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Narzędzia w rękach
elektroników
Z†punktu widzenia profesjonalisty, ta sama czynnoúÊ jest postrzegana zupe³nie inaczej: nie jako wyzwanie pozwalaj¹ce siÍ dowartoúciowaÊ i†nie jako sposÛb uzyskania
oszczÍdnoúci, ale jako realne ürÛd³o utrzymania. Taka perspektywa
wymusza zaostrzenie kryteriÛw oceny - naprawa musi byÊ nie tylko
skuteczna, ale szybka. EfektywnoúÊ
jest przecieø, obok jakoúci, jednym
z†najwaøniejszych parametrÛw profesjonalnego dzia³ania. Rzetelna
wiedza, umiejÍtnoúci, doúwiadczenia pracownika i†odpowiednie narzÍdzia bÍd¹ce w†jego dyspozycji,
to niezbÍdny ìzestawî úrodkÛw
profesjonalnej roboty.
Zastosowanie w†danej sytuacji
w³aúciwego narzÍdzia o†odpowiedniej jakoúci moøe usprawniÊ pracÍ
w†sposÛb wrÍcz spektakularny.
Uøywanie narzÍdzi nieoptymalnych,
a†tym bardziej nieodpowiednich dla
danej czynnoúci, istotnie wyd³uøa
drogÍ do celu i†znacznie zwiÍksza
ryzyko zaistnienia uszkodzeÒ elementÛw lub podzespo³Ûw oraz zranieÒ pracownika.
Jeúli chodzi o†klasyczne narzÍdzia
rÍczne stosowane w†elektronice najczÍúciej, to moøna je podzieliÊ na
stosunkowo niewiele grup. S¹ one
jednak bardzo licznie reprezentowane przez konstrukcje o†rÛønorodnych kszta³tach, proporcjach, wymiarach okreúlaj¹cych ich konkretne cechy uøytkowe i†wyznaczaj¹cych niejednokrotnie bardzo specjalistyczne przeznaczenie. R¹czki lu-
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Jeúli niefachowiec musi naprawiÊ jakiú niezbyt skomplikowany
sprzÍt domowy czy urz¹dzenie, zazwyczaj pos³uguje siÍ
przypadkowymi narzÍdziami, wspieraj¹c je wyobraüni¹
i†odrobin¹ manualnych zdolnoúci. Liczba podjÍtych prÛb
i†zuøyty czas nie maj¹ wÛwczas specjalnego znaczenia waøne, øe zamierzony efekt zostanie w†koÒcu osi¹gniÍty.
townicze do montaøu i†demontaøu
elementÛw i†uk³adÛw elektronicznych, szczypce, obcinaczki, pÍsety,
wkrÍtaki, przyrz¹dy do obrÛbki izolacji przewodÛw wyczerpuj¹ zwykle listÍ wyposaøenia przeznaczonego do czynnoúci manualnych na
stanowisku elektronika. S¹ to narzÍdzia delikatne - zw³aszcza w†porÛwnaniu z†takimi jak pi³y czy klucze hydrauliczne - nie wymagaj¹
od operatora uøywania znacznych
si³, tylko precyzji. WymÛg ten powinien byÊ spe³niony w†moøliwie
najszerszym zakresie pozycji pracy.
Poniewaø dostÍp do pola roboczego bywa niejednokrotnie utrudniony, np. ze wzglÍdu na ciasn¹ zabudowÍ przestrzeni wewn¹trz naprawianego urz¹dzenia, to narzÍdzie powinno byÊ bardzo elastyczne pod wzglÍdem moøliwoúci zmiany chwytu, przy zachowaniu pe³nej
kontroli nad przeprowadzanymi
czynnoúciami. Potocznie rzecz
ujmuj¹c - narzÍdzie powinno byÊ
porÍczne. Øeby spe³niÊ ten postulat, naleøy odpowiednio dobraÊ wymiary, kszta³ty i†proporcje narzÍdzia, a†takøe jego masÍ i†wywaøenie. Duøo uwagi trzeba teø poúwiÍciÊ rÍkojeúci. Waøne jest jej dostosowanie do budowy i†kinematyki
d³oni, zagwarantowanie pewnego
i†komfortowego chwytu nawet
w†niekorzystnych warunkach (np.
przy obecnoúci brudu, t³uszczÛw
itp.), zapobieøenie szkodliwemu oddzia³ywaniu wibracji, wyeliminowanie wp³ywu niskich b¹dü wysokich
temperatur, minimalizacja ryzyka
zranieÒ oraz oddalenie negatywnych skutkÛw zwi¹zanych z†d³ugotrwa³ym uøywaniem narzÍdzia. Ponadto naleøy wykorzystaÊ naturalne
cechy zwi¹zane z†budow¹ narzÍdzia

