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NASLOV 

Uvedba novega tipa statorja za dvohitrostne elektromotorje v 

proizvodnjo 

 

IZVLEČEK 

V magistrskem delu predstavljamo uvedbo novega tipa statorja za dvohitrostne 

elektromotorje v proizvodnjo v podjetju Lafert elektromotorji v Šempetru pri Gorici. 

To nalogo smo obravnavali kot projekt. Njegove ključne faze so bile proučitev 

proizvodnih postopkov v matičnem italijanskem podjetju Lafert S.p.A., prenos 

proizvodnje novega tipa statorja v podjetje Lafert elektromotorji, avtomatizacija 

novo vpeljane proizvodnje in ovrednotenje rezultatov projekta. V magistrskem delu 

opisujemo vključeni podjetji, metodologijo vodenja projektov, opravljeno delo v 

posameznih fazah projekta, rezultate in ugotovitve. Projekt je bil uspešno zaključen, 

kar podjetju prinaša izboljšavo proizvodnih postopkov, skrajšanje proizvodnih 

intervalov, znižanje proizvodnih stroškov in nova delovna mesta. Najpomembnejši 

učinek teh izboljšav za podjetje pa je povečana konkurenčnost na trgu in večje 

zaupanje kupcev. Z osvojenimi metodami in postopki bomo v bodoče vpeljali v 

proizvodnjo in avtomatizirali tudi izdelavo drugih tipov statorjev. 

 

KLJUČNE BESEDE 
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TITLE 

Introduction of new type of two-speed electric motor stator into 

production 

 

ABSTRACT 

This master thesis presents an introduction of a new type of stator for two-speed 

electric motor into production in the Lafert elektromotorji company in Šempeter pri 

Gorici, Slovenia. This task was dealt with as a project. Its key phases were a study of 

the production procedures in the parent Italian company Lafert S.p.A., the transfer of 

the production into the Lafert elektromotorji, automatization of the newly introduced 

production, and evaluation of the project results. The thesis describes the involved 

companies, the project management methodology, the work carried out in the 

individual phases of the project, and the results and findings. The project was 

accomplished successfully which improves the production procedures, shortens the 

production intervals, reduces the production costs and brings new jobs to the 

company. The key effect of these improvements is the increased competitiveness of 

the company on the market and the increased trust of the customers. Using the 

learned methods and procedures, the production of additional types of stators will be 

introduced and automatized in the future. 

 

KEYWORDS 

Production, electric motor, two-speed motor. stator, coil, stator production line, 
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1 UVOD 

1.1 Obravnavana problematika 

V podjetju Lafert elektromotorji v Šempetru pri Gorici od leta 2009 proizvajajo 

statorje, ki jih nato vgrajujejo v končne izdelke – elektromotorje v matičnem podjetju 

Lafert S.p.A. s sedežem v Italiji. Na proizvodnih linijah izdelujejo standardne 

štiripolne in dvopolne statorje, ki se razlikujejo po svojih karakteristikah. Da bi 

podjetje Lafert S.p.A. zagotovilo kupcu motorje s karakteristikami obeh omenjenih 

tipov, v njem že izdelujejo tudi tako imenovane dvohitrostne statorje tipa 132 2/4. 

Število 132 pomeni dimenzijo statorskega paketa, oznaka 2/4 pa pomeni, da stator 

vsebuje štiripolno in dvopolno navitje. Statorji, ki vsebujejo obe navitji, so 

namenjeni vgradnji v dvohitrostne elektromotorje, katerih način delovanja lahko 

izbira uporabnik. Zaradi zahtevnosti izdelave te statorje izdelujejo ročno, kar pa je 

zamudno. Zaradi povečanega povpraševanja po energetsko varčnih elektromotorjih 

na svetovnih trgih so se naročila statorjev tipa 132 2/4 v zadnjem obdobju močno 

povečala. Da bi lahko izdelali zahtevane količine, bi bila potrebna uvedba 

proizvodnje teh statorjev v hčerinskem podjetju Lafert elektromotorji, saj v 

matičnem podjetju nimajo ustreznih proizvodnih zmogljivosti. Poleg uvedbe ročne 

proizvodnje pa bi bilo potrebno preučiti tudi možnost avtomatizacije izdelave na 

obstoječih strojih in napravah v podjetju, kjer že poteka proizvodnja statorjev, vendar 

le običajnih štiripolnih in dvopolnih, ne pa tudi dvohitrostnih. 

1.2 Cilj magistrskega dela 

Cilj magistrskega dela je bil prenos proizvodnje statorjev za dvohitrostne 

elektromotorje iz matičnega podjetja Lafert S.p.A. v hčerinsko podjetje Lafert 

elektromotorji. Ta naloga je bila zasnovana in izvedena kot projekt s potrebno 

projektno dokumentacijo.  

Zastavljeni cilj smo razčlenili na naslednje podcilje: 

 preučitev in analiza obstoječega ročnega načina proizvodnje dvohitrostnih 

statorjev v matičnem podjetju Lafert S.p.A.,  

 prenos ročne proizvodnje dvohitrostnih statorjev v hčerinsko podjetje Lafert 

elektromotorji in njen zagon, 



2 

 

 avtomatizacija proizvodnje novega tipa statorjev z uporabo obstoječih strojev 

in naprav v podjetju. 

1.3 Izvedba 

Prenos proizvodnje statorja tipa 132 2/4 iz matičnega podjetja Lafert S.p.A. v 

hčerinsko podjetje Lafert elektromotorji je bil zahteven projekt. Moja vloga je bila 

vodenje tega projekta. Začeli smo ga z natančnim preučevanjem in popisom 

proizvodnje v matičnem podjetju Lafert S.p.A. v Italiji. Vzporedno s tem smo uredili 

vso potrebno dokumentacijo in pripravili delovna navodila. Zatem smo celotno 

opremo in tehnologijo preselili v hčerinsko podjetje Lafert elektromotorji v Slovenijo 

in proizvodnjo tu tudi zagnali. Glede na vsa spoznanja, pridobljena med 

preučevanjem, smo proizvodnjo s prenosom na obstoječo statorsko linijo izboljšali, 

tako da se je čas izdelave že v začetni fazi skrajšal. V nadaljevanju projekta smo to 

izboljšavo dodatno nadgradili, tako da smo časovno najdaljši operaciji navijanje in 

vstavljanje navitja avtomatizirali z uporabo avtomatskih strojev. S tem smo dodatno 

občutno skrajšali čas izdelave, posledično pa tudi zmanjšali stroške izdelave. Ob 

zaključku projekta smo opravljeno delo podrobno analizirali in ovrednotili rezultate. 

Izkazalo se je, da je projekt celo presegel pričakovane rezultate.  

1.4 Pregled vsebine 

V drugem poglavju podrobno predstavljamo matično podjetje Lafert S.p.A., iz 

katerega smo prenesli proizvodnjo, in hčerinsko podjetje Lafert elektromotorji, v 

katero smo uvedli proizvodnjo statorjev tipa 132 2/4. 

V tretjem poglavju predstavljamo osnove varčevanja z energijo in vlogo sistemov s 

spremenljivo hitrostjo. Poudarek je na dvohitrostnih motorjih, ki jih obravnavamo v 

magistrskem delu. 

V četrtem poglavju predstavljamo temelje projektov in projektnega vodenja, saj je 

bila naloga prenosa, vpeljave in avtomatizacije proizvodnje zasnovana in praktično 

izpeljana kot tehnološki projekt. 

V petem poglavju opisujemo proizvodnjo statorja tipa 132 2/4, kot je potekala v 

matičnem podjetju Lafert S.p.A. Opis smo razčlenili na posamezne dele, kot si 
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tehnološko sledijo: navijanje štiripolnih tuljav, navijanje dvopolnih tuljav, vstavljanje 

štiripolnih tuljav, vstavljanje dvopolnih tuljav in končna izdelava statorja. 

V šestem poglavju opisujemo prenos proizvodnje v hčerinsko podjetje Lafert 

elektromotorji. Predstavljamo vse aktivnosti, ki so bile potrebne, da se je proizvodnja 

dvohitrostnih statorjev v hčerinskem podjetju lahko pričela.  

V sedmem poglavju opisujemo potek izdelave statorja tipa 132 2/4 po prenosu 

proizvodnje v hčerinsko podjetje. Ta del poglavja smo ponovno razčlenili na 

posamezne dele enako kot v petem poglavju, pri čemer so lepo vidne vse izvedene 

izboljšave. 

V osmem poglavju opisujemo avtomatizacijo navijanja in vstavljanja navitij statorja 

132 2/4. Tema postopkoma smo namenili največji poudarek, ker se je v povezavi z 

njima čas izdelave skoraj prepolovil.  

V devetem poglavju predstavljamo primerjalne analize novih proizvodnih postopkov 

in podrobno analiziramo vrednosti kazalcev, doseženih na posameznih fazah 

projekta: dosedanja proizvodnja, proizvodnja po prenosu in avtomatizirana 

proizvodnja.  

V zaključnem enajstem poglavju povzamemo temeljna spoznanja in rezultate ter 

nakažemo, v katero smer bi bil mogoč nadaljnji razvoj izdelave statorjev 132 2/4.  
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

2.1 Matično podjetje Lafert S.p.A. 

Lafert S.p.A. (2012) je mednarodna korporacija, ki se v svetovno gospodarstvo 

vključuje kot razvojno, tehnološko in programsko usmerjena podjetniška skupina. 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1962 in ima sedež v kraju San Donna di Piave v 

Italiji, danes pa celotna korporacija zaposluje 520 ljudi. Poleg sedeža ima korporacija 

proizvodnjo locirano na različnih lokacijah po svetu in sicer v Italiji, Sloveniji, Indiji 

in na Kitajskem, prodajna predstavništva pa imajo po vsem svetu. Njihova glavna 

dejavnost je proizvodnja elektromotorjev, ki so zasnovani in razviti na podlagi 

specifičnosti povpraševanja trga. Velika raznolikost izdelkov, ki niso vezani na 

serijsko proizvodnjo, omogoča podjetju prilagodljivost v boju s konkurenti na 

globalnem trgu in izogibanje gospodarski krizi. 

Prilagodljivost podjetja zagotavljajo štiri poslovne enote, ki proizvajajo določene 

zvrsti elektromotorjev: 

 Lafert Motors proizvaja inovativne in energetsko učinkovite elektromotorje 

višjega cenovnega in kakovostnega razreda, 

 ICME Motors proizvaja standardne elektromotorje nižjega cenovnega in 

kakovostnega razreda, 

 Lafert Servomotors in Lafert Drives pa skupaj proizvajata specifične 

komponente za industrijsko avtomatizacijo, med katere spadajo servomotorji 

in reduktorji pogonov. 

Že od ustanovitve je korporacija Lafert S.p.A. eno izmed vodilnih podjetij, ki 

proizvajajo elektromotorje za industrijsko uporabo. Širok program proizvodov in 

stalna rast naročil dopuščata podjetju sprejem praktično vsakršnih zahtev trga, s 

čimer dosegajo konkurenčnost v samem svetovnem vrhu tehnološkega razvoja. 

