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Pētījumi koksnes apstrādes, meža produktu loģistikas un plānošanas jomā, 
projekts Nr.2.1. 

Projekta mērķis:
Izpētīt un izstrādāt jaunus tehnoloģiskus risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai koksnes
produktu un biomasas ražošanā un koksnes izmantošanai būvniecībā.

Projekta uzdevumi:
• Koksnes šūnveida materiāla Lightweight Stabilized Blockboard (LSB) plātņu īpašības un tās

ietekmējošie faktori.
• Koksnes materiālu ugunsaizsardzības efektivitāte āra ekspluatācijas apstākļos.
• Patērētās jaudas izmaiņas apses koksnes garenzāģēšanā.
• Līmsavienojuma kvalitāte un noturības prognozēšana.
• Modificētas un dabīgas koksnes ilgizturība cikliskā hidrotermiskā iedarbībā.
• Ērti lietojamas ekspresmetodes izstrāde pelnu satura šķeldās prognozēšanai.



Izveidota kvalitātes kontrole koksnes vieglajām plātnēm LSB
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Pētīta koksnes ugunsaizsardzības efektivitātes uzlabošana

Avots: Rüther, 2006



Pētīta modificētas un dabīgas koksnes bioizturības paaugstināšana
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AAE jeb ūdens pretabsorbcijas efektivitāte; ASE jeb modifikācijas metodes pretuzbriešanas efektivitāte
Oil rapša eļļa
Acet. + oil acetilēšana ar sekojošu impregnēšanu ar eļļu
Ac2O + oil impregnēšana ar etiķskābes anhidrīdu un eļļu 
Acetylated - acetilēta koksne



Izstrādātās jaunās tehnoloģijas, metodes, prototipi un pakalpojumi

Metodes

 Koksnes virsmas ar atvērtām traheīdām brīvās enerģijas novērtēšana.

 Koksnes modifikācijas efektivitātes novērtēšana ar ciklisku mērcēšanu karstā ūdenī, saldēšanu

un žāvēšanu.

 Vienkomponenta poliuretāna līmju, kuru cietēšanas mehānisms notiek mitruma ietekmē,

cietēšanas apstākļu noteikšana.

 Griežņa nodiluma prognozēšana apses koksnes garenzāģēšanas procesā, izejot no patērētās

elektriskās jaudas atkarībā no griešanas režīma faktoriālajiem parametriem un griešanas

trajektorijas garuma.

 Līmsavienojuma stiprības prognozēšana ar rentgenstaru tomogrāfu.

 Lightweight Stabilized Blockboard plātņu īpašību prognozēšanas metodika.

 Ekspresmetode pelnu satura šķeldās prognozēšanai un kvalitātes noteikšanas apborēšanai.

Tehnoloģijas

 Koksnes antipirēnu darbības efektivitātes paaugstināšana.

 Modificētas un dabīgas koksnes ilgizturība cikliskā hidrotermiskā iedarbībā.



Latvijas saimnieciski nozīmīgāko koku sugu (priede, 
egle, bērzs, apse) augstvērtīgo apaļo kokmateriālu 

(zāģbaļķu un finierkluču) ekonomiskās vērtības 
samazināšanās atkarībā no koksnes vainu attīstības 

tos uzglabājot

VPP – 33 (ResProd) apakšprojekts Nr. 2.2.



Pētījuma aktualitāte
Piegādes ķēdes vairākos posmos nākas saskarties ar kokmateriālu uzkrāšanos, ko
izraisa neregulāra piegāde, kā rezultātā pasliktinās apaļo kokmateriālu kvalitāte un
rodas zaudējumi dēļ kvalitātes pasliktināšanās.

Tas ir īpaši svarīgi pavasarī un vasarā, kad klimats (iztvaikošanas apstākļi), koksnes
īpašības, mizas bojājumi, un bioloģiskie draudi (sēņu sporas, kukaiņi) kopā var izraisīt
kritisku situāciju, kuras rezultātā iegūst koksni ar zemāku kvalitāti.



Rezultāti (1)
• Novērtēta apaļo kokmateriālu (zāģbaļķi, finierkluči) aplievas sēņu bojājumu, 

žūšanas plaisu un kukaiņu bojājumu attīstība atkarībā no uzglabāšanas sezonas, 
kokmateriālu sagatavošanas veida, caurmēra, sānu virsmas bojājumiem, 
novietojuma krautnē, uzglabāšanas ilguma un meteoroloģiskiem apstākļiem.

