
Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta izstrādes 
darba grupu 

paveiktais un turpmāk plānotais



Projekts

Priedes un egles zāģbaļķi (tiek plānota vizīte pārstrādes vietā)

PRIEDE
Vainas

definīcijas
Vainas nosaukums

I šķira 
(A klase)

IV šķira 
(gulsnis)

Komentārs

1 Zari

1.1 Apaudzis zars

 Priede  zara D līdz 8 cm  Priede zara D līdz 10 cm

Egle zara D līdz 6 cm Egle zara D līdz 8 cm

2.1.1 Serdes plaisas

2.2.1 Sala un zibens plaisas

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas (I variants)

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas (II variants)

3.3.1
Vienpusīgā līkumainība 
(I variants)

3.3.1
Vienpusīgā līkumainība 
(II variants)

3.3.2 Daudzpusīgā līkumainība

3.4 Dubultgalotne

4.1 Dvīņserde

4.2 Lielainums Šis vēl jāizrunā

Priede  - Priede  -

Egle Pieļauj Egle Pieļauj

4.7.1 Apaudzis saussāns

Priede
Pieļauj ārpus 
kokmateriāla darba 
cilindra

Priede

Egle Nepieļauj Egle

 Priede Nepieļauj Priede   Nepieļauj

Egle
Saskaņā ar vainas 
vērtēšanu

Egle
 Saskaņā ar vainas 
vērtēšanu

5.2.1 Aplievas iekrāsojums/ zilējums
pārrunāt detalizēti pie vainas 
vērtēšanas

5.2.2 Glabāšanas trupe jāizskata terminu sadaļā

6 Kukaiņu – kāpuru bojājumi

7 Mehāniskie bojājumi

7.3 Apogļojums jāizskata definīciju sadaļā

7.4 Metāla ieslēgumi

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

PRIEDE, EGLE

II šķira III šķira

jāizskata terminu sadaļā; 
vienoties pie vērtēšanas un 
reducēšanas

Zara H līdz 4 cm

Pieļauj ārpus kokmateriāla
darba cilindra

Pieļauj

Nepieļauj

līdz 1.0 %

Pieļauj ārpus kokmateriāla
darba cilindra

Pieļauj

līdz 1.0 % līdz 2.0%

līdz 1.5% līdz 2.0%

Dziļums līdz 3 mm

Nepieļauj

līdz 50% no gala plaknes laukuma  -

Pieļauj, ja galā nav trupes 
pazīmes

Nepieļauj

Trupējis zars, Nokaltis zars, 
Vesels zars, Padēls

1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3., 1.2.4 

Pieļauj

Pieļauj

Nepieļauj

Pieļauj

Dziļums līdz 3 mm

Pieļauj ārpus kokmateriāla
darba cilindra

Nepieļauj

5.1.2 Meža trupe

4.5 Ūdens ielāsme

4.7.2 Vaļējs saussāns



Projekts

Lapukoku zāģbaļķi
Apses, melnalkšņa zāģbaļķi (8. jūlijs - vizīte pārstrādes vietā SIA "Ošukalns")

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums Komentārs

1.2.1 Trupējis zars Pārrunāt pie vērtēšanas
1.2.3 Vesels zars
2.1.1/2.1.2 Serdes un žūšanas plaisas

2.1.3 Gredzenveida plaisas
Ja dalījums pa šķirām, tad 
dalīsies

Sala plaisas
Zibens plaisas

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas

Apse Pieļauj

Melnalksnis Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra

Vienpusīgā līkumainība (I variants)
Vienpusīgā līkumainība (II variants)

3.3.2 Daudzpusīgā līkumainība Vērtēšana
3.4 Dubultgalotne
4.1 Dvīņserde

 5.1.2 Kodola trupe
Definīcija 1., 2. nogrieznim 
(Bezzaru)

Aplievas iekrāsojums/ brūnējums (I variants)
Aplievas iekrāsojums/ brūnējums (II variants)

