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Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
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Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, 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,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Comité Européen de Normalisation
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Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č.
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 8062-3:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a
geometrické specifikace produktů a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 190
„Slévárenská technologie“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu, nebo
schválením k přímému používání, nejpozději do prosince 2007 a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, se musí zrušit nejpozději do prosince 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se národní normalizační organizace následujících zemí
zavazují, že převezmou tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, 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,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 8062-3:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 8062-3:2007 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část ISO 8062 je normou pro geometrické specifikace výrobků (GPS) a je třeba ji považovat za
specifickou doplňkovou normu tolerancí GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 2 řetězce norem pro
tvarované součásti.

Podrobnější informace o vztahu této části ISO 8062 k jiným normám a maticovému modelu GPS jsou
uvedeny v Příloze F.

Tato část ISO 8062 specifikuje soustavu tolerančních stupňů a stupňů přídavků na obrábění pro
odlitky z kovů a jejich slitin.

Specifikovaná soustava platí, jestliže výrobce poskytne model nebo trvalou formu nebo pokud přijme
odpovědnost za jejich prověření.

Tolerance specifikované pro odlitek mohou určovat metodu odlévání. Proto se doporučuje před
dokončením výkresu nebo objednávky, aby se zákazník spojil se slévárnou a projednal následující
body:

a)    výkres odlitku a požadovanou přesnost;

b)    požadavky na obrábění;

c)    metodu odlévání;

d)    umístění dělicích rovin a potřebné úhly úkosu;

e)    počet odlitků, které se mají vyrobit;

f)      použité odlévací zařízení;

g)    důsledky opotřebení zařízení během jeho výrobního cyklu;

h)    soustavu základen podle ISO 5459;

i)      slitinu pro odlévání;

j)      veškeré speciální požadavky, například jednotlivé rozměrové a geometrické tolerance, poloměry



koutů, tolerance a jednotlivé přídavky na obrábění;

POZNÁMKA Protože rozměrová a geometrická přesnost (accuracy) odlitků souvisí s výrobními činiteli,
jsou toleranční stupně dosažitelné při různých metodách u různých kovů popsány v příloze A.

k)    rozměrové tolerance u velkých sérií a hromadné výroby, kde vývoj, seřizování a údržba
odlévacího zařízení umožňuje dosáhnout úzkých tolerancí;

l)      rozměrové tolerance pro malé série a kusovou výrobu;

m)  geometrické tolerance.

Informace o typicky požadovaných stupních přídavků na obrábění jsou v příloze B.
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1 Předmět normy
Tato část ISO 8062 specifikuje všeobecné rozměrové a geometrické tolerance, jakož i stupně přídavků na
obrábění odlitků tak, jak jsou dodávány kupujícímu, podle ISO 8062-2. Je použitelná pro tolerování
rozměrů a geometrie a pro požadované přídavky na obrábění odlitků ze všech kovů a jejich slitin na
odlitky vyráběné různými slévárenskými výrobními procesy.

Tato část ISO 8062 platí jak pro všeobecné rozměrové tak pro všeobecné geometrické tolerance
(uvedené v popisovém poli nebo poblíž něho), pokud není specifikováno jinak, a tam, kde je to
speciálně uvedeno na výkrese jedním z odkazů v kapitole 9.

Rozměrové tolerance stanovené touto částí ISO 8062 jsou tolerance délkových rozměrů.

Geometrické tolerance stanovené touto částí ISO 8062 jsou tolerance

–      přímosti;

–      rovinnosti;

–      kruhovitosti;

–      rovnoběžnosti;

–      kolmosti;

–      souměrnosti; a

–      souososti.

Tuto část ISO 8062 lze používat pro volbu tolerancí pro jednotlivá označení.

POZNÁMKA Tato část ISO 8062 neplatí pro modely 3D CAD používané bez označených rozměrů.

-- Vynechaný text --


