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Förord
Texten till den internationella standarden från ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product specifications and verification, har överförts till Europastandard av CEN/TC 290, Dimensional and geometrical product specification and verification. Sekretariatet hålls av AFNOR.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast juni 2007, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast juni
2007.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ikraftsättningsnotering
Texten i den internationella standarden ISO 2692:2006 har godkänts av CEN som Europastandard utan
någon ändring.
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Orientering
0.1

Allmänt

Denna internationella standard är en Geometrisk produktspecifikationsstandard (GPS) och ska betraktas
som en allmän GPS-standard (se ISO/TR 14638). Den berör kedjelänkarna 1, 2 och 3 för dimensionsstandarder för ”måttbestämda element” och standarder för form, riktning och läge för härledda element baserade
på ”måttbestämda element”.
Mer ingående information om relationen mellan denna internationella standard och GPS-matrismodellen
finns i bilaga C.
Denna internationella standard behandlar arbetsstyckens konstruktion och toleranser för vissa vanligt förekommande funktionsfall. "Max materialkrav", MMR, berör "monterbarhet" och "min materialkrav, LMR, berör
till exempel "minsta väggtjocklek" för ett stycke. Kraven (MMR och LMR) kombinerar två individuella toleranskrav till ett gemensamt krav, som bättre motsvarar arbetsstyckets avsedda funktion. För både MMR och
LMR gäller att angivningen i vissa fall kan kompletteras med ett "reciprocitetskrav", RPR.

0.2

Information om max materialkrav, MMR

Monteringen av delar beror på den kombinerade inverkan av:
a) storleken (på ett eller flera erhållna måttbestämda element) och
b) form- och lägeavvikelsen för de (erhållna) elementen och deras härledda element, till exempel mönstret
för hål i två flänsar och tapparna som håller fast dem.
Det minsta monteringsspelet uppstår då de båda kontaktytornas storlek når sin största materialstorlek (t.ex.
den största tappaxelstorleken och den minsta hålstorleken) och när form- och lägeavvikelserna (t.ex. form-,
riktnings- och lägeavvikelser) för de måttbestämda elementen och deras härledda element (centrumlinje eller
mittplan) också är de största tillåtna. Monteringsspelet är maximalt när storlekarna på de monterade måttbestämda elementen är längst från sina största materialstorlekar (t.ex. den minsta axelstorleken och den största hålstorleken) och då form- och lägeavvikelserna (t.ex. form-, riktnings- och lägeavvikelser) för de måttbestämda elementen och deras härledda element är noll. Det innebär att om storlekarna hos en kontaktyta inte
uppnår största materialstorlek kan den angivna form- och lägetoleransen för de måttbestämda elementen
och deras härledda element överskridas utan att monteringen till den andra delen äventyras.
Monteringsfunktionen bestäms av max materialkrav. Det gemensamma kravet anges på ritningar med symbolen Ⓜ.

0.3

Information om min materialkrav, LMR

Min materialkrav är konstruerat för att bestämma till exempel den minsta väggtjockleken för att bristning ska
undvikas (på grund av trycket i ett rör), den största bredden för ett antal spår etc. Det anges på ritningar med
symbolen Ⓛ. Min materialkravet är också en funktion av de gemensamma kraven på ett måttbestämt element, form- och lägeavvikelsen hos det måttbestämda elementet (formavvikelser) och läget för dess härledda element.
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0.4

Information om reciprocitetskrav, RPR

Reciprocitetskravet är ett tilläggskrav, som kan användas tillsammans med max materialkrav och min materialkrav där så tillåts – med tanke på funktionen hos toleransbestämda element – för att öka storlekstoleransen om form- och lägeavvikelsen på det aktuella arbetsstycket inte till fullo utnyttjar någon av gränserna för
max eller min material virtuella tillstånd.
Reciprocitetskrav anges på ritningar med symbolen Ⓡ.

