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Inleiding?
Zovtl bij het TiaiarijoadMrzoak «la bij hat bedrijfsleven
komt de wens naar voren dat men geinformeerd vil worden
ovar dev doer da Toortaiuviagainatallatie, geleverde
trossentrek ia aan bepaalde bedrijf»toeetand.
Voor wat hat viaserijonderzoek betraft ia desa informatie
onder meer benodigd voor hat bepalen van hat vangvermogen
van visserijvaartuigen. Tot op dit moment ia één van de
parameters, waaraan man hat vangvermogen relateert, het
nominale vermogen (r.p.k.) van da voortstuwingsmotor(en).
Hierbij laat man da voortstuwer mat zijn specifieke karakteriatiek buiten beschouwing. Da voortatuwingsmotor(en)
kan man achter ook gebruiken voor het aandrijven van alge
mene dienatgeneratoren e.dt waardoor hat vermogen beschik
baar voor aandrijving van da voortstuwer aanzienlijk lager
kan uitvallen dan hat nominale vermogen van de hoofdmotor(en).
Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van het nominale ver
mogen van de voortstuwingsmotor(en) als parameter voor
het vangvermogen tot zeer onbevredigende resultaten leidt.
Een veel betere parameter ia in dit verband de trossen
krecht van het vaartuig tijdena het vissen of de stuwkracht
van de schroef.
Tijdens het onderzoek van gesleepte vistuigen ia het van
belang dat inzicht verkregen wordt in de weerstand van het
viatuig ala funktie van de snelheid. Op het visserij
onderzoekingsnaartuig "TRIDENS" wordt, om deze informatie
te verkrijgen, o.a de trekkracht in de vislijnen gemeten.
Echter bij bedrijfsvaartuigen is de voor deze meting be
nodigde apparatuur niet aanwezig. De bij een bepaalde snel
held geleverde trossentrek voor het slepen van een speci
fiek vistuig kan ook globaal bepaald worden door gebruik
te maken van de gegevens van de werkomstandigheden van de
voortstuwer.
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- 2 De op deze wijze bepaalde stuwkracht kan nu -eventueel na
aftrek van de eigen weerstand van het vaartuig bij de vis
sende snelheid, waardoor de trossentrek bekend is- ge
bruikt worden om een prognose te maken of een ander vaar
tuig, waarvan de voortstuwingsinstallatie afwijkt, het vis
tuig doelmatig kan gebruiken.
De keuze van de voortstuwingsinstallatie en de invloed
hiervan op de voortstuwing:
De prestaties van de voortstuwingsinstallatie van een vis
serijvaartuig zijn van grote invloed op de exploitatie van
het vaartuig. Dit komt vooral tot uiting bij de vaartui
gen die gesleepte vistuigen toepassen. De keuze van het
type voortstuwer en het ontwerp van de voortstuwer dient
daarom met de grootste zorgvuldigheid te gesehièden.
Visserijvaartuigen onderscheiden zich van de meeste ande
re schepen doordat ze twee bedrijfstoestanden hebben die
zeer verschillend zijn. Deze bedrijfstoestanden kenmer
ken zich door het verschil in snelheid waarmee het schip
zich door het water beweegt. Tijdens de uit- en thuisreis
dient het vaartuig zich met relatief grote snelheid te
verplaatsen zonder dat een trossentrek geleverd moet wor
den. Deze toestand noemt men de "vri.jvarende toestand".
Tijdens het beoefenen van de visserij dient bij relatief
lage snelheid (ca. 5 knoop) een grote trossentrek geleverd
te worden voor het slepen van het vistuig.
De opdrachtgever zal voor het te, bouwen schip veelal de
eis stellen dat in een voorgeschreven beladingstoestand
een minimum vrijvarende snelheid bereikt kan worden.
Voor het bereiken van deze snelheid zal de voortstuwer een
weerstand moeten overwinnen die bepaald wordt door de af
metingen, de vorm en de beladingstoestand van het schip.
Voor het opwekken van de bij deze snelheid benodigde stuw
kracht is een bepaald schroefasveraogen benodigd.
v<
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- 3 Anderzijds is voor hot overwinnen van de weerstand van
het schip en het vistuig tijdens het vissen ook een be
paalde minimum stuwkracht benodigd. Voor het opwekken van
deze stuwkrachtt bij de snelheid waarmee gevist wordt, is
uitgaande van een bepaalde voortstuwer ook een zeker mi
nimum schroefa«vermogen benodigd.
Het geval dat de beide gewenste vermogens vrijwel even
groot zijn zal eerder uitzondering als regel zijn. De op
drachtgever zal dus een prioriteit moeten stellen. Welke
prioriteit gesteld wordt, bepaalt in hoofdzaak de toe
gepaste visserijmethode en de ligging van de visgronden
ten opzichte van de thuishaven.
Indien de invloed van de scheepsvorm en de hoofdafmetingen
buiten beschouwing gelaten worden, zijn de volgende faktoren van invloed op de voortstuwing, aan te wijzen:
A.- Het toerental en vermogen van de voortstuwingsmo
tor(en).
B.- Het type van de voortstuwer.
C.- De keuze van de ontwerpsnelheid.
De invloed van de keuze van de voortstuwingsmotor(en):
In de visserij komen de volgende voortstuwingsmotoren voor:
a.- Langzaam lopende dieselmotor met direkt aangedre
ven schroef.
b.- matigsne11opendef middelsnellopende of snellopende
dieselmotor waarbij de schroef door middel van een
reduktiekast wordt aangedreven.
c.- Twee motoren die door middel van een reduktiekast
één schroef aandrijven (z.g. twinset of twin inputsingle output installatie).
ad.a Indien de schroef direkt aangedreven wordt door een
langzaam lopende dieselmotor ligt het toerental van
de schroef vast.
.<
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- k Bij het ontwerp van de schroef stelt men altijd de
eis dat het rendement van de schreef bij de ontwerpsnelheid optimaal ist terwijl de schroef in alle
hedrijfstoestanden tevens cavatievrij moet zijn.
Uitgaande van het, door de keuze van de dieselmotor,
vastgelegde toerental wordt nu de diameter van de
schroef bepaald waarmee het rendement optimaal is
(°opt)•
ad.b Indien tussen de schroef en de dieselmotor een reduktiekast wordt aangebracht is de beperking tengevolge
van het toerental van de dieselmotor weggevallen.
Men bepaalt in dit geval de maximum toelaatbare dia
meter van de schroef (D__„)
QlclJV en berekent uitgaande van
deze diameter het toerental van de schroef waarmee op
timaal rendement bereikt wordt.(n0p^).
De maximaal toelaatbare schroefdiameter is afhankelijk
van de diepgang ter plaatse van de schroef en de
afmetingen van het sehroefraam.
Het toerental van de schroef voor optimaal rendement
en het nominale toerental van de dieselmotor bepalen
de reduktie-verhouding (i) van de tandwielkast.
ad.c Indien een twee motoren-installatie wordt toegepast
geldt dezelfde procedure als onder b.
De invloed van het type van de voortstuwer:
\

