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Inleiding.

Onder het begrip normalisatie kan worden ver- , 
staan "het geheel van, technische specificatie-, eenheids- en 
vereenvoudigingsvoorschriften betreffende : (a) vorm, samenstel
ling, afmetingen, natuurlijke en scheikundige eigenschappen en 
kwaliteit van produkteh en waren, (b) terminologie en grafische 
voorstelling en (e) berekeningsproef- en meetmethoden en gebruiks
wijzen" (Besluitwet van 20 september 19^5 ) • De normalisatie 
streeft in feite naar een rationeel verantwoorde verscheidenheid 
in vormen, afmetingen, eigenschappen, benamingen, symbolen, voor
schriften, methoden enz. in plaats van een grote, onverantwoorde 
veelheid van materialen, werktuigen, werkmethoden, produkten enz.

De normalisatie komt momenteel meer en meerop 
de voorgrond, voornamelijk' door de ontwikkeling van de inter
nationale handel, die zelf gestimuleerd wordt door de vrijmaking 
on de economische integratie.

Normalisatie biedt overigens tai van voordelen ; 
zij leidt o.iru tot een rationalisatie van de werkmethoden, het 
drukken van de (produktie- en verkoop-) kosten, het vergemakke
lijken van de uitwisselbaarheid van goederen en diensten, het 
verschaffen van faciliteiten aan handel en industrie (bv. met 
betrekking tot de voorraadvorming en de verbetering van de re— 
paratdemogelijkheden) enz.

Deze voordelen onderlijnen meteen het belang van 
normalisatiestudies. Ten aanzien van de te bestrijken domeinen 
zijn deze studies echter zo omvangrijk, dat de vorderingen slechts 
langzaam geschieden. Verschillende andere faktoren spelen, hier
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bij verder een remmende rol» De verbruikers leggen niet gemak
kelijk hun gewoonten af en schakelen moeilijk over op gewijzigde 
Produkten. Bepaalde producenten profiteren anderzijds - juist 
wegens het gebrek'aan normalisatie - van oen beschermde markt: 
en vrezen eventuele konkurrenten» Ook politieke belangen kunnen 
aan de normalisatie weerstand bieden» Tenslotte mag een belang
rijke principe niet uit het oog worden verloren. De -Normalisatie 
steunt in beginsel op aanbevelingen. Er wordt er op gerekend, 
dat goed samengestelde normen, voorschriften enz. door hun inner
lijke waarde vanzelf ingang zullen vinden. Dit vermijdt, tevens 
dat normalisatie tot verstarring leidt. Aan de producenten wordt
ook de nodige tijd gegeven om van hun oude vormen, materialen,;• ) ... ' : • . ' methoden enz. af te stappen.

Er zijn diverse organismen die zrich met de nor- 
malisatieproblemen inlaten»

Op nationaal vlak bestaat het Belgisch Instituut 
voor Normalisatie (B.I.N.), Dit Instituut heeft ais opdracht 
de studie en het ter studie uitgeven van de normalisatie op alle 
gebieden, de centralisatie en samenordening van de normalisatie- 
werken in België, de verspreiding in de betrokken milieus van 
de resultaten van deze werken, de samenwerking met gelijkwaardige 
instellingen en de deelneming aan de werking van de internationale 
normalisatdeorganismen en uiteindelijk het bijdragen tot de voor
uitgang en tot de praktische toepassing van de normalisatiebe- 
ginselen.

In Bonelux-verband manifesteert zich een bepaalde 
vorm van samenwerking tussen hot Nederlands Normalisatie Instituut 
(N.N.I.) en het Belgisch Instituut voor Normalisatie (b .I.N.) o.m. 
met betrekking tot de uitwisseling van normontwerpen, de harmoni- 
zering van de normen, het bepalen van een gemeenschappelijk stand
punt met het oog op de deelneming aan internationale normalisatie— 
werkzaamheden.



Op Europees viale werken de Coördinatie-commissie 
van de E.G.K.S. (voor ijzer- en staalprodukten) en het Comité - 
voor Coördinatie van de Normen (C.E.N.), terwijl op wereldvlak 
de "International Organisation for Standardization" (I.S.0,) het 
voornaamste organisme is. De I.S.O. omvat praktisch het totale 
vakgebied en heeft tot doei de ontwikkeling van de normalisatie 
in de wereld te bevorderen.

Aan de basis van de I.S.O.-werkzaamheden liggen 
een honderdtal technische comités, waarin o.a. deskundigen uit 
industrie, handel, overheid en wetenschappelijke kringen .zitting 
hebben. Elk comité tracht voor een bepaald onderwerp een akkoord 
te bereiken over een ontwerp van- internâtionale aanbeveling»

Ook het visserijbedrijf is aan de normalisatie— 
stroom niet voorbijgegaan.

Op nationaal vlak worden, in het kader van de 
werkzaamheden van het B.I.N., normalisatie—activiteiten ontplooid 
door het Rijksstation voor Zeevisserij en de werkgroep "Techniek 
in de Zeevisserij" van de Commissie voor Toegepast ketenschappe 
lijk Onderzoek in do Zeevisserij. Verder bestaat een intense 
samenwerking in de gemeenschappelijke Nederlandse-Belgische norm
commissie k5 S "Textielprodukten voor Visnetten", waarin net 
Station en de ¥erkgroep zitting hebben en tenslotte zijn het 
Station en de "Werkgroep vertegenwoordigd in het sedert I96I op
gerichte technisch konité van de 1.5.0., nl t het technisch lcomité 
38, sub-komité 9» . "Textielprodukten voor visnetten" .

Diverse: normalisâtiedoneinen voor de visserij 
werden reeds bestudeerd en het ligt in de bedoeling voor het be
drijf een reeks van normalisatiestudies op te stellen.
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Een eerste reeks studies heeft betrekking o.p de 
benauingon en definities, de aanduiding van garens, de hanging 
en de beschrijving van geknoopt netwerk voor visnetten. Een 
tweede reeks onderzoekingen zal het berekenen en.snijden van net 
werk oravatten, terwijl een derde reeks studies testen op garens 
en netwerk zal bestrijken.



BENAMINGEN EN DEFINITIES
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Teneinde verwarring inzake terminologie ten aan
zien van het netwerk voor visnetten te vermijden, werden door 
het ISO/TC30 een aantal definities en voor bepaalde gevallen, 
methoden tot uitdrukking van afmetingen opgesteld (l).

