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INLEIDING^

In de loop der jaren hebben in de Nederlandse visserijwereld veel veranderingen plaatsgevonden.
De verandering van vismethode, b.v. van vleetvisserij
naar trawlvisserij, betekende tevens een aanpassing
van het vissersvaartuig en de werktuigen.
Verdere ontwikkelingen in de visserijmethoden, alsmede
de verwerkingsmethoden aan boord, brachten meer ge
compliceerde schepen met zich mee. Doze schepen zijn,
voor wat betreft de haringvisserij, in de laatste 15
jaar van eenvoudige vleetloggers tot moderne diepvrieshelctrawlers uitgegroeid. Voor het ontwerp van een
dergelijke helctrawxer is het belangrijk om de ver
schillende bedrijfstoestanden -welke zich aan boord
tijdens een reis voordoen- te kennen. Voor een motorenfabrikant , kan het bijvoorbeeld van belang zijn te
weten gedurende hoeveel draaiuren de hoofdmotor
een bepaald vermogen levert. Teneinde de betrokkenen
van

noodzakelijke ontwerpgegevens te kunnen voorzien

heeft de Afdeling "Technisch Onderzoek" (T,0.) van
het 'Rijksinstituut voor Visserijonderzoek" (RIVO)
een uitgebreid meetprogramma aan boord van een
moderne diepvries-hektrawler uitgevoerd.

Doel van de metingen.

De metingen hebben tot doel om een inzicht te krijgen
in de vermogens-behoeften aan boord tijdens verschil
lende bedrijfstoestanden, zodat scheepswerven, fabri
kanten van motoren, schroeven, dekwerktuigen, e.d.,
van deze gegevens gebruik kunnen maken bij het ontwerpen
of verbouwen van vissersvaartuigen.
Allereerst werd onderzocht hoeveel uren tijdens de
reistijd onder verschillende "bedrijfstoestanden"
gevaren werd.

Onder "bedrijfstoeatanden" wordt hier stomen, vissen,
drijven, e.d. verstaan, Daarnaast werd de verraogensafgifte van de hoofdmotor vastgelegd tijdens deze
verschillende bedrijfstoestanden. Uit deze vermogensafgifte blijken aowel de gronzen, waartussen het
vermogen zich beweegt, als de fluktuaties in het
vermogen. Om oen indruk te hebben van het voor
aandrijving van de voortstuwor benodigde vermogen
in de verschillende bedrijfstoeatanden is het schroef
asvermogen gemeten. Het vermogen dat het boordnet
vraagt is van belang voor de dimensionering van
hoofdmotor, hulpmotoren en generatoren.
Om de lierprestaties vast te leggen zijn de haalanelhcid van de vislijnen en de daarbij optredende
trekkrachten goüioten. Hiermee ligt het mechanische
vermogen van de lier vast. Voor een goed begrip van
het lierbedrijf is het van belang om het verband
tusscsn da diverse genieten grootheden tijdens het
halen en vieren ten opzichte van elkaar als fuiiktie
van de tijd te beschouwen.

Onderhoek object.

Omdat vanuit het bedrijfsleven de wens te kennen
gegeven is om de metingen op eon hektrawler te
verrichten, is de keuzo gevallen op de eerste hek
trawler van een grote serie (l), welk schip in
1971 opgeleverd word. De schepen van deze serie
mogen tot do modernste diepvries-hektrawlers van
de Wederlandscho vloot gerekend worden.
Alvorens tot liet meten overgegaan werd, is een voor
lopig meotprotocol opgesteld waarin nadere bijzon
derheden betreffende de te meten grootheden vermeld
staan (2). Een schema van de machinekamerinstallatie
en do visliorinstallatie is in figuur 1 weergegeven.

Algemene gegevens van het vaartuig;
a. Vaartuig:
visseri j-merlc

SCH na

naam van het schip

Prins Claus der Nederlanden

type

diepvries hektrawler

1.o.a.

54,16 m.

lengte c.vr.l.

48,45 m.

breedta op spanten

9,20 ra,

holte tot hoofddek

4,20 m.
N.V, Sleephelling Maat

b. l/erf en bouwjaar

schappij Scheveningen
1971.
c. Voortstuwingsinstallatie2
hoofdmotor

: Industrie

type

: 8DÖHDN

vermogen

: 2000 rpk

toerental

: 265 omw/min.
: 1 generator 286 ICW (g-2)

aandrijving via tandwielkast (P.T.O.)

1 generator 300 KVA (g-l)

schroef

verstelbaar/Lips

- diameter

2600 mm

- aantal bladen

4

- draairichting

linies

- schroefas-diameter

248/130 mm.

d. Huigmotor:
fabrikaat

Stork-6 cyl-4t

type

ARo 156 K

vermogen

400 rpk

toerental

1500 omw/min.

aandrijving

1 generator 300 KVA (g-l)
1 generator 50 KW (g-3)
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e. llavensot
fabrikaat

Samofc diesel

type

2-S-108

vermogen

30 pk

aandrijving

generator 20 KVA (g-^)

f, Vialierinataliatie
fabrikaat

: Bodewes

uitvoering

: electrisch

vermogen

: 350 pk

toerental

: 900 omw/min. vollast
2100 omw/min. nullast

spanning

: kkO V voor anicer
220 V voor bekrachtiging

trommels

: 2 hoofdtrommels
cap. 2000 ra staaldraad 26 mm
2 nettentrommels
3 hulptromiaels
cap. 75 m staaldraad l6 un.;

g. ELectrische voeding^
1) boordnetgeneratoren
aantal

2 (geen pai*allel bedrijf)

varmogen

300 KVA

toerental

I5OO omw/min.

spanning

220/380 V

frequentie

50 Hz

fabrikaat

Indar

2) trawlwinch generator
aantal

: 1

vermogen

: 206 KW

spanning

: 440 V voor anker
220 V voor bekrachtiging

toerental

: 1500 omw/min.

fabrikaat

: Indar

>4-

3) noodtrawl wincli generator
aantal
vermogen

50 ia/

toerental

1 5 0 0 oBiw /min

sp.inning

220 V voor anker
110 V voor bekrachtiging

fabrikaat

In dar

4) draaistroomgenerator

\

aantal

1

fabrikaat

Indar

ve rmogon

20 KVA

toerental

1500 omw/min

spanning

220/380 V

frequentie

50 Hz

h. Diugvriesinstallatie:
totaal benodigd krachtverbruik 211 pk, geïnstalleerd 23l pk
2 compressoren

2 x 90 pk

1 koude pekelpomp

1 x 1k pk

1 warme annex koude pekel
pomp

lx

k pk

1 lcoelwaterponip

1 x 6 p k

2 tunnelventilatoren

2 x

2 hydraulic pompen

2 x li pk

stroomsoort

380 V-50 Hz draaistroom

2 pk

Het vistuig;.

