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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 21204:2020) 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 září 2020 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 září 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů 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, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 21204:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 21204:2020 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).

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:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické specifikace
produktu a jejich ověřování ve spolupráci s Evropským normalizačním výborem (CEN), technickou
komisí CEN/TC 290 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování, podle Dohody
o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Jakákoli zpětná vazba nebo dotaz na tento dokument by měl být směřován na národní normalizační
orgán. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Úvod
Tento dokument je geometrickou specifikací produktu (GPS) a považuje se za obecnou normu GPS
(viz ISO 14638). Ovlivňuje články řetězu A, B a C pro tvar, orientaci a umístění v řetězci norem, viz
příloha D.

Maticový model ISO GPS uvedený v ISO 14638 poskytuje přehled systému ISO GPS, jehož součástí je
tento dokument. 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 vyhotoveným

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/members.html


v souladu s tímto dokumentem, není-li uvedeno jinak.

Na technických výkresech je ideální geometrický tvar součásti zobrazen bez jakýchkoli úchylek
a obecně bez zohlednění stavů přechodů mezi přilehlými integrálními prvky. Nicméně pro mnoho
účelů (funkce součásti nebo například bezpečnostní podmínky) je třeba uvést konkrétní stavy
přechodových prvků. ISO 13715 poskytuje nástroje pro indikaci požadavků na hrany nedefinovaného
tvaru. Tyto nástroje jsou nedostatečné, pokud je tvar přechodového prvku důležitý z funkčních
důvodů. Tento dokument proto poskytuje sadu nástrojů pro indikaci specifikací přechodů.

DŮLEŽITÉ – Většina ilustrací ve specifikacích v tomto dokumentu ukazuje hrany nakreslené jako
ostré hrany a rohy. Mohly by být zároveň nakresleny tak, aby znázornily jmenovitou geometrii
přechodového prvku, aniž by se změnil význam indikací. V systému CAD (Computer Aided Design)
může být geometrie přechodových prvků modelována nebo ne, aniž by se změnil význam indikací.

Všechny ilustrace specifikací v tomto dokumentu znázorňují úhel 90° mezi dvěma přilehlými prvky.
Specifikace podle tohoto dokumentu mají stejný význam s ohledem na jmenovitý úhel, bez ohledu na
úhel mezi dvěma přilehlými prvky.

Všechny obrázky v tomto dokumentu byly nakresleny s rozměry a tolerancemi v milimetrech. Mělo
by být zřejmé, že by se mohly použít jiné jednotky měření, aniž by to ovlivnilo stanovené zásady.

 

1 Předmět normy
Tento dokument definuje řadu operátorů specifikací určených pro specifikaci hranových
přechodových prvků mezi prvky. Hranový přechodový prvek je integrální prvek spojující dva přilehlé
integrální prvky. Prodloužený hranový přechodový prvek obsahuje úseky přilehlých prvků. Všechny
tyto specifikace platí pro libovolnou čáru v definovaném směru v prodlouženém hranovém
přechodovém prvku. Tento dokument také definuje modifikátory specifikací a indikace na výkresu
pro takové specifikace přechodu.

Rovněž jsou stanoveny tvary a rozměry použitých grafických značek.

Specifikace definované v tomto dokumentu jsou vhodné pro relativně jednoduché hranové
přechodové funkce, například zajištění sestavy bez přesahu mezi částmi. U složitějších funkcí nabízí
geometrické tolerování přesnější nástroje.

Tento dokument je záměrně omezen pouze na hranové přechodové prvky mezi dvěma rovinami
a mezi válcem a rovinou formálně kolmou k válci.

Příloha A uvádí první přístup k algoritmu pro identifikaci tolerovaných prvků a přilehlých
referenčních průřezů. Tento algoritmus se může měnit, protože se shromažďují další zkušenosti.

Tento dokument poskytuje sadu nástrojů pro vyjádření několika specifikací přechodu. Nepředstavuje
žádné informace o vztahu mezi funkcí nebo použitím a specifikací přechodu.

POZNÁMKA 1 Rohy (přechod mezi třemi nebo více prvky) nejsou hranové přechodové prvky, a proto
se na ně tento dokument nevztahuje.

POZNÁMKA 2 Hranový přechodový prvek se vyskytuje mezi dvěma jednotlivými prvky. Definovaný



hranový přechodový prvek má definovaný jmenovitý tvar a není ostrý (r = 0).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


