Dane taktyczno-techniczne
Opublikowano na www.torun.pl (https://zdrowie.torun.pl)

Dane taktyczno-techniczne
Dane taktyczno-techniczne okrętu, proj. 767
Przeznaczenie okrętu:

Stawianie zagród minowych
Transport drogą morską wojsk i techniki oraz środków materiałowych
Wykonywanie przejść w zagrodach minowych do punktu przeładunku na nieuzbrojonym
brzegu za pomocą ładunków wybuchowych
Załadunek oraz wyładunek wojsk i techniki na nieuzbrojonym brzegu
Prowadzenie rozpoznania w strefie obrony MW RP
Kontrola żeglugi w strefie obrony MW RP
Pełnienie służby bojowej
Ewakuacja ludzi i mienia z zagrożonych obszarów
Wymiary główne okrętu:

długość maksymalna okrętu - 95,8 m
długość całkowita kadłuba - 91,2 m
szerokość - 10,8 m
zanurzenie konstrukcyjne - 2 m
wysokość całkowita okrętu - ok.24 m
wyporność max - 1750 ton
nośność maksymalna - 536 ton
moc silników - 1320 kW (1800 KM)
autonomiczność - 5 dób
zasięg maksymalny - 1530 mil morskich
Pokłady i grodzie:
Okręt posiada 7 pokładów:

sygnalizacyjny
nawigacyjny
oficerski
otwarty
główny
międzypokład
dno
W celu zapewnienia niezatapialności dwuprzedziałowej okręt został podzielony na 8 przedziałów
poprzecznymi grodziami wodoszczelnymi, sięgającymi od dna zewnętrznego do pokładu głównego.
Dodatkowo na międzypokładziu znajdują się 4 przesuwne drzwi wodoszczelne, z napędem
hydraulicznym.
Zbiorniki:

zbiorniki
zbiorniki
zbiorniki
zbiorniki

wody słodkiej - 2 szt.
balastowe - 7 szt.
na olej napędowy - 8 szt.
ściekowe - 6 szt.
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Zasięg pływania:
Zasięg pływania dla wyporności konstrukcyjnej przy prędkości ciągłej okrętu wynosi ok. 1500 Mm
(2850 km).
Możliwości załadowcze:
Zapewniona jest możliwość rozmieszczenia na przelotowym pokładzie ładunkowym okrętu i transport
morzem techniki wojskowej oraz kołowych ciągników siodłowych z naczepami i kontenerami 20
stopowymi. Okręt jest w stanie zabrać:

9 czołgów T-72
17 ciężarówek typu Star
od 50 do 134 min morskich
do 150 żołnierzy desantu
Uzbrojenie:

4 morskie armaty przeciwlotnicze ZU-23-2MR, dwulufowe, kaliber-23 mm, naprowadzanie
ręczne
po 2 rakiety przeciwlotnicze Strzała S-2M na armatę
9 wyrzutni ładunków wydłużonych długich
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