5.2.2 Aplievas trupe
Kodola iekrāsojums (I variants)
Kodola iekrāsojums (II variants)
Kodola iekrāsojums (III variants)

Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plaknē (I variants)

Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plaknē (II variants)
7 Mehāniskie bojājumi
7.3 Apogļojums
7.4 Metāla ieslēgumi Nepieļauj

līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra

5.2.1
Pieļauj līdz 3 mm no gala plaknes
Pieļauj
Nepieļauj

5.1.2
Pieļauj
D virs 24 cm 50%
D iekrāsojums līdz 1/4 

6
Pieļauj, lai operatori nepamatoti nebrāķētu vērtīgus 
sortimentus
Nepieļauj, jo ražošanai nederīgs
Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra
Nepieļauj

Pieļauj

Pieļauj

2.2.1
Nepieļauj
Nepieļauj
Pieļauj ārpus kokmateriāla darba
cilindra

3.1.1 Rievotais blīzums

3.3.1
līdz 2.0 %
līdz 3.0 %
1.5 % uz 1 m
Nepieļauj

Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu + kodoltrupe

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas
APSE, MELNALKSNIS

Šķira - ?

Nepieļauj
Pieļauj



Projekts

Skuju/Lapu koku taras kluči (tiek plānota vizīte pārstrādes vietā)
Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums SKUJKOKU/ LAPKOKU TARAS KLUČI Komentārs

Zari
Zara D sākot
no 3 cm

Zari (I variants) Zara H līdz 8.0 cm

Zari (II variants) Zara H līdz 5.0 cm

2.2.1 Sala un plaisas Nepieļauj

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas

Pieļauj ārpus darba cilindra

Rievotais blīzums (I variants) -
lapkoki

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra

Rievotais blīzums (II variants) - 
lapkoki

Pieļauj (svītrot prasību)

3.3.1 Vienpusīgā līkumainība līdz 4.0 %
Daudzpusīgā līkumainība 
(I variants)

līdz 2.0 %
Praktiskajā vērtēšanā: iedomātā cilindra 
vērtēšana; vienkāršota

Daudzpusīgā līkumainība 
(II variants)

līdz 4.0 %

3.4 Dubultgalotne Nepieļauj
Dvīņserde (I variants) Nepieļauj
Dvīņserde (II variants) Pieļauj (definīcijas+robežas)

4.5 Ūdens (mitruma) ielāsme Pieļauj (Egle)
Saussāns (I variants) Pieļauj ārpus kokmateriālu darba cilindra
Saussāns (II variants) Reglamentē dziļumu

5.1.2/5.4 Irdena meža trupe (kodoltrupe)
D kodola trupe līdz 1/5 no D gala plaknes 
caurmēra

Aplievas iekrāsojums/ zilējums (I 
variants)

Skuju koki (pieļauj/nepieļauj)

Aplievas iekrāsojums/ zilējums 
(II variants)

Pieļauj

5.2.2/ 5.4
Irdena glabāšanas trupe 
(aplievas trupe)

līdz 10 % no D gala plaknes caurmēra
"Sauskaltis" (definīcija, atpazīšana, rīcība, 
atsevišķa prasība); vērtēt kombinācjā ar citām 
vainām

7 Mehāniskie bojājumi Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra
7.3 Apogļojums Nepieļauj
7.4 Metāla ieslēgumi Nepieļauj

5.2.1

1
Papildus izmaksas apzāģēšanai; harvesteram bez 
atgriešanās nav iespējams atzarot, papildus 
atzarošana ar risku sabojāt kokmateriālu  
(mehāniskie bojājumi)

3.1.1 Skatīt pie vērtēšanas

3.3.2

4.1

4.7
Praktiskajā vērtēšanā; ieteikums izdalīt, kurā 
stumbra daļā atrodas



Projekts

Priedes, egles III šķiras zāģbaļķi (tiek plānota vizīte pārstrādes vietā)
Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums PRIEDE, EGLE III ŠĶIRAS ZĀĢBAĻĶI Komentārs

