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I.

INLEIDING

1.1.

Doel van het onderzoek

Als vervolg op de beproevingen met het prototype van de vangstsorteerder voor platvis in 1977 en 1978 (zie rapport TO 78-01),
werd medio 1979 besloten deze proefnemingen te kontinueren aan
boord van een boomkorvaartuig met een voortstuwingsvermogen
van 885 KW (= 1200 pk).
Nagegaan zou worden of de, bij dit voortstuwingsvermogen, aan
boord gebrachte vangst (qua hoeveelheid en samenstelling anders
dan bij 505 KW (= 685 pk) voortstuwingsvermogen) ook door de
machine "verwerkt" kon worden.
In deze periode, van 12 november tot en met 19 december 1979»
zouden overlevingsproeven centraal staan, hetgeen voor de bestu
dering van diverse arbeidskundige aspekten geen belemmering
behoefde te zijn.
Deze periode had tevens als doel om, ter afsluiting van het
projekt, een gefundeerde mening te kunnen vormen over de
mogelijkheden en de toepasbaarheid van een "vangstsorteerinstallatie" aan boord van boomkorvaartuigen.
1.2.

Aanpak van het onderzoek

Om de voordelen van een vangstsorteerinstallatie ook met enig
cijfermateriaal te kunnen staven, werd vóór het bovengenoemde
onderzoek aanving een reis op het voor het onderzoek uitgekozen
boomkorvaartuig meegemaakt.
De procedure van de "normale" verwerkingsmethode werd in schema
gezet, en diverse kwantitatieve gegevens verzameld.
Dit werd ook gedaan in de periode dat de vangstsorteerder aan
boord van het vaartuig stond.
Een vergelijking van de beide procedureschema's met daarbij de
diverse kwantitatieve gegevens zal de voordelen van de vangst
sorteerder aanzienlijk kunnen verduidelijken.
Na overleg werd besloten om de proefnemingen met de installatie
aan boord van de "Rose-Marie" KW-3^ (1200 pk) uit te voeren.
II.

HUIDIGE VERWERKINGSMETHODIEK

II»1

Verwerkingsgrocedure

Medio oktober 1979 werd, ter bestudering van de verwerkings
methodiek alsmede het verzamelen van diverse kwantitatieve
gegevens, een reis op schol met de KW jk naar de Jutland-Bank
meegemaakt.
Omdat de visserij op schol daar, met de boomkor, een relatief schone
visserij is, wordt de vangst niet los aan dek maar in gereedstaande
kisten gestort. De verwerkingsprocedure bij deze visserij wijkt
dan ook iets af van de "normale" boomkorvisserij op platvis.
In figuur 1 zijn beide procedures in een schema weergegeven.
Nadat de vistuigen weer voor de volgende trek overboord zijn
gezet beginnen de opvarenden met het verwerken van de vangst.
In figuur 2 is een overzicht van het werkdek van de KW Jk weer
gegeven.
Vanuit de kisten wordt het meegevangen grove vuil verwijderd, en
de vangst wordt gelijkmatig over de benodigde kisten verdeeld.
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Dit wordt gedaan door twee opvarenden, één voor de bakboord- en
de ander voor de stuurboordsvangst. Zij staan dan veelal in een
gebukte houding.
Hierna worden de gevulde kisten naar de sorteer/striptafel
gesleept. Dit gebeurt door twee man, die hiervoor een sleephaak
gebruiken. Het verslepen gebeurt ook niet in een optimale
houding. Dit komt enerzijds door de beperkte lengte van de
sleephaak en anderzijds doordat zij zich steeds "schrap"
moeten zetten vanwege de scheepsbewegingen (rollen en stampen).
Voor het sorteren en strippen van de vangst wordt de inhoud
van twee kisten op de sorteer-/striptaf»l»leeggestort.
Het tillen van de gevulde kisten wordt altijd door twee man
gedaan.
Deze reis bestond de bemanning uit vijf man. Voor het verwer
ken van de vangst waren dus vier man beschikbaar.
De marktwaardige vis wordt gestript en in manden gedeponeerd
die staan opgesteld tussen de sorteer-/striptafel en de visspoelmachine. Is er een mand volgestript dan wordt deze, door
de twee opvarenden die er het dichts bij staan (zie figuur 2),
in de vulopening van de spoelmachine geledigd.
De gestripte vis wordt na het spoelen weer in een mand opge
vangen, en door één van de opvarenden naar het luikhoofd van
het visruim gesleept. Ook dit verslepen gebeurt veelal in een
gebukte houding.
Als de gehele vangst verwerkt is staande manden gestripte en
gewassen vis bij het luikhoofd gereed om in het visruim te wor
den neergelaten (met een lier).
In het visruim wordt de vis in kisten opgeijsd en deze worden
in de keeën zeevast gestuwd.
Ter afsluiting van de verwerkingsprocedure wordt de ongewenste
bijvangst e.d. overboord gewerkt (niet te kwantificeren licha
melijke arbeid).
Bij een op elkaar ingespeelde bemanning, wat op de KW
het
geval was, is het duidelijk waarneembaar dat de diverse taken,
voortvloeiend uit het verwerkingsproces, zo goed mogelijk ver
deeld zijn. Ieder heeft zijn eigen plaats en taak, dit bevor
dert de kontinuïteit in de procesgang.
Bezien we echter het procedure schema en het overzicht van het
werkdek van de KW Jk (figuur 1 en 2) dan is daaruit duidelijk
waarneembaar dat ten gevolge van deze routing van de vangst de
werkomstandigheden voor de opvarenden verre van ideaal te
noemen zijn. Voornamelijk het optillen van de met vis gevulde
kisten en manden zijn handelingen die, in een onnatuurlijke
houding mede ten gevolge van de scheepsbewegingen, het menselijke
lichaam zwaar en ongunstig belasten (rugklachten op relatief
jonge leeftijdl). Al deze handelingen zijn repeterend.
Gemiddeld om de 1 1/2 à 2 uur komen zij voor, en duren ca. 1530 minuten.
Uit het verdere betoog zal blijken dat veel van de lichamelijke
zware arbeid door een vangstsorteerinstallatie kan worden over
genomen.
Het verwerkingsproces bij een "normale" platvisreis (op tong en
schol) gebeurt op analoge wijze als hiervoor beschreven (zie
figuur 1), echter met die uitzondering dat de vangst uit de
netten niet in gereedstaande kisten maar los aan dek wordt
gestort.
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Het sorteren, in manden, van de marktwaardige vis uit de vaak
kompakte vangstmassa doen de opvarenden of op hun knieën of
in een gebukte houding. Het is juist deze arbeid, welke niet
in cijfermateriaal is weer te geven, die door de opvarenden
als het meest fnuikend wordt ervaren.
II.2

