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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 dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

ISO 10243 byla připravena technickou komisí ISO/TC 29 Nářadí, subkomisí SC 8 Nástroje pro lisování
a tváření.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10243:1991), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje technické specifikace pro tlačné pružiny vyrobené z drátu
pravoúhlého průřezu.

Nastavení parametrů v této mezinárodní normě jsou použitelné na pružiny, které lze nastavit. Tato
mezinárodní norma se nesnaží specifikovat samotnou kvalitu pružin, ne všech jejich rozměrů (tj.
průřez), jejich materiál nebo jejich délku životnosti.

Pružiny jsou klasifikovány v poměrech pružiny: lehká, střední, silná a extra silná. Pro každý poměr
pružiny je v této mezinárodní normě dáno barevné kódování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


