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- 1 Inleiding Î
Gedurende de laatste jaren ziet oen, bij de nederlandse
kottere die de boomkorvisserij beoefenen, een voortdurende
toename van het voortatuwingavermogen. Ter Illustratie
dient dat( van de kotters die in 1970 en 1971 aan de vloot
werden toegevoegd, het gemiddelde vermogen van de hoofd
motor 830 rpk (min. 66o rpk; max« 930 rpk) respectievelijk
906 rpk (min. 800 rpk; max. 1015 rpk) bedroeg»

Op dit moment, juli 1972, zijn kotters in aanbouw met hoofd
motoren in de vermogensklasse 1000 - l400 rpk.
Was het tot voor enige jaren zo, dat men zieh in de kotter
sector overwegend beperkte tot de beoefening van de boomkorvisserij, de laatste jaren heeft een toenemend aantal
vaartuigen gedurende een aantal maanden per jaar met succes
deelgenomen aan de spanvisserij.
Echter er valt tevens een tendens waar te nemen om zich bij
nieuwbouw niet te beperken tot het specifiek ontwerpen en uit
rusten van de vaartuigen voor de boomkorvisserij en de span
visserij, maar ook de mogelijkheid van het beoefenen van
de visserij, met de grondtrawl op haring en/of rondvis en de
pelagisehe visserij te openen.
Wat deze beide laatste visserijmethoden betreft gaat de voor
keur uit naar het uitzetten en inhalen van het vistuig over
eenkomstig de methode toegepast bij de spanvisserij.
Hiertoe wordt het vaartuig van een platte spiegel voorzien
en wordt de bovenbouw zover naar voren geplaats dat een
voldoende groot achterdek over blijft. Op dit achterdek
worden in de zijden de visgalgen geplaatst, terwijl op
of tegen de achterkant van de bovenbouw een nettentrommel
gemonteerd wordt.
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Enige vaartuigen zija reeds op daze wijze uitgerust, echter
zij hebbes de pelagische visserij nog niet beoefend. Wel
ia het bekend dat deze vaartuigen op rondvis gevist hebben
met een grondtrawl, waarbij de normale rechthoekige borden
gebruikt werden.
Probleemstelling:
Het atreven om de nieuwbouw kotters geschikt te maken voor
de beoefening van verschillende visserijiaethoden kan ener
zijds problemen geven voor wat de keuze van de eigenschap
pen van de vislier en de nettentromrael betreft, terwijl
anderzijds de vraag aanwezig is met welke grond- respectie
velijk pelagische trawl gevist kan worden, gegeven een be
paalde voortstuwingsinstallatie.
Deze problemen worden bij de Afdeling Technisch Onderzoek
ter discussie gesteld. Doel van dit rapport is de presta
ties van de voortstuwingsinstallatie, de vislier, de
nettentromael en hua onderlinge beïnvloeding toe te lich
ten aan de hand van een praktijk voorbeeld. Hierbij zal te
vens een prognose gemaakt worden van de grond- en pela
gische netten waarmee het vaartuig kan vissen.
Beschrijving vaa het vaartuig:
Het vaartuig is van hat type zijkotter met platte spiegel.
De voor de beoefening van de boomkorvisserij noodzakelijke
portaalmast heèft men, in plaats van de voormast, aan hét
einde van de verlengde bak geplaatst.
De hoofdafmetingen van het vaartuig zijn als volgt:
lengte over alles
lengte op de constructie waterlijn
breedte
holte

<

37,70 meter
34,90 meter
7,50 meter
k,05 meter
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waterverplaatsing (vertrek thuishaven)

3«09 meter
428,2

ruiminhoud

184

brandstof
drinkwater

74
21,6

ton
m3
m
ton
ton

De hoofdmotor ia een 9 cilinder 4-takt dieselmotor, mot
drukvulling en tussenkoeling, die bij «en toerental van
900 omwentelingen per minuut een vermogen van 1115 rpk
levert. Door de hoofdmotor wordtf via een reduktie-keerkoppeling met reduktie-verhouding 4,47

:

1« een schroef

met vaste spoed in een straalbuis aangedreven.
De technische specifikatie van deze schroef is als volgt:
diameter (D)

2500

mm

spoed (P)

2568

mm

aantal bladen (z)

4

geprojecteerd blad-oppervlak (Ae/Ao)