Enige kwantitatieve gegevens

Tijdens de meegemaakte scholreis werden 220 kisten marktwaar
dige vis gevangen (de bruto-vangst bedroeg ca. 300 kisten).
Het zal duidelijk zijn dat de lichamelijke arbeid voor het
verwerken van de vangst in zijn totaliteit niet is te kwan
tificeren. Een indikatie is echter wel te geven. Hiervoor wordt
het verwerkingsproces opgesplitst in een aantal deelwerkzaamheden, waarvan de arbeid wel in cijfermateriaal is weer te
geven.
Deze deelwerkzaamheden zijn:
1.
Het verslepen van de kisten met vangst naar de sorteer-/striptafel onder de bak.
2.

Het ledigen van de kisten met vangst op de sorteer-/striptafel.

3.

De manden met gestripte vis ledigen in de spoelmachine.

k.

Het verslepen van de manden met gespoelde vis naar het
visruim-luikhoofd.

ad.1. De gemiddelde afstand waarover een kist met vangst moet
worden versleept naar de sorteer-/striptafel bedraagt
5.5 meter. Het gewicht van een met vangst gevulde kist
is ca. ^5 kg.
De onbekende faktor bij het verslepen is de optredende
wrijvingscoëfficiënt "f" tussen de kist en het dek van
het vaartuig. Deze kan, afhankelijk van de omstandigheden,
nogal variëren. Als aanname wordt een gemiddelde waarde
van "f" op 0,25 gesteld.
Arbeid=aantal kisten x gewicht x afstand x f
A1 = 300x^5x5,5*0,25 = l8562A5_kgfm
ad.2. De hoogte van de sorteer-/striptafel bedraagt 0,9 m (tilhoogte).
Arbeid=aantal kisten x gewicht x tilhoogte
A2 = 300x1+5x0,9 = 1215Q=kgfm
ad.3. De vulopening van de spoelmachine bevindt zich op een
hoogte van 1,1 m boven het dek (tilhoogte).
Het gewicht van een met gestripte vis gevulde mand bedraagt
ca. i+2,5 kg.
Arbeid=aantal manden x gewicht x tilhoogte
A? = 220x^2,5x1,1 = I02§5_kgfm
ad.1*. De afstand waarover de met gespoelde vis gevulde manden
moeten worden versleept bedraagt ca. 3 meter.
Ook hier wordt de wrijvingscoëfficiënt "f" tussen vis
mand en dek op 0,25 gesteld.
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Arbeid=aantal manden x gewicht x afstand.x f
Ak = 220x^2,5x3x0,25 = 2012A5=kg|m
De totale arbeid van de deelwerkzaamheden bedraagt £a = 48010 kgfm
De arbeid voor één kist verwerkte vis is dan:
48010
_0 , „
A
= "22Ö" = ili-fefilï
Nogmaals wordt er op gewezen dat deze arbeid per kist verwerkte
vis slechts een indikatie is, en daarom als norm volstrekt niet
mag worden gehanteerd. De inrichting en uitrusting van boomkorvaartuigen kan deze indikatie aanzienlijk beinvloeden. Ze kan
hierdoor hoger of lager uitvallen.
Vanwege het repeterend karakter van de werkzaamheden aan boord
van een vissersvaartuig, is de verwerkingsduur voor de opvarenden
een belangrijke faktor. De mogelijkheid tot het sneller ver
werken van de vangst impliceert voor de opvarenden een langere
rustperiode tussen twee "trekken". Het is daarom dat, tijdens
de meegemaakte scholreis, getracht is een aantal verwerkings
tijden te registreren. Dit ook ter vergelijking met de verwer
kingstijden, na het installeren van de vangstsorteerder aan
boord. Ook hier moet volstaan worden met het geven van "indikatietijden". Uit de verschillende tijdregistraties bleek dat, bij
vergelijkbare hoeveelheden vangst, de verwerkingstijden nogal
uiteen liepen. De oorzaak hiervan is velerlei. De belangrijksten
zijn echter:
a)

