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SUMMARY
Kalēja S., Technological and economic solutions of mechanized forest biofuel production
in thinning: doctoral thesis – Salaspils, Jelgava: LSFRI Silava, LLU, 2020, 72 pp.
The doctoral thesis has been elaborated within the scope of the study “Research program
on mechanization of forest operations and forest bioenergy” of the memorandum between
LSFRI Silava and JSC “Latvia’s State Forests” on “Collaboration in scientific research” from
11.10.2011.
The aim of the thesis is to investigate, which factors have impact on productivity and
costs of biofuel production, to evaluate wood resources in forest stands, where thinning has
been delayed, and to elaborate proposals for mechanization of thinnings.
The following research tasks of the doctoral thesis were set:
1) To examine the available wood resources of young stands, where thinning has been
delayed, and the technologically available wood biofuel resources in Latvia.
2) To investigate, which factors affect productivity of forest operations and prime cost
of wood biofuel production in thinning implemented either mechanically or using a
hand-held chainsaw.
3) To evaluate the impact of different mechanization solutions on the profitability of
wood biofiuel production.
The following research hypothesis has been proposed in the doctoral thesis: in forest
stands, where thinning of young stands has been delayed, mechanized biofuel production is
feasible.
The length of the doctoral thesis is 72 pages; it contains 23 tables and 24 figures,
95 literature sources have been used, 7 conclusions and 9 appendices were added.
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IEVADS
Visvairāk izmantotajamais atjaunojamo energoresursu (turpmāk AER) veids Latvijā ir
koksne, un tieši šim resursu veidam joprojām ir vislielākais izmantošanas pieauguma
potenciāls. Izmaiņas koksnes izmantošanas pieejā, kas veicinātu enerģētiskās koksnes
racionālāku pielietojumu, vienlaikus veicinot Latvijas enerģētikas attīstību, varētu sekmēt
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu,
palielinot no AER saražotās enerģijas īpatsvara līdz 40% no bruto enerģijas galapatēriņa.
Līdzšinējie pētījumi parāda, ka vislielākie starpcirtēs teorētiski iegūstamie neizmantotie
enerģētiskās koksnes krājumi atrodami audzēs, kuru vecums ir no 21 līdz 30 gadiem, tomēr
pirms enerģētiskās koksnes ražošanas uzsākšanas svarīgi izvērtēt ne vien teorētisko, bet arī
tehnoloģisko un ekonomisko resursu pieejamību.
Latvijā mežizstrādē galvenokārt izmanto vidējas klases mežizstrādes mašīnas un
līdzšinējos pētījumos pierādīts, ka līdzīga izmēra un jaudas mežizstrādes mašīnu ražīguma
rādītāji, kas sasniegti, strādājot līdzīgos apstākļos, būtiski neatšķiras. Šādas atziņas liek meklēt
enerģētiskās koksnes ieguvei starpcirtēs piemērotākos tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus,
izvērtējot mašīnu ražīgumu ietekmējošos faktorus, kā arī vērtējot mašinizētu starpciršu
ekonomisko izdevīgumu.
Promocijas darbam izvirzīts mērķis izpētīt enerģētiskās koksnes sagatavošanas ražīgumu
un ražošanas izmaksas ietekmējošos faktorus, kā arī novērtēt enerģētiskās koksnes resursus
mežaudzēs, kurās nav savlaicīgi veikta jaunaudžu kopšanas cirte.
Promocijas darbā izvirzīta sekojoša tēze: mežaudzēs, kurās nav savlaicīgi veikta
jaunaudžu kopšanas cirte, mašinizēta starpcirte, gatavojot enerģētisko koksni, var būt rentabla.
Promocijas darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai un izvirzītās tēzes pārbaudei noteikti
sekojoši pētnieciskie uzdevumi:
1) noskaidrot starpcirtē pieejamo koksnes apjomu un tehnoloģiski pieejamos
enerģētiskās koksnes resursus Latvijā;
2) izpētīt faktorus, kas ietekmē meža darbu ražīgumu un enerģētiskās koksnes ražošanas
pašizmaksu mašinizēti un ar rokas motorinstrumentiem izstrādātās starpcirtes cirsmās;
3) novērtēt dažādu starpcirtes mašinizācijas risinājumu ietekmi uz enerģētiskās koksnes
sagatavošanas rentabilitāti.
Promocijas darba ietveros izvērtēts enerģētiskās koksnes ieguves teorētiskais un
tehnoloģiskais potenciāls mežaudzēs ar 9–12 m augstiem kokiem. Salīdzināti dažādi
tehnoloģiskie un tehniskie risinājumi un izvērtēta to ietekme uz mašinizētas starpcirtes
rentabilitāti.
Pētījuma rezultāti apstiprina promocijas darbā izvirzīto tēzi par enerģētiskās koksnes
sagatavošanas rentabilitāti starpcirtē, izvēloties atbilstošu mežizstrādes mašīnu. Vidējās klases
mežizstrādes mašīna ar standarta darba galvu, kas aprīkots ar papildu satvērējiem,
izmēģinājumos nodrošināja relatīvi mazākas kokmateriālu un enerģētiskās koksnes ražošanas
izmaksas, neatkarīgi no izmantotās darba metodes. Tajā pašā laikā vidējās klases mežizstrādes
tehnikas izmantošana teorētiski ļauj palielināt tehnikas izmantošanas efektivitāti un samazināt
tehnikas pārvietošanas izmaksas, veicot mežizstrādi arī starpcirtēs un galvenajā cirtē nelielu
dimensiju koku audzēs.
Pētījumā iegūtie rezultāti par mašinizētu starpciršu veikšanu meža platībās, kurās
galvenokārt iespējams iegūt tikai enerģētisko koksni, liek pārdomāt jau esošos un meklēt jaunus
risinājumus, kā mašinizētas starpcirtes padarīt vēl efektīvākas gan no mežsaimnieciskā, gan
ekonomiskā viedokļa.
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1. PROBLĒMAS IZZINĀTĪBAS APRAKSTS
Problēmas izzinātības apraksts atspoguļo citu autoru veiktos pētījumus un gūtās atziņas.
Sniegts ieskats enerģētiskās koksnes resursu pieejamībā Latvijā un iespējām šos resursus
izmantot. Tāpat nodaļā apskatīta mežizstrādes darbu organizācijas un izmantoto tehnoloģiju
vēsture, kā arī mašinizētas mežizstrādes iespējas mūsdienās. Raksturoti līdzšinējie sasniegumi,
veicot mašinizētas starpcirtes, kā arī apzināti mašinizētas mežizstrādes ražīgumu ietekmējošie
faktori. Nodaļā apskatīta enerģētiskās koksnes loma AER kontekstā un šī resursa nozīme
tautsaimniecībā.
1.1. Starpcirte un tās raksturojums
Jau vēsturiski īpašnieki apsaimniekojuši mežu tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu resursu
pieejamību un iegūtu saimnieciski nozīmīgākos meža produktus – apaļos kokmateriālus. Tomēr
tehnoloģiju attīstība un koksnes produktu augošais pieprasījums liek meklēt aizvien jaunus,
zinātniski un praktiski pamatotus risinājumus mežsaimniecības prakses pilnveidošanai un
koksnes piegāžu uzlabošanai. Mūsdienās pārdomāta un ilgtspējīga mežsaimniecība visā tā cikla
garumā saistīta ar mežsaimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanu ikvienā tās cikla posmā.
Mežsaimniecības cikls ietver dažādas cirtes, kuras raksturo ciršu izpildes
mežsaimnieciskie mērķi (Meža likums, 2000). Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes
(turpmāk CSP) datiem (1.1. att.), laika periodā no 2014. līdz 2019. gadam lielākā daļa no kopējā
valstī sagatavotā kokmateriālu apjoma iegūta, veicot galveno cirti, kas paredz mežaudzes
nociršanu vienā vai vairākos paņēmienos, vadoties pēc galvenās cirtes vecuma vai caurmēra
(Meža likums, 2000). Pēdējo gadu laikā salīdzinoši liels ir arī starpcirtēs (jaunaudžu un krājas
kopšanas cirtēs) sagatavoto kokmateriālu īpatsvars, kas ir no 11% (2018. gadā) līdz pat 13%
(2014. gadā). Rekonstruktīvajās cirtēs, veicot neproduktīvās mežaudzes nociršanu,
atmežošanas cirtēs, kuru galvenais mērķis ir pēc cirtes veikšanas mainīt zemes lietošanas veidu
(Meža likums, 2000), un sanitārajās cirtēs, kuru galvenais mērķis ir meža veselības stāvokļa
uzlabošana (Meža likums, 2000), kā arī citās cirtēs, iegūti 5.3% no sagatavotajiem
kokmateriāliem.
Kopšanas cirtes veic ar mērķi veidot kvalitatīvu mežaudzi ar vēlamo koku sastāvu,
uzlabojot apstākļus audzē atstājamajiem perspektīvajiem kokiem, vienlaikus sagatavojot
kokmateriālus (Буш & Иевинь, 1984). 80-to gadu literatūrā kopšanas cirte raksturota kā daļa
no meža audzēšanas un izmantošanas, līdzsvarojot ekoloģiskos, saimnieciskos un
tehnoloģiskos aspektus (Буш & Иевинь, 1984). Kokmateriālu sagatavošana starpcirtēs nav
uzskatāma par primāru, tomēr krājas kopšanas cirtēs tai ir svarīga ekonomiska nozīme (Saliņš,
1997). Kopšanas cirte veicama audzēs, kur sugu sastāvs neatbilst vēlamajam, koku skaits ir
lielāks par optimālo un pastiprinās koku savstarpējā konkurence. Galvenais kopšanas ciršu
uzdevums ir veicināt konkrētam meža tipam vislabāk piemērotu kokaudžu augšanu, veidojot
augstražīgu un kvalitatīvu mežaudzi, kam ir būtiska ietekme uz nākotnes meža ražību un
vērtību. Pareizi veidots audzes sastāvs un koku izvietojums ievērojami palielina augšanas telpu,
kā arī koksnes krājas pieaugumu, tādējādi saīsinot galvenās cirtes aprites ciklu par 10-20
gadiem (Broks et al., 2003; Saliņš, 1997).
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1.1. att. Vidējais sagatavoto kokmateriālu apjoma īpatsvara sadalījums pa ciršu veidiem
Latvijā no 2014. līdz 2019. gadam
Vēsturiski kopšanas cirtes iedalītas divās grupās (Буш & Иевинь, 1984). Sastāva jeb
jaunaudžu kopšanas cirtē primāri izcērtami koki, kas kavē valdošās sugas augšanu, slimie un
bojātie koki, kā arī konkurējošie valdošās sugas koki, lai veidotu vēlamā sugu sastāva audzi,
kurā mērķa kokiem ir atbrīvota augšanas telpa. Vēsturiski jaunaudžu sastāva kopšana iedalīta
atēnošanā un smlctīrē, kuru galvenais uzdevums ir izveidot mērķa vai palīgmērķa kokaudzes
sastāvu (Буш & Иевинь, 1984). Normatīvās mežsaimniecības apstākļos, sastāva kopšanas
nodalīja no krājas cirtēm un galvenais nodalīšanas mērķis bija administratīvi plānot
nekomerciālo kopšanas cirti, kas saistīta ar mežsaimniecības izdevumiem (par tās izpildi
maksāja), atšķirībā no kopšanas cirtes, kas ļāva gūt ienākumus (komerciālā kopšanas cirte,
Saliņš, 1997; Буш & Иевинь, 1984). Mūsdienās kokaudžu augstums nav robežvērtība, bet
robežu starp nekomerciālo un komerciālo kopšanas cirti nosaka tirgus jeb iespēja pārdot
izcērtamo audzes daļu. Labas prakses mežsaimniecības rekomendācijās ieteikts veikt
jaunaudžu kopšanu agri – kamēr koki nav sasnieguši 4 m augstumu (Zālītis, 2006a, 2006b)
Krājas kopšanas cirtes plāno ar mērķi uzlabot paliekošās audzes kvalitāti, veidojot ražīgas
kokaudzes ar līdzīgām koku dimensijām. Latvijā parasti krājas kopšanas cirtes veic 2–3 reizes
mežsaimniecības cikla laikā ik pēc 20 gadiem, ar intensitāti 30–50 m3 ha–1. Kopšanas cirtes
ieteicams pārtraukt vienu vecumklasi pirms galvenās cirtes (Pētersons, 2014; Saliņš, 1997; Буш
& Иевинь, 1984), kaut gan Latvijas likumdošana šādu prasību neizvirza (Meža likum, 2000).
Latvijas likumdošana neparedz ierobežojumus kopšanas cirtēs ik gadu nocērtamās krājas
apjomam, taču nosaka minimālā šķērslaukuma robežvērtības jeb sodāmības robežu izkoptajās
audzēs (Meža likum, 2000).
Saskaņā ar CSP apkopoto informāciju (1.2. att.), kopumā Latvijā no 2008. līdz
2017. gadam kopšanas cirtēs sagatavoto kokmateriālu apjoms variēja no 1 069.3 tūkst. m³
(2010. gads) līdz 1467.6 tūkst. m³ gadā (2014. gads), jeb attiecīgi 8% un 13% no kopējā valstī
sagatavotā kokmateriālu apjoma. Minētajā laika periodā ik gadu kopšanas cirtēs sagatavoti
vidēji 1311 tūkst. m³ koksnes, jeb vidēji 12% no kopējā valstī sagatavotā kokmateriālu apjoma.
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1.2. att. Sagatavoto kokmateriālu apjoms Latvijā no 2008. līdz 2017. gadam
Saskaņā ar CSP informāciju, 2009. gadā ievērojami samazinājušās platības
(salīdzinājumā ar 2008. gadu par 50%), kurās veiktas kopšanas cirtes. Kopumā kopšanas ciršu
platības no 2008. līdz 2017. gadam veidojušas, attiecīgi no 23% (2011. gads) līdz 61%
(2008. gads) no kopējās mežizstrādes platības valstī (1.3. att.). Sākot ar 2009. gadu, kopšanas
cirtes veiktas vidēji 33 tūkst. ha gadā, jeb vidēji 31% no kopējām mežizstrādes platībām valstī.

