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Fasteners – General requirements for bolts, screws, studs and nuts

Éléments de fixation – Exigences générales pour vis, goujons et écrous

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8992:2005. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8992:2005. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 272 nezavedena

ISO 885 nezavedena

ISO 888 zavedena v ČSN ISO 888 (02 1025) Spojovací součásti. Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité
délky a délky závitů pro všeobecné použití

ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí
z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná
rozteč

ISO 898-2 zavedena v ČSN EN 20898-2 (02 1005) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti
spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou
roztečí (ISO 898-2:1992)

ISO 898-5 zavedena v ČSN EN ISO 898-5 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí
z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem

ISO 898-6 zavedena v ČSN EN ISO 898-6 (02 1005) Spojovací součásti – Mechanické vlastnosti
spojovacích součástí – Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení – Závit s jemnou
roztečí

ISO 898-7 zavedena v ČSN ISO 898-7 (02 1005) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích



součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem
1 mm až 10 mm

ISO 965-1 zavedena v ČSN ISO 965-1 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití –
Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 965-2 zavedena v ČSN ISO 965-2 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití –
Tolerance – Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost
tolerance

ISO 965-3 zavedena v ČSN ISO 965-3 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití –
Tolerance – Část 3: Úchylky závitů

ISO 965-4 zavedena v ČSN ISO 965-4 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití –
Tolerance – Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou
po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

ISO 965-5 zavedena v ČSN ISO 965-5 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití –
Tolerance – Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově
pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

ISO 1478 zavedena v ČSN EN ISO 1478 (01 4068) Závity šroubů do plechu

ISO 2320 zavedena v ČSN EN ISO 2320 (02 1011) Samojistné šestihranné matice z oceli – Mechanické
a funkční požadavky

ISO 2702 zavedena v ČSN EN ISO 2702 (02 1230) Spojovací součásti. Ocelové šrouby do plechu
zakalené. Mechanické vlastnosti (ISO 2702:1992)

ISO 3269 zavedena v ČSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovací součásti – Přejímací kontrola

ISO 3506-1 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných
spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 1: Šrouby

ISO 3506-2 zavedena v ČSN EN ISO 3506-2 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných
spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 2: Matice

ISO 3506-3 zavedena v ČSN EN ISO 3506-3 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných
spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti
nenamáhané tahem

ISO 3506-4 zavedena v ČSN EN ISO 3506-5 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných
spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 4: Šrouby do plechu

ISO 3508 zavedena v ČSN ISO 3508 (02 1033) Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se
závitem podle ISO 261 a ISO 262

ISO 4042 zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené
povlaky

ISO 4753 zavedena v ČSN EN ISO 4753 (02 1031) Spojovací součásti – Konce šroubů s vnějším
metrickým závitem ISO

ISO 4755 zavedena v ČSN ISO 4755 (02 1036) Spojovací součásti – Drážka pro vnější metrické závity



ISO 4757 zavedena v ČSN EN ISO 4757 (02 1040) Spojovací součásti – Křížové drážky pro šrouby
(ISO 4757:1983)

ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby
a matice – Výrobní třída A, B a C

ISO 6157-1 zavedena v ČSN EN 26157-1 (02 1016) Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1:
Šrouby pro všeobecné použití

ISO 6157-2 zavedena v ČSN EN ISO 6157-2 (02 1016) Spojovací součásti – Povrchové vady – Část 2:
Matice

ISO 6157-3 zavedena v ČSN EN 26157-3 (02 1016) Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3:
Šrouby pro zvláštní použití

ISO 7085 nezavedena

ISO 7378 nezavedena

ISO 7721 zavedena v ČSN EN 27721 (02 1022) Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou.
Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)

ISO 8839 zavedena v ČSN EN 28839 (02 1009) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích
součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

ISO 10664 zavedena v ČSN EN ISO 10664 (02 1045) Vnitřní hexalobulár pro šrouby

ISO 10666 zavedena v ČSN EN ISO 10666 (02 1055) Samovrtné šrouby se závitem do plechu –
Mechanické a funkční vlastnosti

ISO 10683 zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené
povlaky ze zinkových mikrolamel

ISO 10684 zavedena v ČSN EN ISO 10684 (02 1032) Spojovací součásti – Žárové povlaky zinku
nanášené ponorem

ISO 16048 zavedena v ČSN EN ISO 16048 (02 1026) Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné
oceli

ISO 16426 zavedena v ČSN EN ISO 16426 (02 1015) Spojovací součásti – Systém prokazování jakosti

Vypracování normy
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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 organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.



Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou podléhat
patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.

ISO 8992 byla připravena technickou komisí ISO/TC 2 Spojovací součásti, subkomisí SC 7 Referenční
normy pro spojovací součásti (zejména pokrývající terminologii, kótování, rozměry a tolerování).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8992:1986), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné požadavky na šrouby a matice, ale je také
doporučením pro nenormalizované spojovací součásti. Je určena k použití s odkazem na příslušné
mezinárodní normy tolerance, mechanických a výkonových charakteristik, geometrických prvků,
celistvosti povrchu, povrchových úprav a aspektů kvality.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


