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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.
Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členským orgánům
k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.
Mezinárodní norma ISO 5845-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy,
definice produktu a souvisící dokumentace, subkomisí SC 6 Dokumentace ve strojírenství.
ISO 5845 sestává z následujících částí se společným názvem Technické výkresy – Zjednodušené
zobrazení spojení na výkresech sestavy:
– Část 1: Základní ustanovení
– Část 2: Nýty pro leteckou techniku

Úvod
ISO 5845 stanoví společná základní pravidla komunikace mezi různými stranami, které se účastní
návrhu a výroby, jakož i montáže spojovacích součástí.
Zobrazení spojovacích součástí na technických výkresech by mělo odpovídat kromě požadavků na
mikrografické zpracování jednomu z těchto způsobů:
a) konvenční zobrazení spojovacích součástí podle ISO 128; tento způsob je vhodný pro výkresy
s menším počtem spojovacích součástí, nebo při předpokladu, že použití značek nebude
srozumitelné;
b) zjednodušené zobrazení; tento způsob je vhodný zejména pro výkresy s velkým množstvím
spojovacích součástí (viz 4).
Se zřetelem k velmi rozdílným požadavkům průmyslu sestává ISO 5845 ze dvou částí. Část 1 platí
především pro kovové konstrukce. Část 2 platí především pro letecká zařízení. Obě části normy se
mají rovněž používat v jiných odvětvích.

1 Předmět normy
Tato část ISO 5845 uvádí zobrazování čelního pohledu na nýty na výkresech leteckých technických
zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

