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Въглевозите от типа Liberty EC2-S-AW1 

Повод да напиша тази статия е публикацията в „Морски вестник“ 25 

февруари 2019 г. Как преди половин век изгря звездата на стария въглищар 

параходът „Алгол“? Тя събуди в мен далечни спомени от младостта ми, 

когато във Варна или Бургас можеха да се видят два от тези кораби под 

български флаг – „Сакар” и „Славянка”. Това бяха бившите тексимски 

кораби „Алгол” и „ Андромеда”. По онова време те бяха над 20 годишни 

кораби и току що бяха преминали под новите си имена към Параходство 

БМФ.  

 И двата кораба бяха от типа „Либърти“ EC2-S-AW1 и навремето са 

били част от славния новопостроен американски търговски флот от над 

2700 кораба тип „Либърти“ за нуждите на Втората световна война. В нея 

САЩ  взеха участие, в т.ч. и с доставка на помощи от храни и оборудване 

през океана с тези кораби на съветска Русия. 

 След войната, голяма част от оцелелите кораби „Либърти“ бяха 

разпродадени и още дълги години работиха по морета и океани. Като се 

има предвид, че това не бяха скъпи кораби, навремето се е считало, че и 

дори само едно прекосяване на океана оправдава строителството им. Това 

демонстрира известната американска предприемчивост и технически 

гений.  

 Постройката на първите 14 кораба отнема около 230 дни. В течение 

на периода 1941 – 1942 г. чрез последователни усъвършенствания срокът 

за постройка (от залагането до спускането на вода) е намален до 42 

денонощия. През ноември 1942 г. корабостроителниците на Кайзер 

поставили рекорд – заложен на 8 ноември SS Robert Peary е спуснат на 

вода на 12 ноември (4 дни, 15 часа и 29 минути от залагането му) и тръгва 

на първия си курс на 22 ноември; корабът преживява войната и служи до 

1963 г. Въпреки това е по-скоро пропаганден трик, който не може да се 

повтори в серийното производство. За строеж на „Либърти“ са ангажирани 

18 корабостроителници (без да се броят множеството подизпълнители) и в 

1943 г. готовата продукция достига средно 3 кораба на ден.  

 Тук ще обърна внимание на особеностите в конструкцията на два от 

трите типа кораби „Либърти“ – еднопалубните въглищари и танкерите. 

Първият от тях се различава значително по външен вид от стандартния 

сухотоварен „Либърти“ и за учудване, третият тип, танкерът, прилича по 
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външен вид на сухотоварния „Либърти“. На сухотоварния стандартен тип 

„Либърти“ няма да се спирам, тъй като за него е написано много. 

 В горната публикация  на „Морски вестник“ искам да внеса една 

корекция - не се казва кораб Либърти Coller, a Collier. 

 

 

Стандартен сухотоварен кораб Liberty тип EC2-S-C1 

 

Снимка на стандартен сухотоварен кораб Liberty тип EC2-S-C1 
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Въглевоз Liberty тип EC2-S-AW1 

 Въглевоз, (на английски: Collier) е тип плавателен съд със специална 

конструкция, предназначен за превоз за въглища в насипно състояние. 

 В контраст на танкера Liberty (който беше строен с минимални 

промени, за да посрещни спешните военни нужди), въглевозът 

представлява голяма промяна на проекта за посрещане на очакваните 

мирни изисквания. Съществуващият по онова време въглищарски флот на 

източния бряг на САЩ беше стар (само два кораба бяха на по-малко от 20 

години). Беше необходим нов тонаж за осигуряване на доставките от 

въглища за в бъдеще. 

 Въглищарят от типа на Liberty е имал много малко общи неща със 

стандартния кораб от типа Liberty. Главната промяна е била преместването 

на двигателя към кърмата. Това е било едно полезно и много по-ефективно 

решение, което е намалявало загубата на пространство за гребния вал и е 

осигурявало превозването на товара в онези части на кораба, които са 

имали минимално възможната кривина. Обикновено такова разпределение 

е по-удобно за стифиране на товара и намалява вероятността от повреди 

при разтоварването на товара с грайфери. 

 Доколкото било възможно, са използвани компоненти от 

стандартния сухотоварен Liberty, но широчината и височината на борда са 

запазени същите. Това е означавало, че много от стандартните листи за 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
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обшивката на корпуса и конструктивни елементи на по-стария тип 

сухотоварен кораб са могли да се използват за корпуса на въглищаря, 

въпреки че някои нови компоненти са били необходими.  

