R E K L A M A

Żeby zająć stanowis−
ko...
SprzÍty i†narzÍdzia, ktÛrymi pos³ugujemy siÍ
w†domu lub w†pracy pochodz¹ zwykle
z†rÛønych okresÛw - niektÛre s¹ nowe, inne
mamy jeszcze ìpo dziadkuî. Rzadko kiedy
staÊ nas na luksus skompletowania
wszystkiego tak, aby spe³nione by³y nasze
aktualne oczekiwania, ukszta³towane przez
wspÛ³czesne wymogi technologii, ergonomii,
funkcjonalnoúci i†estetyki.
Zawsze jednak moøemy sobie pozwoliÊ na
eksperyment myúlowy...

Taki eksperyment jest wartoúciowy nawet wtedy, gdy szanse realizacji p³yn¹cych z†niego wnioskÛw
s¹ niewielkie. Pragmatyzm nakazuje bowiem pozyskiwaÊ najlepsz¹
wiedzÍ o†tym, co potencjalnie stoi
do naszej dyspozycji jako narzÍdzie
i†czym pos³uguje siÍ konkurencja.
Wyobraümy sobie zatem, øe otwiera siÍ przed nami przestronne
wnÍtrze, w†ktÛrym mamy zbudowaÊ
stanowisko lub stanowiska pracy,
s³uø¹ce wytwarzaniu b¹dü serwisowaniu urz¹dzeÒ elektronicznych,
w†ktÛrych wykorzystywane s¹ rÛøne technologie montaøu - od montaøu z†elementami przewlekanymi,

do technologii SMT, nie wy³¹czaj¹c
ìulubionychî elementÛw w†obudowach BGA.
Jakiekolwiek czynnoúci zamierzamy przeprowadzaÊ na tym stanowisku marzeÒ, pierwszym meblem
- pozwalaj¹cym zorganizowaÊ przestrzeÒ zgodnie z†charakterem zadaÒ,
rozmieúciÊ i†zainstalowaÊ narzÍdzia,
przyrz¹dy, mierniki, akcesoria, materia³y, czÍúci, dokumentacjÍ czy co
tam jeszcze zdolni jesteúmy wymyúliÊ - jest stÛ³. Po prostu. No, moøe
nie do koÒca ìpo prostuî. Øeby zaspokoiÊ zrÛønicowane i†nierzadko
ostre wymagania uøytkownikÛw,
producenci skupiaj¹ uwagÍ na wybranych segmentach rynku, staj¹c
siÍ w†koÒcu specjalistami, oferuj¹cymi rozwi¹zania w†danej dziedzinie wzorcowe. Juø na etapie sto³u
okazuje siÍ, jak waøna jest úwiadomoúÊ potrzeb klienta i†znajomoúÊ
jego warsztatu pracy.
Przyk³adem dobrze ilustruj¹cym
moøliwoúci zaspokajaj¹ce rÛønorod-