1.3. att. Mežizstrādes platība Latvijā no 2008. līdz 2017. gadam
Lai gan platība, kurā veiktas kopšanas cirtes 2009. gadā, salīdzinājumā ar 2008. gadu,
būtiski samazinājusies, sagatavoto kokmateriālu apjoms samazinājies vien vidēji par 20%, kas
skaidrojams ar ciršanas intensitātes palielināšanos. Šāda tendence vērojama kopš 2000. gada,
no kura publiski pieejama detalizēta Valsts meža dienesta (turpmāk VMD) informācija. Saskaņā
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ar iegūto informāciju, krājas kopšanā nozāģētā krāja 2008. gadā vidēji bijusi 20.9 m³ ha-1,
savukārt 2009. gadā vidējās nozāģētās krājas apjoms palielinājies par 37%, sasniedzot
33 m³ ha-1. Kopumā no 2008.–2017. 2008. gadam (1.4. att.) vidējās nozāģētās krājas izmaiņas
bijušas no 20.9 m³ ha-1 (2008. gads) līdz 43.9 m³ ha-1 (2014. gads). Informācija par kopšanas
cirtēs iegūtās koksnes apjoma izmaiņām, atkarībā no meža īpašuma pārvaldītāja parāda, ka
valsts īpašumā (tajās meža zemēs, kuras apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži”, turpmāk LVM)
esošajās mežaudzēs kopšanas cirtes veiktas vidēji par 53% intensīvāk, nozāģējot vidēji
56 m³ ha-1, turpretī pārējos mežos nozāģēti vien vidēji 26 m³ ha-1. Jāņem vērā nenoteiktība, ko
rada atšķirīgā pieeja sagatavotā kokmateriālu apjoma uzskaitei valsts un privātajos mežos, kā
arī mežaudžu vecumstruktūra un sastāvs. Privātajos mežos uzskaite dažkārt var būt formāla,
noziņojot nevis reālo sagatavoto kokmateriālu apjomu, bet gan Mežu valsts reģistram (turpmāk
MVR) atbilstošu informāciju par maksimāli iespējamo mežizstrādes apjomu (atbilstošu
atšķirībai starp reģistrā uzrādīto šķērslaukumu un minimālo šķērslaukumu). Uz iespējamajām
atšķirībām mežizstrādes apjomā, kas uzrādīts MVR un faktiski nozāģēto koku apjomā, norāda
arī Nacionālais siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojums, kas balstās uz Meža resursu
monitoringa datiem (CRF, 2019).

