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Acceptance conditions for boring and milling machines with horizontal spindle. Testing of the
accuracy. Part 0: General introduction

Conditions de réception des machines à aléser et à fraiser horizontale. Contrôle de la précision. Partie
0: Introduction générale

Abnahmebedingungen für Bohrwerke mit horizontaler Spindel-Genauigkeitsprüfungen, Teil 0:
Allgemeine Einführung

 

Tato norma obsahuje ISO 3070/0:1982.
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správnost, BL/BY/zkoušení, AP/AW/obecné pojmy
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Přejímací podmínky vodorovných ISO 3070/0
vyvrtávaček. Zkoušky přesnosti. Druhé vydání
Část 0: Všeobecné údaje 1982-11-01

 

MDT 621.914.4

Deskriptory: machine tools, boring machines, milling machines, testing conditions,
vocabulary.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
společností (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý
člen ISO může být členem technické komise, o jejíž činnost se zajímá. Práce se zúčastňují i
mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ke schválení před
jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma 3070/0 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje

 

Toto druhé vydání bylo přímo předloženo Radě ISO, ve shodě s článkem 6.1 části 1 Směrnice pro
technickou práci ISO. Tím se ruší a nahrazuje první vydání (tj. ISO 3070/0-1975), které bylo schváleno
těmito členy:

 

Rakousko                Japonsko                    Thajsko

Bulharsko               Mexiko                      Turecko



Československo          Nový Zéland                 Velká Británie

Francie                 Rumunsko                    USA

Německo                 Jižní Afrika                SSSR

Maďarsko                Španělsko                   Jugoslávie

Indie                   Švédsko

Itálie                  Švýcarsko

 

Nesouhlas s dokumentem z technických důvodů vyslovil následující člen:

 

                        Belgie

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Aby se předešlo rozporům při provádění zkoušek, definuje tato část normy strojní operace prováděné
na vodorovných vyvrtávačkách a popisuje rozdílné typy těchto strojů.

 

Stroje jsou zařazeny do tří následujících skupin:

a) vyvrtávačky stolové (viz 3.1),

b) vyvrtávačky s příčným stolem (viz 3.2)

c) vyvrtávačky deskové (viz 3.3).

 

Navíc je uvedeno názvosloví jednotlivých částí strojů v jazyku anglickém, francouzském, ruském,
německém a italském.

 

POZNÁMKA - Mimo názvů používaných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) jsou uvedeny
ještě odpovídající názvy v němčině a italštině, doplnění bylo provedeno na žádost technické komise ISO 39 a bylo
publikováno se zodpovědností členů Německa (DIN) a Itálie (UNI). Za názvy ISO mohou být považovány pouze názvy v
oficiálních jazycích.

 



-- Vynechaný text --


