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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 12215-8:2009) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“
ve spolupráci s CEN/SS T01 „Stavba lodí a lodní konstrukce“, jehož sekretariát zajišťuje CMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 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 listopadu 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového
práva. CEN [a/nebo CENELEC] nebude nést odpovědnost za jakákoliv zjištěná nebo veškerá podobná
patentová práva.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EC.

V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je uvedena souvislost se
směrnicí (směrnicemi) EC.

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 12215-8:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 12215-8:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Důvodem pro přípravu této části ISO 12215 je to, že normy a doporučená praxe pro zatěžování trupu
a dimenzování malých plavidel se značně liší, takže omezují celosvětovou přijatelnost plavidel. Tato
část ISO 12215 zmenšuje rozsah obecné praxe.

Cílem této části ISO 12215 je dosažení celkové konstrukční pevnosti zajišťující vodotěsnost a odolnost
plavidla proti povětrnostním vlivům.

Pracovní skupina vypracovala tuto část ISO 12215 za účelem aplikování současné praxe a správných
konstrukčních zásad. Výpočtová zatížení a kritéria této části ISO 12215 se mohou použít s rovnicemi
stanovujícími rozměry v této části ISO 12215 nebo lze použít ekvivalentní inženýrské metody, jako je
teorie spojitého nosníku, maticové metody posunutí a klasická teorie laminátů, jak je uvedeno dále.

Vzhledem k budoucímu vývoji technologie a druhů plavidel, a rovněž malých plavidel momentálně
mimo rámec této části ISO 12215, pak za předpokladu, že existují metody podpořené vhodnou
technologií, může být pozornost zaměřena na jejich aplikaci, pokud je dosažena pevnost odpovídající
této části ISO 12215.

Dimenzování podle této části ISO 12215 je odrazem současné praxe za předpokladu, že plavidlo je
řízeno v duchu dobré námořnické praxe a je vybaveno a provozováno v rychlosti odpovídající
převažujícímu stavu moře.

1 Předmět normy



Tato část ISO 12215 uvádí požadavky na rozměry kormidel malých plavidel s délkou trupu LH do 24 m,
měřenou v souladu s ISO 8666. Toto platí pouze pro jednotrupá plavidla.

Tato část ISO 12215 neuvádí požadavky na charakteristiky kormidel požadované pro náležitou
řiditelnost plavidla.

Tato část ISO 12215 pouze uvažuje tlaková zatížení na kormidlo vlivem manévrování plavidla. Zatížení
na kormidlo nebo ostruhu kormidla, vznikající při vytahování na břeh nebo při dokování plavidla,
nejsou jejím předmětem a je třeba se jimi zabývat zvlášť.

POZNÁMKA Rozměry odvozené z této části ISO 12215 se předpokládají prvotně k aplikaci na rekreační
plavidla včetně plavidel pronajímaných.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


