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Předmluva
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.
Mezinárodní norma je vypracována v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích
ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členským orgánům k hlasování. Zveřejnění
mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 15786 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu,
subkomisí SC 6 Dokumentace ve strojírenství.

Úvod
Tato mezinárodní norma byla vypracována pro specifikaci zjednodušeného zobrazení a kótování děr.
Pravidla stanovená touto mezinárodní normou jednoznačně určují způsoby zobrazení – jak úplné, tak
zjednodušené – a kótování děr, stejně jako strukturu a posloupnost popisných prvků pro
zjednodušené zobrazení děr.

1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanoví pravidla pro zjednodušené zobrazení, kótování a tolerování děr,
válcových a kuželových zahloubení, vnitřních závitů a zkosení na výkresech.
Tam, kde by mohlo dojít k chybnému výkladu při zjednodušeném zobrazení, musí se použít úplné
zobrazení a kótování řezů, průřezů nebo prvků ve větším měřítku podle ISO 128-30, ISO 128-34,
ISO 128-40, ISO 128-44, ISO 128-50, ISO 129-1 a ISO 406.NP1)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA ISO 406 je zrušena a nahrazena normou ISO 129-1. Soubor
ISO 128-30, ISO 128-34, ISO 128-40, ISO 128-44 a ISO 128-50 je nahrazen normou
ISO 128-3.