1. Netwerk.

Onder netwerk moet worden verstaan textielpro- 
dulcten, die uit enkelvoudige garen of uit één óf meer garen
systemen zodanig gekruist of verbonden zijn, dat zij in het eind
produkt mazen van onbepaalde vorm en grootte vormen

Een meer ruime betekenis wordt aan.het begrip 
netwerk gegeven wanneer konstrukties van mazen worden beschouwd, 
die op andere wijzen dan door kruisen en verbinden worden ver
kregen, b.v. door stansen, snijden uit plaatmateriaal of extrusie.

2. Garen voor netwerk.

Garen is een algemene benaming die ais soorten 
konstruktie omvat : enkelvoudig garen, geassembleerd garen, ge
twijnd garen, gekableerd garen en gevlochten garen.

; ' ' ■ ' ' V t ; . /■
a) Enkelvoudig garen bestaat uit een draad van 

textielmateriaal die samengesteld is ofwel uit'een aantal vezels 
die dooi" twist worden samengehouden (veze-lgaren) , ofwel .uit een 
aantal filamenten of elementdraden, met of zonder twijn (fila
ment garen). Wanneer een garen uit één filament bestaat, wordt 
van "monofilament" gesproken.

b) Geassembleerd garen wordt gevormd door twee of 
meer enkelvoudige garens, samen opgewikkeld, doch niet getwijnd.

(l) Zie : N'.N'.I. - Aanduiding van garens - NEM-982, 19^4 en ,
Netting for Fishing : Basic terms and definitions - I30/TC38, 
5302, 1968.



c) Getwijnd garen ontstaat door inoendraaiingen 
van twee of meer enkelvoudige garens in één twijnbewerking. , Son 
drievoudig garen bijvoorbeeld is een garen dat uit drie enkel
voudige garens bestaat die tot één enkel garen worden ineenge
draaid .

d) Gekableerd garen wordt bekomen door twee of 
moer getwijnde garens, ineengedraaid in één of meer twijnbe- 
werkingen ; ook enkelvoudige garens die met getwijnde garens 
worden gokombineerd en die in één of meer 'twijnbewerkingen worden 
ineengedraaid, dragen de naam van gekableerde garens,

g>.) Gevlochten garen komt voort uit vlechtbo— •• 
werkingen van meerdere garens.

De voornaamste soorten garens die voor het ver
vaardigen van netwerk worden gebruikt, zijn getwijnde garens, 
gekableerde garens en gevlochten al dan niet getwijnde garens,

3. De richting en de grootte van' de twist/twijn.

De richting en de grootte van de twist/twijn (in
eendraai ingen ) vergt de toelichting over drie elementen, nl.

a) De -twist/twijn : de twist/twijn in een garen 
is de schroef llpmsgewij ze ligging van de elementen die een garen 
opbouwen, ten opzichte van de lengteas van het garen ; wanneer 
do elementen van het garen vezels zijn, spreekt men van twist 
en wanneer zij garens of filamenten zijn van twijn.

b) Do richting van de twist/twijn : de twist/twijn 
richting is de richting van de schroeflijnen volgens welke de



vezels in een.garon, respektievelijk de draden in eon getwijnd 
of een gekableord garen, zijn gelegen.

Wanneer de windingen in een vertikaal gehouden 
garen evenwijdig liggen aan het middengedeelte van de hóófd
letter Z, dan wordt de richting van de twist in dit garen ais 
Z-twist aangegoten ;■ liggen de windingen in een vertikaal ge
houden garen evenwijdig aan het middengedeelte van de hóófd
letter S, dan wordt de richting van de twist in dit garen ais 
S-twist aangeduid.

Figuur 1,1 toont de Z en S-twist van een garen.

e) De grootte van de twist/txirijn : de grootte 
van de twist/twijn is het aantal insendraaiingen per meter van 
een getwist/getwijnd garen.

4. Fijnheid of grofheid van netgaren.

■ De fijnheid of grofheid van het garen wordt aan
geduid voor zijn lineaire dichtheid uitgedrukt in tex ; dit be
tekent dat de lineaire dichtheid een maat is van een garen, waar
bij ais eenheid wordt gebruikt de massa (in g) gedeeld door een 
bepaalde lengte (1.000 m) van het garen (l).

De fijnheid of grofheid van het eindprodukt w v  ’ 1 
uitgedrukt door de resulterende lineaire dichtheid, d.w.z. de 
lineaire dichtheid van het eindprodukt, verkregen na twisten, 
twijnen of kableren.

De resulterende lineaire dichtheid van een ge
twijnd of gekableerd garen zal vaak verschillen van de ftOia van
de lineaire dichtheden van de komponenten waaruit het garen is

(l) Zie II. Aanduiding van garens, blz. 13.



Figuur 1 . 1 L in k s e - e n  r e c h t s e  g a re n d ra a i in g

Linkse draai ing  

S - t w i s t

Rechtse draaiing  

Z -  tw is t
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opgebouwd. Zelfs indien wordt uitgegaan van identieke korjponen- 
ton, dezelfde twist/twi' jnrichting en grootte vari de twist/twi jn 
en indien ,hetzelfde aantal samengotwijnde komponenten \irordt toe
gepast, kunnen garens niet onderling verschillende resulterende 
lineaire dichtheid ontstaan.

De oorzaak van deze verschillen kan gelegen zijn 
in verschillen in de omstandigheden tijdens de vervaardiging 
van de garens, zoals garenspanningen, gebruikte machinetypen, 
het vochtgehalte van de garens, de relatieve vochtigheidsgraad, 
de temperatuur van de atmosfeer enz.

Het kan ook voorkomen dat garens een chemische 
en/of fysische behandeling ondergaan, waardoor de resulterende 
lineaire dichtheid eveneens wordt gewijzigd.

De resulterende lineaire dichtheid staat ten
slotte in verband met de twist coëfficiënt

to eren/neter V 10 Tt 
100

.die op zijn beurt door het aantal toeren per meter wordt be
paald. Hierdoor vermeerdert uiteraard, zoals uit de formule 
volgt, het garenmaterieel per lengte eenheid in hot eindprodukt

Onderstaande tabel 1,1 geeft een beeld van de 
toename van de resulterende lineaire dichtheid tengevolge van 
een wijziging in de twistcoëfficiënt.



Tabel 1,1 - Resulterende lineaire dichtheid, in funktie van de 
twistcoëfficiënt.

