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ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И НАДЕЖДНОСТТА  
НА ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ
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Резюме: В изделието димен датчик на фирма „УниПОС“ се използват специални електрически контакти, 
които се монтират първоначално ръчно и се запояват чрез rеflow процес. Това водеше до много ремонт и от 
там оскъпяване на изделието. При увеличаване на обема на продукция се въведе автоматизирано роботно 
асемблиране, което изискваше много точно монтиране на специалните електрически контакти(точности до 0,2 
мм). В доклада е описано решението за точно, автоматично, евтино и устойчиво асемблиране на специалните 
електрически контакти чрез технологията SMD. Създадено беше специализирано автоматично подаващо 
устройство, което беше адаптирано към автомат за монтиране на SMD компоненти. Показани са резултатите 
и икономическия ефект от SMD монтираните специални електрически контакти. Направени са изводи за 
ползите, икономическата целесъобразност от използването и възможностите за бъдещото подобрение на 
описаното устройство. 

Ключови думи: специални електрически контакти, SMD технология, reflow процес, асемблиране, авто-
матично.

1. Въведение
На фиг.1, фиг.2 и фиг.3 са показани съответно 

специалният електрически контакт, монтирани-
ят специален електрически контакт на печатна 
платка и изделието димен датчик със специален 
електрически контакт.

Фиг.1. Специален електрически контакт

 
 Фиг.2. Печатна платка с контакти

 
Фиг.3. Изделие с контакти

Контактите се монтираха ръчно и се запоя-
ваха чрез reflow процес[1] на автоматизирана 
линия за SMD монтаж.

Асемблирането на димен датчик се извърш-
ваше на конвейерна линия[2] от оператори и 
наличието на лошо позиционирани и запоени 
контактни пластини не спираше работата на 
конвейерната линия, но водеше до много ре-
монт.

Повишаването на обема на производство из-
искваше въвеждането на автоматично асембли-
ране, за да се повиши капацитета, да се намали 
себестойността на изделието и да се подобри 
качеството и надеждността на изделията. Чрез 
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използване на метода „Lean manufacturing“[3] 
се достигна до извода, че трябва да се използват 
роботи за сглобяване. 

Роботното сглобяване изисква висока точ-
ност на детайлите, участващи в процеса на 
асемблиране.

Трябваше да се реши и проблема с монти-
ране на специалните електрически контакти, 
защото ръчното монтиране не даваше посто-
янни, повторими резултати.

2. Автоматично монтиране 
и запояване на специални 
електрически контакти
Запояването на специалните електрически 

контакти се извършваше на SMD линията, но 
без да се използва автоматичното монтиране, 
тъй като не беше решен проблемът с подаването 
на контактите към машините за монтаж. За по-
даване се използват три вида носители – лента, 
туба и тава. Лентата е неприложима, защото 
нямаме машина за лентоване и е скъпа за при-
ложение в случая. Нестандартните компоненти 
се подават от тава и затова се насочихме към 
това решение.

На фиг.4 са показани два типа тави – черната 
е универсална, а металната беше проектирана 
и изпълнена специално за случая.

Фиг.4. Тави за подаване на контакти

 При създаването на режим за автоматично 
подаване от тава се сблъскахме със следните 
неочаквани проблеми:

- задържане на пластината в страничните 
ръбове на тавата, не добра позиция на захва-
щане и изхвърляне поради неразпознаване на 
коректно захващане;

-  не точно позициониране на пластините в 

тавата и последващо некоректно захващане;
- нестабилна позиция на пластината в тавата 

и трудно пренасяне на тави, заредени с пласти-
ни.

Допълнително беше установено, че 
зареждането на тавите с пластини трудно 

се автоматизира и е скъпо при реално ръчно 
изпълнение.

Започнахме да работим по подаването чрез 
туба. Модифицирахме подаването, като тубата 
се промени в лайсна, която използвахме за ли-
нейно водене на пластините, както е показано 
на фиг.5.

Фиг.5. Лайсна за подаване на контакти

На фиг.6 е показано как се водят успешно 
пластините в специално дизайнваната за случая 
лайсна.

 
Фиг.6. Водене на пластините в лайсна

Следваше по-лесното адаптиране на лайс-
ната към линейния виброфидер на машината 
и определяне на оптималните процесни пара-
метри, което е показано на фиг.7.
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Фиг.7. Линеен виброфидер с лайсна

За автоматичното подаване на пластините 
към линейния фидер беше проектиран и изпъл-
нен специален вибробункер, който е показан 
на фиг.8.

   Фиг.8. Вибробункер за подаване на пластини

Вибробункерът беше настроен да работи с 
по-висока скорост от линейния виброфидер, 
което позволяваше непрекъсната работа на сис-
темата. Наложи се прилагане на автоматика за 
пускане и спиране на вибробункера, която беше 
изпълнена и настроена да работи оптимално. 
Изходът на вибробункера беше подходящо 
адаптиран към входа на виброфидера, като беше 
предвидено тези модули да са отделени и лесно 
да могат да се монтират един към друг. На фиг.9. 
е показано адаптирането на всички устройства 
към машината за монтиране на пластини.

