
Mercator   op de scheepswerf….

Deel 10

Mercator in de loods 2

* vordering onderhoudswerken

Begin maart tot en met 15 april 2016

Opdrachtgever 

onderhoudsbeurt Mercator:

dab VLOOT

OOSTENDE

Foto’s:  Rudy Laforce
Luchtfoto ( 08 Apr 2016) scheepswerf I.d.P.

Muisklik voor 

vordering foto’s



04 Mar

Verdere ( voorlopige) plaatsing dekplanken middendek

Stuurboord (SB)

Bakboord ( BB)

Afmetingen dekplanken :

- Lengte: ongeveer 6 m

- Breedte: 125 mm

- Dikte: 50mm

de tapeinden zijn op de 

juiste plaats gelast



08 Mar

Nieuwe radiatoren liggen klaar

c.v. leidingen hebben hun 

antiroestlaag gekregen



08 Mar

Het vervangen van slechte beplatingen tanks in moeilijk bereikbare plaatsen



Enkele nieuw gemaakte 

“mangaten” bovenkant tanks



10 Mar

Nieuwe dekplanken op het achterdek



10 Mar

Algemeen zicht dekbeplankingen

Boegspriet neemt frisse lucht



18 Mar

De bestaande klinkgaten, 

voor het plaatsen van de nieuwe huidplaten,

worden vrijgemaakt

Binnenzicht van een kajuit officier.

Zowel het binnen-timmerwerk als een deel 

van de huidplaat is verwijderd

Enkele nieuw geplaatste c.v. leidingen



21 Mar

Herstelling boorden van het campagnedek



21 Mar

“ Leuningen van de voorplecht “ en “ het dekbeslag”

klaar voor herstelling en verven 



25 Mar

dubbelbolder

Waterboorden mooi afgewerkt 

rond de “dubbelbolder”

Het leggen van dekplanken op een schip wordt

“ vissing “ genoemd

dubbelbolder



25 Mar

Accommodatie Commandant Mercator

Plafondplaten staan op het 

achterdek klaar

voor plaatsing

Zorgvuldige plaatsing

Plafondplaten en radiator geplaatst



5 Apr

Ankerketting uit de ankerbak ( SB )

Ankerketting ( BB )



5 Apr

Dekplanken

aan bakboord: 

rood nummer 

(BB)

Dekplanken

aan stuurboord:

Vooraleer de nieuwe dekplanken weg te 

nemen worden deze genummerd.

aan stuurboord:

groen nummer

(SB)



6 Apr

Verwijderen van de 

genummerde dekplanken



13 Apr

Vooraleer de dekbeplanking terug geplaatst wordt 

komt er over het volledige dek een 

egalisatielaag alsook een afdichting ( de inkuiping )

van flexibele polyester met versterkte 

polyurethaanharsen

!

De gelaste tapeinden 

zijn goed merkbaar op 

het volledig dek



6 Apr

De eerste huidplaten zijn op maat uitgesneden

Gesneden plaat F-6 voor ligplaats nr F 6



7 Apr

F-6

Huidplaat F-6 geplaatst en 

voorlopig gelast in afwachting van 

het klinken met klinknagels (SB)



7 Apr

Huidplaat nr F-5 wordt in positie gebracht

Plaats waar de  nieuwe huidplaat F-5 komt (SB)
F-5



7 Apr De op maat gesneden huidplaat F-5 wordt naar zijn ligplaats gebracht (SB)

F-5



7 Apr

De preekstoel is verwijderd van de voorplecht

De houten “verschansing” is echt aan vernieuwing toe !



11 Apr

Aan de boeg worden de reeds bestaande klinkgaten 

vrij gemaakt voor latere plaatsing klinknagels ( BB )



11 Apr

enkele

huidplaten

zijn zijn 

voorlopig

vastgelast

(SB )



13 Apr
Stapel verwijderde en in stuk gesneden 

stalen platen komende van de oude 

huidplaten, de tanktop  ( bovenkant tanks)  

en verschansingen middendek

Nieuwe staalplaten



13 Apr

Buizen en bochtverbindingen klaar voor plaatsing

Nieuwe buizen 

( toevoerleidingen) geplaatst in 

de tunnelgang tussen de tanks



13 Apr

Afwerking voorlopig gelaste huidplaat (SB)

Zuiver gemaakt vooraleer 

plaatsen huidplaat (BB)



13 Apr

Na het middendek worden er ook op het voordek 

( voorplecht) nieuwe dekplanken geplaatst



13 Apr

Plaatsing 

nieuwe 

huidplaat 

(SB)

Plaatsing 

nieuwe 

huidplaat 

(SB)



13 Apr

Met behulp van een kleine “tirfor” of 

de “éénarmige takelblok” wordt de 

plaat op zijn plaats getrokken ( SB)



15 Apr

Enkele binnenzichten van 

de voorlopig licht gelaste 

huidplaten voor de 

plaatsing klinknagels



15 Apr

De gaten worden in de 

huidplaten geboord voor 

plaatsing van de klinknagels



15 Apr

Alles wordt in gereedheid 

gebracht voor plaatsing 

van de klinknagels



15 Apr

Plaatsing 

dekbeplankingen

op het voordek



EINDE

Samenstelling en foto’s Rudy LaforceWordt vervolgd


