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Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1119:2011) 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 zabezpečuje
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 2012.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 1119:2002.

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 mezinárodní normy ISO 1119:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 1119:2011 bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje vypočtené hodnoty pro řady kuželů nebo kónických kuželů,
s úhlem 120° a menším než 1°, nebo s poměry od 1:0,289 do 1:500 určené pro všeobecné použití
v technickém inženýrství (strojírenství).

To se vztahuje pouze na hladké kónické povrchy a vylučuje prizmatické kusy, kuželové závity,
kuželová ozubená kola, atd.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