Inovativna strankam prilagojena proizvodnja in kakovostni servis omogočata 

podjetju spopad s konkurenco, ki ponuja izdelke po nižji ceni na račun nižjih cen 

surovin, ob tem pa ne nudi lastnega razvoja in servisa. 
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Paleta vseh proizvodov korporacije Lafert S.p.A. se deli v pet skupin: 

 trifazni elektromotorji visokih zmogljivosti,  

 specialni elektromotorji izdelani po zahtevah kupca, elektromotorji z zavoro 

ter enofazni motorji, 

 visokozmogljivi elektromotorji s permanentnimi magneti ter generatorji z 

lastnim krmiljenjem, 

 brezkrtačni (ang. brushless) elektromotorji in krmilje za industrijsko uporabo, 

 elektromotorji za dvigala. 

Ti proizvodi imajo različne tržne deleže. Prikazuje jih slika 1. Kot vidimo, prevladuje 

proizvodnja elektromotorjev, izdelanih po meri kupca in servomotorjev (Lafert 

Group, 2011). 

 

 Slika 1: Deleži proizvodov podjetja Lafert S.p.A. 
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2.2 Hčerinsko podjetje Lafert elektromotorji  

Podjetje Lafert elektromotorji (2012) s sedežem v Šempetru pri Gorici je bilo 

ustanovljeno leta 1996 z namenom proizvodnje statorjev za vgradnjo v 

elektromotorje. Podjetje od ustanovitve do danes beleži stalno rast tako obsega 

proizvodnje kot tudi števila zaposlenih. V podjetju je danes zaposlenih 42 ljudi, po 

večini proizvodnih delavcev. Režijsko delo, kot je razvoj, planiranje proizvodnje in 

zagotavljanje kakovosti, se v celoti izvaja v matičnem podjetju Lafert S.p.A., ki 

deluje tudi kot podpora podjetju Lafert elektromotorji. 

Proizvodni program podjetja Lafert elektromotorji predstavljajo statorji, ki jih delimo 

na enofazne in trifazne. Znotraj teh dveh družin se statorji delijo še na dvopolne, 

štiripolne, šestpolne in osempolne, Podjetje jih izdeluje v razponu od tipa 63 (premer 

statorskega paketa 100 mm) do tipa 160 (premer statorskega paketa 254 mm). 

Podjetje Lafert elektromotorji velja danes za močno hčerinsko podjetje korporacije 

Lafert Group, saj izdela okoli 50 % vseh statorjev za vgradnjo v elektromotorje v 

vseh enotah podjetja Lafert S.p.A., ki so locirane v Italiji. 
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3 VARČEVANJE Z ENERGIJO 

V svetu se v zadnjem času pojavlja težnja po varčevanju z energijo in v 

elektroindustriji ni nič drugače. Povpraševanje po energetsko varčnih napravah 

postaja iz dneva v dan večje, zato so proizvajalci elektromotorjev primorani k 

stalnemu inovativnemu razvoju na tem področju (Fatur in Šolinc, 1998). 

3.1 Varčni elektromotorji 

Ko se zahteva, da ima elektromotor relativno konstanten in stalen navor, je eden 

glavnih kriterijev za izbiro izkoristek pri nazivni obremenitvi. Če je elektromotor 

nazivno obremenjen, energetsko varčen motor zagotavlja najnižje stroške 

obratovanja.  

Proizvodnja elektromotorjev je od 2. svetovne vojne do srede 70. let slonela na čim 

nižjih stroških za baker, aluminij in pločevino, zato so imeli elektromotorji relativno 

nizke izkoristke. Ker so bili začetni stroški majhni, je bila poraba električne energije 

večja in s tem večji obratovalni stroški. Po letu 1970 se je cena električne energije 

pričela hitro višati, kar je prisililo proizvajalce, da so poleg motorjev s standardnim 

izkoristkom (ang. standard efficient motors) začeli ponujati tudi tipe z višjim 

izkoristkom, ki so jih poimenovali »energetsko varčni elektromotorji« (ang. energy 

efficient motors, EEM, ali high efficient motors, HEM). Do pred nedavnim ni bilo 

splošne definicije za »visok izkoristek« oz. ang. »high eficient«, tako da se je 

dogajalo, da so imeli elektromotorji proizvajalca, označeni s »standardnim 

izkoristkom«, boljši izkoristek kot elektromotorji drugega proizvajalca, označeni kot 

»z visokim izkoristkom«. Meje med standardnimi in varčnimi elektromotorji je bilo 

potrebno tako definirati s standardi. 

Pri energetsko varčnih elektromotorjih so načrtovalci optimirali obliko, električne 

tokokroge in magnetne sklope in pri tem uporabili izboljšane oziroma 

visokokakovostne materiale. Te izboljšave zmanjšujejo predvsem izgube v motorju, 

znižanje izgub pa je mogoče doseči na različne načine: 

 Izgube v bakru (toplotne izgube) pri večanju obremenitve rastejo s kvadratom 

toka (P = I² R) in jih zmanjšamo z večjim premerom žic (zmanjšamo tokovne 
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gostote, hkrati porabimo več materiala) in z uporabo materialov z manjšo 

specifično upornostjo.  

 Izgube v pločevini – histerezne izgube in izgube zaradi vrtinčnih tokov – 

lahko zmanjšamo z večjim prerezom pločevine (porabimo več materiala), 

tanjšo laminacijo pločevine in izboljšanimi magnetnimi materiali. 

 Izgube trenja in ventilacije lahko zmanjšamo z izboljšano obliko ventilatorja 

(le pri večjih strojih) ter z vgradnjo boljših ležajev. 

 Dodatne izgube zmanjšamo s tehnološko omejenim zmanjšanjem zračne reže. 

Pri energetsko varčnih elektromotorjih se lahko izkoristek na opisane načine izboljša 

za 2 do 10 % v primerjavi s standardnimi modeli – tipično do 6 % pri 3 kW motorjih 

in 3 % pri 110 kW. Cene so zaradi natančnejše izvedbe in več porabljenega materiala 

(bakra in pločevine) višje za okoli 20 do 30 % (Tušar in drugi, 2007).  

3.2 Sistemi s spremenljivo hitrostjo 

V skupino varčnih elektromotorjev spadajo vsi elektromotorji s spremenljivo 

hitrostjo katerim je skupno, da omogočajo pogon bremena s hitrostjo, ki je bližja 

zahtevani hitrosti, kot v primeru sistema s stalno hitrostjo.  

Sisteme s spremenljivo hitrostjo delimo v tri skupine: pogoni z elektronskim 

spreminjanjem hitrosti vrtenja, sistemi s spremenljivo hitrostjo vrtenja in sistemi z 

elektromehanskim spreminjanjem hitrosti. Vsak izmed njih se deli na podskupine, 

kot jih prikazuje slika 2. 

Prvi sistemi s sprejemljivo hitrostjo niso bili izdelani zaradi varčevanja z energijo, 

ampak za zadostitev potreb kupcev. Stopnja avtomatizacije je bila določena v 

odvisnosti od zahtev procesa. Običajno so bile vnaprej določene hitrosti, krmiljenje 

pa je bilo ročno.  

Danes obstaja veliko več možnosti za izbiro namensko ustreznega elektromotorja. 

Sodobna elektronika je glede možnosti izbire prinesla pravo revolucijo, pri tem pa ji 

je pomagala tudi relativno visoka cena električne energije. Zvezno nastavljanje 

hitrosti lahko dosežemo z zmernimi stroški. 
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Sistemi s spremenljivo hitrostjo se delijo v tri glavne skupine: elektronske regulatorje 

hitrosti, elektromehanske sisteme in motorje s spremenljivo hitrostjo. Motorji s 

spremenljivo hitrostjo pa se delijo še na enosmerne in izmenične, med slednje pa 

spadajo tudi dvohitrostni elektromotorji, ki jih obravnavamo v magistrskem delu. 

Sistemi s spremenljivo 

hitrostjo

Elektromehanski 

sistemi

Motorji s 

spremenljivo 

hitrostjo

Elektronski 

regulatorji hitrosti

PŠM 

pretvornik

Motor s 

tiristorskim 

napajanjem

Mehanska 

povezava

Napetostni 

pretvornik

Hidravlična 

sklopka

Tokovni 

pretvornik

Sklopke 

na vtične 

tokove

EnosmerniIzmenični

Preklopni 

reluktančni 

motor

Modificiran 

asinhronski 

motor

Dvohitrostni 

motor

3-fazni 

komutatorski 

motor

 

 

Dvohitrostne izmenične elektromotorje poznamo tudi pod imenom polno preklopljivi 

elektromotorji, veljajo pa za najenostavnejšo in najcenejšo vrsto v skupini 

elektromotorjev s spremenljivo hitrostjo. 

Elektromotor ima običajno dvopolna, štiripolna ali večpolna navitja in izvedene 

priključke vseh navitij. Lastnosti pri izbrani hitrosti so enake kot za elektromotor s 

stalno hitrostjo, ki se vrti pri tisti hitrosti, ki odgovarja številu polov motorja. 

Vrtilna hitrost motorja je določena s frekvenco napetosti (v Sloveniji znaša 50 Hz) in 

številom polov motorja. Dvopolni motor ima tako 3000 vrt/min, štiripolni motor 

1500 vrt/min, šestpolni elektromotor 1000 vrt/min itd. 

Slika 2: Sistemi s spremenljivo hitrostjo (povzeto po Fatur in Šolinc, 1998) 
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Dvohitrostne motorje uporabljajo v primerih, ko uporabnik potrebuje visoko število 

vrtljajev le v konicah, v ostalem obdobju pa so ti lahko nižji. Z vgradnjo 

dvohitrostnega elektromotorja v tak sistem uporabnik tako prihrani na energiji. 

Prednosti dvohitrostnih elektromotorjev so: 

 preprostost in zanesljivost, 

 zanemarljiv povratni vpliv na električno omrežje in 

 relativno nizka cena. 

Slabosti dvohitrostnih elektromotorjev pa so: 

 motor je lahko najdražja komponenta pogonskega sistema, 

 najvišji izkoristek je okoli 85 % in  

 v primeru okvare motorja ne moremo premostiti. 
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4 PROJEKTNA IZVEDBA NALOGE 

Za lažje doseganje zastavljenega cilja in podciljev je bila naloga zasnovana v obliki 

projekta. Teorija opredeljuje projekt kot zaključen proces izvajanja določenih del – 

aktivnosti, ki so med seboj logično povezane za doseganje zastavljenih ciljev 

projekta. Objektna in namenska cilja projekta se tako postopoma dosežeta s 

povezovanjem aktivnosti med seboj (Štrukelj, 2007). 

Projekt je proces, ki ga sestavljajo povezane in odvisne aktivnosti, za katerimi pa 

vedno stojijo sredstva in ljudje. V začetni fazi opredeljene aktivnosti nas skozi 

projekt vodijo med posameznimi podcilji, s čimer se postopoma doseže tudi končni 

cilj. Glede na zastavljeni končni cilj je tako projekt časovno in ciljno usmerjen, saj 

ima vedno začetek in vnaprej določen zaključek. Organiziranje je potrebno 

prilagajati organizacijski strukturi, v kateri se izvaja projekt, in vrsti projekta. Vsi 

projekti so enkratni in neponovljivi procesi, ne glede na to, na katerem področju 

dejavnosti se izvajajo (Bizjak, 1996). 

