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Osłony przeciwwiatrowe pomostów otaczających wieżę dowodzenia pancernika New
Jersey. Wykonana w dniu 11 października
1943 roku fotografia zaokrąglonej galerii zabudowanej w trakcie przeglądu po
pierwszym okresie rejsów szkolnych i ćwiczebnych pancernika.
Fot. U.S. Navy

część I
Armaty uniwersalne kalibru
127 mm L/38 Mk 12
w podwójnej wieży Mk 28

Jarosław Palasek

Holowanie pancernika Iowa do nabrzeża wyposażeniowego New York Navy Yard po uroczystości wodowania w dniu 27 sierpnia 1942 roku.
Fot. Naval Historical Center

taż kadłubów bliźniaczych New Jersey
i Wisconsin miał odbywać się na dwóch
równoległych, sąsiadujących ze sobą
pochylniach o nachyleniu wynoszącym
47 mm/m. Aby przygotować je do tego
celu, w 1940 roku dokonano ich mo-

dernizacji zwiększając nośność każdej
z nich do przeszło 45 tys. ton, długość
do 346 m, a szerokość do 99 m.
W styczniu 1941 roku Biuro Okrętów17 powróciło do problemu wież dowodzenia pancerników typu „Iowa”

17. Am.: Bureau of Ships – utworzona ustawą Kongresu z 20.06.1940 r. jednostka organizacyjna amerykańskiej marynarki wojennej zajmująca się nadzorowaniem budowy oraz remontów okrętów. Połączyła funkcje biur: Budów i Remontów (Bureau of Construction
and Repair) oraz Napędów Parowych - Bureau of Steam Engineering.

Iowa po zakończeniu montażu armat kalibru 406 mm L/50 Mk 7 w wieżach artylerii głównej. Fotografia wykonana w stoczni marynarki
w Nowym Jorku pod koniec 1942 roku.
Fot. U.S. Navy
Missouri na kotwicy w sierpniu 1944 roku w okresie poprzedzającym wejście do służby
operacyjnej. Nad okrętem sterowiec typu „K”.
Fot. U.S. Navy

Rys. Waldemar Kaczmarczyk

we z czterech przednich kotłów okrętu. W odległości około 30 m z tyłu
znajdował się wolnostojący komin rufowy, który mieścił kanały wylotowe spalin z pozostałych czterech kotłów. Obydwa kominy miały masywne
kapy, mające za zadanie kierowanie

skala 1:200

Rys. Waldemar Kaczmarczyk

PANCERNIKI TYPU „IOWA”

ra gazowego Mk 5, którego wydajność
wynosiła 204 m3/h. Puste łuski po wystrzałach usuwane były przez specjalne
luki poza osłonę części wieżowej. Wymagało to zachowania za wieżą wolnej
przestrzeni w promieniu 3,54 m od jej
osi obrotu. Szacowana żywotność luf
armat uniwersalnych kalibru 127 mm
wyniosła około 4600 strzałów. Do
szkolenia w ich ładowaniu pancerniki
typu „Iowa” otrzymały dwudziałowe
trenażery usytuowane na nadbudówkach przed rufowymi wieżami kontroli ognia. Obok znajdowały się podręczne magazyny amunicji ćwiczebnej.
Wystrzeliwane z armat uniwersalnych kalibru 127 mm L/38 pociski
przeciwpancerne mogły przebijać pancerz o grubości 127 mm, przy strzelaniu z odległości 3660 m, 76 mm na dystansie 6770 m oraz 51 mm z 10 060 m.
Pancerz pokładowy o grubości 25 mm
mógł być przebijany przy strzelaniu
z odległości 12 620 m.

