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Analyse van de vislierprestaties
van een 1115 pk kotter tijdens
het vissen met de hoog-openende
bodemtrawl
Projekt 7-10

Rapport 75-05

ing. A-A.J. Mulder

Inleiding:

Door de eigenaars van kotters die de boomkorvisserij beoefenen wordt in toenemende mate aandacht
aan de bodemtrawl als alternatief vistuig besteed.
Redenen hiervoor zijn de quotering van platvis,
die tot gevolg kan hebben dat de boomkorvisserij
tijdelijk niet meer uitgeoefend mag worden, en
de aanzienlijke kostenbesparing die bij de
beoefening van de trawlvisserij gerealiseerd kan
worden (brandstof, netwerk, slijtage). De belang
stelling voor de trawlvisserij komt tot uitdruk
king in de voorzieningen die, vooral bij nieuwbouw
kotters, getroffen worden om op een efficiente
wijze de trawlvisserij over het achterschip te
beoefenen (nettentrommel, vertikale en/of
horizontale geleiderollen, galgen, afstandsbe
diening vislijntrommels, e.d.).
Van belang zijn de prestaties die de vislier
tijdens de trawlvisserij moet leveren. Deze
prestaties verschillen aanzienlijk in vergelijking
met de boomkorvisserij. Om in redelijke mate
aan de eisen die beide visserijmethoden stellen
te voldoen, kan voor de vislier een technische
specifikatie gekozen worden als kompromis tussen
een optimale boomkor- en een optimale trawllier.
Dit kan o.a. bereikt worden door de reduktieverhouding van de tandwielkast aan te passen,
zonder aan de respektievelijke prestaties veel
afbreuk te doen.
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In het verleden zijn door de Afdeling Technisch
Onderzoek van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek aan boord van een met een dergelijke
vislier uitgeruste 1115 pk kotter tijdens het
beoefenen van de boomkorvisserij metingen
verricht.(1) en (2). In juli 197^ deed zich de
gelegenheid voor om op hetzelfde schip

tijdens

de visserij met de hoog-openende trawl metingen
van de prestaties van de vislier te verrichten.

Doel van de metingen:

Het doel van de metingen is om inzicht te krijgen
in de lierprestaties van een kotter tijdens het
beoefenen van de trawlvisserij, alsmede het toetsen
aan de praktijk van de theoretisch berekende presta
ties van de vislierinstallatie.

Rapportage:

In dit rapport zal eerst een theoretische bereke
ning van de vislier worden besproken. Vervolgens
worden de metingen,welke aan boord verricht zijn,
nader toegelicht. Daarna volgt een vergelijking
van de theoretische berekening met de meetresul
taten. Tot besluit wordt een overzicht gegeven
van enkele berekende rendementen van de vislier
installatie.
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Gegevens van het schip:

Lengte o.a.

37.70 m

Lengte c.w.l

3^,90 in

Breedte

7,50 m

Holte

k,

Diepgang

3,09 m

05 m

Waterverplaatsing

4-28,2

ton

Ruim-inhoud

182

m-5

Brandstof

74

ton

Drinkwater

21 ,6

ton

Voortstuwing:

Een schematisch overzicht van de machinekamer- en
de voortstuwingsinstallatie is in figuur 1 weer
gegeven. De hoofdmotor is een 9-cylinder 4-takt
dieselmotor, welke een vermogen van 1115 rpk
levert bij 900 rpm. Door de hoofdmotor wordt, via
een reduktiekeerkoppeling, met een reduktieverhouding k,k7 : 1, een schroef met vaste spoed in
een straalbuis aangedreven.
De technische specifikatie van de voortstuwer is
als volgt:
Diameter schroef (D)

2500 mm

Spoed

(P)

2190 mm

Aantal bladen

(Z)

4

Straalbuis type

19 A

Bladoppervlakte-verhouding Ae/Ao

55%
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Vislier:

Aan de voorkant van de hoofdmotor wordt, door
middel van een poly V-riem, een 125 KW generator
(220V=) aangedreven die de energie voorziening
van de lier verzorgt. De overbrengingsverhouding
is zodanig gekozen dat deze generator (Krämer
karakteristiek) bij 600 toeren van de hoofd
motor, zijn nominale toerental van 1200 omw/min
maakt. De vislier is een ^-trommellier (2 visdraad- en 2 giekdraadtrommels) met een reduktieverhouding van 50 : 1. De aandrijving van deze
lier geschiedt door een electro-motor van 150 pk
bij een nominaal toerental van 1050 omw/min.
De afmetingen van de vislijntrommels zijn:
Schilddiameter