Tijdons de metingen werd er gevist met een pelagisch
net uet een omtrek van ^20 mazen à 120 cm = 2520
mazen à 20 cm. De tekening van het visnet is weerge
geven in figuur 2. De vislijnen (diameter 26 mm),
zijn aan 6 m^ Stiberkrüb-borden bevestigd. Daarna
volgen de kabels of voorlopers, welke een lengte
hebbtjn van 170 nieter (90 vadem) niet een verlenging
van de onderkabel van 6 ineter.

De nokgewichten

hebben elk een gewicht van ca. 600 kg.
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Wijze van meton:

J3e divurae grootheden werden gemeten met behulp
van eloctroniacl.o apparatuur, wölke voor een
gedeeLte door de electronic! van de Afdeling
"Technisch Onderzoek" ontwikkeld is. Ter plaatse
van do te nieten grootheid (trekkracht, vermogen,
toerental, o.d.

werd nu een opnemer geplaatst.

Deze opnemera, m welke hoedanigheid dan ook, kunnen
de te meten grootheden woergeven in eon electrisch
signaal. In figuur 3 is een schematische voorstel
ling gegeven van het gehele moet- en registratieproces. Voor de symbolen welke bij de "kanalen"
gebruikt worden

wordt verwezen naar pagina 3 en 9»

Met behulp van een "data-logger" welke is uitgerust
met een zogenaamde "scanner" ie het mogelijk om al
deze opnemera na elkaar af te tasten (figuur 3).
Tijdens dit aftasten van de opnemers (elke opnemer
is genummerd met een eigen kanaalnumnier), worden
de electrische aignalen gemeten en vervolgens door
middel van een "printer" op een "papierband" af
gedrukt en gelijktijdig in een pori3band opgeslagen.
Deze ponsband wjrdt verder gebruikt om door middel
van ten computer verwerkt te worden. In nauwe samen
werking met het IWIS/TNO te Don Haag is voor dit
onderzoek een computerprogramma geschreven, zodat
de vele meetgegevens snel en doelmatig verwerkt
kunnen worden. Het is vrijwel onmogelijk de vele
duizenden metingen (ca.26o<JG per reis van 1^ dagen)
zelf te verwerken. Met computerprogramma is zodanig
geprogrammeerd dat de gewenste resultaten direkt
in tabel- of giafiekvorm gepresenteerd worden.
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De gemeten grootheden^

Oir, inzicht te krijgen in de tijdsduur van de bedrijfstoestandcn welke aan boord voorkomen, zijn deze
toestanden elk met oen cijfer gecodeerd. De waarnemers
kunnen met de hand de bedrijfstoeatand instellen,
welke zich op dat «nonient aan boord voordoet. Deae
bedrijfatoestand wordt eveneens door middel van
het codecijfer op de ponsband geregistreerd.
Daar bij elke seria metingen ook de tijd geregistreerd
wordt, is de tijdsduur van een bepaalde bedrijfatoestand te bepalea. De tijdsduur tussen twee series
metingen is afhankelijk van de bedrijfstoestand.
Immers tijdens het stomen of verstomen treedt een
vrij stationaire toestand op, in tegenstelling tot
de toestanden vissen en halen/vieren van het vistuig.
Hieronder wordt een overaicht gegeven van bedrijfstoestanden mot de daarbij horende codering en de
tijdsduur tussen twee metingen.
Code

Bedrijfstoes tand

Tijd tussen twee
metinjcen

1

Steken en vriezen

60 minuten

2

Stomen of verstomen

60 minuten

3

Malen of vieren

continue metingen

k

Vissen, verwerken en vriezen

10 minuten

5
6

Verstomen, verwerken en vriezen 60 minuten
Ten anker

60 minuten

7

Dri jven

60 minuten

Prestaties van de hoofdmotor:

Voor het bepalen van de prestaties van de hoofdmotor
zijn de volgende grootheden gemeten:
achroefaskoppel
schroefastoerental

(Q) )
(PR) )

schroefspoed, (verstelbaar)

(PITCH)

fecheepssneliieid

(V)

l'a se stroom bourdnet
iase spanning boordnet

(IM) ) = opgenomen boorcinet
(UM) )
vermogen (PG)
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schroefa»vermögen
(PD)

Voor hut analyseren van de voortstuwings hoofdmotorpieatntics zijn voorts van belang:
schroefdiameter (2600 r.uu)
uüntal bladen van de schroef (4 bladen)
L iadoppcrvlaklu-verhouding

f ostuties van de vislier:

Voor litt bepalen van de vislierprestaties zijn de
volgende grootheden gemeten:
trekkracht in de vislijnen (WTPS en WTSB)
uitgevierde vislijnlengte (V7L)
vislijnsnelheid tijdens halen/vieren (WS)
controllerstand (PC)
Hieronder is een overzicht gegeven van alle gemeten
grootheden met vormelding van het betreffende
kanaalnummer, alunie de het symbool waaronder deze
grootheden verschijnen in de "scanli jst11 (^ie "Pre
sentatie van de nieetresultaten", pag.ll ).w
Figuur 4 geeft een beeld waar aan boord de hier
onder genoemde grootheden gemeten worden.
Kanaal
Nur.ir.ior

Te meten grootheden

eenheid

symbool

1

Treknummer

(IUI)

2

âedrijfstoestand van het schip

(wc)

3

Scheepssnelheid

(V)

4

Trekkracht in de vislijn aan
bakboord
tonf

(WTPS)

Trekkracht in de vislijn aan
stuurboord
tonf

(WTSB)

