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I. KUĢU BŪVES PAMATJĒDZIENI.

§ I. Kuģuklasifikacija. Vispārīgi par

kuejinosauc būvi, kura spējīgā peldēt virs

ūdens un pārvietoties vēlamā virzienā. Visu

nāciju kuģi galvenam kārtām pēc viņu uzdevuma

sadalās?!/ tirdzniecības kursos,2/ kara ku^os,.

speciāla uzdevuma kur.cs un 4/ sporta ku^os.

1/ Tirdzniecību kupr.uzdevums ir kalpot sati-

ksmei starp ostāms pasažieru un precu pārvadā-

šanai. 2/ Kara uzdevums ir izpildīt xara

darbības operācijas. &ie ku%i atšķiras no tirznie-

cības kubiem pēc savas korpusa būves.

ē/ Par speciāla uzdevuma kubiem atzīmējami

kā piem*: peldošas bākas un doki, tvaika

pārceltuves, velkoni, glābšanas botes un etc.

4/ Sperta - jachtas un etc.

Ta ka mūs intrese galenam kārtam tirdzniecības

kuri, tad tālāko klasifikāciju attiecināsim
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Tirdzniecības pēc braucienu rajona sa-

dalās l/ tālbraucēju kas brauc tālāk

par Baltijas jūru un tās šaurumiem ārpus

līnijas Skagcn-Lindenes, un attiecībā uz

kubiem, kas brauc caur Ķīles kanālu -

taluk par Elbas grīvu;

2/ tuvbrauceju kas brauc iekšpus

augstāk minētās līnijas;

3/ piekrastes braucēju kas brauc

Rīgas jūras līcī un gar Latvijas pie-

krasti līdz Latvijas-Lietuvas robežai,un

4/ iekšējo ūdeņu braucēju knsjos,kas brauc

Latvijas iekšējos ūdeņos - upēs un ezeros*

Pēc galvenā būves materiāla sadalās:

l/ koka kugcs; 2/ dzelzs-tērauda

3/jauktās būves /koks un tērauds/ un

4/ dzelzs betona ku^os.

Līdz 1838 gadam visi kuģi tika būvēti

no koka. Pirmo okeāna uzbūvēja no

dzelzs 1838.g. un no tā laika kupjtsvairāk būve

no dzelzs un tērauda un mazāk no koka.

Galvenie iemesļi, kādēļ pārgāja uz dzlzs
-
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tērauda būvi ir soksi: dzelzs ie-

spējams uzbūvēt ievērojami stiprākus, iz-

turīgākus un garākus. Koka kusjus atļauts bū-

vēt ne garākus par 200 pēdām, turpretim dzelzs

būve jau 700 pēdas un garākus.

Dzelzs kuģiem aiz viņu asuma parasti ir arvien

lielāka gaita par koka kurio.a, pie kam dzelzs

kuģu vecums normāli nosakāms uz 40 gadiem, bet

koka jau pēc 12 - 1b g. vajadzīgs

kapitālremonts.

Pēc dzinējspēks sadalās: l/ tvaikoņos

/ar virzuļmašinām un tvaika turbīnām/; 2/ mo-

/arī 3/ būru

4/ velkamos /kuģi, kurus velk citi

Pēc dzenamā sadalās: l/ skrūvkugos, 2/

spārnu 3/ cžektoru kuģos, un 4/ būru ku^os.

§ 2. Kuģubūvē lietojamais materials. Ku^u

būvē lieto koku un metālu. No kokiem lieto gal-

venam kārtam priedi; tad egli? ozolu. Amerikas

priedi, tā saukto piķa priedi, tīku, sarkan-

koku un botautu. No metāliem galvenam kārtam

lieto tēraudu, tad dzelzi, ķetu, /čugunu / varu,

misiņu, bronzu, baltmetalus un citus sastāvus.
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būvniecība lietojams tērauda plates 5

kuras izgatavo pēc Sīmensn - llartena meto-

des. Plāšu biezums ir no 1 m/m līdz 30 m/m

ar pat vairāk. Plāšu platums ir no 1,0 - 1,5

m. un garums līdz 6 mtr. un vairāk.

§ 3. Kuģusastāvdaļas. Galvenās sa-

stāvdaļas ir l/ Ķīļos 2/ Kalsiai; 3/ Vadiui;

4/ brangas; 5/ balsti - sijas; 6/ kusniār-

apšuvc 7/ klāji; 8/ iekšapšnve; 2/ un

gareniskās sienas.

§ 4. Kuģuklasifikāciju biedrības. Tirdz-

niecības kuģi tiek būvēti dažādām transporta

vajadzībām; kā piem.: smagu un vieglu kravu

pārvadāšanai / metāls, ogles, vilna, lini/ tā-

nēc arī būvēt visus vienādā stiprumā un

lielumā, bet dažādām vajadzībām, būtu neprakti-

ski. Tāpēc arī jānosaka katram uzdevumam domāt?

korpusa isturība.

Nodot korpusa būvi viņa īpašnieka un būvē

tāja ieskatiem, būtu nepareizi un arī kuģu ap-

drosinasans sabiedrības*kā"piem. Angļu

Lloids un citas, tādus kuģus apdrošināšanai
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nepiejcmtu. Sakarā ar to visas valstis.

kuram ir sava tirdzniecības flote, naca uz

i\.auia-i.
—

devuma / tipa / kusis:- ripu korpusa isturī-

bu. Radās nepieciešamība dibināt kuģu klasi-

fikāciju biedrības, kuru uzdevums - matemāti-

ski un pēc praktiskiem novērojumiem un pie-

dzīvojumiem noteikt kujaakorpusa isturību,

visu tīpu pasažieru un precu kubiem. Lielākās

no klasifikāciju biedrībām ir atzīmējamas:

l/ Lloid Register 2/ Brit'ānijaskorpurācija

un 3/ Buroveritas. Pateicoties šīm biedrībām

tika ievesti vienēdi noteikumi būvju pie-

lietojamiem materiāliem, tā garantējot kuģa

izturību. Sakarā ar to apdrošināšanas sab.

ir garantija par isturību nozīmētam uzdov.

Kontroli rcsp. uzraudzību par kujar.klasifikā-

cijas biedrību noteikumu pareizu izpilīšanu

jaunbūvējamiem, kā arī braucošiem kuģiem

periodisko pārbaudi izdara šo biedrību inspe-

ktori / Surveljors

Tādā ceļā sis biedrības tirdzniecl=
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bas kuģiem piorķir attiecīgu "klasi"

Pec "Lloid Register" noteikumiem,

tērauda un dzelzs kubiem tiek piešķirt.

klase "A" ar ciparu priekša, kurš uor

da isturību. Tā piem. aukstākā kla-

se tiek apzīmēta ar ''100 tad nāk 95

90 un 80 ".

tiek pārbaudīti resp. klasi-

ficēti pēc katriem 4 gadrem. Ja pie pār-

baudīšanas izrādās, ka zaudējis

pa daļai izturību, tad arī viņa klase

tiek pazemināta. Ku,rupārbaudīšana un

klasificēšana tiek izdarīts sekošā kārtī-

bā:l/ ku(zi,kuriem klase ir 100 95

un 90 A, tiek apskatīti ik pēc 4 gadiem.

2/ kuriem klase ir 35- un 80

ik pec 2 gadiem, un ē/ kuri, kuriem

klase ir 75Auu 70A - ik pēc 2 gadiem.

§5 Kuģutelpas. Gandrīz ikkatra valsts

ir noteikusi atsevišķu norma tilpumu,

telpas katram jūrniekam un kur/a pasažie-

ra. Ta piem pec Bremenes noteikumiem

katram jūrniekam jābūt k,74 mtr. Franču
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Decret Imperial no 2,5 līdu 3,0 kub. metriem.

II. KUĢU TEORIJAS PAMATJĒDZIENI .

§ 6. Kuģugalenās izmēras.

teic galenas izmeras. Šis galenas izmsras irs

garums, platums un dziļums. Ūdeuliiiiju līdz

kurai kuģis, kad tas nokrauts ar maksimālo

kravu, sauc par galveno ūdenslīniju un ap-

zīmē ar
"

G U Ļ
'

.

garumu ūcenslīnija /GUL/ apzīmē ar

burtu .cc...,.-...-...,..,-..........Ļ

platumu ūdenslīija, garuma

vidū apzīmē ar
....................

B

iegrimi garuma vidū apzīmē

ar burtu ................. ..... , H

legrime ir vertikāle atstāt, ne kuģa ķīla

augšpuses līdz attiecīgai ūdenslīnijai. Ja

kuģa abos galos ir vienāda iegrime, tad saka,

ka kuģis ir uz līdzena ķīļa. Pretējā gadijumā

ir jāuzaod iegrime priekš un pakaļga-

lā.
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Udensizspaids ir ku-§ 7. Ūdensizspaids.

zemūdens daļas ārējais tilpums,,pie kam

šis tilpums jemams līdz galvcnai ūdenslī-

rij?i.

ūdensizspaidu mēra kubik mērce /metr.

jeb pēd. / lai gan to var izteikt arī ton-

nās, zinot ka 1 kub. mtr. saldūdens svars

ir I tonna. Līdz ar to ūlensizspaids ir arī

izspiesta ūdens tilpums un ton-

nā.

No fizikas mēs zinām ka brīvi peldoša

ķermeņa svars ir taisni tik liels, cik

sver viņa izspiestais šķidrums. E'aigad*

arī kuģa svars ir līdzīgs viņa izspiestā

ūdens svaram.

Kuģa udensizspaida aprēķināšanai var

noderēt sekošu tuvīna forula:

V - K.L.3.H, kur

X - ir kuģa udensizspaida pilnuma koefici-

ents /mūsu preču kubiem apm. 0,75-0,80/

L - kura garums ūdenslinija metros

3 - platums ūdenslīija metros, un

H - iegrime garuma vidū metros. Var

pielietot ari aprēķināšanai krievu mērus, t.i.

je ot PSdās un collās, šādi aprēķinot mes
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dabūjam ūdensizspaidi kub. metros resp.

tonnās saldā ūdenī, svars un iz-

spiestā ūdens svars līdzinājās šim da-

būtam svaram.

sv..:,rs,kas līdzinājās izspiestā

ūdens svaram sastāv no pašsvara, kurā ie-

tilpstg korpusa un mcchsnismu svars un arī

kravas svars.

§ 8. Kravnesība. ienesto kravu sauc

par kravnesību un viņu mēr.:,tonnās.

Kravnesība līdzinājās 2/3 no ūdeusizspai

da tonnas. pašsvars ir l/3 no ūdensiz-

spaida vai l/2 no kravnesības. Pašsvarā ie-

tilpst korpusa un mechanismu svars. Krav-

nesību sauc arī par dedved tonnāžu. Koku

kravei standartu skaits, ko var uzjemt

līdzinājās l/ē dedved tonnu skaitam.

§ 9. Tilpība jeb tonnāža. Par tilpību

sauc iekšējo tilpumu, kuru mēra tilpu-

mu mēros. Starptautiskais tilpumu mērs ir re-

ģistra tonna, kura līdzinājās 100 kub. pēd.

vai 2,83 kub. mtr. Izšķir divējādas tilpības;
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brutto un netto tilpības. Brutto til-

pība ir visu slēgto telpu kopējais tilpums.

Netto tilpība ir to telpu tilpums,

kurās var iojemt kravu vai pasažierus*

Netto tilpību dabu no brutto

ja no pārējās atvelk personāli telpas

līdz ar nārējām saimnieciskām telņām, kā

piem. masinu, katla telpas, unslir kārša

māju, radio telpas un citas līdzīgie tel-

pes

Pēc netto tilpības var spriest arī

nar kravas tilpņu lielumu. Netto tilpī-

bu reg. tonnās pareizinot uz 2,33 kub.

mtr. dabūjam netto tilnību kub. mtr.

