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Inleiding:
Tot voor kort werd elke kotter die in de vaart kwam specifiek uitserust
voor de beoefening van de boomkorvisserij. Daarbij hield men, uitgezon
derd een enkeling die gedurende een gedeelte van het jaar de ^panvisserij
?in» beoefenen, geen rekening net het toenassen van andere visserijnethoden *oals de bod^mtra.wl- en/of de pelagisehe vi'sserii.
De bel angstellinr» voor het beoefenen van alternatieve visseri ,imQtbod<=n
door de kotters al3 vervanging van of aanvulling op de boomkorvisserij
is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen. Bij het overwegen van alter
natieve visserijmethoden komen problemen aan de orde op het gebied van
de toe te passen vistuigen, nettentrommels en niet in de laatste plaats
de prestaties diQ de vinlier bij de toepassing van de verschillende
visserijmethoden moet leveren.
De doelstelling van dit rapport is om aan de hand van een praktijkgeval
- een 1200 pk kotter — aan te geven .aan welke eisen de vislier bij de
beoefening van de boomkor— en de bodemtrawlvisserij moet voldoen en op
welke wijze een oplossing gevonden kan worden die het doelmati? p-°bruik
van de vislier bij de verschillende visserijmethoden mogelijk m-akt.

"^oomkoT-1.i er:
De boomkorvisserij kenmerkt sich o.a. doors
-het gebruik van zeer zware vistuigen, met als gevolg
- een groot voortstuwingsvermogen (trossentrek);
- ovorweprend wordt in relatief ondiep water gevist;
- de-».e visserijmethode wordt beoefend op visgronden waar andere ge «sleepte
vistuigen niet toegepast kunnen worden (in de "stenen" en in de "pun
ten");
- er wordt gevist over een blok in de gi°k, waardoor het vistuig ten
gevolge van de scheepsbewegingen belast wordt door een grote dynamische
belastim?.
Dat de boomkorvisserij overwegend in ondiep water beoefend wordt heeft
tot ,-evolg dat de lengte aan vislijn die uitgevierd wordt relatief zeer
kort in. Mede t^n gevolge van de grote trekkracht in de vislijnen zullen
de'-e vri jwel niet doorhangen en dus - in tegenstelling tot de traw.1visserij - geen dampende werking hebben op dé dynamische belastingen
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van het vistuig. Metingen hebben dan ook aangetoond dat onder ongunstige
omstandigheden, veroorzaakt door de weersgesteldheid en/of de plaatse
lijke gesteldheid van de visgronden, de dynamische belasting op het
vistuig vijfmaal zo groot kan zijn dan de statische belasting.
Tevens kunnen zeer hoge belastingen optreden tijdens pogingen om een
vastgelopen vistuig los te krijgen.
Uit het bovenstaande volgt dat de trekkrachten die tijdens de beoefening
van de boomkorvisserij in de vislijnen optreden zeer hoog kunnen zijn.
In vergelijking met andere visserijmethoden, waarbij gesleepte vistuigen
worden toegepast, worden als vislijnen dan ook staaldraden met relatief
grote diameter toegepast. In tabel 1 is een overzicht gegeven van cie
richtlijnen voor de vislijnen bij de boomkorvisserij.
Voor een kotter met een vermogen van 1200 pk zal een vislijn met een
diameter van 30,3 millimeter in de konstruktie 6 x 26 Varrington- Seale
+ 1 touwkern toegepast worden. Uitgaande van een maximale diepte van
40 - 50 vadem, waarop in normale gevallen de boomkorvisserij beoefend
wordt, is 3OO meter vislijn per vislijntrommel voldoende. In de praktijk
blijkt dat de grotere kotters deze lengte aanhouden.
De hoeveelheid vislijn (draadberging) die maximaal op een vislijntrommel
kan worden geborgen, wordt bepaald door de volgende afmetingen:
- de k^rndiameter van de trommel,
- de breedte van de trommels,
- de diameter van de schilden.
Uit konstruktieve overwegingen kan de kerndiameter van de trommel niet
kleiner zijn dan ca. 400 millimeter. Door de fabrikanten van de staaldra
den wordt voor de konstruktie 6 x 26 Varrington- Seale + 1 touwkern als
waarde voor de kerndiameter van de trommels 33 maal de draaddiameter
aanbevolen, dit is echter voor een vislier een onmogelijkheid. Immers de
radius waarop de vislijnen tijdens het "halen" op de trommel komen wordt
dan erg groot, hetgeen tot gevolg heeft dat het te leveren koppel even
redig toeneemt. Dit is van grote invloed op de dimensionering van de
hoofdas en de tandwielkast, die dan extra zwaar moeten worden uitgevoerd.
Het grootste bezwaar van een te kleine kerndiameter van de vislijntrommel
is dat de onderste lagen beschadigd worden tengevolge van een te grote
vervorming. Hierdoor bestaat de kans dat bij omkeren van de vislijnen een
gedeelte rao°t worden verwijderd.

