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Taps for thread cutting; Nomenclature of the main types and terminology (ISO 5967:1981)

Tarauds, nomenclature des types principaux et terminologie (ISO 5967:1981)
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This national standard is identical with EN 25 967:1989 and is published with the permission of
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Národní Předmluva



 

Citované normy

 

ISO 529 dosud nezavedena

ISO 2283 dosud nezavedena

ISO 2284 dosud nezavedena

ISO 2857 zavedena v ČSN EN 22 857 Závitníky s broušeným závitem pro metrické závity ISO s
tolerančními poli od 4H do 8H a 4G do 6G pro normální a jemné závity. Výrobní tolerance závitové
části

ISO 3002-1 zavedena v ČSN ISO 3002-1 Řezné nástroje. Geometrie aktivní části řezných nástrojů.
Základní pojmy

ISO 5967 zavedena v ČSN EN 25 967 Závitníky. Názvosloví a zatřídění základních typů

 

Ostatní souvisící normy

 

ČSN 22 3006 Závitníky nebroušené s tolerančními poli 2N a 3N. Rozměry a tolerance závitové části
ČSN 22 3010 Ruční krátké závitníky sadové na metrické závity

ČSN 22 3030 Sadové nástrčné závitníky na metrické závity

ČSN 22 3062 Maticové závitníky s dlouhou závitovou částí na metrické závity

ČSN 22 3074 Závitníky maticové na metrické závity. Základní rozměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN EN 25 967:1990 Gewindebohrer; Benennungen der wichtigsten Formen und Begriffe (ISO 5967:
1981) (Závitníky. Názvosloví a zatřídění základních typů)
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Porovnání s mezinárodní normou

 

Norma ČSN EN 25967 je shodná s mezinárodními normami EN 25967:1989 a ISO 5967:1981.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: PDY/řezání závitů, PUC.T/závitořezné nástroje, PVG/nástroje na
závity, PVG.C/závitníky, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice, LBQ.Q/ilustrace, LBB.M/jazyky,
LBB.MEF/anglický jazyk, LBB.MCB/francouzský jazyk, LBB.MGB/ruský jazyk, LBB.MEB/německý jazyk,
AYD.L/Itálie

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NAREX, a. s., Ždánice, IČO 658 260, Eduard Medřický

 

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková
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Říjen 1989

 



MDT 621.993.1:001.4

 

Deskriptory: Power-operated tool, tap, profesional terms, nomenclature

 

ZÁVITNÍKY

NÁZVOSLOVÍ A TŘÍDĚNÍ ZÁKLADNÍCH TYPŮ

Překlad z německé verze

 

Taps for thread cutting;

Nomenclature of the main

types and terminology

(ISO 5967:1981)

 

Tarauds; nomenclature

des types principaux

et terminologie

(ISO 5967:1981)

 

Gewindebohrer; Benennungen

der wichtigsten Formen

und Begriffe

(ISO 5967:1981)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 6. 9. 1989 a je shodná s uvedenou normou ISO.
Členové ČEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem spolu s bibliografickými údaji lze na požádání obdržet
v Ústředním sekretariátu nebo u kterékoliv členské země CEN/CENELEC.



 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních jazykových verzích (anglické, francouzské a
německé). Stejný status jako oficiální verze má i překlad do kteréhokoli národního jazyka provedený
jako autorizovaný překlad členské země CEN/CENELEC  a zaregistrovaný u Ústředního sekretariátu.

 

Členy CEN/CENELEC  jsou národní normalizační organizace a národní elektrotechnické komise Belgie,
Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska,
Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel

Strana 4

Historie vzniku

 

Na základě výsledku průzkumu rozhodla technická komise CEN předložit k odsouhlasení mezinárodní
normu ISO 5967:1981 Závitníky. Názvosloví a zatřídění základních typů

 

Výsledek byl pozitivní.

 

Prohlášení

 

Text mezinárodní normy ISO 5967:1981 byl schválen evropskou komisí CEN jako evropská norma bez
jakýchkoliv úprav podle společných ustanovení CEN/CENELEC. Tato norma je  závazná pro následující
země: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko,
Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 



1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma pro závitníky k výrobě závitů ISO obsahuje nejdůležitější typy závitníků a
jejich rozměry a udává odpovídající pojmenování ve třech oficiálních jazycích.

 

Tato mezinárodní norma má  sloužit uživatelům a výrobcům jako vodítko. Uvedené obrázky mají
sloužit k objasnění terminologie, poněvadž provedení závitníku může být různé podle výrobce.

 

Tato mezinárodní norma obsahuje:

 

- pojmenování nejdůležitějších typů závitníků (odstavec 3);

 

- znak řezné části (odstavec 4);

 

- sadové závitníky (odstavec 5);

 

- rozměry závitníků (odstavec 6);

 

- profil závitu závitníků (odstavec 7);

 

Dále jsou pro určitá pojmenování  rozměrů  uvedeny zkratky.

 

POZNÁMKA - dodatečně k pojmenování ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) přináší tato
mezinárodní norma i odpovídající pojmenování v němčině a italštině. Tato pojmenování byla převzata na přání technické
komise ISO/TC 29 a byla uveřejněna na odpovědnost členské organizace Německa (DIN) a Itálie (UNI). Za oficiální je však
považováno pouze pojmenování v oficiálních jazycích ISO.

 

-- Vynechaný text --