0,55

straalbuis type

19 A

Aan de voorkant van de hoofdmotor wordt door middel van
een poly-V riem een 125 kW generator (220 V») aangedreven,
die de energievoorziening van de vislier verzorgt» De over
brengingsverhouding is zodanig gekozen dat deze generator
bij een toerental van de hoofdmotor van 600 omwentelingen
per minuut zijn nominale toerental van 1200 omwentelingen
per minuut maakt.
1»

Voor voorziening van de energie-behoefte van hét boordnet
zijn twee dleselrgeneratorsets geïnstalleerd. Het vermogen
van iedere dieselmotor is I06 rpk bij een toerental van
25OO omwentelingen per minuut. Door middel van een poly-V

riem overbrenging drijft elke dieselmotor een 75 kVA,'
220/380 V generator aan. Het toerental van deze generatoren
is I500 omwentelingen per minuut.
- 4-
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In figuur 1 ia hot prinelpesebcD« van de voortstuwingaen machinekamerinstallâtie weergegeven.
De preataties van de voortstuwlngsinstallatie tljdena
het vissen.
In het algemeen worden vaartuigen die de boomkorvisaerij
beoefenen uitgerust met een voortstuwer die ontworpen is
voor de snelheid waarmee gevist wordt (4-5 knoop). Bij de
beoefening van de apanvisserij lm de vrijvarende snelheid
echter meer van belang omdat men met een kwetsbaar Pro
dukt- verse haring- zo snel mogelijk de markt moet zien te
bereiken. De vaartuigen die de grond- en/of de pelagiache
visserij beoefenen hebben over het algemeen schroeven ont
worpen voor de vrljvarende toestand of schroeven ontworpen
voor een snelheid die gelegen is tussen de vrijvarende en
vissende snelheid de z.g. kompromls-schroef•
Teneinde de vrijvarende snelheid van dit vaartuig een waarde
van 12-12,5 knoop te laten hebben ls speeiale aandacht
besteed aan het 11jnenplan enerzijds, terwijl anderzijds
als ontwerp-snelheid van da schroef een waarde van 9 knoop
gekozen is.
Uitgaande van de technische gegevens van de hoofdmotor,
de reduktie-verhoudlng en de specifikatie van de schroef
zijn berekeningen gemaakt van de stuwkracht T(l-t) van de
voortstuwer als funktie van het motortoerental met als
parameter de snelheid Tan het vaartuig. De resultaten van
deze berekeningen zijn in figuur 2 weergegeven.
Uit figuur 2 blijkt dat, indien de vissende snelheid 5 knoop
is, de maximale stuwkracht van de voortstuwer 12500 kgf be
draagt. In deze werkkonditie ls het toerental van de hoofd
motor gedaald tot 820 omwentelingen per minuut. Bij dit
toerental levert de hoofdmotor een vermogen aan de schroef
van ca. 1045 apk.
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- 5 Bij deze snelheid van 5 knoop is de eigen veerstand van het
vaartnis ca* 6oo kgf, zodat de beschikbare trossentrekd.i. de trekkracht beschikbaar om (een) vistuig(en) te slepenca. 11900 kgf is.
Indien de som van trossentrek en eigen veerstand van het
vaartuig groter is dan 12500 kgf zal de snelheid afnemen.
Het toerental van de hoofdmotor, en dus ook het afgegeven
vermogen, zal verder dalen waarbij de stuwkracht van de
voortstuwer toeneemt»
Uiteindelijk kan het vaartuig stil komen te liggen, hetgeen
overeenkomt met de z.g. paaltoestand. In de paaltoestand
zakt het toerental van de hoofdmotor tot 790 omwentelingen
per minuut, waarbij het aan de schroef geleverde vermogen
ca. 1000 ank bedraagt* De trossentrek, de eigen weerstand
van het vaartuig is nihil, bedraagt 16450 kgf*
Met behulp van de grafiek weergegeven in figuur 2 is het
mogelijk om- indien de weerstand van een vistuig bij een
bepaalde snelheid bekend is- te bepalen of het vaartuig met
dit vistuig kan vissen*
Algemene eisen te stellen aan vislier-installatie 8
In de eerste plaats dient gesteld te worden dat de eisen
te stellen aan de vislier-installatie afhangen van de vis
serijmethode die men gaat toepassen.
a.