1.4. att. Vidējā nozāģētās stumbru krājas dinamika kopšanas cirtēs Latvijā no 2008. līdz
2017. gadam
Latvijā audzes, kuru vidējais koku augstums ir 2–10 m, uzskata par koptām, ja to koku
sugu sastāvs atbilst noteiktam meža tipam, koku skaits nav mazāks par minimālajam
šķērslaukumam atbilstošu koku skaitu, kā to paredz Ministru Kabineta (turpmāk MK)
noteikumi Nr. 935 “Par koku ciršanu meža zemēs”, kā arī koku skaits mežaudzes pirmajā stāvā
nav lielāks kā normālais koku skaits hektārā, kā to paredz MK noteikumi Nr. 88 “Meža
inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” (Meža atjaunošanas...,
2012; Noteikumi par koku..., 2012; Meža inventarizācijas..., 2016).
Galvenais starpcirtēs pieejamais koksnes resurss, ko izmanto kā enerģētiskās koksnes
izejvielu, ir augšanā atpalikušie, konkurējošie un pameža koki (sīkkoksne) un mežizstrādes
atliekas, ko veido zari un galotnes (Enerģētiskā koksne..., 2012). Jēdziens enerģētiskā koksne
raksturo koksnes materiālus (malku, šķeldas, kokskaidu granulas, koksnes atliekas un lietoto
koksni), kas paredzēti enerģijas ieguvei sadedzinot (Žūriņš, 2015). Vērtējot mežaudzēs
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pieejamo enerģētiskās koksnes resursu potenciālu, jāņem vērā 3 resursu pieejamības līmeņi –
teorētiski, tehniski un ekonomiski pieejamie resursi (Lazdiņš et al., 2012).
Teorētiski jeb potenciāli pieejamos koksnes resursus starpcirtēs raksturo visi pieejamie
resursi, ko varētu izmantot enerģētiskās koksnes ražošanai, neatkarīgi no tehniskajiem,
ekoloģiskajiem, juridiskajiem un administratīvajiem ierobežojumiem (Straub, 2010; Lazdiņš et
al., 2012; Sauter et al., 2012). Tāpat svarīgs ir fakts, ka enerģētiskās koksnes ieguvi starpcirtēs
neietekmē mežizstrādes apjoma svārstības (Lazdiņš et al., 2012).
Latvijā veiktā pētījumā, kura mērķis bija raksturot enerģētiskās koksnes ieguvei
piemērotās jaunaudzes, izvērtējumam izmantoti Meža statistiskās inventarizācijas (turpmāk
MSI) 1. cikla (2004.–2008. gads) dati par valsts meža platībām. Veiktie aprēķini parādīja, ka
vidējais ikgadējais sagatavojamais enerģētiskās koksnes apjoms valsts meža platībās ar 4–12 m
augstiem kokiem, atkarībā no starpcirtes veikšanas laika, ir 558–1332 tūkst. ber. m3 (Lazdiņš
et al., 2012).
Tehniski pieejamos koksnes resursus starpcirtēs atvasina no teorētiskā resursu apjoma,
ņemot vērā tehnoloģiskos (ražošanas zudumi, koku augšanas apstākļi (slapjas minerālaugsnes
un meliorētas organiskās augsnes), ekoloģiskos (aizsargājamas dabas teritorijas), kā arī
juridiskos ierobežojumus (Straub, 2010; Lazdiņš et al., 2012; Sauter et al., 2012). Vērtējot
tehniski pieejamos enerģētiskās koksnes resursus valsts mežos, secināts, ka enerģētiskās
koksnes ieguvei (audzēs, kur vidējā koka D1.3 ir virs 8 cm) piemēroti 53 tūkst. ha jeb 33% no
kopējās teorētiski pieejamās platības (Lazdiņš et al., 2013). Kopējā tehniski pieejamā
enerģētiskās koksnes biomasa ir 788 tūkst. t, jeb, 4.1 milj. MWh primārās enerģijas izteiksmē.
Enerģētiskās koksnes ieguve iespējama 48 tūkst. ha valsts meža platību, vidēji no hektāra
iegūstot 32 m³ enerģētiskās koksnes (vidējā nozāģējamā koka stumbra tilpums 0.02 m³). Tāpat
pētījumā secināts, ka vislielākais koksnes apjoms, tātad arī enerģētiskās koksnes ieguves
potenciāls, ir audzēs, kuru vecums ir 21 - 30 gadi un audzes vidējā koka augstums ir 10–11 m
(Lazdiņš, 2012; Lazdiņš et al., 2013). Resursu izvērtējumā secināts, ka 30% no valsts mežu
platībām, kas teorētiski atbilst enerģētiskās koksnes ieguvei starpcirtē, resursu ieguve iespējama
tikai augsnes virskārtas sasaluma apstākļos. Lielākā daļa jeb 70% no enerģētiskās koksnes
resursiem koncentrēti sausieņos un āreņos - visvairāk šaurlapju ārenī, damaksnī un vērī
(Lazdiņš, 2012).
Ekonomiski pieejamo enerģētiskās koksnes resursu potenciāla noteikšanā starpcirtēs par
pamatu ņem tehniski pieejamos enerģētiskās koksnes resursus, kuru ieguve ir ekonomiski
izdevīga konkrētā brīža tirgus situācijā. Ekonomiskā izdevīguma noteikšanai veic ražošanas
izmaksu izvērtējumu (Straub, 2010; Lazdiņš et al., 2012; Sauter et al., 2012). Pētījumā, kurā
izvērtēts ekonomiski pieejamais enerģētiskās koksnes resursu potenciāls valsts mežos, secināts,
ka kopējā ekonomiski pamatotā potenciāli iegūstamā virszemes biomasa ir 1065 tūkst. t, kas
ietver 2.4 milj. m3 stumbra koksnes. Vidējā nozāģējamā koka stumbra tilpums ekonomiski
pieejamās platībās ir 0.03 m3 (Lazdiņš et al., 2013). Šajos pētījumos izmantota Ziemeļvalstīs
aprobētā sīkkoku sagatavošanas tehnoloģija, kas paredz atstāt III–IV Krafta klases kokus, kas
netraucē mežaudzes tālāku attīstību. Praktiskie izmēģinājumi Latvijā parādīja, ka pameža koku
zāģēšana jaunaudžu kopšanas cirtēs būtiski samazina vidējā nozāģētā koka dimensijas, attiecīgi
palielinot ražošanas izmaksas, tāpēc praksē ekonomiski pieejamie resursi ir mazāki, ja
neizmanto Ziemeļvalstīs aprobētās mežizstrādes metodes.
1.2. Mežizstrādes tehnoloģijas un darba organizācija
Meža izmantošana gadsimtu gaitā, attīstoties koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecībai,
ir ievērojami mainījusies gan no tehnoloģiskā, gan tehniskā un darba organizācijas viedokļa
(Saliņš, 1999, 2002).
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Mežizstrādes tehnoloģijas (tehnoloģiskā procesa) izvēli nosaka no meža izvedamo
kokmateriālu veids, bet attiecīgā mežizstrādes procesa variantu nosaka produkcijas
sagatavošanas vieta (Saliņš, 1997). Saskaņā ar pētījumu rezultātiem, rūpnieciskā kokmateriālu
sagatavošanā Latvijā un Ziemeļvalstīs visvairāk pielieto trīs mežizstrādes tehnoloģiskā procesa
variantus, kas attiecīgi paredz pievest neatzarotus un atzarotus koku stumbrus (stumbru
tehnoloģiskais process), kā arī sagatavotus apaļos kokmateriālus (sortimentu metode; Saliņš,
1997; Uusitalo, 2010). Neatzarotu stumbru tehnoloģija paredz izvest stumbru koksni kopā ar
zariem (Saliņš, 1997). No maksimāla resursu izmantošanas viedokļa šāda tehnoloģija ir
racionāla, tomēr pētījumos konstatēti vairāki tehnoloģijai raksturīgi trūkumi (Kalēja et al.,
2014). Neatzarotu stumbru izvešana ir tehniski sarežģītāka un saistīta ar salīdzinoši lielām
izmaksām autotransporta pielāgošanai. Tāpat ne vienmēr ir pieļaujama ciršanas atlieku izvešana
no meža, galvenokārt vadoties no ekoloģiskajām un mežizstrādes prasībām. Šai mežizstrādes
tehnoloģijai Latvijā joprojām ir eksperimentāls raksturs (Saliņš, 1997; Kaleja et al., 2014), arī
Ziemeļvalstīs šī tehnoloģija netiek plaši lietota (Bergström, 2009; Uusitalo, 2010). Atzarotu
stumbru tehnoloģija mežizstrādes praksē ir plašāk izplatīta, nekā neatzarotu stumbru
tehnoloģija (Saliņš, 1997; Uusitalo, 2010). Raksturojot situāciju Latvijā un Ziemeļvalstīs,
jāsecina, ka neatzarotu un atzarotu stumbru mežizstrādes tehnoloģiskos procesus Eiropā
izmanto retāk, un kopumā vērojama tendence pārejai no stumbru tehnoloģiskajiem procesiem
uz apaļo kokmateriālu sagatavošanu, kas nodrošina optimālāku resursu izmantošanu, samazina
kokmateriālu sagatavošanas un transportēšanas ilgumu un ļauj maksimāli pielāgoties
galapatērētāja prasībām, vienlaikus uzrādot lielāku ekonomisko izdevīgumu (Saliņš, 1997;
Drēska, 2006; Uusitalo, 2010). Ziemeļvalstīs kopšanas cirtēs galvenokārt izmanto sortimentu
metodi (Nurminen et al., 2006; Uusitalo, 2010; Laitila, 2012). Šī tehnoloģiskā procesa
īstenošanai jāizvēlas atbilstoša mežizstrādes mašīnu sistēma, pamatojoties uz ekonomisko,
mežsaimniecisko, tehnisko, ietekmes uz vidi un ekoloģisko vērtējumu. Literatūrā aprakstīti
vairāki tehnoloģisko procesu risinājumi starpcirtēs (Sirén, 2003; Talbot et al., 2003; Nurminen
et al., 2006), bet mūsdienās visplašāk pielietots variants, ko veido mežizstrādes mašīnu sistēma,
kas sastāv no atsevišķām mežizstrādes mašīnām, kas paredzētas kokmateriālu sagatavošanai un
pievešanai (Saliņš, 1997; Nurminen et al., 2006; Uusitalo, 2010; Sangstuvall et al., 2011;
Laitila, 2012). Šķeldu sagatavošanas tehnoloģiju galvenokārt izmanto cirsmās, kurās kā
galveno izejmateriālu iegūst sīkstumbrus, tāpat arī krūmu izstrādē, mežizstrādes atlieku un citu
mazvērtīgu koksnes materiālu pārstrādē (Saliņš, 1997).
Mežizstrādes procesā kokmateriālu sagatavošanu iespējams veikt nemehanizēti, daļēji
mehanizēti vai mašinizēti (Saliņš, 1987; Sarmulis & Saveļjevs, 2015). Starpcirtēs Latvijā, kurās
iegūst galvenokārt sīkkoksni, pārsvarā izmanto rokas motorinstrumentus. Audzēs ar mazu
dimensiju kokiem, tradicionāli cirsmu darbus veic, izmantojot krūmgriezi, kas Latvijā praksē
ieviests kopš pagājušā gadsimta 60-to gadu sākuma (Saliņš, 1987). Sagatavotais sortimenta
veids ir sīkkoksne (neatzaroti stumbri), ko pārsvarā atstāj audzē satrūdēšanai, jo tās
sagatavošanas un pārstrādes darbu izmaksas vairumā gadījumu pārsniegs iespējamos
ieņēmumus no sīkkoksnes realizācijas (Ieviņš et al., 1967; Lazdāns et al., 2006; Lazdiņš et al.,
2012). Veicot starpcirti ar mērķi ražot enerģētisko koksni, paralēli vienmērīgai audzes
izkopšanai, nepieciešams nozāģēt kokus, kas atrodas uz pievešanas darbiem plānotajiem
tehnoloģiskajiem koridoriem. Šādu, dimensijās lielāku, koku zāģēšanai un atzarošanai
piemērotāks ir benzīna motorzāģis, ko Latvijā praksē izmanto kopš pagājušā gadsimta 50-to
gadu vidus (Saliņš, 1987; Lazdiņš et al., 2012; Sarmulis & Saveļjevs, 2015). Benzīna motorzāģa
izmantošana ir piemērota ne vien iepriekš minētajiem darbiem, bet arī enerģētiskās koksnes
gatavošanai no sīkkokiem un pameža kokiem. Darba apstākļu uzlabošanai, benzīna motorzāģi
var aprīkot ar augsto rokturi, tomēr šis risinājums nav parocīgs, ja nepieciešams veikt apaļo
kokmateriālu gatavošanu (Lazdiņš et al., 2012). Daļēji mehanizētiem cirsmu darbiem ir gan
pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Kā galveno pozitīvo aspektu jāmin faktu, ka roku darba
izmantošana starpcirtēs sekmē nodarbinātību lauku reģionos un nav saistīta ar lielām
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investīcijām. Tāpat cirsmu darbus var veikt praktiski jebkuros koku augšanas apstākļos, pat
slapjaiņos un kūdreņos, kur mežizstrādes mašīnu izmantošana iespējama vien tad, kad augsne
ir sasalusi. Cirsmu darbus veicot daļēji mehanizēti, nav nepieciešams īpaši izvērtēt mežaudzēm
raksturīgās reljefa un augsnes nestspējas īpatnības. Tāpat cirsmu darbos izmantojot benzīna
motorzāģi, iespējams apstrādāt gan mazu, gan neierobežoti lielu dimensiju kokus (Lazdiņš,
2012; Sarmulis & Saveļjevs, 2015). Kā negatīvs aspekts jāmin fakts, ka daļēji mehanizēti
cirsmu darbi ir fiziski smagi un saistīti ar augstu traumatisma risku (Saliņš, 1987). Tāpat
grūtības var radīt kvalitatīva darbu izpilde, ko ietekmē tādi faktori kā nozāģēto un atstājamo
koku un sagatavoto apaļo kokmateriālu kvalitāte, nozāģēto stumbru novietojums cirsmā
(Lazdiņš, 2012; Sarmulis & Saveļjevs, 2015). Sīkkoksnes savākšana pēc daļēji mehanizētas
starpcirtes ir darbietilpīga un aizņem 2–3 reizes vairāk laika nekā koku zāģēšana. Starpcirtēs,
kas veikta cirtēs, kas veiktas audzēs ar 9–12 m augstiem kokiem, grūtības rada nozāģēto
stumbru pievilkšana (Lazdāns et al., 2006, 2008).
Tā kā mūsdienās starpcirtēs sagatavotā enerģētiskā koksne un apaļie kokmateriāli nonāk
rūpnieciskajā ražošanā, kas saistīta ar noteiktiem kvalitātes standartiem, pakāpeniski notiek
rokas motorinstrumentu nomaiņa uz mašinizētu starpcirti, tāpat, kā savulaik rokas
motorinstrumenti nomainīja rokas darba rīkus. Ziemeļvalstīs pēdējos piecpadsmit gados strauji
palielinājies mašinizētās starpcirtēs iegūtās enerģētiskās koksnes īpatsvars. Šādu tendenci
varētu būt ietekmējusi subsīdiju pieejamība meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanai
(Lazdāns et al., 2006; Lazdiņš, 2012). Somijā 99% no mežizstrādes notiek mašinizēti, rokas
motorinstrumentus izmantojot vien audzēs, kur mašinizēta mežizstrāde nav iespējama (Laitila,
2012).
Sekojot Ziemeļvalstu praksei, arī Latvijā pēdējos 10 gados salīdzinoši strauji pieaugusi
mežizstrādes mašīnu izmantošana enerģētiskās koksnes ražošanā starpcirtēs. Literatūrā
atrodama informācija, ka cirsmu darbu mašinizācijas pirmsākumi meklējami jau pagājušā
gadsimta sešdesmitajos gados, kad Latvijā sākās aktīvi pētījumi un jaunu tehnisku risinājumu
meklējumi ar mērķi izveidot uz traktora montējamu tāltvēriena mehānismu koku gāšanai,
nozāģēto koku saiņu veidošanai un to pievešanai. Pētījumu rezultātā izveidoja tāltvēriena
mehānisma prototipus “Dzenis 1”, kas bija paredzēts dimensijās mazāku stumbru (vidējais D 1.3
2–8 cm) apstrādei un salīdzinoši lielākas jaudas mehānisma prototipu “Dzenis 2”, ar kuru varēja
apstrādāt dimensijās lielākus stumbrus, tomēr dažādu apstākļu dēļ minētos mehānisma
prototipus tā arī praksē neieviesa (Ieviņš et al., 1967; Saliņš, 1987). Starpciršu mašinizācija
Latvijā 21. gadsimta pirmajā desmitgadē noritēja lēni, salīdzinājumā ar Ziemeļvalstīm, un to
var skaidrot ar kvalificēta darbaspēka trūkumu un lielajām investīcijām, kas nepieciešamas
tehnikas parka pilnveidošanai (Lazdāns et al., 2009).
Mūsdienās mežizstrādes mašīnas būvē un klasificē atbilstoši tām paredzētajiem
uzdevumiem un mašīnas tipa piemērotību konkrētam cirtes veidam nosaka galvenokārt pēc
mašīnas gabarītiem, spējas pārvietoties pa cirsmu un dzinēja jaudas. Mazas (pašmasa 8–18 t,
dzinēja jauda 80–140 kW), un vidējas (pašmasa līdz 20 t, dzinēja jauda 150–200 kW) klases
mežizstrādes mašīnas vairāk piemērotas starpcirtēm, kur zāģējamo koku dimensijas ir
salīdzinoši mazas (Uusitalo, 2010). Latvijā mežizstrādē izmanto galvenokārt vidējas klases
mežizstrādes mašīnas, jo tās ir salīdzinoši kompaktas un pielāgojamas gan starpcirtes, gan
galvenās cirtes veikšanai. Lielas (pašmasa 20–24 t, dzinēja jauda 200–240 kW) klases
mežizstrādes mašīnas vairāk piemērotas galvenās izmantošanas cirtēm (vienlaidus atjaunošanas
cirtēm), to ražīguma rādītāji ir labāki, bet mašīnas gabarīti nav piemēroti starpciršu veikšanai
(Uusitalo, 2010; Pētersons, 2014). Valsts mežos mežizstrādes mašīnu izvēli nosaka saskaņā ar
LVM izstrādātām vadlīnijām, kuru mērķis ir mazināt vai novērst meža mašīnu ietekmi uz meža
augsni, atstājamajiem kokiem un darba vides apdraudējumiem mežā (Tehniskās prasības
mežistrādes…, 2018). Latvijā straujāk nekā citur Eiropā pieaug mazas klases mežizstrādes
mašīnu izmantošana starpcirtēs, kas saistīts gan ar pakalpojumu pieprasījumu privātajā sektorā,
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gan ar zinātniskos pētījumos pilnveidotām darba metodēm un rekomendācijām šādas tehnikas
izmantošanai (Zimelis et al., 2017a; Zimelis et al., 2017b).
1.3. Mašinizētas mežizstrādes ražīgumu ietekmējošie faktori starpcirtēs
Somu zinātnieki novērojuši, ka pēdējo 15 gadu laikā strauji attīstījušies tie mežizstrādes
mašīnu vispārējie un specifiskie tehniskie rādītāji (dzinējs, hidraulika, atzarošanas naži, zāģa
motori, mērierīces un uzskaites sistēmas), kas būtiski ietekmē mašīnu ražīgumu. Ražīguma
palielināšanās jo īpaši novērojama galvenajā cirtē (Nurminen et al., 2006). Kaut arī tehnisko
uzlabojumu ietekme ir būtiska, tā tomēr nav izšķiroša, jo, kā noskaidrots Ziemeļvalstīs un
Latvijā veiktajos pētījumos, mežizstrādes mašīnas ražīgumu ietekmē arī citi faktori (Nurminen
et al., 2006; Ovaskainen, 2009; Sarmulis & Saveļjevs, 2015).
Viens no faktoriem, kas būtiski ietekmē mežizstrādes mašīnu ražīgumu, ir audzes
struktūra. Piemēram, mistraudzēs ar lielu sugu daudzveidību un atšķirīgu kokaugu kvalitāti un
kvantitāti, gatavojot dažādus sortimentu veidus, būtiski atšķirsies darba elementiem
(atzarošana, sagarumošana, šķirošana) nepieciešamais laiks (Sarmulis & Saveļjevs, 2015).
Pēdējo 15 gadu laikā gan Latvijā, gan Ziemeļvalstīs starpcirtēs pieaudzis sagatavojamo apaļo
kokmateriālu veidu skaits, kas negatīvi ietekmē mežizstrādes mašīnu ražīgumu (Nurminen et
al., 2006; Brunberg et al., 2007).
Koku skaits vai krāja var būtiski ietekmēt ražīgumu (Sarmulis & Saveļjevs, 2015). Somu
zinātnieku veiktajā pētījumā secināts, ka audzes vidējais koku skaits un nozāģētā stumbra
tilpums mašinizētas starpcirtes ražīgumu ietekmē visbūtiskāk (Kärhä et al., 2004) . Vērtējot
ražīguma rādītājus mašinizētās starpcirtēs, kurās ražo galvenokārt enerģētisko koksni, jāuzsver,
ka enerģētiskās koksnes ieguve var būt gan kā saimnieciskās darbības blakus produkts, gan kā
atsevišķa operācija. Ja enerģētiskās koksnes ieguvi veic kā atsevišķu darba operāciju, tad to
izmanto mežaudzēs, kurās kādu iemeslu dēļ iepriekš nav veiktas mežsaimnieciskām prasībām
atbilstošas intensīvas kopšanas cirtes (Laitila, 2012). Līdzšinējie pētījumi pierādījuši, ka
enerģētiskās koksnes ieguve starpcirtēs var būt rentabla, ja audzes vidējā koka augstums
ir > 4 m un koku skaits uz hektāra > 5000 gab. Izpildoties iepriekš minētajiem nosacījumiem,
enerģētiskās koksnes apjoms, kas iegūstams no viena hektāra, var būt 30–110 m3 (Lazdāns et
al., 2006).
Sakarību, ko raksturo mežizstrādes mašīnas ražīguma palielināšanās, attiecīgi
palielinoties vidējā nozāģējamā koka caurmēram, līdzšinējos pētījumos pierādījuši zinātnieki
gan Ziemeļvalstīs, gan arī Ziemeļamerikā. Minētā sakarība skaidrojama ar straujo progresu
tehnikas attīstībā, kas mežizstrādes mašīnai ļauj lielu dimensiju stumbru apstrādei tērēt tikai
salīdzinoši nedaudz vairāk darba laika, nekā mazu dimensiju stumbru apstrādei (Nurminen et
al., 2006; Ovaskainen, 2009). Tomēr, saskaņā ar izpētes datiem, šī sakarība nav
lineāra - sasniedzot noteiktas stumbra dimensijas, kas atbilst tehnikas izmantošanu
limitējošajām vērtībām, ražīguma rādītāji pārstāj palielināties vai samazinās (Nurminen et al.,
2006).
Tāpat, mežizstrādes mašīnas ražīgumu iespējams palielināt, palielinot ciršanas intensitāti,
kā tas atspoguļojas līdzšinējos pētījumos vienlaidu atjaunošanas cirtēs un starpcirtēs
(Ovaskainen, 2009).
Mašinizētas starpcirtes ražīgumu ietekmē arī cirsmas teritorijas platība un formas
regularitāte. Mazās un neregulāras formas cirsmās manevrēšana cirsmu darbu laikā aizņem
daudz laika (Sarmulis & Saveļjevs, 2015).
Viena no pamatproblēmām, kas mašinizētās starpcirtēs ietekmē darba ražīgumu, ir
piemērotas mežizstrādes mašīnas izvēle, kas atstāj ne vien iespējami mazāku ietekmi uz vidi,
bet arī ietekmē starpciršu rentabilitāti (Ovaskainen, 2009). Starpcirtēs pielietotās mašīnas ir ļoti
