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Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 14253-3:2011) 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
zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 dát status národní technické normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní technické normy, které
jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo
všech patentových práv.

Tento normativní dokument nahrazuje CEN ISO/TS 14253-3:2007.

V souladu s Vnitřními předpisy 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, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14253-3:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 14253-3:2011 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část ISO 14253 je mezinárodní norma geometrické specifikace produktu (GPS) a je považována
za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Tato všeobecná norma GPS svým obsahem ovlivňuje



všechny články 4, 5 a 6 řetězce norem.

ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož částí je tato
část ISO 14253. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v této části ISO 14253
a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu
s touto částí ISO 14253, není-li jinak indikováno.

Pro více podrobnější informace o vztahu této mezinárodní normy k ostatním normám a modelu matice
GPS, viz přílohu A.

ISO 14253-1 poskytuje pravidla pro rozhodování pro prokazování shody nebo neshody se
specifikacemi obrobků a měřicího vybavení, vezme-li se v úvahu nejistota měření. ISO 14253-2
poskytuje instrukce pro přípravu výpočtů nejistoty pro stanovení nejistoty měření tak, jak je
definováno v Pokynu pro vyjádření nejistoty měření (GUM). Nicméně, existuje možnost nesouhlasu
mezi zákazníkem a dodavatelem ohledně odhadované nejistoty měření.

Je stále více běžné, že dodavatelé mají zavedený systém kvality, kterým zákazníkovi poskytuje
uspokojivou jistotu, že obdrží produkt, který odpovídá specifikacím. To zabraňuje potřebě nákladných
duplicitních kontrol.

Z tohoto důvodu je nejběžnější případ nesouhlasu se stanovením nejistoty měření nebo nad výpočtem
nejistot to, že zákazník zpochybňuje výpočet nejistot dodavatelem. Zákazník může také zpochybnit
naměřenou hodnotu charakteristiky nebo měřicího vybavení, čímž nepřímo zpochybňuje celkový
výpočet nejistoty (viz ISO 14253-1).

V méně častém případě nesouhlasu může dodavatel zpochybňovat zákazníkův výpočet nejistoty,
pokud zákazník odmítá obrobek nebo měřicí vybavení (viz ISO 14253-1:1998, 6.2).

Navíc k výše zmíněným případům existují jiné případy nesouhlasu a také jiné motivace, které mohou
vést k diskuzi o prokazovaných nejistotách.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14253 poskytuje směrnice a stanovuje postupy určené k napomáhání zákazníkovi
a dodavateli k dosažení přijatelného souhlasu při stanovování nejistoty u zpochybňovaných měření
regulovaných podle ISO 14253-1 a aby se tak zabránilo nákladným a časově náročným sporům.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


