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Fotografia lotnicza Independence na wodach Australii
wykonana w marcu 1997 roku. Na pokładzie uformowane przez część załogi okrętu koła olimpijskie oraz napis:
„SYDNEY 2000” symbolizujące zbliżające się Igrzyska
Olimpijskie.
Fot. zbiory Arthura D. Bakera III
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Długa droga do 8000-tonowców

Bez szans na zwycięstwo

Niszczyciele typu „Kotlin”

Program „Hansa”

Magazyn miłośników spraw wojennomorskich

Zachodnioniemiecki okręt-cel Jonas (eks-szwedzki Valen)
w czasie próby zanurzania, 4 grudnia 1984 r.
Fot. copyright Hartmut Ehlers

Akizuki – najnowszy niszczyciel rakietowy Japońskich Morskich Sił Samoobrony.
Fot. „Ships of the World”
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Z dziejów floty japońskiej

Z dziejów floty japońskiej
Red. Jarosław Jastrzębski

Z dZiejów floty jAPoŃSKiej

Krążowniki typu „Matsushima” czyli pancernik
w częściach
Sojusz brytyjsko-japoński: narodziny,
wzlot i kres
Bitwa pod Chemulpo 9 lutego 1904 roku
Umikaze i Yamakaze. Pierwsze duże
niszczyciele japońskiej floty
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Łukasz Stach

Ro 44 krótko po wcieleniu do służby. W sylwetce okrętu widoczne odejście od japońskiej architektury na rzecz europejskiej, głównie niemieckiej i włoskiej.
Fot. „Ships of the World”

Tekst

Długa Lanca – tajna broń Cesarskiej Floty
Bitwa pod Kuantanem 10 grudnia 1941 roku

Ocalał tylko jeden
Okręty podwodne typu „K6” w walkach na Pacyfiku
Działania japońskich okrętów podwodnych w trakcie II wojny światowej są mało
znanym epizodem wojny morskiej na Pacyfiku. Kilka wydarzeń, takich jak zatopienie
lotniskowca Wasp (CV-7) przez I 19, dobicie uszkodzonego Yorktowna (CV-5), który
padł ofiarą I 168 czy posłanie na dno ciężkiego krążownika Indianapolis (CA-35)
przez I 58 są najbardziej rozpoznawalnymi osiągnięciami japońskich sił podwodnych. Jednakże w przekroju całego konfliktu
można stwierdzić, że siły podwodne Cesarstwa osiągnęły zaskakująco niewiele, ponosząc do tego wysokie straty. Jednym z symboli porażki japońskiej floty podwodnej są
wojenne losy jednostek typu „K6”, o których
traktuje poniższy artykuł.
Przed wybuchem walk na Pacyfiku Japończycy inwestowali głównie w duże okręty podwodne, czasem określane w literaturze mianem „I-bootów”. Wynikało to
z przyjętej przez japońskie dowództwo doktryny, która zakładała stoczenie decydującej bitwy gdzieś na bezmiarze wód Pacyfiku z siłami U.S. Navy. Wedle wyobrażeń
większości japońskich strategów główną
rolę w tym spektaklu miały odegrać działa
ciężkich okrętów. Pozostała część floty miała do spełnienia głównie zadania pomocnicze, takie jak rozpoznanie czy osłabienie
amerykańskich sił głównych przed nadchodzącym starciem. Również siły podwodne
wpisane zostały w ten schemat. Wedle założeń dowództwa miały one działać na rzecz
głównych sił Cesarskiej Floty poprzez rozpoznanie i atakowanie amerykańskiej floty
wojennej zmierzającej do rejonu decydują-

cej bitwy. Zaowocowało to powstaniem dużych, oceanicznych okrętów podwodnych,
których głównymi zaletami był ogromny
zasięg, dobra dzielność morska, silne uzbrojenia i niezła prędkość nawodna. Część
z tych jednostek wyposażono nawet w wodnosamolot, tak aby zwiększyć ich możliwości rozpoznania.
Japończycy budowali także mniejsze
okręty podwodne, przeznaczone do obrony wybrzeża, a nawet lilipucie jednostki zaprojektowane m.in. do penetracji wrogich
portów. Jednakże w latach 30-stych, w dziedzinie rozwoju średniej wielkości okrętów
podwodnych zapanował zastój. Okręty, które w japońskiej nomenklaturze zapisywano
jako Ro1, nie przyciągały nadmiernej uwagi

Wyporność:

japońskich admirałów. Spowodowało to, że
na początku lat 40-stych praktycznie cała japońska flota okrętów podwodnych średniej
wielkości były przestarzała. Jednymi wyjątkami były dwie jednostki klasy „K5” (Ro 33
i Ro 34), ukończone odpowiednio w 1935
i 1937 roku. Okręty te (o standardowej wyporności 700 ton) były de facto prototypami, których celem było uzyskanie doświadczenia niezbędnego do masowej produkcji
podobnych okrętów w trakcie wojny. Takie
były założenia 1-go Morskiego Programu
Uzupełnień Zbrojeń Morskich.
1. Średniej wielkości okręty podwodne Cesarstwa
określano także Kaichū-gata, co oznacza właśnie tego
typu jednostki.

