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Úvod  Introduction



Tato mezinárodní norma patří do souboru norem
geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je ji možné
považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638)
[4]. Svým obsahem ovlivňuje článek 1, 2 a 3 řetězu norem
tvaru čáry nezávisle na základně, tvaru čáry závisle na
základně, tvaru povrchu nezá-
visle na základně, tvaru povrchu závisle na základně,
orientace, umístění, obvodového házení a celkového
házení ve všeobecné matici GPS.

 

This International Standard is a geometrical product
specification (GPS) standard and is to be regarded as
a global GPS standard (see ISO/TR 14638)[4]. It influences
chain links 1, 2 and 3 of the chain of stan-
dards on form of line independent of datum, form of line
dependent on datum, form of surface independent of
datum, form of surface dependent on datum, orien-
tation, location, circular run-out and total run-out in the
general GPS matrix.

Pro více podrobnější informace o vztahu této normy
k ostatním normám a k modelu matice GPS, viz pří-lohu B.  

For more detailed information on the relation of this
standard to other standards and the GPS matrix model,
see Annex B.

Některé části, pokud jsou odstraněny z výrobního envi-
ronmentu, se mohou výrazně deformovat od svých
stanovených mezí vzhledem ke své hmotnosti, pod-
dajnosti nebo uvolnění vnitřních pnutí vyvolaných
výrobními postupy.

 

Certain parts, when removed from their manufacturing
environment, may deform significantly from their defined
limits owing to their weight, flexibility or the release of
internal stresses resulting from the manufacturing
processes.

 
Tyto části jsou stanoveny jako „poddajné části“ a jejich
deformace je přijatelná za předpokladu, že je uvažo-
vána uvnitř indikované tolerance při použití přiměřené síly
usnadňující kontrolu a montáž.

 
These parts are defined as “non-rigid parts” and the
deformation is acceptable provided that the parts may be
brought within the indicated tolerance by applying
reasonable force to facilitate inspection and assembly.

V závislosti na funkci konstrukce a na rozhraní jednot-
livých částí s jejími párovými součástmi, namísto nebo
navíc při posouzení běžných části (v podmínce jejich
nesmontovaném stavu) je nezbytné posoudit část pod-
léhající omezení, že tato omezení těchto částí nejsou větší
než v jejich smontovaném stavu.

 

Depending on the design function and the part,s interface
with its mating components, instead of, or in addition to,
assessing the part conventionally (in its free state
condition), it may be necessary to assess the part when
subject to restraint that is no greater than those accepted
in the assembled condition.

Části v této kategorii zahrnují jak ty z neodmyslitelně
pevného materiálu (jako jsou tenké kovové části), tak i ty
z ohebného materiálu (jako je guma, plast, atd.).

 
Parts in this category include both those of inherently rigid
material (such as thin metal parts) and those of inherently
flexible material (such as rubber, plastics, etc.).

1 Předmět normy  1 Scope
Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro kótování
a tolerování poddajných částí, kde je znehybnění prv-
kem požadovaným během ověření rozměrů a tolerancí
specifikovaných na výkrese.

 
This International Standard gives rules for dimension-
ing and tolerancing non-rigid parts where restraining of
features is required during verification of dimen-
sions and tolerances specified on a drawing.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


