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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá
o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech otázkách
normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem



přijaté
technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některého nebo veškerých takových
patentových práv.

ISO 18414 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC
5 Statistické přejímky.

1 Předmět normy

1.1 Tato mezinárodní norma stanovuje systém výběrových schémat jedním výběrem při kontrole
každé dávky v sérii založené na metodě srovnáváním. Všechny přejímací plány předloženého systému
mají přejímací číslo rovné nule, tzn. dávka se nepřijímá, obsahuje-li výběr z ní jednu nebo více
neshodných jednotek. Schémata závisí na vhodně definované nejhorší průměrné výstupní kvalitě
(AOQL), jejíž hodnotu zvolí uživatel, přičemž není kladeno žádné omezení na volbu hodnoty AOQL
nebo na rozsahy po sobě jdoucích dávek v sérii. Metodologie zaručuje, že celková průměrná kvalita
přicházející k odběrateli nebo do obchodní sítě nebude v dlouhé časové posloupnosti přesahovat mez
AOQL.

1.2  Výběrová  schémata  jsou  zamýšlena  tak,  aby  ovlivnila  dodavatele  –  pomocí  ekonomického
a psycho-logického tlaku vyvolaného nepřijetím dávky a následnou ztrátou akumulovaného kreditu –
pokusit  se zachovat proces bez neshod, přičemž se zajišťuje – pomocí nejmenších dosažitelných
rozsahů výběrů  –  aby  dlouhodobé procento  neshodných jednotek  dodaných odběrateli  nebo do
obchodní sítě nepřesáhlo hodnotu AOQL. Tohoto cíle je dosaženo postupným snižováním rozsahu
výběru v reakci na trvající dobrou kvalitu.

1.3 Výběrová schémata jsou navržena pro aplikaci na sérii dávek od každého jednotlivého dodavatele.
Princip kreditu poskytuje:

automatickou ochranu pro odběratele, je-li odhaleno zhoršení kvality, prostřednictvím celkové ztrátya.
akumulovaného kreditu a návratem k relativně vysokému rozsahu výběru vždy při zjištění neshodné
jednotky a ke stoprocentní kontrole

první dávky, není-li přijata, nebo1.
jakékoliv nepřijaté dávky, která bezprostředně následuje za nepřijatou dávkou;2.

podnět ke snížení nákladů na odběr vzorků (formou postupného snižování požadovaného rozsahu výběru)b.
při dosahování trvale dobré kvality.

1.4 Tato mezinárodní norma je navržena pro použití za následujících podmínek:

tam, kde se má aplikovat kontrolní způsob na sérii dávek diskrétních jednotek, o kterých se předpokládá, žea.
jsou identické a všechny jsou dodávány jedním výrobcem a jsou zhotoveny jedním výrobním procesem
(existují-li různí výrobci nebo rozdílné výrobní procesy, předpokládá se, že tato mezinárodní norma bude
aplikována na každou takovou situaci odděleně);
tam, kde se uvažuje jeden nebo více znaků kvality takových produktů, přičemž všechny musí býtb.
klasifikovatelné jako shodné nebo neshodné;
tam, kde chyba kontroly vzniklá při klasifikování stavu znaku(ů) kvality produktů je zanedbatelná;c.
tam, kde kontrola je nedestruktivní.d.

Tato mezinárodní norma může být vhodná pro dozorové účely, protože řízení očekávané kvality
jednotek pro obchodní síť s použitím nejmenších možných rozsahů výběrů a dlouhodobé řízení
realizované nebo skutečné úrovně kvality v obchodní síti je dosahováno s jistotou bez ohledu na to,



jak dlouhé nebo krátké jsou jednotlivé série od dodavatelů. Tato mezinárodní norma může být
používána dodavateli/výrobci, nakupujícími/spotřebiteli a dozorovými agenturami, se záměrem
poskytnout řízení očekávané kvality všech přijatých výrobků každého typu z každého zdroje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