6

Uitgevierde visli jnlengte

nieter

(WL)

7
O
a

Visli jnsnelheid

in/min

(WS)

knopen

Spanning lierniotor (is echter
niet gemeten)
Volt

(UW)

Stroom liermotor (is echter
niet gemeten)

(IW)

Ampàre
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10

Toerental llerincîtor (is
achter niet gemeten)

11

Controllerstand van do Lierbediening (vari -10 tot +.10)

ornw/min

(HEIl)
(PC)

Schroefaskoppel

kgfm

(Q)

13

Toerental vun de schroefas

onw/min

(PR)

14

achroefspoad

graden

(PITCH)

15

Opgenomen vermogen dooi" het
boordnet

ïviloWatt

(PG)

16

lfasestrooa boordnet

Ampère

(IM)

17

Fasespanniig boordnet

Volts

(UM)

Iß

Windsnelheid

m/sec

(V/V)

19

Windrichting

graden

(^P)

20

Diepte bovenpees (is echter
niet gemeten)

meter

(HD)

21

Vertik*le ïetopening (is
echter niet genieten)

meter

(VN)

22

l'/aterdieut 3

meter

(D)

23
2lt

25

Hulpmotor niet of wel inge
schakeld (reap. 0 of l)

(AE)

Van bovenstaand overzicht zijn enkele kanalen nog
niet besproken.
Kanaal nr. 1 "het treknummer" (tili)
Dit treknummer wordt door de waarnemers aan boord
met de h&nd ingesteld en bij elke trek met êén ver
hoogd, te beginnen bij het uitstomen met treknummer O»
iCanaal nr. 18 en 19 "windsnelheid cn windrichting" (WS en WD)
Om bij de verwerking en bestudering van de gegevens aan
de wal een inzicht te kunnen krijgen in de weersgesteldheid
welke er tijdens de metingen heerste, zijn ook de wind
snelheid en windrichting gemeten. De windrichting is in
graden gemeten ten opzichte van het achterschip.
O
O
Hierbij is 0 : wind op de spiegel, 90 : wind op bak
boordzij, 180°: wind recht op de kop en 270°: wind op
stuurboordzij.
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Kanaal nr. 25 "hulpmotor niet of wel ingeschakeld" (AE)
Dit kanaal is gebruikt om vast te stellen of het booriiuet gevoed wordt door de generatorset of door de
generator die door de hoofdmotor aangedreven wordt,
lien :> jjoeft aan dat de generator aangedreven door de
hoofdi;iotor het boordiiot voedt en een J geeft aan dat
de generatorset dit doet.
De kanalen 3, 9, 10, 20 en 21 zijn niet geueten. Qij
een volgende reeks metingen zullen deze kanalen wel
gemeten worden.
Zoals reeds besproken is, hangt de frequentie van de
metingen af van cie aan boord heersende bedrijf«toestand.
De tijdsduur van één serie metingen (één scan) is ca.
55 seconden. Bij elke serie metingen (scan) worden
alle hiervoor besproken metingen verricht, met daarbij
nog een ti.jdsmelding. Gedurende een reis van circa 14
dagen worden ongeveer l400 scans geregistreerd,
waarbij elke scan uit 19 metingen bestaat.

Overzicht van de reizen:

De metingen zijn verricht gedurende do periode februari
tot en raet juli 1973. In totaal zijn er zeven raeetreizen gemaakt, waarvan de vierde, zesde en zevende
reis het meest geschikt bleken te zijn om door de
computer verwerkt te worden.

Van

deze reizen valt

het volgende op to merken:
Reis vier was do zogenaamde Haringrace 1973.
Dit is een zeer korte reis geweest van ca. vijf
dagen, waarbij ten zuiden van Ierland gevist werd.
De reizen zes en zeven waren normale haringreizen
naar de Hebridei . Bij reis zes echter, stond er een
andere schipper op de brug dan bij de reizen vier en
zeven. Het is ir teressant om te zien hoe de invloed
van

rl<

schipper in de meetresultaten tot uitdrukking

komt.
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Presentatie vande meetresultaten^

Uitgangspunt van alle rapporten is de zogenaamde
"scanlijst", welke door de computer gemaakt wordt.
In deze scanlijst worden alle gemeten waarden
(kanalen) per scan (serie metingen) naast elkaar
uitgeprint (zie figuur 5)» Met de gemeten waarden
worden, berekeningen gemaakt, die eveneens in de
scanlijst afgedrukt worden onder het hoofd "BEREKENDE
WAARDEN»:
PITCH

de spoed omgerekend van graden naar meters

P/D

de spoed/diameterverhouding

PME

het totale afgegeven vermogen van de hoofd
motor

TWT

de totale lijnentrek = WTPS + WTSB

PWMS

het mechanische liervermogen tijdens het
li.jntrekkracht x li.insnelheid
vxeren
60 x 75

PWMH

het mechanische liervermogen tijdens het
halen
- 1:*--intrekkracht x Ix.insnelheid

60 x 75
PWES

het electrische 1iervermogen tijdens het
vieren (niet berekend)

PWEH

het electrische liervermogen tijdens het
halen (niet berekend)

NS

totaal rendement van de lier tijdens vieren
(niet berekend)

NU

totaal rendement van de lier tijdens heilen
(niet berekend)

DW

momentane diameter van de vislijn op de lier
trommel (niet berekend)

COSPJ

de cos if van het boordnet berekend uit opge
nomen vermogen en stroom x

spanning van het

boordnet
PD

schroefasvermogen in pk's

THRIFT

stuwkracht van de schroef in tonf.
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De scanlijst dierit als grondslag voor alle tabellen
en grafieken. iMet behulp van de computer ia het
liiogci i jk om met de gegevens van de scanlijst, welke
om eeu magnetische band v/ordon opgeslagen, te gaan

manipuleren of deze te rangschikken, en bijvoorbeeld
te relateren aan de tijd. Hot computerprogramma is
zodanig geschreven dat er vele mogelijkheden zijn
tot auiipuleren. De gewenste resultaten worden na
bewerct en omgerekend te zijn direkt in tabel- of
grafiekvorm gepresenteerd. Hierdoor is het mogelijk
gebieiten de meetresultaten als volgt te presenteren:
Overzicht van de bedrijfstoestanden
In onderstaand overzicht worden de tijdsduren van de
bedrijfstoestanien weergegeven.
reis 4
AantaL trekken

raia 7

rei s 6

25

30

11

uren tijd in uren tijd in uren tijd
% van
%van
% van
de reis
de reia
reis
tijd
tijd
tijd
Totale reistijd