 Въпреки напълно различният им външен вид, между двата корабни 

типа е имало много подобни неща. Кърмовото машинно отделение е било 

поставено в онова място, където е бил хамбар № 5 на сухотоварния кораб 

при запазване на размерите на оригиналния хамбар № 5. В това помещение 

е било поставено същия двигател както на стандартния сухотоварен кораб 

с някои относително малки модификации, за да се обезпечи монтажа в 

новия обем. 

 

 
Снимка на въглевоз Liberty тип EC2-S-AW1 

 Въглищарите, както и сухотоварните Liberty, са имали пет хамбара, 

въпреки че туиндечната им палуба е била премахната и заменена с 

надлъжни укрепващи конструктивни елементи, които са били фиксирани 

надлъжно по боровете, там където туиндечната палуба би се съединявала с 

корпуса на кораба.  

 Носовият хамбар № 1 е запазил двата диптанка в долната си част и 

допълнително  са били конструирани подпалубни танкове в хамбар № 2 до 

хамбар № 5. Тези танкове са били с триъгълно напречно сечение (както 

при съвременните рудовози и въглевози). Това пространство би било 

загубено за товар, същото става обикновено и в наши дни, но самите 

танкове са добавяли допълнителна надлъжна здравина на корпуса. Били са 

използвани за баласт от морска вода, когато корабът е пътувал празен, без 

товар. 
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 Трети диптанк е бил конструиран точно зад хамбар № 2 и точно 

върху него е средната надстройка. Танковете на двойното дъно са били 

запазени както при стандартния сухотоварен кораб под пайола на хамбари 

2, 3, 4 и 5. Диптанк № 3 и танковете от двойното дъно № 2 ляв и десен са 

били ползвани обикновено за баласт. Мазутът се е носел обикновено в 

танковете от двойното дъно под хамбари № 3, 4 и 5. Въпреки това мазут е 

можело да се вземе и в диптанк № 3, както и в танковете от двойното дъно 

№ 2 ляв и десен. 

 Надстройката и спасителните средства са се отличавали от тези на 

стандартния сухотоварен кораб. Средната надстройка е била за 

разместване на капитана, радиста и помощник капитаните, а останалата 

част от екипажа се е помещавала в кърмовата надстройка. Две малки (с 13 

души капацитет всяка) спасителни лодки са били на разположение на 

помощник капитаните в средната надстройка и две с по 52 души капацитет 

спасителни лодки (с двигатели) са били разположени в кърмовата 

надстройка. Надстройката е била проектирана за 46 души. Въпреки това е 

имало място и за артилеристите, и картечарите, когато това се е налагало.  

 Този тип кораби е бил много уязвим, защото товарът е бил много 

плътен и в товарните хамбари е имало доста празно пространство (това 

пространство е било нужно за осигуряване на достатъчна плавателност, 

която да позволи на кораба да превозва тежък товар). Пробойна в корпуса 

на кораба запълва празното пространство с вода, като елиминира запасната 

плавателност, въпреки че товарът остава вътре в хамбарите. По сравнение 

с танкерите, където една пробойна причинява една течност да изтече и да 

се смени с друга течност, при въглищарите (и други подобно кораби 

пренасящи течен товар в насипно състояние като рудовозите), теглото на 

товара остава непроменено и торпеден удар често причинява потъването 

на кораба за секунди. 

 Общо 24 въглищари са били произведени и корабите на Тексим 

„Алгол” и „Андромеда”, които преминаха по-късно в БМФ като „Сакар” и 

„Славянка”, са едни от тях. 

 Няколко думи и за корабите танкери от типа Liberty. Това са 

корабите танкери от типа Liberty  Z-ET1-S-C3 

 Танкерът Liberty е бил предложен в края на 1942 г. като отговор на 

нуждата за превозване на повече течни горива (поради влизането на САЩ 

във войната) и за компенсиране на големите загуби в съществуващия 

танкерен флот.  Първоначалното намерение е било както да преоборудват 
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съществуващите сухотоварни кораби, така и да се построи нов тонаж 

танкери, но скоро плановете за преоборудване на сухотоварните кораби са 

били изоставени.   

 

 
Танкер тип Liberty Z-ET1-S-C3 

 

 Танкерът е бил много подобен по външен вид на стандартния 

сухотоварен кораб, със същите дължина, ширина и газене, както и със 

същата пропулсивна система. Умишлено се е запазило бутафорно или 

излишно палубно оборудване, за да предпази тези кораби от 

идентифицирането им като танкери (и да предотвратят специфичното им 

ставане на мишена), а необходимите товарни тръбопроводи са били 

замаскирани. Следващата стъпка по затрудняване на идентифицирането им 

е била умишленото добавяне на палубен товар на палубата. 