i

j!
De nederlandse hektrawlers met een voortstuwingsvermogen
van 1000 f 1200 apk, die de grondtrawl gebruiken voor
de visserij op haring en/of rondvis, hebben veelal vislieren die ontworpen zijn om bij een haalsnelheld van
ca. 90 meter per minuut een trekkracht van 9»5 tonf
te ontwikkelen.
- 6 -
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- 6 Echter tengevolge van de invoering van de pelagisehe
visserij ziet men een tendens om de vislieren te ont
werpen voor een relatief grotere trekkracht bij een lage
re haalsnelheid. Als voorbeeld kunnen de 2000 rpk hek
trawlers genoemd worden, die visli©ren hebben ontworpen
voor een nominale trekkracht van 16f8 tonf

bij een

haalsnelheid van 75 meter per minuut.
Voor de beoefeningen van de visserij met de grondv en/of
de pelagisehe trawl is het noodzakelijk dat de trommels
voor de vislijnen een capaciteit van minimaal 600 vadem aan
draadberging hebben. De diameter van deze draad dient
ca. 21,8 mÀimeter te bedragen. Een veel gebruikte vis
lijn is staaldraad in de konstruktie 6x26 WarringtonSeale + 1 touwkern. Deze staaldraad heeft, indien materiaal met een treksterkte van l60 - 179 kgf/mm

gebruikt

wordt, een minimum werkelijke breukbelasting van 25*3 tonf ,
Uitgaande van de eis dat de trommels voor de vislijnen
tenminste eea draadberging van 60O vadem moeten hebben
kan men, rekening houdend met onregelmatig spoelen en
er zorg voor dragànd dat- indien de 600 vadem zich op
de trommels bevinden— de afstand tussen de buitenste laag
en de grootste diameter van de schilden tenminste twee
maal de draaddiameter bedraagt, de afmetingen van de trom
mels bepalen.
Deze afmetingen zijn als volgt:
diameter van de kern

450 mm

diameter van de schilden
afstand tussen de schilden

1200 mm
700 mm

De gemiddelde waarde van de uitgevierde lengte aan vis
lijn bij de trawlvisserij is ca. 250 vadem. Indien deze
waarde wordt aangehouden is de gemiddelde diameter van
de uitgevierde lengte op de trommels ca. O.995 meter.
- 7 -
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- 7 b• boomkorvisaariJ:
Bij deze visaerijmethode ia e«n eerste vereiste dat de
vislier eoa grote trekkracht kan ontwikkelen. De inhaalsnelheid daarentegen hoeft niet zo groot te zijn. De
minimale inhaalsnelheid bedraagt ca. 30 meter per minuut,
dit mede omdat de gemiddelde lengte vislijn die uitge
vierd wordt gering ist namelijk ca. 70 vadem.
Bij de vislieren specifiek ontworpen voor de boomkorvisserij is een praktische waarde voor de trekkracht het
motorvermogen in pk's vermenigvuldigt met 12 kg/pk voor
schroeven zonder straalbuis en vermenigvuldigt met
14 kg/pk voor schroeven met een straalbuis. In het hiear
besproken geval zou- indien een specifieke vislier voor
de boomkorvisserij gewenst was- de nominale trekkracht
ca. l6t8 tonf

bedragen.

In het algemeen heeft men bij de boomkorvisserij 200 vadem
vislijn per trommel. Voor een vaartuig met een 1115 rpk
hoofdmotor worden b.v. vislijnen met een diameter van
29«9 milimeter in de konstrukiià

!,6x31

Warrington-Seale +

touwkern^ gebruikt. De minimum werkelijke breukbelasting
bij gebruk van materiaal met een treksterkte van l60 - 179
kgf/mm

f

bedraagt 46,6 tonf .

