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Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 5459:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213
„Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí
CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“, jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 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 února 2012.

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, 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 mezinárodní normy ISO 5459:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 5459:2011 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

ISO 5459 je normou geometrické specifikace produktu (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz
ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje články 1 až 3 řetězce norem základen.

ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož tato norma je
částí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v této normě a výchozí rozhodující
pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu s touto normou, není-
li jinak indikováno.

Pro více podrobnější informace o vztahu této mezinárodní normy k modelu matice GPS, viz přílohu G.

Pro konečnou prezentaci (proporce a rozměry) značek geometrického tolerování, viz ISO 7083.

Předchozí verze ISO 5459 se zabývala pouze rovinami, válci a koulemi, použitými jako základny. Je třeba
zvážit všechny druhy povrchů, které jsou stále více využívány v průmyslu. Definice tříd povrchů, jak jsou
uvedeny v příloze B, jsou vyčerpávající a jednoznačné.

Pro toto vydání ISO 5459 platí nové pojmy a termíny, které nebyly v předchozích ISO GPS normách. Tyto
pojmy jsou podrobně popsány v ISO/TR 14638, ISO 17450-1 a ISO 17450-2; proto se doporučuje odkazovat se
na tyto normy při použití ISO 5459.

Tato mezinárodní norma poskytuje nástroje pro vyjádření omezení umístění nebo omezení orientace, nebo
obou, pro toleranční interval. Neposkytuje informace o vztahu mezi základnami a soustavami základen
a funkčních požadavků nebo aplikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje terminologii, pravidla a metodiku pro indikaci a pochopení
základen a soustav základny v technické dokumentaci produktu. Tato mezinárodní norma také poskytuje
vysvětlení, která pomáhají uživateli v pochopení konceptu.

Tato mezinárodní norma stanovuje operátory specifikace (viz ISO 17450-2), používané ke stanovení
základen nebo soustavy základny. Operátory ověřování (viz ISO 17450-2) mohou mít různé podoby
(fyzickou nebo matematickou) a nejsou předmětem této mezinárodní normy.

POZNÁMKA Podrobnější pravidla týkající se požadavků maxima a minima materiálu základen jsou
uvedena v ISO 2692.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


