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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členských organizací ISO)). Mezinárodní normy obvykle připravují 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 normy se navrhují podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 2.
Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé elementy tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.
ISO 10135 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické specifikace
produktu a jejich ověřování.
Druhé vydání ruší a mění první vydání (SO 10135:1994) a je jeho technickou revizí.
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Úvod
Tato mezinárodní norma je normou dokumentu technického produktu (TPD) (připravená v ISO/TC 10),
ale také slouží jako norma geometrické specifikace produktu (GPS) (připravená v ISO/TC 213) a je
pokládána za normu doplňující proces specifikace tolerancí (viz ISO/TR 14638). Má vliv na články 1 a 2
řetězu mezinárodních norem pro formování.
Bližší informace o vztahu této ISO 10135 k jiným normám a GPS viz maticový model v příloze B.
Materiály které jsou formovány mohou být v pevném, těstovitém nebo tekutém stavu.
V případě objednávky tvarovaných součástí je potřeba respektovat účelový faktor procesu formování
a návrhu formy, který má vliv na vzhled součásti.
Často je nutné v objednávce mírně změnit zamýšlenou geometrii součásti a vyhnout se
nedokonalostem povrchu (například příčinou může být snížení předpokládaného teplotního smrštění
materiálu) a v požadavku umožnit vyjmutí součásti z formy. Různé potřebné komponenty formy
oddělující povrchy, hradla, nálitky, průduchy, vyhazovače atd. mohou ale také vykazovat nezbytné
nedokonalosti povrchu. Proto výsledná tvarovaná součást bude vystavena úchylkám od ideálního
geometrického tvaru. Kontrola těchto úchylek je v požadavku dosažení zamýšlené funkce a zajištění
tvarované součásti a může být opakována, pokud musí být forma nahrazena (například při poruše).
Takové dovolené úchylky má být indikovány a specifikovány v technických výkresech.
Tvarované součásti, odlitky a výkovky jsou součástmi vyráběné s použitím formy, například foukáním,
vstřikováním, odléváním nebo kováním. Úsporné použití termínu „tvarovaná součást“ v textu této
mezinárodní normy pokrývá výlisky, odlitky nebo výkovky.
Tolerance specifikované pro odlévání mohou určovat metodu odlévání. Proto se doporučuje před
dokončením návrhu nebo objednávky konzultace zákazníka se slévárnou a projednání:
a)

navrhovaného tvaru odlitku a požadované přesnosti;

b)

požadavku na opracování;

c)

metody odlévání;

d)

počtu vyráběných odlitků;

e)

souhrnu vybavení pro odlévání;

f)
g)

údajů plánovaného systému ve shodě s ISO 5459;
slitiny k odlévání;

h) některých specielních požadavků, například individuelních rozměrových a geometrických
tolerancí, tolerancí poloměrů zaoblení a individuelní podpory výroby.
Ačkoliv obrázky v této mezinárodní normě jsou prezentovány v průmětně prvního kvadrantu, mohou
stejně dobře být prezentovány s použitím průmětny třetího kvadrantu.
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma uvádí pravidla a zvyklosti pro indikaci požadavků na tvarované součásti v
technické dokumentaci výrobku. Také specifikuje proporce a rozměry grafických značek použitých pro
jejich zobrazení.
POZNÁMKA Obrázky v této mezinárodní normě pouze objasňují text a nejsou zamýšleny pro zobrazení
skutečných aplikací. V důsledku toho jsou obrázky zjednodušeny a neúplně kótovány a tolerovány,
nebo» představují jen obecné principy, použité v určité technické oblasti.

-- Vynechaný text --