dažādas, un to atšķirības nosaka mašīnas piemērotība konkrētiem mežizstrādes apstākļiem.
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Mūsdienās līdzīga izmēra un jaudas mežizstrādes mašīnas līdzīgos apstākļos uzrāda ražīguma
rādītājus, kuru atšķirības mēdz būt nelielas (Kärhä et al., 2004), ko var skaidrot ar faktu, ka
mašīnu ražotāji izvēlas noteikta veida mašīnām vispiemērotākās komponentes, kas ir praktiskas
un kvalitātes prasībām atbilstošas. Tomēr mašīnu ražotāji aizvien tiek mudināti rast tehniskus
risinājumus, kas mašīnu darbu padarītu vēl ražīgāku. Pieaugot vidējā zāģējamā koka
dimensijām, kas rada lielāku noslogojumu mežizstrādes mašīnai, attiecīgi operatoram jāspēj
manipulēt ar to, darba operācijas veicot pēc iespējas prasmīgāk (Ovaskainen, 2009).
Ziemeļvalstīs veiktajos pētījumos secināts, ka mašinizētai starpcirtei, kuras mērķis ir gatavot
enerģētisko koksni, piemērotākas ir mežizstrādes mašīnas, kas aprīkotas ar stumbru uzkrāšanas
mehānismu, kas ļauj vienlaikus satvert un apstrādāt vairākus stumbrus. Salīdzinājumā ar
mežizstrādes mašīnas standarta darba galvu, kas paredzēta atsevišķu stumbru satveršanai un
apstrādei, stumbru uzkrāšanas funkcija ļauj palielināt mašīnas ražīgumu (Lazdiņš et al., 2015).
Tāpat, saskaņā ar līdzšinējo pētījumu rezultātiem, starpcirtēm, kuru laikā gatavo enerģētisko
koksni, ir piemērotas mežizstrādes mašīnas, kuru darba galvas aprīkotas ar griezējinstrumentu,
kas stumbru nogriež (Lazdiņš, 2012). Saskaņā ar līdz šim Latvijā un ārvalstīs veikto pētījumu
rezultātiem, izmantojot stumbru uzkrāšanas mehānismu, vienā paņēmienā iespējams apstrādāt
2–6 stumbrus, kuru D1.3 < 10 cm (Iwarsson Wide et al., 2008; Ovaskainen, 2009).
Ražīguma palielināšana, izmantojot tehniskus risinājumus, saistīta ar augstām izmaksām.
Tādējādi aizvien nozīmīgākas kļūst mežizstrādes mašīnas operatora prasmes un spēja strādāt ar
tehniski sarežģītākām mašīnām, iespējami maksimāli un efektīvi izmantojot mašīnu funkcijas,
jo tieši no mašīnas operatora atkarīgs to potenciāla pielietojums (Häggström, 2005; Kariniemi,
2006). Attīstoties meža mašīnām, veikti dažādi mēģinājumi ieviest automatizāciju to darba
operācijās, tomēr to izdevies ieviest vien apstrādes darba operācijām. Pie nosacījuma, ka
nozāģētais stumbrs atbilst kvalitātes prasībām, apstrādes darbus mežizstrādes mašīna var veikt
automātiski. Pārējo darba operāciju izpildei nepieciešamas operatora prasmes un zināšanas.
Latvijā un Ziemeļvalstīs veiktajos pētījumos par mežizstrādes mašīnu operatoru ietekmi
uz mašīnas ražīgumu konstatēts, ka operators (cilvēka faktors) ir svarīgākais mežizstrādes
mašīnas ražīgumu ietekmējošais faktors. Vērtējot operatoru, ir svarīgas tā fiziskās un mentālās
spējas (Kärhä et al., 2004). Galvenie faktori, kas ietekmē operatora fiziskās spējas, ir vibrācijas
un statiska muskuļu slodze, kas izraisa fizisku diskomfortu. Pastiprināta slodze ir arī redzei, kas
pakļauta liela apjoma informācijai (Gellersted, 1997; Häggström, 2005; Kariniemi, 2006;
Jankovský et al., 2016). Vispārējs fizisks nogurums arī atstāj ietekmi uz operatora darba
ražīgumu (Nicholls et al., 2004). Izziņas darbs, kas ietver uztveri, atmiņu, spēju domāt, analizēt,
iztēloties un risināt problēmas, pakļauj operatoru stresam (Gellersted, 1997). Izziņas spējas,
kam ir būtiska ietekme uz operatora darba ražīgumu, ir mantotas piedzimstot un iespējas tās
uzlabot ir visai ierobežotas. Operatoru izziņas spējas no dažādiem aspektiem pētījuši vairāki
zinātnieki daudzus gadu desmitus, kā rezultātā secināts, ka operatora panākumi darbā lielā mērā
atkarīgi no tehniskajām prasmēm, uztveres spējas, koordinācijas un reakcijas ātruma
(Häggström, 2005).
Somu zinātnieks Ovaskainens (Ovaskainen, 2009) savos pētījumos uzsver, ka svarīgs ir
tehniskais izpildījums jeb veids, kā operators veic darbu, jo tas ir vēl viens no faktoriem, kas
būtiski ietekmē ražīgumu. Ar tehnisko izpildījumu saprot veidu, kā mežizstrādes mašīna un tās
darba galva veic vienu pilnu darba ciklu, kas sākas ar zāģējamā koka izvēli un beidzas ar
sagatavota sortimenta nokraušanu tam paredzētā kaudzē (Ovaskainen, 2009).
Operatora darbā svarīga nozīme ir iegūtajām zināšanām un prasmēm, kas veidojušās
darba gaitā. Prasmju izkopšanas spēju lielā mērā nosaka indivīda uztvere, ieradumi, spēja plānot
darbu un pieņemt lēmumus dažādos līmeņos. Neraugoties uz indivīdu īpatnībām, ražīgumu
iespējams paaugstināt, uzlabojot mežizstrādes mašīnas ar jauniem tehniskiem risinājumiem, kas
apvieno vairākus darba elementus, tādējādi samazinot patērēto darba laiku kādam noteiktam
darba elementam (Ovaskainen, 2009). Starpcirtēs mežizstrādes mašīnas operatoram darba
izpildes laikā jāņem vērā vairāki faktori, kas būtiski ietekmē darba izpildi. Operatoram
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jāpieņem tādi lēmumi, kā rezultātā ietekme uz vidi un atstājamajiem kokiem ir vismazākā.
Tāpat zāģējamo koku izvēle ir atkarīga no audzes biezības, vainagu klājuma, kā arī koku sugas
un dimensijām (Ovaskainen, 2009).
Somu zinātnieki secinājuši, ka ražīguma atšķirības starp operatoriem, kopšanas cirtē
izmantojot vienu un to pašu mežizstrādes mašīnu, var svārstīties 35–40%, turklāt novērojumi
apstiprina, ka atšķirības ir izteiktākas audzēs ar lielu koku biezību un mazām dimensijām. Tāpat
būtisku ietekmi uz ražīguma rādītājiem atstāj izvēlētā darba metode (Kärhä et al., 2004).
Savukārt zviedru zinātnieks, izvērtējot operatora ietekmi uz mežizstrādes mašīnas ražīguma
rādītājiem galvenajā cirtē, secinājis, ka atšķirības sasniegtajos ražīguma rādītājos var svārstīties
par 20–50% (Glade, 1999). Pētījumu rezultātā zinātnieki nonākuši pie atziņas, ka operatora
ietekme uz ražīguma rādītājiem ir būtiskāka, nekā koku dimensiju ietekme, un to ir sarežģīti
izvērtēt (Nurminen et al., 2006; Väätäinen et al., 2006; Purfürst & Erler, 2011). Vācu zinātnieki
pētījumā secinājuši, ka 37% no mežizstrādes mašīnas ražīguma atšķirībām, salīdzinot dažādas
mašīnas, skaidrojamas ar operatora ietekmi. Tāpat arī pētījumā uzsvērts, ka operatora ietekme
palielinās, pasliktinoties darba apstākļiem (Purfürst & Erler, 2011). Kā secinājuši somu
zinātnieki, tad būtisku ietekmi uz mašinizētas kopšanas ražīgumu atstāj operatoru koku
zāģēšanas tehnika, motorikas spējas, darba plānošana, nozāģējamo koku izvēle, mašīnas
gabarīti, darba vide un spēja pieņemt lēmumus (Ovaskainen et al., 2004).
Atsevišķie darba elementi un distance, ko meža mašīna veic, ir tādi kvantitatīvi izmērāmi
lielumi, kā laiks un ātrums (Ovaskainen, 2009). Darbu izpildes kvalitāte lielā mērā atkarīga no
operatora spējām un prasmēm, kā arī mežizstrādes mašīnas tehniskajiem parametriem.
Pētījumā, kurā vērtēti zāģējamo koku aizsniedzamības faktori un atstājamās audzes koku
kvalitāte starpcirtēs, secināts, ka būtiska ietekme uz darba rezultātu ir operatora redzes laukam
mežizstrādes mašīnas kabīnē. Pētījums parāda, ka operators atšķirīgi uztver tehnoloģiskajam
koridoram blakus esošās pussleju audzes daļas, tādējādi intensīvāk izzāģē tās, kas atrodas uz
izzāģētās audzes pusi, bet mazāka zāģēšanas intensitāte vērojama pusslejās, kas atrodas uz
neizzāģētās audzes pusi. Salīdzinot 3 mežizstrādes mašīnas, 2010. gadā konstatēts, ka vislabākā
pārredzamība ir Ponsse Beaver, tam seko John Deere 1070 un visbeidzot Valmet 901.4
(Petersons et al., 2010).
Tehnoloģiska rakstura mežizstrādes apstākļus veido apzināta cilvēka darbība, izvēloties
apaļo kokmateriālu sagatavošanas tehnoloģiskā procesa tipu, ciršanas atlieku un pameža koku
izmantošanu un operāciju izpildes kvalitātes prasības (Saliņš, 1997; Sarmulis & Saveļjevs,
2015). Izvēlētajai tehnoloģijai jābūt tādai, kas nodrošina pēc iespējas mazākus augšanai
atstājamo koku un augsnes bojājumus, kā arī neizmaina meža dabisko vidi. Ņemot vērā svarīgos
mežsaimnieciskos aspektus, izvēlētajai tehnoloģijai tāpat jānodrošina iespējami augsti
ražīguma un ekonomiskās efektivitātes rādītāji (Saliņš, 1997). Veicot mašinizētu starpcirti ar
mērķi iegūt enerģētisko koksni, no mežizstrādes tehnoloģiskā viedokļa svarīgi izvēlēties
piemērotu cirtes paņēmiena veidu (Saliņš, 1997; Sarmulis & Saveļjevs, 2015). Literatūrā kā
piemērotākā metode, kas ļauj mazināt operatora ietekmi uz ražīgumu un darba izpildes kvalitāti,
rekomendēta regulāri selektīvā metode, ik pēc noteikta attāluma ierīkojot tehnoloģiskos
koridorus un starpjoslas izstrādājot, vadoties no selektīvās metodes un “apakšējās kopšanas”
principiem (Saliņš, 1997). Zviedrijā veikti mašinizētas kopšanas pētījumi, kuros enerģētiskās
koksnes ieguvei izmantoti atšķirīgi ģeometriskās cirtes paņēmieni, kuru priekšrocība ir
operatora pieredzes ietekmes mazināšana, rēķinoties ar situāciju, ka starpcirtēs pārsvarā strādās
nepieredzējuši operatori (Bergström, 2009).
Ziemeļvalstīs veiktajos pētījumos uzsvērta meteoroloģisko apstākļu ietekme uz ražīgumu
(Ovaskainen, 2009). Latvijā vērojami četri gadalaiki ar tiem raksturīgām vidējām diennakts
gaisa temperatūrām, nokrišņu veidu un daudzumu, dienasgaismas ilgumu diennaktī. Par
mežizstrādei vispiemērotāko mēdz uzskatīt ziemas sezonu. Ziemas sezonai raksturīgie nokrišņi
ir sniegs, kas saistīts gan ar pozitīvu, gan negatīvu efektu un tā ietekmi vērtē, sniega segai
sasniedzot 30 cm biezumu. Tāpat izteikti zemas gaisa temperatūras (pat no –20ºC) var negatīvi
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ietekmēt mežizstrādes mašīnu ražīgumu un sagatavoto kokmateriālu kvalitāti. Ziemā
iespējamas atkalas, kas rada nelabvēlīgus apstākļus cirsmu darbiem. Pārējos gadalaikos būtiski
lielāku ietekmi uz mežizstrādes mašīnas ražīgumu atstāj nokrišņu biežums un intensitāte,
mainot augsnes mitruma režīmu. Arī stiprs vējš var negatīvi ietekmēt meža mašīnas ražīgumu
(Sarmulis & Saveļjevs, 2015).
Kaut arī reljefam un augsnes nestspējai ir salīdzinoši mazāka ietekme uz mašinizētas
starpcirtes ražīgumu, tā tomēr ir būtiska (Saliņš, 1997; Ovaskainen, 2009;) un, izstrādājot
cirsmas tehnoloģisko karti, šos cirsmas apstākļus jāņem vērā (Saliņš & Rasnacis, 1985; Darba
aizsardzības prasības..., 2012). Šobrīd Latvijā neizmanto vienotas vadlīnijas cirsmu teritoriju
klasifikācijai, par pamatu ņemot reljefa un augsnes nestspējas rādītājus, tomēr literatūrā
pieejama informācija par dažādos laika periodos izmantotām cirsmu klasifikācijas sistēmām,
kuras savā starpā atšķiras pēc klasifikācijas parametriem un gradācijas. Atšķirībā no
Ziemeļvalstīm (Uusitalo, 2010) un Ziemeļamerikas rietumu daļas, kur sastopamas meža
platības ar izteiktu slīpumu, Latvijai raksturīgs salīdzinoši līdzens reljefs (Sarmulis &
Saveļjevs, 2015). Saskaņā ar literatūrā pieejamo informāciju, tad 80-tajos gados Latvijā cirsmu
klasifikācijai pēc apvidus slīpuma jeb reljefa izmantota tā laika Padomju Savienībā pieņemtā
sistēma (Saliņš & Rasnacis, 1985; ГОСТ 12.3.015-78, 1987), ko var uzskatīt par aktuālu arī
šobrīd (Saliņš, 1997) un tā paredz cirsmas, kurās darbus veic meža mašīnas uz riteņu bāzes,
iedalīt 4 grupās. Pirmajai grupai pieskaitāmas cirsmas, kuru nogāzes slīpums nepārsniedz 12%
(7º) un meža mašīnu izmantošana iespējama visu gadu. Otrajai grupai pieskaita cirsmas, kuru
nogāzes slīpums ir 14% (8º) līdz 23% (13º ), un šādās cirsmās pievešanas darbi, kas paredzēti
pēc mašinizētas starpcirtes, veicami tikai nogāzes krituma virzienā ziemā un vasarā. Trešajai
grupai pieskaita cirsmas, kuru nogāzes slīpums ir 25% (14º) līdz 31% (17º), šādās cirsmās
kokmateriālu pievešanas darbi atļauti tikai nogāzes krituma virzienā sausā laikā, vasarā.
Ceturtajā grupā iekļautas cirsmas ar nogāzes slīpumu, kas ir 33% (18º) vai lielāks. Šādās
cirsmās meža mašīnu uz riteņu bāzes izmantošana Latvijā bija aizliegta (Saliņš & Rasnacis,
1985; Saliņš et al., 1987; Saliņš, 1997).
Valsts mežos mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem jāievēro sagatavoto kokmateriālu
pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas. Saskaņā ar minētajām vadlīnijām pievešanas
apstākļus definē kā “sliktus”, ja nogāzes slīpums ir lielāks vai vienāds ar 12% (7º) un pievešanas
ceļa garums pusotru reizi pārsniedz pievedējtraktora korpusa garumu (Ieteikumi, kā
samazināt..., 2015). Latvijā veiktajos zinātniskajos pētījumos un ekspertu vērtējumos, kā arī
ārvalstu publikācijās, kas saistīti ar reljefa izvērtējumu, izmantota zviedru zinātnieka Eriksona
(Eriksson) 1978. gadā izstrādātā meža teritoriju klasificēšanas sistēma, saskaņā ar kuru nogāzes
slīpumu iedala piecās klasēs (Uusitalo, 2010). Pirmajā klasē iekļautas meža platības, kurām nav
raksturīgas nogāzes, vai arī nogāzes ar nelielu slīpumu, kas nepārsniedz 10% (0–6°). Otrajā
klasē iekļautas nogāzes ar slīpumu 12–20% (no 7–11°); trešajā klasē, attiecīgi 21–33%
(12–18°). Saskaņā ar Ziemeļvalstīs izmantoto reljefa klasifikāciju, teritorijas, kurās nogāzes
slīpums ir 12% (7º) līdz 33% (18º), uzskatāmas kā “slikti” pievešanas apstākļi. Ceturtajā klasē
iekļautas nogāzes ar lielu slīpumu (slīpums 34–51% jeb 19–27°). Piektajai reljefa klasei
raksturīgs ļoti liels slīpums jeb 53% (28°). Literatūrā atrodama informācija, ka tipiska
mežizstrādes mašīna spēj veikt darbus slīpumā līdz 30% (16º; Uusitalo, 2010). Tāpat, negatīvi
pievešanas darbu ražīguma rādītājus ietekmē nelīdzens mikroreljefs ar daudz un lieliem
padziļinājumiem un paaugstinājumiem, akmeņiem, celmiem, ieplakām un nelieliem grāvjiem
(Uusitalo, 2010; Sarmulis & Saveļjevs, 2015).
Gruntsūdens, kas ir zemes virsmai tuvākā pazemes ūdens daļa (Zālītis, 2012), nosaka
augsnes mitruma apstākļus (Bušs, 1981; Liepa et al., 2014). Latvijā gruntsūdens līmeni lielā
mērā ietekmē noteiktai sezonai un apgabalam raksturīgais atmosfēras nokrišņu daudzums un
gaisa temperatūra (Latvijas vides..., 2018), kā arī reljefa forma (Zālītis, 2012). Visdziļāk
gruntsūdens atrodas sausiņu mežos. Mežos ar kūdras augsni gruntsūdens parasti atrodas
0.3–1.0 m dziļumā. Savukārt pārmitriem mežiem raksturīgs visaugstākais gruntsūdens līmenis.
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Gruntsūdens līmenim ir tieša ietekme uz augsnes nestspēju – jo augstāks gruntsūdens līmenis,
jo mazāka ir augsnes nestspēja (Zālītis, 2012).
Plānojot cirsmu darbus starpcirtēs un izvēloties piemērotākās mežizstrādes mašīnas,
svarīgi ņemt vēra konkrētai cirsmai raksturīgo augsnes nestspēju. Cirsmu klasifikācija, par
pamatu ņemot pārgājību, ko raksturo augsnes nestspēja un reljefa slīpums, literatūrā minēta jau
80-tajos gados (Saliņš & Rasnacis, 1985; Saliņš et al., 1987). Tā veikta, izmantojot Centrālā
Mežrūpniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniskās pētniecības institūta ieteikto cirsmu
nogabalu klasifikāciju (darbojās Padomju Savienībā), kas augsnes nestspēju iedala četrās
kategorijās. Pirmajai kategorijai atbilstošajās meža platībās cirsmu darbus ar mežizstrādes
mašīnām iespējams veikt visu gadu, un nokrišņi neietekmē mašīnu pārvietošanos (Saliņš &
Rasnacis, 1985; Saliņš, 1987). Šai kategorijai raksturīgas smilts, akmeņainās augsnes
(minerālaugsnes) un meža tipi kā sils (Cladinoso-callunosa), mētrājs (Vacciniosa), lāns
(Myrtillosa) un damaksnis (Hylocomiosa) (Bušs, 1981; Zālītis & Jansons, 2013; Liepa et al.,
2014). Otrajai kategorijai pieskaitāmās cirsmās pieļaujama vairākkārtēja mežizstrādes mašīnu
kustība pa vienu un to pašu vietu. Pavasarī un rudenī augsnes nestspēja samazinās, bet vasaras
nokrišņi to neietekmē (Saliņš & Rasnacis, 1985; Saliņš, 1987). Šai kategorijai raksturīgas
mālsmilts augsnes un mālsmilts augsnes ar māla piemaisījumiem un atbilst tādi meža tipi kā
vēris (Oxalidosa) un gārša (Aegopodiosa) (Bušs, 1981; Zālītis & Jansons, 2013; Liepa et al.,
2014). Cirsmu izstrāde var notikt gan vasarā, gan ziemā. Trešajai kategorijai pieskaitāmās
cirsmās raksturīgs izteikts mitrums visu gadu, mežizstrādes mašīnas ātri saārda augu segu,
veidojot dziļas rises (Saliņš & Rasnacis, 1985; Saliņš, 1987). Kategorijai raksturīgas augsnes –
māla un mālsmilts ar māla piemaisījumiem, atbilst tādi meža tipi, kā viršu ārenis (Callunosa
mel.), platlapju ārenis (Mercurialiosa mel.), šaurlapju ārenis (Myrtillosa mel.), mētru ārenis
(Vacciniosa mel.), grīnis (Cladinoso-sphagnosa), slapjais mētrājs (Vaccinioso-sphagnosa),
slapjais damaksnis (Myrtilloso-sphagnosa), slapjais vēris (Myrtilloso-polytrichosa) un slapjā
gārša (Dryopteriosa) (Bušs, 1981; Zālītis & Jansons, 2013; Liepa et al., 2014). Cirsmu izstrāde
var notikt gan vasarā, gan ziemā. Ceturtajai kategorijai pieskaitāmās cirsmās raksturīga
pārmērīgi mitra augsne, apstākļi nav piemēroti mašinizētai mežizstrādei, ja augsnes virskārta
nav sasalusi, jo pārmērīgi mitra augsne samazina mašīnu pārgājamību (Saliņš & Rasnacis,
1985; Saliņš, 1987). Šai kategorijai raksturīgas purva kūdras un trūdainas gleja augsnes, atbilst
visi purvaiņu un kūdreņu meži (Bušs, 1981; Zālītis & Jansons, 2013; Liepa et al., 2014). Cirsmu
izstrāde var notikt tikai ziemā, sala periodā (Saliņš & Rasnacis, 1985; Saliņš et al., 1987).
Saskaņā ar literatūrā pieejamo informāciju, Zviedrijā augsnes nestspēja un virsmas raupjums
iedalīti piecās klasēs. Pirmajai klasei raksturīga ļoti laba augsnes nestspēja, augsnes virskārta ir
gluda un bez šķēršļiem, savukārt piektajai klasei raksturīga ļoti zema augsnes nestspēja, augsnes
virskārta ir nelīdzena un ar daudz šķēršļiem (Uusitalo, 2010).
1.4. Mašinizēta starpcirte mežaudzēs ar mazām nozāģējamo koku dimensijām
Ziemeļvalstīs mašinizētās starpcirtēs, kurās ražo galvenokārt enerģētisko koksni, biežāk
izmanto mazas un vidējas klases mežizstrādes mašīnas, kas paredzētas atsevišķu koku
apstrādei, vai kuru darba galvas papildus aprīkotas ar vairāku stumbru uzkrāšanas mehānismu.
Saskaņā ar pētījumu rezultātiem, vidējā nozāģētā stumbra tilpumam pārsniedzot 0.5 m3,
stumbru pievilkšana un apstrāde mazas klases mežizstrādes mašīnām rada grūtības, un tās kļūst
nestabilas. Tāpat to strēles izlice ir salīdzinoši īsa, kas apgrūtina tālāk atrodošos koku satveršanu
un pievilkšanu, mazinot mašīnas ražīgumu (Kärhä et al., 2004).
Latvijā 2012. gadā veikts pētījums, kurā, izmantojot literatūrā pieejamo informāciju,
salīdzinātas un noteiktas Latvijas apstākļiem piemērotākās enerģētiskās koksnes sagatavošanas
tehnoloģijas starpcirtēs. Izvērtējot tehnoloģiskās iespējas un risinājumus (kopumā identificēti