• Izvērtēta skujkoku un lapkoku apaļo kokmateriālu kvalitātes un masas izmaiņu 
dinamika. 

• Izstrādātas rekomendācijas apaļo kokmateriālu uzglabāšanai saimnieciski 
nozīmīgām koku sugām Latvijas teritorijā.



Rezultāti (2)
Rādītājs Koeficients Standartkļūda t stat. p - vērtība

Determinācijas 
koef. (R2)

Priedes apaļie kokmateriāli

Konstante -31,552 27,463 -1,149 0,251

0,471

Sezona 21,641 4,062 5,328 0,000

Sagatavošanas veids 4,048 1,616 2,505 0,012

Vieta krautnē -6,301 1,069 -5,896 0,000

Caurmērs, cm -0,145 0,145 -0,998 0,030

Sēņu sporu izplatības veids 12,668 3,080 4,113 0,000

Diennakts vidējo 
temperatūru summa

0,067 0,006 11,021 0,000

Nokrišņu summa, mm 0,016 0,018 0,902 0,037

Relatīvais gaisa mitrums, % -0,215 0,436 -0,494 0,022

Aplievas iekrāsojuma (zilējuma) attīstību ietekmējošie faktori



Rezultāti (3)
Pie mainīgā klimata un regulārām temperatūras svārstībām ir atrasts veids kā rezultātus
atspoguļot, balstoties uz diennakts vidējo gaisa temperatūru summām. Šādā veidā ražošanas
uzņēmumi varētu plānot mežistrādi, loģistiku un apaļo kokmateriālu uzglabāšanu balstoties uz
vienkāršu klimatisko rādītāju vērtību analīzi, tādēļ šajā pētījumā uzglabāšanas ilguma un vidējā
diennakts gaisa temperatūras raksturošanai tiek izmantota diennakts vidējo gaisa temperatūru
summa.

Iekrāsojuma (zilējuma) attīstība atkarībā no diennakts vidējo gaisa temperatūru summas 
priedes apaļajiem kokmateriāliem



Rezultāti (4)

Maksimālais skujkoku sortimentu 
uzglabāšanas ilgums no sagatavošanas 
brīža, sagatavojot ar harvesteru.



Secinājumi
1. Būtiskākie koksnes vainu attīstību ietekmējošie faktori uzglabāšanas laikā ir zāģbaļķu un finierkluču 

sagatavošanas vieds, aplievas sēņu sporu izplatības veids, uzglabāšanas ilgums, un meteoroloģiskie 
apstākļi.

2. Plānojot mežistrādi, loģistiku un apaļo kokmateriālu uzglabāšanu, iespējams balstīties uz vienkāršu 
klimatisko rādītāju – diennakts vidējo temperatūru summu. Tai uzglabāšanas laikā palielinoties līdz 
200oC uz zāģbaļķiem un finierklučiem nav novērojamas koksnes vainas, kas būtiski pazeminātu to 
kvalitāti. 

3. Balstoties uz gaisa temperatūras normu, aplievas sēņu bojājumu attīstība iespējama no aprīļa līdz 
oktobrim. Šajā laikā maksimālais apaļo kokmateriālu uzglabāšanas ilgums, atkarībā no gaisa 
temperatūras normas, svārstās robežās no 12 līdz 44 dienām.

4. Priedes zāģbaļķiem pavasara – vasaras sezonā aplievas zilējums attīstīsies diennakts vidējo gaisa 
temperatūru summai sasniedzot 200 – 240oC, pie nosacījuma ka sēņu sporu izplatība un infekcija 
notikusi ar mizgraužiem.

