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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 14405-1:2016) 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 zabezpečuje
AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2017 dát 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 února 2017.
Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISOS 14405-1:2010.
V souladu s Vnitřními předpisy 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, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 14405-1:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 14405-1:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah
Strana

Evropská
předmluva.................................................................................................................................................
................................... 6
Předmluva.................................................................................................................................................
.................................................... 8
Úvod.........................................................................................................................................................
....................................................... 9
1......... Předmět
normy........................................................................................................................................................
...................... 10
2......... Citované
dokumenty................................................................................................................................................
..................... 11
3......... Termíny
a definice..................................................................................................................................................
...................... 11
4......... Modifikátory specifikace
a značky............................................................................................................................................. 24
5......... Výchozí operátor specifikace
rozměru...................................................................................................................................... 27
5.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 27
5.2...... Výchozí operátor specifikace ISO GPS
rozměru..................................................................................................................... 27
5.3...... Výchozí operátor specifikace GPS rozměru platný pro
výkres............................................................................................. 28
6......... Indikace speciálních operátorů specifikace rozměru na
výkresu........................................................................................ 29
6.1...... Základní
specifikace................................................................................................................................................
..................... 29
6.1.1...
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 29
6.1.2... Pravidla pro indikaci základní specifikace

GPS...................................................................................................................... 29
6.1.3... Pravidla pro indikaci základní specifikace rozměru
s modifikátory.................................................................................... 30
6.2...... Indikace speciálních operátorů
specifikace............................................................................................................................. 31
6.2.1... Jeden operátor specifikace pro obě meze (horní a dolní) rozměrové
charakteristiky..................................................... 31
6.2.2... Různý operátor specifikace pro horní mezní rozměr a dolní mezní
rozměr...................................................................... 33
6.2.3... Více než jedna rozměrová specifikace lineárního rozměrového
prvku............................................................................. 34
6.3...... Tolerance uložení na výkresech
sestavy.................................................................................................................................. 36
7......... Indikace tolerovaného prvku, na kterém je určena rozměrová
charakteristika................................................................. 36
7.1...... Kompletní tolerovaný lineární rozměrový
prvek...................................................................................................................... 36
7.2...... Pevně vymezená část rozměrového
prvku.............................................................................................................................. 37
7.3...... Jakákoliv vymezená část rozměrového prvku stanovené
délky.......................................................................................... 37
7.4...... Jakýkoliv příčný průřez nebo jakýkoliv podélný průřez lineárního rozměrového
prvku.................................................. 38
7.5...... Rozměrová charakteristika ve stanoveném příčném průřezu rozměrového
prvku.......................................................... 40
7.6...... Požadavek stanovený individuálně pro více než jeden rozměrový
prvek......................................................................... 43
7.7...... Požadavek stanovený pro více prvků považovaných za jeden rozměrový
prvek............................................................. 43
7.8...... Pružné/poddajné
části..........................................................................................................................................................
........ 44
8......... Doplňková
indikace....................................................................................................................................................
.................. 44
Příloha A (normativní) Provedení a rozměry grafických

značek...................................................................................................... 45
Příloha B (informativní) Přehledové schéma uvádějící lineární
rozměr......................................................................................... 47
Příloha C (informativní) Zpracování dat pomocí modifikátorů formalizovaných
rozměrů.......................................................... 48
Příloha D (normativní) Rozměrové
charakteristiky.............................................................................................................................. 50
Příloha E (normativní) Grafická pravidla pro umístění a rozměry elementů rozměrové
specifikace....................................... 54
Příloha F (informativní) Vztah k maticovému modelu
GPS............................................................................................................... 57
Bibliografie...............................................................................................................................................
................................................... 58

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).
Upozorňuje se 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 prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents.html).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení 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: Foreword –
Supplementary information.
Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 Geometrické požadavky na výrobky
a jejich ověřování.
Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14405-1:2010), které bylo technicky
revidováno.
Hlavní změny oproti předcházejícímu vydání jsou následující:
– kapitoly 1 a 3, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.8, tabulky 1 a 2 a obrázky byly technicky revidovány;
– kapitola 8 a přílohy D a E byly přidány.
ISO 14405 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Tolerování rozměrů:
– Část 1: Lineární rozměry
– Část 2: Rozměry jiné než lineární a úhlové rozměry
– Část 3: Úhlové rozměry

Úvod
Tato část ISO 14405 je geometrickou specifikací produktu (GPS) a považuje se za obecnou normu
GPS (viz ISO 14638). Ovlivňuje články A až C pro rozměry v řetězci norem.
Maticový model ISO GPS uvedený v ISO 14638 poskytuje přehled o systému ISO GPS, jehož součástí
je tato část ISO 14405. Základní pravidla ISO GPS uvedená v ISO 8015 jsou použitá v této části
ISO 14405. Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO 14253-1 jsou použitá ke specifikacím
vyhotoveným v souladu s touto částí ISO 14405, není-li uvedeno jinak.
Více podrobných informací o vztahu této části ISO 14405 k jiným normám a matici GPS je uvedeno
v příloze F.
Vyrobené součásti vykazují úchylky od ideálního geometrického tvaru. Skutečná hodnota rozměru
rozměrového prvku je závislá na úchylkách tvaru a na použitém specifickém typu rozměru.
Typ rozměru použitý na rozměrovém prvku závisí na funkci součásti.
Typ rozměru se může indikovat na výkresu pomocí modifikátoru specifikace pro řízení definice
prvku.

1 Předmět normy
Tato část ISO 14405 stanoví výchozí operátor specifikace (viz ISO 17450-2) pro lineární rozměr
a definuje řadu speciálních operátorů specifikace pro lineární rozměr rozměrového prvku, např.
„válec“, „koule“, „prstenec“1), „kružnice“, „dvě rovnoběžné protilehlé roviny“, nebo „dvě
rovnoběžné protilehlé přímky“.
Tato část také definuje modifikátory specifikace a indikace těchto lineárních rozměrů na výkresu.
Tato část ISO 14405 zahrnuje následující úhlové rozměry:
a) místní rozměr:
– dvoubodový rozměr;
– sférický rozměr;
– rozměr průřezu;
– dílčí rozměr:
b) globální rozměr:
– přímý globální lineární rozměr;
– rozměr daný nejmenšími čtverci;
– maximální rozměr vepsání;
– minimální rozměr opsání;
– minimax rozměr;
– nepřímý globální lineární rozměr;
c) vypočítaný rozměr:
– průměr z obvodu;
– průměr z plochy;
– průměr z objemu;
d) formalizovaný rozměr:
– maximální rozměr;
– minimální rozměr;
– průměrný rozměr;
– medián rozměr;
– střední rozměr rozpětí;

– rozpětí rozměrů;
– směrodatná odchylka rozměrů.
Tato část ISO 14405 stanovuje tolerance lineárních rozměrů takto:
– + a/nebo – mezní úchylky (např. 0/–0,019) (viz obrázek 11);
– horní mezní rozměr (ULS) a/nebo dolní mezní rozměr (LLS) (např. 15,2 max, 12 min, nebo
30,2/30,181) (viz obrázek 13);
– ISO kód toleranční třídy podle ISO 286-1 (např. 10 h6) (viz obrázek 12);
s nebo bez modifikátorů (viz tabulka 1 a 2).
Tato část ISO 14405 poskytuje sadu nástrojů k vyjádření několika typů rozměrových charakteristik.
Neposkytuje žádné informace o vztahu mezi funkcí nebo použitím a rozměrovou charakteristikou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)

Prstenec je rozměrovým prvkem, když je jeho řídicí (directrix) průměr stálý.