Twijn-
konstruktie

Toeren/ra. Twist - coëfficiënt Theoretische
tex-waarde

Resulterende
tex-waarde

c/,3 tex
to ename

23tex x5x3 170 100 345 350 1,5

23tex x5x3 240 l4o 345 ‘ 380 10

23tex x5x3 280 165 345 4oo ló

2 3tex x5x3 410 240 345 4 5 0 30

4. Maas.

Een maas kan worden bepaald ais zijnde een opening, 
die wordt gevormd door nctgaren,

Een maas heeft drie basiselementen, nl,

a) Een maaszijde, d.w.z. de hartafstand tussen 
t\-;ee opeenvolgende knopen gemeten in gestrekte toestand (fi
guur 1,2).

■ • • ' * . ' . - , . . i

b) Een maasiengte (figuur 1,3)» d.w.z. voor ge
knoopt netwerk : de hartafstand tussen twee tegenover elkaar 
gelegen knopen van dezelfde maas, wanneer het netwerk.volledig 
volgens de N-richting is gestrekt en voor knooploos netwerk :
de hartafstand tussen twee tegenover elkaar gelegen verbindingen 
van dezelfde maas, wanneer het netwerk volledig volgens zijn 
langste as is gestrekt.



F iguu r  I ,  2 M a a s z i j d e

Figuur I ; 3 Maaslengte

Ul

Figuur 1,4 Maasopening

cn



c ) Een maasopening (figuur 1,4 ), d.w. a. voor 
geknoopt netwerk ; de binnenafs tand tussen twee tegenover el
kaar gelegen knopen van dezelfde maas, wanneer het netwerk vol
ledig volgen® de N-richting is gestrekt on voor knooploos net
werk : de binnenafstand tussen twee tegenover elkaar gelegen ver 
bindingen van dezelfde maas, wanneer het netx^erk volledig volgen 
zijn langste as is gestrekt.

5• Richting van geknoopt netwerk.

Met betrekking tot de algemene richting van het 
netgaren wordt een onderscheid gemaakt tussen de N- en T-rich- 
ting (figuur 1,5).

De N-richting en de T—richting zijn respektieve- 
lijk de richting loodrecht of evenwijdig aan de garenrichting.

De richting evenwijdig aan de rechtlijnige op
eenvolging van aangrenzende maasbonen wordt AB-richting ge
noemd (figuur X,6) ; deze richting is onafhankelijk van de al
geméne garenrichting.

6. Richting van knooploos netwerk.

Uiteraard kon de garenrichting bij knooploos 
netwerk niet ondubbelzinnig worden vastgelegd, zodat de N- en 
de T—richting niet volledig zijn bepaald.

Over het algemeen loopt bij knooploos netwerk 
de N-richting evenwijdig met de garenrichting ; de T-richting 
staat dan loodrecht op de garenrichting.



garenn'chting
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In do moeste gevallen komt do richting dio do 
grootste maaslongto hooft ovcroon mot do N-richting. Do ,T- 
richting is dan de richting die de kleinste maaslengte heeft.

De AB.-richting is bij knooploos netwerk, zoals bij
geknoopt netwerk:, evenwijdig aan eon rechtlijnige opeenvolging 
van aangrenzende maasbenen.

7. Afmetingen van notwerk.

De afmeting van netwerk wordt aangoduid ofwel door
het aantal mazen in de T- en de N-richting (beide aanduidingen
v/orden met het vermenigvuldigingsteken verbonden), ofwel door hot 
aantal mazen voor de ene richting en eon aangenomen eenheid, bv. 
meters, voor de andere richting. Xn dit laatste geval wordt het 
netwerk in volledige gestrekte toestand gemeten.

Ais voorbeelden gelden :

1.000 T X 100 N
1.000 T X 5 m 

10 m X  200 N

Een beschrijving van het netwerk vereist steeds de aanduiding 
van de maaslengte.



AANDUIDING VAN GARENS



Door het XS0/TC38 werd voor de aanduiding van 
garens die voor de vervaardiging van visnetten worden gebruikt, 
hot texst,elsel aanbevolen. Dit stelsel, net de tex ais eenheid, 
zal in de toekomst alle andere bestaande stolsels vervangen (l).

De aanduiding van garens veronderstelt een tech
nische beschrijving van hot garen ; deze beschrijving geschiedt 
door symbolen in een bepaalde volgorde te rangschikken.

De aanduiding van garens beoogt een dubbel doei, 
nl. (a) de algemene aanduiding van oen garen, hetgeen een be
schrijving insluit van het prototype van dLat garen en (b) de 
weergave van het resultaat van een garenanalyse, uitgevoerd 
volgens een genormaliseerd voorschrift.

1. Systemen of stelsels en bespreking.

a) Systemen of stelsels.

Momenteel bestaan twee stelsels om de lineaire 
dichtheid van garens aan te duiden, met name het directe of 
rechtstreekse systeem en het indirecte of onrechtstreekse systeem

-0 Het_direete_systeem.

In dit stelsel wordt het garen uitgedrukt 
door het verband dat bestaat tussen het gewicht en een bepaalde 
lengte. Dit systeem wordt gewichtsnummering genoemd en aan het 
bekomen maatgetal wordt de benaming "titer" gegeven. De titer 
duidt aan hoeveel maal het eenheidsgewicht in de eenheidslengte 
begrepen is (2 ).

(1) Zie A. VAN MIDDELEM -Enkele beschouwingen over textieleen- 
hedon en hun toepassingen op visnetten — in : Ingenieursblad, 
september 1 9 0 8 , blz, Ó5 O-6 6I.

(2 ) De benamingen eenheidsgewicht en eenheidslengte dient men 
niet in de enge zin van het woord te verstaan. Ais lengte- 
eenheid kaai bv. 1 . 0 0 0 m worden gekozen.



2) Hot_indiroçtG_oYstoom.

In het indirecte systeem wordt de maat van het 
garen, dat nummer wordt genoemd, gogeven door hot verband tus
sen de lengte en oen bepaald gewicht. Het garennummer geoft 
dan aan hoeveel maal de eenheidslengte in hot eenheidsgewicht 
is vervat,

b )  Bespreking,

a. Tex-systeem.

De eenheid in het tex—stelsel wordt de 
"tex? genoemd en zij geeft de massa in gram aan van een bepaald 
garen dat een lengte heeft van 1 . 0 0 0  meter.