4.1 Razlika med rednim delom in projektom 

V večini organizacij je proces ohranjanja običajnih postopkov za dosego ciljev 

podjetja primarna odgovornost funkcijskih vodij. Ti postopki vsebujejo povezane 

aktivnosti in povečujejo učinkovitost, s katero se pri vsakodnevnem delu išče boljši 

način izvajanja nalog. Tradicionalni način izvajanja nalog sloni na navadnih delovnih 

postopkih, oblikovanih na osnovi izkušenj iz preteklosti. Projektno vodenje pa 

podpira podjetje z alternativnim doseganjem rezultatov, saj se delo izvaja celo izven 

meja funkcijskih oddelkov. Na projektu sodelujejo ljudje z različnih področij dela v 

podjetju, celo iz različnih krajev znotraj ali izven države. To omogoča uporabo 

najprimernejših znanj, zbranih v vodeno delovno skupino, imenovano projektni tim. 

Prednost takega načina je doseganje rezultatov, ki jih ne bi mogli doseči samo v 

enem oddelku. Temeljne lastnosti projektov so enkratnost, končnost, ciljna 

usmerjenost, kompleksnost, povezanost projektnih aktivnosti in konfliktnost. 
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4.2 Vrste projektov 

Najpogosteje izvajane projekte uvrščamo v naslednje skupine: 

 investicijski projekti, 

 raziskovalni in razvojni projekti, 

 organizacijski projekti. 

Projekte lahko razlikujemo tudi po zahtevnosti, pri čemer poznamo strokovno 

zahtevnost projekta, ki jo lahko obvladuje manjše število vrhunskih strokovnjakov, 

ter zahtevnost glede na obsežnost nalog. Pri slednji je potrebno imeti dobrega vodjo 

projekta, ki lahko obvladuje veliko število projektnih članov z različnimi strokovnimi 

profili, motiviranostjo in izkušnjami, pri tem pa mora tudi izvajati natančen nadzor 

stroškov. 

4.3 Cilji projekta 

Cilji projekta so ključni element v fazi opredeljevanja projekta. S cilji določimo, 

kakšne rezultate projekta je potrebno doseči, da bodo zadovoljili potrebe. Cilji 

morajo vsebovati zastavljeni rezultat, ki je kvantitativno in kvalitativno opredeljen, 

stroške, ki bodo na projektu nastali, in časovni okvir za njihovo dosego. 

Funkcije ciljev projekta so: 

 usmerjanje in izvajanje projekta, 

 izbira projektnih rešitev, 

 osnova za planiranje izvedbe, 

 nadzor izvedbe. 

Cilje je potrebno že v začetni fazi čim natančneje opredeliti, pri čemer se je potrebno 

izogibati zgolj načelnim navedbam. Jasni cilji projekta tako zagotavljajo vsem 

udeleženim v projektu doseganje istih rezultatov (Stare, 2005). 
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5 DOSEDANJA IZDELAVA DVOHITROSTNEGA STATORJA 

5.1 Potek izdelave 

Proizvodnja dvohitrostnih statorjev tipa 132 2/4 poteka v matičnem podjetju Lafert 

S.p.A. v Italiji. Statorje izdelujejo v celoti ročno, kot je prikazano v postopkovnem 

diagramu dosedanje proizvodnje v prilogi 1. Ker so se naročila teh statorjev v 

zadnjem času občutno povečala, smo sklenili, da se bo njihova proizvodnja prenesla 

v hčerinsko podjetje Lafert elektromotorji. 

Proizvodnja statorja tipa 132 2/4 obsega tri faze: 

 navijanje štiripolnih in dvopolnih navitij, 

 ročno vstavljanje navitij v statorski paket in 

 zaključna izdelava statorja. 

V prvem delu naloge smo celoten proces proizvodnje preučili, analizirali in izmerili, 

delo pa je v celoti potekalo v podjetju Lafert S.p.A. v Italiji. 

5.2 Navijanje štiripolnih in dvopolnih navitij 

Izdelava statorjev 132 2/4 se prične z navijanjem tuljav štiripolnega in dvopolnega 

navitja. Delavec ki opravlja navijanje na navijalnem stroju, mora pred pričetkom dela 

nastaviti parametre na navijalnem stroju. Vsi ključni podatki so zabeleženi na 

delovnem nalogu, ki ga delavec prejme kot naročilo oziroma znak za pričetek 

izdelave statorja. Iz delovnega naloga je razvidno tudi, kolikšno je pripadajoče 

število tuljav, tako za štiripolno kot dvopolno navitje. 

Delavec mora na navijalnem stroju najprej nastaviti dolžino navitja – dolžino enega 

ovoja tuljave, podatek pa razbere iz delovnega naloga. Za nastavitev vzame izmetno 

žico poljubne dimenzije in jo odreže na zahtevano dolžino, ki jo odmeri s tračnim 

metrom. 

S pomočjo odrezane žice nato nastavi razdaljo med obema navijalnima šablonama na 

navijalnem stroju. To stori tako, da žico ovije okoli obeh šablon, razdalja med njima 

pa je pravilno nastavljena, ko je razdalja med obema koncema žice 1 mm, kot 
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prikazuje slika 3 (to in vse nadaljnje fotografije iz proizvodnega procesa je posnel 

avtor magistrskega dela). Pri tem je potrebno paziti, da je razdalja enaka po celotni 

dolžini navijalnih šablon. Ko je mera nastavljena, delavec šabloni pritrdi z vijaki in 

ponovno preveri razdaljo med njima. 

 

 

Ko je navijalni stroj nastavljen, se iz delovnega naloga razbere dimenzijo žice, ki je 

predpisana glede na tip statorja. Preden delavec priključi žico na navijalni stroj, mora 

vizualno preveriti, da na njej ni mehanskih napak, ter izmeriti njen premer z 

mikrometrom, kot je to predpisano v delovnih navodilih (Specifica tecnica ST0101, 

2006). Poleg tega delavec iz delovnega naloga razbere zahtevano število ovojev 

navitja, to pa ročno vnese v števec navijalnega stroja. 

Pred pričetkom navijanja je potrebno žico pravilno namestiti okoli distančnika poleg 

šablon, tako da ta steka po istem utoru kot na navijalni šabloni, kot prikazuje slika 4. 

Ko je navijalni stroj pravilno nastavljen, se navijanje tuljav navitja prične s pritiskom 

na tipko start, s čimer se izvede cikel navijanja. Po končanem navijanju delavec žico 

odreže s škarjami, navitje pa skupaj z navijalnimi šablonami odstrani z navijalnega 

stroja na delovno mizo. Da bi preprečili medsebojno pomešanje posameznih tuljav 

navitja, delavec pred odstranitvijo navijalnih šablon tuljave poveže s sponkami, kot 

prikazuje slika 5. 

 

Slika 3: Nastavljanje razdalje med šablonama navitja 
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Za naslednji cikel navijanja je potrebno uporabiti drug par navijalnih šablon, ki ga 

delavec ponovno pritrdi na navijalni stroj ter ponovno vnese zahtevane nastavitve. 

Med tem ko navijalni stroj opravlja navijanje, že navite tuljave delavec odstrani s 

šablon in primerno spne med sabo. Končana navitja skupaj z delovnim nalogom 

odlaga na vozičke z obešali, od koder potujejo v naslednjo fazo proizvodnje, kot 

prikazuje slika 6. 

 

Slika 5: Ločitev posameznih tuljav navitja s sponkami 

Slika 4: Pravilna namestitev žice okoli distančnika 
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5.3 Ročno vstavljanje štiripolnega navitja  

Ročno vstavljanje navitja se vedno prične z vstavljanjem večjega navitja, ki je v 

primeru statorja tipa 132 2/4 štiripolno navitje, ki je sestavljeno iz šestih kompletov 

navitij po tri tuljave. Pred pričetkom dela mora delavec pripraviti delovno mesto, 

tako da na njem pripravi ustrezno orodje in material, ki ju bo potreboval za delo. To 

razbere iz delovnega naloga, ki ga prejme skupaj z navitjem. 

Izoliran statorski paket delavec postavi na stojalo v horizontalno lego, na paket pa 

najprej zabeleži zahtevane podatke, kot prikazuje slika 7. Zahtevani podatki so 

navedeni v delovnem nalogu in so tip, voltaža in referenca. Statorski paket je 

kovinski del statorja v obliki valja, ki ga tvorijo skupaj spojene pločevinaste lamele. 

Mesto pričetka vstavljanja štiripolnega navitja lahko delavec izbere poljubno in v tej 

fazi ni pomembno. Prične vedno s prvo tuljavo navitja, pri čemer mora paziti na smer 

vstavljanja in mesto vhodov in izhodov na statorju, kot prikazuje slika 8.  

 

 

Slika 6: Odlaganje navitja na vozičke z obešali 
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Ko je tuljava v celoti vstavljena v utor, delavec vanj vstavi še utorno izolacijo, ki je 

iz tanjšega materiala, kot se običajno uporablja pri strojni izdelavi. Pri tem je 

potrebno paziti, da posamezne žice tuljave ne ostanejo izven izoliranega utora. Zatem 

v utor namesti še dodatno utorno izolacijo večje debeline, kot vidimo na sliki 9. 

Namen dodatne izolacije je, da drži fiksirano tuljavo in mehkejšo izolacijo v utoru na 

svojem mestu. 

 

 

Slika 7: Zabeleženi podatki na izoliranem statorskem paketu 

Slika 8: Pričetek vstavljanja štiripolne tuljave 
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Nasprotni konec tuljave delavec vstavi v utor, ki je odmaknjen za določeno število 

utorov, kot je navedeno v delovnem nalogu, in ga po enakem postopku tudi izolira. 

Pri štiripolnem navitju znaša zamik vstavljanja nasprotnega konca navitja za 9 

utorov, za lažje vstavljanje navitja, pa se uporablja poseben nož. Ko je tuljava 

pravilno nameščena in izolirana, delavec oba konca, ki izstopata iz statorskega 

paketa, ročno oblikuje, tako da dobita pravokotno obliko, ki omogoča kasnejše lažje 

delo, kot prikazuje slika 10. 

 

 

Ko je tuljava ustrezno oblikovana, se delavec loti vstavljanja naslednje tuljave, ki 

pripada sklopu treh tuljav štiripolnega navitja, ki so med seboj povezane s prehodi. 

Slika 9: Izoliranje posamezne tuljave v utoru 

Slika 10: Ročno oblikovanje tuljave štiripolnega navitja 
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Tako drugo kot tretjo tuljavo prične vstavljati v naslednji sosednji utor na statorskem 

paketu, pri čemer mora obvezno nadaljevati v smeri, ki jo je pred tem pričel, kot kaže 

slika 11. Vse tri tuljave enega sklopa delavec po koncu izolira z utorno izolacijo in 

pravilno oblikuje na že opisani način. 

