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Voorwoord
Dit document (EN 14081-1:2005+A1:2011) is opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 124 “Timber
Structures”, waarvan AFNOR het secretariaat voert.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in augustus 2011 de status van een nationale norm worden gegeven,
door hetzij publicatie van een identieke tekst, hetzij door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten
uiterlijk in augustus 2011 zijn ingetrokken.
Dit document is inclusief het wijzigingsblad A1, goedgekeurd door CEN op 2010-12-20.
Dit document vervangt EN 14081-1:2005.

Vo

[A1]

Nieuwe tekst afkomstig uit het amendment of tekst gewijzigd door het amendment wordt aan het begin
gemarkeerd met label [A1] .
Let op de mogelijkheid dat sommige onderdelen van dit document onderdeel kunnen zijn van patentrechten
CEN [en/of CENELEC] kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het identificeren van enige of alle
bedoelde patentrechten.
Deze Europese norm is opgesteld onder een mandaat van de Europese Commissie en de Europese
Vrijhandelsassociatie aan de CEN en ondersteunt de essentiële eisen van de richtlijn(en) van de EU.

or

Voor de relatie met Europese richtlijnen wordt verwezen naar de informatieve bijlage ZA, die een integraal
onderdeel van deze Europese norm vormt.
[A1]

Verwijderde tekst (zie origineel)
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Pr

Andere delen van deze Europese norm zijn:

iew

ev

EN 14081-2 Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 2:
Machine grading; additional requirements for initial type testing,
EN 14081-3 Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 3:
Machine grading; additional requirements for factory production control,
EN 14081-4 Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 4:
Machine grading; grading machine settings for machine controlled systems.

eld

Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-organisaties van
de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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Inleiding
Er zijn fundamenteel twee methoden om op sterkte te sorteren: visuele sortering en machinale sortering.
Machinale sortering is in een aantal landen in gebruik. Deze landen gebruiken primair twee systemen, te
weten ‘opbrengstcontrolerend’ en ‘machinecontrolerend’. Beide systemen vereisen daarnaast een visuele
inspectie om de sterkteverminderende eigenschappen, die niet automatisch door de machine kunnen
worden gemeten, te beoordelen.

Vo

Het ‘opbrengstcontrolerende’ systeem is geschikt voor gebruik bij sorteermachines in zagerijen waarin een
beperkt aantal afmetingen, houtsoorten en sorteerklassen in herhaalde productieseries van ten minste één
productiegang worden gesorteerd. Dit maakt het mogelijk om het systeem te controleren door het toetsen
van houtmonsters uit de dagelijkse productie. Deze onderzoeken worden samen met statistische procedures
gebruikt ter controle en bijstelling van de machine-instellingen om de vereiste sterkte-eigenschappen voor
elke sterkteklasse te handhaven. Bij dit systeem kunnen de eisen voor de machinegoedkeuring minder
streng zijn en mogen machines van hetzelfde type niet-identieke prestaties leveren.
Het ‘machinecontrolerende’ systeem is in Europa ontwikkeld. Vanwege het grote aantal afmetingen,
houtsoorten en sorteerklassen was het niet mogelijk om kwaliteitscontroleonderzoeken uit te voeren op
houtmonsters die uit de productie worden genomen. Het systeem vertrouwt er daarom op dat de machines
streng zijn beoordeeld en gecontroleerd en dat er veel onderzoek plaatsvindt om de machine-instellingen,
die gelijk blijven voor alle machines van hetzelfde type, te bepalen.

or

In Europa worden veel verschillende regels voor visuele sterktesortering van hout toegepast. Deze zijn
ontstaan om rekening te kunnen houden met:
— verschillende houtsoorten of combinaties van houtsoorten;
— geografische herkomst;

Pr
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— verschillende eisen voor afmetingen;

— wisselende eisen voor verschillende toepassingen;

iew

— kwaliteit van het beschikbare materiaal;
— historische invloeden of gebruiken.

Vanwege de diversiteit in bestaande visuele sorteerregels die in de verschillende landen in gebruik zijn, is
het momenteel niet mogelijk om één acceptabele regeling te maken voor alle lidstaten.

eld

De eisen voor de visuele sterktesortering die in deze Europese norm zijn vastgelegd zijn dan ook beginselen
die behoren te worden gevolgd indien eisen worden geformuleerd voor beperkingen van enkele van deze
eigenschappen.
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