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Kort introduksjon til hva modellene viser og hvordan kan vi bruke målingene
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Dimensjoner på tanken i Hirtshals

Rullende bunn med variabel hastighet

4 propeller á 64 kW gir 1 m/s (1,9 knop)
Skala 1:5 gir maks 4,5 knop
Skala 1:20 gir maks 12 knop

Noen vanlige spørsmål – og ditto svar!

Hva menes med strømningstank? Modellen står stille, vannet er i bevegelse!

Hvorfor har tanken rullende bunn? For å harmonisere vannhastighet og friksjon

Kan man vise effekt av sidestrøm? Nei, men f.eks. sveiper og telner kan skjevstilles
Kan vi ha små fisk i tanken? Naturligvis ikke (og vannet er rent ferskvann)

Kan man illustrere effekt av ujevn bunn? Til dels, ja (f.eks. med et rør på tvers)

Hvilken skala er mest brukt? Alt fra fullskala av sekker og andre komponenter til ned
mot skala 1:30. Jo mindre målestokk, desto større sjans for modell-feil.
Kan man teste annet enn trålmodeller? Absolutt, f.eks. tråldører, liner, teiner,
oppdrettsmerder, etc. Tanken er ellers utstyrt med bølgegenerator, en rekke måleceller (sensorer) og video-kameraer. Alle målinger lagres på data.

P Winger & G Legge 2006

Norges fiskerihøgskole

Tromsø

2.1 x 0.8 x 0.3 m

1.200

ca. 1985

Tro kopi i skala 1:10 av modelltanken i Nordsøcenteret i Hirtshals

Mange deler til modellene må spesial-lages på verkstedet

P Winger & G Legge 2006

MERK! Vi skal ikke ha noen produktreklame under vårt besøk i modelltanken, men både Skagerak Trål og Notbøteri, Mørenot og Refa Vonín er
med styringsgruppa og vi viser ting i tanken som er representert for alle 3.
I tillegg får vi inn et par 1:3 skala modeller av Tryggrista (Hvaler-rist fra
Åkrehamn Trålbøteri) og en rist fra Cosmos Trawl i Hirtshals.

På de neste slides vises noen eksempler på redskaper
som kan testes i modelltanken.

Hvor nøyaktig bør modellen være – kan vi stole på resultatene av målinger?

P Winger & G Legge 2006

Skala 1:6 av en Campelen 1800# forskningstrål

P Winger & G Legge 2006

1:10 skala modell av en fisketrål rigget med semicirkel gear

Dobbeltrål oppsett med reketrål

Bunntrål for industrifisk

Store pelagiske trål

Den norske versjonen av en snurrevadnot

Testing av ulike oppdrettsmerder

Forsøk med ringnot (snurpenot)

Prøvetakingstrål for å sjekke størrelse på fisk som tas med not

Noen enkle regler for å bygge en trål-modell.
Alle lengder skaleres i m
Alle arealer skaleres i m * m (m2)
Alle volum skaleres i m * m * m (m3)
Modellnett i PA tvunnet, helmaske
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Dersom vi velger modellskala 1:10, så blir alle lengder skalert 1/10 (10-1),
alle arealer (tråldører, gear, trådareal, ..) skalert 1/100 (10-2) og alle
volumer/vekter (fløyt, gear, …) skalert 1/1000 (10-3) av fullskala trålen.
Slepemostand i en trål er en av de viktigste parametere som
påvirker dens utseende og oppførsel under tråling. Det er derfor
veldig viktig at nettets areal blir riktig skalert:
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒊𝒊 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒊𝒊 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
=
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒊𝒊 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒊𝒊 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

Fordi utvalget av modellnett er (må være) begrenset, så må
man tilpasse modellen til de varianter som ligger nærmest.
Her brukes en «skaleringsfaktor»:
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∗

Tauefart på modellen blir:
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( med skala 1:10 vil 2 knop i full skala tilsvare ca. 0,6 knop (0.33 m/s) i tanken

Noen enkle regler for å bygge en trål-modell.
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Dersom vi velger modellskala 1:10, så blir alle lengder skalert 1/10 (10-1),
alle arealer (tråldører, gear, trådareal, ..) skalert 1/100 (10-2) og alle
volumer/vekter (fløyt, gear, …) skalert 1/1000 (10-3) av fullskala trålen.
Slepemostand i en trål er en av de viktigste parametere som
påvirker dens utseende og oppførsel under tråling. Det er derfor
veldig viktig at nettets areal blir riktig skalert:
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Fordi utvalget av modellnett er (må være) begrenset, så må
man tilpasse modellen til de varianter som ligger nærmest.
Her brukes en «skaleringsfaktor»:
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∗

Tauefart på modellen blir:
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( med skala 1:10 vil 2 knop i full skala tilsvare ca. 0,6 knop (0.33 m/s) i tanken

Anta at vi har modellskala 1:10
Sammenhengene kan skrives slik:

𝐿𝐿𝑓𝑓
λ=
𝐿𝐿𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑓𝑓

Am = λ2

ρ𝑚𝑚
Fm = λ3ρ𝑓𝑓
𝐹𝐹𝑓𝑓

λ = Skalerings-faktor
L = Lengde
f = full skala
m = modell skala
A = Areal
F = Kraft

ρ = Vannets tetthet
V = Tauehastighet

Skalering av vannets hastighet
i modelltanken, Vm:
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑚𝑚 = 0,5
λ

Modellen skal være en tro kopi av fullskala versjonen,
og jo større skaleringsfaktor, desto mer utslag gir små unøyaktigheter

Fra de riktig gamle dage: Eksempel på et måleskjema under forsøk med en 1:10 skala trål.
Merk at alle tallene omsettes til fullskala verdier