1200 mm

Kerndiameter

^50 mm

Breedte tussen de schilden

700 mm

In verband met de beoefening van de trawlvisserij
is 915 meter (500 vadem) vislijn met een diameter
van 23,3 mm op elke vislijntrommel gewonden.
De kotter is zodanig uitgerust en ingericht dat
het mogelijk is de kabels of voorlopers, die
een lengte hebben van 90 meter, eveneens op de
vislijntrommels te winden.

Nettenrol:

De aandrijving van de nettenrol, die achter op
het kombuis geplaatst is, geschiedde met behulp

van een "draadje", dat wil zeggen dat de giektrornmel van de vislier door middel van een staal
kabel verbonden werd met een hulptrommel, geplaatst
aan de zijkant van de nettenrol. De giektrommel
kan zo de nettenrol in één richting (tijdens het
halen) aandrijven (zie figuur 1 )De afmetingen van de nettenrol zijn:
Schilddiameter
Kerndiameter
Breedte tussen de schilden

1000

mm

2k0

mm

2000

mm

Het vistuig:

Het net waarmee tijdens de metingen gevist werd, is
van het type "hoog-openende bodemtrawl". De teke
ning van het net is in figuur 2 weergegeven.
Er werd gebruik gemaakt van poly-valent borden.
Deze stalen borden van ovale vorm, hebben elk
een gewicht van 1100 kgf en een oppervlakte van
^,57 m2-

De theoretische bepaling van de vislierprestaties
tijdens het halen van de bodem trawl:

Voor de theoretische bepaling van de vislier
prestaties tijdens het halen, zijn de volgende
gegevens gebruikt:
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a. Toerental van de hoofdmotor tijdens het halen

55O

b. Reduktie tussen de hoofdmotor en de schroef

omw/min
: 1

c. Diameter van de schroef

2500 mm

d. Spoed van de schroef

2190 mm

e. Type van de schroef

KA-^-55

f. Type van de straalbuis

19 A

B'

Scheepssnelheid tijdens halen

h. Toerental van de liergenerator tijdens

0 knoop
1100 omw/min

halen
i. Koppeltoerenkromme van de liermotor
behorende bij een generator toerental

zie figuur 3

van 1100 omw/min
3'

Schilddiameter van de vislijntrommels

1200 mm

k. Kerndiameter van de vislijntrommel

^50

mm

1.

700

mm

m. Vislijnberging op de trommel

915

m (500 •

n. Diameter vislijn

23,3 mm

o. Uitgevierde vislijn tijdens vissen

36b ra (200 vdm)

p. Reduktie van de lier

50 : 1

q. Rendement van de lier inklusief blokken rj

0.75

Breedte van de vislijntrommel

De generator levert zijn nominaal vermogen bij
1200 omw/min. Dit toerental wordt bereikt als de
hoofdmotor 600 omw/min draait. Tijdens de metingen
bleek dat bij het halen van het vistuig de hoofd
motor echter 550 omw/min draaide, zodat het aantal
550
omwentelingen van de generator
x 1200 = 1100
omw/min was.
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Dit had tot gevolg dat de koppeltoerenkromme van
de liermotor, welke bij een nominaal toerental van
de generator (1200 omw/min) hoort, niet voor deze
berekeningen gehandhaafd kan worden. De koppel
toerenkromme van de liermotor, welke behoort bij
een gemaakt generatortoerental van 1100 omw/min
is weergegeven in figuur 3« Deze is door metingen,
uitgevoerd door de fabrikant, op de proefstand
bepaald.
Met behulp van deze koppeltoerenkromme, liergegevens
en het rendement van de schijven is nu een grafiek
waarin de trekkracht en de haalsnelheid van de
vistuigen tijdens begin- en einde halen afgelezen
kunnen worden (figuur *0.
Om, voor de theoretische berekening de trekkracht
tijdens begin halen te kunnen vastleggen, wordt
aangenomen dat deze gelijk is aan de stuwkracht
van de schroef bij een scheepssnelheid van 0 knoop
en het bijbehorende toerental van de hoofdmotor
(550 omw/min), zie figuur 5- In deze figuur is
te zien dat deze stuwkracht, dus ook de trek
kracht van de lier tijdens begin halen, circa
6^00 kgf is. Uit metingen in het verleden met
de hoog-openende bodemtrawl (^), is gebleken
dat de trekkracht bij einde halen circa 1,2 x
zo groot is als die bij het begin van de haalperiode,
wat hier betekent dat de vislijntrekkracht bij
"einde halen" circa 1,2 x 6^00 = 7680 kgf zal zijn.
Dit trekkrachtgebied is in figuur 4 in de grafiek
weergegeven. Uit deze grafiek is te lezen dat
het snelheidsgebied van de vislijn dan zal
variëren van 58 m/min (begin halen) tot 62 m/min
(einde halen).
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Bepaling van het theoretische vermogen van de nettenrol:

Voor de vermogensberekening van de nettenrol is
het voorwaarde dat de nettenrol minimaal de stuwkracht
van de schroef tijdens nettenrolbedrijf kan over
winnen. Een gebruikelijk aantal omwentelingen van
de nettenrol tijdens het halen is ongeveer
28 omw/min. De gemiddelde diameter van het net en
de voorlopers op de nettenrol wordt voor deze
berekening algemeen op 750 ®ni gesteld.
Tijdens het nettenrolbedrijf draait de hoofdmotor
ca 300 omw/min. In figuur 5 is te zien dat de
stuwkracht (= trekkracht nettenrol) ca 2000 kgf is.
De vermogensberekening is dan als volgt:
Voor de nettenrol benodigd vermogen =
trekkracht x haalsnelheid — 2000 x——————————
x 0.75 x 28 _ y™
o
\ j ,O
60 x 75 x rendement rol
^500 x 0.95
====
Hoe de nettenrol wordt aangedreven en met welke
verliezen het aandrijfsysteem werkt wordt in deze
berekening buiten beschouwing gelaten.

De metingen:

De werkzaamheden van de waarnemers aan boord bestonden
uit het bedienen van de registratie-apparatuur, en
het noteren van diverse meter-aanwijzigingen in de
brug.
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De volgende grootheden werden op een J-kanaals
schrijver geregistreerd:
1.

Trekkracht in de_vislijn
Deze werd gemeten door gebruikmaking van een
trekkrachtopnemer, welke tussen de galg en
het hangerblok op de bak geplaatst was.
Door de hoek, die de vislijn ter plaatse van
het hangerblok maakt op te meten, werd de
omrekeningsfaktor berekend waarmee de gevonden
trekkracht in de trekkrachtopnemer vermenig
vuldigd moet worden om de trekkracht in de
vislijn te bepalen. Deze omrekeningsfaktor
werd reeds in het electronische meetsysteem
ingesteld, zodat de schrijver direkt de juiste
trekkracht registreerde.

2.

Uitgevierde vislijnlengte:
Het hangerblok was uitgerust met een opnemer,
door middel waarvan de uitgevierde lijnlengte
op de schrijver werd geregistreerd.

3-

Li^nsnelheid:
De verandering van de onder punt 2 genoemde
lijnlengte werd per tijdseenheid gemeten. Dit is
de lijnsnelheid, namelijk:
lijnlenfiteveranderins

=

njnsnelheid

tijdseenheid
Naast de bovenstaande registraties zijn de volgende
grootheden genoteerd:
Toerental van de hoofdmotor tijdens het halen
en vieren van het vistuig (dit is bepalend voor
het schroefasvermogen en de stuwkracht van de
schroef).

-9-

Controllerstand van de lier tijdens het halen
en vieren van het vistuig.
De aanwijzing van de ampère-meter in de brug
(deze aflezing is zeer onnauwkeurig en wordt
alleen als indikatie gebruikt).
De totale tijdsduur van het vieren en halen
van de voorlopers en de vislijnen.
De waterdiepte (deze bleef vrijwel de gehele
reis ca 6^ meter).
Uit de trekkracht in de vislijnen tijdens het vieren
en halen en uit de lijnsnelheid, is het afgegeven
mechanische vermogen van de lier te berekenen,
namelilk* trekkracht (kgf per vislijn)xsnelheid (m/min)
'
60 x 75
vermogen in pk. Het vermogen aan de nettentrommel, dat
nodig is om uitsluitend het net op te winden, werd niet
gemeten.

