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Předmluva

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

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. 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 podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 1501 byla připravena technickou komisí ISO/TC 1 Závity.

Toto první vydání ISO 1501 je technickou revizí ISO/R 1501:1970, která byla zrušena v roce 1998.

1 Úvod

Tato mezinárodní norma specifikuje profily, kombinace středních průměrů, základní rozměry,
tolerance, meze velikostí a značky pro miniaturní závity ISO se jmenovitým průměrem od 0,3 mm do
1,4 mm. Tyto závity se používají v hodinářství, optických přístrojích, elektrických měřidlech a měřicích
nástrojích.

Profily a systém tolerování ISO miniaturních závitů (S) se liší od profilů a tolerování ISO všeobecně
používaných metrických závitů (M).

U závitů se jmenovitým průměrem od 1 mm do 1,4 mm se konstruktéři musí rozhodnout, zda budou
používat ISO všeobecně používané metrické závity (M) nebo ISO miniaturní závity (S). ISO miniaturní
závity jsou uvedeny v příloze A.

Příloha C ukazuje (objasňuje) rozdíly v miniaturních závitech mezi mezinárodní normou ISO a určitými
zeměmi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


