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Veltņu iespiedumu dziļuma kontrole
Ko kontrolē?
• Veltņu iespiedumu dziļumu, lai tas nepārsniegtu LVM Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā noteiktās normas

• Veltņu izbuksējumu dziļumu, lai tas nepārsniegtu LVM Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā noteiktās 
mehānisko bojājumu normas

• Veltņu radžu tehnisko stāvokli, vizuāli novērtējot mehāniskus bojājumus 

Kā kontrolē?
• Izmanto bīdmēru un dastmēru

• Iespiedumu un izbuksējumu dziļumu mēra zem mizas

• Iespiedumu dziļumu (>8mm) vērtē līdz 1 m posmā no baļķa tievgaļa

• Izbuksējumu dziļumu vērtē visa baļķa garumā

• Izbuksējumu dziļumu mēra atbilstoši LVM Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksta 7.punktā noteiktajai metodei

• Visus mērījumus veic parauglaukumos, atbilstoši LVM Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas
kvalitātes pārbaužu procedūrā (turpmāk – Procedūra) noteiktajai metodei. Procedūra pieejama šeit: Procedūra

Kad reģistrē neatbilstību?
• Ja kvalitātei neatbilstošo baļķu skaits pārsniedz Procedūrā noteikto normu (vairāk par 3 baļķi), katram         

baļķim vērtējot pēc šādiem parametriem: 
• Ja Mietu produktam vismaz viens iespiedums pārsniedz 8 mm dziļumu
• Ja vismaz viens izbuksējums iesniedzas baļķa darba cilindrā

Kad dod uzdevumu regulēt harvesteru un, ja nepieciešams, aptur darbus? 
• Ja vismaz 10 baļķiem iespiedumu dziļums pārsniedz 8 mm 

• Ja padeves veltņu radzes ir nodilušas vai mehāniski izteikti bojātas
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Atzarošanas nažu asināšanas kontrole
Ko kontrolē?

• Harvestera darba galvas atzarošanas nažu asināšanas leņķi un to asumu, lai atzarošana atbilstu 
LVM Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā noteiktajām normām

Kā kontrolē?

• Izmanto asināšanas leņķu šablonu un harvestera ražotāja instrukciju norādījumus

• Nažu asumu novērtē vizuāli

• Atzarošanas kvalitāti vērtē atbilstoši LVM Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksta 1.punktā noteiktajai 
metodei un katram produktam pieļautai normai 

• Atzarošanas kvalitātes mērījumus veic parauglaukumos, atbilstoši Procedūrā noteiktajai metodei. 
Procedūra pieejama šeit: Procedūra

Kad reģistrē neatbilstību?

• Ja atzarošanas kvalitātei neatbilstošo baļķu skaits pārsniedz Procedūrā noteikto normu (vairāk par 3 
baļķi) 

Kad dod uzdevumu regulēt harvesteru un, ja nepieciešams, aptur darbus? 

• Ja nažu asināšanas leņķi neatbilst instrukcijās norādītajam

• Ja nažu asmeņi ir nolietoti, izteikti neasi vai mehāniski bojāti

• Ja vismaz 10 baļķi nav atzaroti atbilstoši kvalitātes prasībām 
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