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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 12215-5:2008) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/SS T01 „Stavba lodí a lodní konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje
CMC.
Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 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 října 2008.
Upozorňuje se na možnost, že některá podstatná část této evropské normy může být předmětem
patentního práva. CEN [a/nebo CENELEC] nemůže být odpovědný za některá určitá nebo všechna
taková patentní práva.
Tento dokument byl vypracován CEN na základě mandátu uděleném Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je uvedena souvislost se
směrnicí EU.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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 ISO 12215-5:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 12215-5:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato část ISO 12215 byla připravena především z toho důvodu, že normy a doporučovaná praxe pro
zatěžování trupu a dimenzování malého plavidla se značně liší případ od případu, což omezuje
přijmutí celosvětově obvyklého dimenzování plavidel. Tato část ISO 12215 má za cíl snížit rozsah
současné praxe.
Cílem této části ISO 12215 je úspěšné dosažení celkové konstrukční pevnosti při zajištění vodotěsnosti a
odolnosti plavidla vůči působení počasí. Má být nástrojem ke stanovení rozměrů plavidla oproti
stávající uvolněné praxi, přičemž ale nemá být postupem konstrukčního návrhu.
Rozměrové požadavky vycházejí z principu zajištění dostatečné místní pevnosti. Praktické důsledky,
jako je průhyb působením běžného provozního zatížení, celková pevnost nebo stabilita obšívky a paluby
nejsou zmiňovány. Kritéria zde obsažená mohou být případně doplněna, uzná-li to projektant
konstrukce za nezbytné.
Údaje mechanických vlastností dodané jako předem určené hodnoty neberou explicitně zřetel na
zhoršení služby ani neposkytují záruku, že tyto hodnoty mohou být získány pro každé jednotlivé plavidlo.
Zodpovědnost za rozhodnutí použít tuto část ISO 12215 jako součást konstrukčního návrhu zůstává
výhradně na konstruktérovi a/nebo výrobci.
Výpočtové tlaky stanovené v této části ISO 12215 se používají pouze ve zde uvedených rovnicích.
S ohledem na budoucí vývoj technologie, lodních typů a malých plavidel, který je v současné době
mimo rámec této části ISO 12215, jestliže metody podporované vhodnou technologií existují, stojí za
úvahu jejich použití za předpokladu, že ekvivalentní podpora pro tuto část ISO 12215 je dokončena.
Dimenzování podle této části ISO 12215 je považováno za odraz současné praxe za předpokladu, že
plavidlo je správně řízeno v duchu dobré námořnické praxe a provozováno v rychlosti přiměřené

běžným povětrnostním podmínkám.
Důležitá poznámka:
1. ISO/TC 188/WG 18 věří, že tato část ISO 12215 je tím nejlepším, co mohlo být dokončeno v
době vydání. Proto se rozhodla vydat tento dokument jako ISO normu. Lze očekávat, že širší
používání může odhalit množství problémů, které vyžadují úpravy. Z toho důvodu WG 18 požádala o
revizi tohoto dokumentu současně s jeho vydáním. Tento revizní souhlas bude pracovní skupina
schopna doplnit do této části ISO 12215 rychle, ukáže-li se to jako nezbytné.
2. Na podporu toho je třeba tuto část ISO 12215 aplikovat s kritickým přístupem a uživatelé jsou
vyzýváni podávat sekretariátu TC nebo národnímu úřadu pro normalizaci návrhy na požadované
změny spolu s podpůrnými důkazy ať už teoretickými nebo na základě dlouhodobých provozních
zkušeností při provozu skutečných plavidel v podmínkách přiměřených dané konstrukční
kategorii.
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1 Předmět normy
Tato část ISO 12215 se vztahuje na stanovení výpočtových tlaků a napětí a na stanovení rozměrů,
včetně vnitřních konstrukčních prvků jednotrupých malých plavidel, stavěných z vyztužených
laminátů, hliníkových slitin, oceli, překližky nebo jiných materiálů vhodných pro stavbu lodí, o délce
trupu LH od 2,5 m do 24 m podle ISO 8666. Platí pouze pro plavidla v neporušeném stavu.
Vztahuje se pouze na plavidla s maximální rychlostí £ 50 uzlů při hmotnosti výtlaku mLDC.
Toto stanovení musí obecně obsahovat všechny části plavidla, které jsou považovány za vodotěsné nebo
odolné povětrnosti při výpočtu stability, volného boku a plovatelnosti podle ISO 12217 a jsou rozhodující
pro bezpečnost plavidla a osob na palubě.
Tato část ISO 12215 platí společně s částí 6 pro stanovení všech rozměrů plavidla včetně detailů, část
7 pro vícetrupá plavidla, část 8 pro kormidla a část 9 pro přívěsky trupu a takeláž.
Stanovení rozměrů oken, kruhových oken, pevných kruhových světlíků, průlezů a dveří se provádí podle
ISO 12216. Konstrukční vyztužení těchto prvků je v souladu s touto částí ISO 12215.
POZNÁMKA 1 Rozměry odvozené z této části ISO 12215 jsou v první řadě platné pro rekreační plavidla
včetně komerčních rekreačních plavidel a nemusejí být vhodné pro výkonná závodní plavidla.
POZNÁMKA 2 Tato část ISO 12215 je základem za předpokladu, že rozměry jsou určeny pouze podle
místního zatížení.
POZNÁMKA 3 Požadavky této části ISO 12215 na rozměry jsou uvažovány v souladu s požadavky na
minimální namáhání motorových plavidel a plachetnic, provozovaných bezpečně a zodpovědně v
převážně běžných podmínkách.
Tlaky a napětí jsou normálně uváděny v pascalech, kilopascalech nebo megapascalech. Za účelem
lepšího porozumění uživatelů této části ISO 12215 jsou tlaky uváděny v kilonewtonech na metr
čtvereční (1 kN/m2 = 1 kPa) a napětí nebo moduly pružnosti jsou uváděny v newtonech na milimetr
čtvereční (1 N/mm2 = 1 MPa).

-- Vynechaný text --