127

100

301

100

260

100

Draaiuren hoofdmotor

127

100

289

96

259

99,6

Draaiuren hulpmotor

16

12,6

71

23,6

Draaiuren liennotor

3

2,4

17

5,6

10

3,8

92

7 2,4

109

36,2

107

41,2

?
4. Vidsen+verwerken+vriezen 20

5,9

4l

13,6

40

15,4

15,4

74

24,6

77

29,6

6,3

76

25,3

13,8
-1

1. Stiîken+vriezen
2. Stomen of verstomen
3. Halen of vieren

5. Verstomen+verwerken+vriezen
6. Ten anker
7. Drijven

3

Uit dit overzicht valt omni ddeli jk de korte reisduur van
reis ^ op; dit is de Haringrace geweest (127 uur).
Opvn]lend is dat bij reis 6 en 7 de tijdsduur van de
bedri jfstoestanden uitgedrukt in procenten van de totale
reistijd veel met elkaar overeen komen.
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De tijdsduur van het "drijven" loopt echter uiteen,
daar dit sterk afhankelijk is of de zondagen gebruikt
worden om uit ol' thuis te stomen. In tegenstelling
tot reid 7 heeft men bij reis 6 de huipraotor gebruikt
(71 uur). Ook heeft bij reis 6 de hoofdmotor tijdens
een weekend twaalf uur niet gedraaid. Het boordnet
ia gedurende deze tijd gevoed door de hulpmotor.

ilet_verinogen van de hoofdmotor tijdena^de_verschillende
bedrijfstoestanden^

Het is interessant otn na te gaan in welk gebied de
hoofdmotor zijn vermogen levert tijdens de verschillende
bedrijfstoestanden. Hiertoe zijn uit de scanlijst alle
vermogens per bedrijfstoestand ingedeeld en naar grootte
gesorteerd. Vervolgens zijn per bedrijfstoestand de
tijdsduren van gelijke vermogens bij elkaar opgeteld.
De gevonden waarden kunnen nu als volgt in een grafiek
uitgezet worden (figuur 6). Aldus verkrijgt men een
inzicht in het vermogensgebied van de hoofdmotor onder
verschillende bedrijfstoestanden. De grafiek geeft
echter geen inzicht in de tijdsduur van een bepaald
vermogunsgebied. Om ook deze tijdsduur te kunnen
bepalen moet de verkregen grafiek (figuur 6)
geïntegreerd worden, wat wil zeggen dat het oppervlak
van deze figuur bepaald-, en wederom in een grafiek
uitgezet moet worden (figuur 7). Het oppervlak van
figuur 6 komt dus overeen met 100% tijd in figuur 7.
De aldus gevonden grafiek geeft per bedrijfstoestand
niet alleen een beeld van het vermogrensgebied van
de hoofdmotor, maar tevens is de tljdsduur van dit
venaogensgebied nu bekend. Op de vertikale as is van
een bedrijfstoestand de tijd in procenten van de reis
tijd uitgezet, en op de horizontale as staat het
vermogen in procenten van het nominale vermogen.
Om nu het lezen van de grafiek te vergemakkelijken zal
het voorbeeld van figuur 7 nader uitgelegd worden.
-13-

ütol dat 1 00% tijd (l)udrijfstoestmidsduur) in deze gra
fiek (i'iguur 7) gelijk is aan 90 uui- eri dat 100%
vermogen geJ.ijle is aan 2000 pk. De lengte van het
moest vertikale godoeite van de grafiek (van 62 tot
Ci2/o vermogen) loopt van circa 1 4% tiaar 9ll% van de tijd
on is dus 8o% lang. lvonklusie uit dit voorbeeld is,
dat de hoefdmotor gedurende 80% van de tijd (0,80 x 90
uur •- 72 uur) in een vermogensgebied von 62% (12^0 pk)
tot 82% (3 ó'iO pk) van 2000 pk gewerkt heeft. Tor ver-

^

dui(lelijking moet er op worden gewezen dat alleen de
vertikale gedeelten in de grafiek van belang zijn, daar
alleen bi^, deze gedeelten gedurende een bepaalde tijd
een vermogen wordt afgegeven. De horizontale delen

i

in de grafiek zijn niet van belang, omdat hier geen
lijüsfalctcr speelt. De delen van de grafiek welke
onder- een hoek of gebogen lopen geven aan dat er
gedurende een zelierc tijd een groter vermogensgebied
gebruikt vordt.
De vermogensverdelingen welke besproken zullen worden,
zijn in de vorm van figuur 7 weergegeven. Tot slot
moet nog opgemerkt worden dat het oppervlak linies van de
grafische lijn in figuur 7t een maat is voor het gemid
delde brandstofverbruik in kg/uur.

Met vermogen van de hoofdmotor (PME) tijdens bedrijfstoestand_2: "Stomen en verstomen".

In figuur 8 zijn de reizen 4, b en 7 weergegeven.
De 1 t)0% tijdsduur- zijn roapektieveli jk 92, 109 en 107 uur.
Opvallend is dat de vermogensgebieden van reis 6 en 7
elkaar voor het grootste deel overlappen. Uit de grafiek
blijkt dat het vermogen van de hoofdmotor gedurende
reis 6 en 7 voor het grootste gedeelte boven de 100%
ligt, maximaal 115% - 2300 pk.
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Dat het vermogen bij reis 4 een stuk lager ligt dan
bij i-eis 6 en 7 ^s o.a. te verklaren uit het feit
<iat er tijdens de thuisstoom een stormachtige wind
(8-9 Beaufort) recht op de kop van het schip stcmd,
waardoor niet liet volle vermogen op de schroef gezet
kon worden. Aangenomen dat reis 6 en 7 (normale haringreizen) als gemiddelde toestand voorkomen, mag
gekonkludeerd worden, dat de hoofdj:>otor tijdens het
stomen of verstomen gemiddeld ca. 75% van de tijd
meer dan 100% vermogen levert.