De meetresultaten:

Het vieren.
In figuur 6 zijn de uitgevierde lijnlengte, lijnsnel
heid, trekkracht en het mechanische liervermogen
tijdens het vieren van het vistuig grafisch weerge
geven. De grafieken moeten van rechts naar links
gelezen worden.
Tijdens het elektrisch vieren van de voorlopers
wordt de kontroller op stand 5 gezet bij een hoofd
motortoerental van ca 300 omw/min. Hierbij wordt
mechanisch vermogen (n.l. trekkracht x viersnelheid)
aan de lier teruggevoerd, wat via de liermotor,
liergenerator en hoofdmotor wordt afgevoerd naar
de schroef. In figuur 6 is te zien dat tijdens het
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^

vieren van de voorlopers het aan de lier terug
gevoerde vermogen erg gering is (ca 5 pk).
Na het vieren van de voorlopers volgt een periode
van borden insluiten. Als de borden eenmaal zijn
ingesloten, wordt nog even met de lier gemanoeu
vreerd, waarna het vieren van de vislijnen begint.
Het maximale mechanische vermogen dat daarbij
door de vislijnen aan de lier geleverd wordt is
circa 160 pk (zie figuur 6).

Het halen:

Het halen is voor het aan de vislier toe te
voeren vermogen bepalend. De meetresultaten van
het halen zijn in figuur 7 weergegeven. Tijdens
het halen van de vislijnen wordt de kontroller
op de maximale stand 10 gezet. Het toerental van
de hoofdmotor is nu 550 omw/min, zodat de generator
1100 omw/min draait. Tijdens het halen liep de
vislijnsnelheid van 59 m/min op naar 63 m/min,
waarbij de belasting van 3300 kgf tot 3550 kgf
opliep (zie figuur 7)-

Het halen van de voorlopers op de vislijntrommels:

Na het halen van de vislijnen volgt het uitsluiten
van de visborden, waarna de voorlopers eveneens op
de vislijntrommels gewonden worden.
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Het vermogen dat hiervoor benodigd is, zal aan
de nettenrol geleverd moeten worden indien de
voorlopers op deze nettenrol gewonden zouden worden.
In figuur 7 is te zien dat de maximale haalsnelheid
van de voorlopers ca 50 m/min is bij een trekkracht
van 2 x 1500 kgf, en dat het maximale mechanische
liervermogen, gemeten ter plaatse van de trekkrachtopnemer, circa 38 pk is. Indien in plaats van de
vislier een nettentrommel gebruikt wordt, bedraagt
het vermogen wat door de nettentrommel geleverd
moet kunnen worden 38 x (0.95) = 3^ pk (aftrek
voor twee schijven). Bij de aanname dat de gemiddelde
momentane diameter van de kabels op de nettenrol
O.75 ra is zal, in geval de kabels op de nettenrol
gewonden zouden worden, het toerental van de
50
nettenrol —^
= 21 omw/min bedragen.
^ X Ue/y

Vergelijking theoretische prognose met de gemeten
waarden;

Om de theoretische prognose te kunnen toetsen zal
deze hierna vergeleken worden met de in de praktijk
gemeten waarden. In onderstaande tabel zijn de
vergelijkbare waarden naast elkaar vermeld.
Berekend
begin
einde
halen
halen

Gemeten
begin
einde
halen
halen

6^00

7680

6600

7100

Vislijnsnelheid (m/min)

62

58

59

63

Mechanisch vermogen (pk)
(trekkrachtxhaalsnelheid)
if500

88

99

88

98

Trekkracht vislijnen tij
dens halen (kgf)
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Berekend

Gemeten

2000

3000

60

50

28

21

27

33,5

Trekkracht in de voorlopers
tijdens halen met de nettenrol
(kgf)
Voorlopersnelheid tijdens
nettenrolbedrijf (m/min)
Toerental nettenrol (omw/min)
Mechanisch vermogen aan de
nettenrol geleverd (pk)
trekkracht x haalsnelheid
45ÖÖ

Konklusie:

