
MERCATOR………......OP DE  SCHEEPSWERF

Deel 11

vordering onderhoudswerken
- met plaatsing eerste klinknagels

15 april tot 20 mei 2016 

Opdrachtgever , 
onderhoudsbeurt Mercator :

dab VLOOT  OOSTENDE

Klikken voor 
vordering 

foto’s
Foto’s:  Rudy Laforce



18 Apr
Om de verbinding goed te verzekeren tussen de nieuwe 
huidplaten met de spanten of andere huidplaat worden, 
vooraleer plaatsing klinknagels, gaten voorgeboord met 

behulp van een zware magneetboor, Ø 22 mm.



18 Apr

De boorgaten 
( latere ligplaatsen klinknagels) 

worden geboord vanaf de buitenzijde romp ( SB) 



18 Apr

Maar ook van binnenuit worden 
die boorgaten gemaakt

Olie is nodig 
voor afkoeling boor en metaal 



18 Apr

Eén van de laatste grote huidplaten wordt 
aan de boeg geplaatst ( BB)

20 Apr



25 Apr

Werken in de hospitaalkajuit

Plaatsen nieuwe metaalplaat radarsteun



26 Apr

Waterlijn Mercator nog 
lichtjes zichtbaar

Gemaakte boorgaten aan de nieuw geplaatste  
huidplaten van de boeg ( SB) 



26 Apr

Plaatsing dekplanken op de voorplecht



3 Mei

Overal zijn de voorgeboorde gaten voor 
de te plaatsen klinknagels zichtbaar



3 Mei

Binnenzicht leefruimte kapitein Mercator

Het campagnedek krijgt zijn 
ventilatieopeningen



Na het boren worden de boorgaten 
aan de buitenkant nog deels 

uitgefreesd

Boren

Uitfresen



Enkele klinknagels klaar voor gebruik

Gegevens klinknagel
Gewicht: 153 gram
Lengte: 50 mm
Lengte steel: 40 mm
Ø zetkop: 34 mm
Ø steel: 22 mm

34 mm



Metalen platen 
met enkele   

test resultaten 
VOOR 

de plaatsing 
klinknagels

Ongeveer 1600   
klinknagels zullen 

geplaatst worden !

Uitgefreesde 
boorgaten



12 Mei

De  elektrisch  aangedreven “oven” of “nagel-heter” 
voor het opwarmen van de klinknagels

Opwarming klinknagel tussen 
de 2 weerstanden



12 Mei

Zonder

woorden



12 Mei
De witgloeiende klinknagel wordt, door de “ nageljongen” , 

via een “glijbaan“ naar de binnenhut
gebracht,  waar die opgevangen wordt voor plaatsing.



12 Mei

Glijbaan van bovendek  via 
romp naar de binnenhut

Opvang klinknagel in de binnenhut



12 Mei

De gloeiende klinknagel wordt zo snel 
mogelijk naar het klinkgat gebracht



12 Mei

De klinknagel zit in zijn ligplaats ( klinkgat) en wordt stevig 
vastgehouden met een “ dolly” door de “ duwer” vooraleer 

de klinker aan de buitenkant de klinknagel vastklopt



12 Mei
Met behulp van een pneumatische hamer ( snapper) wordt tijdens het kloppen de gloedhete
klinknagel dikker en korter waardoor deze zich in het gat vastzet. Bij het verder afkoelen zal de 

klinknagel krimpen en de vast te zetten delen strak tegen elkaar aantrekken.



Aan de buitenkant romp wordt de klinknagel vastgeklopt



12 Mei
Vasthouden gloeiende klinknagel binnenkant 

romp tijdens het klinken aan de buitenkant



17 Mei

Vernieuwen van  oude 
verschansing  preekstoel op 

de voorplecht (voordek)

Oude afgebroken 
verschansing preekstoel

(foto van  5 april )

Start plaatsing nieuwe verschansing



17 Mei

Herstelling leuningen 
voorplecht ( voordek)voorplecht ( voordek)



17 Mei
Algemeen zicht dekken Mercator



20 Mei
Ambachtelijk werk aan het voordek en verschansing



Niet te vergeten: OOSTENDE voorAnker 2016

www.oostendevooranker.be
Foto: organisatie Oostende voor Anker



EINDE

Deel 11

Foto tijdens OvA 2014
Foto’s en samenstelling; Rudy Laforce


