANCIRANJA 994.530,50 € 
 

7.3.1 Amortizacija posojila 

To so stroški, ki jih moramo odplačati za posojen denar, ki smo si ga izposodili od 

banke oziroma drugega kreditodajalca.  
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V našem primeru znaša glavnica kredita, ki ga bomo izplačali v 10 letih, 358.389,40 

EUR. Obrestna mera kredita bo znašala 5% z letnim obračunom obresti. Izbrali smo 

obročni način odplačevanja posojila, ki je značilen predvsem za bančno kreditno 

poslovanje s podjetji in drugimi pravnimi osebami. Pri tem načinu se vrednost 

posojila razdeli na n enakih obrokov glavnice, na ta znesek glavnice pa se dodajajo 

obresti. Skupni znesek obroka sčasoma pade, saj je v začetku odplačevanja 

vračunanih največ obresti. Znesek obroka za posamezno obdobje lahko izračunamo 

po formuli: 

 

         (2) 

ker je: 

 anuiteta za obdobje i, 

Q n-ti del glavnice, ki se odplačuje v obdobju i, 

 glavnica posojila, 

p letna obrestna mera (Računovodstvo Pavliha, 2008). 

Kot lahko vidimo v tabeli 7, bomo posojilo v celoti izplačali v desetih letih. Kredit 

bomo najeli za investicijo v novo opremo, saj bomo gradbena dela pokrili z lastnimi 

sredstvi. 

Tabela 7: Amortizacijski načrt (v EUR) 

leto anuiteta obresti razdolžnina ostanek glavnice 
0 0 0 0 358.389 
1 53.758 17.919 35.839 322.550 
2 51.966 16.128 35.839 286.712 
3 50.175 14.336 35.839 250.873 
4 48.383 12.544 35.839 215.034 
5 46.591 10.752 35.839 179.195 
6 44.799 8.960 35.839 143.356 
7 43.007 7.168 35.839 107.517 
8 41.215 5.376 35.839 71.678 
9 39.423 3.584 35.839 35.839 

10 37.631 1.792 35.839 0 
SKUPAJ 456.946 98.557 358.389   
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Tveganje pri najemu posojil danes predstavlja:  

 kreditno tveganje: »predstavlja možnost (verjetnost) nastanka izgube zaradi 

neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnika do kreditodajalca«, 

(Finančnislovar.com 2009─2011) 

 tržno tveganje: »je finančno tveganje, ki se nanaša na verjetnost, da se bo 

vrednost določenega finančnega sredstva (npr. delnica, obveznica, terjatev) 

ali celotnega portfelja naložb spremenila oziroma zmanjšala zaradi 

spremembe v tržnih razmerah«, (Finančnislovar.com 2009─2011) 

 operativno tveganje: »predstavlja možnost izgube zaradi neustreznega ali 

neuspešnega izvajanja notranjih postopkov, procesov, ljudi in sistemov ali pa 

zaradi zunanjih dogodkov«, (Finančnislovar.com 2009─2011) 

 obrestno tveganje: »je finančno tveganje, kateremu so v različnem obsegu 

izpostavljeni tako vlagatelji kot tudi podjetja in ostali posojilojemalci. 

Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja 

obrestnih mer na trgu. Neugodno gibanje je lahko tako dvig kot tudi znižanje 

obrestne mere. Na primer, če podjetje potrebuje denar za izvedbo določenega 

projekta, predstavlja dvig obrestnih mer neugodno spremembo. Lahko pa 

negativno spremembo predstavlja znižanje obrestne mere, če ima podjetje 

namen presežke svojih denarnih sredstev posoditi na trgu.« 

(Finančnislovar.com 2009─2011) 

7.4 Okvirna finančna ocena projekta 

Najbolj enostaven izračun metode vrednotenja je metoda odplačilne dobe. Pri tej 

metodi izračunamo odplačilno dobo (t), to je čas, v katerem se projekt povrne. 