Zespół podwójnej wieży Mk 28
Mod. 2 artylerii uniwersalnej pancerników typu „Iowa” w opancerzonej części wieżowej zawierał: armaty,
mechanizmy podniesienia oraz urządzenia celownicze i kontroli ognia.
Część wieżowa zespołu miała długość
4,75 m, szerokość 4,57 m oraz promień zaokrąglenia tyłu wieży 2,755 m
od osi obrotu. Jej wysokość wynosiła od podstawy 3,16 m, a wystająca ponad dachem osłona stanowiska obserwacyjnego dowódcy miała wysokość
0,76 m. Lufy armat w wieży były oddalone od siebie o 2,13 m, a odległość ich
wylotów od osi obrotu wieży wynosiła
4,88 m. Wysokość osi luf ponad płaszczyzną posadowienia wieży wynosiła 2,41 m. Działa były zamocowane na
wspólnym łożu i podnoszone w granicach od -15o do +85o z prędkością
15o/s za pomocą mechanizmu Mk 5
lub Mk 9 produkcji Ford-Waterbury,
którego napęd stanowił silnik o mocy

spalin do tyłu i zabezpieczenie stanowisk kierowania ogniem przed zadymianiem. Pomiędzy kominami usytuowano na każdym z okrętów, główną
baterię przeciwlotniczych działek kalibru 40 mm złożoną z sześciu poczwórnych stanowisk.

Na rufowym końcu pokładu 03 nadbudówki umieszczono tylną wieżę kontroli ognia na topie, której zamontowany był tylny dalocelownik artylerii
głównej. W jej wnętrzu zlokalizowano pomieszczenie nadajników radiolokacyjnych. Ze względów statecznościowych oraz z konieczności uniknięcia
zadymiania stanowiska dalocelownika spalinami z komina rufowego, wieża
ta miała znacznie niższą wysokość niż
przednia wieża kontroli ognia.
W kadłubach pancerników typu
„Iowa” wydzielonych było przeszło tysiąc pomieszczeń. Masę pustego kadłuba lidera typu (bez uzbrojenia,
opancerzenia, urządzeń napędowych
i mechanizmów pomocniczych), określono na około 24 059 ton, a wyposażenia wraz z systemami pomocniczymi
oraz kierowania i komunikacji na dodatkowe 1939 tony.
Nadzorowanie operacji morskich
przez dowódców związków taktycz-

New Jersey na fotografii wykonanej w dniu 24 czerwca 1945 roku w końcowej fazie ostatniego, wojennego remontu w stoczni marynarki
w Bremerton. Okręt otrzymał wówczas min. prostokątne osłony galerii wokół wieży dowodzenia.
Fot. U.S. Navy

10 KM. Wieże były wyposażone w systemy: oświetleniowy zasilany z sieci okrętowej o napięciu 115 V, wentylacyjny – z wentylatorem napędzanym
silnikiem elektrycznym o mocy 2 KM,
ogrzewania elektrycznego o mocy
500 W zasilany z sieci prądu przemiennego 440 V oraz łączności i komunikacji. Masa zespołu wieży Mk 28 Mod. 2
wynosiła 77,39 tony.
Każda wieża armat uniwersalnych
kalibru 127 mm była oparta na stalowej, odlewanej, zamocowanej na stałe
pierścieniowej podstawie o wysokości
0,375 m i średnicy 3,58 m. Mocowany
na stałe do fundamentu połączeniem
śrubowym pierścień, był osłonięty
dodatkowym pierścieniem, zespolonym na stałe z wieżą. Takie rozwiązanie zapewniało wodoszczelność połączenia wieży z pokładem. Wewnątrz
podstawy znajdowało łożysko oraz wewnętrzna, pierścieniowa zębnica mechanizmu obrotu. Elementy toczne ło-

Iowa w styczniu 1944 r. w malowaniu wg Schematu 32. Wczesna wersja
kamuflażu złożonego z kolorów szarego (Ocean Gray 5-O) oraz czarnego
(Dull Black BK). Wszystkie powierzchnie poziome w kolorze granatowoszarym
(Deck Blue 20-B). Płynne przejścia kolorów w niektórych miejscach mogło być
wynikiem nieukończenia przemalowywania okrętu przed przebazowaniem,
szczególnie, że w kolejnych miesiącach domalowywano kolejne czarne
segmenty oraz przejścia rozmyte zastąpiono ostrymi. W dalszej kolejności
zastępowano kolor szary jasnoszarym, a czarny szaroniebieskim.