ne oczekiwania, jest bogata oferta
firmy GWS proponuj¹cej zarÛwno
sto³y i†stanowiska uniwersalne jak
i†specjalistyczne, do zastosowaÒ
produkcyjnych, laboratoryjnych lub
serwisowych. Duøa elastycznoúÊ,
wynikaj¹ca z†zastosowania modu³owej budowy, pozwala nie tylko optymalnie dobraÊ i†zestawiÊ blaty,
pÛ³ki, uchwyty, pojemniki itp., ale
zmieniaÊ ich po³oøenie (wysokoúÊ
zamocowania, k¹ty nachylenia)
w†zaleønoúci od bieø¹cych potrzeb.
Pomyúlano takøe o†w³aúciwym
oúwietleniu. Przedstawiony na fot.
1 stÛ³ z†elektryczn¹ lub rÍczn¹ regulacj¹ wysokoúci blatu pozwala
poznaÊ ìfilozofiÍî budowy i†doceniÊ moøliwoúci sprzÍtu GWS. Moøliwoúci te s¹ w†praktyce jeszcze
szersze, gdyø - stosownie do przeznaczenia - moøna dobraÊ ca³e otoczenie stanowiska zwi¹zane z†transportem elementÛw, podzespo³Ûw
czy urz¹dzeÒ z†magazynu i†pomiÍ-
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Fot. 4
dzy stanowiskami (fot. 2). Moøna
takøe zaopatrzyÊ siÍ w†mobilne
oraz stacjonarne szafki, a†takøe szafy lub rega³y magazynowe o†konstrukcji zapewniaj¹cej bezpieczne
przechowywanie czÍúci, narzÍdzi,
akcesoriÛw, dokumentÛw, odzieøy
ochronnej itd. (fot. 3).
W†odniesieniu do wielu elementÛw wspÛ³czesnego stanowiska pracy sformu³owane s¹ rygorystyczne
wymagania dotycz¹ce ergonomii
i†BHP. Operator pracuj¹cy w†komfortowych warunkach jest bardziej
wydajny, rzadziej pope³nia b³Ídy
mog¹ce prowadziÊ do wadliwego
wykonania czynnoúci albo - co gorsza - do wypadku.
Zapewnienie w³aúciwej postawy
przy pracy, dobre oúwietlenie,
ochrona przed ha³asem, ochrona
przeciwporaøeniowa - wszystko to
s³uøy zdrowiu, wartoúci nie do
przecenienia. W†kategoriach czysto
ekonomicznych, waønych dla kaødego przedsiÍwziÍcia gospodarczego, dzia³ania te s¹ rÛwnie istotne,
gdyø powoduj¹ zmniejszenie ryzyka ponoszenia kosztÛw zwi¹zanych
z†czasow¹ czy trwa³¹ niezdolnoúci¹
do pracy, maj¹c¹ przyczyny w†nieodpowiednich warunkach pracy.
Maj¹c na uwadze miÍdzy innymi
zapewnienie w³aúciwej postawy
przy pracy, jako wzorzec erogonomiczny zaproponowaliúmy stÛ³
GWS. O†ergonomii bÍdziemy musieli pamiÍtaÊ takøe przy zakupie
urz¹dzeÒ, przyrz¹dÛw i†narzÍdzi.
Przedtem naleøy jeszcze wybraÊ
krzes³o.
Pozornie moøe siÍ wydawaÊ, øe
wystarczaj¹co dobre znajdziemy
w†przeciÍtnym sklepie oferuj¹cym
meble biurowe. Jeúli jednak naprawdÍ zaleøy nam na ergonomii,
duøych moøliwoúciach regulacycjnych, pokryciu antystatycznym,
trwa³oúci i†estetyce - polegajmy na
ofercie specjalistÛw, producentÛw
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krzese³ przeznaczonych do zastosowaÒ w†przemyúle elektronicznym,
laboratoriach, serwisach, biurach
i†pomieszczeniach technicznych. Do
grona takich producentÛw naleøy
w³oska firma Throna (wybrane modele krzese³ pokazano na fot. 4).
Jeúli z†jakichú przyczyn potrzebne
jest dodatkowe oúwietlenie, najlepiej zastosowaÊ lampÍ umieszczon¹
na d³ugim wysiÍgniku, umoøliwiaj¹cym pewne mocowanie do blatu
lub pÛ³ki oraz swobodne operowanie ürÛd³em úwiat³a we wszystkich
p³aszczyznach. Podczas dobierania
lamp warto zwrÛciÊ uwagÍ na moc
ürÛd³a úwiat³a i†jego sprawnoúÊ.
Duøe znaczenie maj¹ takøe: barwa
úwiat³a, kszta³t rÛwnomiernie
oúwietlanego obszaru, gabaryty obudowy, a†takøe zachowanie dobrej
proporcji miÍdzy ³atwoúci¹ dokonywania zmian po³oøenia lampy,
a†zdolnoúci¹ zachowania ustawienia, nawet mimo niekorzystnych
oddzia³ywaÒ zewnÍtrznych, takich
jak np. drgania. Kolor obudowy?
Musi byÊ do wyboru! Wybrane modele lamp firmy Luxo pokazano na
fot. 5.