Zars (I variants) Zara H līdz 10 cm
Zars (II variants) Zara H līdz 5 cm

2.2.1 Sala plaisas1 Pieļauj Praktiskajā vērtēšanā

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas1 Pieļauj Praktiskajā vērtēšanā

3.3 Līkumainība līdz 3.0 %
4.1 Dvīņserde Pieļauj
4.5 Ūdens (mitruma) ielāsme Eglei - Pieļauj

5.1.2/ 5.4 Irdena meža trupe1, 2

(kodoltrupe)
D kodola trupe līdz 1/4 no D gala plaknes 
caurmēra

Prakstiskajā vērtēšanā

5.2.1 Aplievas iekrāsojums/ zilējums Pieļauj

"Sauskaltis"
irdena glabāšanas+kodola - neder

7.2
Mehāniskie bojājumi sānu 
virsmā

dziļums līdz 4.0 cm

Apogļojums (I variants) Nepieļauj
Apogļojums (II variants) Pieļauj līdz % kravā

1Šīs vainas skatīt kombinācijā
2Šīs vainas skatīt kombinācijā

1

5.2.2/ 5.4 Irdena glabāšanas trupe2

7.3



Projekts

Bērza finierkluči (tiek plānota vizīte pārstrādes vietā - SIA "Krauss")

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums I šķira II šķira Komentāri

1.2.1 Trupējis zars Nepieļauj Zara D un/ vai H līdz 40 mm
1.2.2 Nokaltis zars Nepieļauj Zara D un/ vai H līdz 40 mm
1.2.3 Vesels zars Apvienot ar padēlu.

 2.1.1/2.1.2 Serdes un žūšanas plaisas plaisas garums līdz 70 mm Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu1

2.1.3 Gredzenveida plaisa Vai svītrot II variantā vispār.
2.2.1 Sala un zibens plaisas

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas

Caurmēra redukcija. Skatīt lobīšanas cilindra definīciju. Skatīt 
pie vērtēšanas.

3.1.1 Rievotais blīzums
Svītrot "Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra un/vai, ja leņķis starp 
rievām ir lielāks par 90°".

3.3 Līkumainība

3.4 Dubultgalotne
4.1 Dvīņserde Nepieļauj Pieļauj

4.4 Mizas ieaugums2 Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra. Ja mizas 
ieaugums ir lobīšanas cilindrā, tad pieļaujams 
mizas ieauguma caurmērs līdz 3.0 cm vai, ja 
mizas ieaugums ir aploces veidā, tad aplocē 

pieļaujams līdz 180° un tā biezums līdz 8 mm

4.7 Saussāns Nepieļauj Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
Skatīt pie vērtēšanas pārstrādes vietā, veidi+ ietekme uz trupes 
attīstību. Gala plaknē pārzāģēts saussāns ar mizas ieaugumu 
(redukcija 4 cm vai brāķis).

4.9 Māzerpuns Nepieļauj augstums līdz 40 mm
5.1.1 Kodola iekrāsojums D kodola iekrāsojums līdz 70 mm Pieļauj
5.1.2 Meža trupe
5.2.2 Glabāšanas trupe

"Brūnējums"
7 Mehāniskie bojājumi Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra Pieļauj

Harvestera ruļļu iespiedumi
Skatīt prakstiskajā vērtēšanā. Ja var noteikt, tad paliek šajā 
aprakstā.