Het verwerken van vergelijkbare hoeveelheden vangst gaat
bij goed weer aanzienlijk sneller dan onder slechte weers
omstandigheden.

b)

Bij gelijke hoeveelheden (van diverse trekken) kan de
samenstelling van de vangst nogal variëren. Het gevolg
is dat de ene keer de vangst "bewerkelijker" is dan de
andere keer.

Van deze reis, waarvan de weersomstandigheden matig tot slecht
waren, kan voor de verwerkingstijd van de vangst de volgende
indikatie worden gegeven.
Bij een bruto vangst van ca. 20 manden (aan marktwaardige vis
ca. 15 manden) bedroeg de verwerkingstijd ca. 40-45 minuten.en
bij een bruto vangst van ca. 12 manden (netto 9 manden vis) bedroeg
deze ca. 30 minuten. De vis staat dan gereed om in het visruim
te worden neergelaten om geijsd en gestuwd te worden.
Inklusief het halen en weer uitzetten van de vistuigen en de
werkzaamheden aan dek én in het visruim zijn de opvarenden bij
een dergelijke vangst ca. één uur tot vijf kwartier aan dek.
III

OMSCHRIJVING VAN DE VANGSTSORTEERINSTALLATIE

III-1 Uitgevoerde_modifikaties_en aangassingen
Bij het weer bedrijfsgereedmaken van het prototype van de vangst
sorteerder bleek dat de plaatstalen reservoirs voor de komende
beproevingsperiode niet meer bruikbaar waren.