Onder aanname dat de gemiddelde uitgevierde lengte aan
vislijn ca. 70 vadem bedraagt, is de gemiddelde diameter,
waarop de trekkracht tijdens het inhalen van de vistuigen
aangrijpt, ca. 0.84 meter.
Uitgaande van de onder a„ en b. genoemde eisen is het ver
mogen van de electromotor voor de aandrijving van de vis
iles* bepaald op 150 pk. Het nominale toerental van deze
E-motor is 1050 omwentelingen per„minuut.
- 8 -
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- 8 De reduktie-verhouding van de tandwielkast bedraagt 50 : 1.
Bij deze keuze van de reduktie-verhouding ia, voer wat de
boomkorvisserij betreft, gebruik gemaakt van de specifieke
koppel-toeren karakteristiek van de Ward-Leonard aandrij
ving. Immers zoals deze karakteristiek aangeeft (figuur 3)
levert de E-raotor bij een toerental overeenkomend met
62,5 proeent van het nominale toerental, een koppel ter
grootte van 150 % van bet nominale koppel.
Resumerend zijn de prestaties veut deze vislier-installatie
als volgt:
- Indien de E-motor zijn nominale toerental
heeft kan de vislier een trekkracht leveren van 8.230 kgf
bij een snelheid van 65.6 meter per minuut, gerekend op
de gemiddelde radius welke geldt voor de trawlvisseriJ.
boomkorvisserij - Indien de E-motor zijn nominale toerental
heeft wordt een trekkracht geleverd van 9.750 kgf bij een
snelheid van 55.4 meter per minuut, gerekend op de voor de
boomkorvisserij geldende gemiddelde radius. Echter indien
de belasting zover oploopt dat de E-motor 150 proeent koppel
moet leveren hetgeen overeenkomt met een trekkracht van
14.620 kgf. is de inhaalsnelheid 34.6 meter per minuut.
In het laatste geval is, daar het koppel vrijwel rechteven
redig is met de ankerstroom, de stroomsterkte ook ca. 150 %
van de nominale stroomsterkte. De warmteontwikkeling in de
E-motor is ongeveer rechtevenredig met het'kwadraat van de
stroomsterkte, zodat de E-motor snel in temperatuur zal stij
gen. Dit mede doordat de warmteafgifte door ventilatie ten
gevolge van het lage toerental van de Ermotor gering zal zijn.
Het is in Nederland gebruikelijk dat, voor wat de thermische
belasting betreft, de E-motoren die voor aandrijving van
vislieren gebruikt worden, ontworpen worden voor 30 minuten
inschakelduur.

- 9 -
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- 9 Bij de beoefening van de boorakorviaaerij is in de meeste
gevallen de inschakelduur zo kort dat de E-motor zijn
maximale toegestane stijging van 70° C. ten opzichte van
de omgevingstemperatuur niet bereikt.
De E-motor wordt door een 125

gelijkstroomgenerator

in Kramer-schakeling gevoed. In bet geval dat deze generator
uitgevallen is of bij een storing aan de hoofdmotor kan
de electromotor gevoed worden door een 12,5 kW (55 V=)
nood-liergenerator die aangedreven wordt door een 20 pk
draaistroommotor. Met behulp van deze nood-liergenerator
kan de E-motor bij 25 procent van zijn nominale toerental
nog een koppel overeenkomend met ko proeent van het nominale
koppel leveren, zodat de vistuigen- alhoewel met een lage
snelheid- toch seheepgezet kunnen worden*
De samenwerking tussen de voortstuwings- en de vislierinstallatie.
Zoals figuur 1 aangeeft heeft de hoofdmotor naast de funktie
van levering van voortstuwingsvermogen tevens als taak het
leveren of opnemen van vermogen benodigd voor, respectie
velijk afgegeven door, de vislier. Het laatst genoemde geval
treedt op als de vistuigen z.g. "electrisch gevierd" worden,
hetgeen inhoudt dat de E-motor, als generator werkend, electrische energie aan de momentaan als E-motor werkende gene
rator levert.
De schipper neemt bij het inhalen van de vistuigen in het
algemeen het toerental van de hoofdmotor terug tot een
waarde die overeenkomt met 2/3 van het nominale toerental.
Hierdoor neemt de voortgaande snelheid van het vaartuig af.