Een garen met een titer van 1 tex is een 
garen dat een massa heeft van één g voor een overeenkomstige 
lengte van 1.000 meter. Bijgevolg betekent 2 tex een garen van 
massa 2 g voor een eenheidslengte van 1 . 0 0 0 meter.

Er kan verder een onderscheid worden ge
maakt tussen de kilo tex en de millitcx, die respectieveli jlf be
trekking hebben op 1.000 tex en 0,001 tex (zie tabel II,l).

Tabel 11,1. — Tex— en afgeleide eenheden.

Benaming Symbo o1 Gewichtseenheid Eenheid titer

Kilotex kt ex kg kg/1 . 0 0 0 m

Tex tex (Tt) S g/l . 0 0 0 m

Mi liitex mt ex mg mg/1 , 0 0 0  m



Mot het oog op een uniformitiet beveelt 
de I.S.O. nochtans aan, voor visnetten althans, geen aanduidingen 
te geven gebaseerd op kilotex en millitex. Zo bijvoorbeeld dient 
een garen net een nassa van 1 , 5 0 0 g voor een lengte van'.1 . 0 0 0  

meter ais 1 . 5 0 0  tex te worden aangeduid j de aanduiding 1 , 5  kiex 
mag niet worden gebruikt. Een vezoi niet massa 0,9 g per 1.000 
meter moet ais 0 , 9  tex worden aangogevon o'n niet ais 900 mtex»
De lineaire dichtheid (titer) wordt aldus weergegeven door eon ge
tal, gevolgd door oen eenheid (tex).

b . Denier stolsel.

Een garen heelt oen titer van 1 denier, 
wanneer het gewicht van oen garen dat 1 gram weegt een lengte 
van 9 » 0 0 0 meter vertegenwoordigt. -

De denier, met Td ais symbool, is bijge
volg het gewicht in gram voor 9 * 0 0 0 meter van hot beschouwde 
garen» Dit stelsel heeft de zijde- on filamentgarens ais toe
passingsgebied.

Tabel 11,2 vermeldt een algemeen overzicht 
van het denier titreringsstelsel.

Tabel 11,2. - Denier stelsel.

Titrerings
stelsel

Symbool
Gewichts
eenheid

Lengte-
eenheid

Onrekenings- 
f alctoren

Denier Td gram 9 . 0 0 0  meter Td = 9 Tt

Tenslotte kan nog worden aangestipt, dat in 
het directe stelsel de titer met de dikte van het garen toeneemt.



2) Het_indireete_systeem. ,

Dit stelsel omvat verschillende nummeringen, met name 
de Franse, de Spaanse, de Engelse, de metrische enz,

a. Franse nummering, met symbool F .

In dit stelsel komt een garennummer gelijk aan 
1 overeen met 1,000 meter garen dat 500 gram weegt. Garennummer 
2F betekent dat 2,000 meter 500 gram weegt. De Franse nummering 
duidt aan hoeveel maal 1,000 meter garen in 500 g begrepen is,

b . Spaanse nummering, met symbool 3;

Ais basis wordt de lengte-eenheid 777,5 meter en 
de gewichtseenheid 440 gram genomen. Uit deze definities volgt 
dat 777*5 meter met. garennummer IS 440 gram weegt en 777»5 m met 
garennummer 2S 440 : 2 gram weegt.

c. Engelse nummering.

1. Voor katoen.

Garen met nummer lNe^ betekent dat 1 x 840
yards 1 pond weegt. 2Ne, ‘is een garen van 2 x 84o yards, dat een
gewicht heeft van 1 pond (l yard = 0 ,9 1 4 4  m en 1 pond - 453,59 g)

2. Voor linnen, vlas, jute hennep en ramee

Het garennummer lNo^ heeft betrekking op 
een garen van 1 x 300 yards dat 1 pond weegt. Evenzo betekent 
2Ne2 een garen van 2 x 3 0 0 yards met een gewicht van 1 pond.



3. Kaniwol of kamgaren.

Dit garen heeft No^ ais symbool mot als 
lengte- en gewichtseenheid, respelçtiovelijk 5 6O yards en 1 pond. 
Garen niet nummer lNe^ betekent dat 1 x 5 6O yards 1 pond weegt.
Zo ook is 2Ne^ een garen met lengte 2 x 5 6O yards voor een ge
wicht van 1 pond.

4. Kaardwol of strijkgaren.

De nummering wordt gekenmerkt door het sym
bool Ne^. De gareneenheden zijn 256 yards en 1 pond. Opnieuw 
is een garenunimer lNe^,l x 256 yards lang en weegt 1 pond. Even
zo betekent 2Ne^ een garen voor 2 x 256 yards, dat een gewicht 
heeft van 1 pond.

d. Metrische nummering, met symbool Nm

Dit stelsel bevat alle reeds besproken garens 
zoals zijde, katoen,.linnen, vlas, jute, hennep, ramee, kamwol, 
kaardwol met inbegrip van manilla, sisal enz.

De nummering met symbool Nm heeft ais lengte- 
eenheid de meter (m) en ais gewichtseenheid de gram (g), zodat

m
Nm = ---

e

De metrische nummering is het eenvoudigste en het * * • meest praktische in het indirecte stelsel, Xn dit stelsel stijgt
het garennuramer naarmat.e de dikte van het garen afneemt. Garen
fijnheid (of garengirofheid) en garennummer zijn aldus omgekeerd 
evenredig. Hoe groter hèt garennummer, hoe fijner het garen. Al 
de garens van het indirecte systeem worden gegeven door hun loop- 
lengte uitgedrukt in een lengte per gewicht. In visserijmiddens
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wordt bv. van garen met een looplengte van 840 meter per kilo 
gesproken.

*

Tabel IX,3 geeft een overzicht van de besproken 
indirecte systemen.

Tabel II,3 - Overzicht van de onrechtstreekse systemen.

Nummerings- 
stelsel

Symbool
Lengte-
eenheid

Gewichts-* 
eenheid

Definitie

Frans F 1 . 0 0 0 m 5 0 0 g 1.000 ¡n
5 0 0 g

Spaans S 777,5 m 44o g 777.5 m 
44o g

Engels(katoen) 840 yards 1 pond 840 yards 
1 pond

Engels 
(vlas... 
ramee)

NG2 300 yards 1 pond 300 yards 
1 pond

Engels 
(kamwo1) . Ne3 56 0 yards 1 pond 560 yards 

1 pond
Engels
(kaardwol) Ng4 256 yards 1 pond 2 56 yards 

1 pond
Metriek Nm meter gram m

6 I

2. Invoering van Texstelsel.

Uit de besproken oenhodenstelsels volgt onmiddellijk, 
dat de diverse .systemen voor het uitdrukken van de garennumineringen 
en -titers in de praktijk onkel tot verwarring en misverstanden



kunnen leiden, zonder te spreken van de vergissingen die zich 
bij het omrekenen van het ene stelsel naar het ander kunnen 
voordoen.

