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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,



část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. 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 dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 230-7 vypracovala technická komise ISO/TC 39 Obráběcí stroje, subkomise SC2, Podmínky
zkoušek pro obráběcí stroje na kov.

ISO 230 sestává z následujících částí, pod obecným názvem Zásady zkoušek obráběcích strojů:

Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění●

Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách obráběcích strojů●

Část 3: Určení tepelných vlivů●

Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů●

Část 5: Určení emise hluku●

Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)●

Část 7: Geometrická přesnost os rotace●

Část 9: Odhad nejistoty měření pro zkoušky obráběcích strojů podle série ISO 230, základní rovnice [Technická●

zpráva]

Následující část se připravuje:

Část 8: Určení úrovně vibrací [Technická zpráva]●

1 Předmět normy

Tato část ISO 230 je zaměřena na normalizování metod specifikace a zkoušek geometrické přesnosti
os rotace použitých v obráběcích strojích. Vřetena, rotační hlavy a rotující a naklápěcí stoly
obráběcích strojů vytvářejí osy rotace, které také mají nechtěné pohyby v prostoru jako výsledek
vícenásobných zdrojů chyb.

Tato část ISO 230 pokrývá následující vlastnosti vřeten:

chybné pohyby os rotace;●

posuny os vyvolané rychlostí.●

Další důležité vlastnosti vřeten, jako teplotně ovlivněné posuvy os a posuvy os vyvolané změnami
teploty environmentu, jsou pojednány v ISO 230-3.

Tato část ISO 230 nepokrývá následující vlastnosti vřeten:

přesnost úhlového polohování (viz ISO 230-1 a ISO 230-2);●

házení povrchů a součástí (viz ISO 230-1);●

specifikace rozhraní držáků nástrojů;●

měření inerciálních vibrací (viz ISO 230-8);●

měření hluku (viz ISO 230-5);●

rozsah a přesnost rychlosti otáčení (viz ISO 10791-6 a ISO 13041-6);●

měření vyvážení nebo metod (viz ISO 1940-1 a ISO 6103);●

ztráta běhu naprázdno (ztráta výkonu);●

teplotní drift (viz ISO 230-3).●



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