a.- schroef met vaste spoed,

b.- schroef met vaste spoed in straalbuis,
c.- schroef met verstelbare spoed,
d.- schroef met verstelbare spoed in straalbuis.
ad.a De schroef met vaste spoed wordt op dit moment bij
nieuwbouw vrijwel niet meer toegepast. Echter de zij
trawlers en ook enkele hektrawlers hebben deze
"
voortstuwers.
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- 5 Dat de keuze in het verleden op dit type voortstu
wer gevallen is werd veroorzaakt door het feit dat
het vermogen van de hoofdmotor bepaald werd door de
gewenste vrijvarende snelheid» Tijdens het vissen was
het volle vermogen niet benodigd. De voeding van het
wisselstroom- of draaistroom boordnet werd bij deze
schepen verzorgd door generatorsets.
ad.b De schroef met vaàte spoed in straalbuis wordt tegen
woordig vrijwel op alle nieuwbouw kotters toegepast.
D@ straalbuis heeft als kenmerk dat bij lage snelheid
het rendement van de schroef belangrijk wordt verbe
terd. De kotters beoefenen in hoofdzaak de boomkorviaserij, waarbij zware vistuigen -gewicht per vis
tuig tot k$OQ kgf- over de zeebodem en door het water
gesleept worden. De belangrijkste eis voor het beoefe
nen van deze visserijmethode is -gegeven een bepaald
vermogen van de hoofdmotor- het tijdens het vissen be
schikbaar hebben van een zo groot mogelijke stuw
kracht. Dit wordt bereikt door de combinatie van de
toepassing van een straalbuis en een lage ontwerpsnelheid van de schroef.
ad.c De schroef met verstelbare spoed wordt toegepast bij
alle nieuwbouw hektrawlers. De redenen voor deze
keuze zijn de volgende: Enerzijds hebben de vistuigen
-speciaal na de invoering van de pelagische visserij
een ontwikkeling doorgemaakt naar grotere afmetingen
-en dus meer weerstand- hetgeen tot gevolg had dat
men ook tijdens hst vissen het volle vermogen beno
digd heeft.
Anderzijds was de wens ook de draaistroomgenerator(en)
aan te drijven door de hoofdmotor, teneinde van de
-vooral in onderhoud kostbare- generatorsets af te
kunnen zien.
- 6 -

