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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů 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 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 v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou podléhat
patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.
Mezinárodní norma ISO 5408 byla připravena technickou komisí ISO/TC 1 Závity.
Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 5408:1983), které bylo technicky revidováno.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje základní termíny a definice používané u závitů v angličtině
a francouzštině. Tyto termíny jsou používány u symetrických závitů a nesymetrických závitů nebo
válcových závitů a kuželových závitů.
Jestliže k definici náleží více než jeden termín, dává se přednost preferovanému termínu, který je psán
tučným písmem.
Termíny, pro které nejsou definice zahrnuty v textu, jsou uvedeny v příloze A.
POZNÁMKA Kromě termínů používaných v angličtině a francouzštině, dvou ze tří oficiálních jazyků ISO,
tento normativní dokument uvádí odpovídající termíny v němčině, čínštině, japonštině a švédštině (viz
přílohu B); jsou publikovány pod odpovědností členských orgánů pro Německo (DIN), Čínu (SAC),
Japonsko (JISC) a Švédsko (SIS) a jsou uvedeny jen pro informaci. Pouze termíny, které jsou uvedeny
ve dvou oficiálních jazycích, jsou považovány za termíny ISO.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