 

 

Ko je sklop treh tuljav štiripolnega navitja vstavljen, je potrebno del tuljave, ki bo 

sestavljal glavo statorja, ustrezno izolirati. Ta del delavec izolira s posebnim 

predpisanim izolirnim trakom, pri tem pa je potrebno paziti, da je navitje v celoti, od 

utorne izolacije naprej prelepljeno in tako izolirano. S tem preprečimo medfazni stik 

v štiripolnem navitju ter stik med štiripolnim navitjem ter dvopolnim navitjem, ki ga 

bo kasneje delavec vstavil. Preden delavec nadaljuje z delom, mora še označiti 

začetni vhod ter končni izhod tuljave, kar stori tako, da enega od njiju zvije v obliki 

spirale. Pri tem mora paziti, da tako označevanje uporablja tudi v nadaljevanju. 

Naslednji sklop treh tuljav štiripolnega navitja se prične vstavljati v utor, ki je od 

konca prejšnje tuljave navitja zamaknjen za tri prazne utore, kot prikazuje slika 12. 

Celoten potek nadaljevanja dela je tako enak na vseh preostalih petih sklopih 

štiripolnih navitij, kolikor jih je potrebno še vstaviti v izoliran statorski paket.  

Slika 11: Dokončan sklop treh tuljav štiripolnega navitja 
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Ko je vstavljanje štiripolnega navitja v statorski paket končano, je potrebno pravilno 

povezati vse izhode navitja. Najprej se med seboj poveže prehode, ki se jih loči tako, 

da delavec poveže skupaj začetni vhod posameznega navitja s končnim vhodom 

nasprotnega navitja, kot prikazuje slika 13. Vse tri izhode navitja, ki ostanejo, 

delavec poveže skupaj v vezavo zvezda, kot vidimo na sliki 14. 

Slika 12: Zamik med sklopi štiripolnih tuljav 

Slika 13: Povezava prehodov štiripolnega navitja 
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Ko delavec opravi celotno vezavo, na statorju ostanejo še trije prosti vhodi 

štiripolnega navitja, ki so nepovezani in se nanje kasneje, ko je stator končan, spaja 

priključne kable. 

Povezane žice štiripolnega navitja je nato potrebno izolirati z uporabo ustreznih 

izolacijskih cevk. Cevke je potrebno namestiti na vsako žico, ki je vezana v prehod, 

ter žice izhoda, ki so vezane v zvezdo. Na vse prehode je potrebno vstaviti cevko 

tako, da je prehod v celoti izoliran do mesta kjer sta žici povezani skupaj. Pri tem je 

potrebno paziti, da delavec cevko potisne v utor tuljave, s čimer se prepreči, da bi 

prišlo do stika z drugim navitjem, kot je prikazano na sliki 15. 

 

 

Slika 14: Povezava preostalih izhodov iz sklopa štiripolnih tuljav v vezavo zvezda 

Slika 15: Izolacija prehoda dvema sklopoma štiripolnih tuljav 
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Na vsak prehod je potrebno, preden se ga poveže, namestiti tudi debelejšo cevko, s 

katero se kasneje izolira mesto spoja, kot prikazuje slika 16. Zatem delavec žice, ki 

izstopajo iz cevke, ovije med seboj ter tako pripravi za spajanje.  

 

 

Ko je štiripolno navitje statorja končano in pravilno povezano, je potrebno vse spoje 

med seboj plamensko zvariti skupaj z dodajanjem materiala. Pri tem mora delavec 

paziti, da pred varjenjem z gorilnikom dobro pregreje bakrene žice, s čimer doseže, 

da lak z njih odgori v celoti, kot prikazuje slika 17. Po končanem varjenju delavec na 

mesto spoja potisne že prej vstavljene cevke, s čimer je spoj izoliran. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Slika 16: Pravilno povezano in izolirano štiripolno navitje 

Slika 17: Varjenje spojev 
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5.4 Ročno vstavljanje dvopolnega navitja v statorski paket 

Ko je štiripolno navitje statorja tipa 132 2/4 končano, delavec lahko prične z 

vstavljanjem dvopolnega navitja. Dvopolno navitje prične vstavljati na istem mestu, 

kot je pričel vstavljati štiripolno navitje, tako da je izhod prvega navitja na istem 

utoru, kot pri štiripolnem navitju. Preden se prične z vstavljanjem tuljave, je potrebno 

iz vsakega utora posebej odstraniti debelejšo utorno izolacijo, ki je služila za 

učvrstitev mehkejše utorne izolacije na štiripolnem navitju, kot prikazuje slika 11. 

Postopek vstavljanja dvopolnega navitja je enak postopku vstavljanja štiripolnega 

navitja, pri čemer si tudi tu delavec lahko pomaga s posebnim nožem. Po končanem 

vstavljanju je navitje potrebno izolirati z debelejšo utorno izolacijo, ki jo je delavec 

pred tem odstranil, kot prikazuje slika 18. 

 

 

Smer nadaljevanja vstavljanja dvopolnih tuljav mora biti obvezno enaka kot pri 

vstavljanju štiripolnega navitja, le zamik med utori se med tipoma navitij razlikuje, 

tudi ta pa je predpisan na delovnem nalogu. Pri dvopolnem navitju znaša zamik 

vstavljanja nasprotnega konca navitja 16 utorov. Ko je celoten sklop dvopolnega 

navitja po tri tuljave vstavljen in izoliran, je potrebno ročno ali s PVC kladivom 

oblikovati konce navitja, ki bodo kasneje sestavljali glave statorja, kot prikazuje slika 

19. Pri tem je potrebno ustrezno označiti vhode in izhode tuljav, podobno kot pri 

štiripolnem navitju. 

Slika 18: Vstavljanje dvopolnega navitja ter vstavljanje utorne izolacije 
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Oblikovan sklop dvopolnih tuljav delavec nato izolira z enakim izolirnim trakom, kot 

ga je uporabil pri štiripolnem navitju. S tem prepreči kakršenkoli stik med dvopolnim 

in štiripolnim navitjem, poleg tega pa izolacija služi tudi kot medfazna izolacija 

dvopolnega navitja.  

Celoten postopek delavec ponovi na vseh preostalih petih sklopih dvopolnega 

navitja. Ko je vstavljanje in izoliranje dvopolnega navitja končano, je potrebno ločiti 

vseh šest vhodov navitij od ostalih šestih izhodov, ki jih je delavec že med delom 

ločil, kot prikazuje slika 20. 

 

 

Slika 19: Oblikovanje koncev dvopolnega navitja 

 

Slika 20: Ločevanje vhodov navitja od njegovih izhodov 
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Ločene vhode od izhodov mora delavec še pravilno povezati, kar stori tako da 

poveže po dva nasprotna izhoda dvopolnega navitja skupaj v prehod. Od ostalih 

šestih vhodov se po tri, vsakega drugega, poveže skupaj v vezavo zvezda, ostali trije 

vhodi pa ostanejo za priključitev kablov. Bakrene žice vhodov in izhodov je potrebno 

izolirati, vendar pa le tiste, ki se kakorkoli dotikajo sosednjih tuljav, kot prikazuje 

slika 21. Tudi tu je potrebno uporabiti cevko za izolacijo žice in spoja po varjenju. 

 

 

Ko je dvopolno navitje pravilno priključeno in so izhodi in vhodi ustrezno izolirani, 

mora delavec vse povezave med seboj plamensko zvariti z dodajanjem materiala. Pri 

tem je ponovno potrebno paziti, da se predhodno dobro pregreje mesto spoja z 

gorilnikom, da lak odgori z bakrenih žic. Po varjenju je potrebno cevke potisniti na 

mesto spoja ter ga tako izolirati. Tako končan stator potuje v končno izdelavo. 

5.5 Končna izdelava statorja 132 2/4 

Ko so vsi prehodi ter vezave zvezda zvarjeni in izolirani, je potrebno stator še ročno 

dokončati. Najprej delavec z uporabo PVC kladiva oblikuje glave statorja tako, da 

dobijo približne predpisane mere, navedene v tehnični specifikaciji statorja 132 2/4, 

kot so zunanji premer, notranji premer in višina glave (Specifica tecnica ST0101, 

2006). Ob tem nekabelsko glavo statorja ovije z izolirnim trakom, s čimer prepreči 

poškodbe pri nadaljnji proizvodnji. 

Slika 21: Vezava dvopolnega navitja 
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Zatem delavec na tri izhode štiripolnega ter tri izhode dvopolnega navitja privari 

priključne kable. To stori tako, da najprej na vsako žico izhoda ročno ovije posneti 

del priključnega kabla. Zatem ta del z gorilnikom najprej dobro pregreje, da lak na 

bakreni žici v celoti odgori, nato pa z dodajanje materiala mesto spoja zvari, kot 

prikazuje slika 22. Ko se spoji ohladijo, na njihovo mesto potisne cevke, ki ta del 

izolirajo pred morebitnim kasnejšim električnim prebojem na navitje. 

 

 

Kable delavec nato namesti na glavo statorja tako, da ti dosegajo predpisano mero 

(Specifica tecnica ST0055, 1999), ter jih v takem položaju pritrdi z izolirnim trakom. 

Ob tem tudi kabelsko glavo statorja ovije z izolirnim trakom ter tako prepreči 

morebitne poškodbe, kot prikazuje slika 23.  

Dokončanemu statorju delavec nato z uporabo šivalne igle in ustrezne vrvice ročno 

zašije glavi navitja. Delavec mora s šivalno iglo zašiti tako kabelsko kot tudi 

nekabelsko glavo statorja, pri tem pa mora paziti, da je vrvica dovolj zategnjena in da 

opravi šiv ob vsakem utoru na statorju, kot prikazuje slika 24. 

 

Slika 22: Varjenje priključnih kablov 



27 

 

 

 

 

 

Zašite glave statorja je potrebno ponovno z uporabo PVC kladiva končno oblikovati. 

Pri tem delavec uporabi tudi poseben PVC kaliber, ki ga vstavi na notranji premer 

obeh glav, med tem ko oblikuje zunanjo glavo, kot prikazuje slika 25. S PVC 

kalibrom prepreči, da bi notranji premer glave statorja odstopal od predpisanih 

dimenzij. Mere statorja delavec preveri s kljunastim merilom, mere pa morajo 

ustrezati tehnični specifikaciji statorja 132 2/4 (Specifica tecnica ST0101, 2006). 

Zatem sledi končno preverjanje statorja, ki ga izvaja isti delavec. Najprej opravi 

vizualen pregled, s katerim ponovno preveri predpisane mere in pregleda, da na 

statorju ni napak, neskladnih z delovnim navodilom (Ciclo di fabricazione e 

Slika 23: Namestitev kablov na mero ter izoliranje kabelske glave statorja 

Slika 24: Ročno šivanje glave statorja 
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controllo standard CL-F04, 1999). Zatem pomeri še električne karakteristike statorja, 

kot so upornost, ki jo izmeri z ohmmetrom, medfazni preboj in preboj na maso, ki pa 

ga izmeri s prebojno merilno napravo, kot prikazuje slika 26. Vsi izmerjeni podatki 

morajo biti v območju, ki je predpisano na delovnem nalogu, celoten postopek pa je 

naveden tudi v tehnični specifikaciji statorja tipa 132 2/4 (Istruzione operativa 090-

55, 2005). V kolikor stator ustreza vsem predpisanim normativom, ga lahko delavec 

pošlje v naslednji proces, kjer se izvaja lakiranje in sušenje. 