Izdalot netto tilpību kub. mtr. uz

kravnesību svaru tonnās, dabūsim īpat-

nējo tilpumu vienai tonnai kravas. S'is

īpatnējais tilpums smaigai kravai ir 1.1 -

1. 25 kub. mtr. Vieglai kravai īpatnējais

ir lielāks*

V. meters ir 55,3 kub. pēdas.
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§ 10. Kuģa peldamība. Peldamība ir spēja

kuģim droši peldot, f-īspēja bāzējās uz ku-

mim pielikto speķu līdzsvaru.

Kursimneļauj nogrimt ūdens pretspie-

diens. Ja negrimst ne dziļāki, ne

arī ceļās augstāki iz ūdens, tad abi šie

spēki - svars un ūdens pretspiediens

ir vienādi pec lieluma un darbojas uz vienas

līnijas pretējā virzienā. Tad kuģis ir līdz-

svarā. Lai kursisbūtu droš, tad tam nepiecie-

šama zināma udensizspaida rezerve, kuru varē-

tu izmantot, ja svars pieaugtu, ta piem.

ja rastos sūce. Šāda rezerve ir kus;avirs-

ūdens daļa, kura nogrimstot udem izspiestu

vēl papildu ūdeni, tādā kārtā palielinot

ūdensizspaidu, kā pretspēku pieaugušam ku-

svaram. Šo rezervi sauc par pcldamības

krājumu un vina sastāda apm. 20*2n0 visa ku-

ģa slēgtā tilpuma zem augšējā nepārtrauktā

klāja. Kura virsūdens daļas sānu minimālo

augstumu nosaka sevišķa starptautisks li-

kums "Noteikumi iear kravai maiKu-
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§ II. Kravas marka. sānos uzliek

zīmi - kravas marku, kura norāda cik dziļi

dažādos braucienos un dažādos gada laikos

kiursidrīkst nokraut. / zīm. 1 /

Klaja līnija.

zīm. 1.

Augstāka svītra uz zīmējuma nozīme augšēja

udensbliva klāj" Imīju un tā atrodas pret

ki.-Jaseguma mukšpusi, dzelzs klājiem un

koka seguma augšpusi dzelzs klajiem

er segumu.

Kravas sastāv no diska, caur ku-

ra centru lirrriska svītra, kura apzīmē
ūdensliniju vasarā jūras „;-7.Uz

galu no diska novietojama parastā marka un uz

pakaļgalu - koku kravas marka.
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Abām markām uz ārpusi no vertikālās līnijas

skaitot no diska, atrodas kravas līnijas

sāļā ūdenī, bet uz iekšpusi - kravas lī-

nijas saldā ūdenī.

Koku kravas markai apzīmējumi ir tis

paši ka parastai markai, tikai priekšā

augšminētiem burtiem ir L /Lumber

Ar koka kravu uz klaja atļauts no-

kraut dziļāk, kā ar citu kravu. Vasaras

laikā koka kravas augstums nav ierobežots,

bet ziemas laikā sākot ar 1. XI. līdz 31.

martam, koka kravu uz klajas drīkst uz-

kraut ne augstāk par l/3 daļu no

platuma.

Kravas markas rūpīgi iecērtamas uz

abiem kuģa sāniem un pec tam iecirstās

vietas nokrāsojamas baltā vai dzeltenā

krāsā un tumša fonā, vai melnā krāsā uz

gaiša fona. Marku ieciršanai kuģa sānos

markas noteicēja iestāde izsniedz zīmē-

jumu un ar izmērām un kravas līniju ap-

zīmējumu. Abās pusēs diskam virs
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līmeniskus līnijas uzliekami noteicējas

iestādes iniciālī, piem. J.D. /Jūrnicc.

Departaments/ Pēc tam, kad marka uz-

cirsta un nokrāsota, par to jāziņo noteic,

iestādei, lai to pārbauda. Tikai pēc tam

var sajemt kravas markas apliecību.

Kravas tiarkām jābūt uz visiem kubiem

lielākiem nar 150 Br. R.T.

APZIMJ U LI I :

S - vasaras kravas līnija sāļā ūdenī, ku-

ras augšmala sakrīt ar diska centru.

T. - tropu kravas līnija sāļā ūdenī.

W. ziemas kravas līnija sāļā ūdenī.

W N A - ziemas kravas līnijaZiemcļ -

Atlantikā uz ziemeļiem no 56° -I

F - svaigūdens kravas līnija un

T F - tropu svaigūdens kravas līnija

Pie kravas markas noteikšanas re-

ķinajās ar būves stiprību, tāpat ar

uzbūvju skaitu, novietojumu un lielumu.
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§ 12. Kapitāl un tekošie kuģa remonti.

Atsevišķas kūju korpusa daļas ar laiku zau-

dē izturību un tāpēc viņas jāapmaina pret

jaunām, pie kam daudz atkarājās no pareizas

un periodiskas kuģu apskates un uz-

turēšanas kartībā.

Nelieli remonti tiek saukti par teko-

šiem remontiem, bet lielāki remonti, kā piem.

jaunu klaju uzlikšana, korpusa plaša pār-

mainīšana u.t.t. tiek saukti par kapital re-

montiem.

§ 13 Tabele kuģuūdensizspaida pilnuma

koeficientiem, dažādu tīpa kuģiem.

Ku^u 1 e. Udonsizspaida
piln. koef.

Buru kuģi:
l/ lieli ātrejcši okeāna ku^i 0,52-0,64

2/ lenu gaitu kuģi bet ar lie-

lu kravnesību 0,58-0,68

3/ piekrastes ar lielu

kravnesību 0,62-0,72

4/ nelieli taļbraucoju kj^i. 0,42-0,52

5/ buru jachtas .- 0,27-0,42
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l/ kuĶi,
a/ ātrejoši ......... 0,52-0,6?

b/ preču kugd 0,60-0,72

?/ mūsu preču kubiem /jūras/ 0,75-0,80

3/ Pasažieru 0,50-0,60

Saskaņā ar krāvu markas instrukciju "pilnu-

ma koef. preču tvaik. 0,75" un būrcnick.o,6B

C. U"iiukuģa 0,60-0,64

a/ātrejošie ratu ku^i
b/ velkoņi ........... 0,70-0,85
c/

........ 0,.0-0,85

Tvaika jachtas C,'.o
Laivām 0,60.

§14 Kuģu iegrimes starpība jūrā un upē

/saldūdenī/ ienākot no jūia.supē, iz-

maina savu iegrimi un iesēžas dsiļāki

ūdenī, tūpēc ka jūras ūdens ir blīvāks

*iarupes /saldūdeni/ ūdeni.

lejot s"ļā ūdenī p-aceļāspa

collas uz katru iegrimes pēdu.

iegrime palielinājās .srī'ār

gaitas ātrumu, t'..piere,lsjuras j'a.zcs

ātri ejošam iegrimu pavairosies par

9 collām pret 7 jūras jūdžu ejoša.

§ 15 Vēja ātrums pēc Beaufort'a

Vēja ātrums tiek izteikts balles un viņa
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Zemāk uzrādītie skaitļi, vēji spie-

dienam uz bārām aprēķināti pie būru atra-

šanās stateniski kursam.

'lelles Vēju J.J.h.Spiedien

nos. uz buram

mtr. sek. marc. uz

kvsr. *?5d.

kvr.. uodu

0 bezvejS 0;0

1 lena azesma 0,8 2 -

2 viegla vesma^,' e - 8

lens vujš 3,3 8 -12

mērens vējš 6,7 12 -16

5 svaigs vajš 9,3 16 -20 1.

6 stip. vējš 12,3 20 -23 1-2

7 stīvs vcjš 15,5 23 -27 23/2

vētrains 13,9 27 -33

vutra 22,6 53 -39 6

10 stip.vētra 26,2 39 -1-7 8-9

11 barga *' 31,0 45 -50 11-13

12 auka jeb

orkans 1>0 50-100 13-50
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§ 16. Kuģunojemšana no sēkļa. Kuģi var

nojemt no s'kļa divējādi; liekot māsiņai

strādāt atpakaļ un ar atbogorēšanu. Visu-

pirms ja skar ar priekšu sēkli - dod

pilnu spēku mašinai atpakaļ, tādā kārtā vil

nis nākot no pakaļas kuģi nedaudz piecels

un viegli noies no sēkļa.

J',izradāsķa uzsēdis uz sēkļa ar pa-

kaļējo galu, tad vajag? nogaidīt un ar ma-

šinu nestrādāt, iekams nav

nar stāvokli un ncskādētu dzenskrūvju plē-

snam. Tad jāpārliecinājās vai visas l'kas,

durvis un logi noslēgti, kā arī, vai ūdens

nav ieplūdis kuģa telpās. Tad pacelt kat-

los pilnu tvaiku, Īsi būtu iespējams dot

maliņai vajadzības gadījumā pilnu spēku un

sagatavot kārtībā visus sūkņus. Vajaga ri-

kotios enerģiski un"apdomīgi. Pirms liekot

mašinai strādāt uz priekšu vai atpakaļ, va-

jaga zināt ūdens dziļumu pie kuea un tās

apkārtnē*

Ja iespējams varbūtība, ka ar vēju
,

viļņiem vai straumi kuģi varētu uznest

vēl vairāk uz sēkļa, tādos gadījumos



25

vajag?, pasteigties iznest enkuru / ar ķ"di

vai drāšu tauvu /

tālās vijtās, kur paisuma

jēguma straumes, vajaga izmest studeksu

vai enkuru no tās kara puses vidu, kuri

atredās augstāk.

Bieži -.-ar izp-līdzēties un tikt nost

.i? slkļ. l/ ar krvas pārvietošanu - difi-

renta izmainīšanu, t.i. censties pēc iespējas

pamazināt kuj;a iegrimi tai vietā, ar kuru

viņš guļ uz sēkļa.

2/ ar mākslīgu sāisvari / iešūpo-

šanu / liekot komandai pāriet no vieniem sā-

niem uz otriem. Laikā, kad tiek šūpots

mašīnām vajaga likt strādāt ar pilnu spēku.

Ja augšminētie pajēmieni nelīdz un

nevar no sēkļa nedabūt, tad vajaga atbogorēt

viņa sānus un iegāst kusji dziļumā,

bogorēšanas darbi izdarāmi sekosi: pirms ie-

sāk kuĢi atbogorēt vajaga katlos iejcmt tī-

ru ūdeni un līdzpajemt katliem tīru

*eeni. Ja ūdens - katliem pietrūkst
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ncjemt netīru, bet aiziet no ku,s*auz

tīrāku vietu, kur iejomt katliem ūdeni.

Pa nakti pie kuģa nevajaga palikt, lai

pats nenogultos uz sēkļa /neiesērētu /

Izbogorētuvietu vajaga nostcderēt un

naktī uz stodcrēmuzlikt ugunis.

lesākot vilkt no sēkļ., "a.jaga

iespējasmēģināt ar raistīšanu, ja

minētais nepalīdz, tad ar augšā minēto

pajēmienu atbogorēt vienus sānus.

§ 17. Eļļas maisiņu pielietošana. Lai

nomierinātu viļņus t.i., lai viļņu galo-

tnes mīkstinātu, pielieto / mincrāl eļļu

kā linu petroleju u.t. t. /

Iļļu jāizlaiž virspuse vējam, lai to

nenāktu, ku%a priekšgalā, pēc iespējas

tālāk no kusa nokar katrā pusē kuejimpa

eļļas maisiņam.