- 10 _
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- 10 Het vermogen door een schroef met vaste spoed opgenomen,
wordt bepaald door het toerental en de voortgaande snelheid
van het vaartuig. In figuur 4 is een grafiek getekend waar
in tot uitdrukking komt het door de schroef opgenomen ver
mogen als fîunktie van het toerental van de hoofdmotor met
als parameter de snelheid van het vaartuig (0-5 knoop).
Tevens is voor elk toerental het maximale vermogen aangegeven
dat de hoofdmotor kan leveren als funktie van het toerental.
Dit betekent dat bij elk toerental maximale brandstofin
spuiting plaats vindt. Aangenomen is dat de hoofdmotor voor
het toerangebied 600 - 900 omwentelingen per minuut te
beschouwen is als konstant koppel aandrijving.
Met behulp van dit diagram is o.a. voor een willekeurige
snelheid van het vaartuig het maximal» toerental van de hoofd
motor te bepalen en het bij dit toerental door de hoofdmo
tor aan de schroef geleverde vermogen. Door gebruik te maken
van dit diagram zijn tevens de lijnen van konstant vermogen
in figuur 2 bepaald.
Tijdens het inhalen van de vistuigen levert de hoofdmotor,
via het electrische systeem van de vislier-aandrijving,
vermogen aan de vislier. Dit vermogen is te berekenen in
dien, naast het toerental van de hoofdmotor, tevens de voort
gaande snelheid van het vaartuig tijdens het "halen" bekend
is. Indien dit het geval is zijn de volgende grootheden te
berekenen;
1.- De stuwkracht van de voortstuwer (T(l-t)) met behulp
van het op de voortstuwer van toepassing zijnde schroefdiagram.

(

2.- De weerstand van het vaartuig (Rq ) bij de momentane
snelheid.

- 11 -
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Het verschil van (l.) «n (2.) ia do total« horizontale
komponent van do trekkracht in da vialijnsa (F.cos c* ).
F«oot «( *T(l-t) - Bq
( o< li do hoek die do vislijnen maken met het horizonta
le vlak).
Het resultaat ia dua dat do totaio trekkracht in de vis
lijnen (P) bekend is.

4.- Rekening hondend met do radius (r) waarop de vislijnen
zich momentaan op do trommels bevinden is het koppel (Q)
dat do vislier levert to berekenen.
Q » F .r
5.- Uit do koppel-toeren kromme van do E-motor volgt nu hot
toerental van do E-motor in deze bedrijfstoestand (reke
ning houdend mot hot mechanisch« rondoment) van de vis
lier.
6.- Uit (W en (5.) volgt hot vermogen dat door do E-motor
aan do vislier geleverd wordt« waarna ook hot aan do vis
lier-generator (PQ) geleverde vermogen bekend is (ren
dementen).
7.- De sommatie van het vermogen b«nodigt voor aandrijving
van do schroef (PD)

en

de vislier-generator (PQ) dient

kleiner te zijn dan het maximale vermogen dat de hoofd
motor (Pft) bij het ingestelde toerental kan leveren.
Indien dit niet hot geval is zal het toerental van d«
hoofdmotor dalen tot er zich een evenwicht heeft in
gesteld.
8.- De horizontale komponent van de trekkracht (F. com ai)
dient ora de weerstand (Rg) van het vistuig te overwin
nen. In do evenwichtstoestand is F. eoa<* s
De weerstand van het vistuig (Rg) wordt in hoofdzaak bepaald
door de snelheid van het vistuig (Vg) door het water.
Tijdens het inhalen is de snelheid van het vistuig door het
water Vg _ v8 + vw. cos

. Hierin is va de snelheid van

het vaartuig, vw de snelheid van de vislijnen, terwijl
hoek is tussen de vislijnen en het horizontale vlak.

de
- 12 -
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Indien de weerstand van de vistuigen kleiner is dan de
horizontale komponent van de totale trekkracht in de vis
lijnen zal de snelheid van het net toenemen tengevolge van
een toename van de snelheid van de vislijnen; de aandrijving
gaat in een ander punt op de koppel-toeren kromme werken.
Tevens zal de snelheid van het vaartuig toenemen.
Indien de weerstand van da vistuigen groter is dan de hori
zontale komponent van de totale trekkracht in de vislijnen
vindt het omgekeerde plaats.
Uiteindelijk wordt een evenwichtstoestand bereikt waarin
aaa de volgende gelijkheden voldaan moet werden:
PD

• P6 - ^

T(l-t)
W

(l)

= F* COS OC + Ho

Sï F.COS cX.