 

 

 

 

Slika 25: Končno oblikovanje glav statorja s PVC kladivom in kalibrom 

Slika 26: Preverjanje statorja na preboj na maso 
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6 PRENOS PROIZVODNJE V PODJETJE LAFERT ELEKTROMOTORJI 

Po podrobnem preučevanju proizvodnje statorjev 132 2/4 v matičnem podjetju, smo 

na projektu nadaljevali z aktivnostmi, ki so povezane s konkretnim prenosom 

proizvodnje v hčerinsko podjetje Lafert elektromotorji. Da bi zagotovili brezhiben 

zagon proizvodnje, smo si zastavili naslednje podcilje: 

 izobraževanje delavcev, 

 izdelava delovnih navodil in izdaja tehnične dokumentacije, 

 izdelava postavitve proizvodnje, 

 naročilo delovne opreme in  

 selitev ter priprava delovnega mesta. 

6.1 Izobraževanje delavcev 

Z izobraževanjem delavcev smo pričeli že med preučevanjem dosedanjega stanja. 

Ker je morala proizvodnja statorjev tipa 132 2/4 v podjetju Lafert elektromotorji 

pričeti obratovati brezhibno in v zelo kratkem času, smo iz podjetja poslali dva 

delavca na izobraževanje v matično podjetje. Izobraževanje je potekalo tako, da sta 

delavca dnevno delala v podjetju Lafert S.p.A. na vseh delovnih fazah ročne 

proizvodnje statorja 132 2/4. Sprva so jima bili predstavljeni teorija, tehnične 

specifikacije in potek dela, zatem pa sta pričela opravljati delo, ki bo po prenosu 

proizvodnje potekalo v podjetju Lafert elektromotorji. Izobraževanje je trajalo dva 

tedna, to je čas, ki je predviden, da delavca samostojno obvladata celoten proces 

izdelave. 

6.2 Izdelava delovnih navodil in izdaja tehnične dokumentacije 

Med izobraževanjem smo v sodelovanju s tehnologijo in proizvodnjo podjetja Lafert 

S.p.A. izdelali nova delovna navodila v slovenskem jeziku, ki so kasneje delavcem 

služila kot pripomoček pri delu (Ročno navijanje tuljav statorja tipa 132, 2011; 

Ročno vstavljanje tuljav statorja tipa 132, 2011). Poleg delovnih navodil so bile za 



30 

 

lokacijo Lafert elektromotorji izdane tudi obstoječe tehnične specifikacije, ki so 

povezane z izdelavo statorjev 132 2/4. 

6.3 Postavitev novega obrata v proizvodnji 

Poleg navodil je bilo potrebno izdelati nov tloris postavitve novega obrata, na 

podlagi katerega smo kasneje tudi postavili delovno mesto in naročili potrebno 

opremo ter orodja. Obrat ročnega vstavljanja smo postavili poleg obstoječe statorske 

linije 132, saj smo z izboljšavami dosegli, da bo končna izdelava statorjev 132 2/4 

potekala na statorski liniji.  

6.4 Naročilo delovne opreme 

V fazi preučevanja smo odkrili več pomanjkljivosti, z odpravo katerih bi bilo 

mogoče dvigniti produktivnost proizvodnje. Glede na popis stanja smo naročili 

delovne mize za ročno vstavljanje navitja in transportne vozičke, kot so jih 

uporabljali v podjetju Lafert S.p.A. Na novo smo naročili valjčno progo, ki povezuje 

obrat ročnega vstavljanja navitja z obstoječo statorsko linijo. Z valjčno progo (slika 

27), smo dosegli, da končna izdelava statorja poteka na statorski liniji, to je strojno in 

ne več ročno kot prej. Ker na statorski liniji že poteka izdelava statorjev tipa 132 

(premera statorskega paketa 200 mm), vendar le z dvopolnim ali štiripolnim 

navitjem, ni bila potrebna nikakršna predelava ali nastavljanje linije oziroma naprav.  

 

 Slika 27: Valjčna proga, ki povezuje delovna mesta 
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Naročili smo tudi nove naprave za avtomatsko doziranje izolirnega traku (slika 28). 

Njihova uporaba je skrajšala čase izolacije statorskega navitja z 20,7 na 14,1 minut. 

 

 

6.5 Selitev in priprava obrata v proizvodnji 

Kot zadnji korak pred pričetkom proizvodnje je sledila postavitev opreme in selitev 

navijalnega stroja iz matičnega podjetja. Odločili smo se, da si navijalni stroj začasno 

izposodimo, saj bi lahko sčasoma navijanje in vstavljanje navitja avtomatizirali in 

stroja ne bi več potrebovali, poleg tega pa se je podjetje izognilo razmeroma veliki 

investiciji. 

Glede na tloris postavitve obrata smo vso opremo in naprave razporedili, kot 

prikazuje slika 29. Poleg tega pa smo pripravili tudi ves potreben material za 

proizvodnjo. 

Ko je bilo delovno mesto pripravljeno, smo pričeli s proizvodnjo. Izvajala sta jo 

delavca, ki sta bila udeležena na izobraževanju v matičnem podjetju Lafert S.p.A. 

Ker je bilo delo opravljeno med njunim izobraževanjem, sta delavca zamenjala le 

lokacijo dela, s tem pa smo se izognili zastojem, ki bi podaljšali trajanje projekta. 

 

Slika 28: Avtomatski dozirnik izolirnega traka 
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Slika 29: Obrat ročne izdelave statorjev 132 2/4 



33 

 

 
7 IZDELAVA STATORJEV TIPA 132 2/4 V PODEJTJU LAFERT 

ELEKTROMOTORJI 

7.1 Izdelava statorjev po prenosu proizvodnje 

Postopek izdelave se je po prenosu proizvodnje statorjev tipa 132 2/4 nekoliko 

spremenil, kar je razvidno iz postopkovnega diagrama v prilogi 2. Razlika se je 

pojavila v tem, da se je končna izdelava statorjev takoj po prenosu proizvodnje 

pričela izvajati na statorski liniji 132, kar je tudi skrajšalo skupen čas izdelave.  

Faze dela so tudi po prenosu proizvodnje v podjetje Lafert elektromotorji ostale 

enake: 

 navijanje štiripolnega in dvopolnega navitja, 

 ročno vstavljanje štiripolnega in dvopolnega navitja in  

 končna izdelava statorja. 

7.2 Navijanje in vstavljanje štiripolnih in dvopolnih navitij 

Postopek navijanja štiripolnih in dvopolnih navitij je ostal tudi po prenosu 

proizvodnje enak, kot je opisano v podpoglavju 4.1, saj je tak proces standarden pri 

ročni izdelavi statorja, opisan pa je tudi v novo izdanem delovnem navodilu (Ročno 

vstavljanje tuljav statorja tipa 132, 2011). 

Prav tako je vstavljanje štiripolnega in dvopolnega navitja ostalo po prenosu 

proizvodnje enako, kot je opisano v podpoglavjih 4.2 in 4.3. Spremembe so bile le v 

tem, da delavec, ki opravlja vstavljanje navitja, ne opravlja več vezave, izolacije in 

spajanja vezave zvezde, saj vse to poteka v fazi končne izdelave statorja. Poleg tega 

delavec v tej fazi z izolirnim trakom izolira nekabelsko glavo statorja. Statorje potem 

nalaga na tekoči trak, ki jih vodi v naslednji proces. Celoten postopek smo opisali v 

novem delovnem navodilu (Ročno vstavljanje tuljav statorja tipa 132 01_002, 2011). 
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7.3 Končna izdelava statorja 132 2/4 

Statorje, ki čakajo na tekočem traku, delavec preloži z uporabo magnetnega 

manipulatorja na transportno paleto na statorsko linijo 132. Statorska linija je 

oblikovana kot velik transportni trak, po katerem se statorji na transportnih paletah 

pomikajo do posameznih operacij, kot prikazuje slika 30. 

 

 

Delavec statorje pošlje do prve operacije, ki je začetno oblikovanje statorskih glav. 

To se opravi s pomočjo hidravlične stiskalnice, prikazane na sliki 31, ki oblikuje 

glavi navitja statorja, da dobita okvirno predpisane mere iz tehnične specifikacije, kot 

so višina, notranji premer in zunanji premer (Specifica tecnica ST0101, 2006).  

Statorje delavec nato pošlje do naslednje operacije, ki je izoliranje in povezovanje 

vhodov in izhodov. Delovno mesto je zasnovano kot hidravlična dvižna miza, s 

katero se stator lahko postavi iz horizontalne v vertikalno lego, v kateri je tudi 

mogoče opravljati delo, kot prikazuje slika 32. V tej fazi delavec tako, kot je opisano 

v podpoglavjih 4.2 in 4.3, na ustrezne vhode in izhode vstavi izolirne cevke in 

pravilno poveže ustrezne žice v vezavo zvezda, tako pri štiripolnem kot dvopolnem 

navitju. Zatem stator postavi nazaj na transportno paleto in pošlje naprej do naslednje 

operacije izdelave, kjer se poteka termično kovičenje priključnih kablov in vezave 

zvezda. Delavec na tem delovnem mestu s pomočjo pnevmatskega manipulatorja 

dvigne stator na delovno višino, kjer s termičnim kovičnim strojem, ki ga prikazuje 

slika 33, najprej termično koviči priključne kable na ustrezne žice, nato pa še obe 

Slika 30: Statorska linija 132  
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vezavi zvezda, tako za štiripolno kot za dvopolno navitje. Zatem na mesta spojev 

vstavi izolirne cevke in tako izolira mesto spoja. Tako končan stator potem ponovno 

odloži na transportno paleto in pošlje do naslednje operacije.  

 

 

 

 

V naslednji fazi delavec z uporabo električne dvižne mize (slika 34) ponovno postavi 

stator v vertikalno lego, kjer namesti priključne kable na predpisano dolžino 

(Specifica tecnica ST0055, 1999), ter izolira kabelsko glavo statorja z ustreznim 

izolirnim trakom. 

Slika 32: Hidravlična dvižna miza in izoliranje vhodov in izhodov 

Slika 31: Hidravlična stiskalnica 
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Pripravljen stator nato pošlje na šivalni stroj (slika 35), na katerem poteka strojno 

šivanje statorskih glav. Delavec stator potisne na posebno držalo, ki stator dvigne na 

delovno višino, kjer šivalni stroj opravi šivanje obeh glav navitja. Po končanem ciklu 

šivanja mora delavec odrezati odvečno vrvico, jo zategniti in stator s posebnim 

dvižnim manipulatorjem spustiti nazaj na statorsko linijo. 

