Instituut voor Landbouw en
Visserijonderzoek
Eenheid: Dier - Visserij
Ankerstraat 1
B-8400 Oostende, België
Tel.: +32 59 342250
Fax: +32 59 330629
www.ilvo.vlaanderen.be

VERSLAG EXPERIMENTEN
DELMECO GARNALENPULS

Sectie Technisch Visserijonderzoek
Hans Polet
(Coördinator)
hans.polet@ilvo.vlaanderen.be
Eddy Buyvoets
(Vistuig - Zeereizen)
eddy.buyvoets@ilvo.vlaanderen.be
Fernand Delanghe
(Technische ondersteuning - Zeereizen)
fernand.delanghe@ilvo.vlaanderen.be
Jochen Depestele
(Ecologie - Dataverwerking)
jochen.depestele@ilvo.vlaanderen.be
Norbert Van Craeynest
(Vistuig - Schipper)
norbert.vancraeynest@ilvo.vlaanderen.be
Christian Vanden Berghe
(Meetapparatuur - Zeereizen)
christian.vandenberghe@ilvo.vlaanderen.be
Els Vanderperren
(Strategie - Visserijtechniek)
els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be
Kevin Vanhalst
(Databeheer - Mediabeheer)
kevin.vanhalst@ilvo.vlaanderen.be
Johny Vanhee
(Visserijtechniek - Zeereizen)
johny.vanhee@ilvo.vlaanderen.be
Dirk Verhaeghe
(Projectondersteuning - Zeereizen)
dirk.verhaeghe@ilvo.vlaanderen.be
Bart Verschueren
(Technologie - Meetapparatuur)
bart.verschueren@ilvo.vlaanderen.be
Kim Sys
(Traceerbaarheid en duurzaamheid)
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be

	
  

EXPERIMENTEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DELMECO FISHING
TECHNOLOGY IN FUNCTIE VAN DE ONTWIKKELING VAN EEN
GARNALENPULSTUIG
Auteur: Bart Verschueren
Achtergrond
In het verleden werd er in de visserij wereldwijd geëxperimenteerd met elektriciteit.
Onderzoek naar de toepassing van een elektrisch (puls)veld in de sleepnetvisserij
op garnalen startte reeds in de late jaren 1960. Zowel in België, Duitsland,
Nederland als in de UK werden vistuigen aangepast en uitgerust met
pulsgeneratoren. Deze experimenten leverden vaak veelbelovende testresultaten
op. Het onderzoek duurde verder tot de jaren ’80, maar werd plots simultaan
gestaakt in de Noordzeelanden. Dit was het gevolg van een verbod op elektrisch
vissen, ingesteld uit angst voor overbevissing. In andere delen van de wereld echter
bleef de interesse voor het elektrisch vissen en het onderzoek ernaar voortduren. De
focus lag hierbij vooral op het verminderen van het brandstofverbruik en het
verhogen van de commerciële vangsten.
Het innovatieve idee om een elektrisch veld toe te passen in een selectief sleepnet
voor de visserij op grijze garnaal (Crangon crangon) werd eind de jaren ’90 voor het
eerst geopperd door het ILVO. Het basisidee is om via een soortspecifieke
elektrische puls garnalen op te schrikken van de zeebodem en niet-doelsoorten te
laten ontsnappen onderaan een net met verhoogde onderpees. De uitdaging bij dit
onderzoek was het vinden van een geschikte elektrische puls die een maximale
springrespons uitlokt bij garnalen en die andere soorten onaangeroerd laat. Een
grondige analyse van de ‘tail flip’ beweging van grijze garnaal in verschillende
elektrische velden leidde uiteindelijk tot het vastleggen van de ideale
pulsparameters.
De voorbije jaren werd deze kennis geïmplementeerd in een nieuw type vistuig. De
HOVERCRAN werd met succes uitgetest op het vaartuig O 191 en hiervoor
bekroond door WWF in de internationale Smart Gear competitie. Inmiddels vindt het
tuig navolging op de Nederlandse TX 25, HA 31, WR 40 en de Duitse SD 33.

