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Műszaki diagnosztika története

• „Z” generáció előtt
• Drága eszközök

• Termovízió elérhetetlen áron

• Rezgésmérő műszer 1-4 millió Ft (jellemzően szolgáltatóknál AAS)

• Eszközök megvalósításra várva (analóg-digitális fénykép, előhívási macera, idő)

• Internet hiánya

• Mo-i érdektelenség miatt nehezen hozzáférhető (külföldi beszerzés)

• Szakértelem hiánya
• Kevés tapasztalat (kevés szakcég, egy-két „őrült”)

• Kevés szakirodalom (dr Sólyomvári Károly egyetlen fecske)

• Vállalati kultúra (eddig is elvoltunk enélkül, aztán ment a gyár?)



Műszaki diagnosztika története

• „Z” generáció után
• Jelentős áresés a diagnosztikai eszközöknél, a tömegtermelés része lesz

• Megjelenik az okostelefon
• Termokamerától az alkoholszondáig minden kiegészítő elérhető (bluetooth adatátvitel, 

endoszkóp, zajmérés kiegészítő nélkül, fényképezőgép)

• Internet, mobilinternet

• Tapasztalat…
• Nem biztos, hogy az a kevés tapasztalat átadásra került

• Túlzott önbizalom (Könnyű ezzel a géppel jó képet csinálni. Nánási Pál. Az eszköz 
megvásárlásával, birtoklásával nem jár együtt annak a szakterületnek az ismerete)

• Szakosodás (sokrétűbbek lettek  a feladatok, széles látókör hiánya)

• Orvosi diagnosztika vs műszaki diagnosztika (miért egyértelmű az első)



Műszaki diagnosztika története

• Ma bármilyen diagnosztikai eszközt megkapni gombokért.

• A diagnosztikai szolgáltatók szerepe csökken.
• Nekünk is van hozzá eszközünk. (Ha nincs veszünk.)

• Mi is tudjuk „használni”.

• Erre nincs pénz.

• Az eredményesség vizsgálatának hiánya
• Nem a diagnosztikai találati arány a lényeg, hanem az OEE.

• Energetikai megtakarítás egy gyártó cégnél felesleges, mert arányaiban kicsi 
gőzkazános rendszer, kézi szabályzás.

• Hiába a sok fényképezőgép, azért a fontos eseményekre fotóst hívunk…



Emberi oldal

• Minden vállalat emberek közössége

• Működés során nem csak a fizikai produktum a feladat, hanem a 
békés egymás mellett élés is.

• Az egyéni érdekek, biztonság jövő miatt az egyéneknek 
kompromisszumokat kell kötni. Az ember és ember között létrejövő 
kompromisszum áldozata lehet a műszaki, fizikai valóság. A 
pártatlanság és az őszinteség alkalmazottként ingoványos terület.

• A karbantartás büntetése a hatalom segítségével (HokkT)



Emberi oldal

• Külsős cég alkalmazása
• Pártatlan szakértelem

• Megadja az igaz információt, a belső kapcsolattartó felelőssége az info további sorsa

• Pl bíróság független szakértő

• Nem az a lényeg, hogy az igazság győzzön, hanem, hogy tudjunk róla

• Befolyás mentes
• Nem mondom meg pénteken, mert behívnak hétvégére

• A főnököm kérte, hogy így legyen, „oldjuk meg”, hogy igaza legyen.

• Nem fűződik érdeke a valóság torzításához.

• Mellőzhető
• Csak akkor szerepel egy meetingen, ha meghívom, szemben a belsős állandó 

szereplőkkel.



Megtörtént esetek

• „Feleslegesen jártál ide 5 éven keresztül, nem történt semmi”

• Festőventilátorok



Megtörtént esetek

• Egytengelyűség állítás lézer vs. Seyler Lajos

• Rezonancia szita egyensúlyozás



Megtörtént esetek

• Rézforgács elszívó ventilátor



Megtörtént esetek

• Kávédaráló üzem



Megtörtént esetek

• Porcelán égető kemence ventilátor



Megtörtént esetek

• Sajt porító rotor csapágy



Köszönöm