§13. Dzenskrūvju darbība. Laba sola

skrūvei, mašinai strādājot uz priekšu,

dzenskrūves spārna augšdaļa griezās no

kreisas uz labo pusi.
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divskrūvju tvaikoņiem štīrbord skrūv^L*^otc

ir labā solā, bet bakbord - kreisā solā t.i.

abas skrūves savās virsdaļās griezās no iek-

šas uz āru. Pj trīsskrūvjukuģiem vidējā

un etirbord skrūves ir - labā solā, bet

bakbord - kreisā solā.

Cetrskrūvju tvaikoņiem abas štirbord ir

labā solā? bet abas bakbord - kreisā solā.

§19. Raķēšu aparātu pielietošana cii-

vsku glābšanai- ja kugls ir strandejis

krastā tuvumā un te ar raķeti var sasniegt,

lai tādā ceļā glābtu uz kura atrodošos ļau-

dis, tad jāiemēro sekošais: l/ raķete ar pie-

stiprinātu virvi tiek pāršauta pāri

kuģim, eī virvu uz ātrāko ir jāuzķer, tik-

līdz virve ir rokā, tad viens no ļaudīm,

ja ir dienas laiks, noiet atstatu no citiem

un lai ar cepuri jeb lakatu bet

nakts laikā? lai vicina ar zilu uguni jeb

šauj jeb vicini ar baltu uguni, dodot ar

to ziņu krastmalā.

2/ Ja redz, ki viens no malā esošiem
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attālinās no citiem un viciņā dienā sarka

nu karogu vai naktī sarkanu uguni, tad uz

ir jāvelk tieva raķetes virve līdz

kamēr dabun trīsi /bloku/ ar asti, ie-

vērtu bezgala virvi / rope-jolinš /

3/ Piestiprināt trīša asti /strcpcs

pagarinājumu/ pie masta, labi paaugstu no

klāja vai ja masts ir nolausts, tad pie

attiecīgas vietas, kur var icv"rot, lai

virve nevazātos par vraku ar arī lai at-

liktu vēl vieta virpusē tauvai /pēc § o/

Kad trīsis ir piestiprināts un ra-

ķetes virve no astes atsvabināta, lai tad

viens no ļaudīm attālinās no citiem un

taisa tādu pašu signāli kā prasīts para-

grāfā 1.

4/ tiklīdz šo signāli malā esošie

redzēs, tiks tauva oiesieta pie virves

astes trīsi un tiks vilkta no malā eso-

šiem uz ku^a.

5/ kad tauva ir uz kus;a,tad kur;a

ļaudīm tā tūliņ jāpiesien pie tās pa-

r - daļa", kur astes trīsis, tikai



29

18 collas augstāki, pie tam jāuzmanās,

vai nav tornis joliņa virvei; jolipu tad

atsvabina no tauvas.

6/ kad tauva ir piestiprināta uz

tad signāls pēc paragrāfa 1 ir atkal jāat-

kārto.

7/ nialā esošie tad tauvu nestiprinās ciet

un ar jolipu tiks vilkts uz kuģi tauvā kara-

ješais glābšanas riņķis, kurā ir jāiekāpj

personai malā vilkšanai.

Kad minētā persona ir iekāpusi un No-

drošinājies, tad vienam no ļaudīm if jāat-

tālinās no pārējiem un atkal jāsignāizē-nia-

-3.ā kā sacīts. Malā esošie tad vilks personu

ar riņķi malā un malā novilkuši vilks atkaļ

tukšo saini atpakaļ uz pēc citiem

glābjamiem. Šādi tiks atkārtots līdz visas

personas bits malā.

S/ var atgadīties ka vētras laikā

stāvoklis neatļauj tauvu nostiprināt.

Tādos gadījumos sainis tiks vilkts ar

joliņu, nelietojot tauvu.
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Sī metode ir tikai tad piejemama? ja

strandētā kuģa personāls tiek jcmts malā

augstā krastā un nevar nekādi tikta lieto-

ta lēzenā krastā. Pēdējā gadījumā,ir jālie-

to bikšuboja / brochtes buoy / kā glābša-

nas riņķis /ssipa vietā/.

vadītājam un ļaudīm no strandētā ku

gm jāievēro, ka izdevība tikt malā lielā

mērā atkarājās no viņu aukstasinības un

uzrādīto instrukciju ievērošanas un

ka to iznildot daudzi katru gadu tiek iz-

glābti ar rakēšu aparātu.

Signālizēšanas sistēmai ir cieši jā-

paklausa. Sievas, bērni, pasažieri,un ne-

spējnieki jānodod malā pirms ļaudīm.

§ 20 Galsvēre. Par galsvjri /diferenci/

tiek saukta priekš un pakaļgalu iegrimes

starpība / parasti kubiem ie-

grime ir lielāka par priekšgala iegrimi/

Piemērs: Kuaim, kuram priekšgala iegrime

10 p.s bet pakaļgala - 18 p. ir 3 pēdas

-

ir.v?"euz pakaļgalu.
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§ 21. Brutto reģistra un kravnesības

Šeit pievedīšu formu-tonnāžu aprēķināšana.

las tuvina tounāžu,'ūdensizspaida un tilpī-

bas aprēķināšanai, kā tas minēts augstāki

paragrāfos 6 - 10.

Piemērs: dots precu kura L 245,2 p.

B 36,1p. H 17,3 p. un picjcmtais X 0,8

Netto tilpība 864,0 rcr. tonnas.

A P R Ē Ķ I N Ā*T3

l/ ūdens izspaidi kubik metros ?

2/ ūdensizspaidi tonnās ?

5/ kuģa izspiestā ūdens tilpumu ?

4/ svaru /kopā ar krāvu/ tonnās?

5/ Kuģa zemūdens daļas ārējo tilpumu ?

6/ izspiestā ūdens svaru ?

7/ Kuaa pašsvaru /boz krava/ ?

8/ Kravnesību jeb dedved tounāžu ?

9/ cik standartu kokkravas kus;is

spējīgs ūzjemt ?

10/ brutto reģistra tonnāžu ?

11/ netto tilpību kubik metros ?

12/ īpatnējo tilpību vienai tonnai

smagās krāvās ?
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atrisinot šī uzdevuma pirmo jautā-

jumu l/ aprēķināt ūdcnsizspaidi kub. mtr.

un arī pārējos jautājumus labi jāiegraumē

6 - 10 minētais. No sacītā zinām

ka ūdensizspaids ir zemūdens daļas

ārējais tilpums, pie kam šis tilpums jc-

mams līdz galvunai /GUL/ ūdenslīnijai.

Fī jautājuma atrisināšanai noder sekosa

formula?

L .B
. H .K='V ūdcnsizspaids kub* metros

jeb kub. pēdās, skatoties pēc tam, vai

izmēras dotas mtros vai pēdās, no

kura,

245,2 X 36,1 X 17,3 X 0,? = 122507,8048

kub. pēdas, jeb izdalot caur 35,3 būs

34700,476 kub. metru.

Atb. ku-a ūdonsizspaids ir 122507,8048 kub.

pēdas jeb 5470,476 kub. metru.

2/ aprēķināt ūdonsizspaidi tonnās?

Kā jau i 7 minēts, ūdensizspaidi mēra kub.

mēros, lai gan piejemts to izteikt arī ton-

nā, zinot ka viena kubik metra saldūdens svars
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ir 1 tonna. Tā tad zinot ūdcnsizspaidi

kubik metros viegli pateikt, ūdens-

svara tonnās.

KuĢa udsnsizspaids tonnas bus ari

tonnas.

5/ aprēķināt izspiestā ūdens tilpumu?

Mās zinām ka ūdcnsizspaids mērots kubik mē-

ros ir arī izspiestā ūdens tilpums,

izspiestā ūdens tilpums būs

3470,476 kubik metru.

4/ Aprēķināt kuģa svaru tonnās?

svars ir līdzīgs izspiestā ūdens

svaram, saprotams kopā ar krāvu, jo ku^a

izmeras jemtas * GUL ' līnijā.

Atb. svars tonms būs 3470,476 tonnas.

5/ aprēķināt zemūdens daļas ārējo til-

pumu ?

Mcs zinām ka zemūdens daļas ārē-

jais tilpums līdzinās ūdensizspaidam

zemūucns daļas ārējais tilpums

tāpēc arī būs 3470,476 kub. mtr.

6/ izspiesta ūdens svaru?

izspiestā ūdens svars līdzinās kuģa
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ūdenizspaidam tonnās resp. svaram,

.tā. izspiestā ūdens svars būs 3470, L

76 tonnas.

ū/ aprēķināt pārsvaru?

NuĶa -lašsvars/bez krāvās/ ir anm. da-

ļa no "densizspaid" vai no kravnesības.

,atb.kura pašsv...rs būs 3470,176 . 1 - 3470

176 - 1156;6353 tonnas.

b

8/ aprēķināt kuģa kravnesību jeb
tounāžu?

Kravnesība mūsu preču kubiem sastāda apm.

l/3 no kur" udcnsizspaida tonnās^

kravnesība jeb dedved tonnāža

būs 3a70,476 . a
"

6940952 = 2313.
- .

6507 dedved tonnas.

3/ āpr"ķināt cik standartu kokkrāvas

kuais spējīgs uzjcmt ?

Parasti standartu skaits, kūpu var

iejemt līdzinājās deļai no dedved

tonnu skaita?

..tb.kuģis aar uzjumt kokkrāvas 2311,6507,
3

1_ = 23136507 - 771,2169 standartu.
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101 Aprēķināt brutto reģistra rcnnažu.

Kā starptautiski piejerats, reģistra

tonnāža /tonna/ ir tilpības mērs. Kua;atu-

vin.-.tilpības aprēķināšanai reģistra tonnās

ir piejemta sekoša formula*

*"lOOjb 2,6?

L - kura garums

ā - kuģa platums, garuma vidu

X - koeficienta /māsa preču kuaiem 0,8/

A - iegrime /mērīta līdz "GUL* līn./

100 - kubik pēdu daudzums uz 1 rcg. tonnu

2,83 - kubik metru uz 1 tonnu

Ja izmērs dota pēdās, tad, lai dabūtu

reģistra tonnu skaitu, iznākumu jādala uz

100, bet ja izmēras dotas metros - tad

uz 2,83.

brutto reģistra tonnāža būs

2L5,2 . 36,1 . . 0,6- = 1225,078

100

brutto reģistra tonnas.

11/ aprēķināt netto tilpibu kub. mtr.?

i.cttotilpību dabūn no brutto tilpības,
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ja no pēdējās atvelk kuģa personāla

telpas līāz ar pārējām saimniecības tolpār.

masina-katlu telpas, tuneli, karsa māju,

ralic telpas v.c. telpas. Pēc netto til-

pņu lielumu.

natto tilnība tonnās, tad pareizi-

not še tilpību uz 2,83 dab'sim netto til-

pību kub. metros.

~tb. kuģa netto tilpība būs 351,0 11 3,85

* 3445;12 kub. mtr. ?64,0 X 100 bās

36400,0 kubik*rēāas.

13/ Aprēķinot īpatnējo tilpumu vienai

tonnai sugai krāvās ?

1zā..,10t netto tilpuma kubik metros uz

kurp kravnesība.svara tonnās, atradīsim

īpatnējo tilpumu vienai tonnai smagas

krā-'as.