Odplačilno dobo izračunamo z uporabo enostavne formule: 

           (3) 

t = odplačilna doba projekta, 

N = naložba (celotna vrednost naložbe), 

d = letna vrednost dobiček od naložb (čisti dobiček/št. let) 

(Bizjak, 1997). 
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Pri izračunu odplačilne dobe projekta smo upoštevali v prvih letih razliko med 

obstoječo proizvodno storilnostjo in storilnostjo proizvodnje nove linije. Nova linija 

bo omogočala doseganje planov brez kooperantov, kar pomeni da ne bo več 

posebnega stroška kooperantov. Pri izračunih nismo upoštevali razlike, ki bo nastala 

zaradi izboljšav tehnologije, ter posledično manjšega izmeta, saj tega podatka še ne 

poznamo. 

7.4.1 Ocena stroškov na enoto 

Letno bomo na novi liniji lahko položili 15.960.000 komponent, vendar bo v začetku 

linija le 70% izkoriščena, zato bomo za izračun uporabili dejansko število položenih 

komponent (11.172.000 komponent letno). V naslednjih letih bomo poizkusili linijo 

bolje izkoristiti s kooperativnim delom ter s povečanjem lastne proizvodnje. 

Izračun stroška kooperantov na enoto 

Po podatkih podjetja so letni stroški kooperacije 357.120,00 €, letno pa položijo 

8.500.000 komponent. Strošek na položeno komponento pri kooperantih je tako: 

        (4) 

 

EUR / komponento 

Strošek lastne proizvodnje na enoto 

Na enak način kot strošek na enoto pri kooperantih smo dobili tudi strošek lastne 

proizvodnje na enoto. Strošek lastne letne proizvodnje je 52.500,00 €, proizvodnja pa 

položi letno 2.500.000 komponent. Strošek lastne proizvodnje na enoto je 0,021 

€/komponento. 
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7.4.2 Doprinos linije 

S prenosom dela kooperantov v lastno proizvodnjo bi se tako po grobi oceni stroški 

zmanjšali za 0.021€. To pomeni da je naš prihranek 0.021 €/komponento pomnožen 

z 8.500.000 to pa v znesku letno prinese 178.500,00 € prihrankov.  

Ta izračun drži ob predpostavki, da bodo lastni stroški enaki kot sedaj. Vendar pa 

zaradi pričakovanega povečanja položenih komponent pričakujemo tudi znižanje 

stroška na komponento.  

Za planiran letni doprinos linije bomo obdelali tri različne scenarije, rezultati za vse 

tri so zbrani v tabeli 8.  

Tabela 8: Planiranje donosa SMT proizvodnje v 10 letih 

LETO 
LETNI DONOS  
(VARIANTA 1) 

LETNI DONOS 
 (VARIANTA 2) 

LETNI DONOS  
(VARIANTA 3) INVESTICIJA 

1 -   € -   € -   € 994.530,59 € 
2 178.500,00 € 178.500,00 € 178.500,00 €   
3 178.500,00 € 178.500,00 € 178.500,00 €   
4 196.350,00 € 178.500,00 € 178.500,00 €   
5 196.350,00 € 187.425,00 € 178.500,00 €   
6 335.160,00 € 187.425,00 € 178.500,00 €   
7 335.160,00 € 224.910,00 € 178.500,00 €   
8 335.160,00 € 224.910,00 € 178.500,00 €   
9 335.160,00 € 224.910,00 € 178.500,00 €   
10 335.160,00 € 224.910,00 € 178.500,00 €   

SKUPAJ 2.425.500,00 € 1.809.990,00 € 1.606.500,00 € 994.530,59 € 

 

Varianta 1 

V drugem in tretjem letu pričakujemo, da bo letni prihranek enak produktu prihranku 

na komponento in količini komponent, ki jih trenutno položimo pri kooperantih. 

Četrto in peto leto pričakujemo povečano število položenih komponent za 10% 

(9.350.000 komponent/leto) saj bomo izdelovali za kooperante. V šestem letu 

pričakujemo, da bo izkoriščena celotna zmogljivost linije, to je 15.960.000 

komponent/leto.  
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Varianta 2 

Pri varianti 2 upoštevamo, da se število položenih komponent ne povečuje tako hitro.  

V prvih treh letih proizvodnje položimo zato enako število komponent, kot jih sedaj 

pri kooperantih. Peto in šesto leto pa se nam proizvodnja poveča za 5% (8.925.000 

komponent/leto). V nadaljnjih letih se proizvodnja poveča še za 20% (10.710.000 

komponent/leto). 