Tabela nr 1. Dane techniczne okrętów podwodnych typu „K6”
standardowa 960 ton / nawodna 1115 ton / podwodna 1447 ton

Długość

80,50 m

Szerokość

7,00 m

Zanurzenie

4,05 m

Napęd

dwa silniki diesla o mocy 4200 KM,
silniki elektryczne o mocy 1200 KM

Prędkość maksymalna

w położeniu nawodnym 19,5 węzła,
pod wodą 8 węzłów

Zasięg

na powierzchni – 11 000 Mm (przy prędkości 12 węzłów)
w zanurzeniu – 45 Mm (przy prędkości 5 węzłów)

Załoga

61

Głębokość zanurzenia

80 m

Uzbrojenie

4 wyrzutnie torpedowe kal. 533 mm z zapasem 10 torped
1 działo kal. 80 mm, podwójne działko przeciwlotnicze 25 mm

Wojna na Pacyfiku. Okres przewagi japońskiej
7 XII 1941-6 VI 1942
Nieznany epizod wojna na Pacyfiku. Zajęcie
Tulagi oraz Guadalcanalu przez Japończyków
w maju-czerwcu 1942 roku
Zmarnowany potencjał? Przyczyny niskiej
skuteczności japońskiej floty podwodnej
w trakcie walk na Pacyfiku

Źródło: M. Stille, Imperial Japanese Navy Submarines 1941-45; http://www.combinedfleet.com/type_kaichu.htm
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Bitwa w Zatoce Cesarzowej Augusty
2 listopada1943 roku

Tekst

Ocalał tylko jeden. Okręty podwodne typu K6
w walkach na Pacyfiku

Ta fotografia w dobry sposób ukazuje nam linię kadłuba oraz architekturę typu Akizuki.

wg. oficjalnych źródeł wyniósł 84,4 mld
jenów (około 893 mln USD).

Kadłub

Jak już wspomniano, podstawą do opracowania projektu niszczycieli typu Akizuki
były jednostki poprzedniej generacji, czyli
typu Takanami. Podczas projektowania nowych okrętów ich konstruktorzy starali się
mając na uwadze założony budżet ograniczyć w jak największym stopniu pola fizyczne a szczególnie SPO. Aby tego dokonać
sięgnięto po rozwiązania zastosowane na
jednostkach służących już w JMSDF. I tak
nadbudówki dziobowych nowych jednostek
przypominają te, które można zobaczyć na
pokładach zdecydowanie większych niszczycieli typów Kongō i Atago. Podobnie ma
się sprawa głównego masztu, którego deltoidalny przekrój zbliżony jest do tego zastosowanego na niszczycielach typu Atago.
Zastosowanie takiego masztu zamiast ażurowej konstrukcji zastosowanej na niszczycieli typu Takanami pozwoliło na zmniejszenie echa radiolokacyjne nowych okrętów.
Sylwetkę nowych japońskich jednostek
eskortowych nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym okrętem na świecie. Spowodowane jest to unikalnym umiejscowieniem
ścianowych anten stacji radiolokacyjnych,
które na innych konstrukcjach są umieszczane zwykle albo na bokach nadbudówek
albo na płaszczyznach masztu. Japończycy
po przeprowadzeniu wielu prób z wykorzystaniem jednostki doświadczalnej Asuka15,
jako najbardziej optymalną lokalizację dziobowego zespołu antenowego uznali dach
GSD, zaś w przypadku rufowego zespołu
dach hangaru. Reszta konstrukcji tych okrę-

156

Fot. „Ships of the World”

tów jest raczej klasyczna można w niej wyróżnić dwie bryły: dziobową nadbudówkę
wraz z głównym masztem i przednim kominem oraz nadbudówkę rufową mieszczącą
m.in. hangar z tylnim kominem.
W stosunku do niszczycieli typu Takanami długość kadłubów nie uległa zmianie, zwiększono za to jego szerokość o około 1 m, oraz zanurzenie 1 m na dziobie
i 20 cm na śródokręciu. W konsekwencji wymiary jednostek typu Akizuki kształtują następująco, długość 150,5 m, szerokość 18,5 m i zanurzenie 5,4 m. W czasie
projektowania zdecydowano o podniesieniu odporności kadłuba na uszkodzenia.
Osiągnięto to poprzez zwiększenie grubości grodzi wodoszczelnych oraz zastosowaniu podwójne dna na 3/4 długości kadłuba.

Doprowadziło to do wzrostu wyporności
standardowej nowych niszczycieli o około 350 ton w porównaniu do poprzedników
i wynosi ona 5000 ton, natomiast wyporność pełna to 6800 ton.

Siłownia

Jak wspomniano powyżej na etapie koncepcyjnym rozważano zastosowanie zintegrowanego napędu elektrycznego w tym
nowoczesnych turbin gazowych Rolls-Royce WR-21. Jednak w związku z dużej ryzykiem związanym z nowym napędem pomysł ten zarzucono na rzecz sprawdzonych
rozwiązań nieco jednak zmodyfikowanych.
15. Asuka (ASE 6102) położenie stępki 21 kwietnia
1993 roku, wodowanie 21 czerwca 1994 roku, w służbie
22 marca 1995 roku.

Sterownia siłowni Akizuki robi duże wrażenia, nawet na specjalistach.

Shinano. Od superpancernika do
superlotniskowca
Japońskie eskortowce Zimnej Wojny
Niszczyciele rakietowe typu „Akizuki”

Fot. „Ships of the World”
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