14 tehnoloģiskie risinājumi), kokmateriālu un enerģētiskās koksnes ieguvei mežaudzēs ar
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mazām koku dimensijām, lielāko ekspertu vērtējumu ieguva tehnoloģijas, kas cirsmu darbos
paredz izmantot motorzāģi ar augsto rokturi vai mežizstrādes mašīnu ar standarta darba galvu,
gatavojot daļēji atzarotus stumbrus (Lazdiņš, 2012). Šāds rezultāts lielā mērā saistīts ar
tehnoloģiju un finanšu resursu pieejamību tehnikas parka pilnveidošanai, vienlaikus atzīstot, ka
efektīvākās tehnoloģijas saistītas ar mežizstrādes mašinizāciju.
Dažādu valstu pētnieki līdz šim veikuši daudzpusīgus pētījumus, ar mērķi izvērtēt
mašinizētas kopšanas ražīgumu un mežaudzes turpmāko attīstību ietekmējošus faktorus, kā arī
mašinizētas starpcirtes ekonomisko izdevīgumu, gatavojot enerģētisko koksni audzēs ar mazām
koku dimensijām. Somu zinātnieki 2004. gadā publicējuši pētījumu, kura mērķis bija noteikt
ražīgumu un izmaksas četrām starpcirtes darbos visbiežāk lietotajām mežizstrādes mašīnām, kā
arī izvērtēt izvēlētās darba metodes un operatora ietekmi uz ražīguma rādītājiem, nosakot
tehnoloģiski un ekonomiski pamatotākās metodes un mašinizētai starpcirtes piemērotākās meža
platības. Izmantotās mežizstrādes mašīnas Nokka Profi (pašmasa 11.5 t, dzinēja jauda 95 kW,
darba galva Keto 100 ar maksimālo strēles izlici 9.5 m), Timberjack 770 (pašmasa 10.8 t,
dzinēja jauda 82 kW, darba galva Timberjack 742 ar maksimālo strēles izlici 7.9 m),
Sampo Rosenlew 1046X (pašmasa 7.0 t, dzinēja jauda 73 kW, darba galva Keto 51 ar
maksimālo strēles izlici 7.0 m) un Valtra Forest 120 (pašmasa 8.5 t, dzinēja jauda 88 kW, darba
galva Keto 51 ar maksimālo strēles izlici 8.0 m), kas pieskaitāmas mazas klases meža mašīnām
un ir piemērotas mašinizētu starpciršu veikšanai, tāpat šo mašīnu izmaksas uzskatāmas par
salīdzinoši zemām. Starpcirtes, izmantojot sortimentu tehnoloģiju, veiktas rudenī un ziemā
skujkoku audzēs ar vidējo koku skaitu no 1665 (vidējā stumbra tilpums 0.07 m3) līdz 1594
(vidējā stumbra tilpums 0.09 m3) kokiem uz hektāru (Kärhä et al., 2004). Izmēģinājumos
iegūtie mašinizētas starpcirtes vidējie ražīguma rādītāji ir 5.6–10.3 m3 E15 h–1. Izmēģinājumos
mežizstrādes mašīnām Sampo Rosenlew 1046X un Valtra Forest 120 stumbru, kuru tilpums
pārsniedzis 0.5 m3, apstrāde aizņēmusi ievērojami vairāk efektīvā darba laika. Tā kā mazas
klases mežizstrādes mašīnas ir vieglas un kompaktas, tās vairāk piemērotas mazu dimensiju
koku apstrādei – lielu stumbru apstrāde rada problēmas saglabāt mašīnas līdzsvaru.
Nokka Profi un Timberjack 770 mežizstrādes mašīnas ir nedaudz smagākas un piemērotas
galvenās izmantošanas cirtes veikšanai, tomēr, kā secinājuši zinātnieki, stumbru, kuru tilpums
pārsniedzis 0.5 m3, apstrāde ikdienas darbā ir pārāk laikietilpīga un rada lielu slodzi maza
izmēra mežizstrādes mašīnām (Kärhä et al., 2004). Tāpat, pētījumā secināts, ka mazas klases
mežizstrādes mašīnas starpcirtēs uzrāda līdzīgus ražīguma rādītājus, kā vidējas klases
mežizstrādes mašīnas, vienlaikus samazinot kokmateriālu ražošanas izmaksas (Kärhä et al.,
2004). Pētījumā salīdzinātas divas darba metodes, no kurām pirmā paredz papildus koku
zāģēšanai uz tehnoloģiskajiem koridoriem, zāģēšanu veikt 20–24 m platās slejās, savukārt otrā
darba metode paredz papildus koku zāģēšanai uz tehnoloģiskajiem koridoriem, veidot “slēptās
brauktuves” 25–26 m platās slejās. Iegūtie ražīguma rādītāji būtiski neatšķīrās, tomēr
mežizstrādes mašīnas ar mazu strēles izlici (Sampo Rosenlew 1046X, Timberjack 770 un
Valtra Forest 120) uzrādīja labākus ražīguma rādītājus, strādājot ar otro darba metodi. Kopšanas
darbos izmantojot pirmo darba metodi, labākie ražīguma rādītāji sasniegti, strādājot ar meža
mašīnu Nokka Profi (Kärhä et al., 2004).
Zviedru zinātnieka Bergström 2014. gadā veiktajā pētījumā, kura mērķis bija izvērtēt un
salīdzināt enerģētiskās koksnes ieguves ražīgumu un izmaksas mašinizētā starpcirtē, izmantojot
divas dažādas mežizstrādes mašīnas darba galvas – Bracke C16 (masa 700 kg, maksimālais
apstrādājamā stumbra caurmērs 27 cm, griezējmehānisms – griezējripa, vairāku stumbru
uzkrāšanas mehānisms) un prototipu MAMA (masa 950 kg, maksimālais apstrādājamā stumbra
caurmērs 30 cm, griezējmehānisms – ķēdes tipa zāģis, 3 padeves veltņi, vairāku stumbru
uzkrāšanas mehānisms). Kopšanas darbos izmantota mežizstrādes mašīna Ecolog 560 D
(mašīnas pašmasa 18.6 t, dzinēja jauda 190 kW). Izmēģinājumi, izmantojot darba galvas
prototipu MAMA, veikti ziemā skujkoku audzēs, gatavojot līdz 5 m garus enerģētiskās koksnes
nogriežņus. Kopšanas darbi veikti audzēs, kur vidējā koka augstums bija 10 m, vidējā koka
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stumbra tilpums 0.05 m3, bet sākotnējais mežaudzes biezums 3776 koki ha–1. Izmēģinājumā
sasniegtie vidējie ražīguma rādītāji bija 9.5 m3 E15 h–1. Kopšanas darbos izmantotas
priekšrocības, ko sniedz stumbru uzkrāšanas mehānisms, vienā darba ciklā vienlaikus
apstrādājot vidēji 3.2 stumbrus, efektīvajā darba stundā apstrādājot 259 stumbrus (Bergström,
2014). Veicot kopšanas darbus ar Bracke C16 darba galvu, izmēģinājumā iekļauto audžu vidējā
koka augstums bija 10.4 m, vidējā stumbra tilpums 0.05 m3, bet koku skaits pirms kopšanas
darbu uzsākšanas 3244 gab. ha–1, vidējie ražīguma rādītāji bija 8.2 m3 E15 h–1. Izmantojot
vairāku stumbru uzkrāšanas mehānismu, vienā darba ciklā vienlaicīgi apstrādāti 2.3 koki,
efektīvajā stundā apstrādājot 237 kokus (Bergström, 2014).
Somu zinātnieki 2005. gadā publicējuši rezultātus pētījumam, kura mērķis bija noteikt
Naarva Grip 1600-40 darba galvas, kas aprīkota ar vairāku stumbru uzkrāšanas mehānismu,
ražīgumu, izmaksas un ietekmei uz mežaudzi, gatavojot enerģētisko koksni (Kärhä et al., 2005).
Kopšanas darbos izmantotas trīs dažādas bāzes mašīnas, aprīkojot tās ar Naarva Grip 1600-40
darba galvu (masa bez rotatora 530 kg, maksimālais apstrādājamā stumbra caurmērs 32 cm,
griezējmehānisms – giljotīnas tipa naži, vairāku stumbru uzkrāšanas mehānisms izvietots
125 cm virs griezējmehānisma). Pirmā no pētījumos izmantotajām bāzes mašīnām ir meža
darbiem pielāgots mazas klases lauksaimniecības traktors Fendt 380 GTA (pašmasa 6.7 t,
dzinēja jauda 59 kW, maksimālā strēles izlice 7.5 m), ar kuru kopšanas darbi veikti ziemā, kad
zemi klāja 55 cm bieza sniega sega un audzēm bija raksturīgs biezs pamežs. Pirmajā audzē
(skujkoku) vidējā koka augstums bija 10.3 m, vidējā koka stumbra tilpums – 0.03 m3, bet koku
skaits pirms kopšanas darbu uzsākšanas 2354 gab. ha–1, vidējie ražīguma rādītāji bija
4.9 m3 E15 h–1. Otrajā audzē (skujkoku), attiecīgi vidējais koku augstums bija 11.3 m, vidējā
stumbra tilpums 0.04 m3, bet koku skaits pirms zāģēšanas uzsākšanas 3102 gab. ha–1, vidējie
ražīguma rādītāji bija 5.3 m3 E15 h–1. Trešajā audzē (lapkoku) vidējais koku augstums bija 12 m,
vidējā koka stumbra tilpums 0.02 m3, bet koku skaits pirms zāģēšanas uzsākšanas 3440 gab. ha–
1, vidējie ražīguma rādītāji bija 3.6 m3 E h–1 (Kärhä et al., 2005). Izmēģinājumos izmantota
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arī vidējas klases mežizstrādes mašīna Valmet 901-4 (pašmasa 14 t, dzinēja jauda 124 kW,
maksimālā strēles izlice 10 m). Kopšanas darbi veikti pavasarī skujkoku audzē, kurā vidējā
koku augstums bija 4.9 m, vidējā stumbra tilpums 0.007 m3, bet koku skaits pirms zāģēšanas
uzsākšanas 5889 gab. ha–1, vidējie ražīguma rādītāji bija 3.0 m3 E15 h–1. Kopšanas darbos, kā
bāzes mašīnu izmantojot Pro Silva 810 (pašmasa 10 t, dzinēja jauda 114 kW, maksimālā strēles
izlice 9.3 m), darbi veikti vasarā skujkoku audzēs, kurā vidējais koku augstums bija 9.9 m un
8.1 m, vidējā stumbra tilpums, attiecīgi 0.07 un 0.02 m3, bet koku skaits pirms zāģēšanas
uzsākšanas 1828 un 2839 gab. ha–1, vidējie ražīguma rādītāji bija, attiecīgi, 7.2 un 3.6 m3 E15 h-1
(Kärhä et al., 2005).
Arī 2003. gadā publicēta somu zinātnieku pētījuma mērķis bija noteikt kopšanas cirtēm
paredzētu mežizstrādes mašīnu ražīgumu un izmaksas. Izmantojot tradicionālo sortimentu
gatavošanas darba metodi, izmēģinājumos iegūti dati par mazas klases mežizstrādes mašīnas
Sampo Roseniew 1046X (pašmasa 7 t, dzinēja jauda 74 kW, maksimālā strēles izlice 7.2 m),
aprīkojot to ar Keto 51 darba galvu, izmantošanu starpcirtēs skujkoku audzēs bez izteikta
pameža, kurās vidējais nozāģētā stumbra tilpums 0.09 m3, bet sasniegtie ražīguma rādītāji
8.8 m3 E15 h–1. Izmantojot Nokka Profi meža mašīnu (pašmasa 11.5 t, dzinēja jauda 95 kW,
maksimālā strēles izlice 9 m), aprīkojot to ar Keto 51 darba galvu, audzēs, kurās vidējais
nozāģētā koka stumbra tilpums bija 0.13 m3, sasniegtais vidējais ražīguma rādītājs ir
6.3 m3 E15 h–1. Ar Ässä 810 mežizstrādes mašīnu (pašmasa 10 t, dzinēja jauda 114 kW,
maksimālā strēles izlice 9 m), aprīkojot to ar Keto 100 darba galvu, audzēs, kurās vidējā
nozāģētā koka stumbra tilpums 0.11 m3, sasniegtie ražīguma rādītāji ir 7.6 m3 E15 h–1. Starpcirte
veikta arī ar meža mašīnu Pika 828 (pašmasa 13.9 t, dzinēja jauda 113 kW, maksimālā strēles
izlice 9.6 m), aprīkojot to ar Pike 400 darba galvu. Audzēs ar vidējā nozāģētā koka stumbra
tilpumu 0.09 m3 sasniegtie ražīguma rādītāji bija 3.8 m3 E15 h–1 (Sirén, 2003).
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Latvijas zinātnieki piedalījušies pētījumā, kura ietvaros Zviedrijā veikti izmēģinājumi
starpcirtēs izmantojot mazas klases mežizstrādes mašīnu Vimek 404 T5 (pašmasa 4.4 t, dzinēja
jauda 44 kW, maksimālā strēles izlice 4.6 m), kas aprīkota ar Keto Forest darba galvu. Pētījuma
mērķis bija noteikt mašīnas ražīguma rādītājus, kā arī izvērtēt šāda tipa mežizstrādes mašīnu
piemērotību Latvijas apstākļiem. Izmēģinājumi veikti 2015. gada ziemā skujkoku audzē, kuras
vidējais koku augstums bija 10.6 m (koku skaits pirms zāģēšanas uzsākšanas 3625 koki ha–1).
Izmēģinājuma ietvaros sasniegtie vidējie ražīguma rādītāji bija 5.5 m3 E15 h–1 (Lazdiņš et al.,
2016).
Somu zinātnieki veikuši pētījumu ar mērķi izvērtēt ražīguma rādītājus, starpcirtē priežu
audzēs izmantojot dažādas darba metodes. Kopšana veikta rudenī, izmantojot mežizstrādes
mašīnu Timberjack 870 (pašmasa 13.3 t, dzinēja jauda 114 kW, maksimālā strēles izlice 10 m),
kas aprīkota ar OM-Waratah 745 darba galvu. Vidējais koku augstums audzēs bija 10.7 m,
attiecīgi vidējā stumbra tilpums 0.06 m3, bet koku skaits pirms zāģēšanas uzsākšanas no 1850
līdz 2400 gab. ha–1. Kopšanas darbos izmantotas 3 darba metodes. Pirmā metode paredzēja
gatavot standarta sortimentus (papīrmalku) un daļēji atzarotu enerģētisko koksni (vidējie
sasniegtie ražīguma rādītāji 6.1 m3 E15 h–1 jeb 108 stumbri E15 h–1). Otrā darba metode
paredzēja gatavot standarta sortimentus (papīrmalku) un atzarotu enerģētisko koksni,
vienlaikus apstrādājot vairākus stumbrus (1–3 gab., vidējie sasniegtie ražīguma rādītāji
8.4 m3 E15 h–1 jeb 150 stumbri E15 h–1). Strādājot ar otro darba metodi, ciršanas atliekas klātas
tehnoloģiskajos koridoros. Trešā darba metode paredzēja standarta sortimentu (papīrmalkas) un
atzarotu stumbru ražošanai un pārstrādei enerģētiskajā koksnē, vienlaikus apstrādājot vairākus
stumbrus un ciršanas atliekas atstājot izklaidus cirsmā (vidējie ražīguma rādītāji 9.3 m3 E15 h–1
jeb 167 stumbri E15 h–1; Lehtimäki & Nurmi, 2011).
Salīdzinot mazas un vidējas klases mežizstrādes mašīnu sasniegtos ražīguma rādītājus,
kas iegūti, veicot mašinizētu starpcirti audzēs ar mazu dimensiju kokiem, somu zinātnieku
veiktajā pētījumā secināts, ka ražīguma rādītāji būtiski neatšķiras (Kärhä et al., 2004), bet mazo
mašīnu priekšrocības nosaka mazāks degvielas patēriņš un fiksētās izmaksas.
1.5. Enerģētiskā kosne kā viens no atjaunojamiem energoresursiem un tā ietekme uz
tautsaimniecību
Saskaņā ar datiem par 2014. gadu, Eiropas Savienībā (turpmāk ES) 70% no bioenerģijas
iegūti, izmantojot tieši meža resursus. Ilgtspējīgas mežsaimniecības principu ievērošanas
rezultātā ES, salīdzinājumā ar 1990. gadu, būtiski palielinājusies meža platība un krāja, lai gan
tajā pašā laikā būtiski pieaugusi arī meža koksnes resursu izmantošana.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes direktīvu 2009/28/EK, Latvijai, tāpat kā
pārējām ES dalībvalstīm, nepieciešams nodrošināt plašāku AER izmantošanu. Tas ir viens no
pasākumu kopumiem, kas veicams, lai izpildītu Kioto protokola prasības (Apvienoto Nāciju
Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas
veicināšanu, 2009).
Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, 2020. gadā 40% no
gala enerģijas patēriņa jābūt nodrošinātam, izmantojot atjaunojamos energoresursus (Latvijas
ilgtspējīgas attīstības..., 2010). Intensīvāka vietējo AER, tostarp enerģētiskās koksnes,
izmantošana sekmētu ne vien valsts enerģētisko drošību un neatkarību, bet arī veicinātu
pozitīvas importa - eksporta bilances veidošanos un radītu jaunas, labi apmaksātas darba vietas
lauku reģionos (Latvijas ilgtspējīgas attīstības..., 2010).
Uz šo brīdi Latvija ieņem trešo vietu starp elektroenerģijas ražošanas līderiem ES, kas
ražošanas procesā izmanto AER. Saskaņā ar datiem par 2016. gadu AER izmantoti, lai saražotu
37% no galapatēriņam paredzētās enerģijas (ES vidēji 17%, CSP, 2019).
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Koksnes koģenerācija ir viens no efektīvākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem enerģijas
ražošanas veidiem, kas nodrošina iespēju, izmantojot AER, lai ražotu siltumenerģiju un
elektroenerģiju.
Saskaņā ar CSP apkopoto informāciju, Latvijas kopējais energoresursu patēriņš
2017. gadā bija 195 PJ. Ar jēdzienu “kopējais energoresursu patēriņš’’ saprot energoresursu
patēriņu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā (pārveidošanas sektors), un galapatēriņu
(ietver visas tautsaimniecības nozares un mājsaimniecības). Desmit gadu periodā kopējais
energoresursu patēriņš būtiski nav mainījies un bijis 184 PJ (2011. gads) līdz 197 PJ
(2008. gads). Pārveidošanas sektorā (ietver patērēto energoresursu apjomu elektroenerģijas un
siltumenerģijas ražošanai un pārdošanai) 2017. gadā patērēti 53 PJ energoresursu, saražojot
30 PJ siltumenerģijas un 11 PJ elektroenerģijas.
Vairāk nekā pusi primāro energoresursu valstī patērē centralizētās siltumapgādes sistēmas
siltumenerģijas ražošanai (Latvijas ilgtspējīgas attīstības..., 2010). Saskaņā ar pētījumu
rezultātiem, Latvijā ir liels meža biomasas izmantošanas pieauguma potenciāls. Tomēr, lai
veicinātu pilnvērtīgu enerģētiskās koksnes izmantošanu valsts enerģētikas sektora attīstībai,
nepieciešamas izmaiņas koksnes izmantošanas politikā. Kopuzņēmumu veidošana, kas ietver
koksnes resursu īpašniekus, enerģijas ražotājus un patērētājus, varētu būt viens no
risinājumiem, lai nodrošinātu stabilu un pilnu enerģētikas ciklu (Latvijas ilgtspējīgas
attīstības..., 2010).
Saskaņā ar CSP datiem, laika periodā no 2007.–2017. gadam Latvijā koģenerācijas
staciju skaits pieaudzis gandrīz piecas reizes – 2017. gadā darbojās 204 koģenerācijas stacijas,
no kurām tikai 24% kā galveno siltuma un elektroenerģijas ražošanas izejmateriālu izmantoja
šķeldas, t.i., lielākā daļa izmanto fosilo kurināmo, galvenokārt dabasgāzi. Pieaudzis arī kopējais
koģenerācijas stacijās patērētais kurināmā apjoms – no 30.4 PJ 2012. gadā līdz 40.8 PJ
2017. gadā (1.5. att.).
Kaut arī kopējais katlumāju (vispārējās lietošanas un uzņēmumu) kurināmā patēriņš
(fosilie un atjaunojamie energoresursi) 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2012. gadu, ir
samazinājies, attiecīgi 9.7 PJ un 12.6 PJ, šķeldu izmantošanas īpatsvars periodā no
2012.–2017. gadam ir palielinājies, attiecīgi no 17% līdz 29%. Savukārt katlumājās patērētās
dabasgāzes īpatsvars ir samazinājies no 32% (2012. gads) uz 14% (2017. gads).
Saskaņā ar CSP apkopoto informāciju par energoresursu patēriņa struktūru pārveidošanas
sektorā, kas ietver koģenerācijas stacijas un katlumājas, pēdējos gados (2012.–2017. gads) tā ir
būtiski mainījusies, par 17% samazinoties dabasgāzes patēriņa īpatsvaram, un trīs reizes
palielinājies kurināmo šķeldu patēriņa apjoms. Ja 2012. gadā koģenerācijas stacijās kā
galvenais siltumenerģijas un elektrības ražošanas izejmateriāls izmantota dabasgāze (8% jeb
26.1 PJ) un šķeldas veidoja vien 6% (1.7 PJ) no kopējā kurināmā apjoma, tad 2017. gadā
dabasgāzes izmantošanas īpatsvars samazinājies līdz 61% (24.6 PJ), bet šķeldu izmantošanas
īpatsvars palielinājies piecas reizes, sasniedzot 30% jeb 12.1 PJ no kopējā koģenerācijas stacijās
patērētā kurināmā apjoma. Augstais dabasgāzes īpatsvars kopējā kurināmā patēriņā joprojām
norāda uz augstu enerģētikas atkarību no ārējā resursu piegādātāja, savukārt relatīvi nelielais
koksnes patēriņš koģenerācijā norāda uz būtiskām AER izmantošanas palielināšanas iespējām,
intensificējot pagaidām neapgūto enerģētiskās koksnes resursu (sīkkoksne, mežizstrādes
atliekas, celmi) izmantošanu. Arī katlumājās siltumenerģijas ražošanā izmantoto kurināmā
veidu sadalījumā 2012.–2017. gadā notikušas izmaiņas. Minētajā periodā dabasgāzes, kas ir
dārgāks kurināmais nekā šķeldas, izmantošanas apjoms samazinājies trīs reizes, 2017. gadā
veidojot vien 25% (2.4 PJ) no kopējā siltumenerģijas ražošanā patērētā kurināmā apjoma.
Savukārt kurināmo šķeldu izmantošanas īpatsvars palielinājies, 2017. gadā veidojot 64% (6.1
PJ) no patērētā kurināmā kopējā apjoma.
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1.5. att. Koģenerācijas staciju un katlumāju kopējais kurināmā (fosilie un atjaunojamie
energoresursi) patēriņš Latvijā no 2012. līdz 2017. gadam
Saskaņā ar CSP datiem, Latvijā biomasa, jo īpaši enerģētiskā koksne, ir nozīmīgs
enerģijas avots gan koģenerācijas stacijām, gan centralizētajai siltumapgādei. Kaut arī būtiski
pieaudzis koksnes biomasas pieprasījums pārveidošanas sektorā (ietver patērēto energoresursu
apjomu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai un pārdošanai), apkopotā informācija par
kurināmo šķeldu vidējās cenas dinamiku parāda, ka pēdējos 10 gados šķeldu cenas ir gan
kāpušas, gan samazinājušās, pēc 2013. gada saglabājot izteiktu samazināšanās tendenci (1.6.
att.). Mazākā šķeldu cena šajā periodā bija 7 EUR ber. m-3 (2007., 2009. un 2010. gads), bet
lielākā, attiecīgi 11 EUR ber. m-3 (2013. gads, ).

