PREZENTACJE

Jak powstaj¹
ergonomiczne
narzêdzia rêczne
 cz. 1

Ergonomiczne narzêdzia poprawiaj¹ bezpieczeñstwo i komfort pracy, a tak¿e istotnie podnosz¹ wydajnoæ. Zarys problematyki zwi¹zanej z ich projektowaniem i wdra¿aniem przedstawiono poni¿ej na przyk³adzie narzêdzi rêcznych.
Narzêdzia rêczne to przyrz¹dy zbudowane w oparciu o proste, powszechnie rozumiane idee, dlatego, pozornie, nie powinny stawiaæ przed konstruktorami i technologami szczególnie ambitnych wyzwañ. Jednak dog³êbna analiza warunków u¿ytkowania narzêdzia, oczekiwañ wzglêdem jego
parametrów roboczych, bezpieczeñstwa,
komfortu, trwa³oci itp., sk³ania do uwzglêdnienia tych czynników podczas projektowania. Wynika st¹d znacz¹cy wzrost z³o¿onoci procesu wdro¿eniowego i koniecznoæ wprowadzenia stosownych procedur
badawczych, zapewniaj¹cych pozyskiwanie
mo¿liwie wyczerpuj¹cych i wiarygodnych
danych, ich przetwarzanie i interpretacjê.
Zmiany zachodz¹ce w obszarze technologii elementów i uk³adów elektronicznych,
dotycz¹ce m.in. konstrukcji obudów i wyprowadzeñ oraz sposobu monta¿u, wymuszaj¹ powstanie odpowiedniego oprzyrz¹dowania i narzêdzi u¿ywanych w produkcji i serwisie urz¹dzeñ elektronicznych. Przy
powszechnej ju¿ miniaturyzacji, ci¹gle
zwiêksza siê zapotrzebowanie na specjalizowany sprzêt o wysokiej precyzji, wrêcz
dedykowany do konkretnych zadañ, jak np.
demonta¿ uk³adu w obudowie PQFP-304.
Z drugiej strony  finezyjnym elementom i uk³adom SMD towarzysz¹ w niektórych urz¹dzeniach muskularne elementy
du¿ych mocy, przewody o znacznych przekrojach, solidne gniazda itp. Nie ma mo¿liwoci zastosowania w takich wypadkach narzêdzi uniwersalnych. Nie zapewni¹ one wymaganej funkcjonalnoci i efektywnoci
pracy, a mog¹ przyczyniæ siê do powstania
zniszczeñ; same te¿ mog¹ ulec uszkodzeniom. W profesjonalnym zastosowaniu niezmiernie istotne jest, ¿e narzêdzia s¹ u¿ywane czêsto i przez d³ugi czas. Rodzi to nieuniknione skutki w sferze skutecznoci,
a szczególnie efektywnoci dzia³añ, a tak¿e w odniesieniu do zdrowia pracownika.
Po³¹czenie niektórych cech funkcjonalnych z wymaganiami ergonomii jest trudne i udaje siê nielicznym producentom, jak
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Rys. 1. Rêkojeæ wkrêtaka jest trójwarstwowa,
zewnêtrzne pokrycie zapewnia doskona³¹
przyczepnoæ. Kszta³t umo¿liwia precyzyjne
operowanie, ale tak¿e u¿ycie znacznej si³y;
szeciok¹tny ko³nierz pozwala na zastosowanie
klucza. Sp³aszczenie zapobiega toczeniu po
pochy³ych powierzchniach, a otwór umo¿liwia
wieszanie. Barwny kod u³atwia szybk¹
identyfikacjê rodzaju koñcówki

np. Piergiacomi, Gebra, Lindström, PACE,
skupiaj¹cym du¿¹ uwagê (i odpowiednie
rodki) na specjalnie opracowanych i systematycznie prowadzonych badaniach. Punktem wyjcia do takich badañ jest okrelenie obszarów doskonalenia narzêdzi oraz
przyjêcie zasadniczych celów w ka¿dym
z nich. Nastêpnie przyjmuje siê metodologiê. Jak to wygl¹da w praktyce, mo¿na przeledziæ na przyk³adzie firmy Lindström  producenta profesjonalnych narzêdzi rêcznych
dla ró¿nych bran¿, tak¿e dla elektroników.
W programie badawczo-rozwojowym pn.
Ergo, sformu³owano odnonie nowoczesnych narzêdzi szereg postulatów z zakresu bezpieczeñstwa i ergonomii, grupuj¹c je
w trzech kategoriach:
1. Dobre narzêdzie powinno minimalizowaæ ryzyko bezporednich uszkodzeñ cia³a, jak: skaleczenia, otarcia naskórka, st³uczenia itp. Dlatego nie mo¿e mieæ ostrych
krawêdzi na rêkojeci, powinno zabezpieczaæ przed przypadkowym kontaktem z czêciami roboczymi, wykazywaæ w³asnoci antypolizgowe, umo¿liwiaj¹ce pewny chwyt
w warunkach obci¹¿enia itd. (rys. 1).
2. Dobre narzêdzie powinno minimalizowaæ negatywny wp³yw na zdrowie, mog¹cy wynikaæ z d³ugotrwa³ego u¿ytkowania. Ten warunek stwarza koniecznoæ
uzyskania m.in. takich cech, jak: masa od-

powiednia do przewidywanego zastosowania, rêkojeci chroni¹ce przed niskimi i wysokimi temperaturami, minimalizacja napiêcia miêniowego zwi¹zanego z wykonywaniem czynnoci przez d³ugi czas, mo¿liwie
du¿a powierzchnia rêkojeci, pozwalaj¹ca
równomiernie roz³o¿yæ obci¹¿enia d³oni i rêki, wysoka skutecznoæ przy mo¿liwie ma³ym wysi³ku operatora, dobre wywa¿enie,
t³umienie wibracji (rys. 2).
3. Dobre narzêdzie powinno u³atwiaæ pracê. Mo¿liwoæ u¿ywania go w ró¿nych pozycjach, uproszczenie regulacji, ³atwoæ
i pewnoæ chwytu, odpornoæ na oddzia³ywanie smarów lub t³uszczów, to
niektóre z podstawowych
wymagañ formu³owanych w tym zakresie. Ponadto
po¿¹dane

Rys. 2. Zaokr¹glone kszta³ty rêkojeci u³atwiaj¹
obracanie szczypiec i obcinaczek w d³oni,
a plastyczny elastomer gwarantuje pewny chwyt.
Sprê¿yna jest regulowana; jej charakterystyka
zapewnia minimalne obci¹¿enie d³oni

jest, by dane narzêdzie by³o dostêpne w ró¿nych wymiarach, stosownie do ró¿norodnoci mo¿liwych zastosowañ.
D¹¿¹c do osi¹gniêcia najlepszych rezultatów w wymienionych obszarach, wiod¹cy producenci wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e
dobre profesjonalne narzêdzie mo¿e powstaæ jedynie wtedy, gdy w proces projektowania zostan¹ wpisane drobiazgowe testy, przeprowadzane w rzeczywistych warunkach, tj. u konkretnych u¿ytkowników,
których cechy dobrze charakteryzuj¹ pewn¹ grupê potencjalnych odbiorców  adresatów przygotowywanej oferty.
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