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Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 14405-1:2010) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213
„Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí
CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“, jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2011 dát status národní technické normy, a to
buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní technické normy,
které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo
všech patentových práv.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14405-1:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 14405-1:2010 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část ISO 14405 je normou geometrických specifikací produktu (GPS) a je považována za
všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 1 až 3 řetězce norem rozměru.

ISO/GPS směrný plán poskytuje v ISO/TR 14638 přehled systému ISO/GPS, kterého je tato část
součástí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto normativním dokumentu
a pravidla výchozího rozhodnutí dané v ISO 14253-1 se vztahují ke specifikacím uvedeným v souladu
s tímto normativním dokumentem, pokud není uvedeno jinak.

Pro více detailních informací o vztahu této části ISO 14405 k jiným normám a k matici GPS viz přílohu
D.

Vyrobené obrobky vykazují úchylky od ideálního geometrického tvaru. Skutečná hodnota velikosti
rozměrového prvku je závislá na tvaru úchylek a na použitém specifickém typu rozměru.

Typ rozměru rozměrového prvku bude použit v závislosti na funkci obrobku.



K indikování typu rozměru na výkrese může být použit modifikátor specifikace pro řízení funkce prvku
a metody hodnocení.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14405 ustanovuje výchozí operátory specifikace pro lineární rozměr a definuje počet
specifických operátorů specifikace pro lineární rozměr rozměrového prvku typů „válec“ a „dva
paralelní protilehlé povrchy“. Tato norma určuje pro tyto lineární rozměry modifikátory specifikace
a indikaci na výkresech. Tato část ISO 14405 pokrývá následující lineární rozměry:

místní rozměr;●

rozměr mezi dvěma body;●

sférický rozměr;●

rozměr průřezu;●

rozměr části;●

globální rozměr;●

přímý globální lineární rozměr;●

rozměr nejmenších čtverců;●

maximální vepsaný rozměr;●

minimální opsaný rozměr;●

nepřímý globální lineární rozměr;●

vypočtený rozměr;●

průměr z obvodu;●

průměr z plochy;●

průměr z objemu;●

uspořádána rozměrová řada;●

maximální rozměr;●

minimální rozměr;●

průměrný rozměr;●

střední rozměr;●

střední rozsah rozměru;●

rozsah rozměru.●

Tato část ISO 14405 určuje tolerance lineárních rozměrů, které jsou:

+ a/nebo – mezní úchylka (např. 0/–0,019) (viz obrázek 9);●

horní mezní rozměr (ULS) a/nebo dolní mezní rozměr (LLS) (např. 15,2 max., 12 min. nebo 30,2/30,181) (viz●

obrázek 11);
ISO kód toleranční třídy v souladu s ISO 286-1 (např. 10 h6) (viz obrázek 10)●

s nebo bez modifikátorů (viz tabulku 1 a 2).

Tato část ISO 14405 poskytuje sadu nástrojů k vyjádření různých typů charakteristických rozměrů.
Nepředstavuje žádné informace na vztahy mezi funkcí nebo použitím a charakteristickým rozměrem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


