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"The ship is stable 

and Apollo 13 signing 

off."  

Jim Lovell , Jack 

Swigert  en Fred 

Haise  zijn veilig terug 

op aarde

Twee dagen na de 

lancering ontplofte op 

13 april een 

zuurstoftank, 

waardoor de 

bemanning feitelijk 

schipbreuk leed in de 

ruimte. Commandant 

Jim Lovell sprak 

beheerst de 

historische woorden: 

"Okay Houston, we've 

had a problem". 

Ergens tussen de 

aarde en de maan

Pieter van Gestel 

BCA KPN

11-9-2019

CoThink Event Map: Apollo 13 "Okay Houston, we've had a problem" Legenda
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Aanvullende informatie

Water, energie, zuurstof en 
klimaatregeling servicemodule 

onbeschikbaar

Ventiel zuurstoftank 1 
beschadigd

Zuurstofvoorraad CSM-109 
in 1 uur en 29 seconden 

verloren gegaan

Zuurstofvooraad tank 2 
verdwenen

Maanlanding niet meer 
mogelijk

Schade pas duidelijk na 
ontkoppelen service 

module 17 april

1. Uitsluitend moter en brandstof van de 
Commando Service Module (CSM) 
gebruiken om direct terug te keren 

naar de aarde

2. Ook moter en brandstof maanlander 
gebruiken om direct terug te keren naar 

de aarde

3. Verder gevlogen naar de 
maan en de zwaartekracht van 
de maan gebruikt om terug te 

keren naar de aarde

Maanlander moest gebruikt 
worden voor electriciteit, 

water en zuurstof

Alleen onmisbare apparatuur 
kon in bedrijf gehouden 

worden

Maanlander was 
berekend op een 

verblijf van 2 dagen 
voor 2 astronauten

Temperatuur in de maanlander 
daalde naar 38 F

Koolstofdioxide gehalte steeg

Juiste 
koolstofdioxidefilters 

onbeschikbaar

Aansluitng filters waren
vierkant i.p.v. van rond

Filters van commando 
module pasten niet

Filters met juiste 
aansluiting onbereikbaar

Filters lagen in de daaltrap
t.b.v. maanlanding

Filters passend 
gemaakt mbv tape 

+ plastic zakje

Maanlander "Aquarius"
kwam ongepland terug 

naar de aarde

Maanlander incl 3,9 Kg 
plutonium kwam in stille 

Oceaan terecht

Maanlander was niet 
bedoeld om terug te 
keren naar de aarde

Er konden geen maanstenen 
mee retour genomen worden

Totale massa van de capsule
week af

Herberekeningen noodzakelijk 
voor terugkeer capsule

Zuurstoftank 1 
verloor zuurstof

De antenne van de service 
module, voor 

communicatie met de 
aarde, was onbeschadigd

Zuurstof benodigd 
voor opwekken 

energie

Bemanning Apollo 13 leed 
schipbreuk  in de ruimte 

13 april 1970

Zuurstoftank 2 
serial number 10024X-TA0009

ontplofte

Thermische schakelaar
zuurstoftank 2 smolt vast

Teflon Isolatie bekabeling 
"Power Fan" in zuurstoftank 2 

smolt weg

Kortsluiting draden "power Fan"

Thermische schakelaar in 
zuurstof tank 2, geschikt voor 

28V, niet aangepast naar 
gebruik op 65V DC

Voor lancering 
plaatsvindt wordt 65V 

DC gebruikt van het 
Lanceer platform

Temperatuur in tank 2 steeg tot 
1000 F    i.p.v.    max 80 F

Extreme temperatuur 
werd niet opgemerkt
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Thermische schakelaar over het 
hoofd gezien bij redesign van de 

zuurstoftank

?

Thermische schakelaar 
onbruikbaar / defect

Schaal temperatuurmeter 
ging maar tot 80 F

?

"Power Fans" geactiveerd 
voor 3e "cryo-stir"

Teflon Isolatie vatte vlam
Tank bevatte zuurstof

Verwarmingsspoel in 
zuurstoftank 2 werd voor 

lancering 8 uur lang gebruikt ipv 
zeer kortstondig

Zuurstoftank 2 leegde zich maar 
tot 92% i.p.v.  50% tijdens 

de  2 "pre-flight" testen

"Internal Fill Line" was 
beschadigd

Hergebruikte tank van de 
Apollo 10 was tijdens 

demontage 2 inches gevallen

?

Controle tank onvoldoende

300

Alleen de buitenkant van 
de tank was gecontroleerd

?

Kans op kortsluiting door 
condensatie

Temperatuurstijging 
niet begrensd
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