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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 286-2:2010/AC:2013) vypracovala technická komise 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.
Oznámení o schválení
Text ISO 286-2:2010/Cor 1:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 286-2:2010/AC:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
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Strana 6, Obrázek 6
Obrázek 1 se nahrazuje následujícím:
„
Mezní úchylky
A až G

H

JS

J

ES = EI + IT

ES = 0 + IT

ES = +IT/2

ES > 0
(viz tabulka 2)

EI > 0
(viz tabulka 2)

EI = 0

EI = –IT/2

K

M

ES
(viz tabulka 2 a 3)

N

P až ZC

ES < 0
(viz tabulka 3)

EI = ES – IT

POZNÁMKA 1 IT, viz tabulka 1.
POZNÁMKA 2 Reprezentované toleranční intervaly odpovídají přibližně rozsahu jmenovitého rozměru od 10 mm až do
18 mm včetně.
Legenda
1

K1 až K3, a také K4 až K8, pro jmenovitý rozměr ≤ 3 mm

2

K4 až K8, pro rozměry 3 mm < jmenovitý rozměr ≤ 500 mm

3

K9 až K18, a také K4 až K8 pro jmenovitý rozměr > 500 mm

4

M1 až M6

5

M9 až M18, a také M7 až M8 pro jmenovitý rozměr > 500 mm

6

N1 až N8 a také N9 až N18 pro rozměry 1 mm < jmenovitý rozměr ≤ 3 mm, stejně jako jmenovitý rozměr > 500 mm

7

N9 až N18 pro rozměry 3 mm < jmenovitý rozměr ≤ 500 mm“
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Strana 7, Obrázek 2
Obrázek 2 se nahrazuje následujícím:
„
Mezní úchylky
a až g

h

js

j

k

m až z

es < 0
(viz tabulka 4)

es = 0

es = +IT/2

es = ei + IT

es = ei + IT

es = ei + IT

ei = es – IT

ei = 0 – IT

ei = –IT/2

ei < 0
(viz tabulka 4)

ei = 0 nebo > 0
(viz tabulka 5)

ei > 0
(viz tabulka 5)

POZNÁMKA 1 IT, viz tabulka 1.
POZNÁMKA 2 Reprezentované toleranční intervaly odpovídají přibližně rozsahu jmenovitého rozměru od 10 mm až do
18 mm včetně.
Legenda
1

j5, j6

2

k1 až k3, a také k4 až k7 pro jmenovitý rozměr ≤ 3 mm

3

k4 až k7 pro rozměry 3 mm < jmenovitý rozměr ≤ 500 mm

4

k8 až k18, a také k4 až k7 pro rozměry > 500 mm“

Strana 12, tabulka 2
V tabulce 2 pro dolní mezní úchylku EI, pro toleranční třídu A9, pro jmenovitý rozměr přes 180 mm do včetně 200 mm
se nahrazuje místo úchylky „60“ úchylka „660“.
Strana 16, tabulka 6
V tabulce 6 pro horní mezní úchylku ES, pro toleranční třídu H1, pro jmenovitý rozměr přes 2 500 mm do včetně
3 150 mm se nahrazuje místo úchylky „25“ úchylka „26“.
Strana 17, tabulka 7
V tabulce 7 se provedou následující změny:
a) pro horní mezní úchylku a dolní mezní úchylku ES a EI, pro toleranční třídu JS1, pro jmenovitý rozměr přes
3 mm do včetně 6 mm se nahrazuje místo „±0,05“ „±0,5“;
b) pro horní mezní úchylku a dolní mezní úchylku ES a EI, pro toleranční třídu JS1, pro jmenovitý rozměr přes
6 mm do včetně 10 mm se nahrazuje místo „±0,05“ „±0,5“.
Strana 18, tabulka 8
V tabulce 8 pro dolní mezní úchylku EI, pro toleranční třídu J6, pro jmenovitý rozměr přes 250 mm do včetně 315 mm
se nahrazuje místo úchylky „–5“ úchylka „–7“.
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Strana 23, tabulka 12
V tabulce 12 se provedou následující změny:
a) pro dolní mezní úchylku EI, pro toleranční třídu S9, pro jmenovitý rozměr přes 100 mm do včetně 120 mm se
nahrazuje místo „165“ „166“;
b) pro dolní mezní úchylku EI, pro toleranční třídu S9, pro jmenovitý rozměr přes 450 mm do včetně 500 mm se
nahrazuje místo „–387“ „–407“;
c) pro dolní mezní úchylku EI, pro toleranční třídu S10, pro jmenovitý rozměr přes 10 mm do včetně 18 mm se
nahrazuje místo „–96“ „–98“.
Strana 30, tabulka 17
V tabulce 17 pro dolní mezní úchylku ei, pro toleranční třídu c12, pro jmenovitý rozměr přes do včetně 3 mm se
nahrazuje místo úchylky „–150“ úchylka „–160“.
Strana 37, tabulka 24
V tabulce 24 pro horní mezní úchylku es, pro toleranční třídu k13, pro jmenovitý rozměr přes 3 mm do včetně
6 mm se nahrazuje místo úchylky „190“ úchylka „180“.
Strana 46, tabulka 30
V tabulce 30 pro horní mezní úchylku es, pro toleranční třídu x9, pro jmenovitý rozměr přes 250mm do včetně
280 mm se nahrazuje místo úchylky „650“ úchylka „605“.
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U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.
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