īpatnējais tilpums 1 tonnai smagās

kr"vas bās

2 .15,12 ; 2515,65 - 1; 05

-"*tr.
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§ 22. Laivas nešanas spēju aprēķināšana

Pēc starptautiskiem noteikumiem, lai dabūtu

cilvēka skaitu? kādu 1 šķ. glābšanas laivas

var u.zjemt; tad laivas kubiktūra, jādala uz

0,382 vai 10 - skatoties vai laivas kubiktū-

ra mērīta kub. metros, vai kub. pēdās.

Glābšanas laivu,kabiktūru tuvini ap*

rēķina pēc formulas;

V 5 K.L.3.H
,

kur

L - laivas garums

3 - platums

H - dziļums, garuma vidū, skaitot no ķīļa
augšpuses līdz mala līmenim, pie
kam dziļums jemams ne lielāks par 45 %

ne platuma.

X - koeficients / laivām 0,6 /

Viena cilvēka svars vidēji aprēķināts 180 mārc.

Piem.l Uz atrodās pavisam 15 cilv.

aprēķināt, vai kuri grimšanas gadījumā vi-

sus cilvēkus varēs uzjcmt glābšanas laivā,

kuras L 20 p. 3 5 un v 2 p. ?
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Pielietojot aprēķināšanai augšminēto

formulu dabūsia:
-

20
.

5
. 3 . 0,5 - 12 cilv., kuru skaitu

10

laiva spējīga uzjemt.

Atb.glābšanas laiva varēs uzjemt 12 cilv.

Piemērs 2. Kuaa enkurs sver 1 tonnu, aprē-

ķināt; vai šo enkuru ir iespējams -'.Tva-

nēt laivā; kuras L 25n. 3 sp. 3 ?

Pielietojot sekošu tuvina formulu, dabūsim

laivas nešanas spēju tonuss.

Forumula-

L 3 *3 X 130
*

r*tonnas, kurn

ĪO
.

40*.*62
'

L laivas garums

3 - platums

3 - dziļums

X - koeficients

10 - kub. pēdas uz 1 cilvēka

0 - mārciņas gadā

180 - viena cilvēka vi*, svars

62 - skaits 1 tonnā.

laiva snējīga nest 1,9 tonnas smaguma.
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§23. Kuģa nešanas spēju aprēķināšana.

Lai dabūtu kura nešanas spēju tonnas uz

1 collu iegrimes, jāpielieto sekoša tuvi-

na V = L . B . X
,

kur

420

L - ir gurums

B —

X - koeficients un

120 - pastāvīgs faktors.

Piemērs: kura L 150 p., B 24 p.,

H 4,5 p. uzjem papildu krāvu 32 tonnas.

Aprēķināt pa cik collām vidējā ie-

grime pavairosies rcsp. pa cik collām ku-

iesēdīsies dziļāki ūdenī ?

atrisinot šo uzdevumu pirmkārt jāaprē-

ķina cik tonnas būtu vajadzīgs uz-

jemt krāvās lai izmainītu iegrimi uz 1 col.

darot kā augšā norādīts dabūsim

150.24
. 0,75 = 6,4 tonnas.

420

Tā tad lai izmainītu iegrimi uz 1 collu ku-

Ķis var uzjemt 6,4 tonnas Papildu

krāva tika uzj-mt : cd 3 a 32' teniss ',adarī
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iegrime pavairosies pa

—32—— - 5 collām.

6,4

iegrime pavairosies pa 5 collām

un būs 4 pedi un 11 collas.

§ 24 Kuģa iegrimes starpība aprēķināšana
kuģim ieejot no saldūdens sāļā ūdenī.

Kuģis pārvietojoties no saldūdens sāļā

pacelsies apm. pa l/4 collai uz kan

tru iegrimes pēdu.

Piemērs: Kur-,iegrime līdz markai F

ostā ir 18 pēdas, aprēķināt kāda iegrime

kugam rarīsies ieejot jūrā.

Visupirms jāapr'ķina pa cik collām ku^is

pacelsies iejot jūrā / sāļā ūdenī /un pēc

tam iznākumu atskaitot no iegrimes

dabūsim kāda būs iegrime jūrā.

Po uzdevumu aprēķina sekosi:

l/ 18 . 1 = 1,5 collām

2/ p.
- 4,5 c. I 17 n. 7,5 collas

Atb. kurim jūrā iegrime būs 17 p. 7,5 collas.
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§ 25. Mazu kuģu tonnāžu aprēķīnāšana.

Mazi jūras un upju likumā par

izmērīšanu neietilpst, tāpēc pēdējie iz-

mērāmi pec sekošas tuvīna formulas, at-

karībā no garuma, platuma un dziļuma.

Brutto tilpība reģistra tonnās noteicama

Vbr, - L
.

B. H. K.
,

kur

100 jeb 2,83

L - garums pār kue;aklāju, skaitot

no priekšvadņa pakaļējās malas līdz

stūres vārpstas centram

B - platums par klāju garuma vidū,

H - kuģa iekšējais dziļums garums vidū,
skaitot no dibeubrangas augšējās
malas līdz klāja segumam.

X - koeficients. / parasti 0,7 /

100 kub. pēdas jeb 2,83 kub. metri līdzinās

vienai reģistra tonnai.

Visas izmēras formulā jemamas pēdās jeb

metros un viņu desmitdaļās.

Netto tilpība jemama 20% no brutto tilpības.

Piemērs: upju preču pasažieru L

Loop. B 20p. un H 8 p. Aprēķināt šī

brutto un netto reģistra tonnāžas?
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)jct augša, minēto aprēķināšanas

formulu aabūsim:

100
.

20 . 3 . 0,7

_ 11200 -

100 100 - 112 brutto

rcjistra tonnas. Jemot brutto tonnu

skaita 20 % dabūsim?

112
*

20

rrr--/1 22, 40 netto

reģistra tonnas tilpuma.

ir 112 brutto un 22,4 netto

reģistra tonnas.

Piemērs 2/ upju preču kuģus, kura netto

tilpība ir 225 tonnas, uzjcm presē-

tus baķus, kuri 1 tonna iejom 35 kub. pod.

telpas. Aprēķināt cik baķu kūris apē-

jīgs uzjemt ?

atrisinot šo uzdevumu visu pirms jāzin

kravtilpnes kubiktūra, kura būs

225 X 100 = 22500 kub. pēdas

Zinot kravtilpnu tilpumu, mēs viegli ap-

rēķinam cik tonnas baķu spējīgs uzjemt

32500 kub.p. ? 65 būs tonnas baķu

ntb. vrra3 uzjemt baķa.
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§ 26. Kuģacirkulācija. Lai aprēĶtMAiEL-^^'

kuga cirkulācijas caurmēru / D / jāzin

garums pēdās jeb metros. Parasti ku-

cirkulācijas caurmērs ir 3,7 līdz 4,5

reiz garāks par garumu.

Piemērs: Aprēķināt kuģa cirkulācijas

caurmēru kura garums ir 100 pēdas.

So uzdevumu kā jau minēju atrisina sekosi:

100 p. X 4,5 būs 450 pēdas.

/i.tb.kuģa cirkulācijas caurmērs ir,450 p.

§ 27 Viļņa garuma un augstuma aprēķināšana.

Lai aprēķinātu cik garā viļņi būs uz

atklātas jūras vējas laikā.

Visupirms jāzin vēja stiprums ballēs

un viņa ātrums jūras jūdzēs stundš. Zi-

not vēja ātrumu jūras jūdzēs stundā, pē-

dējais jāizdala caur ?
tad akū-

tais skaitlis būs viļņu augstums pēās.

Lai aprēķinātu vi.m.agarumu

tad viļņu augstuma pēdas jāpareizina uz

20 un iznākums būs viļņu garums pē-
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Piemērs : .upreķinat cik augsti un gari

vilri būs un atklātas jūras pie stipras

vētras*?

Atrisināt šo uzdevumu visu pirms

jāzin cik balljn: līdzinās stipra vētra

kd tas minēts uzdevuma, pec tam tik va-

ram dabūt viļņu garumu un augstumu.

No tabeles zinām ka stipra vētra līdzi-

nās 10 ballēm, vija ātrums apm. 40 juras

jūdzes stunda, tad

40 ? 1,804 būs 22,2 pēdas augsti viļņi

un 22,1 p. X 20 būs 442 pēdas gari viļņi.

Atb. uz atklātas jūras būs 22,1 p. augsti

viļņi un 442 pēdas gari viļņi.

§ 28. Kurinamā materialu patēriņu aprēķi-

nāšana.Katram kua\ vadītajam jāprot ap-

riķinat cik viņam butu jāiejem bunkur-

os kurināmā materiāla - ogles katram ilgā-

kam braucienam. Lai to aprēķ. jāzin l/ ku-

ģa māsiņas jauda Indicētos zirga spēkus 2/ļ
ātrums stnd. jūras jūdzēs un 3/ di-

stance līdz kurienei jābrauc, zinām

ka laba 3 cii. maš. patērē labas ogles

stundā 1,7 - 1,8 marc.
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uz I I.H.P. Piemirs. Tvaikonis izbrauc no

Rīgas uz Jelgavu. Kura ātrums 4 j.j. stundā.

Distance Rī"a - Jelgava 48 j.j. Kurim 3 cii.

mašina 112 I.H.P. aprēķināt cik tonnu ogles

kūris patērēja minētam braucienam ?

l/ Visu pirms jāaprēķina cik mārc. ogles kū-

ris patērēs 1 stundā, tad 1,8 m. X 112 būs

201,6 mārc. ~tb.Tā kā kurmimir 112 I.H.P.

masina, tad stundā patērēja 201,6 mārc. ogles.

2/ Cik stundu kūris,bija ceļā? zinām ka

distance Rīga-Jelgava ir 48 j.j. un kura ātrums

4 j.j. stundā, tad 48j,j.f& 4j.j. būs 12 stnd.

Kuģis bija ceļā 12 stundas.

3/ Cik tonnu ogles kūris patērēja minētam

braucienam? Vienā stundā kūris patērēja 201,6

m. tad 12 stundās kūris patērēja 201,6 X 12

2419 mārc. jeb apm. 1 tonnu.

Kuģis patērēja braucienam Rīga - Jelga-

va 1 tonnu ogles.

§ 29. Kuģa krāsošana, cementēšana un asfaltē-

šana.krāsošanas, cementēsanas un asfaltē-

šanas uzdevums ir aizsaigāšana

pret rūsēšanu un pret apakšūdens ārējās
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daļas - kura zemūdens daļas apaugšanu

gliemežvākiem un citiem juras augiem.

Rūsēšana redās no dzelzs savienošanās

ar skābekli. Rūsēšana notiek visvairāk tur,

kur ir siltums un mitrums un pamīšu ūdens

un gaiss. Tērauds rūsē vairāk par dzelzi.

Kuģa aizsargāšanai no rūsēšanas lieto eļļas

krāsu. Galvenā sastāvdaļa šai krāsai ir

pernica. 17okrāsām kuģim visvairāk lieto

svin? miniju, jo tā ir ļoti izturīga un

labi pieķērās dzelzij un tēraudam. Jo bal-

tām krāsām laba skaitās svina vai cinka bal

tums, no melnām - sodrēji. Zemūdens daļā

lieto patent krāsu. Pc krāsu pamats ir in-

dīgas vielas? kā dzīvsudrabs, vara un ar-

sēnika preparāti. Patent krāsas skaitās pēc

numuriem. Lielāks numurs nozīmē, ka krā-

sa ir indīgākā. Šīs krāsas ātrī žūst.