Slika 33: Termično kovičenje priključnih kablov 

Slika 34: Električna dvižna miza in namestitev priključnih kablov 
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Delavec zatem pošlje stator naprej do končnega oblikovanja statorskih glav, kjer se 

ponovno z uporabo hidravlične stiskalnice, ki je prikazana na sliki 36, oblikuje obe 

glavi statorja, ki morata ustrezati predpisanim meram (Specifica tecnica ST0101, 

2006). 

 

 

Ko je stator končan, je potrebno le še končno preverjanje. To poteka na kontrolni 

mizi, ki jo vidimo na sliki 37. Delavec najprej opravi vizualen pregled, med katerim 

ponovno preveri predpisane mere in pregleda, da na statorju ni napak, neskladnih z 

delovnim navodilom (Ciclo di fabricazione e controllo standard CL-F04, 1999). 

Stator, ki ustreza vsem predpisanim navodilom, nato še električno preveri na 

Slika 35: Šivanje statorskih glav na šivalnem stroju 

Slika 36: Končno oblikovanje statorskih glav na hidravlični stiskalnici 
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električni kontrolni napravi (slika 37), kat samodejno preveri vse električne 

karakteristike statorja in jih primerja s predpisanimi v delovni specifikaciji 

(Istruzione operativa 090-55, 2005).  

 

 

V kolikor je z meritvami potrjena ustreznost statorja, ga delavec s konzolnim 

dvigalom odloži v lakirno košaro. Transportni delavec nato statorje odvaža na 

lakiranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Kontrolna miza in električna kontrolna naprava 
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8 AVTOMATIZACIJA NAVIJANJA IN VSTAVLJANJA NAVITIJ 

8.1 Avtomatizirana proizvodnja statorjev 132 2/4 

S ciljem, da bi proces proizvodnje statorjev tipa 132 2/4 dodatno izboljšali, smo fazo 

navijanja in vstavljanja navitij avtomatizirali z uporabo obstoječih strojev in naprav v 

podjetju, kot prikazuje postopkovni diagram avtomatizirane proizvodnje v prilogi 3. 

Na tak način smo uporabili obstoječi navijalni stroj ter stroj za vstavljanje navitja, ki 

že služita v podjetju za izdelavo statorja tipa 132, vendar le štiripolnega ali 

dvopolnega. Zaradi drugačne tehnologije izdelave statorja tipa 132 2/4 smo morali 

operaciji navijanja in vstavljanja navitij nekoliko prilagoditi. Na osnovi več testiranj 

izdelave smo tako prišli do najustreznejše rešitve, ki je omogočala avtomatizacijo 

navijanja in vstavljanja navitij. V fazi testiranja smo izdelali tudi serijo pilotskih 

vzorcev. Da smo lahko pričeli z avtomatizirano izdelavo smo morali pridobiti 

potrditev iz laboratorija matičnega podjetja Lafert S.p.A., kjer je so vzorci prestali 

dodatna testiranja. 

Faze dela so se po potrditvi vzorcev v podjetju Lafert S.p.A. spremenile in so po 

avtomatizaciji obsegale (postopkovni diagram v prilogi 3): 

 strojno navijanje in vstavljanje navitij, 

 končno izdelava statorja. 

8.2 Strojno navijanje in vstavljanje navitij 

Da bi proces navijanja in vstavljanja navitij časovno skrajšali, smo se odločili za 

avtomatizacijo z uporabo avtomatskega navijalnega in vstavljalnega stroja. Oba 

stroja, ki ju prikazuje slika 38, se v podjetju že uporabljata in sta primerna za 

izdelavo dvopolnih ali štiripolnih statorjev tipa 132, proizvodna kapaciteta obeh pa 

še dovoljuje izdelavo statorjev tipa 132 2/4.  

Z uvedbo avtomatizacije se faza navijanja in vstavljanja navitij deli na: 

 strojno navijanje in vstavljanje štiripolnega navitja, 

 medfazna izolacija in izolacija polov statorja, 

 strojno navijanje in vstavljanje dvopolnega navitja. 
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8.2.1 Strojno navijanje in vstavljanje štiripolnega navitja 

Delavec na delovnem mestu navijanja in vstavljanja navitij prejme delovni nalog, iz 

katerega razbere vse potrebne podatke o naročilu in nastavitvah navijalnega in 

vstavljalnega stroja. Najprej mora pripraviti za delo navijalni stroj, na katerega 

namesti orodje za izdelavo štiripolnih navitij. Orodje je sestavljeno iz: 

 dveh navijalnih košar, 

 šestih navijalnih vilic, 

 dveh navijalnih krožnikov in 

 navijalne šablone. 

Ko delavec orodje v celoti namesti in pritrdi na navijalni stroj, ga mora pravilno 

nastaviti, kar razbere iz podatkov, navedenih v delovnem nalogu in delovnem 

navodilu (Scheda per regolazione machina 0915, 2011). Najprej opravi mehansko 

nastavitev predpisane razdalje med navijalnima šablonama, kot prikazuje slika 39.  

Razdalja je pomembna, saj z njo delavec regulira dolžino enega ovoja navitja, 

odvisna pa je od tipa statorja in višine statorskega paketa. Ko je razdalja nastavljena, 

se opravi tudi mehanska nastavitev razdalje med navijalno košaro in navijalnimi 

vilicami, ki so pritrjene na navijalnem krožniku. Razdaljo delavec nastavi tako, da se 

navijalna košara in vilice prilegajo centrirnim luknjam v obeh navijalnih šablonah, 

kot prikazuje slika 40.  

Slika 38: Navijalni stroj in stroj za vstavljanje navitij 
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Nastavljena razdalja mora biti točna, saj med navijanjem podajalno orodje na 

navijalni šabloni samodejno podaja posamezne tuljave navitja iz navijalne šablone na 

navijalno košaro in vilice. 

Ko je navijalni stroj mehansko nastavljen, je potrebno v računalnik na navijalnem 

stroju vnesti vrednosti parametrov: 

 izbira programa, ki je odvisna od tipa navitja,  

 število ovojev posamezne tuljave in 

 hitrost navijanja. 

Slika 40: Prileganje navijalne košare in vilic navijalnima šablonama 

Slika 39: Nastavljanje razdalje med navijalnima šablonama 
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Na nastavljen stroj mora delavec nato priključiti bakreno žico, predpisano po 

delovnem nalogu. Preden jo priključi na navijalni stroj, mora z mikrometrom 

preveriti njeno dimenzijo in jo tudi vizualno pregledati po delovnem navodilu 

(Specifica tecnica ST0101, 2006).  

Preden delavec nadaljuje z delom, je potrebna tudi nastavitev vstavljalnega stroja, na 

katerem mora najprej v celoti zamenjati orodje, da je primerno za vstavljanje 

štiripolnega navitja, kot prikazuje slika 41.  

Ko je orodje nameščeno in pritrjeno, delavec opravi še mehansko nastavitev višine 

vstavljanja, ki je odvisna od tipa statorja, podatke pa razbere iz delovnega naloga. 

Zatem v stroj vstavi izolacijski trak. Orodje vstavljalnega stroja trak najprej nareže 

na nastavljeno dolžino in ga kasneje skupaj z navitjem vstavlja v utore v statorski 

paket, po vstavljanju pa tvori utorno izolacijo. Ko je vstavljalni stroj mehansko 

nastavljen, mora delavec v njegov računalnik vnesti vrednosti parametrov: 

 izbira programa, ki je odvisna od tipa navitja in 

 hitrost vstavljanja navitja. 

 

 

Ko sta navijalni in vstavljalni stroj nastavljena, se lahko prične proizvodnja statorjev 

tipa 132 2/4. Na navijalnem stroju se s pritiskom na tipko cikel prične samodejno 

strojno navijanje prvega sklopa navitij. Navijalni stroj izvede navijanje treh tuljav 

štiripolnega navitja skupaj, vsako pa tvorijo po trije sklopi, kot prikazuje slika 42.  

Slika 41: Menjava orodja na vstavljalnem stroju 
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Navijanje enega sklopa tuljav navijalni stroj najprej izvede na navijalni šabloni, ki jo 

tvorijo tri enote, zatem pa stroj avtomatsko izvede podajanje navitja na navijalno 

košaro in vilice, kot prikazuje slika 43. Po koncu navijanja prvega sklopa 

štiripolnega navitja se navijalni krožnik obrne za kot 120°, nato pa izvede naslednjo 

navijanje drugega sklopa navitja, ki je popolnoma enako. Enak pomik se izvede pri 

navijanju tretjega sklopa navitja, pri čemer navijalni stroj ob koncu cikla tudi odreže 

in zadrži bakreno žico, s čimer je pripravljen za naslednji cikel navijanja.  

 

 

Ko je štiripolno navitje končano, se miza navijalnega stroja v vertikalni legi obrne za 

kot 180°, kar omogoči delavcu, da iz orodja pobere navitje, medtem ko se izvaja 

Slika 43: Podajanje navitja iz navijalnih šablon na navijalno košaro in vilice 

Slika 42: Štiripolno navitje 
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navijanje na drugi nabor orodja. Delavec štiripolno navitje ročno prenese z 

navijalnega stroja skupaj s snemljivo navijalno košaro. Ta prenos štiripolnega navitja 

delavec opravi za vsak stator po dvakrat, lego postavljanja navitja na orodje 

vstavljalnega stroja pa določa delovno navodilo (Il manuale della qualita 0902-01, 

1999). Pri tem mora delavec paziti, da so vsi vhodi in izhodi navitja ločeni ob strani, 

kar preprečuje, da bi se vstavili skupaj z navitjem v statorski paket (slika 44). 

 

 

Ko je štiripolno navitje pripravljeno, delavec na vodila vstavljalnega stroja pritrdi 

vstavljalno krono, ki med vstavljanjem navitja drži stalno razmerje med vodili in 

navitjem. Zatem se na ležišče vstavljalnega stroja postavi izoliran statorski paket, ki 

ga stroj samodejno prenese na mesto, kjer poteka strojno vstavljanje navitja. Delavec 

z zapiranjem obeh ročic, ki učvrstita statorski paket, prične z vstavljanjem navitja, 

kot prikazuje slika 45.  

Ko je cikel končan, se ročici samodejno odpreta, delavec pa mora odstraniti 

vstavljalno krono, da se lahko pomična vodila vrnejo v izhodiščni položaj. Tako 

končan stator se s pomočjo magnetnega manipulatorja prenese iz ležišča 

vstavljalnega stroja v transportne košare, v katerih se jih pošlje v naslednji proces. Za 

identifikacijo izdelka se na košare pritrdi delovni nalog. 

Slika 44: Položaj postavitve štiripolnega navitja na vstavljalnem stroju  
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8.2.2 Izolacija polov in faz 

Izolacija polov in faz se izvaja v obratu proizvodnje, kjer je v začetni fazi prenosa 

potekalo ročno vstavljanje štiripolnega in dvopolnega navitja statorjev tipa 132 2/4. 