Pociski dla armat artylerii uniwersalnej kalibru 127 mm
CZĘŚĆ I

Pocisk
Rodzaj
Masa
Ładunek

11

kg
kg

Mk 35, Mk 49
Z opóźnieniem
24,77
3,57

Mk 35, Mk 49
Przeciwlotniczy
25,03
3,42

Mk 35, Mk 49
Burzący
24,63
3,42

------Smugowy
24,67
-------

Mk 38, Mk 46
Przeciwpancerny
25,03
-------
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Operacja podnoszenia samolotu obserwacyjnego Curtiss SC-1 „Seahawk” na pokład pancernika Iowa. Druga maszyna tego typu widoczna
na lewoburtowej katapulcie. Fotografia wykonana w okolicach San Francisco w lipcu 1947 roku.
Fot. Naval Historical Center

nimi na poziomach pokładów drugich,
a mechanizmy podnoszenia na pokładach trzecich.
Operacje podnoszenia wodnosamolotów przeprowadzano zwykle
bez zmniejszania prędkości okrętów
na obszarze spokojniejszej wody, który
osiągano dzięki odpowiedniemu manewrowaniu jednostkami. Z pokładów
okrętów opuszczano służące specjalne
do podnoszenia wodnosamolotów ułożone na płatach grubego płótna sieci
ładunkowe, które to urządzenia żargonowo zwano „saniami morskimi” albo
„pułapkami na samoloty”. Dwa naroża
przedniej, trójkątnej części płóciennego płata oznaczone były czerwonymi
chorągiewkami stanowiącymi ułatwienia identyfikacyjne dla pilota. W trzecim rogu przedniej części płata zamocowana była lina, która podana przez
wysunięty za burtę bom stanowiła hol.
Po wodowaniu wodnosamolot wpływał na sieć i za pomocą haka umiejscowionego pod spodem pływaka centralnego zaczepiał o jej oko wprawiając
się w ruch zgodny z kursem i prędkością okrętu. Następnie, po zaczepieniu
haka transportowego przez strzelca-radiooperatora i zatrzymaniu silnika
maszyny, wodnopłatowce podnoszono
i ustawiano na odpowiedniej katapultach, albo na stojakach na pokładach
rufowych okrętów.
W początkowym okresie służby
pancerniki typu „Iowa” wyposażono
w wodnosamoloty typu Vought-Sikor-

sky OS2U-3 „Kingfisher”, których dwa
otrzymał New Jersey. Pancernik Iowa
wyposażono w dwa samoloty w wersji
OS2N-1, produkowanej od 1942 roku
przez wytwórnię Naval Aircraft Factory. Missouri nosił trzy maszyny OS2U3, a Wisconsin jeden wodnopłatowiec
w wersji OS2U-3 i jeden OS2N-1. Pod
koniec II wojny światowej na wyposażenie pancerników i krążowników
Floty Stanów Zjednoczonych zaczęły
wchodzić lżejsze wodnosamoloty rozpoznawcze Curtiss SC-1 „Seahawk”.
W 1945 roku maszyny te zastąpiły samoloty OS2U-3 i OS2N-1 „Kingfisher” także na pancernikach typu
„Iowa”. Każdy z nich nosił ich dwa lub
trzy, a na Missouri jeden z nich został
w pierwszym okresie służby powojennej zastąpiony wersją SC-2.
W latach II wojny światowej i wcześniejszych dywizjony samolotów marynarki Stanów Zjednoczonych zaokrętowanych na jednostkach innych
niż lotnicze były zwykle grupowane w zespołach okrętów tych samych klas. Wodnosamoloty bazujące
na pancernikach stanowiły dywizjony obserwacyjne o oznaczeniach pochodzących od oznaczeń dywizjonów okrętów, na których bazowały.
W pierwszym okresie służby, kiedy
Iowa i New Jersey tworzyły 7 Dywizjon
Pancerników zaokrętowane na nich
maszyny stanowiły 7 Dywizjon Obserwacyjny noszący oznaczenie kodowe VO-7. W związku z tym, ich

