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Развитие на програмата за строеж на кораби от типа Liberty 
 

  
 

 Великобритания строи спомагателни кораби 

 След като запълни големите си корабостроителни заводи с военни 

кораби, Британия почувства пресираща необходимост да намери търговски 

тонаж, за да компенсира загубите си на онези кораби, които бяха потопени.  

Корабите се строяха навсякъде, където имаше подходящ терен в Британия. 

Тези, които бяха построени във Великобритания, носеха в името си 

наставката ‘Empire’ и бяха известни като корабите тип ‘Empire’, докато 

корабите, които бяха построени в Канада, носеха в името си наставките 

‘Fort’ и ‘Park’. Съществуваха много различни дизайни на тези кораби, 

обаче имаше един, който беше приспособен специално за масово 

производство от корабостроителния завод J. L. Thompson & Sons. Първият 

военновременен кораб от този серия беше „Empire Liberty”. Той беше 

спуснат на вода на 28/08/1941 г. и тази серия кораби бяха известни като 

типа ‘North Sands’. 

 Нуждаейки се отчаяно от нов тонаж, британските представители 

(включително един от Thompson yard) взеха плановете със себе си късно 

през 1940 г. и отидоха в САЩ с опит да убедят щатското правителство да 

позволи на Великобритания да направи поръчка за 60 нови кораби. 

Американците се съгласиха, но в съществуващите заводи нямаше място, 

където да бъдат построени. Поради тази причина беше решено от САЩ да 

се изградят два нови корабостроителни завода за посрещане на 

британските нужди. Тези кораби носеха наставката ‘Ocean’ и първият 

кораб от тях, „Ocean Vanguard”, беше спуснат на вода на 15/10/1941 г. 
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Въздушна снимка на калифорнийския корабостроителен завод 

 

 Раждането на щатската програма за спомагателни кораби 

 Едновременно с решението за постройка на кораби за 

Великобритания, САЩ взеха решение за бързо увеличаване на щатския 

търговски флот, но изборът на подходящ дизайн за масово производство 

беше трудна работа. Предишните кораби, които бяха строени от щатската 

морска комисия, бяха построени по много висок стандарт на качеството, в 

рязък контраст с британските военновременни дизайни, които умишлено 

наблягаха на бързината на постройката. Имаше и силно съпротивление на 

идеята за понижаване на стандартите с цел бързата постройка на корабите.  

 Сблъсквайки се обаче със спешната нужда, малкото налично време и 

солидния дизайн в наличност, накрая се прие решението на здравия разум  

да се приеме основната британска концепция за щатския спомагателен 

флот. Този дизайн беше модифициран донякъде, за да спомогне за 

бъдещето масово производство, да удовлетвори щатските строителни 

техники и някои други щатски предпочитания, след което се направиха 

заявки за първите 200 кораба рано през 1941 г.  

 Що се отнася за корабите от типа ‘Ocean’, не съществуваха никакви 

заводи за тяхната постройка и се наложи да се изградят общо девет нови 

корабостроителни завода (включително два завода за постройка на 

британските кораби). По-нататъшните разширения доведоха даже до 

изграждане на повече заводи и те общо построиха 2710 кораба. 
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Предварително изработена секция на път за м/к „Robert E Peary” 

 

 Корабите тип Liberty бяха известни със своята изцяло заваръчна 

конструкция, екстензивното използване на предварително изработени 

детайли и прилагането на технологията на производствени линии в 

корабостроенето. Противно на легендата, това не бяха първите кораби, 

които използваха техниките за масово производство, защото на корабите 

от типа Hog Island също са се прилагали подобни принципи преди Първата 

световна война. Все пак, техниките, използвани при постройката на 

корабите от типа Liberty, доведоха до скорост на строежа далече по-бърза  

от онова, което се е считало за възможно преди Втората световна война.  

Корабът „Robert E Peary“ беше спуснат на вода само четири дни след 

залагането на кила и беше завършен три дни по-късно. 

 

 Корабът за генерални товари тип Liberty EC2-S-C1 

 Корабът тип Liberty е имал дължина най-голяма 134.57m (441ft 6in) с 

ширина 17.37m (57ft) и височина на борда 11.29m (37ft 4in) 

 Корабите Liberty имаше пет товарни помещения, три пред 

надстройката и два зад нея. Палубата е била проектирана с минимален 

брой препятствия, така че товарът е можел да се носи върху палубата.  

