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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14253-1:2013) vypracovala technická komise 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 zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14253-1:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14253-1:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 14253-1:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato část ISO 14253 je normou geometrických specifikací produktu (GPS) a může být považována za
obecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 4, 5 a 6 všech článků řetězu norem
v obecné matici GPS.

ISO/GPS Masterplan, jak je v ISO/TR 14638 uvedeno, dává přehled o systému ISO/GPS, jehož částí je
tento dokument. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 platí v tomto dokumentu a výchozí
rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 platí pro specifikace v souladu s tímto dokumentem, není-
li indikováno jinak.

Podrobnější informace o vztahu této části ISO 14253 k jiným normám a k modelu matice GPS viz
přílohu A.

Odhadovaná nejistota měření má být zohledněna, pokud má být rozhodnuto o shodě nebo neshodě se
specifikací.

Problém vznikne tehdy, když výsledek měření leží blízko horní nebo dolní meze specifikace. Potom
prokázání shody nebo neshody se specifikací není možné, protože výsledek měření plus nebo minus
rozšířená nejistota jednu z mezí specifikace nezahrnuje.

Proto má být mezi dodavatelem/zákazníkem učiněna dohoda, aby bylo možno řešit problémy, které



se mohou vyskytnout. Tato část ISO 14253 popisuje, jak s nejistotou zacházet a nabízí pravidla
rozhodování o prokazování shody a neshody se specifikací.

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 14253 stanoví pravidla pro stanovení shody nebo neshody s danými tolerancemi
pro charakteristiky obrobku (nebo souboru obrobků) nebo mezí maximálních dovolených chyb pro
metrologické charakteristiky měřidel, s ohledem na nejistotu měření.

Tato pravidla jsou různá pro tolerance jednotlivých obrobků a tolerance souborů obrobků.

Tato mezinárodní norma kromě jiného stanovuje pravidla pro případy, kdy nemůže být jasně
rozhodnuto o prokázání (shody nebo neshody se specifikací), tzn., pokud výsledek měření padne do
rozsahu nejistoty (viz 3.23), který je v okolí mezí specifikace.

Tato část ISO 14253 platí pro specifikace stanovené v obecných normách GPS (viz ISO/TR 14638),
které byly vypracovány ISO/TC 213, včetně

specifikace obrobku/souboru obrobků (obvykle dané jako horní toleranční mez nebo dolní toleranční mez nebo●

oboje), a;
specifikací měřidel (obvykle dané jako maximální dovolené chyby).●

Tato část ISO 14253 platí jen pro charakteristiky vyjádřené jako číselné hodnoty veličiny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


