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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.
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.html).
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.
Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu,
subkomisí SC 6 Strojírenská dokumentace ve spolupráci s Evropským normalizačním výborem
(CEN), technickou komisí CEN/SS F01 Technické výkresy, podle Dohody o technické spolupráci mezi
ISO a CEN (Vídeňská dohoda).
Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 6414:1982), které bylo technicky
revidováno.
Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou následující:
– struktura aktualizována podle Směrnice ISO/IEC, část 2;
– aktualizace odkazů na dokumenty a bibliografie;
– přidání termínu průhlednost, pokud jde o pozorování a plášťovou nádobu (viz 4.2 a obrázek 1);
– odstranění indikace povrchové úpravy, která není jednoznačná pro výrobky ze skla;
– aktualizace indikace vyměnitelných kuželových zábrusů (viz obrázek 3);
– indikace vyměnitelných kulových zábrusů a doplnění obrázku (viz 6.2 a obrázek 4);
– doplnění indikace vnějšího a vnitřního průměru pro tenkostěnné výrobky;

– aktualizace indikací průměru tenkostěnných výrobků (viz obrázky 7 až 9);
– Obrázek 18 b), přidána čára neurčitého přechodu pro srovnání s obrázkem 18 a), zjednodušený
výkres;
– Obrázek 17 z předchozího vydání je aktualizován, aby se změnila velikost písma v rámci
rozměrových proporcí (viz obrázek 19).
Jakákoli zpětná vazba nebo dotaz na tento dokument by měl být směřován na národní normalizační
orgán. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

Úvod
V tomto dokumentu obrázky pouze ilustrují text a neměly by být považovány za příklady návrhu.
Z tohoto důvodu jsou obrázky zjednodušené a nejsou v měřítku.
Pro zajištění jednotnosti jsou všechny obrázky v tomto dokumentu nakresleny metodou promítání
v prvním kvadrantu. Mělo by být zřejmé, že promítání ve třetím kvadrantu může být stejně dobře
použitelné, aniž by byly dotčeny stanovené zásady.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje pravidla a zásady pro konkrétní použití v technických výkresech výrobků
ze skla,
například pro výrobky z laboratorního skla nebo skla používaného v jiných technických oborech.
Optické součásti nejsou však v dokumentu obsaženy.NP1)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

)

ČSN ISO 128-34:2002, která přejímala ISO 128-34:2001, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

)

ČSN ISO 128-50:2002, která přejímala ISO 128-50:2001, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[1]

[2]

NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Zhotovování výkresů pro optické prvky a soustavy, viz soubor
ISO 10110.