Combipuls: platvis en garnalen
Delmeco Fishing Technology heeft zich de voorbije jaren in de visserijsector bewezen met het succesvol ontwikkelen
en toepassen van de pulsvisserij op platvis. Met het uitrusten van een reeks eurokotters groeide stilaan de noodzaak
om ook voor de pulsvisserij op garnalen een eigen systeem te ontwikkelen. Meerdere rederijen met eurokotters zijn
typisch gemengde bedrijven waarbij afhankelijk van de omstandigheden (seizoen, marktsituatie, …) omgeschakeld
wordt tussen de visserij op platvis en de visserij op garnaal. Voor de gemengde bedrijven die reeds met het Delmeco
pulssysteem gericht op tong vissen is het zeer wenselijk om met dit zelfde systeem ook eenvoudig te kunnen
overschakelen op garnaal. De aanpassing van het bestaande systeem naar een combipulsssysteem dat eveneens
geschikt is voor de garnalenvisserij vraagt de nodige ontwikkeling. Delmeco heeft voor het uittesten van de
aangepaste apparatuur beroep gedaan op de kennis van het ILVO. De resultaten van deze experimenten worden in
onderhavig verslag beschreven.
De ideale garnalenpuls*
Eerder ILVO onderzoek toonde aan dat een blokvormige gelijkstroompuls met een herhalingsfrequentie van 5Hz en
een pulsduur tussen 0,25 en 0,5ms, die een veldsterkte van ongeveer 30V/m induceert op de zeebodem tussen de
elektroden, het beste resultaat geeft om grijze garnalen te doen opspringen uit hun schuilplaats. Een kortstondige
hoge piekspanning (‘prik’), met steile opgaande en dalende flank is doorslaggevend om de gewenste
garnalenrespons uit te lokken (= simultane en opwaartse springbeweging) (zie figuur 1). Gedurende een blootstelling
van 0,4s aan deze puls met herhalingsfrequentie 5Hz krijgt een garnaal ongeveer 2 pulsen. Dit blijkt voldoende om
een garnaal op te schrikken van de zeebodem, waarbij ze opwaarts zwemt en gemakkelijk een verticale hoogte kan
bereiken tot 50cm boven de zeebodem. In de praktijksituatie met de HOVERCRAN worden draadvormige elektroden
van 1,5m lang gebruikt aan een vaarsnelheid van ca. 3 knopen. Hierbij staat een garnaal gedurende ongeveer 1
seconde bloot aan het elektrisch pulsveld en krijgt ze bijgevolg max. 5 pulsen van 0,0005s over zich heen. De korte
pulsduur en de zeer lage herhalingsfrequentie maken een geringe energie-input mogelijk (ca. 1kWh per vistuig)
ondanks de zeer hoge conductiviteit van zeewater (> 50.000μS/cm).

Figuur 1: Bovenaan rechts: Typische ‘ tail flip’ vluchtbeweging van grijze garnaal (Crangon crangon); Onderaan: Aan een elektrisch
pulsveld blootgestelde garnalen. Het elektrisch veld wordt aangelegd na 0,08 seconden, waarbij de garnalen uiterst snel geprikkeld
en gedwongen worden om op te springen vanuit de zeebodem. Na amper 0,4 seconden (ca. 2 pulsen) zijn de garnalen willekeurig
verspreid in het aquarium.

*Referentie: Polet H. 2003. Evaluation of Bycatch in the Belgian Brown Shrimp (Crangon crangon L.) Fishery and of
Technical Means to Reduce Discarding. PhD thesis, University of Ghent.
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Met draadvormige elektroden kan geen homogeen verdeeld elektrisch veld opgebouwd worden op de zeebodem. Dit
impliceert dat de intensiteit van het elektrisch veld varieert in functie van de afstand tot de elektroden (zie figuur 2).

Figuur 2: Simulatie van de verdeling van de elektrische veldsterkte rond een paar draadvormige elektroden (ø12mm; L∞; + en -) op
een onderlinge afstand van 60cm. De elektrische veldsterkte (V/m) neemt af met de afstand tot de elektrode.