7.3 Apogļojums
7.4 Metāla ieslēgumi
1Ja neatbilstoši ir abi īskluči, tad brāķējam tikai tievāko īskluci
2Mizas ieaugumu nevērtēt ap zariem

"Diskusijai"

Nepieļauj
Nepieļauj

Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 
cm

Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram

Nepieļauj

Nepieļauj
Nepieļauj

"Diskusijai"

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas
BĒRZA FINIERKLUČI

Zara D sākot no 40 mm; Zara H līdz 40 mm

aploces leņķis līdz 180°
Nepieļauj



Projekts

Bērza zāģbaļķi I šķira (vienošanās par šīm prasībām nediskutēt)

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums I šķira II šķira

2.1.1 Serdes plaisas1
Plaisas P sākot

no 2 mm; Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu
virsmu

Plaisas P sākot
no 2 mm; Pieļauj

2.1.3 Gredzenveida plaisa
Plaisas P sākot

no 2 mm; aploce līdz 180°
Plaisas P sākot

no 2 mm; Pieļauj
2.2.1 Sala un zibens plaisas Nepieļauj Pieļauj

2.3
Gāšanas un sagarumošanas
plaisas

Pieļauj ārpus darba cilindra Pieļauj ārpus darba cilindra

3.1.1 Rievotais blīzums Pieļauj ārpus darba cilindra Pieļauj
3.3.1 Vienpusīgā Līkumainība līdz 2.0 % līdz 3.0 %
3.3.2 Daudzpusīgā līkumainība līdz 1.5 % līdz 1.5 %
3.4 Dubultgalotne
4.1 Dvīņserde
4.4 Mizas ieaugums Pieļauj Pieļauj
4.7 Saussāns Pieļauj ārpus darba cilindra Pieļauj

5.1.1 Kodola iekrāsojums
D kodola iekrāsojums līdz 1/3 no D 

gala plaknes caurmēra
Pieļauj

5.1.2 Meža trupe
D kodola trupe līdz 1/5 no D gala 

plaknes caurmēra
D kodola trupe līdz 1/4 no D 

gala plaknes caurmēra
5.2.2 Glabāšanas trupe
7 Mehāniskie bojājumi Pieļauj ārpus darba cilindra Pieļauj
7.4 Metāla ieslēgumi
1Nevērtēt, ja virsmērs ir virs 3 dm.

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas
BĒRZA ZĀĢBAĻĶI

1. Zari
Zara H līdz 8.0 cm
Zara D līdz 4.0 cm

Nepieļauj



Projekts

Papīrmalka, tehnoloģiskā koksne, malka (diskusija elektroniskajā vidē)

- Koku suga citu sugu piejaukums līdz 5 % (krava tiek atteikta), 
nepārsnierdzot 5% tiek brāķēta, kā parastā koksnes 
vaina

citu sugu piejaukums līdz 5 % (krava tiek atteikta), 
nepārsnierdzot 5% tiek brāķēta, kā parastā koksnes 
vaina

 -

1 Zari zara D sākot no 1.5 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
zara augstums līdz 16 cm; 

zara D sākot no 1.5 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
zara H līdz 16.0 cm

 -

3.1/ 3.5 Blīzums kokmateriāla lielākais caurmērs zem mizas nedrīkst 
pārsniegt maksimāli noteikto caurmēru. Rievotais 
blīzums (metodika noteikšanai + vērtēšana) nav 
pieļaujams 

kokmateriāla lielākais caurmērs zem mizas nedrīkst 
pārsniegt maksimāli noteikto caurmēru

 -

3.3 Līkumainība (cilindra lielums) iedomātā cilindra diametrs līdz 75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm  -

3.4 Dubultgalotne Slēgta dubultgalotne ir pieļaujama zara H līdz 16.0 cm  -
3.5 Izaugums iedomātā cilindra diametrs līdz 75 cm iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm  -

5.1.2 Meža trupe trupes aizņemtais laukums 0.6 no gala plaknes 
caurmēra

trupes aizņemtais laukums 0.8 no gala plaknes 
caurmēra.