Varianta 3 

V zadnji varianti 3 proizvodnja ne narašča temveč ostaja na sedanjem nivoju, torej na 

nivoju kot sedaj proizvedejo kooperanti, sej se nam proizvodnja v nadaljnjih letih ne 

poveča prev tako pa ne pridobimo dela, ki bi jih izdelovali v kooperaciji. 

7.4.1 Odplačilna doba 

Naložba projekta je pri vseh variantah enaka N = 944.530,59 EUR, vendar je letni 

donos pri vsaki drugačen: 

 

.        (5) 

Varianta 1 

 

      (3.1) 

 

Po varianti 1 naj bi se investicija povrnila v 4,1 letih. 

 

Varianta 2 

 

      (3.2) 

 

Iz izračunov je razvidno, da naj bi se investicija po varianti 2 povrnila v 5,5 letih. 
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Varianta 3 

 

      (3.3) 

 

Iz izračunov je razvidno, da naj bi se investicija po varianti 3 povrnila v 6,1 letih. 

7.4.2 Smotrnost investicije 

V vseh treh variantah se investicija povrne prej kot v desetih letih in iz tega lahko 

zaključimo, da je investicija smotrna in učinkovita za podjetje.  
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8 DOLGOROČNI PLANI PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 

Zaradi negotovih razmer in krize, ki se v zadnjem času pojavlja v gospodarstvu, bo 

širitev proizvodnje potekala v dveh fazah. Kot prva faza je predvidena rešitev, ki sem 

jo predstavil v dosedanjem delu diplomske naloge. V drugi del oziroma dolgoročni 

del razširitve podjetja (proizvodnje) spada postavitev prizidka. Ta bi služil potrebam 

skladišča, saj bi s tem povečali proizvodni prostor ter rešili prostorsko stisko samega 

skladišča v primeru planiranega povečanja proizvodnje. 

V pridobljeni proizvodni prostor bi umestili opremo, ki bi povečala proizvodno 

zmogljivost, odpravila ozka grla proizvodnje ter izboljšala kakovost izdelkov. Poleg 

dograditve skladišča bi tudi nabava te opreme spadala v drugo fazo graditve širitve 

proizvodnje. Predvidena proizvodna oprema, ki bi jo nabavili v drugi fazi širitve 

podjetja, bi bila: 

 avtomatska optična inšpekcija (AOI), 

 selektivno in valjno spajkanje, 

 in circuit tester (ICT). 

Poleg nadgradnje proizvodne opreme pa je dolgoročen plan postaviti tudi 

avtomatizirano skladiščno omaro (Hanel), ki bi nam poenostavila skladiščenje 

elektronskih komponent ter povečala preglednost in pospešila dostopnost do blaga. 

8.1 Avtomatska optična inšpekcija – AOI 

V obstoječi proizvodnji trenutno nimamo take naprave, ki bi nam omogočala 

avtomatsko optično kontrolo PCB-jev. Zaradi tega vsako položeno tiskano vezje po 

samem spajkanju delavec fizično pregleda s pomočjo lupe. Kot vemo, je faktor 

človeške napake precej večji od faktorja napake pri avtomatskih strojih. Prav zato 

smo se odločili, da bomo v dolgoročni načrt proizvodnje umestili tudi napravo za 

avtomatsko optično inšpekcijo tiskanin. Na sliki 21 lahko vidimo princip delovanja 

linijske optične kontrole. S kamero najprej posnamemo pravilno položeno vezje ter 

določimo procent odstopanja (katera komponenta je za nas še sprejemljivo 

položena). Kontrola deluje s pomočjo kamere, ki primerja stanje vezja z vnaprej  
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posneto sliko. Odkrite napake na tiskanini nam prikaže na zaslonu ter izloči slab 

panel. 

 

Slika 21: Princip delovanja linijske avtomatske optične kontrole (Axiomtek, 2012) 

Količina napak na tiskanem vezju, ki jih odkrijemo šele na funkcionalnem testiranju 

izdelka, je zaradi tega večja. To nam predstavlja veliko izgubo časa ter veliko dela, 

saj je potrebno vsak izdelek razstaviti, pregledati in popraviti. Težava je tudi v tem, 

da se marsikateri izdelek pri razstavljanju poškoduje do te mere, da ga ni mogoče več 

popraviti. 