De -oecifieke boomkorlieren hebben geen mechanische draadspoelinrichtin"leiding). Het ^ood onspoelen van de vislijnen op de vislijntrommels wordt gerealiseerd door de toepassing van een schijf die ^ich
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over een as, welke evenwijdig loo-pt met de hoofdas, kan verpla9.tsen.
Deze as bevindt zich meestal schuin boven de vislier, zodat de vislier
de vislijnen van hoven opneemt. Dit systeem voldoet �oed, echter de rnate
van �oede werkin� wordt mede bepaald doo� de verhoudinp ven de qfqtqnd

tussen de vislijntrommel en de schijf en de breedte van de trommel.
De e 0 �st aenoemde ?fst�nd is uit ruimteliike overwegingen beperkt, zodat
oo_'c-: de br0edt.0 V8.n èP trommel P,'Pli11liteerd is. Tr-vens is de tot�le br"'ente
0
vqn de vi,lier en duR onk v�n de viRlijntromrn ° ls, beperkt dnor rie bree�t
v�n de bovenbouw wr�rin de vislier wordt opcenomen. Indien rekenin� met
het hovenstn�nde wordt �ehouden kqn �esteld worden dqt de inwcndi�e
�reedte V8n de vi�lijntTornmels V4n specifi ke hoomkorvislieren c�. 4no
0

millimeter bedr?a��.

TTitg�Rnrle vqn de kerndiameter (400 mm) en de afstand tussen de e��il�e�
(/400 mm) kRn nu de diameter van de schilden bepAald worden die benodi�d

i9 voor de berging van 300 meter vislijn net 0en diRmeter van 30,3 milli
meter. Indien als voorwqarde �esteld wordt dat, aan het einde V8.n het
"h:,,len", de afst,.,nd t1 1ssen de huitenste laag en de rand V'ln de schilri<?n

minimaql tw0em�21 rte dr,:i,p, r1di'lmeter bedrqqgt • moet de diametPr v<>n ri

0

���ilden 1200 millimeter hedragPn.

Als e 0

�

R'"T'li,irleHe ,,.,,.,,,rdo. voor de uitgevierde vislijn] engte hij OP b"r:i"'fP

ninR' V8� de bnnmkorvisserij kan een waarde van 110 m<?ter (60 vadem) aan
�nhouden wo-den. Dit heeft tot geval� dat de lRatste windin�, �ia �ich

ti.jden<=1 het vL,sen of bi.i het beR"in van het "halen" nog on no ,ri ,., l i in
trommels bevindt, een diameter heeft van 0,855 meter.

In de praktii� '•rn'!"dt. bi,j het begin va,n het "hi,_l,.,,n" Pen vü i lijnsnelheid
v�n 50 mntor ��r minuut als ruim voldoend orv<>ren. In dit geval is het
ria� nood��kelii� di,_t de visli�nt'!"OTimel9 18,6 omwentelingen per minuut
0

rnqken. Uitp��nde van een '1.andriivende electromotor met een nominRal
tni=-r"'ntA-1 VR.n 1050 om -,entelingen pe'r minuut, moet de t13,ndwielkast dan
0

een reduktieverhoudin? van

56,4 : 1 hebben.

In h"t qlgemeen kqn gesteld worden dat het toerental van de hoofdmotor
hij het beain v�n het "halen" teru��ebracht wordt tot ca. 2/3 vRn hPt

nominale toerent�l, wqarna de vislier wordt ingeschakeld.
De trekkr�r.ht die de vislier moet leveren wordt nu in hoofdzaak benaald
rioor de ·�tir,rkr"cht V'l.n de voortstuwer bi.j ..cie sr.heepssnelheir1. W""rhi_i
"P- 0 haalr1." •,,orr'J.t. 'l'i,7 "1ens h t "hqlen" VC?.n de vistui,•en komt het
richin
vrij�el in � P""ltn n st..,nd, dat wil �eP"?en de �chnepssnelhnid i� tn
y,,r,.,ci. .,rlo->:en.
0

0

De voortstuwer van deze 1200 pk kotter is een schroef met vaste snoed
die voorzien is van een straalbuis. De technische specifikatie van
schroef is s
diameter

D =•

2500 mm

spoed

P =

232O mm

aantal bladen

z =

4

bladopnervlakteverhouding Ae/Ao =

» 5 4

nominaal toerental

200 omw/min

N =

Voor de bepaling van de stuwkracht van een voortstuwer in de taaltoe
stand kan, in afhankeliikheid van welke voortstuwer van toepassing is,
"-"brHik gemaakt worden van de grafieken van figuur 1 of figuur 2.
In dit

p-eval

is figuur 2 van toepassing, n.l. schroef in straalbuis.