Irdena meža trupe atsevišķiem nogriežņiem līdz 85 % 
vai 4/5 no caurmēru abos apaļo kokmateriālu galos 
un/ vai kodola trupe kravai līdz 70 % (Jādefinē 
metodiski līdzīgs princips un nosacījumi kā 
papīrmalkai un tehnoloģiskajai koksnei)

5.2.2 Glabāšanas trupe trupes aizņemtais laukums līdz 10 % no gala plaknes 
laukuma

trupes aizņemtais laukums līdz 20% no gala plaknes 
laukuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 -

7.3/ 7.4 Apogļojums , metāls, plastika Nepieļauj Apogļojumu pieļauj, ja apdegums nav skāris aplievas 
daļu

 -

- Minerāla piejaukums Kokmateriāls nedrīkst saturēt ogles, kvēpus, 
plastmasu, gumiju, akmeņus vai metālu. Kokmateriāli 
nedrīkst saturēt ievērojamu daudzumu koksnē vai 
mizā iekļuvušos minerālus. Par minerāli tiek 
uzskatītas daļiņas ar izmēru 0.1 mm – 20 mm, 
savukārt par akmeņiem tiek uzskatītas daļiņas, kuru 
izmērs ir lielāks par 20 mm. Koksne nedrīkst būt 
impregnēta vai krāsota. Lai kokmateriālu klasificētu, 
kā netīru ar minerāla piejaukumu, tam ir jābūt 
netīram vismaz 50% no kokmateriāla viena gala 
virsmas laukuma un ar garumu, kas ir garāks nekā 
puse kokmateriāla garuma. Ja šādi kokmateriālu 
aizņem vairāk par 50% no saiņa tilpuma, tad sainis ir 
"brāķējams". Kokmateriāla abi gali, sākot no gala 
plaknes, vismaz 1m garumā ir klāti ar minerālvielu 
daļām, kas neļauj noteikt kokmateriāla sugu vai vērtēt 
kvalitāti.

Kokmateriāls nedrīkst saturēt ogles, kvēpus, 
plastmasu, gumiju, akmeņus vai metālu. Kokmateriāli 
nedrīkst saturēt ievērojamu daudzumu koksnē vai 
mizā iekļuvušos minerālus. Par minerāli tiek uzskatītas 
daļiņas ar izmēru 0.1 mm – 20 mm, savukārt par 
akmeņiem tiek uzskatītas daļiņas, kuru izmērs ir lielāks 
par 20 mm. Koksne nedrīkst būt impregnēta vai 
krāsota. Lai kokmateriālu klasificētu, kā netīru ar 
minerāla piejaukumu, tam ir jābūt netīram vismaz 50% 
no kokmateriāla viena gala virsmas laukuma un ar 
garumu, kas ir garāks nekā puse kokmateriāla garuma. 
Ja šādi kokmateriālu aizņem vairāk par 50% no saiņa 
tilpuma, tad sainis ir "brāķējams".

Kokmateriāls nedrīkst saturēt ogles, kvēpus, 
plastmasu, gumiju, akmeņus vai metālu. Kokmateriāli 
nedrīkst saturēt ievērojamu daudzumu koksnē vai 
mizā iekļuvušos minerālus. Par minerāli tiek 
uzskatītas daļiņas ar izmēru 0.1 mm – 20 mm, 
savukārt par akmeņiem tiek uzskatītas daļiņas, kuru 
izmērs ir lielāks par 20 mm. Koksne nedrīkst būt 
impregnēta vai krāsota. Lai kokmateriālu klasificētu, 
kā netīru ar minerāla piejaukumu, tam ir jābūt 
netīram vismaz 50% no kokmateriāla viena gala 
virsmas laukuma un ar garumu, kas ir garāks nekā 
puse kokmateriāla garuma. Ja šādi kokmateriālu 
aizņem vairāk par 50% no saiņa tilpuma, tad sainis ir 
"brāķējams".