Delavec statorje, ki že imajo vstavljeno štiripolno navitje, ročno preloži na stojalo, 

kjer nato opravi njihovo izolacijo. Najprej mora delavec tuljave štiripolnega navitja 

ročno oblikovati tako, da jih nekoliko upogne, da dobijo približno obliko in mero 

statorskih glav, ki jih bo stator imel v končni izvedbi. Zatem opravi medfazno 

izolacijo štiripolnega navitja obeh statorskih glav, tako da z izolirnim trakom loči 

posamezne sklope tuljav od ostalih (slika 46), s čimer se prepreči vsak medfazni 

preboj. Postopek je enak kot pri ročnem vstavljanju, le da se tam posamezna navitja 

izolirajo takoj po vstavljanju posamezne tuljave. 

Ko je štiripolno navitje medfazno izolirano na obeh glavah statorja, delavec opravi še 

izolacijo polov, kar pomeni da celotno navitje od utorne izolacije naprej zaščiti z 

izolirnim trakom, kot prikazuje slika 47. S tem se prepreči, da štiripolno navitje 

kasneje ne pride v stik z dvopolnim navitjem, kar bi povzročilo električni preboj in 

posledično odpoved elektromotorja med obratovanjem. 

 

Slika 45: Vstavljanje štiripolnega navitja 
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Tako izolirane statorje delavec nato nalaga na transportni trak (slika 27), po katerem 

se statorji vrnejo na operacijo strojnega navijanja in vstavljanja navitja. 

8.2.3 Strojno navijanje in vstavljanje dvopolnih navitij 

Enako kot pri štiripolnem navitju mora delavec tudi pri dvopolnem navitju najprej 

nastaviti navijalni in vstavljalni stroj. Pri tem je potrebna menjava in nastavitev 

orodja za izdelavo dvopolnega navitja, kar delavec razbere iz delovnega naloga in 

delovnega navodila (Scheda per regolazione machina 0915, 2011).  

Slika 46: Medfazna izolacija štiripolnega navitja 

Slika 47: Izolacija polov navitja 
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Na navijalnem stroju se za dvopolno navitje uporablja nekoliko drugačno orodje, saj 

se cikel navijanja dvopolnega navitja izvede po trikrat za vsak stator. Dvopolno 

navitje je sestavljeno iz dveh navitij, ki ga tvorijo po trije sklopi, kot prikazuje slika 

48. 

 

 

Enako kot pri štiripolnem tudi pri dvopolnem navitju delavec navitje prenaša skupaj 

z navijalno košaro na stroj za vstavljanje navitij. Pri tem mora na vstavljalni stroj 

prenesti po tri sklope dvopolnega navitja, lego postavitve dvopolnega navitja na 

orodje pa določa delovno navodilo (Il manuale della qualita 0902-01, 1999).  

Ko je dvopolno navitje na vstavljalnem stroju pripravljeno, delavec na ležišče 

vstavljalnega stroja postavi stator, ki že vsebuje štiripolno navitje in je bila na njem 

pred tem že opravljena izolacija polov in faz. Zatem stroj za vstavljanje stator 

avtomatsko prenese na mesto, kjer poteka strojno vstavljanje navitja. Delavec z 

zapiranjem obeh ročic, ki učvrstita statorski paket, prične z vstavljanje navitja enako 

kot pri štiripolnem navitju (slika 45).  

Za razliko od vstavljanja štiripolnega navitja se tu stator dodatno samodejno 

pomakne na operacijo prvega odpiranja statorskih glav. Pri tej operaciji se obe glavi 

statorja nekoliko odpre (slika 49), kar kasneje služi za lažjo medfazno izolacijo na 

statorski liniji.  

Slika 48: Dvopolno navitje 
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Po končanem oblikovanju statorskih glav delavec stator z magnetnim 

manipulatorjem prenese na statorsko linijo, kjer poteka njegova končna izdelava, 

enaka kot opisano v podpoglavju 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 49: Prvo odpiranje statorskih glav navitij 
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9 PRIMERJALNA ANALIZA NOVIH PROIZVODNIH POSTOPKOV 

Da bi v podjetju analizirali uspešnost izvedenega dela, smo ob zaključku projekta 

opravili primerjalno analizo uvedenih proizvodnih postopkov. Ta je obsegala tri 

sklope: 

 časovno analizo, 

 stroškovno analizo,  

 trženjsko analizo. 

9.1 Časovna analiza 

Med potekom projekta uvedba novega tipa statorja v proizvodnjo, smo po 

posameznih fazah izvedbe sproti izvajali meritve, ki so služile kot kazalec uspešnosti 

ob zaključku. Eden izmed kazalcev je bilo merjenje časovnih intervalov znotraj 

procesa izdelave statorja tipa 132 2/4. 

Časovne intervale smo merili znotraj vsake faze proizvodnje v vseh treh fazah 

projekta, tako da so meritve obsegale: 

 časovne intervale v dosedanjem stanju, 

 časovne intervale po prenosu proizvodnje in 

 časovne intervale po avtomatizaciji proizvodnje 

Vse meritve smo opravili v desetih ponovitvah proizvodnih postopkov in nato 

izračunali povprečne vrednosti časovnih intervalov. 

9.1.1 Časovni intervali v dosedanjem stanju 

V dosedanjem stanju je skupni časovni interval za izdelavo statorja tipa 132 2/4 

zaradi povsem ročne izdelave znašal 96,8 minut, podrobnejša časovna razporeditev 

pa je podana v tabeli 1. Iz nje je razvidno, da se glavnina časa porabi za vstavljanje 

navitja v statorski paket, kar je tudi eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na trajanje 

izdelave in s tem tudi na ceno končnega izdelka. 
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Tabela 1: Časovni intervali proizvodnje statorja 132 2/4 v dosedanjem stanju 

PROIZVODNA OPERACIJA PORABLJEN ČAS (min) 

Izolacija statorskega paketa  1,5 

Navijanje dvopolnega navitja  6,1 

Priprava navitja 3,1 

Navijanje štiripolnega navitja 6,1 

Priprava navitja 3,1 

Ročno vstavljanje štiripolnega navitja 19,4 

Izolacija  6,4 

Spajanje vhodov in izhodov 2,6 

Oblikovanje glav 1,3 

Ročno vstavljanje dvopolnega navitja 17,4 

Izolacija  5,9 

Spajanje vhodov in izhodov 4,6 

Oblikovanje glav 2,6 

Pozicioniranje in spajanje kablov 3,5 

Izolacija in lepljenje glav  1,2 

Ročno šivanje 6,6 

Končno oblikovanje glav 2,3 

Končna kontrola 3,1 

SKUPNO PORABLJEN ČAS NA KOS 96,8 

 

9.1.2 Časovni intervali po prenosu proizvodnje 

Po prenosu proizvodnje statorja 132 2/4, se je največja razlika pojavila v končni 

izdelavi statorja, saj smo jo začeli izvajati na obstoječi statorski liniji, kar je nekoliko 

vplivalo na skrajšanje časovnega intervala izdelave. Čas izdelave statorja 132 2/4 je 

po izvedenem prenosu proizvodnje znašal 85,7 minute, podrobnejšo časovno 

razporeditev pa prikazuje tabela 2.  

Celotni časovni interval izdelave enega statorja je tudi po prenosu proizvodnje ostal 

razmeroma visok, vendar pa je, kot že pred tem, nanj najbolj vplivalo ročno 

vstavljanje navitja, ki je ostalo nespremenjeno tudi po prenosu proizvodnje.  
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Tabela 2: Časovni intervali proizvodnje statorja 132 2/4 po prenosu proizvodnje 

PROIZVODNA OPERACIJA PORABLJEN ČAS (min) 

Izolacija statorskega paketa  1,5 

Navijanje dvopolnega navitja  6,1 

Priprava navitja 3,1 

Navijanje štiripolnega navitja 6,1 

Ročno vstavljanje štiripolnega navitja 19,4 

Izolacija  4,3 

Oblikovanje statorskih glav 1,3 

Ročno vstavljanje dvopolnega navitja 17,4 

Medfazna izolacija 16,4 

Končan izdelava statorja 10,1 

SKUPNO PORABLJEN ČAS NA KOS 85,7 

 

9.1.3 Časovni intervali po avtomatizaciji proizvodnje 

Da bi čas izdelave statorja tipa 132 2/4 skrajšali, smo v končni fazi projekta 

avtomatizirali navijanje in vstavljanje navitja, saj je to predstavljalo ozko grlo. Z 

avtomatizacijo se je časovni interval izdelave statorja tipa 132 2/4 bistveno zmanjšal 

in je po uvedbi avtomatizacije znašal 56,9 minut, kot podrobneje prikazuje tabela 3. 

Tabela 3: Časovni intervali avtomatizirane proizvodnje statorja 132 2/4 

PROIZVODNA OPERACIJA PORABLJEN ČAS (min) 

Izolacija statorskega paketa  1,41 

Navijanje in vstavljanje štiripolnega navitja  6,01 

Izolacija polov in faz 14,13 

Navijanje in vstavljanje dvopolnega navitja 5,85 

Končan izdelava statorja 29,55 

SKUPNO PORABLJEN ČAS NA KOS 56,95 

 

9.1.4 Analiza časovnih intervalov 

Analiza časovnih intervalov ob zaključku projekta je pokazala, da se je časovni 

interval proizvodnje statorja tipa 132 2/4 skozi postopek uvedbe krajšal. Krajšanje 

intervala proizvodnje pa je bil tudi namen, saj smo se zavedali, da je le z 

izboljšanjem vseh vplivnih časovnih dejavnikov mogoče znižati končno ceno statorja 

oziroma omogočiti povečanje dnevnih količin proizvodnje.  
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Rezultat načrtnega in postopnega izboljševanja je prikazan na sliki 50, iz katere je 

razvidno, da se je časovni interval za izdelavo statorja 132 2/4 ob zaključku projekta 

skoraj prepolovil.  

 

 

9.2 Stroškovna analiza 

S skrajšanjem vseh časovnih intervalov pri izdelavi statorja 132 2/4 so se znižali tudi 

stroški izdelave. Njihovo zniževanje je prikazano na sliki 51. Gledano relativno se je 

strošek izdelave že samo po prenosu proizvodnje znižal na 85,4 % začetne vrednosti 

pred prenosom proizvodnje. Po uvedbi avtomatizirane proizvodnje pa strošek 

proizvodnje znaša le še 64,7 % začetne vrednosti.  

Nižji stroški proizvodnje so tako bistveno vplivali na končno ceno statorja. Ta se je 

lahko sorazmerno znižala, podjetju Lafert elektromotorji pa je omogočila, da je na 

trgu energetsko varčnih statorjev postalo še konkurenčnejše in privlačnejše za nove 

kupce. 

 

 

 

Slika 50: Primerjava časovnih intervalov 
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Stator tipa 132 2/4 po uvedbi v proizvodnjo izdelujejo na statorski liniji 132, kjer je 

že predhodno potekala proizvodnja statorjev tipa 132/2 in 132/4. Z uvedbo izdelave 

statorja tipa 132 2/4 na statorsko linijo 132 v letu 2012 se je obseg proizvodnje na 

njej bistveno povečal, deleže izdelanih vrst statorjev na njej od uvedbe dalje pa 

prikazuje slika 52. 

