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■LIINI OPTIMEERIMINE 

Küsimused ja vastused 

Kes võttis vastu otsuse uue MYSBY-ajavalemi kasutuselevõtu kohta? 

CAB koostöös meie haruorganisatsioonidega meie CABAS-turgudel.  

Milleks töötati välja uued ajanormid? 

CABASi eesmärgiks on pidevalt ajakohastada meie ajavalemeid nii, et need annaksid õiglase pildi 

sellest, mille kirjeldamiseks nad on ette nähtud. Seetõttu teeme regulaarselt uusi ajauuringuid, et 

värskendada olemasolevaid ajauuringuid või asendada need uutega. 

 

Ajavalemite pidevat ajakohastamist/värskendamist reguleerivad teatud lepingud, näiteks TFF-leping. 

Mida tähendab see meie kui klientide jaoks?  

Uued automudelid, mis tulevad CABAS-isse, saavad uued ajanormid kruvitavate ja keevitatavate 

detailide kohta. Vanad mudelid, mis juba on CABASis olemas, säilitavad oma MYSBY5-ajanormid. 

Välisõgvendamised, mõõtuõgvendamised ja roostekaitsetööd saavad uued ajad kõigi mudelite jaoks. 

CABASis ei ole vaja uut väljaõpet, sest süsteem töötab nagu varemgi. Arvutused, mis on tehtud enne 

9. detsembrit ja mis vajavad pärast 9. detsembrit ümberarvutust, arvutatakse uute ajanormide järgi 

ning saavad seetõttu uue koguaja, kui nad sisaldavad välisõgvendamist, mõõtuõgvendamist või 

roostekaitsetöid. 

Kui paljudes töökodades tööaegu mõõdeti? 

Kokku 15 töökojas. 

• Rootsi (6 tk) 

• Norra (3 tk) 

• Soome (3 tk) 

• Island (1 tk) 

• Eesti (1 tk) 

• Taani (1 tk) 

 

Millal hakkavad uued ajanormid kehtima? 

9. detsembril 2017  

Kuidas koguti andmeid? 
MYSBY-ajavalem töötati välja tegelike kahjuremonditööde uurimise teel tavapärastes 

töökojatingimustes. Uuringu ajal määras uurija eelnevalt püstitatud muutujahüpoteesi põhjal 

kõnealuse operatsiooni jaoks kõik muutujad ja registreeris nendeks operatsioonideks kulunud tegeliku 

aja.  
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Kuidas tehti analüüs? 
Enamik MYSBY 6 ajanormidest on tuletatud mitmekordse lineaarse regressioonianalüüsi statistilise 

meetodi abil. Mitmed MYSBY 6 ajanormid ei ole tuletatud selle mudeli abil ja neid soovitatakse 

rohkem kasutamiseks garanteeritud aegadena. 

Miks käsitletakse korrosioonikaitsetöid MYSBY6 süsteemis teistmoodi? 
CABASis korrosioonikaitsetööde jaoks kasutatavad ajanormid olid vanad ja CAB ei olnud neid aegu 

uurinud. MYSBY6 projekti käivitamisel oli selge, et neid tuleb uurida ja nüüd CABASis kasutatavad 

ajad on just uuringute põhjal määratud ajad. Meil on nüüd CABASi positsioonide asemel 

tööliigist(keevitusega seotud vahetustööd, vahetus/demo ja välisõgvendustööd). Meil ei ole enam 

ajanorme korrosioonitõrjetööde jaoks ja kõigi markide jaoks kehtivad samad ajad. Juhul, kui on vajalik 

täiendav sisemine korrosioonikaitse, on nõutav, et valmistaja loeb selle kohaldatavate positsioonide 

osas valimiskõlblikuks. 

Kas välisõgvendamise ajanormid on teistsugused? 
Jah, on küll. Ja MYSBY6 süsteemi puhul ei ole ajanormid juurdepääsuklasside 1 ja 2 korral enam 

erinevad, sest uuringute kohaselt ei ole nende vahel statistiliselt kindlakstehtud erinevust. 

Üleminekuperioodil on valik veel siiski olemas, kuid genereeritakse ühesugune aeg (seega klassid 1 ja 

2 annavad ühesuguse aja). Aja jooksul kõrvaldame selle  valiku ja meil on välisõgvendamise jaoks 

lihtsalt kaks klassi. 

Miks kasutatakse MYSBY6 puhul MYSBY5 süsteemi andmeid 

keevitusaegade kohta? 
Analüüsimeetodi juures nägi CAB ette, et MYSBY6 puhul kogunev andmemaht ei olnud piisav 

keevitustööde usaldusväärsete ajanormide väljatöötamiseks ja kasutas selle asemel MYSBY5 

projektist pärit andmeid, et muuta mudel usaldusväärsemaks ja tagada ajanormide saamise võimalus.  
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Mida sisaldab jaotusaeg?  
Seda operatsiooni uuriti ja see on kaasatud MYSBY6 süsteemi jaotusaega: 

Põhigrupp Sefinitsioon 

Administratsioon/kvaliteedikontroll Tegevused, mis on seotud kahjuremondi kahjukäsitluse 

administratsiooniga. Näiteks kahjuarvutuse ja remondimeetodite 

käsitlemine. Hõlmab ka teostatud remondiga kvaliteedikontrolliga 

töid. 

Kahjuremontija Tegevused, mis on seotud kahjuremontija isikliku kaitse ja 

puhtusega. 

Kolleegid/koosolekud Tegevused, mis on seotud tööga seotud arutelusid ja koosolekuid 

kolleegidega. 

Töökojaruumid Tegevused, mis on seotud ühiste töökojaruumidega. Näiteks 

sisse/välja lülitatud valgustus. 

Tööriistad/varustus/töökoht Tegevused, mis on seotud tööriistade ja varustusega ning oma 

töökohaga. 

Objekt Tegevused, mis on seotud objekti (auto) käsitsemisega. Näiteks 

objektiga sisse-/väljasõitmine, objekti tõstmine/langetamine 

Varuosad Tegevused, mis on seotud varuosade käsitsemisega. Näiteks 

varuosade toomine, pakendi vahetamine 

Keemiatoodete segamine Keemiatoodete segamisega seotud tegevused Näiteks pahtli ja liimi 

segamine 

Protsessiajad Ooteajad, mis esinevad seoses sellega, et keemiatoode 

kuivab/kõveneb Näiteks pahtli kuivamine 

 

 


