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Nezobrazitelný cizojazyčný text!
Sampling inspection by attributes

V této normě jsou zapracovány údaje (přejímající plány) z ST SEV 548-77 Statistická přejímka při
kontrole srovnáváním.
Překlad ST SEV 548-77 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a
vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normy schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a
odkazech) přímo norma RVHP.
Tato norma popisuje statistické přejímky srovnáváním, kterých se používá při výběrové kontrole
jakosti výrobků (v mezipodnikovém i vnitropodnikovém styku, ve zkušebnictví apod.) a stanoví zásady
pro jejich použití v předmětových normách.
ST SEV 548-77 má užší rozsah proti této normě - obsahuje pouze bezopravné přejímací plány (PAQL).
Obě normy se formálně liší způsobem všeobecného popisu přejímacích plánů, avšak jejich princip je
stejný; průběhy operativních charakteristik jsou v této normě vyjádřeny číselnými hodnotami, v ST
SEV 548-77 je uvedeno též jejich grafické znázornění.
Jednotlivé přejímací plány uvedené v této normě jsou závazné tehdy, když jejich použití předepisuje
předmětová norma nebo jiný předpis, popřípadě dohoda.
Podrobnější rozvedení některých článků, otázek důležitých pro praxi, a praktické příklady obsahuje
komentář, který se vydává zároveň s touto normou.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy a definice použité v této normě jsou uvedeny v ČSN 01 0101.

2 až 4 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

5. Účelem každého prověřování výrobků, polotovarů nebo surovin (dále jen výrobků) je zjistit, zda
přejímaný soubor výrobků vyhovuje stanoveným, smluveným nebo obvykle užívaným podmínkám.
Součástí tohoto prověření je mimo jiné kontrola jakosti, a to jak jakosti jednotlivých výrobků, tak
jakosti celého souboru.

6. Přejímaným souborem (někdy též kontrolovaným souborem nebo jen souborem) je v této normě
míněna dodávka, výrobní dávka apod., pouze ve zvláštním případě (viz čl. 97 až 101) není velikost
souboru předem vymezena.
Přitom se požaduje, aby soubor tvořily výrobky téhož druhu, téže velikosti, téže třídy, téže skupiny
apod. v souladu s dohodou mezi odběratelem a dodavatelem o specifikaci jednotky a vadné jednotky
(viz čl. 30). Tento soubor má zahrnovat výrobky vyrobené za stejných podmínek. V případě, že např.
dodávka je složena z více výrobních dávek, vyrobených za odlišných podmínek, doporučuje se provést
oddělenou přejímku pro každou dávku.

7. Jakost souboru (viz čl. 14 až 16) lze prověřit buď:

a) stoprocentní kontrolou (viz ČSN 01 0101)1), nebo
b) výběrovou kontrolou (viz ČSN 01 0101)2).

Na rozdíl od stoprocentní kontroly se při výběrové kontrole neprověřuje jakost všech jednotek, ale
pouze určitého počtu jednotek vybraných z přejímaného souboru stanoveným způsobem; výsledek
kontroly této části souboru je směrodatný pro rozhodnutí a přijetí nebo zamítnutí celého souboru (viz
čl. 8).
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