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Nowoczesne urządzenia dla 
producentów elektroniki

Branża elektroniczna to jedna 
z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się gałęzi 
gospodarki. Częste zmiany 

technologiczne i ciągłe 
przekraczanie barier przez 

liderów, nakłada na wszystkie 
firmy obowiązek stałego 

dostosowywania się do 
wymogów rynku. Potrzeba zmian 
tworzy dla firm przewidujących 

i dynamicznych możliwość 
szybkiego rozwoju i wkroczenia 

w nowe obszary działalności. 

Dziś jednym z najważniejszych 
wyzwań stojących przed wieloma 
polskimi firmami jest konieczność 
znacznego zwiększenia wydajności 
produkcji. Istotnym czynnikiem wa-
runkującym rozwój przedsiębiorstwa 
a nawet utrzymanie się na rynku 
jest także sprostanie technologii 
lutowania bezołowiowego z czym 
zwykle wiąże się modernizacja lub 
wymiana parku maszynowego. 

W artykule prezentujemy urzą-
dzenia znajdujące się w ofercie 
znanych amerykańskich firm: Au-
tomated Production Systems (APS) 
i Novastar Technologies – wybór 
tych urządzeń może stanowić ko-
rzystne rozwiązanie wielu aspektów 
tego wyzwania.

Wybierając produkty z oferty 
wskazanych firm, można zestawić 
wiele wariantów kompletnych linii 
produkcyjnych, a także tworzyć sa-
modzielne stanowiska pracy wspo-
magające jedynie część prowadzone-
go procesu produkcyjnego.

Automaty pick & place
Konfigurowanie linii do monta-

żu elementów elektronicznych na-
leży rozpocząć od wyboru automa-
tu pick & place. APS produkuje 7 
różnych modeli w 3 seriach: „L”; 
„LE”, „LD”. Modele, spełniające 
praktycznie wszystkie wymagania, 
jakie stawiane są automatom pracu-
jącym w nowoczesnej linii produk-

cyjnej producent zgrupował w se-
rii „L”. Automaty z tej serii pra-
cują z układami o rastrze 15 mils 
(0,384 mm) z maksymalną wydaj-
nością do 4800 cph (chip per hour 
– elementów na godzinę). Ogromną 
zaletą automatów APS jest bardzo 
łatwy w obsłudze system sterują-
cy, który wykorzystuje komputer 
PC z oprogramowaniem ustalającym 
cykl pracy i zapewniającym kontro-
lę procesu, a także autodiagnostykę 
urządzenia. Działająca w systemie 
Windows aplikacja posiada unikalną 
opcję dowolnej jej modyfikacji (ła-
twe programowanie modułów w Vi-
sual Basic).

Urządzenia korzystają z podaj-
ników taśmowych, listwowych, tac-
kowych i opcjonalnie wibracyjnych. 
Maksymalna liczba jednocześnie 
pracujących podajników wynosi 32 
dla modelu L20, 64 dla L40 i aż  
96 – dla L60; wartości te odnoszą 
się do podajnika taśmy 8 mm.

Podajniki umożliwiają pobieranie 
i układanie niemal każdego typu ele-
mentów np.: 0201, 0402, 0603, 0805, 
1206, MELF, SO–8 do SO–28, SOT, 
(fine pitch) QFP, BGA, PLCC i wielu 

innych. Podajniki mogą być wymie-
niane w czasie pracy urządzenia.

Standardowo zainstalowano czte-
ry chwytaki podciśnieniowe (opcjo-
nalnie osiem), zasilane z wbudowa-
nego kompresora. Są one wybiera-
ne automatycznie w trakcie pracy, 
umożliwiając pobieranie i układanie 
różnych elementów bez potrzeby 
przerw na zmianę oprzyrządowania.

Pozycja elementu/układu wzglę-
dem płytki drukowanej jest kon-
trolowana za pomocą kamery lub 
lasera. Wysoka rozdzielczość cha-
rakteryzująca ruchy głowicy wzdłuż  
osi X, Y i Z oraz możliwość orien-
towania elementu w dowolnym kie-
runku (z krokiem 0,180), decydują 
o wysokiej precyzji pozycjonowania, 
wynoszącej ±0,001” (±25,4 mm). 
Maksymalne wymiary płytek PCB 
wynoszą od 343x305 mm (L20) do 
343x813 mm (L60). Automaty mogą 
działać autonomicznie (urządzenie 
pracuje niezależnie) lub współpra-
cować z innymi systemami, tworząc 
linię produkcyjną o optymalnej wy-
dajności.

Interesującą cechą jest także źró-
dło zasilania maszyn – prąd zmien-

Automat pick&place APS L–60
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umożliwia wydajną, ciągłą pracę 
osób prawo i leworęcznych bez 
oznak zmęczenia ręki. Gwaran-
tują one precyzję działania, za-
pewniającą zawsze powtarzalny 
montaż. Wersje MPP21 i MPP11 
są standardowo wyposażone 
w cyfrowo sterowane dozowniki 
kleju lub pasty, mogące praco-
wać w trybach: ręcznym, pół-
automatycznym, automatycznym 
i samouczącym.

• Oprzyrządowanie i wyposażenie 
dodatkowe, jak np. system MPP–

ny 230 V, tak więc te 
zaawansowane systemy 
nie wymagają odrębnej 
instalacji pneumatycznej.