Tur? kur grūti piekļūt un kur krāsa ne-

"u-āS; aizsargāšanai pret rūsēšanu lieto

rā'aud cementu piem. dubultdibe.uā, sate-

.,aa,ekšun pakaļpīķī. Cementu* pie'kura

sajaukts ar smiltīm vai grauti
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1 ? 1 līdz 1 ; 2 Sevišķi biezas kārtas var

būt 1 ; 3 Krāsas vietā sevišķi tankos un

bunkuros lieto asfaltcementu t.i. asfaltu

saturošs mineral eļļu atliekas. Butimastiku

nelieto dzeraraūdens taukām, jo viņi dod ļau-

nus izgarojumus. Pēc inž. V. Tmuldcra kgu

atsevišķas daļas v-.rkrāsot sokoši:

l/ Kura zemūdens daļu - 5 reizes ar svina mi-

niju vai 1 reizi ar svina miniju 1 reiz ar

patent krāsu 111 un I reiz ar patentkrāsu F

2 / Joslu starp krāvās ūdcnslīniju un ūdens-

līniju tukšā ieteicams krāsot ar special krā-

su -'800 ttop " /

2 / Kuģa ārapšuves augšdaļu - līdz 2 reizes

ar svina miniju 2 reizes ar melnu eļļas

krāsu.

3/ Kura virsdaļu - 1 ar svina miniju

un 2 reizes ar attiecīgu eļļas krāsu.

Tērauda augšklāju - 1 līdz 2 reiz ar pernicu.

5/ Tērauda klāju zem koka seguma - ar darvu,

kas pārkaisīta ar cementu, vai arī ar cemen-

ta pienu.

6/ Tilpņu iekšpusi - sānus un klājus 3 reiz
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ar svina miniju.

7/ Sateces - ķimeņknejas un ķimeņkalsiņu

2 līdz 3 reiz ar cementa pienu vri 1 reiz

ar miniju un 1 reiz ar bitumastiku; ār-

apšuvi sateces robežās un ķimeņu leņķi -

ar cementa slāni vai butimastiku

līdzīgi kā dubultdibcuā.

8/ lekŠdibeni /ar koka segumu/ - akmeņog-

ļu darvu ar cementu pārkaisīta vri buti-

mastiks. lekšdibens katlu telpā — zem kat-

liem - ar butimastika slāni no 10 - 25 m/m

biezumā, vai 3 reiz ar bitumastika emāļu, -

"ai beizot ar cementa slāni; pārej' katlu

telpā - ar butimastika emāļu.

9,/Babultdibeni - dibenbrangas un iekšdi-

bens 3 - 3 reiz ar cementa pienu vai buti-

mastika emāļu; ārējo dibenu - ar cementa

butimastika slāni, tā lai visas knie-

žu galvas būtu sektas.

10/ Luukurs - 3 reiz ar svina miniju vai

ar 3 ar butimastika emāļu.

11/ dunkas virs dubultdibeua - svaigam ūdenim
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2 līdz 3 reizes ar cementa pienu.

Jūras ūdenim 2 - 5 reizes ar cementa pienu

vai erm ar butimastika emaļu.

12/ Tuneļi 2 - 3 reizes ar svina miniju, *

vai ar cementa vai butimastika elūni.

13/ Prieks un ps,kaļpīķi - dibenbrangas un

sānus ar svina miniju vai cementa pienu 3

reizes; dibena un sanu stūrus - ar cementu

maisījuma ar koksu jeb pnmiķi, vai anrībutā-

mastiks ar koksu.

14/ Koka daļas - 1 reizi otet ar pernicu un

pēc tam 2 reizes krāsot ar eļļas krāsu.

Lai aprēķinātu krāsas vairumu, kāds va-

jadzīgs zināmas daļas nokrāsošanai, jāaprēķina

krāsojamais laukums. Kuģa zemūdens daļai krā-

sojamo laukumu var aprēķināt pēc sckoŠas formu-

las:

= 0,7 L.B - 1,7 L.H, kur

L,B, ir kura garums un platums ūdcnslīnija

un H kuģa iegrime.

Pārējos laukumus aprēķina pēc garuma un platuma

Ar kuģa krasam var nokrāsot sek. laukumus:Svina mini
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sajaucot pie otēšanasto ar pernicu 1:2 un

pie krāsošanasl:!; var nokrāsot ar 1 klg.

krāsos - etejot, ap 6 kv. mtr., bet pienā

kosām krāsām līdz 8 kv. mtr.

Pāyējās eļļas krāsas - ar 1 klg. krāsas

var nokrāsot 6-3 kv. metri, tāpat arī ar

lakkrāsām. Laka - var nolakot ar 1 klg. apm.

15 kv. metrus.

Patentkrāsas ku§radibenam - ar 1 klg. krā-

sas apm. 8 kv. metri*

Cementa piens - pie 3 reiz krāsošanas vaja-

dzīgs uz 1. kv, metri apm. 0,6 klg.

3itumāstika emāļa - pie 2 - 3 m/m slāpa

biezuma apm. 12 klg. uz 1 kv. mti.

Piemērs? Aprēķināt cik krāsas vajadzīgs

kura Tienu nokrāsošanai virsūdens

daļā, kura L 10 mtr. un B 4 mtr.

Lai aprēķinātu vajadzīgo krāsu vairumu

jāzin krāsojamais laukums, tas būs

10 m. X 4 n. būs 40 kv. mtr.

Krāsojamais laukums ir 40 kv. mtr.

Mes zinām ka ar 1 kg. krāsas var nokrāsot
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6 - 8 kVs mtr. lielu laukumu, tad arī

40 kv. mtr.; 6 kv. mtr. būs 6,6 klg. krāsas

Atb. Kura sānu nokrāsošanai vajadzīgs

6,6 klg. krāsas.

§ 30 Kuģu vilkšana jūrā.

Pirms uzsākot vilkšanu jūrā vajaga labi apdo-

māt kā nosiet velkamās tauvas uz velkošā un

velkamā kuriem; kā velkamās tauvas padot jeb

sajemt un ar kādu gaitu var vilkt.

Jemot vērā vēju un viļņus? vclkāmo tauvu

vajaga izlietot pēc iespējas garāki un vilkša-

nai jemt resnāki, tauvas un vilkt ar tādu ap-

rēķinu kā lai vienā laikā velkošais un vel-

kamais kūris paceltos uz vilni. Tā darot

var viegli izsargāties no velkamo tauvu rau-

stīšanās. Vilkšanai vajaga izdot divas tauvas,

lai kad viena tauva gadijumā pārtrūktu, varētu

turpināt vilkt ar otro tauvu. - Tauvas jā

izlaiž abas vienādā garumā un jānosien kuģa vi

dū, lai pēdējais varētu brīvi grozīties uz vē-

lamo pusi. Vilkšanai var lietot manila tauvas,

drasu troeses un ķēdes.
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Lai padotu velkamam kurim tauvu, kad lieli

viļņi, jānostājas virs vēja pusē un jāizdod

manil tauva, izlaižot pēdējo pa kanti ūde-

nī, jo manil tauvas peld virs ūdens un tādā

kārtā tauva viegli līdz velkamam kurim.nonāks.

Parasti vēl tauvas galā piesien glābšanas

riņķi jeb boju.

§31 Atūdeņojamās ierīces. Pie atudepojamām

ierīcēm mūsu piekrastes kuriem skaitās tvai-

ka un rokas sūkņi, Uz būru kuriem pa lielā-

kai daļai tiek lietoti rokas sūkņi, āo sū-

kņu uzdevums izvadīt no kura lieku ūdeni,

kas sakrājies, iekļūstot caur lūkām, durvīm,

logiem, vēdepiem, gaisu caurulēm, jeb sa-

kara ar suc.m kura apsūve un kniedes. Sis

ūdens jādabūn no kura ārā, jo citādi var

kravu abdraudēt caur bojāšanos. Tāpat kū-

ris var zaudēt noturību un nākt pie grimšanas.

Pēc starptautiskiem kuru drošības noteiku-

miem, jābūt iespējai uz katra kura atūdepot

ūdenblīvu telpas ar sekošām atūdenošanas brīžiem
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l/ar parasto sateču sūkni, kuru iedarbina

vai nu galvenā mašīna vai kāda cita neat-

karīga mašīna. 2/ ar diviem atsevišķiem

mechanisku spēku dzemamiem sūkņiem, piekam

kuriem īsākiem par 300 pēdām vienu no tiem

var aizvietot vai nu ar 2 kokas sūkņiem vai

ar vienu pārnesamo meckaniska spēka sūkni,

ris sauktas sateču sistēmas ierīces tiek pa-

rasti lietotas uz jūras tvaikoņiem, tur-

pretim uz mūsu mazajiem piekrastes būru ku-

riem jābūt katrai atsevišķai telpai - labam

rokas sūknim. Nopietnāki ir gadījumi kad

notiek kuru avārija. Kad kūris dabūjis cau-

rumu, tad viņā iekļūst tikdaudz ūdeņa uz

vienas kvadrāt pēdas cauruma, kādu dabūsim

aprēķinot pēc sekošas formulas:

Q = 8 V H kub. pēdas,

kur H - atstatums pēdas no ūdens virsmas

līdz cauruma centram. Tis atstatums paliek

pastāvīgs tikai līdz tam laikam, kamēr ie-

''-iiiv'ir's iif*pv-tc; virsma sacelsies aukstāk nor

dabūto caurumu, pec tam H = nozīme atstatumu
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starp ūdens virsmām - ārējo un iekšējo pie-

pildītā telpa. Pī formula norāda ka atkarīgi

no telnu piepildīšanās ar ūdeni, ūdens

piekļūšanas daudzums ik sekundes mazinā-

sies, jo mazinājās arī ārējo un iekšējo

ūdeņu līmeņu H atstatumi. Tā piemēram ja

kūris d'abūjiscaurumu uz 20 p. dziļuma, skai

tot no ārējā ūdens virsmas, tad piamā laikā

caur katras kvadrāt pēdas iekļūs ku-

ri 33 kub. pēdas ūdens vienā sekundē jeb

minūtē 2160 kub, pēdas. Kad kurī ūdens lī-

menis pacelsies augstāki par dabūto caurumu

un sasnieks apm. 10 atstatuma uc ārpuses

ūdens līmeņa, tad ūdens ieplūšana kurī

mazināsies un sasnieks 26 kub. pēdas sekundē

1560 kub. pēdas minūtē. Vidēji var piejemt

kā uz katras kvadrāt pēdas dabūtā cauruma

I sekundē ieplūdīs kurī 0,5 Q kub. pēdas

i'deņa.

Piemērs: Kūris atsitoties pret akmeni dabūja

1,5 kv. pēdas lielu caurumu uz 20 dziļuma no

ūdens līmeņa, ūdens sāka ieplest krā=
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vas tilpnē/ picjemsim, ka viņa ir tukša/ Šīs

kravtilpncs tilpums ir 8000 kub. pēdas.

aprēķināt cik minūtes kravtilpnc pie-

pildīsies ar ūdeni?

Vienā sekundē caur dabūta caurumu ieplūdīs

sekošš ūdens daudzums 1,5 X 0,6 XBY 20 =

ar ūdēni

8000 = :.rrin-'tēs*

kravpilpne piepildīsies ar ūdeni*

d minūtēs*

Piemērs 2: Tas pats kūris, avārijas gadījumā

tādu pašu caurumu d pēdu dziļumā no ūdens

līmeņa, aprēķināt cik minūtēs kravtilpne pie-

pildīsies ar ūdjtri?

aprēķinot pēc augšā minētā pajomiena

dabūsim ka kravtilpnc piepildīsies ar ūdeni

9,5 minūtēs.

Ar to nākam pie slēdziena - ka jau

dabūtais caurums dziļāki ūdenī jo bīstamāki

grirašanasziņā.
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§ 32 Avarējoša kuģa nojemšana no akmeņa jeb

sēkļa ar vekloņa palīdzību.