do lepszej organizacji stanowiska
pracy i†utrzymania na nim porz¹dku, np. otwÛr w†rÍkojeúci wkrÍtaka
umoøliwi odwieszanie go w†wyznaczonym miejscu. W†fazie projektowania naleøy przewidzieÊ teø
ewentualne k³opoty: przyk³adowy
wkrÍtak od³oøony na pochy³y blat
bÍdzie siÍ toczy³ ku krawÍdzi.
Spadnie lub nie, ale z†pewnoúci¹
odwrÛci uwagÍ pracownika od
przeprowadzanej w†tym czasie
czynnoúci, co moøe prowadziÊ do
znacznych szkÛd. W†powyøszym
przypadku rada jest oczywiúcie
prosta, pokazuje on jednak, øe producent musi mieÊ wiedzÍ na temat
wszelkich uwarunkowaÒ zwi¹zanych z†uøytkowaniem narzÍdzi, ktÛre wytwarza. Dlatego wiod¹ce firmy
prowadz¹ systematyczne i†szeroko
zakrojone badania, obejmuj¹ce takøe d³ugotrwa³e testy w†rzeczywistych warunkach produkcyjnych lub
serwisowych.
Uniwersalne r¹czki lutownicze,
oferowane zazwyczaj z†duø¹ liczb¹
rÛønych koÒcÛwek umoøliwiaj¹cych
montaø i†demontaø, zarÛwno ele-
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Fot. 3
mentÛw przewlekanych, jak i†SMD,
oraz r¹czki specjalizowane (takøe
wyposaøane w†wiele koÒcÛwek, dedykowanych np. konkretnym typom
obudÛw uk³adÛw scalonych), pozwalaj¹ce istotnie zwiÍkszyÊ tempo
pracy bez szkody dla bezpieczeÒstwa komponentÛw i†komfortu pracownika - to asortyment niezbÍdny
do dokonania wyboru optymalnego
dla danego zastosowania.
Przyk³adem takiej rÛønorodnej
oferty s¹ produkty firmy PACE,
opisywane niedawno na ³amach
Elektroniki Praktycznej. Znane s¹
walory ergonomiczne r¹czek tego
producenta, a†wynikaj¹ one z†przyjÍcia surowych kryteriÛw, z†ktÛrych
czÍúÊ jest stosowana wobec narzÍdzi chirurgicznych. Jak r¹czka PACE ìleøy w†d³oniî, ilustruje fot. 1.
Podczas demontaøu elementÛw
lub uk³adÛw elektronicznych czÍsto zachodzi potrzeba usuwania roztopionego spoiwa za pomoc¹ odsysacza. R¹czka, ktÛra oprÛcz roztopienia, umoøliwia odessanie cyny,
w†oczywisty sposÛb usprawnia pracÍ. Juø úrednio zaawansowane stacjonarne urz¹dzenia lutownicze s¹
wyposaøane w†kompresor, ktÛrego
zadaniem jest wytworzenie podciúnienia o†wymaganej wartoúci. R¹czka jest po³¹czona ze stacj¹ dwoma
przewodami: zasilaj¹cym i†pneumatycznym. Jedynym urz¹dzeniem
skupiaj¹cym w†jednej obudowie
r¹czkÍ, obwody steruj¹ce i†kompresor jest rozlutownica Dic Den-On
SC7000. Ta wyj¹tkowa zwartoúÊ
i†mobilnoúÊ, czyni¹ j¹ szczegÛlnie
przydatn¹ podczas prac serwisowych (fot. 2). Operowanie lutownic¹ moøe byÊ w†pewnych warunkach znacznie utrudnione ze wzglÍdu na obecnoúÊ przewodu zasilaj¹cego, ograniczaj¹cego ìmanewrowoúÊî i†zwi¹zane z†ni¹ moøliwoúci
sprawnego dzia³ania w†miejscach
szczegÛlnie niedostÍpnych, zw³aszcza gdy operator musi przyj¹Ê niewygodn¹ i†niestabiln¹ postawÍ, np.
kiedy konieczna jest szybka inter-
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Fot. 4
wencja serwisowa w†warunkach terenowych. Wtedy nieocenionym narzÍdziem jest lutownica gazowa,
gwarantuj¹ca utrzymanie najwaøniejszych parametrÛw na poziomie
koniecznym dla w†pe³ni profesjonalnego dzia³ania, oferuj¹ca teø
spor¹ elastycznoúÊ zastosowaÒ dziÍki wymiennym koÒcÛwkom, ktÛrymi s¹: groty, dysze do wydmuchu
gor¹cego powietrza, ìgor¹cy nÛøî,
koÒcÛwka do obkurczania koszulek
termokurczliwych. Taki zestaw
(Portasol Super-Pro) przedstawiono
na fot. 3. Gdy brakuje zasilania
energi¹ elektryczn¹, lutownica gazowa staje siÍ wrÍcz niezast¹piona
(fot. 4).
O†ile domen¹ dzia³ania r¹czek lutowniczych do montaøu i†demontaøu jest proces termiczny, to pozosta³e narzÍdzia rÍczne uøywane
przez elektronikÛw wype³niaj¹ zadania natury mechanicznej: ciÍcie,
giÍcie, kszta³towanie wyprowadzeÒ,
przytrzymywanie, pozycjonowanie,
zdejmowanie izolacji, przykrÍcanie
i†odkrÍcanie wkrÍtÛw i†úrub, czyszczenie itd.
NajczÍúciej uøywanym i†najliczniej reprezentowanym w†ofertach
handlowych narzÍdziom, takim jak:
obcinaczki, szczypce, wkrÍtaki i†pÍsety, bÍdzie poúwiÍcona nastÍpna
czÍúÊ artyku³u.
Marek Kalasiñski

Dodatkowe informacje
Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów udostêpnionych przez firmê Renex, tel./fax: (54) 231-1005, 411-25-55, www.renex.com.pl.

Elektronika Praktyczna 2/2003