Bijgevolg is de respons van een individuele garnaal sterk afhankelijk van zijn horizontale en verticale positie in het
elektrisch pulsveld. In het midden tussen 2 parallelle draadvormige elektroden is de elektrische veldsterkte het laagst.
Hierbij komt nog dat de oriëntatie van de garnaal ten opzichte van de elektroden bepaalt wat het kop-staart
potentiaalverschil en dus de springreactie zal zijn. Deze reactie is minimaal wanneer de garnaal evenwijdig ligt ten
opzichte van de elektroden en maximaal bij loodrechte oriëntatie. Bij de blootstelling van garnalen aan DC blokpulsen
van 5Hz en 0,5ms blijkt dat een elektrische veldsterkte van 4V/m reeds voldoende is om een geschikte springrespons
uit te lokken bij grote garnalen (ca. 6 cm lengte) die loodrecht georiënteerd liggen ten opzichte van de elektroden. Bij
een veldsterkte van 8V/m worden alle grote garnalen geprikkeld. Voor kleine garnalen (ca. 3 cm lengte) is een ietwat
hogere veldsterkte noodzakelijk, i.e. 6V/m. Bij 12 V/m reageren alle garnalen. Voor grote en kleine garnalen die
parallel georiënteerd zijn ten opzichte van de elektroden is respectievelijk 18 en 24V/m noodzakelijk om 100% reactie
op te wekken. Er moet benadrukt worden dat dit experimenten betreft in labo-omstandigheden. Praktijkervaring (O
191, TX 25, HA 31, WR 40 en SD 33) leert dat nog iets hogere veldsterktes (ca. 40V/m) meestal resulteren in een
optimale vangstefficiëntie.
Experimentenreeks 1 @ Delmeco
Een eerste verkennend experiment vond plaats op 27/03/2012 in Colijnsplaat met de testopstelling van Delmeco
Fishing Technology (zie figuur 3). Levende garnalen werden getransporteerd vanuit ILVO Oostende en ter plaatse
ondergebracht in een tank met zeewater. Alle experimenten werden uitgevoerd in een plexiglazen aquarium
(200*40*50cm) gevuld met zeewater uit de Oosterschelde. Saliniteit, temperatuur, noch geleidbaarheid van het
zeewater werden bepaald. Voor de testopstelling werden 2 standaard modules geïnstalleerd dewelke worden gebruikt
in de huidige pulssystemen voor tong. Het wekveld werd opgebouwd met 2 korte bronzen conductoren (L18cm;
ø28mm).

Figuur 3: Opstelling @ Delmeco Colijnsplaat: Links: Levende garnalen; Midden: Modules; Rechts: Bronzen conductor.
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Vaststellingen: Bij dit eerste experiment werden de garnalen blootgesteld aan suboptimale pulsparameters. Al snel
bleek het frequentiebereik van de Delmeco ‘tongmodules’ veel te hoog voor een goede garnalenrespons. Een te
snelle opeenvolging van pulsen resulteert in een onvolledige spiercontractie van de buikspieren van de garnalen, wat
leidt tot een inefficiënte, schokkerige beweging. De garnalen trappelden als het ware ter plaatse en kwamen amper
van de zeebodem af. De experimenten werden dan ook voortijdig beëindigd in afwachting van de elektrotechnische
aanpassing van de OWIP + modules.
Experimentenreeks 2 @ ILVO
Bij dit experiment werd met de apparatuur van ILVO (Marelec® pulsgenerator) een vergelijking gemaakt tussen twee
verschillende elektrodenopstellingen. Bij de eerste opstelling werden de elektroden parallel geplaatst met een
tussenafstand van 84cm en bij de tweede opstelling werd deze tussenafstand gehalveerd naar 42cm.
Instellingen puls:
-

Herhalingsfrequentie: 5Hz
Pulslengte: 0,5ms.
Pulsamplitude: Maximale instelling (= 100% output, deze instelling komt neer op een klemspanning van
ongeveer 70V).
Pulsvorm: Vaste blokvormige puls met steile opgaande en dalende flank.

