Interjú
Chris
Hendersonnal

Chris Henderson

“Nagyszerű érzés olyan terméken dolgozni,
amely lehetővé teszi a vállalatok számára a
munkavállóik védelmét.”

Interjú Chris Hendersonnal, a 3M Munkavédelmi Üzletág kutatójával, a 3M™ Aura™
9300+Gen3 részecskeszűrő félálarc sorozat egyik megalkotójával.
Chris Henderson a 3M Munkavédelmi Üzletág kutatójaként dolgozik az Egyesült Királyság-beli Aycliffe-ben.
Több mint 25 éves tapasztalata során számos egyéni védőeszköz tudományos és fejlesztési munkáit vezette.
Két évtizede áll a kutatócsapat tagjaként a 3M légzésvédő eszközei mögött.
A 3M Science. Applied to Life™ mottó fontos része, hogy bemutatjuk a 3M termékinnovációt vezető
embereket. A termékeket fejlesztő, a tudományt alkalmazó emberek teszik jobbá az életünket.
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“Az egyik
legfontosabb
tapasztalat:
kutatóként
elengedhetetlen,
hogy
kommunikáljunk
az ügyféllel, és
megértsük, mire
van szüksége.”

Miért olyan izgalmas a tudomány?

Úgy tekintek a tudományra, mint egy szerszámosládára, amelyet mérnökként magammal hordozok. Léteznek
különböző technológiák, amelyeket különböző módon és kombinációkban használhatunk, hogy megoldjunk
problémákat. Ha olykor olyan problémába ütközünk, amelynek megoldásához nincs megfelelő szerszámunk, új
szerszámokat kell keresnünk. Ez az, ami lenyűgöz engem - különböző eszközökkel oldunk meg problémákat,
és újdonságokat fejlesztünk ki, ha a jelenlegi eszközeink nem elegendőek.

Ön hogyan került a tudományos környezetbe?

Mindig érdekeltek a mérnöki tudományok. Gyermekként órákat és más szerkezeteket szedtem szét, hogy
láthassam, hogyan működnek - majd megpróbáltam ismét összeszerelni őket. Néha sikerült, néha pedig
nem. Szenvedélyem a mérnöki tudományok iránt később sem csökkent, így az egyetemen folytattam a
tanulmányaimat és végül ide vezetett a karrierem.

Milyen utat járt be idáig?

Soha nem voltak határozott karrierterveim; tudtam, hogy különböző iparágakban és környezetekben
szeretnék tapasztalatokat szerezni, hogy el tudjam dönteni, miben szeretnék a legjobban elmélyedni. A
diplomám megszerzése után az első munkahelyem a Lucas Industries volt a repülőgépiparban, ahol termelési
mérnökként dolgoztam a precíziós elektromechanikai összeszerelési részlegen. Majd teljesen más területre,
a telekommunikációs optikai kábeleket gyártó Pirelli Telecommunications vállalathoz kerültem, ahol
elképesztően izgalmas munkát végeztünk. Ezután egy évig a 3M aycliffe-i PSD gyárában dolgoztam termelési
mérnökként. A következő munkahelyem a Harben, egy minőségi, precíziós mérnöki kisvállalkozás volt. Itt
sokat foglalkoztam ügyfelekkel, a tényleges szükségleteik felmérésével. Ez fontos tapasztalat volt számomra:
kutatóként kulcsfontosságú, hogy kommunikáljunk az ügyfelekkel, és megértsük, mire van szükségük. Végül
ismét visszatértem a 3M-hez, és itt, az aycliffe-i fejlesztő laboratóriumban kezdtem dolgozni.

Mikor és hogyan kezdett el légzésvédő eszközökkel dolgozni?

Az első projektek egyike, amelyen dolgozni kezdtem a laboratóriumban, egy meglévő termék még
hatékonyabbá tétele volt. Akkor úgy döntöttünk, hogy megfordítjuk a kérdést, és megvizsgáljuk, milyen lenne
a termék, ha a létező leghatékonyabb módszert alkalmaznánk. Elkezdtük kidolgozni ezt a megoldást a „15%
időnkben” - a 3M rendszere szerint ekkor szabadon kísérletezhetünk új ötletekkel és megoldásokkal - és
túlóráinkban, végül ebből lett a 9300-as részecskeszűrő félálarc sorozat, az Aura legkorábbi verziója.

Mik pontosan az Aura™ 9300+Gen3 részecskeszűrő félálarc sorozat legújabb
fejlesztései?