RIGGING
TAUEFART
HØYDE

NR
KNOP

MIDTEN,

M

VINGESPISS, M
DØRENE,

M

AVSTAND OVERTELNE, M
DANLENO,

M

BELASTNING PR SIDE, TONN

SLEPEMOTSTAND OG ENERGIFORBRUK

Fartøyets hovedmaskin må ha nok propell-skyvekraft til å overvinne to typer motstand: a) Fartøymotstand og b) Trålmotstand. I praksis er
det slik at jo mer motorkraft vi tar ut for å skyve fartøyet fram, desto mindre kraft vil vi ha igjen til å slepe trålsystemet med

Trålmotstand kan brytes ned til følgende komponenter:
1) Motstand av slepewirene
2) Motstand av tråldørene + sveipene
3) Motstand av trålnot, fløytkuler og grunntau (gearet)
Eksempelvis for en tråldør vil regnestykket reelt se slik ut:
Cd x ρ/2 x V x A = Newton (og 1N = 1/9,81 kp), der
Cd = Empirisk motstandskoeffisient (0.3-0.8, avhengig av angrepsvinkel),
ρ = Vannets tetthet (1020 kg/m2)
V = Tauehastighet (ms-1).
A = Areal av døra (m2)
Svært forenklet kan vi si at den hydrodynamiske motstanden er:
A’ x V2, der A’ = projisert areal av et objekt og V = tauefarten.
Når vi øker tauefarten til en trål (med et gitt projisert areal), vil motstanden øke eksponensielt med faktoren V2.
Tenker vi oss en dobling i tauefart fra 2 til 4 knop, så vil motstanden øke med en faktor på x4. På tilsvarende måte vil
oljeforbruket øke eksponentielt med økning hastighet, og forklarer hvorfor det koste ”flesk” å belaste maskinen hardt.

Effektivitet på tråldører måles som CL/CD. Vi ønsker denne brøken så stor som mulig – MEN innenfor praktiske
grenser. Vi ser derfor først og fremst etter maksimal spredekraft (CL) og må vurdere de angrepsvinkler som gir
en stabil dør for å unngå (store) variasjoner i sveipevinkler og trålens åpningen.

Denne tråldørtypen har vært mye brukt i Norge,
spesielt i vårt rekefiske.

Døra har krumform for økt CL og V-knekk (for enklere
«skyting») og den har sluse for å redusere CD.

Merk at CL øker fra 25o til ca. 36o i angrepsvinkel.
Utover denne vinkel avtar den (CL ). CD øker
gradvis over hele måleserien. 36o angrepsvinkel
gir god bunnstabilitet for denne døra og
effektiviteten god.

Alle komponenter i et trålkompleks bidrar til motstand (=olje-forbruk) i form av hydrodynamiske krefter og friksjon (bunntrål)

Ser vi på en «typisk» kyst-reketrål (1 trål), så vil total slepemostand fordele seg slik:
-

Slepewirene:
Tråldørene:
Sveipene:
Grunntauet/gearet:
Fløytkulene:
Trålnota (nettet):

7-8%
15-16%
?%
6-7%
2-3%

65-70%

Motstand av trålnota: Dersom vi tenker oss en gitt trålstørrelse, så vil reduksjon av maskestørrelse gi økt
motstand. For en gitt maskestørrelse, vil økt trådtykkelse gi økt motstand. I begge tilfeller økes massen og
det totale trådareal. Dette forholdet kan vi forklare med begrepet soliditet:
Soliditet (av nett): Sn = 4 x d/lm , der d = diameter (mm) og lm = maskevidde (mm)
Tråd og maskestørrelse I torsketrål
Tråddiameter, d (mm)
Maskelengde, lm (mm)

Soliditet, Sn

4

155

0,10

I reketrål
2

40

0,20

Eksempel med noen gitte paneler:
Foruten soliditet vil motstand av gitt
nettpanel avhenge av vinkel i forhold til
strøm-retning, fellingsgraden og
Reynolds tall for en tråd.

Stikkord for visninger i modelltanken;
Reduksjon av Bifangst og Energiforbruk

Skala 1:10 trål

1) Lang Nordmørsrist i 4-panels seksjon, rist i 30o vinkel.
2) Ekstra seksjon med kvadratmasker og store masker/hull i overpanel
3) 0,5/1,5 m avstand mellom fiskeline og bunn

Skala 1:12 trål

1) Reketrål med nedkortet belg, dvs. brattere skjæring
2) Reketrål med pelagiske dører og liten sveipekontakt
3) Reketrål med semi-sirkel grunntau (gear)

Skala 1:3 seksjoner

1) Visninger av 1:3 skala modeller av Tryggrist og Cosmos-rist

Og først som sidst: Vi teller på dansk, ikk’ oss’?

• 10 = ti
• 20 = tyve
• 30 = tredve
• 40 = førr
• 50 = halvtres
• 60 = tres
• 70 = halvfjers
• 80 = firs
• 90 = halvfems
• 100 = hundre

1 snes = 20 stk
• 2½ = halvtredje og 2½ x 20 = 50: “halvtredje snese” = Halvtres
• 3 x 20 = 60: Tre snese = Tres
• 3½ = halvfjerde og 3½ x 20 = 70: “halvfjerde snese” = Halvfjers
• 4 x 20 = 80: Fire snese = Firs
• 4½ = halvfemte og 4½ x 20 = 90: “halvfemte snese” = Halvfems

Hørt i butikken: “Det blir så fem-og-halvfems kroner og fem-og-tres ører” (Altså: Kr. 95,65).

