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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14405-2:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové
a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290
„Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“, jejíž sekretariát zabezpečuje
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2012.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech
patentových práv.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,



Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14405-2:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 14405-2:2011 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část ISO 14405 je normou geometrických specifikací produktu (GPS) a je považována za
všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ve všeobecné matici GPS ovlivňuje článek 1 řetězce
norem vzdálenosti a poloměru a články 1, 2 a 3 řetězce norem úhlu.

ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož tento
dokument je částí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto dokumentu
a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu
s tímto dokumentem, není-li jinak indikováno.

Pro rozměry jiné než lineární rozměry je nejednoznačný požadavek, pokud platí na skutečný obrobek.
Přítomnost tvaru a úchylek úhlu na všech skutečných obrobcích, které jsou vyrobeny pod těmito
nejednoznačnými požadavky, tj. to je nejednoznačnost specifikace.

Je třeba si uvědomit, že této nejasné specifikaci je nutné se vyhnout tolerováním rozměrových prvků
v souladu s normou ISO 14405-1. Pro všechny ostatní rozměry je použito geometrické tolerování
k řízení nejasnosti specifikace.

Pro více detailních informací o vztahu této části ISO 14405 k jiným normám a k matici GPS viz přílohu
B.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14405 ilustruje použití geometrického tolerování rozměrů, které nejsou lineárními
rozměry, aby se zabránilo nejednoznačnosti, které způsobuje použití ± tolerování těchto rozměrů. To
se vztahuje jak na lineární, tak úhlové rozměry, vyjma rozměru rozměrového prvku.

Tolerování rozměrů může být indikováno ± tolerováním nebo geometrickým tolerováním.

Nejednoznačnost způsobená použitím ± tolerováním rozměrů jiných než lineárních rozměrů (pro
individuální tolerance a geometrické tolerance v souladu s např. ISO 2768-1 a ISO 8062-3) je
vysvětlena v příloze A.

POZNÁMKA 1 Obrázky, jak jsou uvedeny v této části ISO 14405, pouze ilustrují text a nejsou určeny
k odrazu skutečného využití. Obrázky jsou tedy zjednodušeny k indikaci pouze relevantních principů.
POZNÁMKA 2 Pro indikace tolerování rozměrů viz následující:

ISO 14405-1 pro lineární rozměry;●

ISO 2538 pro klíny;●

ISO 3040 pro kužely.●

POZNÁMKA 3 Pravidla geometrického tolerování jsou uvedena v ISO 1101.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


