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Uzmērīšanas precizitātes vadības soļi
1. Kontrolsortimentu frekvences, uzmērīšanas un rezultātu analīzes uzdevumi un mērķi
2. Kontrolsortimentu uzmērīšanas un rezultātu analīzes termiņi
3. Kontrolsortimentu uzmērīšanas rezultātu analīze un noviržu novēršana
4. Automātiskās uzmērīšanas ierīces darbības atjaunošana un jaunais pārskata periods

Kontrolsortimentu frekvences, uzmērīšanas un
rezultātu analīzes uzdevumi un mērķi
1. Nodrošināt nepieciešamo kontrolsortimentu frekvenci, sortimentus uzmērot ar 1 m soli
Mērķis: 6 mēnešu periodā katrā no ģenerālkopai (darba vieta, sortiments, uzmērīšanas metode) jāuzmēra vismaz 30 gab.

2. Nodrošināt nolikto kontrolsortimentu uzmērīšanu 2 nedēļu laikā no nolikšanas brīža
Mērķis: 2 nedēļu laikā no nolikšanas brīža, uzmērīt vismaz 85% nolikto kontrolsortimentu

3. Kontrolsortimentu salīdzinājuma sagatavošana
Mērķis: nākošā dienā pēc kontrolmērījuma veikšanas, sagatavot kontrolsortimentu salīdzinājumu

4. Kontrolsortimentu salīdzinājuma analīze
Mērķis: 2 darba dienu laikā pēc kontrolsortimentu salīdzinājuma sagatavošanas, veikt rezultātu analīzi (analīzes periods: pēdējā
uzmērīšanas reize un 6 mēneši)

Kontrolsortimentu uzmērīšanas un rezultātu analīzes termiņi
Mērķis: Tilpuma sistemātiskā novirze nepārsniedz ±3%
Pārskata periods: 6 mēneši
Kritēriji: Vismaz 30 kontrolsortimenti un AUI ik maiņas pārbaudes rezultāti
6 mēnešu periods
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uzmērīšanas periods
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Datu kļūdu ‘izķeršana’ un KS
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(Kvalitātes vadītājs)

Analīze 2 d.d. no KS
salīdzinājuma saņemšanas
(Tehniskais vadītājs)

Kontrolsortimentu uzmērīšanas
rezultātu analīze un noviržu novēršana,
ja tilpuma sistemātiskā novirze ir
robežā no ±2 - ±3%
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Zāģētava

Kontrolsortimentu uzmērīšanas rezultātu analīze
un noviržu novēršana, ja tilpuma sistemātiskā
novirze ir virs ±3%
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Vienošanās par priekšlikumiem:
-VMF LATVIA sagatavo pasākumu plānu
-Vienojas par AUI uzmērīšanas apturēšanu

Zāģētava

Automātiskās uzmērīšanas ierīces darbības atjaunošana un
jaunais pārskata periods
1. Veikt AUI ārpuskārtas kalibrēšanu
2. Vienojoties ar zāģētavu atjaunot uzmērīšanu

3. Palielināt kontrolsortimentu frekvenci, lai līdz nākošā kontroles perioda beigām (mēneša beigas) ir
nolikti vismaz 30 gab.
6 mēnešu periods
Kokmateriālu uzmērītāja KS
uzmērīšanas periods
Veikta AUI ārpus
kārtas kalibrēšana

Kontrolmērnieka KS
uzmērīšanas periods
Analīze 2 d.d. no KS
salīdzinājuma saņemšanas
(Tehniskais vadītājs)

Datu kļūdu ‘izķeršana’ un KS
salīdzinājuma sagatavošana 1 d.d.
no KS pārmērīšanas
(Kvalitātes vadītājs)
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