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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 12215-9:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá
plavidla“.
Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2012 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 prosince 2012.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a/nebo CENELEC nepřebírá zodpovědnost za zjišťování žádného takového patentového
práva.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.
Vzájemný vztah se směrnicemi EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 12215-9:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 12215-9:2012 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Důvodem pro vypracování této části ISO 12215 je, že normy a doporučená praxe pro zatížení trupu
a dimenzování malých plavidel se značně liší, což omezuje obecně po celém světě akceptovatelnost
těchto plavidel.
Ztráta kýlu vedoucí k převrhnutí plavidla je jedna ze závažných nebezpečných nehod na
plachetnicích, a proto spolehlivost konstrukce všech prvků kýlu a jeho spojení s trupem lodi je
prvořadou záležitostí.
Tato část ISO 12215 specifikuje výpočtová zatížení a jim příslušné koeficienty napětí. Uživatel pak může volit
jednu ze dvou následujících možností pro posouzení konstrukčního uspořádání.
a. Využití moderních technických metod, které umožňují modelovat konstrukci jako trojrozměrnou: mezi
vhodné metody patří metoda konečných prvků a jejich podskupin, jako je matice posuvů nebo síťových
metod. Obecný návod obsahuje předpoklady pro modelování v rámci této části ISO 12215.
b. Použití zjednodušených rovnic, obecně dvojrozměrných, založených na pevnosti materiálů. Pokud se zvolí
tato možnost, použijí se rovnice uvedené v přílohách B až F, které jsou nutné pro splnění požadavků této
části ISO 12215.

Tato část ISO 12215 byla vytvořena s použitím stávající praxe a technicky spolehlivých zásad.
Výpočtová zatížení a kritéria v této části ISO 12215 se mohou použít s rovnicemi pro určení rozměrů
buď v této části ISO 12215, nebo při uplatnění výše uvedených ekvivalentních technických metod
v bodu a).
Dimenzování podle této části ISO 12215 se považuje za vyjádření současné praxe, pokud se plavidlo
správně používá ve smyslu dobré námořnické praxe s příslušným vybavením a pokud se provozuje při
rychlosti odpovídající převažujícímu stavu moře.
V pozdějších vývojových fázích částí norem ISO 12215 a po zveřejnění klíčových částí přijalo tuto
mezinárodní normu několik orgánů pro posuzování vysoce výkonných závodních jachet. Zatímco
cestovní jachty kategorie A mohou být teoreticky stejně zatíženy jako závodní jachty, tyto závodní
jachty nejsou hlavním předmětem ISO 12215. Projektanti se proto důrazně varují před navrhováním
takové vysoce výkonné závodní lodě, která by měla většinu konstrukčních prvků navrhovaných podle
této normy právě jen vyhovujících.
1 Předmět normy
Tato část ISO 12215 definuje zatížení a určuje rozměry přívěsků jednotrupých plachetnic o délce trupu
LH do 24 m, měřeno podle ISO 8666. Jsou dány:
●
●
●
●
●

výpočtová napětí;
určené konstrukční komponenty;
případy zatížení a výpočtová zatížení pro kýl, otočnou ploutev a jejich upevnění;
výpočtové metody a návod pro modelování; a
způsoby splnění výše uvedených bodů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