5. Egles zāģbaļķiem, kas sagatavoti pavasara – vasaras sezonā aplievas zilējums attīstīsies vēlāk 
(diennakts vidējo gaisa temperatūru summa – 580oC) salīdzinot ar zāģbaļķiem, kas sagatavoti 
vasaras – rudens sezonā (diennakts vidējo gaisa temperatūru summa – 260oC)

6. Bērza finierklučiem ar neīsto kodolu aplievas sēņu bojājumi attīstīsies ātrāk (diennakts vidējo gaisa 
temperatūru summa – 245oC), salīdzinot ar finierklučiem bez neīstā kodola (diennakts vidējo gaisa 
temperatūru summa –300oC)



APAKŠPROJEKTS 2.3. «VIETĒJO KOKSNES

RESURSU MOBILIZĀCIJAS IESPĒJU IZPĒTE»



REZULTĀTI

15

Aptaujāto uzņēmumu kopējais apaļo kokmateriālu pārstrādes apjoms 
2006.-2016.gadi, milj.m3



Latvijas kokapstrādes uzņēmumu izvietojums, pieejamie 
meža resursi un apaļkoku eksports



REZULTĀTI

17

Aptaujāto uzņēmumu kokmateriālu pārstrādes apjoma dinamika pēc pārstrādātās 
koku sugas no 2006.-2016.g., m3



REZULTĀTI

18

Kokapstrādes uzņēmumu sadalījums pēc pārstrādātās koku sugas 2016. gadā, %



REZULTĀTI

19

Skujkoku apaļo kokmateriālu izmantoto resursu bilance 2010., 2012. un 2016. gados, milj. m3 (likvīdā koksne)



REZULTĀTI

20

Lapkoku apaļo kokmateriālu izmantoto resursu bilance 2010., 2012. un 2016. gados, milj. m3 (likvīdā koksne)



Rezultatīvais rādītājs
Plānotie rezultāti un izpilde

2014 – 2018 Izpilde

1. Zinātniskās publikāciju:

Oriģinālo zinātnisko rakstu 

(SCOPUS (SNIP>1) skaits
3 7

Oriģinālo zinātnisko rakstu 

ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai 

konferenču rakstu krājumos skaits

6 8

2. Programmas ietvaros aizstāvēto: 

promocijas darbu skaits 3 3

maģistra darbu skaits 5 7

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas 

interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī 

izglītojamie, skaits:

konferences 9 14

3. Programmas ietvaros izstrādāto jauno tehnoloģiju, 

metožu, prototipu vai pakalpojumu skaits, kas 

aprobētas uzņēmumos

4 6

4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, 

prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie 

līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)
4 3

Rezultatīvie rādītāji – 2.1. Pētījumi par koksnes apstrādes jautājumiem



Promocijas darbi

 Andis Ābele “Apses (Populus tremula L.) koksnes garenzāģēšanas zāģripu griežņu nodilums un

tā prognozēšana”.

 Laura Laiveniece “Paaugstināta mitruma koksnes saistīšanās spējas ar vienkomponenta

poliuretāna līmēm prognozēšana”

 Jānis Iejavs “Priedes (Pinus sylvestris L.) koksnes šūnveida materiāla īpašības un to uzlabošanas

iespējas”. Sagatavots iesniegšanai VZKK.

Maģistra darbi

 Andis Majors “I profila siju sieniņu saplākšņu savienošanas konstruktīvie risinājumi”.

 Lauris Brūvers Tehnoloģisko parametru maiņas ietekme uz palešu kokskaidu kluču fizikāli-

mehāniskajiem rādītājiem”.

 Nauris Grandāns “Koka fasāžu ugunsdrošība un ilgizturība āra ekspluatācijas apstākļos”. Darba

vadītājs LLU asociētais profesors, Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns.

 Andris Bērziņš “Koksnes un ģeopolimēra kompozīta īpašības un pielietojuma iespējas sienas

paneļos”. Darba vadītājs LLU profesors, Dr.chem. Andris Morozovs.

 Kārlis Pugovičs “Bērza saplāksnī ielīmēto stieņu mehāniskās īpašības”. Darba vadītājs LLU

profesors, Dr.sc.ing. Uldis Spulle.

• Agris Gabrāns “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) apaļo kokmateriālu kvalitātes samazināšanās 

uzglabāšanas laikā”. Darba vadītājs LLU lektors, Mg.sc.ing. Jānis Magaznieks.

• Kaspars Ustups “Koksnes vainu attīstība un kvalitātes izmaiņas bērza apaļiem kokmateriāliem 

uzglabāšanas laikā”. Darba vadītājs LLU lektors, Mg.sc.ing. Mareks Millers (tiks aizstāvēts 

šogad).

Promocijas un maģistra darbi



Paldies par uzmanību!