(2)
(3)

In figuur k is tevens voor de scheepssnelheden Va

m

0tl(2v

3,^ en 5 knoop het vermogen aangegeven dat de hoofdmotor
aan de vislier-generator moet leveren als funktie van het
toerental van de hoofdmotor.
Indien dit vermogen afgetrokken wordt van het maximale ver
mogen, dat de hoofdmotor bij dit momentane toerental kan
leveren, leidt figuur 4 tot de volgende konklusie:
a.- Indien de vistuigen bij de beoefening van de boomkorvisserij "gehaald" worden bij vrijwel stilliggend schip,
kan het toerental van de hoofdmotor opgevoerd worden
tot ca. 702 omwentelingen per minuut. De stuwkracht van
de voortstuwer is bij dit toerental en deze snelheid
ca. I3.O5O kgf.
De totale trekkracht in de vislijnen, d.w.z. de belas
ting van de vislier, is dan 13.510 kgf.De haalsnelheid
van de vislier- de gemiddelde radius waarop de vis
lijnen zich bevinden is 0,42 meter- is dan 38.8 meter
per minuut.

- 13 "
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- 13 Het door de vislier-generator opgenomen vermogen is
ca- I?£ Pk'
Echter in de meeste gevallen zal het toerental van de
motor tijdens het "halen" van de vistuigen ca. 6OO om
wentelingen per minuut bedragen. De stuwkracht van de
schroef heeft dan bij stilliggend of slechts weinig
vaart lopend vaartuig ©en waarde van ca. 9.500 kgf.
De trekkracht in de vislijnen is 9835 kgf.. hetgeen
een inhaalsnelheid van 55, meter per minuut tot gevolg
heeft.
b.- Indien de vislijnen ingekort zouden worden bij een
scheepssnelheid van 5 knoop is het maximaal bereikbare
toerental van de hoofdmotor ca. 7^2 omwentelingen per
minuut. De stuwkracht van de voortstuwer is in dit
geval ca. 9.850 kgf, hetgeen een totale trekkracht in
de vislijnen ter grootte van 10.200 kgf tot gevolg heeft.
De haalsnelheid van de vislier is 52,6 meter per mi
nuut. Het door de visliergenerator opgenomen vermogen
is ca. 180 pk.
Deze bedrijfstoestand kan gedurende het vissen in de
z.g. "punten" voorkomen.
Prognose van de grond- en pelagische vistuigen waarmee
gevist kan worden.
Bij de haringvisserij is een veel gebruikt vistuig de
72 voet haring-grondtrawl. Hiervan is bekend dat de weer
stand bij een snelheid van 4,25 knoop een waarde heeft van
10 ton f. Rekening houdend met de eigen weerstand van het
vaartuig bij deze snelheid zal een stuwkracht van ca.
IO.500 kgf benodigd zijn. Uit figuur 2 (punt A) blijkt dat in
dit geval een schroefas-vermogen van 780 apk benodigd is.
Het toerental van de hoofdmotor is 738 omwentelingen per
minuut.
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- 14 Een pelaglsch vistuig waarvan de weerstand bekend is bij
verschillende snelheden is de pelagische trawl met een omtrek van 868 mazen van 40 cm Cs 1736 mazen van 20 cm):
snelheid
weerstand
6,9 tonf
3 knoop
4
»
10,6
»
5

15,2

"

"

Na rekening gehouden te hebben met de eigen weerstand van
het vaartuig is in figuur 2 tevens de grafiek weergegeven
die de benodigde stuwkracht van de voortstuwer als funktie
van de snelheid weergeeft (kromme B-C-D). Hieruit blijkt
dat de maximale snelheid die, vissende met deze pelagische
trawl, bereikt kan worden ca* 4.4 knoop bedraagt, hetgeen
voldoende is voor een effective