Het vermogen van de hoofdmotor_tijdena bedrij£stoestand_3.j.
"Haler, en vieren".

Iri deae grafiek (figuur 9) stelt 100% halen en vieren
van reis k, 6 en 7 respektievelijk 7, 'll en 40 uur voor.
In des;e grafiek koinen de vermogensgebieden van reis 4
en 7 nagenoeg met elkaar overeen, samen met een ge
deelte van reis 6. Het gedeelte van de grafiek dat
van ca. 6c% tot 100% van de bedrijfstoestandsduur
geeft het halen en vieren van de vislijnen weer,
terwijl het gedeelte van ü% tot ca. 60% van de bedrijfstoestandsduur hat halen en vieren van de voorlopers
en het net weergeeft. Tijdens het halen van de voor
lopers neemt de schipper schroefasvermogen terug tot
't0 à

(Ö30-900 pk). Over dit gedeelte zijn alle

vermogens krommen in deze grafiek nagenoeg overeen5
komstig, dit gedurende ca. 60% van de bedrijfstoestandsduur, Dat het vermogensgebied tussen 60% en 100% bij
reis 6 aanmerkelijk hoger ligt, vindt zijn oorzaalc
in liet feit d.at de schipper van reis 6 tijdens het
halen een grotere spoed van de schroef handhaaft en
met de vislier in een hogere controllerstand werlct.
Dit heeft tot gevolg dat de trekkracht in de vislijnen
ho gor wordt. Het hogere vermogen dat de lier tijdens
reis 6 gedurende het halen van de vislijnen moet leveren
wordt later in dit rapport nader besproken bij het
behau dei en van hat vi si.i erveriuogen in relatie tot de
draaiuren van te liermotor (figuur 16 en 17).
-15-

Ala konklusie lean van deze grafiek gezegd worden dat,
de hoofdmotor gedurende hot halen eri vieren van de
vislijnen tijdens rois k en 7 gedurende ca. 30% van
de bedrijfstoestandsduur een vermogen Leverde van
ca. 50% tot 85% (1000 tot 1700 plc). Tijdens reis 6
Leverde de hoofdmotor tijdens liet lialen en vieren
van de vislijnen echter gedurende ca. 35% van <!•
bedrijfstoestandsduur een vermogen van ca. 70% tot
100% (1*100 tot 2000 pk).

Het vorwogen van do hoofdmotor (PME) tijdens bgjiri,Jfstoostand k: "Vissent-verwerkeii+vriezen".

In figuur 10 is hooi duidelijk het vermogensgebied
te zien dat gedurende deze reizen benut wejpd tijdens
het gelijktijdig "vissen + verwerken + vriezen".
De tijdsduur van deze bodrijfstoestand is voor reis
kt 6 en 7 respektievelijk 20,

en 77 uur.

Het vermogensgebied van reis 6 ligt hier weer iets
hoger dan bij reis h en 7« Indien reis k en 7 samen
bescl.ouwd worden, blijkt dat gedurende ca. 90% van
de bedrijfstoestandsduur de hoofdmotor een vermogen
van ta. 70% tot i>5% Levert (l*i00 tot 1700 pk).
Voor reis 6 ligt gedurende een tijd van eveneens ca.
90% iet vermogen tussen ca. 79% tot 97% (15^0 tot
19*10 pk). Zoals reeds eerder is opgemerkt is het
oppervlak links van de lijn in de grafiek een maat
voor het gemiddelde brandstofverbruik per uur.
liet oppervlak bij leis 6 is iets groter dan bij de
reizen k en 7» sodat het brandstofverbruik per uur
bij rois 6 tijdens deze bedrijfstoestand hoger gelegen
zal hebben.
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Het vcrinogon van clc hoofdmotor (PME) tijdens^bedrijfstoestand ?: "Drjjven".

Figuur J.l toont liet verr.iogensgobied waarin de hoofdriotor werkt tijdens het drijven. De tijdsduren van
het di'ijven tijdens de reizen k, 6 en 7 zijn respelctieveiijk 8, 76 en 36 uur. Het verschil in drijfuren
tussen reis 6 en 7 is te verklaren omdat tijdens reis 6
twee sondagen gebruikt zijn oin te drijven, terwijl
bij reis 7 deze zondagen gebruikt zijn om uit of thuis
te stomen. Het vermogensgebicd tijdens deze bedrijf®**
toestand ligt tussen ca. h0% en

lk7%

(OOO tot 9k0 pk).

Tijdens het drijven werd voornamelijk de hoofdmotor
voor voeding van het boordnet gebruikt. Aangezien de
schroefas direkt aan de hoofdmotor gekoppeld is
(figuur i), gaat op deze wijze een groot deel van het
vermogen verloren voor het laten meedraaien van de
schroef (ca. 3^0 pk).

Het vermogen van de hoofdmotor (PME) in relatie tot
de totale reistijd (figuur 13).

Om con inzicht te krijgen in do vordoling van het
hoofilmotorvermögen üvor de totale rois, is dit in
figuur 13 weergegeven in relatie tot do totaio reis
tijd in procenten, in deze grafiek

is 100% reistijd

van iceis 4, 6 en 7 rospekt1 eveli jk 1T7, 301 en 2Ö0 uur.
Bij reis 6 en 7, welke als normale haringreizon aan
gemerkt kunnen worden, is [iet vermogensgebied van do
hoofdmotor in de drie volgende hoofdgroepen in te
dele i :
1.

Van ca.

tot 50% vermogen, gedurende ca. "50%

van de reistijd. In dit vennogensgebied konen de
voLgende bedrijfstoestanden voor:
- Halen van do voorlopers en net (figuur 9).
- Drijven (figuur li).
-17-

2,

Van ca. 70% tot 85% vermogen, gedurende ca. 30% van
de reistijd, in dit gedeelte komen de volgende
bedrijfstoestnnden voor:
- Vissen + verwerken + vriezen (figuur 13)
- Het halen en vieren van de vislijnen (figuur 9)

3.