Benaming
Formaat

Auteursrecht voorbehouden volgen* de we«

Schaal

Gecontroleerd

Getekend

Gezien

A4
Rangschikmerk

- 6 De verstelbar* schroef geeft hier de oplossing door
dat over het total« snelheidsgebied het nominale ver
mogen, voor aandrijving van de schroef beschikbaar is.
Bij toepassing van konstant toeren-bedrijf kan ook de
algemene dienst draaistroom-generator door de hoofd
motor aangedreven worden; variatie van grootte en
richting van de stuwkracht wordt verkregen door apoedverstelling.
ad.d De verstelbare schroef in straalbuis wordt o.a. toe
gepast bij twee kleine hektrawlers welke speciaal
gebouwd zijn voor de beoefening van de spanvisserij
(two boat midwater trawling). Deza vaartuigen vissen
-zoals d* naam reeds aangeeft- in span» hetgeen met
zieh meebrengt dat indien één van de schepen niet
varen kan ook de andere stilligt. Teneinde dit stil
liggen ten gevolge van schade aan de voortstuwingsmotoren zoveel mogelijk te beperken heeft men
een twee-motoren installatie (twin input-single output
of twinset installatie) toegepast, die bestaat uit
snellopende dieselmotoren met een zeer laag gewicht
en beperkte afmetingen, die binnen 24 uur vervangen
kunnen worden door een reserve motor.
Tengevolge van de voor dit "ruilsysteem" noodzakelij
ke kleine gewicht en beperkte afmetingen was men ge
noodzaakt het geïnstalleerde vermogen te beperken.
Tijdens het vissen moest men daardoor het geïnstal
leerde vermogen zo efficient mogelijk gebruiken.
Hiervoor was de toepassing van een straalbuis een
noodzakelijkheid.
Opmerking: De straalbuis geeft een aanzienlijke verbete
ring van het rendement van de voortstuwing bij lage snel
heden. Dat niet in alle gevallen een straalbuis wordt toe
gepast komt in hoofdzaak door het feit dat de straalbuis
een sterke aanzuigende werking heeft op voorwerpen die
zich in het water bevinden.
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- 7 Deze voorwerpen kunnen in de door een straalbuis omge
ven schroef niet radiaal afgevoerd worden. Men ziet dan
ook meer vastgelopen schroeven bij schepen uitgerust met
een straalbuis dan bij schepen met een open schroef.
Wat het vastlopen betreft kan opgemerkt worden dat vooral
nylon netwerk e.d., met een soortelijk gewicht vrijwel ge
lijk aan zeewater, veel schade oplevert.
Wat de kotters betreft wordt veel de klacht gehoord dat
de schepen met straalbuis slecht manoeuvreren bij lang
zame vaart, hetgeen vooral in de haven moeilijkheden op
levert. Teneinde deze manoeuvreer-eigenschappen te ver
beteren worden o.a. atabilo-roeren toegepast.
De invloed van de ontwerpsnelheid:
Bij de bespreking van de invloed van de ontwerpsnelheid
dient een onderscheid gemaakt te worden tassen schroeven
met vaste spoed en schroeven raat verstelbare spoed.
Bij de schroeven met vaste spoed -al of niet in een straal
buis- heeft men in de visserij de keuze uit de volgende
ontwerpsnelheden:
a.- de schroef ontworpen voor de snelheid waarmee
gevist wordtf de z.g. trekschroef«
b.- de schroef ontworpen voor de vrijvarende snelheid,
de z.g. loopschroef.
c.- de schroef ontworpen voor een snelheid gelegen tus
sen de vissende snelheid en de vrijvarende snel
heid, de z.g. kompromisschroef.