Eerst wordt het produkt van de schroefdiameter (D) en het aantal omwen
telingen van de schroef per seconde (n) bepaald. Indien aangenomen xvordt
dat het toerental van de hoofdmotor bij het begin van het "halen" terug
gebracht wordt tot 2/3 van het nominale toerental betekent dit dat de
schroef (2/3 * 200) s 60 = 2,22 omwentelingen per seconde maakt.
De diameter van de schroef is B = 2,50 meter, zodat het produkt D x n
ppn waarde heeft van 5»55 m/sec. De spoed-diamnter verhouding P/D =
2320/250O = 0,92«, Met de ^e gegevens is in figuur 2 weergegeven op welke
wijze de stuwkracht van de voortstuwer in de paaltoestand beoaald kan
worden. Deze stuwkracht lijkt een waarde te hebben van ca. 8,4 ^onf.

De visiter zal de vistuigen nu tegen deze stuwkracht in naar het s^hio
moeten trekken, De te leveren trekkracht zal echter, tengevolge van de
hoek die de vislijnen met het horizontale vlak maken en de verliezen in
de schijven, een grotere waarde moeten hebben. In normale gevallen, ^at
vil zeuren bij een uitgevierde vislijnlenste die driemaal zo groot is als
de waterdiepte, is de cosinus van de hoek die de vislijnen bij het be#?in
van het "halen" met het horizontale vlak maakte 0,94. Vanaf de vislier
komend lopen de vislijnen ieder over vier schijven. Bij het passeren
door de vislijnen van een schijf moet rekening gehouden worden met de
vrijvin" in de lagers van de schijven en de buigkracht die nodi.=r is om
de strafheid van de kabel bij buiding over de schijven te overwinnen.
De invloed hiervan drukt "ien uit in het rendement van de schijf.
Deze is voor een - ta.alkabel lopend over een stalen ?chijf met kor-el- of
rollagers t^ ^tellen op 0.97? indien glijla.gers worden toegepast is het
rendement p°r schijf 0,95.
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Indien blokken met glijlagers toegepast worden dient de vislier, teneinde

bij het begin VA.n het "h'.3.len" de vistuigen tegen de moment9.ne stuwkrP..cht

vqn ca. 8400 k�f in naar het schip te trekken, een trekkracht te leveren
8400
van 0 9 x 0,954 = 11 , 0 tonf.
, 4
Om de�e t�ekkracht bij een gewenste vislijnqnelheid van 5n met0r per mi.·
nuut • te l everi=>n 1s een aandri. ,1. v .nd vermo.o:en
vq,n 11000x50 .,...
·
v!." 14 _,
c: nk
O, 85x60x?5
---0

Tijrlen"l het,

11

h!èl!ê'n 11 V.<1n dr> vistuicren komen de vislijri'm :1t0011s st"'il r
0

te stn c n. Doordat enerzijis d0 cosinus v�n de hoek die de vislijnnn � 0 t

h t hori�ontqle vl9k m��en kleirer wordt ter�ijl Anderzijds het sn�•i�ht
0

V?n de vi"t 1 1iPon "lteerls �onr in de vislijnen komen te hqngen, nogmt de

nr-oc "' nt D"roter is dqn de tr.,.kkr<1cht bij het be!'_s'in van het "h�len".

Verw<tch"':

kP.YJ 1111s

,,,o�dPn dat de tot•üe trekkrqr,ht in de visli ine11 ai::i.n

hPt einiP v�n het "halen" ca. 1,2 x 11,0 = 1'5 1 2 tonf bedrqa�t.
Tn �i�v1r 3 7ijn de preRt9.tiPs v�n dezP. 145 pk hoo�knrvislicr bij het
hp;•in <>n het einde v.<>_n het "hR.lF>n 11 wePrl'_s'Pgev<>n 0 Hieruit hlijkt da.t

vislijnsnelhPid wm h"t Pinrl
minuut.

0

rl.P

vqn het "hiüen" afnPemt tot 38,5 mo,tPr per

beidP vi�+ 1 1i� 0n vastlnpen in een obstR.kel of in b.v. een zachte plek

van è.e �eehnr1Pm. V Plal
0

:ü dan p;et-r-4cht ,.,orden ��n of b 0 ièle vic,tuio:"'n
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los to trekken. Hi 0 rvoor is v�n beleng de m�xim�l0 trPkkrqcht te W"tPn

•.,olk·e; r1e vi·lier kqn l 0v r?n. TTit fi":UUr 3 bli,jkt da.t de mA.xim<1lP tr 0 k
0

kranh+, VRn ile vislier

A.PTI

''19.B.rr'l.e h0.eft van 1 A - ?2 tonf; deze WA.Rrde

i,,. qf}JR.nk<=> lijk v<1.n d<=> 1:1oment<J.ne ni tfPvierne lenJJ'+,'"'
In

rio

Ban

vislijn.