Sam se zavzemam za nakup ene izmed avtomatskih optičnih inšpekcij, vendar je 

nabavna cena precej visoka. Zaradi cene naprave pa podjetje še ne razmišlja o 

nakupu. Z nabavo nove avtomatske optične kontrole bi se tem težavam precej ognili 

in prihranili veliko časa, dela ter zmanjšali stroške, ki nastanejo pri poškodbah na 

vezjih. 

8.2 Selektivno in valjno spajkanje 

Poleg linijske SMT proizvodne tehnologije namerava podjetje v nadaljnje vpeljevati 

tudi druge proizvodne tehnologije. Ena izmed teh je tudi selektivno spajkanje 

»through hole« komponent ter raznih konektorjev. 

Zaradi prenosa proizvodnega dela od kooperantov v matično proizvodnjo se bo 

posledično povečal obseg dela na vseh delovnih procesih. Eno izmed ozkih grl 

podjetja je tudi spajkanje »through hole« komponent ter raznih priklopov 
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(konektorjev). V obstoječi proizvodnji se te elemente ročno spajka na tiskano vezje, 

kar je časovno precej zamudno. 

Če se želimo izogniti težavam, pri nastajanju medfaznih zalog v obstoječem 

delovnem procesu, moramo poiskati rešitev. Ena izmed rešitev bi bila zaposlovanje v 

proizvodnji, kar pa v tolikšnem obsegu za podjetje ni sprejemljivo. Prav zato bomo 

nastalo težavo poizkusili rešiti z nabavo opreme za selektivno spajkanje, saj se ta 

proizvodna tehnologija čedalje bolj uporablja kot nadomestek ročnega spajkanja. 

Slika 22 prikazuje stroj za selektivno spajkanje. Vidimo lahko, kako se glava s 

panelom nahaja nad valjem, iz katerega se s pomočjo črpalke preliva utekočinjen 

vroč cin.  

 

Slika 22: Selektivno spajkanje (Prestoy, 2010) 

8.3 Tokokrožni tester (ICT) 

Z razširitvijo proizvodnih prostorov ter z nadgradnjo proizvodne tehnologije se bo 

proizvodnja elektronskih komponent povečala. S povečanjem števila izdelanih 

elektronskih komponent pa bo linearno naraslo tudi število napak na izdelkih. 

Trenutno morebitne napake odkrivamo na funkcionalnem testu, ko je izdelek že 

praktično končan. Po odkriti napaki je potrebno izdelek razstaviti, ga pregledati, 

popraviti napako, sestaviti in ponovno funkcionalno testirati. Temu se bomo morali v 
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prihodnosti izogniti, saj nam pobere precej časa, vprašljiva pa je tudi kvaliteta tako 

popravljenega izdelka. Z nabavo optične inšpekcije bi se tem težavam že precej 

ognili, vendar tudi to ne zagotavlja testa funkcionalnosti izdelka. 

8.4 Avtomatizirana skladiščna omara 

V obstoječi proizvodnji se pogosto pojavljajo težave s skladiščenjem materiala, saj 

izdelujemo precejšnje število različnih izdelkov, ki so sestavljeni iz številnih 

elektronskih komponent (upori, kondenzatorji, dušilke, procesorji, driverji ...). Pri 

skladiščenju nastajajo težave s prostorom, sledljivostjo stanja zalog ter iskanju 

številnih SMC komponent. Naštete težave bi lahko rešili z avtomatizirano skladiščno 

omaro, prikazano na sliki 23. 

 

Slika 23: Prikaz funkcije avtomatizirane skladiščne omare (IBL Sistemi, 2012) 

Avtomatizirana skladiščna omara je namenjena skladiščenju materiala na police, ki 

so vodene preko krmilnega sistema. Vsaka polica ima v sistem vpisane 

identifikacijske številke (idente) materialov, ki jih vsebuje. Polico avtomatsko 

pripeljemo do prevzemnega mesta, tako da v številčnico ob odprtini za prevzem 

vpišemo »ident« kodo želenega materiala. Sistem poišče polico, ki vsebuje iskani 

»ident« kodo, in jo  pripelje do odprtine za prevzem. Programska oprema omogoča 

komunikacijo z nadrejenim sistemom ter poskrbi, da se ob prevzemu materiala (s 

čitalnikom črtne kode ali z ročnim vpisom kode) zaloga avtomatsko odšteje iz 
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sistema. To nam omogoča lažje vodenje zalog ter preprečuje zastajanje proizvodnje 

zaradi napak pri vodenju zalog. 