Besloten werd deze zodanig te repareren en te "bekleden" dat ze
ieder geval de beproevingeperiode zouden kunnen doorstaan.
Hiervoor werden de reservoirs zowel aan de binnen- als buiten
zijde met hechthout betimmerd. Aan de binnenzijde werd speciale
aandacht besteed om deze zo vlak en glad en in de hoeken zo
rond mogelijk af te werken. Hierna werd het geheel van een polyesterlaag voorzien met daar overheen een verfsysteem.
Daar het prototype van de vangstsorteerinstallatie nu aan boord
van een zijkotter (i.p.v. een hekkotter) werd geplaatst,
moesten diverse eerder "op maat" gemaakte aanpassingen opnieuw
uitgevoerd worden. In plaats van dat de verwerkingsband dwars
scheeps kwam te staan, zoals op de hekkotter, werd deze nu in
het verlengde van de opvoerband gezet (langsscheepse richting).
Voor de watervoorziening van de vangstsorteerinstallatie werd in
de machinekamer een 3" zelfaanzuigende centrifugaalpomp, aan
gedreven door een 4 KW elektromotor, geïnstalleerd. De aanzuigleiding van deze pomp is V'. Ook de 3" persleiding, vanaf de pomp
naar de installatie, werd speciaal aangelegd. De watervoorziening
voor de vangstsorteerinstallatie was nu zo optimaal mogelijk en
onafhankelijk van de, kwa kapaciteit, niet toereikende dekwaspompen (dit is op veel schepen het geval).
Het voorheen gehanteerde systeem om grote stenen uit de reservoirs
te verwijderen door het omhoogklappen van de zijwanden, is hier
niet meer toegepast. De waterdichte afsluiting van de zijwanden
was te kwetsbaar. Van het gemodificeerde prototype was van één
reservoir de bodem wegneembaar. Deze wegneembare bodemsektie is
voorzien van vier verzonken hijsogen. In het geval er een grote
steen in dit reservoir komt, wordt met behulp van de jomperdraad
de bodemsektie met steen uit het reservoir gehesen. Het dumpen
van de steen buitenboord en het terugplaatsen van de bodemsektie
is dan een eenvoudige zaak. In de praktijk is gebleken dat de
steen ook zonder wegneembare bodemsektie gemakkelijk verwijderd
kon worden, n.l. door om de steen een strop aan te brengen en
deze dan met behulp van de jomperdraad uit het reservoir te
hijsen (de huidige methode!).
Voor de keuze van het vaartuig is o.a. mede bepalend geweest de
benodigde aanpassingen aan het schip om de vangstsorteerder te
kunnen plaatsen. Op de KW Jk moesten de volgende voorzieningen
getroffen worden:
1)
Het aan de voorzijde inkorten van het luikhoofd boven het
visruim, om het plaatsen van de installatie tussen portaalmast en luikhoofd mogelijk te maken.
2)
Het verwijderen van een gedeelte van de gesloten zijwand
van de bak* om:
a) een toegang tot de ruimte onder het bakdek te verkrij
gen en
b) het afvoeren van de verwerkte vis naar het visruimluikhoofd mogelijk te maken.
3)
Het verplaatsen van de twee jomperblokken, in de portaalmast, zodat de kuilen in de reservoirs konden worden
geledigd.
* Op de huidige boomkorvaartuigen (ook bij de nieuw te bouwen
schepen), ingericht als zijkotter, zal het plaatsen van een
vangstsorteerinstallatie de toegang tot de ruimte onder het
bakdek (verwerkingsruimte) grotendeels afsluiten. Dit is een
belemmering voor de vrije toegang tot de verwerkingsruimte en
veelal ook tot het magazijn. Kompromisoplossingen bij bestaande
schepen zijn echter mogelijk en bij nieuwbouw behoeven belemmerin
gen in het geheel niet aanwezig te zijn.
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III-2 Opstelling van de vangstsorteerder
In figuur 3 is weergegeven hoe de vangstsorteerder aan boord van
de KW Jk stond opgesteld.
Zoals reeds gezegd staan de reservoirs, met daartussen de opvoerband,
tussen de bak en het luikhoofd boven het visruim. Het einde van
de opvoerband, waar ook de aandrijving zit, bevindt zich onder het
bakdek. In het verlengde van de opvoerband is de verwerkings
band geplaatst. Aan deze band (aan bakboordszijde) is de waterverdeelinrichting opgehangen. Tijdens de beproevingen is gebleken
dat deze plaats voor de waterverdeelinrichting ongunstig is
(neemt teveel ruimte in en beperkt de mogelijkheden van het sor
teren e.d. aan de opvoerband).
Op de verwerkingéband was een deling aangebracht met als doel,
na sortering en bewerking, een scheiding te creëren tussen markt
waardige vis en ongewenste bijvangst e.d. Aan het einde van de
verwerkingsband wordt het bewerkte marktwaardige deel van de
vangst via een speciaal gekonstrueerde geleidingskonstruktie in
de visspoelmachine toegevoerd, die dwarsscheeps stond opgesteld.
De ongewenste bijvangst e.d. wordt, aan het einde van deze band,
door een "flexibele" kunststof pijp met behulp van watertransport
naar zee afgevoerd.
Het bleek al vrij snel dat grote hoeveelheden meegevangen grond
vuil niet door de afvoerpijp verwerkt kon worden. Ter vervanging
hiervan werd een plaatstalen goot aangebracht. De ongewenste
bijvangst moest dan met behulp van watertransport gemakkelijk
af te voeren zijn. Ook deze oplossing beantwoordde niet aan de
verwachtingen. Het installeren van een transportband voor de
afvoer van de ongewenste bijvangst bleek in dit geval de oplossing
te zijn.
Hetgeen reeds uit voorgaande beproevingen (1977 en 1978) was
duidelijk geworden kwam hier in nog sterkere mate naar voren,n.l.
dat de verwerkingsband te smal was. De "deling" van de band bleek,
bij deze langsscheepse opstelling, vooral de verwerkingsduur
nadelig te beïnvloeden. Het opvoeren van de vangst over de volle
breedte van de opvoerband naar ca. de halve breedte van de ver
werkingsband was hiervan de oorzaak.
De "deling" werd dan ook verwijderd, zodat de volle breedte van
de verwerkingsband ter beschikking kwam voor de opgevoerde vangst.
De marktwaardige vis werd hier uitgesorteerd, gestript en in
gereedstaande manden gedeponeerd.
De visspoelmachine werd tegen de zijwand van de bak geplaatst.
Nu kon ook de volle breedte van de verwerkingsband voor de afvoer
van de ongewenste bijvangst naar de afvoerband benut worden.