NerlerlR.ndse boomkorvisserij kqn men een noord- en een z11iivis□erij

nnrle-sch<>idPn. Do zuidvisserij kPnmerkt zinh t1R.Rrbij o.a. door de a.anTiidPns de beoefening van de boomkorvisserij in deze "punten" dient èle

sr,�inner, bij Pen steil onlopende zeebodem, de vislijnlen�te qqn �e zich
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Darbij wordt het maximaal nog te handhaven toerental van de hoofd
motor mede bepaald door het al dan niet aandrijven v?n de vislier^en^rafo?

door de hoofdmotor.

Tijdens het inkorten van de vislijnen zal de vissende snelheid afnemen,
waarbij de hoofdmotor in toerental sal afnera«n dnar de schroef, voor
snelheden kleiner dm d° ontwerpsnelheid, een groter koppel vraagt dan
rie hoofdmotor kan leveren. Indien aangenomen wordt dat het schip in de
p^al to^^tend komt ral, indien de vislierrronerator niet door de hoofd
motor aangedreven wordt, het toerental van de schroef met 3 procent af
nemen.
Uit firuur 1 blijkt dat de stuwkracht van dQ voortstuwer in de paaltoestan* ca. 17,7 tonf bedradst. "De trekkracht die de vislier moet leveren
17 7
is dan
— = 23,1 tonf. De maximale trekkracht die de vislier
0,94x0,95
bij het begin van het "halen" kan leveren is 22,0 tonf zodat de schipper,
teneinde de vislijnen in te korten, het toerental verder moet verminderen.
Uitgaande van de maximale trekkracht van 22,0 tonf zal de voortstuwer
een stuwkracht mogen leveren die kleiner moet zijn dan 22,0x0,94*0,95^ =
16,8 tonf. Uit figuur 2 volgt dat

het produkt "n x D" kleiner moet zijn

r 60
2,5
= 188,8 omwentelingen per minuut (94,4 procent van het nominale toerental)

dan 7 »37 m/sec; hieruit volgt een maximum schroef toerental van

De technische specifikatie van een specifieke boomkorlier voor een 1200 pk
kotter is dusî