Firmy, które planu-
ją produkcję o małej 
wydajności (nieporów-
nanie jednak wyższej 
niż prowadzonej ręcz-
nie) z pewnością po-
winny zainteresować 
się na stołowymi wer-
sjami prezentowanych 
powyżej maszyn. Au-
tomaty należące do se-
rii „LE” różnią się od 
tych z serii „L” przede 
wszystkim wydajnością 
– do 3000 komponen-
tów na godzinę oraz 
oczywiście ceną. Naj-
bardziej zaawansowane 
dwugłowicowe automa-
ty należą do serii „LD” 
i  zapewniają wyższą 
wydajność – do 6000 
komponentów na godzi-
nę, należy je uznać za 
wystarczające do skonstruowania li-
nii o znacznym obciążeniu.

Manualne systemy pick & place
Szczególnie atrakcyjnym rozwią-

zaniem dla firm zamierzających nie-
wielkim kosztem finansowym, znacz-
nie zwiększyć możliwości produkcyj-
ne są mniej zaawansowane (choć 
często wystarczające) i jednocześnie 
najtańsze systemy pick & place:

• Manipulatory do ręcznego ukła-
dania elementów SMD – MPP20/
21 i MPP10/11. Ich konstrukcja 

–VC do wideo inspek-
cji czy programowalny 
dozownik kleju/pasty 
GDV–20 z pęsetą próż-
niową do pozycjonowa-
nia elementów, łączniki 
do zestawiania manipu-
latorów w linię, podaj-
niki do komponentów 
taśmowych.

Drukarki 
szablonowe

APS produkuje obec-
nie pięć modeli dru-
karek: od ekonomicz-
nej ręcznej SPR–10, do 
zautomatyzowanej SPR–
–45. Maksymalne wymia-
ry obszaru druku wyno-
szą od 305x380 mm do 
406x457 mm. Urządze-
nia zapewniają wysoką 
dokładność i powtarzal-
ność druku.

Ich ważną zaletą jest 
możliwość pracy z sza-
blonami foliowymi (bez 

ramek), co stanowi źródło istotnych 
oszczędności.

Piece lutownicze
Momentem kulminacyjnym de-

cydującym o jakości produkcji jest 
prawidłowe polutowanie ułożonych 
na PCB komponentów.

W piecach przepływowych APS/
Novastar zastosowano unikalną, opa-
tentowaną technologię cyrkulacji po-
ziomej Cyclonic™, która gwarantuje 
równomierny rozkład temperatury 
na płytce, a dodatkowo wpływa na 
mniejszą kondensację oparów i krót-
sze przestoje związane z konieczno-
ścią czyszczenia komór pieca. Ele-
menty grzejne rozmieszczono w gór-
nej i dolnej części komory, tworząc 
strefy nagrzewania. Obserwacje pro-
cesu ułatwiają wzierniki znajdujące 
się na górnej ścianie podświetlanej 
komory. Zarządzające pracą pieca 
oprogramowanie pozwala m.in. na 

Manipulator do ręcznego układania elementów SMD, 
APS MPP20/21 z systemem APS MPP–VC do wideo inspekcji

Drukarka szablonowa APS SPR–45 w wersji na stołowej Piec APS GF–B
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wprowadzenie i zapamiętanie do 
100 profili, zaprogramowanie timera 
(do 7 dni), monitorowanie i rapor-
towanie usterek zgodnie z ISO9000 
SPC, ochronę wprowadzanych da-
nych hasłem.

W ofercie znajduje się kilka mo-
deli pieców, od małych na stoło-
wych konstrukcji, po wielostrefowe, 
wysokowydajne. Większość z nich 
może być wykorzystywana do lu-
towania w osłonie gazu obojętnego 
oraz pracy w zwiększonym zakresie 
temperatur (lutowanie bezołowiowe). 
W większych modelach można rów-
nolegle korzystać z dwóch rodzajów 
transportu – siatkowego i brzegowe-
go. Uzupełnieniem oferty są różne-
go rodzaju płyty grzejne, małe pie-
ce komorowe, itp.

Montaż w technologii 
przewlekanej

Mimo dominacji SMT, wiele 
komponentów montowanych jest 
nadal w technologii przewlekanej. 
Do lutowania przemysłowego pły-
tek obsadzanych komponentami 
przewlekanymi lub wykonywanymi 

Piec APS/Novastar 1800

Agregat lutowniczy APS/Novastar Spartan 12D

w technologii mieszanej Novastar 
proponuje kilka modeli agregatów 
lutowniczych. Najmniejszy z nich 
nastołowy SPARTAN 8 wyposażo-
no w falę lutowniczą o szerokości 
180 mm. Największy wysokowydaj-
ny agregat może obsługiwać płytki 
do 600 mm szerokości. 

Wszystkie fale lutownicze mogą 
pracować w technologii bezołowiowej.

Jedną z podstawowych zalet 
oferty APS/Novastar jest jej róż-
norodność i atrakcyjność cenowa, 
pozwalająca znaleźć odpowiednie 
rozwiązanie zarówno dla dużych 
i średnich firm, a także dla firm 
małych, dla których inwestycja 
w zaawansowany park maszynowy 
była dotychczas zbyt kosztowna 
i najczęściej ze względu na skalę 
produkcji nieopłacalna.
JK

Więcej informacji...
...można uzyskać w firmie Renex, będącej 

autoryzowanym dystrybutorem APS/Novastar 
w Polsce, tel. (054) 411–25–55, 231–10–05, 

office@renex.com.pl, www.renex.com.pl.