De technische commissie I.S.O./TC38 hoeft dan ook aan
bevolen één enkel internationaal stelsel voor het aanduiden van 
de garens in te voeren. Dit stelsel is (voor alle vezelsIteffon) 
het directe stelsel, gebaseerd op hot tox-systeem.

Voor het invoeren van het tex—systeem in handel, nijver
heid enz. is een overgangsperiode voorzien, met het doei de handel 
en de industrie de tijd te geven zich aan het voorgestelde directe 
stelsel aan te passen.

Hiervoor worden drie stadia in acht genomen.

lste Stadium.

De aanduidingen van de garens geschieden zoals vroeger, 
doch de titer in tex wordt tussen haakjes geplaatst. Garens ast 
nummeringen Nm 20, 210 Td en Ne.^59 worden ais volgt aangeduid t

Nm 20 (50 tex)

210 Td (23 tex)

No1 59 (10 tex)

2de Stadium.

In het tweede stadium wordt de maat van het garen in 
tex aangeduid en de nummering of titer wordt tussen haakjes ge
plaatst.



Een garentitér van 50 tex wordt in het netrisch stels 
Nui 20 ; zo ook is een titer van 23 tex gelijk. aan 210 Td voor 
het directe stelsel en ten slotte lcout 10 tex overeen uet Ne.^59 
van de Engelse kaawolnumnoring,

De aanduiding geschiedt dan op de volgende manier ;

50 tex (Nu 20)

23 tex (210 Td)

10 tex (Nex 5 9 )

3de Stadiun.

Er wordt geen enkele aanduiding neer gegeven tussen 
haakjes. De maat voor het garen wordt uitslüiterd in tex aange
geven ; het tex—stelsel wordt hot enige bruikbaar stelsel. Ais 
aanduiding geldt :

50 teat.-

23 tex

10 tex "

In afwachting van de integrale invoering van het tex- 
stelsel worden in tabel II, U de onrekeningscoè'fficiönten ou van 
het ene stelsel naar het’andere over te gaan, weergegeven.



Tabel 11,4 — Omrekeningstabel (a)

Titer Metrieke
nummering Engelse nummering

tex = denier = ̂ Nm = j, Nel = i Ne2 = 4 Ne3 = 4 N*e4 = 1

9 Tt 1000 590,541 1653,52 885,812 1937,71Tt Tt Tt Tt Tt

0,111 Td ---- 9000
Td

5314,87Td
. 14881,6 

Td 7972,31Td
17439,4
Td

1 0 0 0
Km

9000 
Nm . ----- 0,59054 Nm 1,65352 Nm 0,88581 Nm 1,93,771 Nm

590,541 5314,87Ne1 1,69336 Nex ---- 2,80000 Ne_i 1 ,5 0 0 0 0 Ne1

/
3,28125 Ne1

1653,52Ne2
14881,6

S e 2
0,60477 Ne2 0,35714 Ne2 ---- 0,53571 Ne2 1 ,1 7 1 8 8 Ne2

885.812
Se3

7972,31
Ne3 1,12891 Ne3 0 ,6 6 6 6 6 Ne^ 1 ,8 6 6 6 7 Ne^ — . 2 ,1 8 7 5 0 Ne3

1937,71Ne4
17439,4
Ne4 0 ,5 1 6 0 7  Ne^ 0,30476 Ne^ 0 ,8 5 3 3 3 Ne4 0,45714 Ne4 ----

(a) De Franse en de Spaanse nummering zijn in deze tabel niet opgenomen.
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De e or st o lcolom (tex) mag in de huidige gedacht en- 
gang als de voornaamste aangezien worden. Zij maakt de omrekening 
mo0olijk van de titer Td en de nummeringen Nn , ^Qi» ^e2* Ne^ on 
naar het tex-stolsol. Bij de omrekening werd het aantal C i j í  ^'s 
tot zes beperkt*

De tabellen 11,5 tot 11,9 vermelden de omzetting 
van de denier- on metrische eenheden naar het tex-stolsol. D<e 
aanduidingen vein tabel IX,5 (l4o/2 ... 210/96) hebben betrekking 
op polyamide garens, terwijl tabellen 1 1 , 6  ( 3 x 4  ... 3 x 1 6 ) 
en 11,7 (3 x 8 ... 3 x 32) slaan op polyethyleen garens. De ge
gevens van tabellen 11,8 on 11,9 mot m/kg en Nm zijn algemene 
aeinduidingen. Voor het berekenen van de resulterende tex wordt 
tengevolge van de twijnbewerking een verhoging van 8 $ aangenomen,



Tabel 11,5» - Ömzettingstabel*

Denier Tex
Result erendo 

tex
Resulterende tex af

gerond volgens de normen

l4o/ 2 31,11 33,6 34
2 1 0 / 2 46,66 50,4 50
210/3 70 7 5,6 76
210/4 93,33 1 0 0 , 8 100

2 1 0 / 6 140 1 5 1 ,2 I50

2 1 0 / 9 210 2 2 6 , 8 2 3O
2 1 0 /1 2 280 . 3 0 2 3 0 0

210/15 350' 378 380

210/18 420 453 460
2 1 0 /2 1 490 ‘ 529 5 2 0

210/24 5 6 0 6o4 6 00

210/27 630 680 680
2 1 0 /3 0 7 00 756 7 6 0

210/33 770 831 840
2 1 0 /3 6 84 0 907 920

210/39 910 9 82 '• 1 0 0 0

210/48 112 0 1209 1 2 0 0

2 1 0 /6 0 1400 1 5 1 2 I5 OO
2 1 0 / 7 2 1 6 8 0 1814 1800
2 1 0 /9 6 2240 2419 2400



Tabel ±1,6. - Omzet tings tabel*

ïlo no fi 1 ani ont 
97O den!or Denier Tex

Resulterende
tex

Resulterende tex 
afgerond volgens de normen

3 x 4 11.640 I.293 I.396 1.400
3 x 6 17.460 1.940 2.O95 2.100
3 x 8 23.280 2.587 2.794 2.800
3 x io 29.IOO 3.233 3.492 3.400
3 x 12 34.920 3.880 4.190 4.200
3 x 15 43.650 4.850 5.238 5.200
•3 x 16 46.560 5.173 5.587 5 .600

Tabel 11,7. - Onzottingstabel.