IV

VERWERKINGSMETHODIEK MET PROTOTYPE VANGSTSORTEERINSTALLATIE

Zoals reeds uit het voorgaande duidelijk is geworden was de opstel
ling en voornamelijk de uitvoering van het "verwerkende" gedeelte,
van de vangstsorteerder, na de opvoerband nog verre van optimaal.
Bij dit prototype was het slepen met en optillen van manden met
vis nog geen verleden tijd. Diverse aanbevelingen (en uitbreiding
van het systeem) waren reeds na de beproevingen in 1977 en 1978
naar voren gebracht.
Om diverse
redenen konden alleen maar de meest noodzakelijke
wijzigingen aan het prototype worden uitgevoerd.
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IV-1 Verwerkingsprocedure
Tijdens het halen van de vistuigen wordt de waterinstallatie voor
de vangstsorteerder reeds aangezet. Voldoende water in de reser
voirs bevordert namelijk de kontinuïteit van het opvoeren van de
vangst.
Als de beide netten weer voor de volgende trek overboord zijn
gezet, wordt de opvoerband in bedrijf gezet. Doordat de opvoerband is geperforeerd met een doorlaatpercentage van ca. 50$,
zal het water met het fijnere bodemmateriaal zoals zand en slib,
er door heen zakken. De vangst e.d. blijft op de band achter en
wordt opgevoerd naar de verwerkingsband. Door de kontinue water
stroom wordt het afgescheiden zand en slib over het dek naar
buitenboord afgevoerd.
Aan de verwerkingsband staan de opvarenden die uit de opgevoerde
vangst de marktwaardige vis sorteren en strippen. De gestripte
vis wordt, naar soort, in gereedstaande manden gedeponeerd om
naderhand te worden gespoeld in de visspoelmachine. Het op de
verwerkingsband achtergebleven grondvuil e.d. wordt via de
afvoerband naar zee afgevoerd.
Vanwege de beperkte ruimte aan de verwerkingsband stond ook één
van de opvarenden aan de afvoerband. De achtergebleven markt
waardige vis werd hier door hem verwijderd en gestript.
Hetgeen ook uit voorgaande beproevingen met het prototype van
de vangstsorteerder was gebleken werd gedurende deze periode
bevestigd. Ten gevolge van de kontinue waterstroom in de reser
voirs werd de gehele vangst opgevoerd. Incidenteel moest men,
bij zeer "kompakte" en zanderige vangsten, het opvoeren wel
eens stimuleren (lostrappen).
Vooral aan boord van boomkorvaartuigen in de hogere vermogens
range zal dit incidentele "helpen" van de installatie niet altijd
vermeden kunnen worden.
Om reeds eerder genoemde redenen werd de gestripte vis op orthodoxe
wijze gespoeld, n.l. mand voor mand in de spoelmachine ledigen.
Na het spoelen van de vis wordt deze in manden naar het luik
hoofd van het visruim gesleept. Daarna worden de manden met
behulp van een elektrische "los-lier" in het visruim neergelaten.
De vis wordt dan in kisten opgeijsd en gestuwd in keeen.
IV-2

Ervaringen met de vangstsorteerinstallatie en enige kwanti
tatieve gegevens

Uit de hiervoor beschreven verwerkingsprocedure blijkt dat nog
niet alle ongunstige lichamelijke arbeid door dit prototype van
de vangstsorteerinstallatie is overgenomen. Dit werd voornamelijk
veroorzaakt doordat de vangstsorteerinstallatie en het vaartuig
niet "up-to-date" op elkaar waren aangepast.
Het essentiële van de vangstsorteerinstallatie, n.l. de reser
voirs met watertransport en de opvoerband, hebben bewezen ook
op dit schip, met een voortstuwingsvermogen van 1200 pk, te
voldoen.
Uit de procedurebeschrijving en het procedureschema, zoals in
figuur k is weergegeven, blijkt dat bij het werken met dit proto
type van de vangstsorteerinstallatie diverse te kwantificeren en
niet te kwantificeren deelarbeiden komen te vervallen.
Deze zijn o.a.:
1)
De opvarenden behoeven niet meer in een "slechte" houding
de marktwaardige vis uit de vangst te sorteren.
2)

Het verslepen van de marktwaardige vis naar de striptafel
vervalt, doordat de totale vangst automatisch op de ver
werkingsband wordt getransporteerd.
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3)