Ja kūris uzskrējis uz sēkli jeb akmeni ar

priekšējo gaitu, tad priekšgals izcc-

ļās augstāki virs ūdens, sakarā ar to rodās

diference uz bet priekšgals gul-

stās uz sēkļa jeb akmeni ar tādu smagumu,

kurš līdzinājās starpībai stara svaru /brī-

vi peldoša kura ūderizspaidi/ un to ūdens-

izspaidi, kura radās kurim esot uz sēkļa

akmepa. Ja mēs apzīmējam H - par kuaa vi-

dējo iegrimi brīvā ūdenī pēdās, bet h par

kura-vidējo iegrimi uz sēkļa jeb akmepa,

tad kura priekšgala spiediens uz sēkļa jeb

akmepa līdzināsies smaguma?;:,kuruaprēķ. sek.

12 / a - h /. g tonnas, kur X ir kura

vidējā iegrime pēdās, peldot brīvi ūdenī,

r,- pie uzsēsanās uz sēkļa. G - nešanas

spēja uz 1 col. iegrimi tonnās. Saprotmams

ka spiediens uz sēkļa jeb akmepa būs mazāks

ja mazāka starpība būs H - h.

Pis spiediens resp. svars samazinājās

ar kura diferenta ūdensizspaida mazināšanos,

netiek no sēkļa nost er maš. atra-
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kaļījc gaitu, tad vajaga pārvietot kravu

ne kura priekšgala uz pakaļējo galu, tādā

veicā censties radīt pēc iespējas lielāku

diferenci uz kur*apakaļgalu pēc tam likt

mašinai no jauna strādāt.

Spoku, kāds būtu vajadzīgs kura nojemšanai

resp. novilkšanai no sēkļa jeb amkeni, at**

radīsim aprēķinot pielietojot sek.

R = 6 / H - k / . g tonnas, bet atpakaļē-:

jās mašīnas pilnas gaitas spēks /vilkšanas

spēja/ līdzināsies

T = Ho
,

kur Ho - ir

Vo

aašīnas maksimālā jauda indicētos zirga spē-

kos un vo - kura maksimālais ātrums.

Piemērs l/ kūris, kura vidējā iegrime brī-

vi peldot 14 pēdas, uzskrēja sēklī, pēc kam

vidējā iegrime uz sēkļa izrādījās 15,5 pēd.

Mašīnas maksimālā jauda 4000 I.H.P. Kuģa

ātrums 12 j.j. stundā, aprēķināt, vai kuģis

varēs ar paša spēkiem tikt no sēkla nost,

jeb būs vajadzīgs palīgā velkonis

Priekš kura nojemšana.s nu sēkļa ir

vajadzīgs sp"ks:
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/ Kura nešanas, spēja uz 1 collu iegrimi ir

-0 tonnas / Mašīnas vilkšanas spēja būs:

T = -,a9. 4000
=

37 tonnas.

"12

Saprotams ka kūris pats no sēkļa novar tikt

nost, tāpēc palīgā jājem velkonis; tau-

vu rautspējai jābūt 120 - 37 - 83 tonnas,

bet šai rautspējai jābūt taukai ar izsturī-

bu 83 X 3 = 249 jeb divām tauvām, katrai

249 = 124;5 t.

Ja nav iespējams tikt nost no sēkļa ar pa-

ša spēkiem t.i. mašīnas jaudu, tad vajaga

jemt palīgā velkoni. Vilkšanai var jemt

manila jeb tērauda tauvas, šīm tauvām jā-

būt tik resnām, lai viņas izturētu spēku

P
=

R - T
, t.i. starpību starp spēkiem ,

kas būtu kura nojemšanai no

sēkļa un mašīnas jaudas.

Piemērs 2/ Ku,;is, kura L 75 p: 3 15p.

H 8 g. X 0,35 uzskrēja uz sēkļa, pie kam

brīvi peldoša Šī kura vidējā iegrime 3,5 p.

bet uz sēkļa 6 pēd. Mašīnas jauda 150 I.H.

P. Kura ātrums 3 j.j. stundā, aprēķināt vai
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bus spajīgs tikt no sēkļa bez velkopa

palīdzības nost ?

Vispirms jāzin cik kūris spējīgs nest uz

1 collu iegrimes

75
.

15
. 0,65

T
,

, = 1)7 tonnas

"20

Kūris,spajīgs apm. 1,7 tonnas uz

1 celli iegrimi. Tālāk jāzin, kāds spoks

vajadzīgs kuģa novilkšanai no sēkļa? darot

kā jau aizrādīju, dabūsim

R = 6. 0,5 - 1,7 = 5,1 tonnas

-xtb.Xuz;anovilkšanai no sēkļa vajadzīgs

5,1 tonnas spēka.

Lai zinātu, vai būs iespējams tikt nost

no sēkļa ar mašīnas splku jeb jājem

jāzin kura mašīnas jauda tonnās, to aprēķinot

kā jau aizrādīju dabūsim

T
= 1/9 .

1500
r 2;7 tonnas.

-i.tbcKuramašīnas jauda 2,7 tonnas.

Saprotāms ka kūris no slkļ.s bj. /elkoņa

palīdzības netiks nost; p-1..'-ā.ālcm

velkonis; velkamo tauva rrut^pj^ei
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jāb-'t

5,1 - 2,7 = 2,4 tonnas

priekš šādu rautspēju jājem tauvas, kūpas

izturība būs

2,4 X 5 - 7,2 tonnas

§33Kraujamā ierīce. Kravas iejemšanai

kurī un izkraušanai no kura ir kraujamās

ierīces. Kraujamā ierīce sastā" ne vinčas

un krāvkoka, *ī ierīce ir līāzī-"ararastā

celtņa ierīcei. Kravkoki ir a -'-~atipies-

tiprināti mastam, pie kam apakšgals kai-

stās sevišķos balstos,kas piestiprināti

pie masta. Kravkcks parasti sniedzās līdz 2/3 no

lūkas garuma nu pāri kuģa sāniem tiktāl, lai

varētu parocīgi kravu uzjemt no krasta uz ku-

ra. Katram kravkekam parasti ir sava vinča.

Gadījumā js šādas kraujamas ierīces nav ar

vajaga ierīkot,pie kam rīcībā ir prieža

koks apm. 20 pēdas garš, caurmērs resnā ga-

lā 14 collas un tievā galā 10 rcllas. Sma-

gums,karš jāceļ ir 5 tonnas, fc celtni jā-

uzstāda zem 3C-oleņķi. Augšējo bakš=
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tagu nostiprināt pie pretējiem sāniem zem

30 grādu lepķi pie kravkoka. Aprēķināt, vai

izturēs šis kravkoks 5 tonnas smaguma.

ledomāsimies smagumu 5 tonnas, kuru vajaga

pacelt ar kravkoku, ar spēku AC /zīm.2/

un uzliksim vipu pa AB un F Saliktais 3

būs kravkoka saspiešana

-sin / 180_-_ /
C"

"

Sin"aC*

A F = 5 . Siu 60°
,

Cosec 50° -
9 tonnas/apm/

Darba pretspiediens kravkoka saspiešanai

pie formulas : T
'

Kr 4

t 2tonnas

Vidējais kravkoka caurmērs

14 - 10 = 12 celles, a v
- 6 col.

T =__4.64
= 4.1226 = 10 tonnas /am../

52S

gaprotams ka kravkoka Ir izturīgs.
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111, Uz d c v v m i :

Kurn teorijas pameatjēdzienu vieglākai

piesavināšanai, šeit pievedīšu dažus prakti-

skus uzdevumus*

1 uzdevums. Kura nojem=ana no sēkļa jeb

akmepa. Lai aprēķinātu,'kādu sp*ku vaja-

dzēs pielietot, lai kuri nojomtu ne sēkļa

jeb akmepa jāpielieto sekoja formula* .

R
= 6 / H - k / d tonnas, kur

H - vid'jā iegrime brīvi peldot,

k - vidējā iegrime pēdās uz sēkļa jeb

akmepa.

d - kura nešanas sp"ja uz 1 collu iegrimi.

Picjcmsim ka šai piemērā dotam kurim neša-

nas sp'ja uz 1 collu iegrimi ir 57 tonnas

un starpība iegrima /t.i. H -'k/ ir Cnal

tad kura nojemšanai rcsp. novilkša-

nai no' sēkļa vajaga. spēku :

R = 6.0;'1 .
37 = 90 tonnas.

Ja mašīna strādātu ar pilnu sp'ku atpakaļ,

*"ipas vilkšanas spēks uz pilnu atpakaļējo
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gaitu dabūsim aprēķinot pec sekošas formulas:

T=l . H
"F 0

9 aur

H - mašīnas maksimālā gaita stundā jūras jūdz.

Picjcmsim ka šai piemērā dotam kurim ir

mašīna 11510 I.H.P. ar maksimālā gaits

20 j.j. stundā. Tad

?o - 1 *
11310 = 6,.5 tonnas.

_9 20

Ti ka kura nojemšanai t.i. novilkšanai no

sēkļa jeb akmepa vajadzīgs spēks, kā tas

redzams šai piemērā 90,0 tonnas un kura ma-

šīnas jauda ir tikai 6;,ū tcnnas, tad ari*

saprotams ka kūris bez velkoņa palīdzības

no sēkļa netiks nost.

2 uzdevums. Kura vidējās iegrimes Izmainī-

šanās. Kuģus ceļā esot ncdzināja '00 tonnas

ogles. Fī kuģa nešanas spēja uz 1 collu ie-

grimi ir 2d tonnas- aprēķināt pa cik col-

lām icmainīsics kuģa vid'jā iegrime ?
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200t, : 24 t.
r B*, 5 collām.

kura vidējā iegrime izmainīsies pa 8

collām t.i. kūris pacelsies 8,3 čellam.

1 uzdevums.Kusis, kura L 500 p. 3 50 p. vi-

a'jā iegrime 10 n. Kocf. 0,75. ūis kūris ie-

liņa papilda kravu 64 tonnas, aprēķināt par

cik collām pavairosies kura vidējā iegrime?

Pis uzdevums viegli aprēķināms pec sekošas

formulas-

L.3.X
r

tonnas uz 1 a.lli iegrimi
420

kur,

L - kura garums

B - kura platums

X - pilnuma koeficients.

420 - pastāvīgs faktors.

Visi izmēri jcmami pēdās un viņu desmitdaļās.

pēc min. formulas dabūsim:

500
. 50 . 0/75 = 11250_ - 26,8 tonnas

*20 <io'

64- - 2;1 collām.

26;
.ttb. kura vidējā iogrim- pavairosies pa 2,4 c.

4 uzdevums. Kura udcnsizspaida aprēķināšana.

Kur-, L 2000u. L 50 n. un dziļums skaitot no ķi-
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ļa līdz augšējai klajai 16 pēdas, peld ūdenī

tā kā viņa sānu augstums līdzinājās 2 pēdām.

fī kura pilnuma koef. 0,65. parēķināt kura

ādonsizspaidi jūras ūdenī?

Rīkojoties kā jau aizrādīts dabūsim.

1./ 16-i.- 2 n. = lāp.

/ 200 - 50
, i: . 0,35 - 1560 tonnas

35*
kura udensizspaide jūras ude.ni ir 1560t.

Piezīme. 55 kub. pēdas jūras jeb 36 kub. p.

sald. ūdens svars ir 1 tonna.