Tt qvI1i

aandrijvend vermogen

145 pk bij 1050 omw/nin

reduktie-verhouding tandwielkast

56,4 * 1

kerndiameter van de trommels

400 mm

breedte van de trommels

400 mm

diameter van de schilden

1200 mm

vislijn

30,3 mm

lengte vislijn per trommel

300 m^ter
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T)o Nederlandse zij- en hektrawlers met een motorvermogen van 750 - 1200
-pk hebben vislieren waarvan de draadberging tenminste 800 vadem (1A50
bedraagt. Dit is noodzakelijk omdat'de trawlvinserij ten opzichte
vin d'-> boomkorvinsTi j in veel dieDer water beoef°nd wordt,
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Tn het algen» een k*v*i gesteld worden dst dn pemiddel dn waterdiepte var-rin
dp trawlvisserij uitgeoefend wordt $0 vHom i p, Dr mçriipal e wp+.erdiep+.e
waarin op dit moment dnor de Nederlandse trawlers de bodemtr^wlvisserij
beoefend wordt is 1 SO' vadem.
In tabel 2 zi.in de richtlijnen weergegeven die bij de visserij met. de
bod^mtrawl gelden voor de verhouding tussen dp uitgevierde lengte v^n de
vislijnen en de va.terdiente. Iii t dere tabel volrt dat, indien kotter"
tevens de bodemtrawlvinserij willen gaan beoefenen - ook op verder afge
legen visgronden (vaargebied onbeperkt) - de vislijncapaciteit van de
trommels tenminste 600 vadem (1080 meter) moet zijn.
Hierbij dient men te bedenken dat bij de trawlvisserij de diameter van de
vislijnen in vergelijking met de boomkorvisserij veel kleiner kan zijn,
De richtlijnen voor de te gebruiken vislijnen bij de travlvi s^erij zijn
vermeld in tabel 3» Hieruit blijkt dat voor een sohin met, ppn vermoren
van 1200 pk bij de trawlvisserij overwegend vislijnen met "en diameter
van 21,8 millimeter wordert toegepast.
De eerste vraar is nu of de boomkorvisiier van een kotter deze hoeveel
heid vislijnen op de trommels kan berf^n, Het antwoord op deze vraa." is
ontkennend! De vislijntrommels van de specifieke boemkorvislier hebben
slechts een capaciteit van 400 vadem (720 meter) staaldraad met een
diameter van 21,8 millimeter.
Teneinde toch aan de voorvaarde van 600 vadem vislijn per tromm°l te
voldoen dienen de trommels de volgende afmetingen te hebben:
- kerndiameter van de trommel 400 mm,
- breedte van de trommel 5?0 mm,
- di araeter van de schilden 1300 mm,
In de meeste gevallen zal de daarmee gepaard gaande toeneming van de
breedte van de vislier (opbouw) nog wel geaccepteerd kunnen worden.
Indien op een diepte van 50 vad^rn gevist wordt is het noodzakelijk 250
vadem (455 meter) vislijn uit te vieren. De diameter van de laatste
windingen die zich bij het beginnen van het "halen" nog op de trommel
bevinden is dan 0,945 meter» Uitgaande van een gewenste haalsnelh^i'-1 bij
"begin halen" van ca. 70 meter per minuut moeten de vislijntrommels dan
23,6 omwentelingen per minuut maken. In de praktijk is n.l. gebleken dat
bij een lagere haalsnelheid er kans bestaat dat vis, die zich nop niet
achterin het net bevindt, de gelegenheid krijgt alsnog te ontsnappen.
Ook speelt de tijd die benodigd is voor het "halen" hierbij een rol.
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Indien de aandrijvende electromotor 1050 omwentelingen per minuut
maakt moet de reduktie- verhouding van de tandwielkast 44,5 '• 1 zijn.
Als meest geschikte vistuig voor een 1?00 pk kotter die de bodemtrawlvisserij g-at beoefenen komt een hoogopenende bodemtrawl met een boven
peen van 104 voet (32 meter) in aanmerking. Metingen tijdens het "halen"
van dit vistuig aaji boord van de Tridens toonden aan dat bij een ge
middelde haalsnelheid van 68,6 metn"" per minuut, de totale trekkracht
in de vislijnen 6,75 tonf bedroeg. Hiervoor is een aandrijvend veren
gen van de vislier van ca. 120 pk benodigd; waarbij geen rekening i~
f-ehoud^n met het rendement van de schijven. Hieruit volgt dat het aan
drijvende vermogen v-^n 145 pk ook voldoende is voor de specifieke trawllier.
Bij de genoemde metingen aan boord van de "Tridens" was de totale trek
kracht in de vislijnen bij het begin van het "halen" 6,3 tonf; bij het
einde van het "halen" wa? dpze waarde toegenomen tot 7»2 tonf.
Rekening houdend met het rendement van de schijven (vier stuks) is de
trekkracht die de vislier bij het begin van het "halen" moet leveren
7.7 tonf; aan het einde van het "halen" is de te leveren trekkracht
toegenomen tot 8f8 tonf.
In figuur 4 zijn de prestaties van de specifieke trawllier weerde «reven.
Hieruit blijkt dat deze lier bij het begin van het "halen" °en trekkracht
van 7s7 tonf levert bij een haalsnelheid van 71 » 5 meter per minuut.
Aan het einde van het "halen" wordt een trekkracht van 8,8 tonf bij een
haalsnelheid van 57 meter per minuut geleverd.
TTi.t het bovenstaande volgt dat de technische specifikatie van °en spe
cifieke trawllier voor een 1200 pk kotter pis volgt is:
aandrijvend vermogen

145 pk bij 1050 omw/min

reduktie-verhouding tandwiel- 44»5 ' 1
kast
kerndiameter van de trommels

400 mm

breedte van de trommels

520 mm

diameter van de schilden

1300 mm

vinlijn

21,8 mm

lengtn vislijn per trommel

600 vadem (1080 met^r)

Multi - p'irno"e lier!

"

Tn het id«"Ie fpval zul de multi - purpose lier aan zowel de kenmerken
v" de specifi°ke boo~>korlier als aan die v»n de snecifieko trawllier
mnn1">n voldoen.
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Hierbij geven de afmetingen van de vislijntrommels en de reduktieverhoudingen van de tandwielkast problemen.
Voor een multi - purpose lier is het noodzakelijk de afmetingen van
de vislijntrommels van de specifieke trawllier aan te houden. Hierdoor
"al opk de reduktie-verhouding van de tandwielkast van de boomkorlier
zich iets wijzigen. "Deze wordt in dit geval 52,4 s 1 in plaats van
56,4 s 1.
De vr-'as' is nu of net deze specifieke boomkorlier met vergrote vislijn
trommels en aangepaste reduktie- verhouding de trawlvisserij beoefend
kan worden. In figuur 6 zijn de prestaties van deze lier tijdens de
visserij met pon 104 voet hoogopenende bodemtrawl weergegeven.
Hieruit blijkt dat de prestaties tijdens het "halen" van de hoor-openen
de p-rondtrawl nog aanvaardbaar zijn.
Ook kan de vraag gesteld worden of de boomkorvisserij uitgeoefend kan
worden met de specifieke trawlliero Uit fismur 5 blijkt dat dan de
volgende prestaties geleverd kunnen worden;
begin "halen" - nominale trekkracht 11,0 tonf bij 5"! meter per minuut
maximale trekkracht 18,7 tonf.
einde "halen" - nominale trekkracht 13» 2 tonf bij 31 meter per minuut
maximale trekkracht 1^,2 tonf.
Ten opzichte van de prestaties van de specifieke boomkorlier Tijn ook
dezf? prestaties aanvaardbaar, echter het "halen" zal wat meer tijd
vergen en - vooral van belang bij de boomkorvisserij in de "punten" de maximale trekkrachten zijn met 2 â 3 tonf verminderd.
Bij het bepalen van de technische specifikatie van de multi - purpose
lier dient pen keuze gemaakt te worden voor de reduktie- verhouding
van de tandwielkast. Voor d"z» keuze zal de verwachting van de - heden
$