Meetopstelling:
-

Polyester zeewatertank (600*150*50cm); Saliniteit: 34‰; Temperatuur: 16°C.
De elektrische veldsterkte en de klemspanning werden gemeten met een Tektronixg® Oscilloscoop type
TDS 1001B en een probe met 1cm afstand tussen de contactpunten.

Configuratie 1: 2 ILVO draadelektroden (L150cm; ø12mm) op een onderlinge afstand van 84cm.
Configuratie 2: 2 ILVO draadelektroden (L150cm; ø12mm) op een onderlinge afstand van 42cm.
Resultaten: Zie figuur 4

Figuur 4: Elektrische veldsterktes tussen en boven een elektrodenpaar bij 2 verschillende tussenafstanden.
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Vaststellingen: Met de Marelec® generator (in gebruik op de TX 25, HA 31, WR 40 en SD 33) op 100%
outputvermogen in combinatie met 2 ILVO elektrodes wordt meer dan genoeg elektrische veldsterkte opgebouwd in
het midden tussen de elektroden om alle garnalen (groot en klein, onafhankelijk van hun oriëntatie in het veld) te
stimuleren. Dit is ook het geval wanneer de elektroden op 84cm van elkaar geplaatst worden (> 50 V/m in het midden
tussen de elektroden).
Experimentenreeks 3 @ Delmeco
Opstelling met de aangepaste Delmeco OWIP (= centrale sturingsmodule)
Instellingsmogelijkheden puls:
-

-

Pulsfrequentie: Het tijdsinterval tussen 2 opeenvolgende pulsen is standaard 200ms en instelbaar in
sprongen van ±20ms.
Pulslengte: Deze is standaard 0,5ms en verder instelbaar in sprongen van ±0,04ms.
Pulsamplitude: Deze is stapsgewijs instelbaar van 0 - 255 (instelling 100 komt overeen met een
klemspanning van ca. 20V; de maximale instelling 255 komt overeen met een klemspanning van ongeveer
70V).
Pulsvorm: Vaste blokvormige DC puls met steile opgaande en dalende flank.

Meetopstelling:
-

Watermassa (200*40*50cm): brak water, geen saliniteit/temperatuur gemeten (zie figuur 5).
De elektrische veldsterkte en de klemspanning werden gemeten met een Tektronixg® Oscilloscoop type
TDS 1001B en een probe met 1cm afstand tussen de contactpunten (zie figuur 5).
Opmerking: Bij de volgende metingen werd geen rekening gehouden met beperkingen aan de meetopstelling
(i.e. geïsoleerde wanden, beperkte watermassa, onbekende conductiviteit, …)

Configuratie 1: 2x Delmeco conductoren (L18cm; ø28mm) op 42cm afstand in montageframe (zie figuur 5).

Figuur 5: Links: Montageframe; Midden: Watertank; Rechts: Meetopstelling.

Vaststellingen: Het montageframe met de groen geoxideerde elektroden bleek heel slecht te geleiden en leverde
uitsluitend zeer lage veldsterktes op in de tank. Het is dus zeer belangrijk om bij laboproeven nieuwe (of
opgeschuurde) conductoren te gebruiken met een blank oppervlak (op zee wordt de oxidatielaag op de elektroden
heel snel weggeschuurd door het sediment en zal het probleem zich niet voordoen).
Het Delmeco pulssysteem is opgevat als een spanningsbron (en geen stroombron), dit zorgt ervoor dat de
klemspanning nagenoeg constant blijft (ongeacht de belasting van het systeem). Dit impliceert dat de conductiviteit
van het medium (zeewater met variabele temperatuur en saliniteit) evenals de onderlinge elektrodeafstand of –vorm
weinig invloed hebben op de geleverde klemspanning.
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Configuratie 2: 2x ILVO elektroden (150cm; ø12mm) op ca. 45cm afstand in lengte van de tank.
Vaststellingen: De elektrische veldsterkte wordt gemeten op 90cm van het begin van de elektroden, tussen de
elektroden en in het vlak van de elektroden:
Veldsterkte (V/m)
100
90
68