Uit bovenstaand overzicht kan gekonkludeerd worden
dat de theoretische berekening van de vislier zeer
goed bruikbaar is om een prognose van vislier
prestaties te kunnen maken.
Voor de nettenrol zijn de afwijkingen van de
berekende waarden en de gemeten waarden vrij groot.
Dit houdt niet in dat de bovenstaande berekening van
de nettenrol onjuist zou zijn, daar er in dit geval
niet is aangetoond, dat het gemeten vermogen
beslist noodzakelijk was om de nettenrol optimaal
te kunnen gebruiken. In het verleden is reeds uit
vele voorbeelden gebleken, dat de nettenrollen
welke tevoren zijn berekend volgens het hiervoor
besproken systeem, in de praktijk goed voldoen.
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Berekening van rendementen:

Voor de lierenfabrikant is het van belang om te
weten hoe groot het rendement van de lier en de
aandrijving is. Uit de theoretische en praktische
gegevens welke tevoren bepaald zijn is het
mogelijk om enige rendementen van de vislierinstallatie te berekenen. Daarbij dient de koppeltoerenkromme (figuur 3) als uitgangspunt. De berekening
verloopt als volgt:
De berekende momentane diameter van de vislijn op
de trommel varieert tijdens het halen van circa
890 mm tot 1080 mm. Doordat de reduktie van de
lier bekend is (50 : 1), kan nu het toerental
van de liermotor berekend worden. Dit varieert van
"begin halen" tot "einde halen" van respektievelijk
50 x P9 _
x O.89

omw/min

tot ^ x ^ = 928 omw/min.
x 1,08

De koppeltoerenkromme van de liermotor welke bij
1100 omw/min van de generator en kontrollerstand
10 behoort, is weergegeven in figuur 3« Het
toerengebied van de liermotor is eveneens in deze
grafiek weergegeven. Resumerend zijn uit deze
grafiek en figuur 7 de volgende waarden voor
begin en einde halen bepaald:
Begin halen
a. Toerental liermotor (omw/min)
b. Koppel liermotor (kgfm)

Einde halen

1055

928

85

102

c. Geleverd vermogen liermotor (pk)
(koppel x toeren)

125,2

716,2

-14-

132,2

einde halen

begin halen
d. Spanning generator (Volt)

222

195

e. Stroom generator (Ampère)

^75

567

105,5

110,6

1^3,5

150,^

f. Geleverd vermogen generator
(KW)
g. Geleverd vermogen generator (pk)
h. Gemeten trekkracht vislijn (kgf)

3300

3550

59

63

88

98

i. Gemeten haalsnelheid vislijn
(m/min)
j. Gemeten vermogen (pk)
(trekkrachtxhaalsnelheid vislijn) _
x2
1
Uit bovenstaande gegevens zijn theore
tisch de volgende rendementen te bere
kenen:
Rendement vislier inklusief aandrij
ving + 2 schijven (tussen j en g)
Bendement vislier exclusief aandrij
ving + 2 schijven (tussen j en c)
Rendement electromotor (tussen c
en g)

88

98

=0,61

=0,65

150,if

1^3,5

_98

125,2

=0,7^
132,2

12^2_O,87

1?2|2 :0,88

1^3,5

150,^

88

_=o,70

Om het rendement van de vislier te bepalen moeten de
verliezen, die in de schijven tussen de vislier en
het meetpunt optreden, verrekend worden.
Tijdens vorige metingen is gebleken dat het rende
ment per schijf, waar de vislijn overheen loopt,
circa 0,9^ is bij gebruikmaking van een vislijn met
een diameter van 30 mm (2). Bij de hiervoor beschre
ven metingen werd gebruik gemaakt van vislijn met
een diameter van 23,3 mo, zodat het rendement hier
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gunstiger mag worden verondersteld. Voor verdere
berekening wordt het rendement derhalve op 0,95
per schijf gesteJd. T

1- . irekkrachtmeetpunt

en de lier bevinden zich t ee schijven waarvan
het rendement dan (0,95) •=

0,90 zal zijn.

Het rendement van de lier plus reduktiekast zal
dan exklusief verliepen in schijven van
0 7k
o
••
o,yo
tot n 1 q'0= 0,82 variëren (gemiddeld 0,80).
u9 yu
Het totale aantal schijven waarover de vislijn
loopt bij de rondvisvisserij is vier, zodat het
totale rendement vanaf de liermotor tot aan het
il

vistuig circa 0,80 x (0,95)

= 0,80 x 0,81 = 0,65 is

IJmuiden, april 1975
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