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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 mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk.
ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.
Hlavní úlohou technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. Norma ISO nezodpovídá za žádná ustanovení těchto patentových práv.
Mezinárodní norma ISO 10285 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska, subkomisí
SC 11, Lineární pohybová kuličková ložiska.
Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10285:1992), je jeho technickou revizí.
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Úvod
Lineární kuličková pouzdra umožňují pohyb přímočarý, nikoliv rotační. Objímkový typ lineárního
kuličkového pouzdra podle této mezinárodní normy využívá určitý počet kuliček obíhajících v
uzavřené smyčce ve válcovém pouzdře nasunutém na hřídeli.
Lineární kuličková pouzdra musí splňovat jedno nebo více z následujících kritérií:
a) volný pohyb s nízkým třením bez drhnutí a vibrací;
b) nízkou sílu vyvolanou lineárním pohybem hřídele v pouzdře.
Tyto požadavky, stejně jako další, mohou být vhodně použity u různých typů lineárních kuličkových
pouzder (uzavřený, stavitelný a otevřený typ). Vhodný výběr typu pouzdra a jeho specifikaci stanoví
dohoda mezi výrobcem a uživatelem.
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní rozměry, tolerance a definice pro lineární kuličková
pouzdra.
Platí pro rozměrové řady podle Tabulky 1.
-- Vynechaný text --