ad.a De schroef ontworpen voor de snelheid waarmee gevist
wordt past men toe bij de kotters die de boorakorvisserij beoefenen. Deze visserijmethode vereist een grote
trossentrek. De vrijvarende snelheid is van minder
belang omdat de visgronden zich op relatief korte
afstand van de respectievelijke thuishavens bevinden,
zodat per reis het aantal benodigde uren voor het be
reiken van de visgronden of de thuishaven beperkt is.
- 8 -
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- 8 Hierbij komt nog de zeer ongunstige weerstandeigensehappen van deze schepen bij snelheden boven de
8 knoop, welke er de oorzaak van is dat, voor eni
ge toename van de vr±jvarende snelheid, een relatief
groot vermogen benodigd is.
ad.b Oe schroef ontworpen voor de vrijvarende snelheid
wordt toegepast bij sommige zijtrawlers en de eerste
visserijvaartuigen van het type hektrawler, die enige
jaren geleden in dienst gesteld werden» Voor deze sche
pen werd op het moment van nieuwbouw het te in
stalleren vermogen bepaald door de gewenste vrijvarende snelheid. Tijdens het beoefenen van de visserij
met de grondtrawl (haring of rondvia) was slechts
een beperkt vermogen benodigd.
ad.c De schroef ontworpen voor een snelheid met een waarde
gelegen tussen de snelheid waarmee gevist wordt en
de vrijvarende snelheid -de kompromissehroef- werd
toegepast op kleine zijtrawlers.
Op dit moment is er bij de kotters een tendens om
bij de grote eenheden die in aanbouw zijn een kom
promissehroef toe te passen. De reden is dat bij deze
schepen, die veelal--naast de boomkorvisserij- ook
de spanvisserij beoefenen, de afstand naar de visgronden
toeneemt, waardoor een hogere vrijvarende toestand
vari belang is. Dit laatste mede omdat de vangst,
veelal haring, zo snel mogelijk naar de haven gebracht
moet worden daar dit prudukt anders sterk in kwali
teit terugloopt.
De schroeven met verstelbare spoed worden meestal
ontworpen voor de snelheid waarmee gevist wordt
(caviatie). Echter dit type voortstuwer heeft in
feite een oneindig aantal "ontwerp" snelheden die
ingesteld kunnen worden door spoedverstelling.
- 9 -
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9
Do bepaling van de trossentrek (Fy)s
De trossentrek (FT) van een vaartuig is, in een bepaalde
stationnaire bedrijfstoestand, gelijk aan het verschil
tussen de stuwkracht van de voortstuwer (T(l-t)) en de eigen
weerstand(R) van het vaartuig.
Ft = T(l-t) - R

Hierin is T de stuwkracht van de vrijvarende voortstuwer,
d.w.z. de stuwkracht.die de voortstuwer zou leveren in
dien deze zich in een ongestoord atromingsveld -dus zonder
beïnvloeding door de aanwezigheid van het schip- zou be
vinden.
De voortstuwer bevindt zich echter achter een schip en ver
stoort daardoor het drukveld ter plaatse van de voortstuwer
in die zin dat de weerstand van het schip groter wordt
ten opzichte van de weerstand verkregen uit b.v. modelon
derzoek. Deze vergroting wordt weergegeven door het
zoggetal(t) en uitgedrukt als een deel van de stuwkracht(t.T).
De stuwkracht T kan berekend worden met behulp van één van
de vergelijkingen van de schroefwet, n.l.:
T = kT ./>. n2. D4

(kgf)

n

- rotatiesnelheid van de schroef per seconde,

D

- diameter van de schroef in meters.