of in de toekomst - maest toegepaste visserijmethode bepalend zijn.
Er zijn achter nog twee oplossingen n.l. :
- het toepassen van een t".nd"ielkast met schakelbare reduktie, of
- het kiezen van een compromis reduktie- verhouding»
De eerst genoemde oplossing heeft tot gevolg dat de vislier zowel bij
de boomkor- als de trawlvisserij optimaal funktioneert. Het nadeel is
dat de tandwielkast gecompliceerder word,t. Deze oplossing is in de
Nederlandse vir-serij nog niet toegepast.
De tweede oplossing is reeds op advies van de Afdeling Technisch Ond-^r
zoek op enige nieuwbouw kotters toegepast..Zo sijn inmiddels onir»
kotters met villier en nvt v«rr~rot<> vislijntronmelrs in de vaart

"p>koro

waarvan de m^ukti^- vrhoudin- van de tan-^wi^lk^st ca. 50 : 1 i~.
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Het gevolg hiervan is dat de prestaties van deze lieren ten opzichte
van een specifieke boomkorlier iets verminderd zijn ten gunste van de
gewenste prestaties van een specifieke trawllier0

In het voorgaande is het steeds noodzakelijk om, afhankelijk van de
vi^serijmethode die men wil gaan beoefenen, de vislijnen aan de viss«rijmethode aan te passen. Dit houdt de aanschaf van twee soorten vislij
nen in, die men bij overschakelen op een andere visserijmethode moet
verwisselen. Op zee omschakelen van visserijmethode is daardoor uitge
sloten. Hierdoor zal de schipper beperkt worden in de mogelijkheid on
onmiddelijk op een zich wijzigende visserijsituatie te reageren, 'ir>T>«r^
het efficient beoefenen van de trawlvisserij met gebruikmaking v>n de
zware vislijnen die bij de boomkorvisserij gebruikt worden is niet
mogelijk. Reden hiervan is de nadelige invloed - vooral op dieper water
van de zware vislijnen op de visn^migheid van b,v, de hoogopenende
borlemtravl,
Om de schipper toch op zee de omschakeling van de boomkorvisserij op de
trawlvisserij, of omgekeerd, mogelijk te maken is het tijdens de
beoefening van de boomkorvisserij vissen met dubbel ingeschoren vis
lijnen d° onlossing. Deze oplossing is in het verleden wel meer toege
past, n.l. bij hermotortsering van kotters, waarbij men de aanschaf

van een aan het hogere voortstuwingsvermogen aangepaste vi slier wilde
voorkomen. Ook wordt dezQ oplossing wel toegepast bij zijtrawl°rs met
specifieke trawllieren die de boomkorvisserij g-nan beoefenen.

Het tijdens de beoefening van de boomkorvisserij vissen met dubbel
ing°nchoren vislijnen heeft de volgende voordelen!
1) het koppel (draaimoment) waarvoor de hoofdas, de tandwielkast, de
remmen en de frictie^ van de vislier berekend moeten worden ^ealt
aanzienlijk,
2 ) ^e krachten in bepaalde onderdelen van de tuigage worden gehalveerd,

3) voor de beoefening v^n de boomkor- en trawlvisserij hoeft slechts
£f?n soort vislijn aangeschaft te worden,
4) de verhoud in-" tussen de Hikmeter van de vislijn en de diameter van
de schi jvep word t vel gunstiger, waardoor <">. h, de optredende bui
spanningen, vlnktedrukk°n en in- en uitwen^i -^e si i.it*-~e aan-ienliik
afnemen,

5) oversch?kelin

op zee v*»n henmkorvv- seri j op +?!=iwlvisseri j

keerd is in ko^te tijd *no.'*eli j'-r.

onbe
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H «? np»ri«-1 pri kunnen penoomd wor^n do ertra pchi if p»n h°t einde v-in do
spruit bij dp beoefening van d° boonkorvi PFf»ri i. De-?o

;-ohijf

verpt

speciale aandacht in verband m°t h°t. po°d ^an^bblijven. T^venp
dient hot blok in do top van dp riek van «on speciale rchi.if w^p^ovor
>*

het va~te part loopt te worden voordien.