Pancernik Iowa na kotwicy u wejścia do nowojorskiej stoczni marynarki w dniu 9 lipca 1943 roku.

u wejścia do Casco Bay, Iowa otarła się
o kamieniste dno. Po przeprowadzeniu wstępnej inspekcji okazało się, że
uszkodzenia lewoburtowej części kadłuba pancernika były poważne. Na
długości około 77 m, pomiędzy wręgami 76-139 ścięta była duża liczba nitów, a blachy wybrzuszone. Pęknięcia
poszycia dochodziły do 750 mm tak,
że rozszczelnieniu uległo 16 zbiorników paliwa. Wręgi oraz poprzeczne
blachy i ich wzmocnienia na długości
75 m były poskręcane i popękane. Całkowitej wymiany wymagało 18 arkuszy poszycia. Remont spowodował ponad miesięczny postój okrętu w Boston
Navy Yard.
Pierwszą operacją bojową Iowy był
rozpoczęty 27 sierpnia 1943 roku rejs
patrolowy na wodach Północnego
Atlantyku. Pancernik operując z Argentia na Nowej Funlandii miał za zadanie osłonę konwojów do Rosji przed
zagrożeniem, jakie stanowił niemiecki okręt liniowy Tirpitz. Szanse na pojedynek tych dwóch jednostek spadły
jednak do zera po 22 września, kiedy
to brytyjskie miniaturowe okręty podwodne umieściły miny pod kadłubem
stojącego w fiordzie Alta pancernika
niemieckiego. Uszkodzenia odniesione po ich wybuchu wyłączyły okręt ze

służby na przeszło 6 miesięcy. W dniu
20 października Iowa powróciła na
Wschodnie Wybrzeże.
Po odbytym od 25 października
dwutygodniowym remoncie przygotowawczym w Norfolk Navy Yard okręt
wyruszył w podróż na Morze Śródziemne. Jego misja polegała na przewiezieniu prezydenta Franklina D. Roosevelt’a wraz z towarzyszącymi mu
oficjelami na Konferencję Teherańską.
W dniu 11 listopada, po wejściu pancernika tak daleko jak było to możliwe w górę rzeki Potomac, zaokrętowani na nim zostali głównodowodzący
floty amerykańskiej admirał Ernest
J. King, szef sztabu armii generał George C. Marshall i dowódca lotnictwa armii generał Henry H. Arnold. Następnego dnia prezydencki jacht Potomac
przywiózł na pokład Iowy Prezydenta,
jego doradcę Harry L. Hopkins’a i szefa połączonych sztabów admirała Williama D. Leahy. Łącznie na pokładzie
pancernika znalazło się 76 oficjeli.
Dzień po wyjściu w morze – 14 listopada, w szyku okrętów nastąpił groźny incydent spowodowany
przez eskortujący niszczyciel William
D. Porter (DD-579), który wykonywał
pozorowany atak torpedowy na Iowę.
W wyrzutni torpedowej nr 3 niszczy-