 Във вътрешното разпределение също е имало някои премени. 

Голямата промяна е била добавянето на две помпени помещения пред и 

след машинното отделение. Помпените помещения се използват за 

разтоварване на товара, за изпомпването му към бреговото приемно 

устройство. Това е намалявало наличния товарен обем в онова, което е 

било хамбар № 3 на сухотоварния кораб. Двата диптанка под хамбар № 1 

са били премахнати и част от диптанк № 3 е бил използван като носова 

помпена станция. 
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Танкер „Porcupine” тип Liberty Z-ET1-S-C3 

 

 Останалите товарни обеми са били снабдени с допълнителни 

подразделения. Вертикални нефтонепроницаеми напречни прегради са 

били поставени по краищата на онова, което е било просвет на люковите 

закрития. Това е образувало шахти надолу към туиндечната палуба, с 

голямата част от течния товар нефтопродукти, превозван под туиндека. 

Всички тръбопроводи, разпределителни кранове и клапани са били 

поставени в празните пространства под главна палуба, като ги скривали от 

външен поглед. Бившите хамбари № 1, 2, 4 и 5 са били разделени напречно  

и всички хамбари са били разделени по дължина. 

 В крайна сметка новополученият танкер е имал общо 18 танка за 

нефтопродукти: танкове номера 1, 2, 3, 4 и 5 (ляв и десен) пред средната 

надстройка – общо 10 танка плюс танкове 6,7, 8 и 9 (ляв и десен) зад 

средната надстройка – общо 8 танка. В носовите танкове е можело да се 

превозва леко гориво (бензин), а в кърмовите танкове – само мазут. 

Системата от тръби е позволявала различни товари да се превозват в 

носовата и кърмовата част на кораба. Тя е позволявала също кърмовият 

товар да се изпомпва през носовото помпено помещение (и обратно), ако е 

необходимо. 

 Вентилирането на танковете е ставало през топа на мачтите и 

носовите танкове (танковете за леко гориво) са били снабдени с предпазни 

клапани и искрогасители (за предотвратяване на навлизането на външен 

пламък обратно в танка по пътя на вентилационната система). Кърмовите 

танкове не са се нуждаели от това, тъй като мазутът не произвежда високи 
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нива на изпарение. Всички танкове са имали парна огнегасителна система 

(за гасене но огъня в танковете), паронагревателни намотки (тежките 

горива не могат да протичат без подгряване) и система за миене на 

танковете (обикновено се миели след разтоварване на всеки товар с цел 

предпазване от замърсяване на следващия товар и за да се освободи кораба 

от остатъчен експлозивен газ). 

 Танкерите са кораби, които потъват много трудно. Те са проектирани 

да превозват течност с много голяма подобност до тази на водата. 

Плътността на нефта е приблизително 98 % от плътността на водата. 

Например при една пробойна в борда (например от торпедо) просто се 

заменя една течност с друга. Наистина, доколкото товарните танкове са 

пълни до над водолинията, пробойна в борда би причинила изтичането на 

товар от танка зад борд и корабът би станал по-лек като се издига нагоре 

във водата вместо да потъва надолу. Танкерите без товар имат такава 

резервна плавателност, че е повече от невъзможно е те да бъдат потопени, 

освен ако не се случи голяма конструктивна повреда. 

 За танкерите, натоварени с бензин, голямата опасност е от пожар, 

защото горящият бензин, изтичащ от борда, може бързо да се разпространи 

около кораба и да не позволи на екипажа да се евакуира (съвременните 

спасителни лодки сега се произвеждат от напълно закрит тип и обзаведени 

със спринклерна система, което позволява на екипажа на танкера да се 

евакуира, ако се случи най-лошото). Тежкото гориво (мазута) се пали 

трудно (бил е направен неуспешен опит да се запали мазут посредством 

използването на напалм след засядането на танкера „Тори Каньон” през 

1967 г.) и освен това мазутът не протича добре. Това означава, че 

танкерите, превозващи мазут, са много безопасни кораби за опериране. От 

друга страна, корабите, превозващи бензин, са крайно уязвими и удар от 

торпедо би могъл лесно да направи кораба капан в средата на горящо 

петно нефтопродукт, не давайки на екипажа никакъв шанс за евакуация.  

 Всичко са били произведени 62 танкера, но след войната почти 

всички са били преоборудвани като сухотоварни кораби. 

 

Орлин СТАНЧЕВ, 

капитан далечно плаване 

25/02/2019 г. 