1.6. att. Vidējās šķeldu cenas Latvijā no 2007. līdz 2017. gadam
Analizējot kurināmo šķeldu eksporta un importa dinamiku, CSP apkopotie dati parāda,
ka eksporta apjomi 2016. un 2017. gadā ir ievērojami palielinājušies (attiecīgi par 44% un
45%), salīdzinājumā ar 2015. gadu, pārsniedzot iepriekšējo gadu maksimālos rādītājus.
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Vienlaicīgi audzis arī enerģētiskās koksnes imports, norādot uz iespējamu Latvijas izcelsmes
biokurināmā konkurētspējas mazināšanos vai arī kurināmā deficītu (1.7. att.).

1.7. att. Šķeldu eksporta-importa bilance Latvijā laikā no 2008. līdz 2017. gadam
1.6. Secinājumi par problēmas izzinātības apskatu
1. Saskaņā ar līdzšinējo pētījumu rezultātiem vislielākais starpcirtēs sagatavojamais
enerģētiskās koksnes potenciāls ir 21–30 gadus vecās audzēs (audzes vidējā koka
augstums 10–11 m). Valstij piederošās meža zemēs starpcirtēs iegūstamā enerģētiskā
koksne ir 56 m3 ha-1, turpretī, pārējos mežos – 26 m3 ha–1. Pirms enerģētiskās koksnes
ražošanas uzsākšanas svarīgi izvērtēt resursu tehnisko un ekonomisko pieejamību.
2. Enerģētiskās koksnes ražošanā iespējami dažādi tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi,
bet, tā kā mūsdienās starpcirtēs sagatavotā enerģētiskā koksne un apaļie kokmateriāli
nonāk rūpnieciskajā ražošanā, kas saistīta ar noteiktiem kvalitātes standartiem,
pakāpeniski notiek rokas motorinstrumentu nomaiņa uz meža mašīnu izmantošanu.
Mežizstrādes mašinizāciju starpcirtēs aizkavē ieguldījumiem nepieciešamo finanšu
resursu trūkums un alternatīvu biokurināmā resursu pieejamība.
3. Saskaņā ar līdzšinējo pētījumu rezultātiem līdzīga izmēra un jaudas mežizstrādes mašīnas
līdzīgos apstākļos spēj sasniegt ražīguma rādītājus, kas būtiski neatšķiras, bet Latvijā
mežizstrādē izmanto galvenokārt vidējas klases mežizstrādes mašīnas, jo tās ir salīdzinoši
kompaktas un pielāgojamas gan starpcirtes, gan galvenās cirtes cirsmu izstrādei.
4. Kaut arī mežizstrādes mašīnu tehniskie uzlabojumi ietekmē to ražīgumu, tomēr tiem nav
izšķiroša nozīme, jo saskaņā ar daudzu pētījumu rezultātiem, visvairāk ražīgumu ietekmē
operatora prasmes un, kaut arī šo ietekmi ir sarežģīti izvērtēt, tā ir būtiskāka nekā koku
dimensiju vai izvēlētās darba metodes ietekme.
5. Palielinoties AER kopējam patēriņam, Latvija tuvojas AER izmantošanas veicināšanas
vispārējam mērķim – līdz 2020. gadam sasniegt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru
40 % apmērā bruto enerģijas galapatēriņā, un šī mērķa sasniegšanai izšķiroša nozīme ir
kvalitatīvas enerģētiskās koksnes piegāžu nodrošināšanai.
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2. MATERIĀLS UN METODES
Nodaļā aprakstīta enerģētiskās koksnes teorētiski, tehniki un tehnoloģiski pieejamo
resursu noteikšanas metodika, analizējot Meža statistiskās inventarizācijas (turpmāk MSI)
3. cikla (2014–2019) datus, kas iegūti meža platībās ar ar 9–12 m augstiem kokiem. Raksturoti
pētījuma objekti, kā arī parauglaukumu ierīkošana un datu ievākšanas metodika tajos. Nodaļā
sniegts mašinizētā starpcirtē izmantoto mežizstrādes mašīnu apraksts, izvēlēto darba metožu un
apstākļu raksturojums, kā arī izmēģinājumu laikā iegūto datu apkopošanas un analīzes metodes.
Tāpat raksturots enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksu aprēķinu modelis, kas pētījuma
ietvaros pielāgots mežizstrādes tehnoloģiskajiem procesiem Latvijā.
2.1. Enerģētiskās koksnes resursu pieejamības noteikšana
Resursu teorētiskās, tehniskās un tehnoloģiskās pieejamības izvērtējumā izmantoti MSI
3. cikla (2014.–2019. gads) dati, kas iegūti meža platībās ar 9–12 m augstiem kokiem.
Apstrādei un aprēķiniem atlasīti rādītāji, kas iegūti meža zemēs un ar mežu klātās
lauksaimniecības zemēs izvietotos parauglaukumos (katrs 500 m2 lielais parauglaukums
reprezentē 399.8 ha lielu teritoriju).
Šajā pētījumā ar teorētiski pieejamajiem enerģētiskās koksnes resursiem saprot resursus,
kas pieejami mežaudzēs, kurās koku skaits vai šķērslaukums pēc plānoto tehnoloģisko koridoru
ierīkošanas nesamazinās zem minimālā koku skaita vai šķērslaukuma. Teorētiski resursi
pieejami arī aizsargājamās dabas teritorijās.
Teorētiski pieejamo enerģētiskās koksnes resursu aprēķināšanai izmantoti dati par meža
tipu, edafisko rindu un tai raksturīgo augsni (minerālaugsne vai organiskā augsne), valdošo
sugu, koku skaitu, valdošās sugas koku vidējo caurmēru (D1.3) un augstumu, 1. un 2. stāva koku
šķērslaukumu (m2 ha-1) un kopējo krāju (m3 ha-1, Lazdiņš et al., 2012). Sākotnēji no tālākas
datu apstrādes izslēgtas audzes, kurās koku skaits vai šķērslaukums pēc tehnoloģisko koridoru
ierīkošanas (paredzamais tehnoloģiskā koridora platums ir 4 m un tie aizņem 20% no audzes
kopplatības) samazinās zem minimālā koku skaita vai šķērslaukuma (priede Gmin. ≥ 13; egle un
citi skuju koki (izņemot priedi) Gmin. ≥ 11; bērzs, liepa Gmin. ≥ 8; apse, melnalksnis, baltalksnis
Gmin. ≥ 10; ozols, vīksna, goba, kļava, dižskabārdis, skābardis Gmin. ≥ 9; osis Gmin. ≥ 7 m2 ha-1),
kāds noteikts MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” (+10 %
minimālajam koku skaitam, 2.1. tabula.). Koku sugām, kurām nav noteikts minimālais koku
skaits vai šķērslaukums, izvēlas bērzam atbilstošos nosacījumus atbilstoši iepriekšējos
pētījumos izdarītajiem pieņēmumiem (Lazdiņš et al., 2012; Noteikumi par koku..., 2012).
2.1. tabula. Minimālais valdaudzes koku skaits ar 10% rezervi
(Noteikumi par koku..., 2012)
Koku
augstums,
m