Fot. U.S. Navy

ciela pozostawiono omyłkowo ładunek miotający, wskutek czego atak pozorowany zamienił się w prawdziwy.
Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ większość ważnych osobistości na
czele z Prezydentem znajdowała się na
pokładzie, obserwując ćwiczenia artylerii przeciwlotniczej. Wiadomość
o wystrzeleniu torpedy próbowano
przekazać drogą świetlną, gdyż okręty obowiązywała cisza radiowa. Ponieważ pancernik nie reagował, dowódca
niszczyciela zignorował ciszę i przekazał ostrzeżenie drogą radiową. Tylko
dzięki szybkiej zmianie kursu i zwiększeniu prędkości do maksymalnej,
Iowa uniknęła trafienia. Nastawiona na głębokość 4,88 m torpeda przeszła w odległości około 900 m od prawej burty pancernika, po czym została
rozstrzelana w śladzie torowym przez
jego artylerię przeciwlotniczą. Niszczyciel wraz z dowódcą i całą załogą
został aresztowany i odesłany do Hamilton na Bermudach gdzie sprawą na
tajnej sesji zajął się sąd wojenny. Skutkiem procesu było przeniesienie dowódcy i kilku oficerów z niszczyciela na nieatrakcyjne stanowiska oraz
ukaranie marynarza, który pozostawił ładunek w wyrzutni długoletnim
więzieniem. Prezydent Roosevelt do-
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Uwaga! Niniejszy plan stanowi integralną część
monografii Pancerniki typu „Iowa”, część I
i nie może być sprzedawany oddzielnie.

Pancernik Missouri i wielki krążownik Alaska przy pirsie bazy marynarki w Norfolk na fotografii lotniczej wykonanej w sierpniu 1944 roku. W dolnej części fotografii lotniskowiec eskortowy Croatian
oraz niszczyciele typu „Fletcher” i „gładkopokładowy czterofajkowiec”.
Fot. U.S. Navy

zatrzymania wózka, katapulty były
wyposażone w dwa zderzaki hydrauliczne usytuowane na końcu bieżni.
Mechanizmy obrotu katapulty i cofania wózka po wystrzeleniu samolotu były napędzane wspólnym silnikiem elektrycznym. Sprzęgło, w które
był on wyposażony umożliwiało zesprzeglenie albo wałka zębatego napędu obrotu katapulty, albo koła napędowego łańcucha cofającego wózek.
Mechanizmy obrotu i cofania wózka
późniejszych wersji katapult P Mk VI
były wyposażone w napęd elektrohydrauliczny.
Podnoszenie wodnosamolotów z wody odbywało się za pomocą wyprodukowanych przez C. H. Wheeler Manufacturing Company z Filadelfii dźwigów
lotniczych usytuowanych na krańcach
rufowych pokładów głównych pancerników. Dźwigi o konstrukcji kratownicowej miały dopuszczalne obciążenie
robocze 5 022 kG oraz wysięg 12,65 m.
Były wyposażone w pojedyncze haki
i mogły podnosić wodnosamoloty z prędkością ~37 m/min. Przy biegu jałowym haki mogły być opuszczane z prędkością ~72 m/min, przy czym
naprężenie renerów było utrzymywanie na stałym poziomie ~410 kG za pomocą specjalnie w tym celu zastosowanego mechanizmu napinającego.
Dźwigi poruszały elektromechaniczne urządzenia napędowe, przy czym
mechanizmy napędu obrotu dźwigów
zlokalizowane były bezpośrednio pod
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Iowa

New Jersey w 1944 r. Schemat 21. Powierzchnie pionowe w kolorze
szaroniebieskim (Navy Blue 5-N), poziome granatowoszarym
(Deck Blue 20-B).

Missouri w śluzie Miraflores podczas przejścia przez Kanał Panamski na
Atlantyk w dniu 13 października 1945 roku.
Fot. U.S. Navy
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Rys. Waldemar Kaczmarczyk

(sierpień 1943)
skala 1:400

Czteromasztowy bark Viking podczas służby pod fińską banderą, lata 30-te.

Rys. Siergiej Bałakin

Czteromasztowy bark szkolny Kruzensztern, wygląd z 1995 roku

Rys. Siergiej Bałakin
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Missouri w 1944 r. Schemat 32/22D. Powierzchnie pionowe w kolorach
jasnoszarym (Light Gray 5-L), szarym (Ocean Gray 5-O) oraz czarnym (Dull
Black BK), zaś poziome w kolorach granatowoszarym (Deck Blue 20-B) oraz
szarym (Ocean Gray 5-O).

Rys. © Waldemar Kaczmarczyk 2016
© Wydawnictwo „Okręty Wojenne” 2016
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