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Amerykańska fregata Freedom (LCS-1) w czasie przechodzenia przez
śluzy Kanału Welland w Port Robinson.
Fot. U.S. Navy
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malowaniu Marine Nationale. Powierzchnie pionowe w kolorze
jasnoszarym, pokłady stalowe średnioszare, zaś pokłady
pokryte drewnem niemalowane. Część podwodna w kolorze
ciemnoczerwonym z szerokim czarnym pasem na linii wodnej.
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Pancerniki typu

Jean Bart po całkowitym ukończeniu w 1955 roku. Powierzchnie
pionowe w kolorze jasnoszarym, pokłady stalowe średnioszare,
a pokłady pokryte drewnem niemalowane. Część podwodna
w kolorze ceglastoczerwonym.

Richelieu w 1941 roku Do pierwotnego malowania dodano
trójkolorowe oznaczenie na drugiej wieży artylerii głównej.

„Richelieu”
Maciej S. Sobański

PANCERNIKI TYPU „RICHELIEU”

Richelieu pomiędzy kwietniem 1944, a kwietniem 1945 roku, kiedy
operował w składzie British Pacific Fleet. Powierzhnie pionowe pokryte
kamuflażem złożonym z kolorów: jasnoniebieskoszarego, niebieskiego
i ciemnoniebieskoszarego. Wszystkie pokłady pokryte pochodzącym
z US Navy kolorem granatowoszarym – Deck Blue 20B.
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cernej barbecie o wewnętrznej średnicy 13,30 m. Działa umieszczono
we wieżach parami na wspólnej lawecie. Odległość między osiami osadzonych na wspólnej lawecie dział
wynosiła 1,95 m, zaś odstęp między
poszczególnymi parami dział odpowiednio 2,95 m, co można z łatwością dostrzec na licznych wykonanych
od czoła zdjęciach wież. We wnętrzu wieży, między poszczególnymi
parami dział, umieszczono wzdłużną pancerną ognioodporną przegrodę, dzielącą całość na dwa odrębne
pomieszczenia, z których każde posiadało własne, niezależne podajniki amunicji (pocisków i ładunków
miotających). Takie rozwiązanie pozwalało podnieść żywotność wieży,
chroniąc ją przed całkowitym wyłączeniem z akcji bojowej w przypadku pojedynczego trafienia.
Wieże ustawione były na pokładzie
dziobowym w superpozycji, przy czym
„I” (bliższa dziobu) mogła prowadzić
ostrzał w sektorze 300°, „II” (przy bryle nadbudówki) nawet w sektorze 312°,
przy czym prędkość naprowadzania na
cel w płaszczyźnie poziomej wynosiła

5°/s. Takie ustawienie wież artyleryjskich
głównego kalibru oznaczało, że posiadały one „martwe pole” w kierunku rufy,
wynoszące odpowiednio 60° dla „I” oraz
48° dla „II”.
Każda z wież dział kal. 380 mm wyposażona była we własny dalmierz stereoskopowy o bazie 14-metrowej, dzięki
czemu w razie potrzeby mogła samodzielnie prowadzić ogień.
Waga całkowita czterodziałowej wieży kal. 380 mm (łącznie z wyposażeniem pomocniczym oraz zapasem amunicji) wynosiła bagatela 2476 t, w tym
1705 t przypadało na jej opancerzenie.
Uzupełnienie artylerii głównego kalibru stanowiło ostatecznie 9 „uniwersalnych” dział kal. 152,4 mm (6”) Modele 1930 (M-1930), choć zatwierdzony
projekt przewidywał pierwotnie uzbrojenie okrętów liniowych typu Richelieu
w 15 takich dział. O przyczynach zmiany uzbrojenia słów kilka poniżej.
Istota dział uniwersalnych polegała
na tym, że można było z nich prowadzić skuteczny ogień zarówno do celów nawodnych i naziemnych jak również do celów powietrznych. Skuteczne
zwalczanie celów powietrznych wy-

magała przede wszystkim dużego kąta
podniesienia luf, najlepiej zbliżonego
do 90°, a poza tym dużej prędkości kątowej naprowadzania luf w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz wysokiej
szybkostrzelności. Właśnie niedostatek
rzeczywiście osiąganych parametrów
taktyczno-technicznych przez działa M-1930 w zakresie prowadzenia ognia do celów powietrznych (zbyt mały
kąt podniesienia, jedynie +75° oraz niska szybkostrzelność) spowodowały, że
pojawiła się potrzeba dodatkowego zamontowania na pokładzie jednostek
ciężkich dział plot. w tej sytuacji zredukowano liczbę dział kal. 152,4 mm
z 15 do 9, rezygnując z zamontowania
6 armat w dwóch trzydziałowych wież,
skierowanych lufami w kierunku dziobu, na lewej i prawej burcie w rejonie
śródokręcia.
Działa kal. 152,4 mm M-1930 posiadały gwintowaną część lufy o długości
8382 mm (55 kal.). Waga pojedynczego
działa (lufa z zamkiem) wynosiła 7,78 t
zaś żywotność lufy obliczono na około
700 wystrzałów.
Działa M-1930 wystrzeliwały pociski przeciwpancerne o wadze 57,14 kg,
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Widok rufy pancernika Richelieu w 1945 roku. Na pierwszym planie wieża dział 152 mm, przed nią tratwy ratunkowe. Fot. zbiory Gérard Garier



Mal. Waldemar Kaczmarczyk

Brytyjski pancernik Collingwood widziany od rufy w początkowym okresie służby.

Fot. zbiory Andrzej Szewczyk