Van ca.

tot 115% vermogen, gedurende ca. h0%

van de reistijd. Dit is vrijwel uitsluitend het
gebied van het atomen en verstomen (figuur 8),
Hot is niet juist om reis 4 over het totale beeld van
^

de reistijd met reis 6 en 7 te gaan vergelijken, omdat
de procentuele verhoudingen van de bedrijfstoestanden
ten opzichte van do totale reistijd geheel buiten
verhouding liggen ten opzichte van de normale haringreizen (zie blz. 12). Wel is het oppervlak van de
grafiek links van de lijn, bij reis 4 het grootst,
dit duidt dus op eeri hoger gemiddeld brandstofverbruik
pui- misuur

dan bij de reizen 6 én 7» wat juist is,

daar uijdens reis 4, procentueel veel meer uren
besteed zijn aan het stomen en verstomen dan bij reis
6 en 7, waardoor over de gehele reis genomen, het
geiniddelde brandstofverbruik per uur hoger lag.

Schroefasvermogen (PD) in relatie tot de totale x~eistijd^

Om een inzicht te krijgen in dat doel van het verinogen
van de hoofdmotor dat door de schroef gebruikt wordt,
i s dit vermogen (PD) eveneens weergegeven in relatie
Lot de totale reistijd in procenten (figuur l4).
Do karnkteristiokeu van deze grafiek zijn grotendeels
dezelfde als die van de grafiek in figuur 13»
Het gehele vermogensgobied ligt echter lager. Het
verschil in vermogen tussen deze grafieken is namelijk
het vermogen dat benodigd is voor de voeding van het
boordnet, alsmede voor de aandrijving van do liergenerator.
-13-

Met verschiI in totaal vermogen (PME) en schroufaavcimogûti (PD) is, over de gehele reis gemiddeld ge
nomen, voor de roi zeji 4, 6 en 7 rosnektieveli jk 305,
362 en 3!ü pk. In deisu genoemde vermogens zijn ook de
verl iezen van do haakse - tandwi e llia«t aan de voorkant
van de hoofdmotor begrepen, alsmede het belast of
onbelast meedraaien van de iiorgenerator (zie figuur l).

De fluktuaties inhet vermogen van de hoofdmotor

PME)^

In de hiervoor besproken grafieken zijn de vermogensgebieden van de hoofdmotor gedurende de verschillende
bedrijfstoestandeu, alsmede de tijdsduur van deze
veraoirensgebiedeu weergegeven. Om nu een inzicht te
krijgen in de fluktuaties van het vermogen van de
hoofdmotor in do tijd gezien, is van reis 7 een grafiek
gemaakt (figuur 15)»

waarin vertikaal het vermogen

van de hoofdmotor in procenten is af te lezen en
horizontaal do reistijd in procenten. Het eerste
gedeelte va/i de grafiek (meeat, linkse), waar het
vermogen ver boven de 10C!/ó ligt, geeft het uitstoraen
we ci- ("Stomen

f verstomen", zie ook figuur 8).

Daarna zijn de visgronden bereikt, waarmoe een aan
vang gemaakt

is met het uitzetten van het vistuig

waarmee het vermogen daa.lt tot ca.

("Heilen -f

vieren", zie ook figuur 9). Tijdens de bedrijfstoestand "vissen + Vorwerken + vriezen" levert de
hoofdmotor een vermogen van 7(-"° tot 85% (1^00 tot 1700 pk)
sic

figuur 10. Na elke trek daalt het vermogen

wederom tijdens de bedrijfs toestand "halen en vieren".

Opgenomen hoordnetveimogen (PG)_ in relatie tot_de
re i s ti jd.

Voor het nieten vmi het boordnetvermogen is een vermogedsmeter geplaatst (''.anaal 15). Dit vermogen wordt

weergegeven in kilowaLt (KW). Om nu 100% generntorvcrmogcn in KW te kunnen uitdrukken is een cos .f
van O,o aangenomen (gemiddelde berekende waarde),
zodat het maximale generatorvermogen overeen komt
met

300 x 0,8

- 2'i0 KV/. Door deze benadering ia het

mogelijk om ook het opgenomen boordnetvermogen in
relatie tot de totale roisduur in een grafiek weer
te geven, (figuur 12) De tijdsduur van de reizen k,
6 en 7 zijn respektievelijk 127, 301 en 260 uur.
In deze grafiek valt weer onmiddelijk de gelijkvormig
heid van de drie krommen op. De krommen zijn niet
alleon gelijkvormig, maar vallen voor het grootste
gedoe 11.e over elkaar, zodat hier gesteld mag worden
dat, onafhankelijk van de roisduur en de schipper
op de brug, da verdeling van het opgenomen boordnetvei^inogon over de gehele reis hetzelfde is. Duidelijk
onderscheiden zich hier twee vermogensgebieden, n.l.
van ca, 60% tot 7ö% vermogen (lMl-168 KW) en van
85% tot 105% vermogen (20^-252 KW). Het gemiddelde
verschil van deze vermogensgebieden is ca. 72 KW
(9o pk). Het maximum vermogen dat nodig is voor één
vries-compressor en enkele pompen is eveneens ca.
98 pk.
Gekoiikl udeerd mag dan worden dat het verschil in
verinogüiiage bi eden van liet boordnet overeen komt inet
het inschakelen van één of twee compressoren.
Indien nu van het iaagsto vermogensgebied (1^4-168 KW)
eveneens 72 KW (-. 98 pk) afgetrokken wordt, blijft
tiet door het boordnet opgenomen vermogen, exlclusief
de vriesinstallaties over. Het vermogensgebied dat
dan overblijft loopt van 144 -72 - £2 tot 168 - 72 9(> KW (30% tot kü% boordnetvermogen). Gemiddeld is
dit Sh KW. Uit een theoretisch berekende vermogensbalans van een vergelijkbare diepvriestrawler bleel:
het bej.odigde boordnetvermogen ejLklusief de vriesinstailatie ca. L05 PK

77 KW te zijn. Deze theoretische

waarde van 77 KW is goed in overeenstemming met de in
praktijk gevondon waarde van 84 KW.
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Hot lage vermogen van

KW wordt echter gedurende

een züui' korte tijd gebruikt, daar vrijwel direkt
rin liet verloten van do haver, óén compressor ingeschaI e1d wordt om het vriearuiin alvast op temperatuur
te brengen (figuur Iii).

