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LIBERATOR

BOMBARDIERUL Consolidated B-24 Liberator este asociat cu
campania aerianã împotriva Ploieºtiului într-o mãsurã mai mare
decât orice alt model de avion; a participat la peste douã treimi
din misiuni. Avioanele B-17 au zburat împotriva Ploieºtiului,
avioanele britanice Halifax ºi Wellington au efectuat raiduri de
noapte, iar într-o ocazie au fost utilizate aparate P-38 pentru bombardament în picaj. Totuºi contribuþiile lor la campania generalã
au fost secundare prin comparaþie cu cele ale bombardierelor B-24.
B-24 n-a fost un avion frumos. De asemenea, n-a fost extraordinar de fiabil sau de puternic. Dovezile confirmã aceste observaþii. Însã, dintre miile de aviatori care au zburat cu B-24 în luptã,
mulþi susþin, ºi încã vehement, contrariul. Este lesne de înþeles
motivul pentru care procedeazã aºa: bãrbaþii stabilesc legãturi
incredibile cu maºinile în care îºi obþin victoriile. Ar trebui totuºi
reamintit cã aceiaºi susþinãtori frenetici ai avioanelor B-24 nu
sunt cei care au murit în ele. ªi în bombardierele B-24 au murit
multe mii de oameni.
B-24 a apãrut ca o cerinþã a Army Air Corps, formulatã la
începutul anului 1939, pentru un bombardier îmbunãtãþit care sã
dezvolte bombardierul greu Boeing B-17 cu patru motoare, aflat
deja în producþie. În anul 1938, Consolidated Aircraft Corporation
fusese contactatã pentru a fabrica B-17 sub licenþã, dar compania
renunþase la oportunitate, apreciind cã putea construi ceva mai
bun. Ca rãspuns la solicitarea Air Corps din 1939, Consolidated
Aircraft oferise un proiect cu patru motoare care era surprinzãtor
prin numeroasele sale caracteristici aparte. În primul rând fusese
proiectat cu tren de aterizare triciclu, cu totul singular pentru
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un bombardier greu. Apoi aripile montate „la umeri”, deºi neobiºnuit de înguste, încorporau un design avansat de curgere laminarã
– aripa Davis – care asigura performanþe îmbunãtãþite la altitudini
mai mari. Fuzelajul înalt cu flancuri din plãci crea fãrã îndoialã
o rezistenþã aerodinamicã mai mare decât ar fi fãcut-o unul mai
scund, dar în acelaºi timp conferea avionului o capacitate sporitã
de transport a bombelor faþã de B-17 ºi asigura loc pentru cremalierele ºi rolele necesare acþionãrii trapei pentru bombe. Era puþin
mai mare decât B-17, cu anvergura aripilor de 33,5 metri, lungimea de 20,5 metri ºi greutatea brutã de 27,2 tone.
Pe 30 martie 1939 a fost semnat un contract pentru un singur
prototip ºi, în mod uimitor, primul zbor al noului aparat XB-24 a
avut loc dupã numai nouã luni, pe 29 decembrie. Modelul acela
a fost urmat în 1940 de ºapte avioane pre-producþie care au
încorporat diverse modificãri ºi îmbunãtãþiri. Deoarece rãzboiul
începuse deja în Europa ºi exista o cerere fãrã precedent pentru
avioane de toate tipurile produse de America ºi de aliaþii sãi,
nimeni nu s-a îndoit cã armata va accepta noul design. A fost
plasatã o comandã de producþie pentru treizeci ºi ºase de avioane,
dintre care douãzeci ºi ºapte aveau sã fie construite ca B-24C,
dotate cu motoare Pratt & Whitney R-1830 cu turbocompresor,
care produceau 1200 CP. Comanda aceea a fost prima dintr-o
serie care avea sã ducã producþia de B-24-uri la peste 18.000 de
bucãþi – cel mai fabricat avion american din toate timpurile. Avea
sã devinã de asemenea cel mai produs avion cu patru motoare
din istorie.
Consolidated Aircraft Corporation nu a fabricat singurã
avioanele acestea, deoarece nu deþinea mijloacele respective.
Marele producãtor american de automobile Ford, alãturi de
companiile aviatice Douglas ºi North American, a fabricat de
asemenea multe B-24. În anul 1944, la apogeul producþiei, la
fiecare 100 de minute se producea un avion B-24.
B-24, poreclit „Liberator”, ºi-a satisfãcut obiectivele de
performanþã ºi l-a depãºit pe B-17 ca razã de acþiune, vitezã în
aer (cu foarte puþin) ºi capacitate de transport a bombelor. Cu
excepþia razei de acþiune ºi a capacitãþii de transport, marjele
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sale de performanþã au fost însã nesemnificative faþã de B-17.