0.5

Allmän information om terminologi och figurer

Terminologin och toleransbegreppen i denna internationella standard har uppdaterats så att de är förenliga med GPS-terminologi, framför allt i ISO 286-1:1998, ISO 14405–, ISO 14660-1:1999,ISO 146602:1999 och ISO/TS 17450-1:2005.
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Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Form- och
lägetoleranser – Max materialkrav (MMR), min materialkrav
(LMR) och reciprocitetskrav (RPR)
1

Omfattning

I denna internationella standard definieras max materialkrav, min materialkrav och reciprocitetskrav, och
deras tillämpningar specificeras.
Kraven används för att bestämma specifika funktioner hos arbetsstycken där storlek och geometri är beroende av varandra, t.ex. för att klara funktioner som "montering av delar" (för max materialkrav) och "minsta
väggtjocklek" (för min materialkrav). Men max materialkrav och min materialkrav används också för att uppfylla andra funktionella konstruktionskrav.

2

Normativa hänvisningar

Detta dokument hänvisar till följande dokument som är absolut nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
ISO 286-1:1988, ISO system of limits and fits – Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits
ISO 1101:2004, Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form,
orientation, location and run-out
ISO 5459:–1), Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Datums and datum-systems
ISO 14405:–2), Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional tolerancing – Linear sizes
ISO 14660-1:1999, Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical features – Part 1: General
terms and definitions
ISO 14660-2:1999, Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical features – Part 2: Extracted
median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature
ISO/TS 17450-1:2005, Geometrical Product Specifications (GPS) – General concepts – Part 1: Model for
geometrical specification and verification

3

Termer och definitioner

Vid
tillämpning
av
detta
dokument
gäller
termer
och
definitioner
som
anges
ISO 286-1:1998, ISO 14405–, ISO 14660-1:1999, ISO 14660-2:1999, TS 17450-1:2005 samt följande.
3.1
måttbestämt element
geometrisk form definierad av en linjär eller vinkelformad dimension som är ett mått
[ISO 14660-1:1999]

1)
2)

6

Under utarbetande. (Revidering av ISO 5459:1981)
Under utarbetande.
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3.2
härlett element
mittpunkt, centrumlinje eller mittplan från ett eller flera integrerade element
[ISO 14660-1:1999]
3.3
integrerat element
yta eller linje på yta
ANM. Ett integrerat element har en inneboende definition.

[ISO 14660-1:1999]
3.4
max materialtillstånd
MMC
tillstånd för det aktuella erhållna elementet, där det måttbestämda elementet är vid den storleksgräns där
elementets material överallt är största möjliga, t.ex. minsta håldiameter och största axeldiameter
ANM. 1 Termen max materialtillstånd, MMC, används i denna internationella standard för att ange, vid ideala eller
nominella elementnivåer (se ISO/TS 17450-1 och ISO 14660-1), vilken övre eller nedre gräns av kravet som berörs.
ANM. 2 Storleken på det erhållna elementet vid max materialtillstånd, MMC, kan definieras som ett förvalt värde, eller
med flera specialdefinitioner av det erhållna elementets storlek (se ISO 14405 och ISO 14660-2).
ANM. 3 Max materialtillstånd, MMC, som det definieras i denna internationella standard, kan användas entydigt med
alla definitioner av det erhållna elementets storlek.

3.5
max materialmått
MMS
lMMS
mått som definierar max materialtillstånd för ett element, se bilaga A
ANM. 1 Max materialmått, MMS, kan definieras som ett förvalt värde eller med en av flera specialdefinitioner av det
erhållna elementets storlek (se ISO 14405 och ISO 14660-2).
ANM. 2 I denna internationella standard används max materialmått, MMS, som ett numeriskt värde, därför behövs
ingen specifik definition av den erhållna storleken för att möjliggöra entydig användning av max materialmått, MMS.

3.6
min materialtillstånd
LMC
tillståndet hos det aktuella erhållna elementet, där det måttbestämda elementet för elementets material överallt är minsta möjliga, t.ex. största håldiameter och minsta axeldiameter
ANM. 1 Termen min materialtillstånd, LMC, används i denna internationella standard för att ange, vid ideala eller nominella elementnivåer (se ISO/TS 17450-1 och ISO 14660-1), vilken övre eller nedre gräns av kravet som berörs.
ANM. 2 Storleken vid min materialtillstånd, LMC, kan definieras som ett förvalt värde eller med flera specialdefinitioner
av det erhållna elementets storlek (se ISO 14405 och ISO 14660-2).
ANM. 3 Min materialtillståndet, LMC, som det definieras i denna internationella standard, kan användas entydigt med
alla definitioner av det erhållna elementets storlek.

3.7
min materialmått
LMS
lLMS
mått som definierar min materialtillstånd för ett element, se bilaga A
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