
Versija:

Datums:

Spēkā no:

Vieta:

Sortiments: SKUJKOKU PAPĪRMALKA
LAPUKOKU 

PAPĪRMALKA
SKUJKOKU MALKA LAPUKOKU MALKA

Suga:
Priedes, egles, citi 

skujkoku kokmateriāli

Apse, alksnis, bērzs, 

cietos lapu kokus 

nepieņem

Priedes, egles, citi 

skujkoku kokmateriāli

Apse, alksnis, bērzs, 

cietos lapu kokus 

nepieņem

Mērīšana: zem mizas (zm) zem mizas (zm) zem mizas (zm) zem mizas (zm)

Minimālais diametrs: 6 cm (zm) 7 cm (zm) 5 cm (zm) 5 cm (zm)

Maksimālais diametrs: 60 cm (zm) 50 cm (zm) 60 cm (zm) 60 cm (zm)

Garums: 3 m +/- 15 cm 3 m +/- 15 cm 3 m +/- 15 cm 3 m +/- 15 cm

Uzmērīšanas metode:

Vispārīgie nosacījumi:

Vispārējie kvalitātes 

nosacījumi:

Zara augstums:

Dubultgalotne:

Vienpusīgā līkumainība:

Daudzpusējā līkumainība:

Kodola trupe:

Aplievas trupe:

Kodola iekrāsojums:

SIA "KRONOSPAN RIGA" - APAĻO KOKMATERIĀLU KVALITĀTES SPECIFIKĀCIJA

SIA "KRONOSPAN Riga", Daugavgrīvas šoseja 7B, LV-1016 Latvija

1. Vispārīgā specifikācija

V03

25/02/2021

01/03/2021

Metode Nr. 2 saskaņā ar LVS 82: 2020: kaudzes uzmērīšana, nosakot koksnes procentuālo daudzumu.

Papīrmalkas / malkas kvalitāte ir atkarīga no skuju koku trupes un skujkoku trupes daudzuma. Kvalitāti 

novērtē, pārbaudot katru sortimentu vai izvēlēto sortimentu grupu.

Kodola trupe tiek novērtēta uz gala virsmas, bet aplievas sēņu bojājumi tiek novērtēti šķērsgriezumā 15 

cm attālumā no gala.

L-zaru augstums. Attālums no stumbra puses līdz zara augšējam punktam mēra taisnā leņķī.

Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm.

2. Defektu noteikšana un definīcijas

Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm.

Kokmateriāla gala plaksnes žākļveida sazarojums, kur lielākā un mazākā stumbra daļas caurmēra 

attiecība ir 3:1.

Kodola trupe: koksnes puve, kas izveidojusies augošos kokos.

Irdena trupe - (ārkārtējos gadījumos ar izpuvušiem caurumiem): trupe, kas vairs nav cieta, izrāda 

mazāku stiprību spiedē ar cietiem, asiem priekšmetiem, nekā nebojāta koksne. 

Cieta trupe - trupe, kas ir cieta, izrāda tādu pašu stiprību spiedē ar cietiem, asiem priekšmetiem, kā 

nebojātā koksne blakus.

Sēņu infekcijas bojājumi, kas attīstās no kokmateriāla ārējās plaknes nokaltušiem un/ vai

ilgstoši uzglabātajiem apaļajiem kokmateriāliem.

Kokmateriālus uzskata par iekrāsotiem ziliem vai brūniem, ja kodola iekrāsojumi skāruši vairāk nekā 3 

mm diametra.
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Sortiments: SKUJKOKU PAPĪRMALKA
LAPUKOKU 

PAPĪRMALKA
SKUJKOKU MALKA LAPUKOKU MALKA

Zaru augstums:

Dubultgalotne:

Vienpusīgā līkumainība:

Daudzpusējā līkumainība:

Blīzums

Izaugums:

Kodola trupe: 65% 65% 80% 80%

Aplievas trupe: 10% 10% 30% 30%

Kodola iekrāsojums:

Citi defekti:

3. Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

Nepieļauj: apogļojums, minerāli, metāli, plastmasa vai citi svešķermeņi

Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm.

Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm.

Maksimālais zara augstums lielāks par 1,0 cm:

Skujkokam 8 cm;

Lapukokam 15 cm;

Zari, kuru biezums ir mazāks par 1,0 cm, nav 

pieskaitāmi pie koksnes vainām.

pieļaujas

Zars šaurā leņķī, kura diametrs ir ≥1 / 3 no galvenā 

stumbra, nedrīkst veidot "dakšu".

pieļaujas

Maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo diametru

Maksimālā starpība starp diametru (ar mizu) 30 cm 

un kopējo sortimenta diametru nepārsniedz 

maksimālo pieļaujamo diametru.

pieļaujas

pieļaujas
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