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Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 129-1 zavedena v ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování
a tolerování – Část 1: Obecné zásady

ISO 129-4 dosud nezavedena

ISO 5261:1995 zavedena v ČSN EN ISO 5261:2000 (01 3142) Technické výkresy – Zjednodušené
označování tyčí a profilů

ISO 657-1 nezavedena

ISO 657-2 nezavedena

ISO 657-16 nezavedena1)

ISO 657-18 nezavedena

ISO 657-21 nezavedena

ISO 10209 zavedena v ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny
vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci



Souvisící ČSN

ČSN EN 10079 (42 0044) Definice ocelových výrobků

ČSN EN 12258-1 (42 1403) Hliník a slitiny hliníku – Termíny a definice – Část 1: Obecné termíny

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Definice ocelových výrobků jsou uvedeny v ČSN EN 10079 a definice výrobků z hliníku a slitin hliníku
jsou uvedeny v ČSN EN 12258-1. Definice výrobků z mědi a slitin mědi jsou uvedeny v příslušných
normách výrobků (například ČSN EN 1652 pro desky a plechy).

Norma ČSN EN 10079 definuje plech jako výrobek plochý za tepla válcovaný s volně tvarovanými
hranami,
přičemž tenký plech (sheet) má tloušťku do 3 mm a tlustý plech (plate) má tloušťka 3 mm a více.

Norma ČSN EN 12258-1 definuje plech (sheet) jako plochý válcovaný výrobek s pravoúhlým příčným
průřezem a jmenovitou tloušťkou od 0,2 mm do 6 mm, se zaříznutými, zastřiženými nebo ořezanými
hranami. Dále definuje desku (plate) jako plochý válcovaný výrobek s pravoúhlým příčným průřezem
a tloušťkou 6 mm a více.

Norma ČSN EN 1652 definuje plech (sheet) jako plochý válcovaný výrobek s pravoúhlým příčným
průřezem a jmenovitou tloušťkou od 0,2 mm do 10 mm (včetně), dodávaný se zastřiženými nebo
ořezanými hranami. Dále definuje desku (plate) jako plochý válcovaný výrobek pravoúhlého příčného
průřezu a jmenovitou tloušťkou větší než 10 mm.

Za tyč (bar) se považuje plný tvářený výrobek, který je dlouhý ve srovnání se svým příčným
průřezem a který je kruhový, čtvercový, obdélníkový (mimo plechy a dráty), šestihranný nebo
osmihranný, obvykle dodávaný
v přímých délkách.

Profil (profile) se definuje jako tvářený výrobek, který je dlouhý ve srovnání s rozměry jeho příčného
průřezu a který má jiný tvar než plech, deska, tyč, drát nebo fólie (pro profily se někdy v angličtině
používají termíny shape nebo section).

Za plný profil (solid profile) se považuje profil, jehož příčný průřez nemá žádnou dutinu.

Trubka (tube) se definuje jako výrobek kruhového nebo mnohoúhelníkového (polygonálního)
příčného průřezu otevřeného na obou koncích.

Za dutý profil (hollow profile; hollow section) se považuje profil, jehož příčný průřez má jednu nebo
více dutin. Jedná se například o trubky bezešvé nebo svařované kruhového, čtvercového,
obdélníkového nebo eliptického příčného průřezu, které se používají jako konstrukční prvek,
například v ocelových konstrukcích, u jeřábů, podvozků vozidel, zábradlí apod.

Užívá se i termín tenkostěnný profil (thin-walled profile), za který se považuje hotový hutní výrobek
různě složitého příčného průřezu, vyrobený tvářením za studena z pásů, popř. tažením za studena ze
svařovaných trubek.



Otevřené tenkostěnné profily jsou profily vyráběné tvářením za studena z pásů válcovaných za tepla
nebo
za studena. Uzavřené tenkostěnné profily jsou profily vyráběné tvářením nebo tažením za studena ze
svařovaných trubek, popř. tvářením za studena s přímým svařováním válcovaných pásů.

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 6.1 a tabulce 3 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která uvádí souvisící zásady kótování.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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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 v této technické
komisi zastoupen. 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.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových práv obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomise
SC 6 Strojírenská dokumentace.

Seznam všech částí souboru ISO 129 lze nalézt na webových stránkách ISO.

file:///protectorusersvolejnikovaNORMY129-1www.iso.orgdirectives
file:///protectorusersvolejnikovaNORMY129-1www.iso.orgpatents
file:///protectorusersvolejnikovaNORMY129-1www.iso.orgisoforeword.html


1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje kótování kovových konstrukcí složených hlavně z plechů, tyčí a profilů,
které se uvádí na výkresech pro obecné použití.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ISO 657-16:1980 je zrušena.


