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Tool holders with rectangular shank for indexable inserts – Part 12: Style S

Porte-plaquette a queue rectangulaire pour plaquettes amovibles – Partie 12: Forme S

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5610-12:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5610-12:2010. It was translated
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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 organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. 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 normativního dokumentu mohou podléhat
patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.

ISO 5610-12 byla připravena technickou komisí ISO/TC 29 Nářadí, subkomisí SC 9 Nástroje s břitovými
destičkami.

Toto první vydání ISO 5610-12 společně s ISO 5610-1, ISO 5610-2, ISO 5610-3, ISO 5610-4, ISO 5610-
5, ISO 5610-6, ISO 5610-7, ISO 5610-8, ISO 5610-9, ISO 5610-10, ISO 5610-11, ISO 5610-13, ISO
5610-14 a ISO 5610-15 ruší a nahrazuje ISO 5610:1998.

ISO 5610 sestává z následujících částí se společným názvem Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou
pro vyměnitelné břitové destičky:

Část 1: Všeobecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů●

Část 2: Druh A●

Část 3: Druh B●

Část 4: Druh D●

Část 5: Druh F●

Část 6: Druh G●

Část 7: Druh J●

Část 8: Druh K●

Část 9: Druh L●

Část 10: Druh N●

Část 11: Druh R●

Část 12: Druh S●

Část 13: Druh T●

Část 14: Druh H●

Část 15: Druh V●

1 Předmět normy



Tato část ISO 5610 specifikuje nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou druhu S, tj. s odsazenou
stopkou a úhlem nastavení ostří kr = 45° pro boční řezání.

Tyto nástrojové držáky jsou primárně určeny pro vyměnitelné břitové destičky vyrobené z tvrdokovu
nebo jiných řezných materiálů určených k montáži do upínek a používané k obráběcím operacím.

POZNÁMKA Značky rozměrů uvedené v tabulce v této části ISO 5610 a odpovídající upřednostňované
značky vlastností určené v ISO/TS 13399-2 a ISO/TS 13399-3 jsou dány v ISO 5610-1:2010 tabulce
A.1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


