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Foreword
The text of the International Standard ISO 5458:1998 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 213 ”Dimensional and geometrical product specification
and verification” in collaboration with Technical Committee CEN/TC 290
”Dimensional and geometrical product specification and verification”, the secretariat of which is held by DIN.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by
publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 1999, and
conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 1999.
According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards
organizations of the following countries are bound to implement this European
Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain,
Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
The annexes A, B, C and D of this European Standard are informative only.

Endorsement notice
The text of the International Standard ISO 5458:1998 has been approved by CEN
as a European Standard without any modification.

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-24266

Sida 2
EN ISO 5458:1998

Förord
Texten av den internationella standarden ISO 5458:1998 har beretts av kommittén ISO/TC 213 ”Dimensional and geometrical product specification and verification” i samarbete med tekniska kommittén CEN/TC 290 ”Dimensional and geometrical product specification and verification”, vars sekretariat hålls av DIN.
Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom
att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast juni 1999, och
motstridande nationella standarder skall dras in senast juni 1999.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta
denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckiska Republiken, Tyskland och Österrike.
Bilagorna A, B, C och D i denna europeiska standard är endast avsedda för information.

Ikraftsättningsnotering
Texten i den internationella standarden ISO 5458:1998 är godkänd av CEN som
europastandard utan någon ändring.
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Orientering
Denna internationella standard är en standard inom området geometriska produktspecifikationer (GPS) och skall betraktas som en Generell GPS-standard (se
ISO/TR 14638). Den påverkar kedjelänk 1 och 2 i standardkedjan för läge.
För mer detaljerad information om denna standards förhållande till GPS matrismodell se bilaga C.
Denna internationella standard är avsedd för ändamålet att främja samverkan
mellan konstruktören och tillverkaren.
Begreppet lägeriktighet som beskrivs i ISO 1101 är ytterligare utvecklat i denna
standard.
Figurerna i denna internationella standard tjänar endast som illustration till det
som behandlas och är inte nödvändigtvis kompletta.
Även andra internationella standarder som är av intresse i detta sammanhang
bör beaktas när denna standard används. Det gäller exempelvis de standarder
som behandlar måttjämkningskrav (ISO 2692) samt referenser och referenssystem (ISO 5459).
I denna internationella standard har alla mått och toleranser på ritningarna skrivits med raka bokstäver med hjälp av mall. De kan emellertid lika väl skrivas på
frihand eller med lutande (kursiv) stil utan att man ändrar betydelsen i angivningen.
För presentationen av text (proportioner och mått) se ISO 3098-1.
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Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Form- och
lägetoleranser – Toleranssättning av lägeriktighet

1

Omfattning

Denna Internationella Standard beskriver toleranssättning av lägeriktighet. Denna toleranssättningsmetod tillämpas för att lägebestämma en punkt, en nominellt
rak linje och en nominellt plan yta, t ex centrum för en sfär, axellinjen för ett hål
eller en axel och medelytan för ett spår.
ANM – När linjerna inte är raka eller ytorna inte ligger i ett plan används istället profiltoleranser, se ISO 1660.

2

Bindande referens

Följande standarder innehåller krav vilka genom referenser i denna text, även
utgör krav i denna internationella standard. Vid tiden för fastställelsen gällde den
utgåva som anges. Standarder revideras ibland och parter som gör upp avtal baserade på denna internationella standard uppmanas att undersöka möjligheten att
tillämpa den senaste utgåvan av nedan angiven standard. IEC- och ISOmedlemmar tillhandahåller förteckningar över gällande internationella standarder.
1)

ISO 1101:– , Technical drawings – Geometrical tolerancing – Tolerancing of form,
orientation, location and run-out – Generalities, definitions, symbols, indications on
drawings

3

Definitioner

Definitioner relaterade till element är under utveckling och kommer att publiceras som ISO 14660-1. Detta arbete kommer att resultera i nya termer vilka är
olika de som används i denna standard. Dessa nya termer är definierade i Bilaga
A och identifierade i huvuddelen av denna standard genom att termen är placerad
intill gällande term inom parentes.

4

Bestämning av lägeriktighetstoleranser

4.1
Allmänt
De grundläggande uttrycken är teoretiskt riktiga mått, toleransområden och referenser.
4.2
Grundläggande krav
Toleranser för lägeriktighet är sammankopplade med teoretiskt riktiga mått och
definierar gränserna för läget hos erhållna element såsom punkter, axellinjer, medelytor, nominellt raka linjer och nominellt plana ytor, i förhållande till varandra
eller till en eller flera referenser. Toleransområdet är symmetriskt fördelat kring
det teoretiskt riktiga läget.

1) Kommer att publiceras. (Revidering av ISO 1101:1983)
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ANM – Toleranser för lägeriktighet adderas inte när teoretiskt riktiga mått är arrangerade
i en kedja (se figur 4). (Detta skiljer sig från dimensionstoleranser som arrangerats i en
kedja). Toleranser för lägeriktighet tillåter att det görs en tydlig referens till en eller flera
referenser.

4.3
Teoretiskt exakta mått
Teoretiskt exakta mått, både vinkelmått och linjära mått, anges inramade i en
rektangel enligt ISO 1101. Detta illustreras i figurerna 2 a), 2 b), 3 a), 4 a), 5 a) och
7 a).
Teoretiskt exakta mått är 0° och 90°, 180° eller avstånd 0 mellan
–

lägebestämda element som inte är relaterade till en referens [se figur 4 a) och
figur 5 a)];

–

lägebestämda element som är relaterade till samma referens(er) [se figur 2 a)];

–

lägebestämda element och deras relaterade referenser, se figur 1,

är underförstådda utan specificerad angivning.
När toleranssatta element har samma centrumlinje eller axellinje betraktas de
som teoretiskt exakta samhörande element, om inte annat anges, t ex genom relation till skilda referenser eller av andra skäl vilka exemplifieras med en lämplig
anmärkning på ritningen såsom i figur 2 b).

Ritningsangivning

Förklaringar

ANM - Exemplen enligt a), b), c) eller d) kan gälla vid varje enskilt
hål.

a) hålets axellinje sammanfaller med det teoretiskt ritktiga
läget (nollavvikelse).
b) hålets axellinje vid största lägeavvikelse och ingen
vinkelräthetsavvikelse.
c) hålets axellinje vid största lägeavvikelse och största
vinkelräthetsavvikelse.
d) hålets axellinje vid största lägeavvikelse; i detta fall en
kombination av form- och lägeavvikelser.
Figur 1

