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Tools for pressing – Round punches with 60° conical head and reduced shank

Outillage de presse – Poinçons ronds a tete conique a 60° et a corps épaulé

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9181:2007. 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 9181:2007. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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Předmluva

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

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. 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 dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 9181 vypracovala technická komise ISO/TC 29 Nářadí, subkomise SC 8 Nástroje pro lisování



a tváření.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 9181:1990), které zahrnuje menší revizi.
Zejména byla obnovena indikace textury povrchu v souladu s ISO 1302:2002.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry a tolerance, v milimetrech, kruhových střižníků s 60°
kuželovou hlavou a osazeným dříkem, které mají dřík průměru D1 2 mm nebo 3 mm.

Jsou uvedeny příklady materiálů a tvrdosti, a specifikováno označení střižníků, které splňují požadavky
této mezinárodní normy.

Hlavní použití střižníků stanovených v této mezinárodní normě je pro stříhání děr do ocelových plechů.
Mohou také být také použity pro stříhání děr do jiných materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