priede

egle un citi
skuju koki,
izņemot
priedi

bērzs,
liepa

apse,
melnalksnis,
baltalksnis

ozols, vīksna,
goba, kļava,
dižskabārdis,
skābardis

osis

9

1320

1320

1320

1100

1650

1650

10

1210

1320

1320

990

1650

1650

11

990

1210

1100

880

1650

1650


Tehniski pieejamie enerģētiskās koksnes resursi atvasināti no teorētiski pieejamajiem
resursiem. Vadoties no meža tipa, nošķirti resursi, kuru iegūšana starpcirtē nav ieteicama – sils
(Cladinoso-callunosa), viršu kūdrenis (Callunosa turf. mel.) un viršu ārenis (Callunosa mel.),
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kā arī koksnes ieguvi parasti neveic vai arī enerģētiskās koksnes savākšanu no koksnes ieguves
tehnoloģiskā viedokļa grūti realizēt – purvaiņi, grīnis (Cladinoso-sphagnosa), slapjais mētrājs
(Vaccinioso-sphagnosa). Tāpat no aprēķina izslēgtas aizsargājamas dabas teritorijas (Lazdiņš
et al., 2012).
Tehnoloģiski pieejamos enerģētiskās koksnes resursus atvasina no tehniski pieejamajiem
resursiem, atņemot ražošanas zudumus (30% ciršanas atliekām un 5% malkai, Adamovičs et
al., 2009), kā arī atsevišķi izdalīti resursi, kas iegūstami ziemas periodā (Lazdiņš et al., 2012).
Enerģētiskās koksnes ieguves apstākļi, vadoties no meža tipa, doti 2.2. tabulā, ar “0”
apzīmējot tos meža tipus, kuros enerģētiskās koksnes sagatavošana nav vēlama un netiek
plānota, ar “1” atzīmētajos meža tipos sīkkoksnes izmantošana enerģētiskās koksnes
gatavošanai iespējama neatkarīgi no sezonas, bet ar “2” atzīmētajos meža tipos enerģētiskās
koksnes sagatavošanu var veikt tikai pie nosacījuma, ka augsne ir sasalusi (Lazdiņš et al., 2012).
2.2. tabula. Enerģētiskās koksnes ieguves apstākļu raksturojums vadoties no meža tipa
(Lazdiņš et al., 2012)
Augšņu grupa

Minerālaugsnes

Edafiskā rinda

Sausieņi

Slapjaiņi

Meža tips

Enerģētiskās
koksnes ieguves
apstākļi

Sils (Cladinoso-callunosa)

0

Mētrājs (Vacciniosa)

1

Lāns (Myrtillosa)

1

Damaksnis (Hylocomiosa)

1

Vēris (Oxalidosa)

1

Gārša (Aegopodiosa)

1

Grīnis (Cladinoso-sphagnosa)

0

Slapjais mētrājs (Vaccinioso-sphagnosa)

0

Slapjais damaksnis (Myrtilloso-sphagnosa) 2

Āreņi

Organiskās
augsnes

Purvaiņi

Kūdreņi

Slapjais vēris (Myrtilloso-polytrichosa)

2

Slapjā gārša (Dryoptriosa)

2

Viršu ārenis (Callunosa mel.)

0

Mētru ārenis (Vacciniosa mel.)

1

Šaurlapju ārenis (Myrtillosa mel.)

1

Platlapju ārenis (Mercurialiosa mel.)

