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Żeglarz jachtowy

aluminiowa folia
zabezpieczająca
pokrywa górna

aluminiowa folia
zabezpieczająca
pokrywa górna
spadochron

środek tworzący gwiazdę

7. Ratownictwo
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pokrywka
podkładka przytrzymująca
rurka środkowa
materiał palny
obudowa stalowa

środek tworzący gwiazdę

środek pędny

środek pędny

dysza

dysza

pokrywa ognioszczelna
iglica

uchwyt

uszczelka
mechanizm uderzeniowy
przetyczka zabezpieczająca
pokrywa dolna

uszczelka
mechanizm uderzeniowy
przetyczka zabezpieczająca
pokrywa dolna

1. Zdejmij dolną i górną pokrywkę.

Pławka dymna (rys. 7.20) stosowana jest zarówno do oznakowania miejsc
poszukiwania, jak i do zwrócenia uwagi statków i samolotów podczas akcji
w dzień. Pływalność i stateczność pławki zapewnia jej odpowiednia budowa.
Uruchomienie następuje po zdjęciu nakrętki i ręcznym uaktywnieniu zapalnika. Pławka powinna być wrzucona do
wody od strony zawietrznej. Pływająca pławka emituje gęsty pomarańczowy
dym przez 4 minuty.

zapalnik

1. Zabezpieczona

1. Zdejmij dolną i górną pokrywkę.

2. Wyjmij przetyczkę
zabezpieczającą, wznieś pojemnik wysoko.

3.Trzymając mocno pojemnik
skierowany pionowo, przekręć dźwignię spustu i odpal rakietę.
Rys. 7.17. Rakieta czerwona dwugwiezdna i sposób jej użycia.

2. Wyjmij przetyczkę
zabezpieczającą, wznieś pojemnik wysoko.

3.Trzymając mocno pojemnik
skierowany pionowo,
przekręć dźwignię spustu i odpal rakietę.

Rys. 7.18. Rakieta spadochronowa czerwona
i sposób jej użycia.

Morska pochodnia ręczna (rys.
7.19) stosowana jest w celu zwrócenia
na siebie uwagi. Pochodnia jest odporna
na działanie wody, a budowa zabezpiecza ją przed rozpryskiwaniem się rozżarzonych cząstek mogących stanowić zagrożenie dla ludzi, jachtu lub tratwy ratunkowej. Efekt świetlny uzyskiwany jest
za pomocą zapalnika ręcznego. Pochodnie palą się jaskrawoczerwonym płomieniem przez okres nie krótszy niż 60 sekund i nie gasną nawet po zanurzeniu
w wodzie przez 10 sekund. Widzialność
płomienia do 2,5 mili morskiej w dzień,
a w nocy nawet do 12 mil.

2. Uzbrojona

3. Uruchomiona

Rys. 7.19. Morska pochodnia ręczna i sposób jej
użycia.

Petarda morska używana jest do
wzywania pomocy. Ładunek petardy
znajduje się w tekturowej obudowie.
Uruchamiana jest za pomocą ręcznego zapalnika, a jej detonacja następuje w 6–10 sekund od momentu jego uruchomienia. Zasięg słyszalności co najmniej 5 mil morskich.

7.9. Sygnały ostrzegawcze
flagami Międzynarodowego
Kodu Sygnałowego (MKS)
Jednym ze stosowanych sygnałów
wzrokowej sygnalizacji jest sygnalizacja za pomocą flag kodu Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS)
(tab. 7.4).