Szerettünk volna többet megtudni arról, hogy az ügyfeleink hogyan értékelik a jelenlegi termékünket, ezért
az ügyfélkapcsolati csapatunkkal együttműködésben visszajelzéseket kértünk az ügyféltől a jelenlegi Aura
termékünkről: hogy miért kedvelik a terméket, és miért nem. Nem meglepő módon a kényelem kiemelt
fontosságúnak bizonyult, de volt még néhány vélemény az „egyszerű használattal” és a tartóssággal
kapcsolatosan is. Elemeztük az eredményeket, és ez alapján jelöltük ki a termék fejlesztésének irányvonalait.
Hogy a termék már ekkor is közismert kényelmét még tovább fejleszthessük, új szelepet alkalmaztunk,
amely alacsonyabb nyomásesésre nyitott, így könnyebbé vált a terméken keresztüli légzés. A használat
egyszerűségét úgy növeltük, hogy a felső és alsó panelekhez füleket rögzítettünk, melyek segítségével
a felhasználó könnyebben szétnyithatja a terméket anélkül, hogy az ujjaival be kellene nyúlnia a félálarc
belsejébe. Módosítottuk a szelepfedél kialakítását is, hogy könnyebb legyen megfogni.

A 3M a mindennapi életben alkalmazza a tudományokat. Mi a legfontosabb
tudományos eredmény, amely visszaköszön az Aura™ 9300+Gen3 részecskeszűrő
félálarcokban?

Az első, természetesen a felhasználót védő szűrőtechnológia. Világelsők vagyunk az elektret szűrőközegek
alkalmazásában. Másodszor pedig az, hogy megértsük, mitől illeszkedik jól a termék. Egész tudományág
foglalkozik azzal, hogy jól illeszkedő termékeket tervezzen. A harmadik tényező a felhasználók
megismerésének tudománya. Felhasználói csoportok rendkívül széles skáláját tudhatjuk ügyfeleink között, az ő
igényeik megértése és azok teljesítése is önmagában egy tudomány.
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“Amíg az
embereknek van
okuk arra, hogy
ne akarjanak
légzésvédőt
viselni, addig
van miért
dolgoznunk.”

John Bryant és Chris Henderson, 3M kutatók, a 3. generációs Aura félálarcok fejlesztői

Általánosságban mit tart a legfontosabbnak egy termék fejlesztése során?

A termékfejlesztés központi eleme az ügyfél igényeinek megértése. Lehet, hogy olyan igények ezek, amelyek
még az ügyfél számára sem tudatosultak vagy ismertek. Amikor megkezdtük az Aura félálarcok fejlesztési
kutatásait, elsősorban az ilyen igényekre koncentráltunk. Mindig kiemelt hangsúlyt fektettem arra, hogy
ha egy terméket fejlesztünk, azt tudnunk kell használni is. Fontos, hogy kimenjünk a munkahelyekre, és
megtapasztaljuk, milyen érzés ténylegesen viselni és használni a terméket. Például, ha valaki öntödében
vagy fémgyártásban dolgozik, az kesztyűt visel: tudnunk kell, milyen úgy használni a légzésvédőt, ha közben
kesztyűt viselünk. Sok energiát fektetünk abba is, hogy a kifejlesztett módosítások hasznosak legyenek, és
ugyanakkor ne értéktelenítsék el a meglévő termékeket.

Össze tudná foglalni dióhéjban az Aura™ 9300+Gen3 fejlesztésének folyamatát?

A fejlesztési eljárás kezdetén rengeteg különböző koncepciót határoztunk meg: számos fejpántkialakítást,
számos opciót a használat egyszerűsítésére, újabb csomagolási módszereket, stb. Az ügyféllel történő
együttműködés és a belső tesztek alapján ezeket addig szűkítettük, míg már csak néhány koncepció maradt
meg. Végül a további értékelések vezettek az optimális termék, az Aura™ 9300+Gen3 részecskeszűrő félálarc
létrejöttéhez.

Hogyan őrzi meg a motivációját az Aura™ termékek folyamatos fejlesztésére?

Az inspiráció az ügyfelektől érkezik: igazából senki sem szeret légzésvédő eszközöket hordani. Az emberek
azért viselik, mert muszáj. Ha megkérdezzük az ügyfeleket, hogy miért nem viselnek légzésvédő eszközt, az
okok hosszú listáját kapjuk válaszul: túl meleg, túl kényelmetlen stb., és amíg ilyen válaszokat kapunk, még
folytatnunk kell a munkát.

Mire a legbüszkébb a PSD-nél kutatóként végzett munkájában?

Nagyszerű érzés, hogy hozzájárulhattam egy termékhez, amely segíti a cégeket abban, hogy védjék
munkavállalóikat. Minden alkalommal, ha látom a termékünket használatában valamilyen ipari környezetben
vagy a televízióban, büszke vagyok arra, hogy hozzájárulhattam az emberek biztonságához és egészségük
megóvásához. Óriási érzelmi energia és kötődés alakul ki egy termék fejlesztése során, és mindig jó érzés látni,
hogy az az emberek javára szolgál.

Miért jó kutatóként dolgozni a 3M vállalatnál?

Az egyik legjobb dolog a 3M-nél, hogy mindig van kivel megbeszélni a dolgokat. Szinte minden szakterületen
rendelkezünk könnyen elérhető szakértőkkel. Így, ha valamire nem tudom a választ, ismerek valakit, aki tudni
fogja.
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