"Sauskaltuši" kokmateriāli Nepieļauj Pieļauj (Vai būtu kvalitātes prasībās jādefinē apjoms?)  -

Dimensijas: Caurmērs, garums 6 - 60cm; 3.0m+/-30cm 6 - 70 cm; 3.0m+/-30cm 4 - 70 cm; 3.0m+/-30cm 

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums Papīrmalka (tehnoloģiskās koksnes 1. šķ.)
Tehnoloģiskā koksne 

(tehnoloģiskās koksnes 2. šķ.)
Malka



Projekts

Priedes stabi (17. jūnijs - vizīte pārstrādes vietā AS "Sadales tīkls")

Atsevišķi zari Zaru mieturis
1.2.1 "Trupējis zars (irdens) (vērtē no 1cm 

cm un skaits vairāk par 1)"
I variants

zaru caurmērs līdz 1/6 no staba 
caurmēra zara mērīšanas vietā

zaru caurmēru summa līdz 2/3 no staba 
caurmēra zaru mērīšanas vietā un/ vai lielākā 
zara caurmērs līdz 35 mm

1.Piedāvājums - diskutēt par trupējušiem 
zariem (Pievienot metodiku ar attēliem, kas 
der un kas neder) Diskusija par zara 
caurmēriem

1.2.1 "Trupējis zars (irdens) (vērtē no 1cm 
cm un skaits vairāk par 1)"
II variants

Nepieļauj Nepieļauj

"Trupējis zars (ciets)" zaru caurmērs līdz 1/6 no staba 
caurmēra zara mērīšanas vietā

zaru caurmēru summa līdz 2/3 no staba 
caurmēra zaru mērīšanas vietā un/ vai lielākā 
zara caurmērs līdz 35 mm

1.2.2/ 1.2.3 Nokaltis zars/ Vesels zars
I variants

zaru caurmērs līdz 1/4 no staba 
caurmēra zara mērīšanas vietā

zaru caurmēru summa līdz 2/3 no staba
caurmēra zaru mērīšanas vietā

1.2.2/ 1.2.3 Nokaltis zars/ Vesels zars
II variants

zaru caurmērs līdz 1/5 no staba 
apkārtmēra zara mērīšanas vietā

zaru caurmēru summa līdz 1/4 no staba
apkārtmēra zaru mērīšanas vietā

2.1.1 Serdes plaisas
2.1.3 Gredzenveida plaisas
2.2.1 Sala un zibens plaisas
2.3 Gāšana un sagarumošanas

plaisas

3.1.1 Rievotais blīzums

3.3.1 Vienpusīgā līkumainība

3.3.2 Daudzpusīgā līkumainība
4.7 Saussāns 1. Piedāvājums - Pieļauj neredzamajā daļā (1 

m) 2. Redzamā daļā - nepieļauj. 1-2 cm 
dziļumu izdalīt zem, iespējams, izdalīt zem 
"atsevišķa brāķa koda"

5.1.2 Meža trupe

5.2.1 Aplievas iekrāsojums/ zilējums 1. Piedāvājums - pieļauj, ja ir nodrošināts 
noteikts piegādes termiņš (1 mēnesis), citādi 
ne dziļāk par 5 mm (Diskutēt par laika 
fiksāciju) 2. Saglabāt esošo

5.2.2 Glabāšanas trupe
6 Kukaiņu – kāpuru bojājumi

7.1 Mehāniskie bojājumi gala virsmā
7.2 Mehāniskie bojājumi sāna virsmā
7.3 Apogļojums Nepieļauj

Nepieļauj

Pieļauj, sānu virsmā līdz 5 mm, piegādāts ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc sagatavošanas

Nepieļauj
dziļums līdz 3 mm

Pieļauj, ja neskar staba nominālo garumu
dziļums līdz 2.0 cm

dziļums līdz 1.0 cm

Vainas
definīcijas

Vainas nosaukums Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas Komentārs

Pieļauj
Pieļauj
Nepieļauj
dziļums līdz 2.0 cm

Pieļauj, ja rievu leņķis ir lielāks par 90°, bet ja leņķis ir mazāks par 90°, tad rievas 
dziļumu pieļauj līdz 5.0 cm
Līnija, kas savieno tievgaļa un resgaļa gala plaknes viduspunktus nedrīkst iziet 
ārpus staba sānu virsmas
līdz 1.0 %