Ba chiar B-17 avea un plafon de zbor practic mai înalt decât
Liberator.
Deºi a respectat cerinþele de design, B-24 a fost mai greu de
pilotat ºi operat decât B-17. Era un avion lipsit de eleganþã, care
necesita un pilot puternic ºi competent. Se spunea cã nu aterizai
cu el, ci-l îndreptai spre pãmânt ºi apoi te strãduiai din rãsputeri
sã minimizezi efectul impactului. Din cauza aceasta, piloþii nu
erau deloc încântaþi cã ansamblul roþii de la bot era slab ºi colapsa
foarte des, uneori cu rezultate dezastruoase.
O deficienþã ºi mai criticã era dificultatea zborului în formaþie
al B-24-urilor, mai ales la primele modele cu elemente de control
cu angrenaje. Rãspundea lent la comenzi ºi forþa necesarã pentru
simpla miºcare a manºei necesita ca pilotul ºi copilotul sã conducã
pe rând, pentru a nu se istovi. Într-un sondaj din timpul rãzboiului,
un copilot a sugerat ca: „Bãrbaþii selectaþi pentru pilotarea de
B-24 sã fie aleºi pentru capacitãþile lor fizice; n-ar trebui sã existe
piloþi sub 73 de kilograme, deoarece efortul fizic al zborului în
formaþie este prea mare.”
Dificultatea aceea nu era deloc neglijabilã, deoarece formaþiile strânse erau necesare pentru a concentra focul defensiv
al tuturor avioanelor din formaþie împotriva avioanelor de vânãtoare inamice care le atacau. Cei care se rãtãceau de formaþie
erau victime uºoare. Un bombardier care ieºea din formaþie în
timpul unui atac al avioanelor de vânãtoare avea puþine ºanse de
supravieþuire.
Instalaþia de combustibil a lui B-24 a reprezentat o permanentã bãtaie de cap, deoarece era complicatã fãrã rost. Existau
optsprezece rezervoare cu etanºare automatã – câte nouã în fiecare
aripã – ºi avionul putea accepta alte douã rezervoare în compartimentul frontal pentru bombe, în vederea misiunilor cu razã de
acþiune extinsã. Mecanicii de bord trebuiau sã acþioneze continuu
pentru a asigura curgerea constantã ºi echilibratã a combustibilului la cele patru motoare. Combustibilul era transferat din rezervoarele aflate într-o aripã în rezervoarele din aripa cealaltã prin
furtunuri din cauciuc, care trebuiau decuplate ºi recuplate manual
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de cãtre mecanic sau de alt membru instruit al echipajului. Operarea greºitã putea duce la intrarea de aer în instalaþie sau la oprirea
alimentãrii cu combustibil, situaþii care cauzau nefuncþionarea
unuia sau a mai multor motoare. Mai rãu încã, furtunurile din
cauciuc treceau prin compartimentul pentru bombe, unde loviturile de flak – Flieger Abwher Kannon (artileria antiaerianã) –
constituiau un pericol. Incendierea combustibilului în compartimentul pentru bombe punea în imposibilitate ieºirea pe acolo a
echipajului în cazuri de urgenþã. Existã multe relatãri despre aviatori care se rostogoleau cu hainele ºi paraºutele în flãcãri dintr-un
bombardier lovit.
Indicatoarele de combustibil erau simple tuburi verticale din
sticlã conectate direct la rezervoare ºi montate imediat înapoia
pilotului. Sticla aceea se putea sparge ºi reprezenta un risc uriaº
de incendiu. În plus, instalaþia era notorie pentru neetanºeitãþi.
De multe ori scurgerile din conductele de combustibil erau atât
de mari, încât în avion se formau bãltoace de benzinã. Benzina
respectivã era foarte volatilã ºi destule avioane au fost pierdute
în urma aprinderii accidentale a combustibilului scurs. Pe mãsurã
ce designul s-a perfecþionat, instalaþia a cunoscut îmbunãtãþiri,
însã a rãmas un sistem frustrant, excesiv de complicat, care a
continuat sã coste vieþi.
* * *
Nici instalaþia hidraulicã nu era mai grozavã. Complicatã ºi
dificil de întreþinut, ea acþiona trenul de aterizare, flapsurile,
frânele, trapele compartimentului pentru bombe ºi jamba posterioarã. La fel ca instalaþia de combustibil, prezenta scurgeri
frecvente ºi, la fel ca benzina pentru aviaþie, fluidul hidraulic era
inflamabil.