Z†niektÛrymi procesami technologicznymi zwi¹zane s¹ szczegÛlne
zagroøenia, np. podczas lutowania
wydzielaj¹ siÍ dymy i†opary o†w³aúciwoúciach szkodliwych dla zdrowia. Wykazuj¹ one takøe negatywny wp³yw na urz¹dzenia i†narzÍdzia, jak choÊby przyspieszaj¹ korozjÍ stykÛw w†prze³¹cznikach
miernikÛw lub w†przekaünikach.
Na stanowiskach, gdzie dokonuje
siÍ montaøu lub demontaøu elementÛw i†uk³adÛw elektronicznych,
naleøy zapewniÊ skuteczne usuwanie dymÛw i†oparÛw z†pola roboczego oraz ci¹g³e odfiltrowywanie
sta³ych i†gazowych zanieczyszczeÒ
powietrza. W†zaleønoúci od potrzeb,
wynikaj¹cych ze skali procesu (czas
lutowania, gabaryty obwodÛw, rodzaj uøytych urz¹dzeÒ lub systemÛw do montaøu/demontaøu, liczba stanowisk), dobiera siÍ urz¹dzenie b¹dü system poch³aniaj¹co - filtruj¹cy.
Proste poch³aniacze sto³owe,
przenoúne poch³aniacze na jedno
do czterech stanowisk, stacjonarne
systemy filtruj¹ce sterowane mikroprocesorowo, wspÛ³pracuj¹ce z†rÛønym osprzÍtem instalowanym nawet na kilkunastu stanowiskach to wybrane z oferty firmy PACE,
dobrze znanej z†produkcji stacji lutowniczych, urz¹dzeÒ i†systemÛw
do montaøu/demontaøu elementÛw
i†uk³adÛw elektronicznych (fot. 6).
Waønym zagadnieniem, wymagaj¹cym starannego doboru úrodkÛw,
jest ochrona antystatyczna. Zasadniczo wszystkie meble, narzÍdzia
i†akcesoria przewidziane do zastosowaÒ w†produkcji i†serwisowaniu
wspÛ³czesnych urz¹dzeÒ elektro-
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nicznych, powinny uwzglÍdniaÊ
stosowne warunki bezpieczeÒstwa.
Niejednokrotnie moøe siÍ to jednak
okazaÊ niewystarczaj¹ce i†zajdzie
koniecznoúÊ uzupe³nienia wyposaøenia stanowiska pracy o†maty antystatyczne, p³ytki i†wyk³adziny
rozpraszaj¹ce czy przewodz¹ce, jonizatory, a†takøe akcesoria dla operatorÛw, jak opaski na nadgarstki,
opaski na obuwie, antystatyczna
odzieø. O†szerokich moøliwoúciach
w†tym zakresie moøna siÍ przekonaÊ poznawszy ofertÍ firmy 3M.
Jeúli skrupulatnie, krok po kroku,
porÛwnamy nasze potrzeby z†moøliwoúciami produktÛw oferowanych
przez wymienione wyøej firmy specjalistyczne, z†pewnoúci¹ zestawimy
kompletne i†nowoczesne stanowisko, pozwalaj¹ce na wydajn¹, bezpieczn¹ pracÍ przez d³ugi czas.
Znakomitym u³atwieniem przy
projektowaniu i†konfigurowaniu stanowiska pracy jest moøliwoúÊ korzystania z†pomocy doúwiadczonego
doradcy, ktÛry - z†jednej strony zna specyficzne potrzeby zwi¹zane
z†produkcj¹ i†serwisowaniem urz¹dzeÒ elektronicznych - z†drugiej
strony - ma pe³n¹ aktualn¹ wiedzÍ
o†przytoczonych wyøej grupach
urz¹dzeÒ, systemÛw i†akcesoriÛw.
Skonfigurowanie, skompletowanie,
uruchomienie, szkolenia, a†potem
sprawowanie opieki serwisowej nad
ca³oúci¹ - tego moøe oczekiwaÊ
uøytkownik i†jest to niew¹tpliwie
wygodne i†efektywne rozwi¹zanie.
Stanowisko nie jest wszakøe gotowe do pracy bez urz¹dzeÒ, narzÍdzi, materia³Ûw i†akcesoriÛw uøywanych bezpoúrednio w†procesach
montaøu, diagnostyki czy demontaøu. SzczÍúliwie wiÍkszoúÊ takøe tego wyposaøenia jest dostÍpna pod
tym samym adresem. Jest to z†pewnoúci¹ przyczynek do kolejnego
eksperymentu myúlowego.
Marek Kalasiñski
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Dodatkowe informacje
Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów udostêpnionych przez firmê Renex, tel./fax: (54) 231-1005, 411-25-55, www.renex.com.pl.
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