Zoals eerder verneld is zal een 1200 pk kotter die de travlvisserij
gaat beoefenen een vislijn met een diameter van 21,8 mm gebruiken.
Eon staaldraad met deze diameter in de konstruktie f x 26 WarrinptonSeale en êên touwkern, die vervaardigd is van materiaal met een treksterkte van 160/179 kgf/mn , heeft een minimum werkelijke breukbelas
ting van 25» 3 «fconf. Indien deze draad tijdens de boomkorvi"serij dubbel
in^eschoren is, is de totale breukbelastinp 50,^ tonf. De minimum
werkelijke breukbelasting van een 30,3

miri

vislijn. zoals februikt dorr

een specifieke boomkorkotter, is 47»7 tcnf. Dit betekent dat d<= dubbel
inpeschoren lichtere vislijn in zijn totaliteit iets sterker is»
Indien bij de beoefening van de boorakorvisserij weer de voorwaarde
gesteld wordt dat de snelheid van hot vistuig bij het begin van het
"halen" ca. 50 meter per minuut moet zijn, zal d° vislijnsnelheid on
geveer de tweevoudige waarde moeten hebben. Er zal gemiddeld 220 meter
vislijn uitgevierd worden, zodat de diameter van de laatste winding
die zich bij het begin van het "halen" nop op de trommels bevindt
1,075 meter bedraagt. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling
dat 600 vadem vislijn per trommel aanwezig is. Om nu de gewenste haalsnelheid van ca. 50 meter per minuut te bereiken, moet de reduktieverhouding van de tandwielkast 35.5 î 1 zijn.
£

Bij de beoefening van de visserij met de bodemtrawl werd als voorwaarde
gesteld dat bij "begin halen" de snelheid van het vistuig ca, 70 meter
per minuut is. Gemiddeld wordt 250 vadem (455 meter) uitgevierd.
De diameter van de laatste winding die rich bij "begin h*51er." no-? on
de trommels bevindt is in dat geval 0,9^5 motor. Dit betekent dat de
reduktie- verhouding van de tandwielkast AA,5 ? 1 moet zijns
Een keuze dient dus gemaakt te worden over de toe te passen reduk+ieverhouding van de tandwielkast, De^e keuze kan slechts gedaan worden
na een analyse van de prestaties van de multi - purpose vislior bij de
beoefening van de diverse visserijmethoden.
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Indien vastgehouden wordt aan de voorwaarde van de boomkorvisserij,
dat wil zeggen de reduktie- verhouding van de tandwielkast i • 35»5 * 1»
levert deze multi- purpose vislier bij de boomkorvis ser i .i

- met dubbel

ingeschoren vislijnen - de volgende prestaties (figuur 7)'
- trekkracht bij "begin halen" 11,0 tonf met een snelheid van 50 m/min;
- trekkracht bij "einde halen" 13,2 tonf met een snelheid van 41 m/min;
- maximale trekkracht bij "einde halen" 19,6 tonf.
Indien overgeschakeld wordt op de trawlvisseri.i met de hoogopenende
bodemtrawl (104 voet) worden de geleverde prestaties (figuur 8):
- trekkracht bij "begin halen" 7»7 tonf met een snelheid van 73 m/min?
- trekkracht bij "einde halen" 8,8 tonf met een snelheid van 33»5 m/min;
- maximale trekkracht "einde halen" 9,8 tonf.
Hieruit blijkt dat in dit geval de snelheid tijdens het "halen" aanzien
lijk terugloopt» Reden hiervan is dat aan het einde van het "halen"
onvoldoende vermogen ter beschikking staate Dit wordt veroorzaakt doordat
de electromotor buiten zijn normale werkgebied (nominaal toerental) komto
Ter illustratie dient dat bij "einde halen" de electromotor slechts
een vermogen van cao 77 pk levert; bij het "begin halen" is het door
de electromotor afgegeven vermogen 145 pk. De maximale trekkracht van
9,8 tonf aan het einde van het "halen" is te laag bij de vangst van b.v.
grote hoeveelheden "kuitzieke" haring.