5 uzdevums, 'aaŠinasjauda ar tās izmērī-

šana. Lai aprēķinātu mašīnas vilkt

spēju / / tonnās; vispirms jāzin mašī-

nas jauda indic. zirga spēkos. Tāpat kuģa

vadītājam no svara zināt mašīnas jaudu nomi-

nālos zirga spokos, 'ēašīnasjaudu iiīēmcē-

tos zirga spēkos apzīmē ar I.H.P. un nomi-

nālos ar - H.P. /Horsc Pover/ t.i. zirga

spēkos. f"di g-.d.,kad kuģa kapteinim jā-

zin mašīnas jauda, var būt kad jāaprēķina,

vai kūris varēs tikt nost no sēkļa ar sa-

viem sp'kiem jeb būs jājem palīgā velkonis
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un vil tāds gadījums var nākt priekšā, kad

kura vadītājam jāaprēķina, cik vajadzēs"

iejemt kurim ogles priekšā stāvošam braucie-

nam; kā kurināmo materiālu.

Pcit pievedīšu formulas kā apr'ķiuāt mašī-

nas jaudu l/ nominālos zirga spēkcs, ko

apzīmē ar burtiem H.P. /Horsc Pover/kas

npzīmē angliski -
" Zirga sp'ks ''un

2/ indicētos zirga spēkos ko apzīmē ar

burtiem I.H.P. /indikatod Horce

Praktiskā dzīvē mašīnas jaudu mēra ar

zirga spokiem, zirga spēku sauc tādu

jaudu jeb darba spēju, kura var 1 sekundē

75 kgr. 1 metra augstumā, ko apzī-

mē ar burtiem I P S jeb H.P. Lai aprēķinā-

tu mašīnas jaudu jeb darba spēju zirga

spēkos vispirms jāzin
*

l/ tvaika spiediens katlā pēc manomētra

kilogramos uz centimetra,

2/ mašīnas stobra /cilindra/ diametrs m/m

"/ virzuļa gājiens metros un

'/ cik apgriezienu pie pilna gājiena mašī-
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izdara 1 mināt! no kura kā formulu var

aprēķināt sekoši:

D - virzuļa caurmērs centimetros

P - tvaika spiediens klgr. uz kvar. centim.

I - virzuļa gājiens metros

H - mašīnu apgriezienu skaits 1 minūtē?

jeb:

. . P . I .
2 a - V H.P.

CO 75

11. Virzuļmašīnas in"a'.c"tcjaudunoteic pēc

sekošas formulas;

IHP - v / p2 y- s + a. H / . k

1932

P - lielākais spiediens katlā kl/-r^.

kāds tam bijis noteikts pie būves.

D - zema spiediena stobra caurmērs c/m

s - virzuļa kāpe c/m*

a - koef. sakarā ar to vai katlam ir mākslīg.

volkmu vai nav. Pīs koef. dabīgai velk-

mci jcmams 284, bet mākslīg. - 355 ;

H - katlu sild'.rirsmakvd.mtr.;

k - koeficients sakarā ar to, vai mašīna

ir divkārš. vai trīskāršas izlēšanās
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Tis koeficients ir divkāršas izplešanās

6 uzdevums, kurim kura L 75

3 15 p. un H 3 p. Kcof. 0,65; A osta ne-

kāda daļa pasažieru pēc tam kura iegrime

.A.ar':im s cik no kura uok*ua A

ost" ?

Lai še uzdevumu aprēķinātu vispirms

jāzin cik kūris nes uz 1 collu iegrimi.

Tad*. 75
.

15
. 0,35 - tonuss

120

nes uz 1 collu iegrimi 1,7 tou.

3ct tā kā kuģis pacēlās pa veselu pēdu, tad

arī tonnu skaits bās 1,7 X 13 - 30,4 t.

-**ārv"rŠot tonnas pudos dabūsim 3?. X 20a4 t.

= 1263 pudi un zinot k. ks,tr;< cilvēka svars

1263 p. : L; 5= 231 pasažieri

Atb. -īc kura nokāpa A ostā 2CI pasažieri.
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7 uzdevums. Kur.*,L 3 20 p. H 10 p.

un koef. 0,65, kūris atrodas remonta darbnī-

ca a— -. .-i.gr..,.rma...e.aaio-,j.imc ka—

ķin raēīsies iel,izot viņu ūdeuī, ja kūris

ir bsz kravas.

Vispirms jāzin, cik kūris nes uz 1 collu ie-

grimi, to aprlķin-t k= jau aizrādīju da-

būsim*

Formula.L.B.K = 7 t. 200.20.0,65 = 3,2 t.

320 .aO

kuģa nešanas spēj.,uz 1 collu iegrimi

6,2 tonnas.

Tālāk jāzin kura svars

tonnās, kuru dabūsim psc sekošas formulas:

L.B.H.K.= v tonnas un dalot uz 3

56

dabūsim kuģa pasazieu bez kravas.

200.20.10.Cd65 = 321 tonnas

"7*3

i-tb.kura pašsvarc bez kravas bās 2--It.

zinot ka kūris uz 1 c. iogr. 6,2 tonnas

t .d kur-,pašsvars 231 ; 6,2 - dO ccl, /apm./

jeb 5p c. .i.tb.kuri ielaižot ūdenī, tas

iegrims 3 p. un ' collas.
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8 uzdevums. Kūris 100 netto reģistra ton-

nas. Aprēķināt cik pasažieru iespējams uz-

jemt uz šāda kura ?

liēszinām kā 1 rcr. tonna = 100 kub.

n"das un kā 1 cilvēkam vajadzīgas telpas

1 kub. pēdas, arī 100 X 100 - 13000 =

10 10

2 1000 kūris spējīgs uzjemt 1000 pa-

sažierus.

IV. p i 3L I KUM S.

TĀBE L E S

1 kilometrs - 1000 metri

1 metrs-10 decimetri

1 decimetrs - 10 centimetri

1 centimetrs - 10 milimetri

Laukuma / kvadrāt /m ē r i
.

1 kvadrātkilometrs - 1000000 kv. metri

vai 100 hektāri.



71

1 hektāra - 10.000 kv. metri vai 100 aru

1 ars 100 kv. metri

1 kvadrātmetra 100 kv. decimetri

1 kv. decimetra 100 kv. centimetri

1 kv. centim. 106 kv. milimetri.

Xubik m o r i.

1 kubikmēra 1000 kub. decimetru

1 kub. decimot. 1000 kub. centimetru

1 kub. centimet.looo kub. milimetru.

Beramu vielu un Šķidrumu mori.

1 ķektolitrs - 10 dekalitriem - litriem

1 dekalitrs - 10 litriem

1 litrs - 1 kubikcentimetram - 10 decilit.

1 decilitrs - 10 centilitricm

1 centilitrs - 10 mililitriem.

Svaru m c r i.

1 metriska tonna - 1000 kilogramiem

1 kilograms - 10 hcktogramiem - 10 dekagr. -

1000 grm.
1 grams - 10 dceigramiem
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1 centigremis- 10 multigramicm.

1 grams Ir viena kubikcentimetra destilēta

svars + 4 o g.

Ang } v mē r i
.

1 angļu jūdze - 8 furlongiem

1 furlongs - 10 ķēdēm - 40 poliem

1 ķēde - 4 poliem

1 pols - 5,5 jardiem

1 jards - pēdām

1 pēda - 12 collām.

Laukumu / kvadrāt / mēri.

1 kvadrāt angļu jūdze - 640 akri

1 akrs - 4 rūdām - 4840 kvadrātjardiem

1 kvadrātjards - 9 kvadrātnēdām

1 kvadrātpoda - 144 kvadrātcollām.

Kubikmēri.

1 kubikjards - 27 kubikrēdām

1 kubikpēda - 172S kubikcollām.
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Beramo vielu un šķidruma meri.

1 kvartcrs - 8 buŠeļiem

1 budels - 8 galoniem

1 galons - 4 kvartām - gintām - 8

1 pinta - -Idziļām.

Svaru m c r i.

1 angļu tonna - 20 centneriem - 2240 mārc.

1 centners - kvarteriem - 112 mārciņām

1 kvartors - 28 mārciņām

1 mārc. 16 uncēm - 7000 greniem

1 unce - 16 drachriām- 4375 greniem

1 drahma - 27 greniem.

Svaru mēri dārgmetāļiem.

1 mārcipa - 12 unce - 24 karātiem

1 unce - 20 drahmām

1 drahma - 20 greniem-.

KRIEVU HĒRI:

Garumu mēri.

1 jūdze - 7 verstēm -
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1 vcrstc - 500 asīm 1 ass - 7 pēdēja

1 ass - 5 aršīnām 1 u"da - 12 collām

1 aršīna - 16 veršokiem 1 col. - 10 līnij*

1 aršīna - 28 collām.

smagum a m ē r i.

1 birkava - 10 pudiem 1 lote - 3 zolotpik.

1 nuds - 40 mārciņām 1 zolotpiks - 96 do-

ļ-.r.
1 mārcipa - 32 lotēm 1 marc. - 23 zolotpik.

Laukumu m ē r i
.

1 desetīna - 2400 kvadrāt asīm

1 kvadrāt ass - 49 kvadrāt p'dām

1 kvadrāt poda - kvadrāt collām*

Tilpuma m ē r i.

1 kubikpēda - 0.02832 kubikmetri

1 loads -

;
11576 kubikmetri

1 re.ristrtonna - 100 kubikpīdas jeb 2,85152

kubikmetri
1 galcns - 4,54343 litri

1 kubikpēda - 28,32 litri
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1 kvadrāt rīda - 0, 0929 kv. metri

1 kubikmetris - 35$ 31658 kubikpedas

1 kubikmetrs - 0, 70533 loads

1 kubikmetrs - 0, 35317 registrtonnas

1 liters - 0; 2201 .salons

1 bužels - 8 galcni jeb 36,35 litri

1 kvarters - 8 bušeli jeb 290; 78 litri

1 kvadrāt metrs - 10, kvadrātpcdas

Svara mēri.

1 mārciņa - 0,45359 kilogrami

1 centnera - 112 mārc. jeb 50,8021 kgr.

1 angļu tonna - 1,0160 metr. tonna,

1 kilograms - 2,20455 mārciņas

1 metr. tonna - 0,9842 angļu tonnas.

Vēja ā t r v m s pēc B c a v f o r d a.

Balles Vid'jais J-ras jā- Spiediens uz

ātrums dzcs stundā bārām augļu
a:/'s * mārc. uz 1 kv.

nēdu.

0 0,0 2 -

1 0,8 2 - 4 0,5
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Balles Vidējais Jūras Spiediens uz bu-

ātrums jūdzes rām angļu mārc.

m/s stundā uz 1 kv. pēdu

2 2,4 4 - 8 1,0

3 4,3 8 -12 1;5

3,7 12 -16 2,5

5 c*,4 ie -20 4,0

6 12,3 20 -25 5,5

7 15,5 25 -27 -3,0

8 1P,9 27 -33 1i,5

9 32,3 53 -59 15;5

10 26,4 59 -47

11 "1,0 - 23,0

12 vairāk par 51;0 - 30,0

1 tonna - 2240 angļu mārciņas.

?1 i r v s a 1 i d z i n a j v m i .

māri.

1 angļu pēda - 12 augļu ccl. - 1 krievu p.

1 angļu ass - 6 nīc-aa- 2 jardiem

1 juras jūdze - 3080 gēdūr

1 angļu mārciņa - 1,1C3 krievu mārciņām

1 angļu tonna - 62,03 krievu pudiem jeb
1016 kilogr.
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Krievu mori.

1 krieva pēda - 1 angļu pēdai jeb 0,3 metr.

1 krievu ass - 7 pēdām

1 krievu mārciņa - 0,902 augļu mārciņām jeb
0,31 kgr.

īotriska tonna.