    

Фиг.9. Машина с адаптирани устройстрва

Всичко описано до тук доведе до напълно 
автоматичното, устойчиво, точно и надеждно 
монтиране на специалната контактна пластина, 
която се използваше в димните детектори на 
фирмата, както е показано на фиг.10.

Фиг.10. Панел от 20 изделия с пластини

Беше допълнена системата с устройства и 
приспособления, които автоматично отделяха 
пластините с неподходяща геометрия. Това 
беше предвидено във водещите във вибробун-
кера, както и в изхода му чрез формиране на 
специално място за придвижване и съхранение 
на несъответстващите специални контактни 
пластини, което е показано на фиг.11 – синята 
кутия.

Цялата система беше настроена да работи 
устойчиво и с максимална скорост.
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Фиг.11. Вибробункер с кутия за
несъответстващи пластини

3. Резултати
На база описаните експерименти и работа 

бяха получени следните резултати:
- устойчиво се използваше доказалия ефек-

тивност, ефикасност и добро ниво на качество 
процес SMD при монтирането и запояването 
на специален електрически контакт за димни 
детектори;

- производството беше напълно автоматично 
без директното участието на хора и без пипане 
на изделията от човек, което позволяваше дос-
тигане на високо ниво на качество и надеждност 
на произвежданите изделия;

- постигна се скорост на монтаж 4 компо-
нента за секунда, която увеличи капацитета до 
нива нужни за няколко години напред;

- постигна се точност на монтиране значи-
телно по-добра от 0,2 мм, което позволи да се 
прилага последващо роботно сглобяване на 
димните детектори;

- инвестицията се изплати за по-малко от 
една година и рискът и от внедряване беше 
минимален.

4. Изводи
На база описаната работа и резултати може 

да се направят следните изводи:
- сглобяване на димните детектори с роботи, 

изискващо детайли с висока точност за монтаж 

стана възможно;
- увеличи се 8 пъти производителността, 

което позволи да се увеличи обема на произ-
водство;

- намален беше 40 пъти директния труд, 
което намали производствената цена и даде 
възможност за по-добро пазарно присъствие;

- ремонта беше намален 200 пъти, което 
доведе до нула дефекти при клиентите и значи-
телно намаление на производствения ремонт;

- внедрената система позволява последващо 
оптимизиране, подобрение и развитие, което 
увеличава пазарните възможности на фирмата;

Получено е добро съвпадение между експе-
рименталните резултати и очакваните параме-
три на производствения процес.
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AUTOMATIC ASSEMBLY OF SPECIAL ELECTRICAL CONTACTS  
BY SMD TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE QUALITY  

AND THE RELIABILITY OF SMOKE DETECTORS
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Abstract: In the smoke detector, made by company "UniPOS", special electrical contacts mounted initially by hand 
and soldered using reflow process are included. This leads to many repairs and hence a more expensive product. The 
increase of the volume of production introduces automated robotic assembly, which requires a very precise mounting 
of specialized electrical contacts (accuracy of 0.2 mm). The report describes a solution to accurate, automatical, 
inexpensive and stable assembly of the specialized electrical contacts through SMD technology. A specialized 
automatic feeder which is adapted to the machine mounting of the SMD components is developed. The results and 
the economic effect of the SMD mounted specialized electrical contacts is discussed. The conclusions show the 
benefits of using of the device described, the economical feasibility and the possibilities for its future improvement.

Key-Words: specialized electrical contacts, SMD technology, reflow process, assembly, automatically.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА СПЕЦИАЛЬНЬIХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 

SMD С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И  
НАДЕЖНОСТИ ДЕТЕКТОРОВ ДЬIМА
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„УниПОС“ ООД, 5800 гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ 47, www.unipos-bg.com
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Резюме: В изделии детектора дыма фирмы «УниПос» используются специальные  электрические контакты, 
которые изначально установлены вручную и спаиваются посредством reflow процесса. Это привело ко многим 
ремонтных работ, а вследствие этого к подорожанию изделия. При увеличении объема продукции была 
введена автоматизированная роботизированная сборка, что требовало очень точного монтажа специальных  
электрических контактов (точности до 0,2 мм). В докладе описано решение для точной, автоматической, 
дешевой и стабильной сборки специальных электрических контактов посредством технологии SMD. Создано 
было автоматическое устройство подачи, которое было адаптировано к автомату сборки SMD компонентов. 
Показаны результаты и  экономический эффект SMD смонтированных специальных электрических контактов. 
Сделаны выводы о преимуществах использования, экономической целесообразности и возможностях будущего 
улучшения описанного устройства.

Ключевые слова: специальные  электрические контакты, SMD технология, reflow процесс, автоматическая 
сборка 


