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Резюме: За критични несъответствия, като специална категория несъответствия, свързани с безопасност
или потенциална опасност, обикновено се изисква провеждането на пълен контрол. Но съществуват редица
случаи в които пълният контрол е неприложим или нецелесъобразен. В работата се разглеждат възможности
за използване на извадков контрол за критични несъответствия, с оценка на риска за неправилно вземане на
решение за съответствие.
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1. Въведение
Несъответствията могат да се разделят на
незначителни, съществени и критични. Критичните несъответствия са отделени в специална
категория и по определение са свързани с безопасност, потенциална опасност или с неблагоприятно използване на изделието (продукта).
За критични несъответствия могат да се считат
също така и голям брой повтарящи се съществени несъответствия, за които организацията
не предприема мерки за предотвратяването
им или са разкрити факти за фалшифициране
на данни, свързани с качеството. За контрол
на критични несъответствия обикновено се
изисква пълен (100%-ен) контрол, при който
не се допуска отделяне (сортиране) на несъответстващите продукти, а при откриване на
критично несъответствие цялата партида не се
приема (отхвърля се), производството се спира
и се провеждат изследвания за разкриване на
причините за възникване на критично несъответствие и се разработват методи за предупреждение и преванция от повторното им появяване.
Дори най-добрият контрол е несъвършен и
не винаги може да открие несъответствието,
така че основно мерките на производителя за
предотвратяване на несъответствията гарантират, че несъответстваща продукция няма да
достигне до потребителя. Често тези мерки не
са свързани с краен контрол, а се осъществяват
чрез контрол в процеса на производство. Но в
практиката се срещат не малко случаи, в които
потребителят или контролен орган провеждат
контрол на готовия продукт за критични несъответствия с цел проверка на декларацията
на производителя. В такива случаи пълният
контрол е нецелесъобразен и е за предпочитане
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провеждането на извадков контрол. Пълен контрол за критични несъответствия не може да се
прилага и в случаите на разрушителен контрол.

2. Извадков контрол за критични
не-съответствия по алтернативен
признак
В ISO TR 8550-1 е предвидена и възможност
за критични несъответствия провеждането на
извадков контрол с приемателно число Ас=0,
при който обемът на извадката n се определи
по формулата [1]:

d

n =  N − (1 − b 1 /( d +1) ) ,
2


(1)

където N- обем на партидата;
b - зададена вероятност за грешка при откриване (за неоткриване) на едно критично
несъответствие-риск за неправилно вземане на
решение за съответствие;
р - най-голямата допустима част несъответстващи единици продукция в партидата (равнище на нежеланото качество с малка вероятност
за приемане, т.е. гранично качество – limiting
quality LQ);
d=Np.
Този подход има един съществен недостатък – твърде големия обем на извадката при
малки стойности на р и b, който в някой случаи
е неприемлив. Например за партида с N=1000
единици продукция, при b =0,01, и най-голям
допустим процент критични несъответстващи единици продукция 0,015% (p=0,00015 и
d=Np=1000.0,00015=0,15), обемът на извадката
подложена на контрол за критично несъответствие ще бъде n=981. Такъв голям обем на из-

вадката, подложена на контрол, който граничи
с пълен контрол, в много случаи е неприемлив.
Това прави актуален въпроса за намиране на
начини за намаляване на обема на извадката,
при запазване на достоверността на резултатите
от контрола.
В случаите когато характеристиката на качеството е измерима, обемът на извадката може
да бъде намален чрез въвеждане на по-строги
изисквания към границите на допусковото поле.
При нормирана максимално допустима стойност USL, тя може да бъде намалена на USL1,
с което се увеличава най-голямата допустима
част несъответстващи единици продукция в
партидата от р на р1 (фиг.1).

Ако е известно средноквадратичното отклонение s, стойността на USL1 може да бъде
определена от зависимостта:
(2)

където:
z1-p=NORMSINV(1-p)
z1-p1=NORMSINV(1-p1)
Аналогично при нормирана минимална допустима стойност LSL:
LSL1= LSL+ ( z1-p - z1-p1) s

За контрол на критични несъответствия
може да се използва и извадков контрол по
количествен признак, който дава информация
и за положението на центъра на групиране и
за разсейването на контролираната характеристика. Но плановете за извадков контрол по
количествен признак, предлагани в ISO 3951
[2] са основани на зададена граница на приемателното равнище на качеството AQL, което
ги прави неподходящи за извадков контрол на
критични несъответствия. В случай на контрол
на критични несъответствия като изходни
параметри за съставяне на извадков план е за
предпочитане използването не на AQL, а на
граничното качество LQ (limiting quality) и
риска b. В този случай доверителните граници
на приемане UCL и LCL могат да се определят
от зависимостите (фиг.2):
UCL=USL-ks;

(4)

LCL=LSL+ ks,

(5)

като контролният норматив k (приемателна
константа - acceptability constant) се определя
в зависимост от p, b и n:

Фиг.1

USL1=USL- ( z1-p - z1-p1) s,

3. Извадков контрол за критични
не-съответствия по количествен
признак

k = z1− p +

1
z1− b ,
n

(6)

z1-b=NORMSINV(1-b)
при което зоната на приемане се стеснява спрямо зоната на приемане по ISO 3951.

(3)

Пример: Максимално допустимата стойност
на въртящ момент е 1Nm, обем на партидата
N=1000, s =0,05, b =0,01, и p=0,00015. Ако р
се увеличи на р1=0,025 (2,5%), и се въведе нова
максимално допустима стойност USL1=0,9,
определена по (2) то обемът на извадката може
да бъде намален на n=160, при приемателно
число Ас=0, т.е. ако в нито едно от подложените
на контрол изделия въртящия момент не надхвърля 0,9Nm, партидата може да бъде приета
за съответстваща с изискванията с риск b =0,01.

Фиг.2

При избрана доверителна граница на прие401

мане UCL може да бъде оценен риска b:
 USL − UCL
 
− z1− p  n  (7)
s
 


b = 1 − NORMSDIST 

Пример: Максимално допустимата стойност на въртящ момент е 1Nm, обем на партидата N=1000, s =0,05, b =0,01, и p=0,00015.
При n=50, контролният норматив е k=3,944 и
UCL=0,802. За партиди за които средноаритметичната стойност на контролирания параметър
на извадката не надхвърля 0,8Nm могат да бъдат
приети за съответстващи с изискванията с риск,
определен по (7) b =0,003.

4. Заключение
В случаите когато пълният контрол за критични несъответствия е нецелесъобразен или
неприложим е възможно провеждането на
извадков контрол при завишени изисквания
към контролирания параметър на качеството
или чрез определяне на контролния норматив
в зависимост от риска за неправилно вземане
на решение за съответствие.
Предложеният подход трябва да се използва
внимателно за различни критични несъответствия, отчитайки риска b, тъй като критичните
несъответствия в зависимост от своята значимост също могат да бъдат разделени в отделни

групи. Този подход е предназначен по-скоро за
използване при вторичен контрол от потребителя или от контролен орган и не освобождава
производителя от пълен контрол на продукта
или процеса.
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ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Резюме: Для критических несоответствий, как специальной категории несоответствий, связанных
с безопасностью или потенциальной опасностью, обычно требуется проведения полного контроля. Но
существует ряд случаев, при которых полный контроль неприменим или нецелесообразен. В работе
рассматриваются возможности использования выборочного контроля критических несоответствий с оценкой
риска неправильного принятия решения о соответствии.
Ключевые слова: качество, контроль, статистические методы.
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