beoefening van de

visserij.
De keuze van de aandrijving van de nettentrogaael:
Bij de beoeféning van de spanvisserij, en in toenemende mate
bij de bodemtrawl- en pelagische visserij, wordt gebruik
gemaakt van een nettentrommel om het net scheep te zetten.
Veelal wordt bij de kleinere kotters voor de aandrijving van
deze nettentrommels gebruik gemaakt van een hulpdraad die
zich op Sin van de z.g. giektrommels bevindt. Echter nadat
verschillende grotere kotters en hektrawlers met hydraulisch
aangedreven nettentrommel3 waren uitgerust, ziet men nu een
tendens naar electriach aangedreven nettentrommels. Hierbij
wordt, zoals in figuur 1 is weergegeven, de electromotor
gevoed door de vislier-generator.
Het "span" TX9-TX29» met hoofdmotoren van 600 rpk, werd als
eerste uitgerust met een nettentrommel, waarvan de aandrij
ving geschiedt door een electro-hydraulisch systeem.
- 15 Benaming
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- 15 Het maximum (= nominale) koppel van deze nettentrommel is
470 kgfm over een toerenbereik van 0-25 omwentelingen per
minuut. De aandrijving van het hydraulische systeem ge
schiedt door een 20 pk draaistroommotor•
Inmiddels is, mede door de toepassing van steeds grotere
spannetten, deze aandrijving volstrekt onvoldoende. Volgens
opgave dient men bij het bovengenoemde span het spannet te
halen bij het nullasttoerental van de hoofdmotor.
Een van de, voor de pelagische visserij over het achterschip
verbouwde zijtrawlers heeft een nettentrommel waarvan de
electromotor, die een vermogen van 30 pk bij 640 omwente
lingen per minuut levert, da nettentrommel aandrijft via
een wormkast met reduktie-verhouding 25 : 1. Rekening
houdend met het mechanisch rendement van de wormkast ia het
nominale koppel aan de nettentrommel 785 kgfm bij 25»6 om
wentelingen per minuut van de trommel. Deze aandrijving
heeft de Ward-Leonard karakteristiek. Het maximale koppel
bedraagt l8o procent van hét nominale koppel, hetgeen over
eenkomt met l4l3
Het betreffende vaartuig (VI 90) heeft een hoofdmotor, die
bij 380 omwentelingen per minuut een vermogen van 1000 rpk
levert. Deze hoofdmotor drijft via een reduktiekast (i=2:l)
een schroef met vaste spoed aan, die ontworpen is voor de
vrijvarende snelheid. Tijdens de beoefening van de pela
gische visserij vist het vaartuig met een "326 x 80 cm" net,
w
waarbij 3«25 ra2 Suberkrub-borden
toegepast worden. Volgens
opgave van de schipper voldoet de nettentrommel goed.
Het is wenselijk dat, indien de nettentrommel half gevuld is
met het grootste deel van het voornst (radius 0,275 meter),

- l6 -
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het toerental van de hoofdmotor niet verder verlaagd moet
worden dan tot 400 omwentelingen per minuut* Bij stilliggend
of slechts weinig vaartlopend schip levert de voortstuwer
hij dit toerental een stuwkracht van 4220 kgf. Hierbij dient
men te bedenken dat het nullast toerental ca* 300 omwente
lingen per minuut is*
Indien naast deze eis tevens als ontwerp-toerental van de
nettentrommel ca. 25 omwentelingen per minuut aangehouden
wordt, blijkt dat voor aandrijving een 40 pk E-motor beno
digd is. Uitgaande van een E-motor met een nominaal toeren
tal van 1000 omwentelingen per minuut, dient een reduktie
met reduktie-verhouding 40 : 1 toegepast te worden.
Het nominale koppel aan de nettentrommel is 1071 kgfm bij
25 omwentelingen per minuut. Het maximale koppel is
1928 kgfm»
Deze nettentrommel zal nu de volgende prestaties kunnen
leveren:
koppel B-motor
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Uitgangspunt is hierbij geweest dat de diameter van de schilden
van de nettentrommel 1100 mm bedraagt.
-
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- 17 In het bovenstaande wordt met volle trommel bedoeld, dat van
het achteratuk van het net zich nog voldoende lengte buih'.

tenboord bevindt, om de vangst in de zij scheep te zetten.
Zoals figuur 1 aangeeft wordt de E-motor van de nettentrommel
gevoed door de vislier-generator. Een gelijktijdig gebruik
van vislier en nettentrommel is niet mogelijk. In het
geval dat de visliei—generator tengevolge van een storing
geen spanning levert kan de E-motor ook gevoed worden door
de nood-liergenerator. Deze situatie is in figuur 1 weer
gegeven.
Uit gesprekken met schippers is gebleken dat de wens be
staat om het net zeer snel te laten vieren. Aanbevolen wordt
om de kontroller van de nettentrommel een stand "snel
vieren" te geven, resulterend in viersnelheid die overeen
komt met 2,5 maal de nominale haalsnelheid.

IJmuiden, juli 1972.
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