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Peenemünde.  Miejsce ostatniego postoju niezwykle ciekawej pamiątki zimnej wojny.  

 

 

 

Otwarta pokrywa rufowej wyrzutni rakiet. 

 

Radziecki okręt podwodny 
z rakietami skrzydlatymi, 
wyposażony w nowe silniki 
wysokoprężne oraz elektryczne 
o  bardzo dużej mocy. 
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Dane taktyczno-techniczne okrętu podwodnego  
projektu 651 (na podstawie A. B. Szirokorada): 

 Wyporność:  
o nawodna normalna: 3174 m3 (zapas pływalności 31,6%) 
o nawodna z maks. zapasem paliwa: 3636 m3 (zapas pływalności 17,1%) 
o podwodna: 4137 m3 

 Wymiary:  
o długość całkowita: 85,9 m 
o szerokość całkowita: 9,7 m 
o zanurzenie średnie: 6,92 m 

 Napęd:  
o dwa główne silniki wysokoprężne typu 1D43 o mocy 4000 KM każdy (440 obr./min) 
o dwa główne silniki elektryczne typu PG-141 o mocy 6000 KM każdy (500 obr./min) 
o dwa silniki elektryczne ruchu ekonomicznego typu PG-140 o mocy 200 KM każdy 

(155 obr./min) 
o dwie śruby napędowe (w dyszach) 
o baterie akumulatorów srebrowo-cynkowych typu 30/3 - 4 x 152 ogniwa (na pierwszych 

trzech jednostkach i to tylko pierwotnie) lub ołowiowo-kwasowych typu 60SM-P - 4 x 
112 ogniw (na pozostałych 13 oraz na pierwszych trzech po wyeksploatowaniu 
akumulatorów srebrowo-cynkowych) 

 Zasięg pływania:  
o nawodny przy maks. zapasie paliwa: 30 000 Mm przy prędkości 6,0 w. lub 7730 Mm 

przy 16,0 w. 
o na chrapach przy maks. zapasie paliwa: 18 000 Mm przy prędkości 7,0 w. 
o podwodny dla akumulatorów srebrowo-cynkowych: 810 Mm przy prędkości 2,74 w. 

lub 27,8 Mm przy 18,14 w. 
o podwodny dla akumulatorów ołowiowo-kwasowych: 350 Mm przy prędkości 2,8 w. lub 

14,5 Mm przy 14,5 w. 

 Zapas paliwa:  
o normalny: 282 t 
o maksymalny: 670 t 

 Prędkość:  
o nawodna maks.: 15,97 w. 
o na chrapach maks.: 10,00 w. 
o podwodna maks.: 18,14 w. (akumulatory srebrowo-cynkowe) 
o podwodna maks.: 14,5 w. (akumulatory ołowiowo-kwasowe) 

 Głębokość zanurzania:  
o operacyjna: 240 m 
o maksymalna: 300 m 
o peryskopowa: 9 m 

 Średnica cyrkulacji:  
o nawodnej: 6 długości kadłuba (ok. 515 m) 
o podwodnej: 5 długości kadłuba (ok. 430 m) 

 Uzbrojenie:  
o 4 wyrzutnie rakiet typu P-6 lub P-5 (te tylko do 1966 r.) 
o 6 wyrzutni torpedowych kal. 533 mm (dziób) i 6 torped w wyrzutniach (torpedy typów 

53-56, 53-57, 53-58, SET-53) plus na niektórych okrętach ewentualny zapas 12 
torped, ale wtedy bez zapasowych 400 mm na rufie (patrz tekst główny) 

o 4 wyrzutnie torpedowe kal. 400 mm (rufa) z 4 torpedami ZOP w wyrzutniach i 8 
zapasowymi - torpedy ZOP typów MGT-1, MGT-2 (SET-40/SET-40U) 

 Wyposażenie elektroniczne: patrz tekst główny. 

 Załoga: 78 oficerów, podoficerów i marynarzy 

 Autonomiczność: 90 dób 

 


