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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.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových práv obdržených ISO (viz
https://www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 1 Závity.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 965-1:1998), které bylo technicky revidováno.
Také zahrnuje technickou opravu ISO 965-1:1998/Cor.1:2009.

ISO 965 sestává z následujících částí se společným názvem Metrické závity ISO pro všeobecné
použití – Tolerance:

–    Část 1: Zásady a základní data

–    Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance

–    Část 3: Úchylky závitů

–    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

–    Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově
pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

file:///protectorusersvolejnikovaNORMY965-1www.iso.orgdirectives
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html


1 Předmět normy
Tato část ISO 965 specifikuje systém tolerancí pro metrické závity ISO pro všeobecné použití (M)
podle ISO 261.

Systém tolerancí se vztahuje k základnímu profilu podle ISO 68-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


