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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 22432:2011) 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 zabezpečuje
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 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 května 2012.

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, 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 22432:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 22432:2011 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji
možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje všechny
články řetězu norem ve všeobecné matici GPS.

ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož tento
dokument je částí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto dokumentu
a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu
s tímto dokumentem, není-li jinak indikováno.

Geometrické prvky existují ve třech „oblastech“:



oblast jmenovité definice, kde ideální reprezentace obrobku je stanovena konstruktérem;●

oblast specifikace, kde konstruktér má na mysli různé reprezentace obrobku;●

oblast ověření, kde jedna (nebo více) reprezentace (reprezentací) daného obrobku je (jsou) identifikována●

v aplikaci postupu (postupů) měření.

Ve světě ověření mohou být matematické operace význačné pro fyzikální operace. Fyzikální operace
jsou operace založené na fyzikálních postupech; většinou jsou mechanické, optické nebo
elektromagnetické. Matematické operace jsou matematická šetření vzorkování obrobku. Toto šetření
je všeobecně dosaženo výpočtem nebo elektronickým šetřením.

Je důležité porozumět vztahu mezi těmito třemi světy. Tato mezinárodní norma stanovuje
normalizovanou terminologii pro geometrické prvky zejména ve světě specifikace a světě ověření,
které mají být použity v komunikaci mezi těmito světy.

Prvky stanovené v této mezinárodní normě se dobře hodí pro specifikace tuhých částí a montáží,
a mohou také být aplikovány na pružné části a montáže specifikující přípustné změny v souladu
s tuhými pevnými látkami.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné termíny a typy prvků pro geometrické prvky
specifikující obrobky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vyvinutých v ISO/TS 17450-1.

Tato mezinárodní norma si klade za cíl sloužit jako „mapa cesty“ zmapování vzájemných vztahů mezi
geometrickými prvky, tedy umožňuje budoucí normalizaci stejným způsobem pro průmysl a výrobce
softwarů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


