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CHINY ZAPREZENTOWAŁY NOWY NISZCZYCIEL.
WIĘKSZY, NIŻ AMERYKAŃSKIE KRĄŻOWNIKI
Zaprezentowany okręt należy do Typu 055 – jednego z największych budowanych obecnie jednostek
bojowych, nie licząc okrętów lotniczych i logistycznych. Jednostka została oﬁcjalnie przedstawiona
światu przy okazji 70. rocznicy istnienia Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.
Pierwszy okręt należący do Typu 055 to Nanchang (numer burtowy DDG-101). Zaprezentowano go
w trakcie uroczystości w Quingdao. Długość tej jednostki to 180 metrów, szerokość 20 m, a
zanurzenie 6,6 metra. Wyporność normalna niszczyciela to 13000 ton, czyli odpowiada ona
największym krążownikom ciężkim z czasów drugiej wojny światowej (japoński typ Takao). Dla
porównania amerykańskie niszczyciele Arleigh Burke wersji Flight III wypierają „zaledwie” niecałe 10
tys. ton, podobnie jak krążowniki rakietowe typu Ticonderoga.
Z tego powodu Amerykanie nie zgadzają się z chińską klasyﬁkacją okrętu i odmawiają nazywania jej
„niszczycielem”. Oﬁcjalna klasyﬁkacja tych jednostek w Sojuszu Północnoatlantyckim i Sekretariacie
Obrony Stanów Zjednoczonych to dzisiaj „krążownik typu Renhai”. O „krążownikowym” przeznaczeniu
okrętów świadczy ich planowana liczba w służbie (osiem), a także zastosowanie, czyli ochrona
przyszłych chińskich lotniskowców. Jednocześnie wypada zauważyć, że Stany Zjednoczone
wybudowały w ostatnim czasie trzy „niszczyciele” typu Zumwalt, których wyporność normalna to…
16000 ton.
Czytaj też: Drugi niszczyciel typu Zumwalt w służbie
Budowa Nanchanga rozpoczęła się najwcześniej ze wszystkich przedstawicieli typu i jego wodowanie
nastąpiło w czerwcu 2017 roku. Obecnie trwają próby zdawczo-odbiorcze, które mają zakończyć się
wcieleniem go do służby jeszcze w tym roku. Okręt powstawał w Szanghaju, w stoczni Jiangnan
Changxing Shipyard, w której trwają obecnie prace nad jego dwoma bliźniakami. Trzy dalsze okręty
powstają w stoczni DSIC (Dalian Shipbuilding Industry Company) w Dalian, w prowincji Liaoning.
Spośród pięciu budowanych obecnie jednostek (według innych danych budowanych jest ich siedem)
przynajmniej trzy znajdują się już w fazie wyposażania.
Niezależnie od tego czy okręty Typu 055 nazywać krążownikami czy niszczycielami, to ich uzbrojenie
jest imponujące. Główny oręż stanowi 112 uniwersalnych wyrzutni pionowych (64 w przedniej i 48 w
tylnej części okrętu; dla porównania typ Zumwalt ma ich 80). Może z nich – teoretycznie – zostać
wystrzelony dowolny typ chińskiego pocisku nie dłuższego niż 9 metrów i o średnicy nie większej niż
85 cm. Spekuluje się, że w grę mogą wchodzić dowolne kombinacje złożone m.in. z pocisków wodawoda YJ-18A, przeciwlotnicze pociski średniego zasięgu HQ-9B, pociski manewrujące czy nowe pociski
do zwalczania okrętów podwodnych Yu-8A, nie wspominając o różnych chińskich „pociskach
przyszłości” nad którymi trwają obecnie prace.

Czytaj też: Rosyjsko-chińska współpraca śmigłowcowa nabiera tempa
Uniwersalne wyrzutnie uzupełniają: 130 mm działo zdolne do używania amunicji programowalnej i
naprowadzanej, lufowy system samoobrony H/PJ-38, pociski przeciwlotnicze krótkiego zasięgu HQ-10,
torpedy i wyrzutnie wabików.
Okręty Type 055 mają też przenosić po dwa śmigłowce morskie.

