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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 25178-1:2016) 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 října 2016 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 října 2016.

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.

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

Dokument ISO 25178-1:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 25178-1:2016 bez jakýchkoliv
modifikací.
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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).

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. Za tento dokument je odpovědná komise komisí ISO/TC 213
Geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 Geometrické požadavky na výrobky
a jejich ověřování.

ISO 25178 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Textura povrchu: Plocha:

–    Část 1: Indikace textury povrchu

–    Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

–    Část 3: Operátory specifikací

–    Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu

–    Část 70: Fyzické měřicí standardy (etalony)

–    Část 71: Softwarové měřicí standardy (etalony)

–    Část 72: XML formát souboru x3p

–    Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

–    Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)

–    Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie
s fázovým posuvem)

–    Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry)

http://www.iso.org/directives
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html


–    Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda)

–    Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (změna zaostření)

–    Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje

Následující části jsou v přípravě:

–    Část 4: Srovnávací pravidla

–    Část 5: Operátory ověření

–    Část 600: Metrologické charakteristiky pro měřicí metody topografie plochy1)

–    Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie)

–    Část 700: Kalibrace a ověřování metrologických charakteristik měřicích přístrojů topografie
plochy



Úvod
Tato část souboru ISO 25178 je normou geometrické specifikace produktu a považuje se za obecnou
normu GPS (viz ISO 14638). Ovlivňuje článek A v řetězci norem pro texturu povrchu plochy.

ISO GPS Masterplan uvedený v ISO 14638 poskytuje přehled o systému ISO GPS, jehož součástí je
tato část ISO 16610. Základní pravidla ISO GPS uvedená v ISO 8015 jsou použitá v tomto
dokumentu. Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO 14253-1 jsou použitá ke specifikacím
zhotoveným v souladu s tímto dokumentem, není-li uvedeno jinak.

Více podrobných informací o vztahu tohoto dokumentu k maticovému modelu GPS je uvedeno
v příloze F.

Tato část ISO 25178 se týká indikace textury povrchu plochy.



1 Předmět normy
Tato část ISO 25178 specifikuje pravidla pro indikaci textury povrchu plochy v technické
dokumentaci produktu (např. výkresy, specifikace, smlouvy, zprávy) pomocí grafických značek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN ISO 1101:2014, která přejímala ISO 1101:2012, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy normou ISO 1101:2017 a je dostupná v informačním centru ČAS.

2)    Nové požadavky na indikaci textury povrchu profilu jsou uvedeny v ISO 21920-1.

1)    Část 600 má obsahovat ustanovení, která jsou společná s ostatními částmi ISO 25178
patřícími do šestistovkové skupiny. Jakmile bude část 600 předložena jako konečný návrh
mezinárodní normy, budou z ostatních částí šestistovkové skupiny odstraněna ustanovení,
která jsou pak duplicitní s ustanoveními části 600.