Het mechanische liervermogen in relatie ^2*"
schakeJ duur van de Jiermotor.

De liorprestaties zijn berekojid uit de trekkracht
en haalsnelheid van de vislijnen: mechanisch vermogen =
Trekkracht x haalsnelheid
.l . • j .
13 het uit
ßo x 75
*ln Pk'*
gaande vermogen van de lier, hierbij is dus geen reke
ning gehouden met do verliezen in de reduktiekast en
andere wrijvingsverliezen.
s
In figuur l6 i& het vermogen tijdens het vieren (PW1ÎS)
weergegeven in relatie tot de inschakelduur in prpcenten van de Liermotor tijdens liet vieren. In deze
figuur is te zien dat de liermotor tijdens het vieren
gedurende een lange tijd wel draait zonder enig ver
mogen af" te geven aan de Jier. Voor de reizen
7 is dit respectievelijk ca.

6 en

^2% en 73% tijdsduur.

Het vermogen is verder gelijkmatig verdeeld over die
inschakelduur van de licruotor tijdens het vieren.
Dit is te verklaren doordat de schipper de mogelijk
heid heeft om tijdens het vieren (en ook het halen)
met ae control]er te schakelen en zodoende een groot
verraogensgebied te bestrijken. Tevens wordt het ver
mogen geleidelijk opgevoerd naarmate meer vislijn wordt
uitgevierd, zodat de box-den gelegenheid krijgen om
uit te gaan snijden waardoor de trekkracht in de vis
lijnen groter wordt.
liet vei'mogensgebied bij reis 6 ligt hoger dan bij de
reizen k en 7. Dit duidt, erop dat tijdens reis 6 het
vermogen, dat aan de lier geleverd word tijdens het
vieren door de trekkracht en de viersnelheid Van de
vislijnen, groter i. s.
-21~

Dit houdt in dat hot vermogen aan de schroef tijdens
hot vieren ook hoger moet zijn geweest, Indien nu
li guur 9 nog eens bekeken wordt ja dit geheel in
overeenstemming met de hiervoor gevonden conclusie.
Kiguur 17 toont het mechanisch vermogen van de lier
Lijdens het halen vnn het vistuig (PWIiïl). Ook hier
ligt het vermogensgefoiod van reis 6 hoger dan bij
reis <i en 7. Dit is te verklaren, doordat de schipper
van reis k en 7 tijdens het halen de controller
maximaal op stand 9 schakelde, terwijl de schipper
van reis 6 voor het grootste deel in stand 10 werkte
tijdens het halen. Ook hier is weer te zien dat de
Jiermotor tijdens reis 4, 6 en 7 respektievelijk 35%i
69% en 75% van de inschakelduur tijdens halen onbelast
draait.

Verband tussen trekkracht en haai snelheid van de
vislijaen.

Om het verband tussen de vi siijnsnelheid en de trekkracht
tijdens liet halen to illustreren zijn doze twee variabolon, met als paramotor do controllorstandon 9 ou 10,
in een grafiek weergegeven (figuur lo). De gevonden
gebieden maken dooi uit van de koppel-toerenkrommen
welke de lier uiteindelijk kan Leveren. Indien het
totaal rendement van de lier en do momentane radius
van de vislijnen op de trommels bekend zouden zijn.,
zijn uit deze krommen de koppel-toeronkrominen van de
electromotor te berekenen. Voor het bepalen van de
koppels welke er op de liertroanels optreden, is de
Momentane dianieter van de vislijn op deze liertrom

mels van belang. Deze diameter van de vislijn op do
liertrommel varieert van ca. 1270 mm bij volle trom
mel (1^50 meter) tot ca. 950 mr.i bij een uitgevierde
vislijn van 700 meter.
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Overzicht van halon en vieren^

Om een totaal beeld te geven van wat er gebeurt tijdens
het vieren, vissen en halen is een grafische voor
stelling gemaakt van de diverse variabelen als funit tie van de tijd (figuur 19).
De variabelen in deze grafiek zijn:
s chroefasvermogen (PD)
scheepssnelheid (V)
totale trekkracht in de vislijnen (TWT)
8 tand -van de controller (PC)
vislijnsnelheid (WS)
uitgevierde vislijnlengte (WL)
In dt* figuur is een willekeurige trelc uit de zesde
reis weergegeven. De grafiek moet van links naar
rechi:s gelezen worden. Het uitzetten begint niet het
vieron van de voorlopers. De vislijnlengte is om
meet-technische redenen vóór het uitzetten van

de

voorlopers -I70 meter- (de lengte van de voorlopers
is n,l. I70 meter, zodat bij het begin van bet
vier«an van de vislijnen de vislijnlengte nul is).
Tijdens het vieren van de voorlopers (170 meter) stelt
de schipper een controllerstand in van +3» met ca, 400
tot 600' pk op de schroef. Ten gevolge van het vieren
van de voorlopers kan het schiji als het ware van het
net wegstomen, waardoor de scheepssnelheid van circa
2,5