În ciuda mãrimii fuzelajului sãu, B-24 era un avion prin
care te miºcai greu. Deplasarea de la cabina de comandã spre
restul aparatului se fãcea pe un podeþ îngust care trecea prin mijlocul compartimentului pentru bombe. Parcursul respectiv necesita destulã dexteritate, mai ales în echipament complet pentru
zbor ºi – la altitudine – cu butelie de oxigen. Nu era tocmai simplu,
mai ales pentru un bãrbat voinic.
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Deºi avansatã din punct de vedere aerodinamic, aripa era o
sabie cu douã tãiºuri. Designul modern oferea performanþe
excelente ºi economii importante în dimensiuni ºi greutate, însã
economiile respective duseserã la o aripã care nu era la fel de
puternicã sau rezilientã ca aceea a modelului B-17. Dacã veþi
rãsfoi arhivele foto, veþi fi surprinºi de imagini ale unor B-24
picând cãtre sol cu una sau ambele aripi rupte, lipsã sau în flãcãri.
Liberator pãrea adesea sã fie rãutãcios – gata sã-i pedepseascã pe cei imprudenþi. Robert Carlin din Grupul 456 Bombardament ºi-a reamintit cum, dupã ce a pãrãsit zona þintei, unul
dintre bombardierii grupului s-a dus cu un teanc de reviste ºi
paraºuta de piept în compartimentul bechiei, pentru a se relaxa.
Cu paraºuta drept pernã, el s-a instalat pe trapele bechiei pentru
cãlãtoria spre casã. Din nefericire arcurile trapelor erau slabe.
Restul formaþiei a privit cu oroare cum sãrmanul a cãzut cu
membrele rãºchirate în mijlocul unui nor de reviste fâlfâitoare.
Este important de subliniat cã ºi alte bombardiere strategice
au avut probleme. B-29, utilizat cu efecte devastatoare împotriva
insulei principale a Japoniei, a fost atât de copleºit de defecþiuni,
încât primele sale operaþii s-au soldat aproape toate cu eºecuri.
Iar o parte importantã din ghinionul lui B-24 a fost faptul cã era
permanent comparat cu camaradul sãu destul de fiabil, B-17.
B-17 avea însã propriile sale neajunsuri, la fel ca bombardierele
grele britanice ºi sovietice. Pe de altã parte germanii ºi japonezii,
intimidaþi de dificultãþile proiectãrii ºi fabricãrii unui avion aºa
complex, nu s-au obosit niciodatã sã construiascã bombardiere
strategice.
Nu se poate spune cã multe dintre problemele lui B-24 nu
puteau fi rezolvate; un procentaj însemnat din ele erau soluþionabile. Dar pentru a întreprinde schimbãri realmente importante,
era necesar ca producþia sã înceteze o vreme pânã se operau modificãri de scule ºi proceduri pe linia de asamblare. Armata nu-ºi
putea îngãdui asemenea opriri ale fluxului de producþie ºi a optat
sã accepte avioane cu neajunsuri, în loc sã prevadã timp pentru
clarificarea tuturor problemelor. De aceea modificãrile majore
au trebuit sã aºtepte pânã începea producþia unor modele noi.
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Þinând seama de toate deficienþele amintite, se poate afirma
totuºi cã B-24 a fost un succes? Rãspunsul este un „da” apãsat.
În ciuda cusururilor sale, B-24 a fost mai mult decât capabil sã
joace rolul pentru care fusese prevãzut. Cât timp a fost în dotarea
armatei, a transportat tone de bombe la altitudine mare pe distanþe
uriaºe, dupã care le-a lansat cu precizie asupra inamicului. ªi a
fãcut asta în mod eficace din 1942 pânã la sfârºitul ostilitãþilor,
în 1945.
O componentã a succesului sãu a fost raza foarte mare de
acþiune – practic neegalatã pânã la introducerea mult mai marelui
ºi mai avansatului B-29 spre sfârºitul rãzboiului. Ca aspect
secundar, raza mare de acþiune a fost de nepreþuit în îndeplinirea
unui rol pe care cei mai mulþi nu-l cunosc. Liberator a fost singurul
avion cu razã de acþiune suficient de mare pentru a acoperi breºa
anterior nepatrulatã din Atlantic, între bazele din Anglia ºi America de Nord. Anterior zona respectivã fusese exploatatã de
submarinele germane pentru atacarea convoaielor Aliaþilor, ca ºi
pentru realimentare, reaprovizionare ºi reînarmare, fãrã a fi ameninþate din vãzduh. Prin introducerea de B-24 pilotate de britanici
ºi americani ºi echipate pentru vânarea submarinelor, germanii
n-au mai beneficiat de un liman sigur ºi a fost grãbitã înfrângerea
„haitelor de lupi” ale lui Hitler.