Het tillen en leegstorten van de manden c.q. kisten, met markt
waardige vis op de sorteer/striptafel, komt te vervallen»

Ondanks de beperkingen waren de opvarenden unaniem enthousiast over
de positieve invloeden van dit prototype op de werkomstandigheden.
Het effekt was niet alleen een verlichting van de lichamelijke
arbeid maar ook een sneller verwerken van de vangst.
Doordat de vangst rechtstreeks uit de met zeewatergevulde reservoirs
op de verwerkingsband wordt getransporteerd bleek dat bij relatief
"schone vangsten" de gestripte marktwaardige vis praktisch niet
meer gespoeld behoefde te worden.
Na het ledigen van de kuilen in de reservoirs, en het opnieuw uit
zetten van de vistuigen, kunnen de opvarenden praktisch alle sorteerwerkzaamheden e.d. onder het beschutte bakdek uitvoeren (bij de
orthodoxe werkwijze is dit niet het geval). Door de opvarenden werd
dit aspekt als zeer positief ervaren, vooral onder slechte weers
omstandigheden.
Het is gebleken dat als het vissen beëindigd is de reservoirs nog
voor een ander doel gebruikt kunnen worden. Zij doen dan dienst
als "berging" van de netten van beide boomkortuigen. Het voordeel
hiervan is dat tijdens het stomen bij slecht weer, de netten niet
meer zeevast gesjord behoeven te worden. Ook dit werd als een
positief punt ervaren.
De (ongunstige) lichamelijke arbeid die, ondanks de aanwezigheid
van dit prototype, nog verricht moet worden is:
1) Het slepen van de manden met gestripte vis naar de spoelmachine.
2) Het tillen en ledigen van de manden met gestripte vis in de
spoelmachine.
3) Het slepen van de manden gespoelde vis naar het luikhoofd van
het visruim.
ad.1)

De gemiddelde afstand waarover de manden met gestripte vis
moeten worden versleept naar de spoelmachine is ca. 1,3 m.
Het gewicht van een gevulde mand is ca. ^2,5 kg. De wrijvingscoëfficient "f" tussen mand en dek wordt gesteld op 0,25.
Arbeid/mand = gewicht x afstand x f
A/mand = *+2,5 x 1»5 x 0,25 =

ad.2)

De vulopening van de spoelmachine bevindt zich op een hoogte
van 0,9 m boven het dek (tilhoogte).
Arbeid/mand s gewicht x tilhoogte
A/mand = ^2,5 x 0,9 =
Sgf®

ad.3)

De gemiddelde afstand waarover de met gespoelde vis gevulde
manden moeten worden versleept bedraagt ca. 5 m.
Arbeid/mand = gewicht x afstand x f
A/mand = ^2,5 x 5 x 0,25 =

De totale arbeid, van deze twee deelwerkzaamheden, voor het verwerken
van één mand marktwaardige vis bedraagt:
A/mand = 102A2=kgfm
Vergelijken we dit met de benodigde arbeid voor één kist vis tijdens
de scholreis (Zie 11-2), dan is al een vermindering aan (ongunstige)
lichamelijke arbeid bereikt van circa 50#.
Ook hier wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de berekende deel
arbeid als een indikatie geldt.
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Na het beëindigen van de beproevingsperiode is de vangstsorteerinstallatie, op verzoek van de schipper van de KW Jk, aan boord
gebleven. Tijdens de eerste week onder volledig kommerciële
bedrijfsomstandigheden zijn tijden voor het verwerken van de
vangst opgenomen. Van een hoeveelheid bruto vangst is het per
centage marktwaardige vis, bij een normale platvisreis (tong,
e.d.), lager dan bij een specifieke scholreis. Een vergelijking
van verwerkingstijden is hierdoor niet geheel reëel.
Als indikatie echter worden van een viertal trekken, waarvan
de bruto vangst ca. 20 manden bedroeg, de verwerkingstijden
gegeven. De hoeveelheden marktwaardige vis van deze trekken
bedroegen respektievelijk ca. 6, 7» 8 en 10 manden. De bijbeho
rende verwerkingstijden (tot aan het visruimluikhoofd) waren
respektieveli jk 20, 2*f, 28 en 33 minuten (per mand marktwaardige
vis zijn de respektievelijke verwerkingstijden 3»33 - 3i^5 - 3i50
en 3,30 minuten).

