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Projekts

MĒRĶIS: procesu un informācijas aprites efektivitātes uzlabošana kokmateriālu tilpuma 
noteikšanā ar grupveida metodi. 

izmaksu samazināšana kokmateriālu piegāžu plūsmā

IEGUVUMI

- tiks samazinātas kokmateriālu uzmērīšanas izmaksas

- tiks samazināts kļūdu skaits dēļ informācijas manuālas pārneses

- tiks samazināta (novērsta?) cilvēka subjektīvo, atšķirīgo darbību ietekme;

- tiks uzlabota piegāžu ķēdes efektivitāte un kvalitāte;

- tiks īstenota stratēģija: saprotams bizness, nekonkurējot ar mērījumu   

- tiks attīstītas iespējas piedalīties e-biznesa procesos



200 kontroles apaļo 
kokmateriālu saiņi 

30 kontroles           
šķeldu kravas



Sākuma rezultāti (apaļkoksne)

+/- 5,0 % 9,5 %



+/- 5,0 % 9,5 %

tendences



Sākuma rezultāti (28 beramkravas)

4,4 +14

skeneris
Kontrolmērnieks

(metodika!)Ϫ

Ir precizēta aprēķinu metodika, 
lai novērstu nepilnas kravas 
iespējamo ietekmi



Galvenie secinājumi:
1. Tilpuma novirze un standartnovirze
Graanul Invest izstrādātā Loadmon uzmērīšanas sistēma nodrošina līdzvērtīgu 

precizitāti visiem (1.-4.) saiņiem dažādās piegādes vietās 

Tilpuma novirze un standartnovirze atšķiras starp piegādātājiem. Lielākas novirzes ir 
privātajiem piegādātājiem 

2. Ģeometrija un tilpīguma koeficients
2.1. Koeficients

 Saiņa ārējais vidējais caurmērs tiek uzmērīts precīzi t.sk.  precīzi noteikts sortimentu 
skaits

 Saiņa vidējais caurmērs tiek noteikts  nedaudz lielāks nekā faktiski
 Ir atšķirības starp piegādātājiem.  Lielākas novirzes ir privātajiem piegādātājiem.

Loadmon piemērotie tilpīguma koeficienti salīdzinājumā pret VMF LATVIA 
mērniekiem ir:
Mazāki malkai – sortimenti ar mizu

 Lielāki papīrmalkai – sortimenti bez mizas

2.1. Ģeometrija

Vidējais sortimentu garums ir mazāks nekā nominālais garums (malkai)

Malkai tiek noteikts lielāks saiņa augstums salīdzinājumā pret VMF mērniekiem 
Malkas sortimentiem «ģeometrijas» tilpums ir lielāks salīdzinājumā pret VMF 
mērniekiem

Saiņa vidējā 
caurmēra noteikšanas 
precizitāte sadalījumā 
pa piegādātājiem

Saiņa platuma (vid. 
sortimentu garuma) 
uzmērīšanas iespēju 
apzināšana

Papīrmalkas 
koeficientam 
izvērtēšana t.sk. mizas 
vairuma ievērtēšanas

Ģeometrijas 
parametru 
vienādošana malkai un 
papīrmalkai

LVS 82:2019 
standartā iekļaujamo 
mizas nosacījumu 
modelēšana



Kā sadarbībā ar Graanul Invest ieviest LoadMon tehnoloģiju 
VMF LATVIA pakalpojumā?

- Visi kokmateriāli, visiem piegādātājiem

- VMF LATVIA pakalpojuma metodes akreditācija (LATAK) – ir precizēts LVS 
attiecībā uz automatizētām ierīcēm

- VMF LATVIA un Graanul Invest līgums:
- 2019.gadam aprēķinātais kontroles apjoms apaļajiem kokmateriāliem ir 

(10,6x10,6+6,4x6,4) =153 saiņi -> krautņu izvietojums, un 30 beramo kokmateriālu 
kravas

- Dati un to plūsmas automatizēšana, objektīva un nejauša kontroles frekvences 
nodrošināšanas

- VMF LATVIA Testēšanas pārskats – kokmateriālu pircējam un pārdevējam. 
Kokmateriālu tirdzniecībā iesaistīto pušu tiesības izvēlēties datu avotu.

- Skenera periodiskas pārbaudes – veids un biežums

- «soli pa solim» princips: izvērtējums vismaz reizi ceturksnī un iespēja arī 
palielināt kontrolsaiņu skaitu vai pārtraukt VMF LATVIA pakalpojuma 
sniegšanu 

- atsevišķām sortimentu grupām un darba vietām uzmērīšanas novirze ir 
ārpus uzstādītiem mērķiem – priekšlikums: pie tilpuma aprēķināšanas ņemt 
vērā uzmērīšanas nenoteiktību

SAPROTAMS UN 
STABILS PROCESS  
(PAKALPOJUMS) 

2020.



Vidējo viduscaurmēru starpība 
iekšējiem un ārējiem kokmateriāliem



IEGUVUMI

- samazinātas kokmateriālu 
uzmērīšanas izmaksas

- samazināts kļūdu skaits dēļ 
informācijas manuālas pārneses

- samazināta (novērsta?) cilvēka 
subjektīvo, atšķirīgo darbību ietekme;

- uzlabota piegāžu ķēdes efektivitāte un 
kvalitāte;

- īstenota stratēģija: saprotams bizness, 
nekonkurējot ar mērījumu   

- attīstītas iespējas piedalīties e-biznesa 
procesos

Pakalpojumam līdz pat 10 x

Iespēja izmantot e- pavadzīmi

Liela objektīvu datu kopa

Procesi notiks dažas sekundēs

Atbild VMF LATVIA

.xml papiNet datu standartā




