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Předmluva

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy
obvykle vypracovávají technické 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
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each
member body interested in a subject for which
a technical committee has been
established has the right to be represented on
that committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison
with ISO, also take part in the work. ISO
collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission
(IEC) on all matters of electrotechnical
standardization.
The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1.
In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be
noted. This document was drafted in
accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see
www.iso.org/directives).

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu
a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat
pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO.
Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly
uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz
www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou
za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv
patentových právech identifikovaných během
přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny
v úvodu a/nebo v seznamu patentových
prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto
dokumentu se uvádí jako informace pro
usnadnění práce uživatelů a neznamená
schválení.
Vysvětlení významu specifických termínů
a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování
shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje
principy Světové obchodní
organizace (WTO) týkající se technických
překážek
obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu
URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Za tento dokument je odpovědná komise
ISO/TC 213, Rozměrové a geometrické
specifikace produktu a jejich ověřování.

Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received
(see www.iso.org/patents).
Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not constitute an endorsement.
For an explanation on the voluntary nature of
standards, the meaning of ISO specific terms
and expressions
related to conformity assessment, as well as
information about ISO's adherence to the World
Trade Organization (WTO) principles in the
Technical Barriers to Trade (TBT) see the
following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical
Committee ISO/TC 213, Dimensional and
geometrical product specifications and
verification.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé
vydání (ISO 5458:1998), které bylo technicky
revidováno.
Hlavní změny oproti předcházejícímu vydání
jsou následující:
– odstraněna výjimka z principu nezávislosti
podle ISO 8015;
– pravidla harmonizovaná s ISO 1101;
– odstraněna nevyslovená pravidla v ISO
5458:1998;
– pojem „pole prvků“ pro řízení všech typů
geometrických prvků je zavedený více obecně, než pouze
jeho použití se značkou „poloha“.

This third edition cancels and replaces the
second edition (ISO 5458:1998), which has
been technically revised.
The main changes to the previous edition are as
follows:

Úvod

Introduction

Tento dokument patří do souboru norem
geometrické specifikace produktu (GPS) a je
ho možné považovat za obecnou normu GPS
(viz ISO 14638). Ovlivňuje článek řetězu A, B a
C pro tvar, orientaci a umístění.
ISO/GPS maticový model uvedený v ISO 14638
podává přehled systému ISO/GPS, jehož částí je
tento dokument. Základní pravidla ISO/GPS uvedená
v ISO 8015 jsou použita v tomto dokumentu
a výchozí rozhodovací pravidla uvedená
v ISO 14253-1 jsou použita ke specifikacím provedeným v souladu s tímto
dokumentem, není-li uvedeno jinak.
Podrobnější informace o vztahu tohoto
dokumentu k maticovému modelu GPS viz
příloha F.

This document is a geometrical product
specification (GPS) standard and is to be
regarded as a general GPS standard (see
ISO 14638). It influences chain links A, B and
C for form, orientation and location.
The ISO/GPS matrix model given in ISO 14638
gives an overview of the ISO/GPS system of
which this document is a part. The fundamental
rules of ISO/GPS given in ISO 8015 apply to this
document and the default decision rules given in
ISO 14253-1 apply to specifications made in
accordance with this document, unless otherwise indicated.

Při používání tohoto dokumentu by se měla
brát v úvahu norma ISO 1101 a další příslušné
dokumenty, jako jsou dokumenty týkající se
požadavku minima a maxima materiálu
(ISO 2692) a soustavy základen (ISO 5459).
Tento dokument poskytuje pravidla pro
tolerování pole prvků, tj. soubor tolerančních
polí omezených navzájem s nebo bez odkazu na
soustavu základen, která neuzavírá všechny stupně volnosti.
Prezentace písma (proporce a rozměry) viz
ISO 3098-2.

– exception from the independency principle
removed according to ISO 8015;
– rules harmonized to align with ISO 1101;
– unstated rules in ISO 5458:1998 removed;
– concept of “pattern” to control all types of
geometrical features introduced more
generically, rather than applying it only with
position symbol.