Monofilament 
420 denier Denier Tex

Resulterende
tex

Resulterende tex 
afgerond volgens de normen

3 x 8 10.080 1.120 1.210 1.200
3 x 12 15.120 1.680 1.814 1.800
3.x 16 2O.I6O 2.240 2.419 2.400
3 x 20 25.2OO 2.800 3 .024 3.000
3 x 24 30.240 3.36O 3.629 3.600
3 x 30 37.800 4.200 4.536 4.6OO
3 x 32 40.320 4 .480 4.838 4.800
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Tabel 11,8. - Oiiizet tings tabel

n/kg j Tex
Tex afgerond 

volgens normen

350 2 . 8 5 7 2 .8 0 0

400 2 .5 0 0 2.5OO

4-50 2 . 2 2 2 2 . 2 0 0

500 2 .0 0 0 2 .0 0 0

550 1 . 8 1 8 1 . 8 0 0 .

6oo 1 .6 6 7 I .7O O

650 1 . 5 3 8 I .5O O
700 1 . 4 2 9 1 . 4 0 0

750 1 .3 3 3 I .3O O

800 1 . 2 5 0 1 .2 5 0 '
900 1 .1 1 1 1 . 1 0 0

1.000 1 . 0 0 0 1.000
1 . 2 0 0 833 ■ .840

1 . 4 0 0 714 72O

1 .6 0 0 625. 64o

1 . 8 0 0 556 560

2 .0 0 0

00iry 5 00

2 .2 5 0 444 ,44o

2.5OO 4oo 4oo

2 .7 5 0 364 3Ó0

3 . 0 0 0 333 34o' ’

3 .5 0 0 286 280

4 . 0 0 0 250 250 .

4 . 5 0 0 222 220

5 . 0 0 0 200 200 .

. 7 . 5 0 0 133 130

i 1 0 .0 0 0
L .  . . .  -

100 100



Nn

----;------------- ----------- hI'
• T ox

.................... ... ........... ......
T gx a fg e ro n d

v o lg o n s  norm en

10
i

100 100

15 . 6 6 , 6 68. ■
20 50 50

25 4o ■ 4o
30 3 3 ,3 34

35 • ' 2 8 ,5  ■. 28
4o, 25 25
45 • 22 , 2 22
50 20 ' 20

5.5 18, 2 18
60 1 6 ,6 1.7
65 1 5 ,4 15
70 1 4 ,3 14

75 1 3 ,3 13
80 1 2 ,5 1 2 ,5

85 1 1 ,7 12

90 i l ,  i 11

95 1 0 ,5 2 1 0 ,5  .
100 10 10

120 8 ,3 3 8 ,4

14 0 7 ,1 4 , 7 ,2

I 60 6 ,2 5 6 ,2
180 - 5 ,5 5 5 , 6
200 5 . . 5

1 ' '



3 • Gebruik van hot tcxsysteem.

Het gebruik, van het texsysteem kan aan de hand van 
enkele voorbeelden worden geïllustreerd î

a) Voor garens bekomen door twijnen*
*

l) Algeneen_geval_net_yolledige_aanduiding.

De vollediga aanduiding voor een garen voor 
visnetten omvat in de gegeven volgorde de vijf volgende karakte
ristieken (l).

1 , de lineaire dichtheid, in tex, voor het 
enkelvoudige garen ;

2 , het aantal enkelvoudige garens in de eerste
twijnbewerking ;

3 , het aantal getwijnde garens in het eind
produkt of het aantal getwijnde garens in het gekableerde garen, 
gevolgd door het aantal gekableerde garens in het eindprodukt ;

k, de resulterende lineaire dichtheid in tex 
voorafgegaan door de letter R (2 ) ;

5 . de twijnrichting van het eindprodukt ,

(1) Behalve de vijf genoemde kenmerken kunnen bij een volledige aanduiding nog andere gegevens worden vermeld, zoals de ge
bruikte grondstof, kleur, kleurnunmer, vezeltype enz.

(2 ) Indien garens een chemische en/of fysische behandeling heb
ben ondergaan en de resultorende lineaire dichtheid ais ge
volg van deze bewerking(en) is gewijzigd, moot dit uitdruk
kelijk worden vermeld.
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Toelichting .

De eerste drie karakteristieken zijn onderling verbon
den door het vermenigvuldigingstekon x. Ingeval het nodig mocht 
blijken, wordt het aantal gekableerde garens op.dezelfde aanier 
verbonden mot het aantal getwijnde garens door middel van het 
x-teken.

De laatste twee karakteristieken zijn gescheiden van 
de eerste drie door een kommapunt (;).

De vierde eigenschap, die de numerieke waarde van de .. 
resulterende .lineaitQ dichtheid aanduidt, is voorafgegaan door 
de letter R.

De vijfde- karakteristiek wordt aangeduid door de letter 
Z of S, al naar gelang het een rechtse of .linkse twijn geldt (l).

Voorbeeld »

— De aanduiding 23 tex x 5 x 3 î R 3S0 tex S (figuur 
IX,l) kenmerkt een gekableerd garen voor visnetten dat samenge
steld is uit drie getwijnde garens, die elk 3 enkelvoudige garens 
bevatten, met een nominale lineaire dichtheid van 23 tex. De 
resulterende lineaire dichtheid van het garen beloopt 300 tex (2). 
De eindtwijnrichting is S. .

— Een meer gekompliceerd voorbeeld wordt gegeven door 
23 tex x ó x 5 x 3 ; R 2350 tex 2 (figuur 11,2), dat een geka- 
bleerd garen aanduidt voor visnetten samengesteld uit drie go-

(1) S voor linkse draaiing en Z voor rechtse draaiing (sie I -
Benamingen en Definities, biz. 5 ).

