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Anotácia:
Loď je vybavená výplňami z dutých teliesok, ktoré sú na
vzájom pospájané vo veľkom množstve až do niekoľko mi
liónov kusov a sú umiestnené v podpalubí, čím môžu po
môcť, aby sa loď udržala nad hladinou, ak by sa do lode
dostala voda vo väčšom množstve.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka oblasti výroby dopravných a nákladných plavidiel v lodiarenskom priemysle.
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Doterajší stav techniky

10

Lode doteraz mali zavedené len systémy zabraňujúce blokády podpalubia aby nenasiakli vodou po prí
padnej havárii pretrhnutia bočných a dolných stien, alebo plavidlá mali vystužený vzduch okolo gumy, do
siaľ lode nemali v podpalubí veľký počet uložených navzájom pospájaných kovových alebo plastových du
tých teliesok, ktoré každé z nich malo rozmer do dĺžky 20 cm.

Podstata technického riešenia
15
Systém nepotopiteľných lodí pozostáva z veľkého množstva dutých teliesok, ktoré sú rozmiestnené po ce
lom podpalubí vo veľkých množstvách aj na stropoch podpalubí, bočných stenách a ďalšom možnom priesto
re a tieto duté telieska môžu pomôcť udržať loď nad hladinou v prípade, že by sa do podpalubia lode dostala
voda vo väčšom množstve.
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Príklady uskutočnenia
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Malé dutinkové telieska, ktoré pozostávajú zo vzduchu a nemajú žiaden otvor a sú dookola obalené pev
nou kovovou alebo plastovou hmotou, ktoré každé meria niekoľko centimetrov, maximálne 20 centimetroch,
najlepšie len centimeter, sú navzájom poskladané alebo zvárané k sebe a tvoria veľký celok lode, hlavne
podpalubia. Sú takto naukladané vo veľkých lodiach až v miliónoch kusoch. Hlavná časť je naukladaná
v podpalubí v trupe lode, na bočných stenách lode, na stropoch v podpalubí aj v iných priestoroch. Vyrábajú
sa v špeciálnych fabrikách a montujú sa do lodí v lodeniciach. Tieto duté telieska môžu pomôcť loď udržať
sa nad hladinou v prípade, že sa do podpalubia dostane voda vo väčšom množstve.

Priemyselná využiteľnosť
35

V prípade havárie lode môžu výplne dutých teliesok, ktoré sú navzájom pospájané vo veľkom množstve,
pomôcť, aby sa loď lepšie udržala nad hladinou, ak by sa do podpalubia dostala voda vo väčšom množstve.

NÁROKY NA OCHRANU
40
Loď, vyznačujúca sa tým, že je vybavená výplňami z dutých teliesok s veľkosťou ma
ximálne do 20 cm, ktoré sú navzájom pospájané a v počte do niekoľko miliónov kusov a sú umiestnené
v podpalubí.
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