For more detailed information of the relation of
this
document to the GPS matrix model, see
Annex F.
ISO 1101 and other relevant documents, such
as those dealing with the least and maximum
material
requirement (ISO 2692) and the datum system
(ISO 5459), should be taken into consideration
when using this document.
This document provides rules for the
tolerancing of a tolerance zone pattern, i.e.
a collection of tolerance zones constrained to
each other with or without reference to a datum system which does not lock
all
degrees of freedom.
For the presentation of lettering (proportions
and
dimensions), see ISO 3098-2.

Všechny obrázky pro 2D zobrazení v tomto
dokumentu byly nakresleny s použitím
promítání v prvním kvadrantu a rozměry a tolerancemi v milimetrech.
Mělo by být zřejmé, že promítání ve třetím
kvadrantu a další měřicí jednotky mohou být
stejně dobře použitelné, aniž by byly dotčeny
stanovené zásady.
Přílohy A a B poskytují více informací
o změnách v praxi a rozdílech mezi tímto
dokumentem a ISO 1101 na jedné straně
a ISO 5458:1998 na straně druhé.
DŮLEŽITÉ Zobrazení obsažená v tomto
dokumentu jsou uvažována k zobrazení textu
a/nebo k poskytnutí příkladů souvisících
technických výkresových specifikací; tato zobrazení nejsou plně kótována
a tolerována, zobrazují pouze relevantní obecné
zásady. Konkrétně mnoho zobrazení
neobsahuje specifikace filtrů. V důsledku toho zobrazení nereprezentují úplné
součásti a nejsou v kvalitě, která je požadována
pro použití v průmyslu (ve smyslu plné shody
s normami připravovanými ISO/TC 10 a ISO/TC 213), a jako takové
nejsou vhodné k předvádění pro účely výuky.

All figures in this document for the 2D drawing
indications have been drawn in first-angle projection
with
dimensions and tolerances in millimeters. It
should be understood that third-angle
projection and other units of measurement
could have been used equally well without
prejudice to the principles established.
Annexes A and B provide more information on
the changes in practice and differences
between this document and ISO 1101 on one hand and
ISO 5458:1998 on the other hand.
IMPORTANT The illustrations included in this
document are intended to illustrate the text and/or
to provide examples of the related technical
drawing specification; these illustrations are
not fully dimensioned and toleranced, showing only the relevant general
principles. In particular, many illustrations do
not contain filter specifications. As
a consequence, the illustrations are not
a representation of a complete workpiece, and
are not of a quality that is required for use in
industry (in terms of full conformity with the
standards prepared by ISO/TC 10 and
ISO/TC 213), and as such are not suitable for projection for teaching purposes.

1 Předmět normy

1 Scope

Tento dokument stanoví doplňková pravidla
k ISO 1101, která mají být použita pro
specifikaci pole prvků, a stanoví pravidla pro
kombinování jednotlivých specifikací, pro
geometrické specifikace například použití
značek POLOHA, SOUMĚRNOST, PROFIL
ČÁRY a PROFIL PROVRCHU, stejně jako
PŘÍMOST (v případě, že
tolerované prvky jsou jmenovitě souosé)
a ROVINNOST (v případě, že tolerované prvky
jmenovitě koplanární), jak je uvedeno v příloze
C.
Tato pravidla platí, pokud je soubor
tolerančních polí seskupen společně
s omezeními umístění nebo orientace, pomocí modifikátorů CZ, CZR nebo SIM.
Tento dokument se nevztahuje na použití
specifikace pole prvků při použití požadavku
minima a maxima materiálu (viz ISO 2692).

This document establishes complementary
rules to ISO 1101 to be applied to pattern
specifications and defines rules to combine
individual specifications, for geometrical
specifications e.g. using the symbols
POSITION, SYMMETRY, LINE PROFILE and
SURFACE PROFILE, as well as
STRAIGHTNESS (in the case where the
toleranced features are nominally coaxial) and
FLATNESS (in the case where the toleranced
features are nominally coplanar) as listed in
Annex C.
These rules apply when a set of tolerance
zones are grouped together with location or
orientation constraints, through the use of the
CZ, CZR or SIM modifiers.
This document does not cover the use of the
pattern specifications when the least and
maximum material requirement is applied (see
ISO 2692).
This document does not cover the
establishment of common datum (see ISO 5459)
based on pattern features.

Tento dokument se nevztahuje na stanovení
společné základny (viz ISO 5459) na základě
prvků v poli prvků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