(2) riet verschil tussen R 3.80 tex en 23 tex x 5 ^ 3 (380 23 X 5
x 3 ) spruit voort' uit het twijnen en kahleren van het garen,
waarbij elke bewerking een toename in de lineaire dichtheid 
heeft veroorzaakt. . . . : •



F i g u u r  11 ( 1 Gekableerd garen samengesteld uit dr ie  g e tw i jn d e  garens

23 tex x 5

2 3 tex x 5 x3 ; R 380 tex S



F ig u u r  I I ,  2 Gekab lee rd  garen g evo rm d  door dr'ie g e k a b le e rd e  garens

23 tex

23 t ex x 6

23 tex x 6 x 5

 23 tex x 6 x 5 x 3; R 2350 tex Z



kableerde garens, bevattende elk 5 getwijnde garens die zelf 
samengesteld zijn uit 6 enkelvoudige garens met nominale li
neaire dichtheid van 23 tex. De resulterende lineaire dicht
heid van dit garen bedraagt 2350 tex net een eindtwijnrichting Z.

2) Bijzonder_geval.
»Ala bijzondere gevallen gelden garens voor vis

netten samengesteld uit ongelijksoortige garens, die hard ge
slagen zijn en voor dewelke een volledige aanduiding te ingewik
keld zou zijn. Dergelijke garens kunnen dan ais volgt worden 
aangeduid ï

a) de resulterende lineaire dichtheid,
b) de twijnrichting van het eindprodukt.

Ais voorbeeld geldt : R 3000 tex S 

b) Gevlochten garens (figuur 11,3).

Gevlochten garens voor visnetten worden enkel aan
geduid door hun resulterende lineaire dichtheid in tex en voor
afgegaan door de letter R, bv. R 3000 tex. Een dergelijke aan
duiding volstaat, ten gevolge van de ingewikkelde struktuur en 
veelvuldige konstruktiemogelijkheden.

e) Visnetten (figuur 11,4).

Wanneer het texstelsel wordt toegepast op garons, 
verwerkt in netwerk voor visnetten worden aanduidingen gevonden 
die gelden voor elk netstuk afzonderlijk. Ten einde de tekening 
niet te overladen blijft de aanduiding beperkt tot de resul
terende tex en de eindtwijnrichting. Heer technische gegevens 
onder de vorm van

...tex.».x,..x..»;R...tex S 
kunhen mits onderling akkoord tussen fabrikant en verbruiker in 
de technische specifikaties worden vermeld.



F iguu r  ■ 11^ 3 G ev loc h ten  ga rens

R 3000 tex



Figuur  11, 4 T a x s t e l s e l  t o e g e p a s t  op v i s n e t t e n

N
xaj

CC

C
<y
c
CJ
i_rao

1175

1175

1175

1175

950

625

625

950

ra
• wcnc
CJ

l / lrara2

160

160

160

120

80

40

40

40

ca>
Nra
e

CJ
C l<L'
Q
43

25

25

90

100

100

165

100

cnc■ono-Cu0)>-e-*
CU)

1/1

1/2

2/3

2/3

1/2

1/2

1/3

•0/1

Pelagisch haringnet ( type  E n ge l )

N
90

00
10C

Versterking
(polyamide)

1600 36 355 0/1



III. HANGING
♦
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Onder hanging wordt verstaan : hot aanslaan van 
netwerk volgens een bepaalde verhouding tussen de lengte van 
het netonderdeel (poes. of Ipodzocl) en de lengte van het ge
strekt netwerk. : Het aanslaan soli heeft betrekking op het be
vestigen van het netwerk aan een pees, loodzoe.1 of ander onder
deel van een net (l).

De lengtematen bij de hanging betrokken, wordent . . ' . •
ais volgt gedefinieerd :

a) De lengte van het touw (pees, loodzeel ans,) 
des© lengte stemt overeen, met de gestrekte afstand tussen de 
punten waaraan hot netwerk wordt aangeslagen.

b) De lengte van het netwerk : deze lengte is de 
gestrekte lengte van het netwerk dat tussen de punten ván het 
touw moet worden aangeslagen.

De hangingsvërhouding E wordt gegeven door de 
volgende betrekking :

lengte touw (in lengteeenheden of maaseenheden)
E =

lengte netwerk (in lengteeenheden of maaseGnhcden \

Een hangingsvërhouding van 0,8 betekent, dat aan 
8 meter touw 10 meter • netwerk wordt aangeslagen,, beide iii ge
strekte toestand gemeten of dat IO mazen netwerk aan oen touw 
overeenstemmende met een lengte van 8 mazen wordt bevestigd.

De hanging E kan onder de volgende vormen worden 
geschreven : •

(l) Zie Hanging of netting - Basic terms' - J.30/TC 38, kSóB, lyoQ,



‘ à) oen breuk 

8
• 10

b) een decimaal getal :

.E = 0,8

c) oen percentage :

E . = 80 # - '

De genormaliseerde methode voor het uitdrukken 
van de hangingsvërhouding is een percentage,

, , lengte touw . •zoaat „32 =   x 100
'lengte netwerk

Be hanging komt neer op een verdeling van het net 
werk over een bepaalde lengte touwwerk (figuur XII,l). Deze ver 
deling kan ,een uiteenlopende maasopening tot gevolg hebben en de 
vangmatigheid, de doorstroming van het ivator en hot stromings
patroon van hot net beïnvloeden.

Tenslotte moet er worden op gewezen, dat liet net
werk meer of“ minder "Ios” kan worden aangeslagen, hetgeen voor 
de behandeling van het vistuig van belang is.





BESCHBIJVINGSVEREISTEN VAN GEKNOOPT NETWERK
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Met het oog op hot vergemakkelijken vrai hot uit
wisselen vari gegevens t.ussen fabrikant on verbruikers van net
werk voor visnetten, heeft hot I30/TC38/3C9 de voornaamste 
karakteristieken van het netwerk, alsmede de aanduidingav/ijzen 
van het garen en de methoden voor het verpakken van netwerk, vast- 
gelegd (l).

Er valt te noteren, dat het niet altijd noodzake- 
lijk is een volledige aanduiding of beschrijving van het net
werk en zijn samenstelling op te geven, vermits een beste3.1ing 
vaak aan de hand van een monster kan worden geplaatst.

1. Voornaamste karakteristieken van netwerk.

Onder de bijzonderste karakteristieken van het 
netwerk ‘vallen te vermelden : de fabrikatiemethoden, de soorten 
knopen, de strekrichting, de afmetingen en de eventueel bij
zondere kenmerken,.

a) Fabricatiemethoden.

Netwerk kan worden gefabriceerd in het twee
voudig- of in het enkelvoudig garensysteem.

