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Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 8015:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213
„Geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC



290 „Rozměrová a geometrická specifikace a ověření výrobku“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 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 prosince 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního 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 ISO 8015:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 8015:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je normou geometrických specifikací produktu (GPS) a je považována za
základní normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje všechny ostatní normy ve všeobecné matici GPS, tj.
všechny globální, všeobecné a doplňkové normy, stejně jako jakýkoli jiný druh normativního
dokumentu ve všeobecné matici GPS.

Pro více detailních informací o vztahu této mezinárodní normy k jiným normám a matici GPS viz
přílohu A.

Tato mezinárodní norma zahrnuje řadu základních principů, které platí pro všechny normy GPS
a technické výrobní dokumentace, které jsou založeny na všeobecné matici GPS. Až do zveřejnění
tohoto vydání mezinárodní normy byly tyto principy předpokládány, ale nebyly explicitně
formulovány.

Tato mezinárodní norma také zahrnuje údaje o výchozích operátorech specifikace ISO a zvláštní údaje
o nesta-
novených operátorech specifikace, a to buď přímo, nebo použitím podnikových specifických



výkresových podkladů.

Pro účely této mezinárodní normy je pojem považován za abstraktní myšlenku, princip je považován
za standardní pravdu založenou na pojmech, na nichž jsou založena pravidla, a pravidla se považují za
normalizovaný postup (akci).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje základní pojmy, principy a pravidla platná pro vytváření,
interpretaci a aplikaci všech ostatních mezinárodních norem, technických specifikací a technických
zpráv, které se týkají rozměrových a geometrických specifikací produktu (GPS) a jejich ověřování.

Tato mezinárodní norma platí pro interpretaci GPS indikátorů na všech typech výkresů.

Pro účely této mezinárodní normy bude termín „výkres“ interpretován v co nejširším slova smyslu,
který zahrnuje celý soubor dokumentace specifikující obrobek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