 

 

S povečanjem obsega proizvodnje na statorski liniji se je v podjetju pojavila tudi 

potreba po novi delovni sili. Pred uvedbo proizvodnje statorja tipa 132 2/4 je bilo na 

Slika 51: Primerjava stroškov izdelave 

Slika 52: Proizvodni deleži statorjev tipa 132 
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statorski liniji 132 zaposlenih pet delavcev, po uvedbi pa se je njihovo število 

povzpelo na osem. 

9.3 Trženjska analiza 

Na osnovi znanih časovnih intervalov, stroškov proizvodnje in količin statorja tipa 

132 2/4, ki so jih naročili kupci, smo na koncu izdelali še trženjsko analizo. 

Trženjska analiza je za leto 2012 pokazala 3,2% delež statorja tipa 132 2/4 glede na 

vse tipe statorjev, ki jih izdeluje podjetje Lafert elektromotorji, kar je razmeroma 

majhen delež. Glede na napovedi kupcev, pa naj bi ta delež v prihodnjih letih 

naraščal, za kar ima velike zasluge nižanje cene te vrste statorja na račun nižjih 

proizvodnih stroškov. 

Bistveno se delež statorja tipa 132 2/4 povečuje z vidika obsega prodaje. Med vsemi 

tipi statorjev, ki jih izdelujejo v podjetju Lafert elektromotorji, dosega prodaja 

statorja 132 2/4 10,1 %. Ta delež je razmeroma visok zaradi cene, ki jo stator tega 

tipa dosega, in za podjetje predstavlja znatno povečanje prodaje v letu 2012. 
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10 ZAKLJUČEK 

V času gospodarske krize je vsak nov projekt, ki ga podjetja pridobijo, velikega 

pomena, saj omogoča preživetje v današnjih zahtevnih razmerah. Tega se v podjetju 

Lafert elektromotorji dobro zavedamo, zato smo tudi sprejeli odločitev o pilotski 

izvedbi projekta uvedbe novega tipa statorja za dvohitrostne motorje.  

V okviru tega projekta smo uspešno izvedli prenos proizvodnje iz matičnega podjetja 

v Italiji in zagnali proizvodnjo novega tipa statorja v hčerinskem podjetju v Sloveniji. 

Temu ključnemu koraku je sledila dodatna izboljšava s katero smo v izredno kratkem 

časovnem tudi avtomatizirali proizvodnjo in pridobili potrditev pilotskih vzorcev iz 

laboratorija matičnega podjetja. S sistematičnim delom v času projekta in z 

doseženimi izboljšavami smo bistveno poenostavili in pocenili razmeroma zahtevno 

proizvodnjo dvohitrostnih statorjev. 

S projektom uvedbe novega tipa statorja v proizvodnjo smo celo presegli cilje, ki 

smo si jih zastavili ob zasnovi projekta. Tako uspešna izvedba projekta ima za 

podjetje naslednje pozitivne učinke: 

 poenostavitev procesa izdelave statorja, 

 povečanje obsega proizvodnje, 

 povečanje obsega prodaje, 

 povečanje števila delovnih mest. 

Nalogo smo izvedli po načelih vodenja projektov in je predstavljala novost za 

podjetje, saj smo delo ves čas trajanja pozorno spremljali in ocenjevali, poleg tega pa 

smo na koncu izvedli podrobno analizo rezultatov. S takim sistematičnim načinom 

dela smo pokazali, da je mogoče obvladati tudi zahtevne projekte, kar za podjetje 

Lafert elektromotorji pomeni odpiranje vrat do novih naročil oziroma povečevanje 

zaupanja kupcev.  

Z uspešno zaključenim projektom je podjetje Lafert elektromotorji pridobilo tudi 

veliko zaupanje matičnega podjetja Lafert S.p.A., saj je dokazalo, da zna prepoznati 

in vpeljati rešitve za izboljšanje že utečenih delovnih operacij.  
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Med izvajanjem projekta so se pojavile že tudi ideje za nove izboljšave proizvodnje. 

Predvsem bo potrebno postopoma avtomatizirati tudi proizvodnjo ostalih tipov 

statorjev, ki jih prav ročno izdelujejo v matičnem podjetju Lafert S.p.A. Tako so že 

stekle aktivnosti za prenos in avtomatizacijo novega tipa statorja 112 2/4. Ta projekt 

bo zelo podoben projektu uvedbe novega tipa statorja za dvohitrostne motorje, 

obravnavanem v magistrskem delu. S takimi aktivnostmi bo podjetje Lafert 

elektromotorji povečevalo obseg proizvodnje in tudi v težkih časih skušalo 

zaposlovati dodatno delovno silo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

11 LITERATURA 

Bizjak F. (1996). Tehnološki in projektni management. Nova Gorica: Grafika Soča. 

Ciclo di fabricazione e controllo standard CL-F04 (1999). Avvolgimenti a 

macchina, finitura e presemblagio motori. San Dona di Piave: Lafert S.p.A.   

Fatur T., Šolinc H. (1998). Varčno z energijo pri elektromotornih pogonih. 

Ljubljana: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, str. 32-41. 

Il manuale della qualita 0902-01 (1999). Metodo di inserimento bobine su 

inseritrice. San Dona di Piave: Lafert S.p.A.    

Istruzione operativa 090-55 (2005). Scheda di controllo e collaudo statori. San 

Dona di Piave: Lafert S.p.A.     

Lafert elektromotorji. Pridobljeno 22. 9. 2012 s svetovnega spleta 

http://www.lafert.si/ 

Lafert Group. Pridobljeno 14. 11. 2011 s svetovnega spleta 

http://www.lafert.com/lafert/ 

Lafert S.p.A. Pridobljeno 22. 9. 2012 s svetovnega spleta 

http://www.lafert.com/group_mission.php?id_az=1&id=18 

Ročno navijanje tuljav statorja tipa 132 (2011). Delovno navodilo 01_001, 

Šempeter pri Gorici: Lafert elektromotorji d.o.o. 

Ročno vstavljanje tuljav statorja tipa 132 (2011). Delovno navodilo 01_002, 

Šempeter pri Gorici: Lafert elektromotorji d.o.o. 

Scheda per regolazione machina 0915 (2011). Parametri attrezatura. San Dona di 

Piave: Lafert S.p.A. 

Specifica tecnica ST0055 (1999). Uscite avvolgimento lunghezza da fine legatura. 

San Dona di Piave: Lafert S.p.A.     

Specifica tecnica ST0101 (2006). Dimensioni statori. San Dona di Piave: Lafert 

S.p.A.  

http://www.lafert.si/
http://www.lafert.com/lafert/
http://www.lafert.com/group_mission.php?id_az=1&id=18


58 

 

Stare A. (2005) Priprava in izvedba projekta – projektno vodenje v praksi. 

Ljubljana: Agencija poti. 

Štrukelj T. (2007) Uvedba sistema Kanban supermarket v podjetju Hidria 

Rotomatika, Diplomsko delo. (Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici), 

Nova Gorica: [T. Štrukelj]. 

Tušar T., Korošec P., Papa G., Filipič B., Šilc J. (2007). A comparative study of 

stochastic optimization methods in electric motor design. Applied Intelligence, 27 

(2), str. 101-111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

PRILOGA 1: POSTOPKOVNI DIAGRAM PROIZVODNJE STATORJEV 

TIPA 132 2/4 PRED PRENOSOM IZ MATIČNEGA PODJETJA 

Priprava bakrene žicePriprava bakrene žice

Navijanje štiripolnih tuljav

Vstavljanje dvopolnega navitja

Priprava navitja

Navijanje dvopolnih tuljav

Ident. za prevzem v naslednji 

proces

Priprava navitja

Oblikovanje glav statorja

Izolacija 

Vstavljanje štiripolnega navitja

Izolacija in lepljenje glav statorja

Pozicioniranje in spajanje kablov

Oblikovanje glav statorja

Izolacija

Operacija zaključenaOperacija zaključena

DA DA

Voziček navitja

NE NE

Operacija

zaključena

NE

DA

NE

DA

Operacija

zaključena

Končno preverjanje

Ročno šivanje

Lakirnica

NAVIJANJE

ŠTIRIPOLNO NAVITJE

VSTAVLJANJE

NAVIZJA 

IZDELAVA

 STATORJA

Regulacija nav. stroja Regulacija nav. stroja

Spajanje vhodov/izhodov

Spajanje vhodov/izhodov

Končno oblikovanje

Ident. za prevzem v naslednji 

proces

Voziček navitja

DVOPOLNO NAVITJE
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PRILOGA 2: POSTOPKOVNI DIAGRAM PROIZVODNJE STATORJEV 

TIPA 132 2/4 PO PRENOSU IZ MATIČNEGA PODJETJA 

Priprava bakrene žicePriprava bakrene žice

Navijanje štiripolnih tuljav

Vstavljanje dvopolnega navitja

Priprava navitja

Navijanje dvopolnih tuljav

Ident. za prevzem v naslednji 

proces

Priprava navitja

Oblikovanje glav statorja

Izolacija 

Vstavljanje štiripolnega navitja

Izolacija in lepljenje glav statorja

Spajanje kablov in povezav zvezda

Izolacija vhodov/izhodov

Izolacija

Operacija zaključenaOperacija zaključena

DA DA

Voziček navitja

NE NE

Operacija

zaključena

NE

DA
NE

DA

Operacija

zaključena

Končno preverjanje

Strojno šivanje glav 

Lakirnica

NAVIJANJE

ŠTIRIPOLNO NAVITJE

VSTAVLJANJE

NAVITJA 

IZDELAVA

 STATORJA

Regulacija nav. stroja Regulacija nav. stroja

Pozicioniranje kablov

Str. oblikovanje glav statorja

Končno strojno oblikovanje glav

DVOPOLNO NAVITJE

Voziček navitja

Ident. za prevzem v naslednji 

proces
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PRILOGA 3: POSTOPKOVNI DIAGRAM AVTOMATIZIRANE 

PROIZVODNJE STATORJEV TIPA 132 2/4 

Priprava bakrene žice

Priprava bakrene žice

Navijanje štiripolnega nav.

Stojno vstavljanje nav. 

Navijanje dvopolnega nav.

Identifikacija za prevzem v 

naslednji proces

Strojno vstavljanje nav.

Medfazna izolacija

Izolacija in lepljenje glav statorja

Spajanje kablov in povezav 

zvezda

Izolacija vhodov/izhodov

Medfazna izolacija

DA

Operacija

 zaključena

Operacija

 zaključena

DA

NE

NE

Končno preverjanje

Strojno šivanje glav 

Lakirnica

NAVIJANJE

IN VSTAVLJANJE

NAVITJA

IZDELAVA

 STATORJA

Regulacija navijalnega in 

vstavljalnega stroja

Regulacija navijalnega in 

vstavljalnega stroja

Pozicioniranje kablov

Str. oblikovanje glav statorja

Končno strojno oblikovanje glav

Medpolna izolacija

Identifikacija za prevzem v 

naslednji proces
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