tot 5,5 knopen toeneemt,

:1 vervolgens weer vaart

01

te verminderen tot ca. 2,5 knoop als de lier wordt
stopgezet (WS = o). Nadat de voorlopers gevierd zijn,
worden de pelagische borden ingesloten, waarvoor de
controller even op halen gezet wordt (stand -3).
Daarna volgt het vieren van de vislijnen tot ca. 630
meter. Tijdens dit vieren wordt de controller op +3
gezEft. Het verinogen op de schroef wordt opgevoerd tot
ca. 1200 pk, waardoor de scheepssnelheid toeneemt tot
ca. 6 à 7 knoop.
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Naarmate meer vislijn wordt uitgevierd, gant het net
verdur openstaan, waardoor do weerstand toeneemt.
Hierdoor neemt de trekkracht in cle vislijnen geleide
lijk toe, waar-door de schoepssnelhoid weer afneemt.
Uii verloop van tijd, ais or ca. 46o meter vislijn
is uitgevierd wordt de controller teruggeschakeld
van +3 naar at^nd +2, +1 en vervolgens naai' 0, waar
door de lijnsnelheid (V/S) geleidelijk afneemt en de
lier gestopt wordt, hierna gaat de niu of meer
stutior..aire toestand van het vissen in.
Na hot vissen wordt de controllerstand direkt op
maxima;:1 halen (-10) gezet (reis 6), waardoor de
scheep&snelheid afneemt orudat het schip als het ware
door dei lier achteruit getrokken wordt. Tijdens hot
halen wordt hot schroefasvermogen geleidelijk vermin-'
derd tot ca. 600 pk. Aan het einde van het halen is
dc schoepssnelheid gedaald tot ca. O knoop. Vervolgens
worden de pelagische horden uitgesloten en worden de
voorlopers opgewonden. Du maximale controllerstand,
welke i)ij het halen van de voorlopers ingesteld wordt
is -9. Na het halen van do voorlopers woidt het voornet nog op de nettontroinrae.1 gewonden, waarna de vangst
aan boord wordt genomen.
liet vieren van do voorlopers duurt ca. 3,5 minuut, dat
van de vislijnon tot 630 motor ca.. 12 minuten. Hut
halon van do vislijnon gebourt vervolgens in ca.8
minuten en de voorlopers in ca. 3 minjten.

Resumé.

Tenslotte zal een kort overzicht gogeven worden van
de hiervoor beschreven waarnemingen en conclusies.
Uit de

ti jdS'.duur van de verschillende bedrijfstoe-

standen is gebleken dat do bedrijfhcoostand "vissen
+ verkerken h vriezen" slechts 125 tot 30% van do
totale x~uisduujr voorkomt, terwijl dit toch de
voornaamste bodri.jfstooatand van het gehele viaserijbe. rijl is.

De grafieken van het vermogen van do hoofdmotor tijdens
de verschillondo bedri jfstoestanden hebben een dui
delijk inzicht gegeven in de vormogensafgifte van de
hoofdmotor. I3ij de drie hiervoor besproken reizen,
waarvan 66n haringrace, en óön not eon andere schip
per, ia gebleken,, dat do vermogonsgebioden onder de
verschillende

bedrijfstoestanden, ondanks doze

verschillen elkaar voor het grootste gedeelte delcken.
Een goud inzicht in de fluktuatios van het hoofdraotor~
vermogon geeft figuur 15. Uit deza grafiek i*s geble
ken dat er groto fluktuaties in betrekkelijk kort©
tijd optreden.
liet mechanisch I JL ervermogen geeft een indruk hoe er
met de controller van de lier gewerkt wordt (figuur l6-l'/
De grafiek van do trekkracht en de haalsnelheid van
de vislijnen (figuur l£) geeft een beeld van. de uit
eindelijke koppel-toei^enkroinmen volgens welke de lier
zijn prestaties levez-t.

Slot.

Het li^t in do bedoeling oin do metingen aan boord
van de SCï-I ll8 drs het najaar van

te herhalen.

De opziit van deze metingen zal aijn, dat er meer
gegevens van de lierinstallatie bekend zullen worden
zoals .ïtroor.1, spanning en toerental van de liermotor,
zodat een totaal rendement van do lier berekend zal
kunnen worden. Tövens is het de bedoeling om meer
aan het vistuig te gaan meten zodat bijvoorbeeld de
diepte l oop van de bovenpees en de Vertikale netopening
eveneens als gegevens in de ponsband opgeslagen kunnen
worden, In verband met de laatste ontwikkelingen van de
olie p.rijzen ligt het eveneens in de bedoeling om hot
olio verbruik tijdens de verschillende bedrijfstoestnnden te meten.

j)o hiervoor besproken metingen zijn in de periode
van maart tot en met juli 1973 verricht. Het is gedurunde deze meetreiaon niet voorgekomen dat er
werkelijk "polagisch" gevist werd. De nokgewichten
sleepten voortdurend over de grond, zodat er praktisch
aan de grond gevist werd. Volgens de schipper van
de SCU 110 is de ltans dat er vol-pelagisch gevist
zal worden, in het najaar groter. Dan komt namelijk
ook de toestand van het "jagen" voor. Dit houdt het
volgende in:
Indien het echolood aantoont, dat een school vis zich
hoger dan het net bevindt moet het net zo snel mogelijk
omhoog getrokken worden. Dit optrekkep. van het net
kan in principe op twee manieren geschieden;
1.

door het schroefasverraogen op te voeren tot 100%
of zo mogelijk meer,

2.

door het voor een gedeelte inhalen van de vis
lijnen tegen de stuwkracht van de schroef in.

De meetresultaten van dit jagen zijn zowel voor de
lierenfabrikant als voor de motorenfabrikant van be
lang, omdat hier de invloed van de tijdelijk grote
belastingen, die hierbij optreden, gemeten worden.
Tenslotte wil de rapporteur stellen dat het schrijven
van dit rapport in geen vergelijking staat met datgene
wat gedaan is om deze metingen uit te kunnen voeren.
Allereerst is dank verschuldigd aan Rederij Jaczon
te Scheveningen, welke ons in de gelegenheid stelde
om de metingen uit te voeren. Daarnaast zijn deze
metingen ook mogelijk gebleken dankzij de medewerking
van dp bemanning van de SCH 118 en in het bijzonder
van schipper Taal. Verder hebben aan dit project mee
gewerkt de heer Hulshof van het IY/IS/TNO te 's Gravenhage
die de programma's voor de computerverwerking gemaakt
heeft en natuurlijk de Afdeling Technisch Onderzoek van
het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek te IJmuiden.

Speciaal dient liier de afdeling Electronica, onder
leiding va!1 ing. J.C. van den Berg, genoemd te worden,
daar deze afdeling do gohole electronisclie meet- en
registratieapparntuur samengesteld en aan boord opge
bouwd heeft.

IJmuiden, september 1974*

ing. A.A.J, Mulder
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1.

An analysis of the protmlsive performance and
the winch performance of a 2000 BMP stern trawler
by ir. E„J. de Boer (juni 1971)

Li.

Voorlopig meetpi'otoco] ten behoeve van de SCH 118
"Prins Clcius der Nederlanden'1.
Rapport 72-12 door A. Molijn on ing. A.A.J. Mulder
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