 В съответствие с морската практика, хамбарите са били номерирани 

от носа към кърмата с № 1 като най-предният. Три мачти са поддържали 

товарните биги, които са били с товароподемност от пет тона всяка. Скоро 

обаче, бигата за хамбар № 2 станала с 50 тона товароподемност и 15 или  

30 тона за четвърти хамбар. 
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 Машинното отделение е било разположено точно под надстройката, 

макар че се е изнасяло малко напред, над  хамбар № 3. В това помещение 

са се намирали двата котела, и една парна машина с тройно разширение. 

Корабът е имал един винт, което е било стандартна практика при 

търговските кораби. Скоростта на кораба е била 11 възла, което е 

отговаряло на обичайната скорост за много от корабите по онова време. 

 Течното гориво се е съхранявало в танковете на двойното дъно. Те се 

намирали точно над кила на кораба, както и в отстойните танкове в ляво и 

дясно в машинното отделение. Те служели за утаяване на накои вредни 

вещества в горивото като вода. Тя се утаявала преди горивото да се 

използва. Масло или течно гориво е можело да се носи в диптанк № 3, 

който се е намирал непосредствено зад машинното отделение. Общо е 

имало три диптанка с опция за № 1 и № 2 да се пълнят с воден баласт. 

 

 
Главният двигател на кораб от типа Liberty 
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 С цел за защита корабът е носил въоръжение. Преди войната 

военните правилата изисквали въоръжението на търговските кораби да се 

ограничи до „зад траверса”. Предвид на това, че немците не са спазвали 

съгласованите протоколи за защита на търговските моряци, въоръжение се 

е предвидило също за стрелба напред, пред траверса. Доставеното 

въоръжение е варирало значително и могло да включва четири и три-

инчови оръдия (калибър101.6mm и 78.2mm), както и 0.3 и 0.5 инчови 

(7.62mm и 12.7mm) картечници. Най-голямото оръдие, обикновно 4-

инчово, се е монтирало типично на кърмата, с две по-малки оръдия 

отстрани. 

В надстройката са се монтирали обикновено четири оръдия  с 

калибър 20mm, картечници или комбинация и от двете. По едно оръдие с 

калибър 20mm на всеки борд се е поставяло около предната мачта или 

алтернативно комбинация от оръдие и картечници с калибър 0.5 инча. 

Често се е монтирало три-инчово оръдие на бака. Съществували са много 

варианти на това типично въоръжение. Например, добавяли са се от две до 

четири оръдия до втората мачта. В други случаи аранжировката се е 

променяла чрез поставяне на 37mm оръдие на бака. С много кораби по 

време на войната, въоръжението се е увеличавало с напредъка на войната, 

особено за корабите, участвали в тихоокеанската кампания. 

 

 
Кърмово оръдие на кораб от типа Liberty 

 

 Надстройката на кораба е била предвидена за 81 души. 

Първоначалано се е възнамерявало да има екипаж от 45 души и 36 

артилеристи, но измененията в този план не са били рядкост. Имало е 

четири спасителни лодки - две с капацитет по 25 души всяка, и две с 
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капацитет по 31 души всяка. Отначало само една, а после и втората за 25 

души лодки са били снабдени с двигател. Двигателите се използвали при 

спасителните лодки само за оттегляне чисто в страни от потъващия кораб, 

защото те не биха могли на носят гориво за продържителен преход. От 

моторните спасителни лодки се е очаквало да изтеглят и другите лодки 

чисто от потъващия кораб. 

 Този основен дизайн на кораба е бил подходящ за модификация, с 

промени, правени след спускане на вода и често след завършване на кораба 

да превръщането му в болничен кораб, кораб за превоз на войски и 

ремонтен кораб. В допълнение, двете основни модификации на вариант за 

кораб за въглища и танкер, бяха разгледани по-рано. 

 

 
Сухотоварен кораб тип Liberty 

 

 
Схема с оръдие на бака и оръдия около предната мачта 
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Схема на оръдията по надстроиката 

 

 
Схема с оръдия на бака 
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Схема с оръдия около предната и втората мачта 

 

 

Орлин СТАНЧЕВ, 

капитан далечно плаване 

10/03/2019 г. 

Варна 

Ползвана литература: 

1. World war 2 ships by James Davies 

2. Eduard 53017 Liberty Ship 1/350 TRUMPETER 05301 

 

Справка: 

Британия е големият остров, на който се намират Англия, Уейлс и 

Шотландия. 

Великобритания е Британия плюс островите Ман, Джърси, Сарк, Гърнси 

и Олдърни. 

Обединеното кралство е Великобритания и Северна Ирландия. 