Uitgaande van de eis dat tijdens de trawlvisseri.i bij het "begin h^len"
de vislijnnsnelheid ca» JO meter per minuut moet zijn, is de noodzakelijke
reduktie- verhouding van de tandwielkast i - 44,5 '1*
Tijdens de beoefening van de boomkorvi s s er i.1 met dubbel ingeschoren
vislijnen levert deze multi- purpose lier de volgende prestaties (fi
guur 9)«
- trekkracht bij "begin halen" 11,0 tonf met een snelheid van 46 m/minj
- trekkracht bij "einde halen" 13,2 tonf met een snelheid van 42,5 m/min|
- maximale trekkracht "einde halen" 24,6 tonf.
Wordt overgeschakeld op de trawlvisseri.i dan worden de prestaties
(Figuur 10)J
- trekkracht bij "begin halen" 7,7 tonf met een snelheid van 71 m/min;
- trekkracht bij "einde halen" 8,8 tonf met een snelheid van 58 m/min;
- maximale trekkracht "einde halen" 12,3 tonf.
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Hieruit volgt dat de electromotor in dit geval bij beide visserijmetho
den een vermogen levert van 132 tot 145 pk.

"De technische specifikatie van een multi- purpose vislier voor een
1900 pk kotter is:
aandrijvend vermogen

145pk bij 1050 omw/min

reduktie-verhouding tandwielkast 44»5 s 1
kerndiameter van de trommels

400 mm

breedte van de trommels

520 mm

diameter van de schilden

1300 ma

vislijn (tr-iwlvisseri j)

21,8 mm

vislijn (boomkorvinserij)

2 x 21,8 mm

lengte vislijn per trommel

600 vadem (1080 meter)

De prestaties van de multi- purpose lier bij de beoefening van de
pelagische visserij:
Indien een 1200 pk kotter de pelagische visserij gaat beoefenen komt
als vistuig een pelagisch net met een omtrek van 400 mazen met een
2
maaswijdte van 80 cm in aanmerking. Als visborden worden 4» 3 m Siiberkrüb- borden gebruikt; de lengte van de voorlopers is 100 meter,
ïïit een analyse van de werkomstandigheden van de vislier en de schroef
van een 1000 pk trawler die met dit pelagische net vist blijkt dat de
tr°kkracht van de vislier bij het beginnen van het "halen" va,n dit
vistuig ca» 10,3 tonf bedraagt. De vislijnsnelheid was hierbij ca.
60 meter per minuut.
De vraag is nu wat de prestaties van deze multi- purpose lier zijn bij
de beoefening van de pelagische visserij met dit vistuig,
ïïit figuur 11 blijkt dat, indien 250 vadem vislijn uitgevierd is, de
multi- purpose lier de trekkracht van 10,3 tonf bij het"begin halen"
kan leveren met een snelheid van 53 meter per minuut, hetgeen nog accep
tabel iso

De prestaties van de multi- purpose lier bij de beoefening van de
spanvisserij:
De npanvis =;erij kan door een 1200 pk koteer beoefend worden met
gebruikmaking van de vislijnen met een diameter van 21,8 mm. Over de
prestaties van de vislier tijdens de beoefening van de spanvisserij
kunnen geen exacte cijfers gegeven worden, .daar -tot op dit moment
door de Afdeling Technisch Onderzoek geen metingen zijn verricht.

Indien men bedenkt dat bij de spanvisserij een totaal aandrijvend
vermogen van 290 pk (2 x 145 pk) voor het "halen" van het spannet
beschikbaar is, kan verwacht worden dat geen moeilijkheden zullen
ontreden.
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TABEL 1

BOOMKORVT^SERTJ - ri cht M jnen voor vi"lijnen

Motorvermogen

500 Tik

750 pk

900 nk

1200 pk

1S00 nk

Diameter vinlijn

23,3 rnn

26 51 mr-1

28,3 m-i

30,3 Tnn

32,^ r~:

3^,0 tonf

41,8 tonf /17.7 tonf 55t1 tonf

237 kr

278 kg

Minimum werkelijke
breekbelasting

"'28,0 tonf

Gewicht, per 100
meter

TABEL 2

191 k*:

319 kp

BODEMTRAVLVISSERÏJ - richtlijnen voor de uit t^ vi°ren
vinlijnlen^te

Waterdiepte

Uitgevierde vislijn
lengte

Verhoud 5n;

20 variem

175 v^dem

1 » 8,75

50 vadem

25O vadem

1

100 vadem

4OO vadem

1 :4

150 vadem

45O vadem

1 : 3

TABEL 3

365 kc

: 5

TRAWLVISSERIJ - richtlijnen voor vislijnen

Mo torvPT"iofpn

750 - 1200 pk

1200 - 1600 pk

16^0 - 2300 pk

Diameter vislijn

21,8 mm

23,3 ram

26,1 mm

Minimum werkelijke
breekbelastinr"

25,3 tonf

28,0 tonf

35,9 tonf

Gewicht

168 kp1

1 91 kç

237 kp"

100 meter
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