Pe lângã raza sa mare de acþiune ºi capacitatea de transport
a bombelor, B-24 a fost rezonabil de rapid, þinând seama de
mãrimea ºi tipul sãu. Aceasta a ajutat la micºorarea stresului ºi
oboselii pentru personalul navigant ºi le-a oferit tacticienilor
flexibilitate în planificarea misiunilor. De asemenea, a fost posibil
ca vânãtorii din escortã sã protejeze B-24, deºi au trebuit sã-ºi
conceapã tactici speciale în aceastã privinþã.
Deºi o escortã din avioane de vânãtoare era oricând preferatã,
B-24 deþinea un arsenal defensiv destul de robust. Armamentul
în sine varia de la un model la altul, dar în mod uzual avea douã
mitraliere de calibrul 12,7 mm în bot; douã în turela din partea
superioarã a fuzelajului; douã în aºa-zisa turelã sfericã, retractabilã, în partea ventralã a fuzelajului; douã în turela de la coadã;
ºi câte una pe flancuri, în poziþiile laterale. Acest total de zece
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mitraliere a fost adesea mai mult decât suficient pentru a-i determina pe vânãtorii inamici sã ºovãie sau sã-ºi scurteze atacurile.
Când bombardierele zburau în formaþie, focul defensiv putea fi
realmente nimicitor.
Mitralierele în sine erau de obicei Browning M-2, care trãgeau aproximativ 800 de gloanþe/minut, adicã aproximativ 14 gloanþe/secundã. Glonþul de calibrul 12,7 mm era destul de greu ºi
avea o razã efectivã de acþiune de 550 de metri. O salvã care
lovea o þintã de mãrimea unui avion de vânãtoare era devastatoare.
În general mitraliera era mult iubitã de echipaj ºi privitã cu foarte
mult respect de piloþii care se confruntau cu ea.
Foarte important, mai exact de primã importanþã, a fost faptul
cã B-24 putea fi fabricat în masã. Pentru a câºtiga rãzboiul, Aliaþii
aveau nevoie de cât mai multe bombardiere, ºi cât mai repede.
Este adevãrat, a fost un aparat complex, ºi este adevãrat, fabricarea sa a consumat volume uriaºe de resurse, dar ºi-a servit perfect
scopul. La un moment dat cinci fabrici diferite produceau modelul
Consolidated, pe care-l livrau la Army, Navy ºi Marine Corps,
ca ºi câtorva naþiuni. Printre utilizatorii din strãinãtate se numãrau
Marea Britanie, Canada, Australia ºi Africa de Sud. A fost aparatul
de zbor american cel mai fabricat din istorie.
Cheia succesului avioanelor B-24 l-a reprezentat numãrul
uriaº de oameni excelent instruiþi ºi foarte dedicaþi care le-au
pilotat ºi întreþinut. Echipajul uzual era alcãtuit din pilot, copilot,
bombardier, navigator, mecanic de bord, radiotelegrafist, mitraliorul din turela superioarã, mitraliorul din turela sfericã, doi
mitraliori în poziþiile laterale ºi un mitralior la coadã – între opt
ºi doisprezece oameni. Numãrul lor putea sã scadã ori sã creascã,
în funcþie de membrii de echipaj disponibili ºi de specializãrile
lor. De multe ori ei erau capabili sã îndeplineascã mai multe
sarcini simultan; de exemplu, un mecanic de bord putea sã fie ºi
mitralior din turelã. Pe de altã parte, un echipaj complet putea fi
suplimentat prin adãugarea de specialiºti, ca fotografi sau meteorologi.
Miracolul acestor aviatori a fost capacitatea de a lucra nu
numai în cadrul propriului lor echipaj, ci de a o face cu succes,
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aºa cum fuseserã instruiþi ºi antrenaþi (ºi aºa cum o cereau
exigenþele luptei), ca membri ai oricãror echipaje. Faptul cã Army
Air Forces a fost capabilã sã instruiascã atât de mulþi bãrbaþi ºi
atât de bine a fost un merit al armatei. Faptul cã naþiunea a fost
în stare sã ofere atât de mulþi bãrbaþi destoinici pentru Air Forces
a fost un merit al poporului.
Oamenii aceia s-au comportat excepþional ºi au fãcut tot ce
au putut, de bunã voie, pentru camarazii lor în toiul unui vârtej
de oroare. Pe cerurile de deasupra României, urma sã li se cearã
mult mai mult.