■ Netwerk bestaande uit twee garensystemen 
wordt meestal machinaal vervaardigd. Het garpn van één van de 
twee systemen loopt, zoals in een weefgetouw, van bobijnen, ter
wijl het garen van het andere systeem op schietspoelen wordt ge
wonden die het garen haar een (haak- of naaldvormig) knoopmakend 
dispositief leidt.

(l) Zie : - Requirement s for describing and designating knit
ted netting for fishing nets - ISO/TC38/SC9, 95^, i9¿>7.
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• Allé knopen van c en rij mazen komen gelijkt! joi 
tot stand (figuur IV,i).

.. 2 ). ^ k G l v o u d i g _ g a r e n s v s t o e m ,

Netwerk volgens oen enkelvoudig garensystsem 
wordt meestal met de hand'gemaakt. Het garen wordt op een kre 
naald gewonden en alle mason van dezelfde rij worden individuo 
de één na de ander geknoopt. Een eenvormige maasgrootte kan 
tijdens het breien worden bekomen door het gebruik van een kali 
b or *

Indien het network in vlakke stukken wordt ge
maakt, loopt het garèh afwisselend van links 'naarrechto en van 
rechts naar links. Indien rond netwerk wordt vervaardigd (in 
de vorm van een cylinder), volgt het garen steeds dezelfde 
richting (figuur IV,2).

b) Soort knopen.

De' figuren IV,3-5 geven een afbeelding van de soor 
knopen, met hun gebruikelijke benamingen, die doorgaans bij de 
£abrikatie

S-type, de

woxken ais

van netwerk worden aangewend.

Zoals blijkt, zijn de enkele weversknoop, Z— of- 
dubbele weversknoop en de platteknoop- gebruikelijk.

c) Strekrichting„

De richtingen waarin het netwerk kan worden g ostre 
volgt aangeduid :



F ig u u r  IV,  1 T w e e v o u d ig  g a r e n s y s te e m

Figuur IV 2 Enkelvoudig garensysteem
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F ig u u r  IV j 3 Weversknopen

Figuur IV , '4 Dubbele weversknopen



l) N-strekking : deze strekking hoeft betrekking tot netwerk
loodrecht (Normaal) op de garenrichting.

z) T-atrekking : deze strekking behelst netwerk evenwijdig ge
strekt met de algemene richting van het net- 
gax'en.

Na het strekken kan het netwerk worden gefixeerd 
door chemische of thermische behandelingen.

d) Afmetingen van het netwerk en bijzondere
eigenschappen.

De afmeting van netwerk wordt omschreven door :

1) Het aantal mazen in de T— en de N-richting, 
respektievelijlc aangegeven door de letters T en N» volgend op 
de cijfers en verbonden door hot vermenigvuldigingateken (x).
Voor één van de twee richtingen kan de aanduiding van het aan
tal mazen, worden vervangen door de som van de lengten van de 
mazen uitgedrukt in m of een ander aangenomen lengte-eenheid (l).

Ais voorbeelden kunnen gelden :

500 T x 200 N* d.w.z. 5OO mazen in T~richting en 200 mazen in
N-richting.

5 0 0 T x 8 m , d.w.z. 5 00 mazen in T-richting en 8 m gestrekt
netwerk volgens N-richting.

2 ) De basiselementen, nl. de maaszijde, de 
maaslengte of de raaasopening, uitgedrukt in mm.

(l) Zie X. Benamingen en definities, blz. 5.



Bijzondere kenmerken worden vaak vereist of kunnen 
worden verschaft ; deze kenmerken kunnen behelzen : mazen voor 
de hanging, versterking van netwerk (bv. dubbel- of zwaarder 
garen), breedte van de versterking aangeduid door het aantal 
mazen enz.

2. Aanduiding van netgarens.

De aanduiding van de garens geschiedt volgens het 
tex—stelsel (l).

Het vezeltype moot worden vermeld ; de beschrijvingen 
van synthetische garens moeten aanduiden of het garen bestaat 
uit bv. stapelgaren, één of meer filamenten, filmgaren enz*

3• Uit te wisselen gegevens.

Volgende gegevens moeten normaliter worden uitge—
wisseld :

a) Gebruik.

Om de netfabrikant toe te laten het meest ge
schikte type van netwerk aan te bieden voor een welbepaald type 
van visnet, moet het uiteindelijk gebruik van het netwerk worden 
medegedeeld (bv. voor drijfnetten, treilnetten, seinenetten enz.),

b) Fabricage.
iDe koper moet het gewenste type van netwerk spe- 

oifieren (eenvoudig of tweevoudig garensystemen).

(l.) Zie II. Aanduiding van garens* blz. 13.
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c) Soort knoop. •

Bij de bestelling vän garen moet de soort laxo op 
worden vermeld. -Bij gebrek aan informaties nag de' fabrikant een 
willekeurige type van knoop leveren (sie 1 b)).

d) Strokrichting. •

koper moet de vereiste strokrichting opgeven 
kennen of het netwerk' na het strekken moet

Afmeting van netwerk.

De koper noot de bijzonderheden zoals in punt 1 d 
zijn vermeld, specifieren. Bij het niet opgeven van de elementen 
noot de fabrikant de karakteristieken van het aangeboden netwerk 
aanduiden. >

f) Netgarons *

Indien de koper specifieke garens wenst, moeten 
de bijzonderheden, overeenstemmend met punt 2, worden opgegeven. 
Zonder specificaties mag de fabrikaat gebruikelijk garens leveren, 
doch allo aangeduide bijzonderheden betreffende de garens moeten 
worden vermeld volgens de termen van punt 2. Daarenboven moet 
de koper specifieren of’enige bijzondere behandeling (bv. hars — 
binding) van het netgaren wordt gevergd.

g) Afwerking van netwerk.

De
(zie le) en laten 
worden gefixeerd.

De koper moot vermelden welke afwerkingsbelxan- 
deling gebcurlijk Wóï’dt" VOr oist, nl.



- natuurlijk wit, zonder behandeling,
- natuurlijk wit, goïnpregnoerd.,
- gekleurd zonder ander irapregnat i e, noch be' 

handeling,
- gekleurd en gei'npregneerd,

h) Verpakking van netwerk.

De koper rao et de fabrikant over de volgende 
punten adviseren :

- of het netwerk gestrekt noet worden sanong 
bonden in de Ñ—richting of in de T-richting,

- de opraakingsvorn, . gevouwen of gerold,
- het vereist verpakkingsmateriaal.
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