Omara vsebuje v notranjosti senzorje za merjenje višine materiala na policah ter tako 

poskrbi za maksimalno izkoriščen prostor v omari. Prednosti avtomatizirane 

skladiščne omare so:  

 maksimalna izraba površin in prostora, 

 zmanjšanje števila delavcev, 

 hitra dostopnost blaga, 

 nadzor nad zalogami, 

 povezava z nadrejenimi sistemi. 
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9 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo analizirali, kako na novo zasnovati proizvodnjo elektronskih 

sklopov v podjetju Smarteh d. o. o.. Podjetje se sooča s prostorsko stisko, zato je 

potreba po novih prostorih postala nuja. Poleg pomanjkanja samega prostora je 

podjetju predstavljala problem tudi nezadostna zmogljivost proizvodnje. Da 

zadostimo potrebam, ki jih od nas zahteva trg, in povečamo učinkovitost, bomo 

primorani zasnovati in nabaviti novo proizvodno linijo ter povsem na novo postaviti 

proizvodnjo.  

V delu smo poskusili najti in umestiti primerno linijo, ki bo zadoščala potrebam 

proizvodnje. Pri iskanju nove proizvodne linije smo se seznanili z različnimi 

opcijami in  se na podlagi ocen, cene, fleksibilnosti ter servisiranja odločili za eno od 

njih. Pri oceni zmogljivosti nove linije smo poleg karakteristik, ki jih podaja 

proizvajalec, upoštevali tudi dosedanje izkušnje o doseganju nazivnih kapacitet. Iz 

izkušenj namreč vemo, da kapacitet, ki jih podajajo proizvajalci, v praksi ne 

dosegamo.  

S tehnologijo površinskega polaganja komponent imamo že nekaj izkušenj, vendar 

bo nova linija nadgradnja do sedaj pridobljenega znanja in možnost nadaljnjega 

razvijanja znanja. Naredili bomo korak naprej in pričeli proizvajati nove produkte pri 

katerih smo bili do sedaj omejeni. V novih proizvodnih prostorih se bomo poleg 

nove tehnologije srečali tudi z novo organizacijo dela, saj bodo delovne operacije na 

novo zasnovane. Te bodo nastavljene tako, da bo delo potekalo tekoče in bo prijazno 

do zaposlenih, hkrati pa tako, da bo možnost napak pri delu čim manjša. Število 

napak in okvar bomo odpravili tudi z ESD ureditvijo prostorov. 

Za izbrano varianto opreme smo naredili tudi stroškovno oceno, predlog financiranja 

in za tri različne scenarije  glede na  proizvodnjo komponent izračunali odplačilno 

dobo.  V vseh treh primerih se investicija povrne prej kot v 10 letih. 

V našem primeru na samo investicijo ne moremo gledati samo na podlagi finančne 

analize, pač pa ta linija podjetju opira tudi nove možnosti, ki so povezane z 

vpeljevanjem novih tehnologij, kater razvijamo v podjetju. Nova proizvodnja nam bo 
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omogočila tudi preglednost nabave materialov ter skladišča, kar je bilo pri dosedanji 

kooperaciji težko sledljivo.  

Tehnološki proces bo tudi po vpeljavi nove linije potrebno stalno posodabljati, ter 

nadgrajevati saj želimo, da bi se proizvodna tehnologija podjetja razvijala vzporedno 

z razvojnim oddelkom podjetja. 
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Kratice 

SMC……....(Surface Mounting Components), komponente za polaganje na površino 

SMT……….(Surface Mounting Technology), tehnologija polaganja na površino 

SMD……….(Surface Mounted Devices), izdelek izdelan s tehnologijo površinskega 

polaganja komponent 

ESD………..(Electrostatic Discharge), hitra elektrostatična razelektritev  

ESDS………(Electrostatic Discharge Sensitive), elektrostatično občutljive 

komponente 

PCB………..(Printed Circuit Board), tiskano vezje 

PANEL…….večje število posamičnih PCB-jev na eni tiskanini večjega formata 

 


