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10. Precizējumi VMF LATVIA 
instrukcijās un matricās lietojamā terminoloģijā



Iecere papildinājumam

VMF LATVIA instrukcija VMF MI 02.09. VMF LATVIA apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts
https://www.vmf.lv/site/upload/MI%2002.09%20Apalo%20kokmaterialu%20kvalitates%20prasibas%2023%20v.pdf

Iecere papildinājumam  1.Nodaļas  Vispārīgajā daļā pēc punktu par Sortimenti un koku sugas vai grupas.

2. DEFINĪCIJAS APAĻO KOKMATERIĀLU DIMENSIJU UZMĒRĪŠANAI UN VĒRTĒŠANAI

https://www.vmf.lv/site/upload/MI%2002.09%20Apalo%20kokmaterialu%20kvalitates%20prasibas%2023%20v.pdf


1.1. DEFINĪCIJAS APAĻO KOKMATERIĀLU DIMENSIJU UZMĒRĪŠANAI UN VĒRTĒŠANAI.

1. Caurmērs vai lobīšanas cilindrs, mm:
1.1. LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana ir definēti:

1.1.1. Tievgaļa caurmērs.
1.1.2. Viduscaurmērs.
1.1.3. Resgaļa caurmērs.

1.2.Lobīšanas cilindrs - Lobīšanas cilindrs ir ģeometriski taisns cilindrs, kura projekcija ietilpst finierkluča garengriezuma plaknē zem 
mizas.

1.3. Pircēja un/ vai pārdevēja vienošanās: 
1.3.1. Minimālais caurmērs/ lobīšanas cilindrs – minimālais pieļaujamais tievgaļa caurmērs/ lobīšanas cilindrs sortimentam.
1.3.2. Maksimālais caurmērs/ lobīšanas cilindrs – maksimālais pieļaujamais tievgaļa caurmērs/ lobīšanas cilindrs sortimentam.
1.3.3. Resnākā vieta – vienā virzienā jebkurā vietā uzmērītais sortimenta lielākais caurmērs bez mizas redukcijas.



2. Garums, cm:
2.1. LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana ir definēts:

2.1.1. Faktiskais kokmateriāla garums

2.2.  Pircēja un/ vai pārdevēja vienošanās:
2.2.1. Nominālais garums – kokmateriāla garums par kuru veic samaksu.
2.2.2. Nominālais garums ar virsmēru – kokmateriāla pārstrādei minimāli nepieciešamais garums.
2.2.3. Nominālais garums pēc redukcijas – kokmateriāla garums pēc kvalitātes redukcijas par kuru veic samaksu.
2.2.4. Kvalitātes redukcijas garums – atbilstoši kvalitātes nosacījumiem veikts virtuāls faktiskā kokmateriāla garuma samazinājums.
2.2.5. Virsmērs – papildus garums nominālajam garumam.



3. Matrica.

Saskaņā ar VMF LATVIA Uzmērīšanas pakalpojuma tehniskie noteikumi VMF DK 03 
https://www.vmf.lv/site/upload/DK%2003%20Uzmerisanas%20pakalpojuma%20tehniskie%20noteikumi%201%20v.pdf

matrica ir daļa no apaļo kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma darba uzdevuma, kurā ir norādīta kokmateriālu pircēja un 

pārdevēja vienošanās par kokmateriālu dimensijām un kvalitāti :

3.1. Nominālais garums, cm

3.2. Nominālais garums ar virsmēru, cm

3.3. Minimālais caurmērs/ lobīšanas cilindrs, mm

3.4. Maksimālais caurmērs/ lobīšanas cilindrs, mm

3.5. Resnākā vieta, mm

3.6. Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības.

https://www.vmf.lv/site/upload/DK%2003%20Uzmerisanas%20pakalpojuma%20tehniskie%20noteikumi%201%20v.pdf


10.1. Pieņemt zināšanai un ieviest ražošanā.

Lēmumprojekts



Paldies par uzmanību!


