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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 zastoupen v této
komisi. 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.

Mezinárodní normu ISO 5252 vypracovala technická komise ISO/TC 5 Potrubí z železných kovů –
Ocelové trubky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání ISO 5252:1977, Standardizované mezní úchylky
tloušťky stěny, které byly revidovány z technického hlediska.

Úvod

Tato mezinárodní norma sdružuje dohromady většinu mezních rozměrových úchylek použitých
v ISO/TC 5/SC 1 Ocelové trubky, při sestavování mezinárodních norem týkajících se ocelových trubek.

Tato norma je určena k použití jako základní dokument pro všechny technické komise, které se
zabývají normalizací ocelových trubek.

V případě, že to není možné, má být tento dokument použit jako norma pro definici výrobku.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje systémy mezních úchylek, které mají být použity k normalizaci
ocelových trubek (výrobkových norem).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