De stuwkrachtkonstante k-p kan bepaald worden uit het op
de voortstuwer betrekking hebbende schroefdiagram (figuur l).
Dit diagram geeft de stuwkrachtkonstante (k-p), en de askoppelkonstante (kq)t als funktie van de snelheidsgradiënt(J).
De schroefdiagrammen zijn door middel van modelonderzoek
met systematische schroefseries verkregen.
10
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10
Ben systematische sehroefserie bestaat uit een aantal schroefmodellen waarvan alleen de spoed-diameter verhouding (P/D)
is gevarieerd.
De snelheidsgradiënt(J) is gedefinieerd door:
JT S

—n.O

Hierin is Va - intreesnelheid van het water in de schroef
in ra.see"1.
n

- retatiesnelheid van de sehroef per see.

O

- diameter van de schroef in m.

De stuwkrachtkonstante (k^) kan bepaald worden indien de
volgende gegeven* en grootheden bekend zijn:
a.- schroefserie waartoe de sehroef behoort, bijv. Wageningen B-serie,
b.- type van de voortstuwer (open of straalbuis),
c.- aantal bladen van de sehroef (z)#
d.- bladoppervlakverhouding (Ae/A0),
e.- spoed-diameter verhouding (P/D)9
f.- snelheidsgradient (J).
De snelheidsgradient (J) is slechts te berekenen indien
de intreesnelheid van het water in de schroef (Va) bekend
is.
Tengevolge van de verwijding van de stroomlijnen bij het
achterschip en de versnelling, die de waterdeeltjes in
de verplaatsingsrichting van het schip krijgen tengevol
ge van de huidwrijving, is de relatieve snelheid van de
waterdeeltjes ter plaatse van de schroef ten opzichte
van het schip kleiner dan de verplaatsingssnelheid van het
schip.
Het water dat de schroefschijf binnentreedt heeft dus een
lagere snelheid dan de snelheid van hèt schip.
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- 11 Het absolute snelheidaverschil wordt de volgstroomsnel
heid (Vv) genoemd.
Vv = V - va
Het is gebruikelijk de volgstroomsnelheid (Vv) uit te druk
ken als een deel van de snelheid (V) van het schip
(Vv = w.V, hierin is w het volgstroomgetal).
va

Va

= V - Vv
= V -w.V = V(l-w)

Resumerend kan dus gesteld worden dat de trossentrek in
een gegeven bedrijfstoestand te bepalen is, indien naast
de specifieke kenmerken van de voortstuwer, ook de vol
gende grootheden bekend zijn;
A.- Het volgstroomgetal w,
B.- Het zoggetal t,
C.- De eigen weerstand van het schip R.
ad.A Verschillende onderzoekers -Taylor, Papmehl, Heckseher,
Schoenherr e.a.- hebben formules bepaald, waarmee
het volgstroomgetal uitgedrukt kan worden als een
funktie van de vormfaktoren en hoofdafmetingen van

het

schip.
De bekendste en meest gebruikte formule is die vol
gens Taylor:
w = o,5.Cb - 0,05
Cq - blokcoefficiënt.