V

TOEKOMSTVISIE

De van overheidswege uitgevoerde experimenten met een vangstsorteerinstallatie zijn een stimulans geweest voor de "ontginning
van een lang braakliggend arbeidsterrein".
Het is verbazingwekkend om te konstateren dat, hoewel de verdere
inrichting en uitrusting van de boomkorvaartuigen geheel up-todate is, "men" wat betreft het verwerken van de vangst in de
tijd van "Kniertje" is blijven steken.
Schijnbaar heeft in veel gevallen het uit- en inwendig mooie
van het huidige boomkorvaartuig gepreveleerd boven dit funktionele (en essentiële) aspekt.
De door het Technisch Bureau Verburg Holland B.V. te Colijnsplaat,
in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij, ont
wikkelde vangstverwerkingssysteem biedt de mogelijkheid van een
aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de
opvarenden. Ook wordt door het systeem van vangsttransport door
middel van een kontinue waterstroom in de reservoirs ("beschermd
model"), de kans tot overleving van de ondermaatse- en niet
marktwaardige bijvangst zo optimaal mogelijk gemaakt.
Mede dankzij de ervaringen met het prototype van de vangstsorteerinstallatie, heeft bovengenoemde firma de aspekten arbeidsverbetering en het "sparen" van ondermaatse vis in de kommerciële
uitvoering van het systeem goed kunnen laten uitkomen.
De uitvoering van het vangstsorteersysteem in duurzame materialen,
zoals met glasvezel versterkt polyester en zeewaterbestendig
roestvrijstaal, biedt een grote zekerheid met betrekking tot de
levensduur van de installatie. Zowel de fabrikant als de gebrui
ker zijn hierbij gebaat. Ervaringen, met een in enigermate
vergelijkbaar type installatie toegepast aan boord van garnalenvaartuigen, hebben geleerd dat dergelijke zaken het sukses van de
machine in hoge mate beïnvloeden.
In de definitieve konceptie van de vangstsorteerinstallatie gaat
alle, te kwantificeren, lichamelijk ongunstige arbeid tot het
verleden behoren.
Het "systeem" zou, aan boord van een nieuwbouw boomkorvaartuig,
er als volgt uit kunnen zien:
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De opgevoerde vangst kan, afhankelijk van de mogelijkheden
e.d., op één of op twee verwerkingsbanden worden getranspor
teerd. Deze banden worden voor de opvarenden op een juiste
werkhoogte gesteld. Zij kunnen aan deze band (of banden)
de marktwaardige vis uit de opgevoerde vangst sorteren en
strippen. Aan het einde van de verwerkingsband(en) wordt
ongewenste bijvangst e.d. via een vuilafvoerband naar
buitenboord afgevoerd. Op een hoger niveau dan de verwerkingsband(en) wordt nog een transportband opgesteld die de
gestripte vis naar de spoelmachine afvoert.
In het algemeen is het zo dat de marktwaardige vis uit meer
dan één soort bestaat. Gemengd afvoeren naar de spoelmachine
houdt in dat op een later tijdstip in de verwerkingscyclus
een sortering moet plaatsvinden. De scheiding naar soort
ter plaatse aan de verwerkingsband(en) is het meest logische.
Verwezenlijking hiervan hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Aan de afvoerband naar de spoelmachine kunnen een aantal
kantelbare opvangbakken worden gehangen waarin de diverse
soorten gestripte vis worden gedeponeerd, uitgezonderd die
ene soort die als eerste de gehele cyclus zal doorlopen.
Nadat de totale vangst is opgevoerd en gestript kan één
van de kantelbare reservoirs met een bepaalde vissoort op
de afvoerband naar de spoelmachine worden geledigd. Dit
gebeurt dan zo soort na soort.
Vanuit de "speciale" spoelmachine, die onder de verwerkingsband/c.q. tussen de beide verwerkingsbanden in staat,
wordt de vis via een transportband naar een voorraadbak in
het visruim afgevoerd. Meestal worden vier verschillende
soorten vis aangevoerd, dus vier voorraadbakken in het vis
ruim zouden voldoende moeten zijn.
De gehele verwerking en afvoer van de vangst in het vis
ruim kan bij nieuwbouw boomkorvaartuigen onder het bakdek
worden verwezenlijkt.
Reeds enkele malen is in dit schrijven geattendeerd op een aan
passing van het boomkorvaartuig bij de eventuele installatie
van een vangstsorteersysteem.
Voor bestaande boomkorvaartuigen kunnen de aanpassingen nogal
ingrijpend zijn om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.
Om een aantal te noemen:
1)

Het "afsluiten" van de bak door de vangstsorteerinstallatie
is een belemmering voor:
a. het afvoeren van de gespoelde vangst naar het visruimluikhoofd en
b. het verslepen van een nieuw boomkornet naar dek, als
de ingang van het magazijn zich onder de bak bevindt.
Voorzieningen zullen getroffen moeten worden om één en
ander toch mogelijk te maken.