1 metris - 3,28 pēdas

1 kubik metris - 55,5 kubik pēdām

1 kilograms - 2,dd krievu mārc. jeb 0,06

pudiem
1 metriska tonna - 1000 kilogramiem jeb

61,05 krievu pudiem

1 metriska tonna - C,9Sd augļu tonnām.

Tilpumu airi.

1 angļu reģistra tonna - 100 kubik pēdām

jeb 2,83 kubik metriem

1 krievu lāsts - 2 angļu reģistra tonnām

jeb 5,66 kubik pēdām

1 kubik metris - 0,555 angļu reģistra ton-

nām.
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1. T a' b c 1 c

eeuga svars vienam kvadrāt metram at-

arkarībā no viņa biezuma.

Pie gl.vu svara aņr?ļ:ini.šanas piejerats

materiāla īpatnējais svars 8.,0 Gadījuma,

var aprēķināt sekosi;

Jem plāšu biezumu milimetros un pareizina
uz 8 Iznākumā būs 1 kv. metra plāšu svars

kilogr. Piemēram ja grib dabūt 5 m/m plātes
svaru 1 kva metram, tad pareizina 3 uz 8,

Rezultāts būs 64 klg., kas sakrīt ar tabu-

las s-r-. Lai dabūtu visas s*"*=.ru.

biezums

ai/rz
Svars

i

Plašu bie- Svars

zums m,/--: a/rīz^

0,5 8,0 54

1; 0 3 58

1 y5 12 9,0 72

2,0 16 3,5 76

2, 5 20 10,0 80

24 10,5 84

*N5 28 11,0 88

11,5 92

4,5 36 12,0 96

-3,0 "0 12,5 100

5
<,

5 1"T,0 104

6,0 48 108

5 52 14,0 112

7,0 56 14,5 116

7.5 60 15,0 120
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tad izmēra plates garumu metros, tāpat arī

olatumu, ieskaitot arī šuves dubultojumu,
abas izmēras sareizina un rezultātu pareizi-

na uz dotās plātos 1 kvadrāt metra svaru.

2.Tab c 1 c .

.letālu,koku un dažādu priekšmetu svars*

pudi:
1 kub. poda tērauda svars 13,56

1 '* - čuguna .........
12,57

1 *' ' sils ' .c....... 3,7

1 ** '*

cūkcS e"n'jk=*-* ....oco.. ,63

1 kv. ped. dzelzs plate, 1 col. bieza

1 kubik pid. prieža koka viē. svars 1 puds

1 "
"

angļu ozola ?.°°=° 1,6
"

1
"

"

latvijas °°- 1,2
*'

1 ' - dancigas ozola '*° 1,3 -'

1 -'riekstu koka ..<..
-' 1,16

'

1
*'

indijas tika"°°*?° ' 1,5

1 '* **afrikas tika °°°°°

"

1,7

1 " melna koka.2,2

1 " gonduras sar. koka
"

0,97 "

1 ' spanu sarkana koka
*'

1,47 -

1 - -'austrijas sark. koka 1,64 -*

1 " portlanda cementa ,

" 2,32 "

ao 1 puda tīra portlanda cementa var noklāt

apre. 4 kv. pidas tērauda laukumu 1 col. biez.

1 pudu cementa sajaucot ar 1 nu.du tīru smilti
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var noklāt ar to pašu biezumu apmšram 7

kvadrāt pīdas laukumu.

Sajaucot 1 pudu cementa ar 2 pudiem

?miltS; var noklāt 10 kv. pādas laukumu,

bet sajaucot ar 7 pudiem smilts, var no-

klāt 12 kv. u"das laukumu.

4 T a lo s 1 c.

ub. mdu

tonues

skaits, kurš vajadzīgs

kravu novietošanai.

1 angļu

Kub. p'-
Krava du skaits,

līdzi.

1 tr svaram

Krava Kub. pēd.
skaits.

kurs līdz

1 t. sv.

Pifers 13 Ķieģeli /pa- 25

rastie/
Granīts 14 Holandes ķie- 22

Griķi /rāmī/ 52 Kukuruza/maiss/50

Lini 88

Ozola klučos

Imbīrs

85

80

Kaļķi /dedziu. 72

"ores,/
Gazogles 94

Akmeņu ogles 45 Kafija maisos 61

Kartupeli 52 Milti mucas 50



81

Rīsi 45 - 47 Korķi sausi 149

Roms mucās 30 Tauki /amerikas/ 62

Rudzi no 46 - 48 Brikets 36

Sīrups 30 Tāja kastēs 111

Oļas 33 Olīv eļļa 39,2

Upes smiltis 21 Selitrs 35

Cukurs maisos 39 Sālīta gaļa mucās 82

Zāgo - kastēs 50 Sāls apm. 56

Larva 35,5 Cigāri kastēs

Vilna /ame-rik/100 Siens presēts 105

Vilna /rītindi-
jas/ 65 Siens /nepresēts/140

Kokogles 145- 276 Etiķis 34,9

Iboļi /žāvēti/ 97

sTab c 1 c
*

Pazudu krava daudzumu un svara salīdzinājumi.

Dažādu krava daudzums un svars vienāda

aa piepildīšanai / 850 kub. pēdas /
tilpu-

audzums vari

1.iers Kravu nosaukums Tonnas

brutto

110 mucas Gaļa /muca 3 centneru/ 16,5

550 muci-

ņas

Sviests /muciņā 70

angļu mārciņas/ 16,5

70 Kafija / 10 centneru/ 14,0

17 Tabaka 10,0



160 maisi milti /skaitot maisr.2Bo

angļu mārc. 20,0

100 mucas Deguta 16,0

1--0 - Siļķes /svaigas/ 21,5

156 "

Speķa /2 centn./ 15,5

10 Sirpi jeb kaņepāji 10,0

5,8 *' Pakulas 5,8

4,4 Vilna 4,4

105 kvarteri Rudzi /l bušelsra, āāro/21,0

5,1515 standard P"ļi 12 podu gari,

11 collas plati un 1,5

001, biezi/ Standartā :=

120 gab. 17,0

Dāļi 12 podu gari, 7

ccl. nlati un 2,5 cel.

biezi" 17,75

16,5 Tonnas Cukurs 15,5

8 Vagoņi ogles /vagonā 53 centn./ 21,2

5.26 Tonnas Vilna - presēta 5,26

7.27 Tonnas Āda, sausa

17 Tonnas Kartupeļi 17,0

17 Loads Priede /ualtijas mizot,.,/
/l Loads -50 kub. pēd/ 18,5

17 3"rzs /mizoti/ 22,0

82
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5 T 2. .b c 1 c .

Velkamo tauvu izturības /stiprums / salī-

dzinājumi / pīo Sereov_./

Pārdošana tērauda troses ir pec grīstu un

stiopuļa skaita. Stiepules savītas grīstēs pie

kam grīst" ir 7 līdz 60 stiepules. Grīstes

"idu ieliek k pilēju serdeni, kas dod tr^ei

76 ? c

4 102 3 5,1

5 127 5,0 3,0

6 152 8.6 11,5

7 178 11.8 15,7

205 15,.': 20,5

226 19,'.': 25,

0 253 34,0

1 279 29.0 50,7

2 50.. 34,6 16.1
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elastīgumu. troses ir pec grī-

stu un stiepuļu skaita un pēc troses apkārt

mēra. Tauvas un virves parasti mēra ar 6

pēdu asīm, Vienā ritulī ir 90 asu. Manilla

tauvas nedarvos bet kaņepāju tauvas var

s"ab"tkā darvotas tā nedarvotas. Nedarvo-

tas tauvas skaitās stiprākas per darvotām.

Kaņepāju un manilla virves pagatavo sa-

griežot šķiedru virpirms vītnēs, vairākas

vītnes sagriežot dabon grīsti un sagriežot

vairākas grīstes dabon tauvu. Grīstu skaits

ir no 5 - 7

7 T a b c I 3.

Tak c 1 ž v ķezu stiprums.

/pec litUiGelmer-

sena/

Riņķa caur- IJ-.ainmjuraa
unrs /D/ /darea/stipruus Raujos,, 13j.O—

dze.

Col-
,

1-g re/u TonnasTonnas TonnasTonnās

i?2
"

3*3 66
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1 l/2 38 27 54

1 5/4 45 57 74

2 51 '5 96

BTab c 1 c .

Drāšu tauvu izturība

/*)ēcLtn. Gelmsrsena/

Drāšu tauvu

raujošais sp"ks ir 50% lielāka^

par pārbaudes izturību.

Barb izturības aprēķins šīm tauvām tfek

piejemta puse no pārbaudes iztaujā

Piem. 1 colla drāšu tauvas a.ro_,

turība bus 18,1 : 2 = 9,05 t.

1/2 13 279 4,5 1 38 2510

5/8 16 434 7,0 15/3 41 2944 47,5

20 628 10,1 15/4 45 3416 55,1

7/8 22 852 13/8 17/3 -18 3920 62,3

25 1116 18,0 2 51 4462 72,0

28 1:10 3l/3 54 5036

32 1745 28,1 21/4 57 5648 91,1

15/8 35 2107 0 21/2 65 112^5
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Tabe 1 c
.

skaits, ksctrssjabu.tuzpasažieru

kulies:./Pēc Angļu 3oard of Tracis/

Xuau tonnažas Minimālais laivu

laivu skaits koptilpums
kub, nīs.

100 -.200 2 350

200 - "00 2 500

100 - 400 2 350

'00 - 500 2

500 - 600 3 600

500 - 700 5 700

700 - 800 4 300

900

-00 - 1000 4 1000

1000 - 1250 '4 1200

1250 - 1500 3 1500

- 6 1700

1750 - 2000 6 1800

2000 - 3250 3 1900
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9Tab c 1 c
.

3ra*?u tauvu s v ar s

Caurm. rs Svars /5 u m/ Caurmērs Svars /6u.m/

Col. m/ia Pudos Coll m/m pudos

l/2 13 0,4 ll/2 33 3,5

5/8 13 0,6 15/3 21 3,9

3/4 20 0,8 13/; 45 4,6

7/8 22 1,1 17/8 <;8 5,2

1 25 1,5 2 51 5,9

11/8 28 1,9 21/8 54 6,7

11/4 32 2,3 21/4 57 7,5

15/3 35 2,3

Lai aprēķinātu drāšu tauvas 1 ass svaru

pudos, vajaga pielietot sekošu formulu*.

P pudos--*- 1,5 d2; kur

d - ir collas caurmērs

Piemēram: Apraķinat 2l/4 collas caurmēra

drāšu tauvas 1 ass svaru pudos.

Pielietojot augšminēto formulu bus:

21/4' - 1,5 ? /21/4/2 3 . 81
= 7,6
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10 T a b c 1 c

1 1C2 0,92 1,53 0,673 1,23 0,330 1,52

1,17 2,15 0,375 1,60 1,060 1,93

5. 127 1,43 2,70 1,080 1,97 1,50 2,38

6 152 2,03 j.,^7 1,55 2,33 1,36 3,40

7 178 2,85 5,20 3,10 2,55 4,65

8 305 5,70 6,75 2,97 5.35 6,06

5 328 4,70 8,60 3,95 7,20 4,16 7,60
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11 T r„ b c 1 c .

aīanilas tauvu 1 rituļa I 100 asu svars

/pac Geluersene/

Apkārta:. Irituļa 100 ass

Collas Ln/iz Pudos d rciuas

1 25 50

11/4 39

11/2 58 1 7

13/4 45

2 51 20

21/1 57

21/2 65 3 21

24/2 70 37

76 13

51/4 85 5 15

31/2 39 7 9

102 8

-1/2 11<± 10

5 127 15 21

51/2 140 17 11

6 152 19
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