Echter al deze formules zijn bepaald voor het sehip
in de vrijvarende toestand. Dit is ook het geval met
de polynoom die het Nederlandsch Scheepsbouwkundig
Proefstation te Wageningen, door middel van een re
gressie analyse van gegevens over het volgstroomgetal,
bepaald heeft.
- 12 -
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12 Door deze polynoota wordt het volgstroomgetal uitge
drukt ala een iunletie van de volgende vormfaktoren,
hoofdafmetingen e.d.: de prismatische coefficient
(Cp)f het getal van Fronde (Pn), de déplacementslengte-breedte verhouding (LJJ/B)« de déplacements-

1engte-diepgang verhouding (LJJ/D) en de ligging
van het drukkingspunt in lengterichting (LCB) (Ref.l).
De gegevens, waarmee de regressie analyse is verricht,
werden verkregen bij modelonderzoek van kleine vaar
tuigen (sleepboten en trawlers).
Bij het bepalen van de trossentrek van het schip
in een gegeven

bedrljfstoestand tijdens het vissen

is het echter van belang de waarde van het volgatroomgetal bij deze relatief lage snelheid van het schip
te kennen.
In de praktijk is gebleken dat een goede benadering
van de waarde van het volgstroomgetal wordt verkre
gen door de vergelijking:
w = t + 0,04
Hierdoor is het volgstroomgetal (w) gekoppeld aan het
zoggetal (t) waardoor, zoals in het volgende zal
blijken, ook de invloed van de momentane scheepssnel
heid tot uitdrukking komt.
ad.B Evenals voor het volgstroomgetal hebben verschillen
de onderzoekers en instituten formules bepaald, waar
mee ook het zoggetal uitgedrukt kan worden als
funktie van de vormfaktoren, hoofdafmetingen e.d.
Té noemen vallen o.a. Heckscher, Schoenherr sleeptank Göteborg.
- 13 -
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Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation
heeft teven» voor het zoggetal de polysxaom bepaald,
zodat deze uitgedrukt kan worden als funkti® van vorm—
faktoren, hoofdafmetingent e.d.
Echter hier geldt ook het bezwaar d© de formules
slechts geldig zijn voor het sehip ia d® vrijvarende
toestand.
In het algemeen kan gesteld worden dat, voor het
schip in vrijvarende toestand het zoggetal een waar
de heeft van t~0t20. In da paalto«stand, d.w.z. bij
scheepssnelheid V»0, heeft het zoggetal een waarde
van t

0,04.

Voor tussenliggend« snelheden kan lineair geïnter
poleerd worden tussen da waarde van het zoggetal
voor d© paaltoestand en de waarde van het zoggetal
in de vrijvarende toestand.
Het verloop van het zoggetal en het volgatroomgetal
als funktie van de scheepssnelheid ia in figuur 2
weergegeven.
ad.C De weerstand van een sehip is de kracht die het onder
vindt in de richting tegengesteld aan de richting
waarin hèt schip zich verplaatst.
De totale weerstand van een schip bestaat uit de vol
gende koraponenten:
de wri.jvingsweerstand (Ry) van de waterdeel
tjes langs de romp,
-. de golfweerstand (R^) veroorzaakt door de boeg
en hekgolf die het schip opwekt,
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- . d o restweeratand (Hg) die opgebouwd ia uit do
weerstand van de aanhangsels -zoals roer en
kimkielen- an de luehtweerstand van de boven
bouw.
R/P = HY + Ry + RJJ
Tijdens de beoefening van de visserij is de golfweerstand te verwaarlozen; het sehip wekt bij deze
snelheden vrijwel geen golfsysteera op.
De sommatie van de wrijvingsweerstand en de restweerstand vormt dus, bij de snelheid waarmee gevist wordt,
de totale weerstand.
In Appendix 1 is een overzicht gegeven van de bere
kening van de totale weerstand bij een snelheid van
4 knoop van resp. een kotter met een déplacement3lengte van 29,0 meter en een hektrawler met een déplace
mentslengte van 49»9 meter.
Uit dit overzicht blijkt dat( ondanks de grote ver
schillen in hoofdafmetingen en waterverplaatsing, de
verschillen in totale weerstand -bij een snelheid van
4 knoop- gering zijn.
Hierdoor is het verantwoord, mede rekening houdend met
het feit dat de stuwkraeîit van de voortstuwer tijdens
het beoefenen van de visserij vele raaien groter is,
dan de weerstand, om bij de bepaling van de trossentrek een vaste waarde van de weerstand in rekening te
brengen.
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