2)

Het eventueel verplaatsen van het visruimluikhoofd als
blijkt dat deze het plaatsen van een vangstsorteerinstallatie
in de weg staat.

3)

Het installeren van minimaal een 3" zelfaanzuigende centrifugaalpomp (aanzuigleiding k").

k)

Het verplaatsen van de jomperblokken zodanig dat de kuilen
van de netten in de reservoirs geledigd kunnen worden.
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Bij het plaatsen van een vangstsorteerinstallatie op nieuw te
bouwen boomkorvaartuigen kunnen al deze zgn. "aanpassingen" reeds
in het ontwerp van het vaartuig worden opgenomen. Eén en ander
moet wel in overleg met de Scheepvaart Inspectie gebeuren.
Op dit ogenblik is o.a. aan boord van nieuwbouw boomkorvaartuigen
te zien dat het magazijn (speciaal voor grote en zware onderdelen)
niet meer onder de bak maar vlak voor de brug is gesitueerd.
Ook wordt de gestripte en gewassen vis al bij diverse schepen
onder het bakdek via een goot in het visruim gebracht.
NABESCHOUWING
üit de diverse proefnemingen onder bedrijfsomstandigheden met de
vangstsorteerder voor platvis, kan gekonkludeerd worden dat het
ontwikkelde systeem in grote lijnen aan de verwachtingen heeft
beantwoord.
De diverse op- en aanmerkingen aangaande de werking en uitvoering
van de installatie e.d. worden'in de conceptie van het eerste
kommerciële type verwerkt.
Niettegenstaande diverse kritische geluiden over de installatie,
van de kant van het bedrijfsleven, zoals het verlies aan dekruimte e.d., is toch duidelijk merkbaar dat belangstelling aan
wezig en deze zelfs groeiende is. Dit wordt onderschreven door
het feit dat de eigenaars van nieuw te bouwen boomkorvaartuigen
nu reeds diverse voorzieningen en wijzigingen in het schip laten
aanbrengen om eventueel in een later stadium een vangstsorteerinstal
latie zonder problemen te kunnen laten plaatsen.
Gezien de soms exceptionele omstandigheden die in het boomkorvisserijbedrijf voorkomen zal het onontkoombaar zijn dat er zich
situaties voor kunnen doen waarbij de machine wel eens een
"handje geholpen moet worden". Ervaringen van de opvarenden van
de KW 3*t, met het prototype van de vangstsorteerder, hebben uit
gewezen dat deze door hen incidenteel te verrichten arbeid ver
waarloosbaar is (dit gezien ten opzichte van de verlichting in
arbeid die deze machine geeft).
In verband met door vissers te stellen specifieke eisen aan het
vangstsorteersysteem (bijv. voor de matten-vissers) is het niet
ondenkbaar dat hiervoor speciale modifikaties aan de machine uit
gevoerd moeten worden.
Een goede samenwerking, en uitwisseling van gegevens en ervaringen,
is hiervoor zowel voor de visserman als de fabrikant een vereiste.
Ondergetekende is de stellige mening toegedaan dat als het accent
bij nieuwbouw nu eens wat meer op de diverse funktionele aspekten kwam te liggen dan, zoals in de meeste gevallen, op het "in
en uitwendig mooie" van het vaartuig, er wat betreft het finan
ciële aspekt voor aanschaf van een vangstsorteerinstallatie geen
"problemen" meer behoeven te zijn.
Tot slot wil de Afdeling Technisch Onderzoek van het Rijksinstituut
voor Visserijonderzoek zijn dank uitspreken aan de ontwerper
en konstrukteur van de vangstsorteerinstallatie, de heer A.L.
Verburg. Ook gaat de dank uit naar de rederij M. van Duyn, en
de opvarenden, van de KW 3^» die het beproeven van de vangst
sorteerinstallatie tijdens deze laatste periode met raad en daad
gesteund hebben. Diverse kritische op- en aanmerkingen hunner
zijds zijn dan ook in dank aanvaard.
IJmuiden, 25 april 1980
/ML

ing. A. Verbaan
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VERWERKINGSPROCEDURES

Specifiek scholvisserij

Platvis algemeen (tong en schol)

* zware repeterende lichamelijke arbeid
in een onnatuurlijke houding.

FIGUUR 1
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FIGUUR k
VERWERKINGSPROCEDURE (met het prototype van de vangstsorteerinstallatie)

• zware repeterende lichamelijke arbeid in een onnatuurlijke houding.
N.B.Bij de definitieve uitvoering van de vangetsorteerinstallatie,
zoals nu wordt gebouwd, én waarvan de eerste is voor dhr* Bolt van
ZK-57» vervalt ook deze zware lichamelijke arbeid.