Klemspanning (V)
70
/
/

Instelling Delmeco OWIP
255
250
150

Configuratie 3: 2x Delmeco staart (elk met 4 bronzen conductoren (L18cm en ø28mm) en 3 isolatoren (L24cm)) op
een onderlinge afstand van 42cm in de lengte van de tank.
Vaststellingen: De veldsterkte wijzigt amper in de lengterichting van de elektroden en is vergelijkbaar met de vorige
configuratie. De garnalenrespons is zoals het hoort. Bij de oplossing van 1kg zeezout in de tank neemt de intensiteit
van de respons toe (als gevolg van een betere geleidbaarheid van het medium en dus een hogere elektrische
stroom).
Configuratie 4: 2 Delmeco conductor (L18cm; ø28mm) op 84cm tussenafstand.
Vaststellingen: Probe in het midden tussen de 2 aparte conductoren op 84 cm op verschillende hoogten van de
bodem:
Verticale hoogte (cm)
Veldsterkte (V/m)
Klemspanning (V)
Instelling Delmeco OWIP
0
30
28
102
5
23
28
102
15
22
28
102
25
22
28
102
De veldsterkte blijft dus vrij constant, wat wijst op een vrij homogene verdeling van het pulsveld. Het is te verwachten
dat de pulsveld meer heterogeen wordt in de praktijk (isolatie-effect van de tank valt weg). Het is moeilijk in te
schatten hoe hoog de garnalen werkelijk zullen gaan (de waterhoogte in de tank is sowieso beperkt). Er werden goeie
responsen waargenomen in alle gevallen. De elektrische veldsterkte is zelfs bij 84 cm tussenafstand amper onder
30V/m te krijgen.
Conclusies
De voor de garnalenvisserij aangepaste Delmeco OWIP + modules genereren probleemloos de garnalenpuls dewelke
eerder als optimaal werd bevonden door ILVO. Bovendien bieden de extra instellingsmogelijkheden de flexibiliteit om
ook andere pulsparameters uit te testen.
Alle metingen tonen aan dat de aangepaste Delmeco OWIP voldoende uitgangsspanning levert om een voldoende
hoge elektrische veldsterkte op te wekken op de zeebodem en dit zowel bij een elektrodenafstand van 42cm als van
84cm. Op basis van de observaties tijdens de experimenten kan men vermoeden dat ook bij een elektrodenafstand
van 84cm genoeg veldsterkte opgewekt wordt om alle garnalen op te schrikken. Afgelopen experimenten op de TX 25
hebben aangetoond dat het verhogen van de pulsamplitude boven een bepaalde optimale waarde geen extra
meervangst aan commerciële garnaal oplevert. Het valt nog uit de praktijk af te leiden waar dit optimum precies zal
liggen voor het Delmeco garnalenpulssysteem.
De praktijksituatie (TH 10) zal uitwijzen of er met de verschillende afstanden tussen de elektroden ook andere
vangstsamenstellingen/meervangsten gerealiseerd worden. Het is met andere woorden raadzaam om bij de aanvang
van de experimenten op zee simultaan vergelijkend te vissen met 2 pulstuigen aan bakboord en stuurboord, elk met
een verschillende elektrodenafstand. Bij de constructie van de vistuigen voor de praktijkexperimenten kan dus best
voorzien worden dat de elektrodenafstand kan gevarieerd worden tussen 42cm en 84cm. Prijstechnisch gezien is het
wenselijk voor de vissers dat het vistuig kan uitgerust worden met zo weinig mogelijk elektroden en modules. Louter
op basis van de labo-experimenten is de optimale configuratie echter moeilijk te voorspellen.
Ook wat de ideale opbouw van de elektroden betreft geven deze labo-experimenten weinig informatie. De
proefopstelling liet niet toe om de reactie van garnalen ten opzichte van een naderend pulsveld te observeren. Ook in
dit geval moeten de praktijkproeven duidelijk maken welk materiaal en welke dimensies best geschikt zijn voor de
opbouw van de elektroden.
Voor bijkomende informatie over deze experimenten kunt u contact opnemen met Bart Verschueren (Tel.: +32
59 56 98 44 of E-mail: bart.verschueren@ilvo.vlaanderen.be).
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