1

Purvājs (Sphagnosa)

0

Niedrājs (Caricoso-phragmitosa)

0

Dumbrājs (Dryoptrioso-caricosa)

0

Liekņa (Filipendulosa)

0

Viršu kūdrenis (Callunosa turf. mel.)

0

Mētru kūdrenis (Vacciniosa. turf. mel.)

2

Šaurlapju kūdrenis (Myrtillosa turf. mel.)

2

Platlapju kūdrenis (Oxalidosa turf. mel.)

2
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Sākotnēji aprēķina koksnes apjomu, kas atrodas uz potenciālajiem tehnoloģiskajiem
koridoriem – koku skaitu (gab. ha-1), krāju (m³ ha-1), koku stumbra biomasu un kopējo
virszemes biomasu (tsausnas ha-1). Aprēķinos izmanto vidējo audzes koka caurmēru un augstumu.
Tāpat aprēķinos pieņem, ka 20% no mežaudzes koksnes krājas atrodas uz tehnoloģiskajiem
koridoriem. Vidējā koka stumbra tilpumu kokiem, kas atrodas uz tehnoloģiskajiem koridoriem,
aprēķina izmantojot 2.1 vienādojumu.
(2.1)
v - vidējā koka stumbra tilpums, m³;
V - koksnes krāja, m³ ha-1;
n - koku skaits, gab. ha-1.
Attiecīgi uz tehnoloģiskajiem koridoriem nozāģējamo koku skaitu aprēķina, izmantojot
2.2 vienādojumu.
(2.2)
n1 - uz tehnoloģiskajiem koridoriem nozāģēto koku skaits, gab. ha-1;
0.20 - koku krājas samazinājums audzē (tehnoloģiskie koridori).
Izzāģējamo koku skaitu sadalījumā pa caurmēra grupām aprēķina izmantojot beta
sadalījuma vienādojum 2.3.
(2.3)
m - koku sugai raksturīgs koeficients;
n - koeficients (2.6. formula).
Priedes, bērza un citu sugu koeficienta m aprēķināšanai izmanto 2.4 vienādojumu,
savukārt eglei koeficientu aprēķina izmantojot 2.5 vienādojumu.
(2.4)
d - audzes vidējā koka D1.3, cm.
(2.5)
Visām sugām koeficienta n aprēķināšanai izmanto 2.6 vienādojumu.
(2.6)
a - audzes minimālais koku D1.3, cm;
b - audzes maksimālais koku D1.3, cm.
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Saskaņā ar Arlingera (Arlinger, 1997) izstrādāto sakarību, audzes minimālajam (a,
2.7 vienādojums) un maksimālajam (b, 2.8 vienādojums) koku D1.3 būtu jātbilst 6 - 60 cm,
tomēr praksē tas ne vienmēr ir iespējams, caurmēra pakāpes rēķina pieņemot, ka audzes
minimālais un maksimālais koku D1.3 ir 4–30 cm. Ja vidējā koka D1.3 > 30 cm, pieņem, ka
visiem pārējiem kokiem D1.3 > 30 cm (Lazdiņš et al., 2012).
(2.7)

(2.8)
Koku skaits katrā caurmēra pakāpē (p) iegūstams izmantojot 2.9 vienādojumu.
(2.9)
Pēc koku skaita procentuālā sadalījuma, izmantojot 2.10 vienādojumu, aprēķina
nozāģējamo koku vidējo caurmēru.
(2.10)

R - nozāģējamo koku vidējais D1.3, cm;
Ra....Rz - caurmēra pakāpes, cm;
pa....pz - koku skaits caurmēra pakāpēs, gab..
Iegūstamās biomasas (Q, tsausnas) aprēķināšanai izmanto 2.11 vienādojumu (Lazdiņš et al.,
2012), kas paredzēts sīkkoku virszemes biomasas aprēķināšanai. Koku sugām atbilstošie
aprēķinu koeficienti doti 2.3. tabulā.
(2.11)
R - nozāģējamo koku vidējais D1.3, cm;
b0 un b1 - koku sugai raksturīgi stumbra vai virszemes aprēķina koeficienti.
2.3. tabula. Koku sugai raksturīgi stumbra vai virszemes biomasas aprēķina koeficienti
(Lazdiņš et al., 2011)
Koku suga

Stumbru biomasas
aprēķināšanas modeļa parametri
b0

Virszemes biomasas
aprēķināšanas modeļa parametri

b1

b0

b1

Apse

0.17

1.78

0.27

1.61

Bērzs

0.17

1.95

0.29

1.76
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Koku suga

Stumbru biomasas
aprēķināšanas modeļa parametri
b0

2.3. tabulas turpinājums
Virszemes biomasas
aprēķināšanas modeļa parametri

b1

b0

b1

Baltalksnis

0.16

1.77

0.2

1.78

Egle

0.36

1.37

1.16

1.21

Melnalksnis

0.1

2.27

0.12

2.24

Priede

0.14

1.88

0.23

1.91

Cita suga

0.17

1.95

0.29

1.76

Valdaudzes stumbru biomasu parauglaukumā aprēķina, izmantojot biomasas pārrēķina
koeficientus (2.4. tabula) un aprēķināto stumbru krāju.
2.4. tabula. Bāzes blīvums koksnei, sausas koksnes masa t m-3 svaigas koksnes
(IPCC, 2003)
Nr.

Blīvums, t m-3

Koku suga

1.

Apse

0.35

2.

Baltalksnis

0.45

3.

Bērzs

0.50

4.

Egle

0.40

5.

Melnalksnis

0.45

6.

Ozols

0.58

7.

Priede

0.42

8.

Pārējās sugas

0.50

Koku virszemes biomasas aprēķināšanā izmanto biomasas pārrēķina koeficientus (no
stumbra koksnes tsausnas uz zaru biomasas tsausnas), pārrēķina koeficiensts skuju koku krājai ir
0.35, bet lapu koku krājai – 0.30 (IPCC, 2003).
Resursu aprēķinā iegūtā virszemes un stumbra biomasa pārrēķināta uz enerģijas
mērvienībām (1 koksnes tsausnas atbilst 5.2 MWh primārās enerģijas).

2.2. Pētījuma objektu apraksts
Saskaņā ar pētījuma mērķi un izvirzītajiem darba uzdevumiem, empīriskā materiāla
ievākšanai izvēlētas 10 mežaudzes valsts mežos ar kopējo platību 27.8 ha. Izmēģinājuma
objekti koncentrēti Vidusdaugavas reģiona 502. un 503. kvartālu apgabalos (2.1.att.).
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2.1.att. Pētījuma mežaudžu izvietojums
Kā audžu atlases kritēriji notikti valdaudzes vidējā koka augstums (9–12 m), audzes
biezums (koku skaits ≥ 2000 gab. ha-1) un piemērots reljefs audžu mašinizētai izstrādei. Kā
izmēģinājumiem piemērotas atlasītas 3 lapkoku - kārpainais bērzs (Betula pendula Roth) un
7 skujkoku audzes - parastā egle (Picea abies (L.) H.Karst.) un parastā priede (Pinus
sylvestris L.).
Saskaņā ar pētījuma mērķi un izvirzītajiem darba uzdevumiem, taksācijas rādītāju
noteikšanai pirms zāģēšanas uzsākšanas ierīkoti apļveida parauglaukumi (2.2. att.), ar
parauglaukuma platību 25–100 m2, atkarībā no valdaudzes koku vidējā augstuma.
Parauglaukumi izvietoti uz divām diagonālēm ik pēc 20 m vai arī, ja platība neliela, tad tādā
skaitā, lai audzē būtu uzmērīti vismaz 100 koki.
20

2 m 20
2,8

2.2. att. Parauglaukumu izvietojums taksācijas rādītāju noteikšanai pirms starpcirtes
(shematisks attēls)
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Kokiem, kuru caurmērs 1.3 m augstumā virs sakņu kakla ir vismaz 4 cm, parauglaukumos
noteikta suga un caurmērs. Augstuma līknes konstruēšanai mērīti koku augstumi katras sugas
15 kokiem, uzmērītos kokus iedalot trīs caurmēra pakāpēs – tievie, vidējie un resnie. Tāpat
noteiktas un uzskaitītas pamežā esošās kokaugu sugas, kuru augstums ≥ 2 m, nosakot koku un
krūmu skaitu un vidējo augstumu parauglaukumā.
Empīriskais materiāls pētījuma veikšanai ievākts 2013. gadā. Audžu raksturojums pirms
starpcirtes apkopots 2.5. tabulā.

Audzes kods

Platība,
ha

Valdošā suga

Meža tips

Koku skaits,
gab., ha-1

Vidējais koku
augstums,
m

Šķērslaukums,
m2ha-1

Stumbra krāja,
m³ ha-1

2.5. tabula. Pētījumam atlasīto audžu raksturojums pirms zāģēšanas

502-427-6

2.1

B

Db

5636

10.7±2.0

19.7

121.5

502-434-1

3.2

B

Gr

2667

11.0±2.3

15.0

98.9

503-300-12

5.4

E

Dm

3782

11.9±2.2

39.0

319.9

503-317-7

3.4

E

Dm

2775

10.5±1.9

22.1

136.2

503-318-17

1.2

E

Dm

2000

11.2±2.2

26.0

164.5

503-318-30

2.5

E

Dm

4033

9.2±1.6

29.0

188.1

503-329-1

4.9

E

Dm

3164

9.2±1.5

27.5

180.6

503-479-12

2.4

P

Ln

2622

11.8±2.5

33.2

227.9

503-481-6

1.2

E

Ln

2489

9.8±1.3

16.0

106.0

503-432-8

1.5

B

Vr

4520

9.2±1.0

17.3

101.7

Visas atlasītās audzes izzāģētas līdz minimālajam koku skaitam vai šķērslaukumam,
veicot “apakšējo kopšanu”, kas paredz sākotnēji nozāģēt mazāko dimensiju un neperspektīvos
kokus.
Tehnoloģiskie koridori, kas kā speciāli izveidotas brauktuves audzēs ierīkotas apaļo
kokmateriālu sagatavošanai un pievešanai, ierīkoti 15,18, 20 vai 30 m attālumā viens no otra.
Atkarībā no mežizstrādes mašīnas gabarītiem un izlices snieguma, atsevišķās audzēs izzāģētas
1 vai 2 "slēptās brauktuves", kas paredzētas, lai mežizstrādes mašīna pārvietotos pa neizstrādāto
joslas daļu starp tehnoloģiskajiem koridoriem.
Taksācijas rādītāju noteikšanai pēc zāģēšanas audzē ierīkoti taisnstūrveida
parauglaukumi, kuru garums 20 m, bet platums atkarībā no sleju platuma – 15, 20 vai 30 m.
Parauglaukumi izvietoti paralēli tehnoloģiskajiem koridoriem tā, lai to vidus ass sakristu ar
slejas vidus asi, bet parauglaukumu malas sakristu ar slejas malu līnijām (2.3. att.). Attālums
starp parauglaukumiem atkarīgs no koridora garuma. Ja koridors garāks par 160 m, tad
parauglaukumi izvietoti ik pēc 40 m, ja īsāks, tad ik pēc 20 m. Visiem parauglaukumā esošajiem
kokiem noteikta suga, uzmērīts caurmērs 1.3 m augstumā virs sakņu kakla (ja tas lielāks par
4 cm), kā arī noteikts attālums no tehnoloģiskā koridora vidus ass līdz kokam.
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Tehnoloģiskais koridors

Parauglaukums

4m

Parauglaukums

20 m

20 m

20 m

Tehnoloģiskais koridors

Parauglaukums

Parauglaukums
40 m

10 m

Tehnoloģiskais koridors

2.3. att. Parauglaukumu izvietojums taksācijas rādītāju noteikšanai pēc starpcirtes
(shematisks attēls)
Parauglaukumos iegūtie dati reģistrēti un uzglabāti lauka darbu tabulās. Audžu
raksturojums pēc starpcirtes apkopots 2.6. tabulā.

Audzes kods

Platība, ha

Valdošā suga

Koku skaits,
gab., ha-1

Vidējais koku
augstums, m

Šķērslaukums,
m2 ha-1

Stumbra krāja,
m³ ha-1

2.6. tabula. Pētījumam atlasīto audžu raksturojums pēc zāģēšanas

502-427-6

2.1

B

2357

11.8±2.6

11.6

76.2

502-434-1

3.2

B

1689

11.7±2.9

11.3

77.4

503-300-12

5.4

E

902

13.1±3.0

11.2

89.8

503-317-7

3.4

E

732

11.4±2.5

9.4

58.9

503-318-17

1.2

E

833

11.6±2.0

12.0

75.3

503-318-30

2.5

E

683

12.6±2.3

12.0

80.1

503-329-1

4.9

E

744

12.3±2.1

12.5

84.9

503-479-12

2.4

P

1035

13.0±3.0

17.7

124.1

503-481-6

1.2

E

1171

11.7±1.9

13.5

90.7

503-432-8

1.5

B

1412

11.3±2.0

10.8

72.4

2.3. Pētījumā izmantotās meža tehnikas apraksts
Pētījuma ietvaros mašinizētas starpcirtes veikti, izmantojot 3 dažādas mežizstrādes
mašīnas (2.4. att.; 2.5. att. un 2.6. att.), kuru darba galvas papildus aprīkotas ar stumbru
uzkrāšanas mehānismiem. To tehniskie rādītāji apkopoti 1. pielikumā.
John Deere 1070 E (2.4. att.) ir vidējās klases mežizstrādes mašīna (pašmasa 15.5 t,
dzinēja jauda 136 kW pie 1900 apgriezieniem min.-1), kas aprīkota ar H754 darba galvu (masa
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820 kg, maksimālais apstrādājamā stumbra caurmērs 55 cm, griezējmehānisms - ķēdes tipa
zāģis, 5 kustīgie naži, 1 fiksētais nazis, 4 padeves veltņi, maksimālā strēles izlice 10 m).
Pētījuma ietvaros iegūti darba laika uzskaites dati par 127 darba stundām.

2.4. att. Mežizstrādes mašīna John Deere 1070 E ar darba galvu H 754 (A. Zimeļa foto)
John Deere 1070 D (2.5. att.) ir vidējās klases mežizstrādes mašīna (pašmasa 14.1 t,
dzinēja jauda 136 kW pie 1900 apgriezieniem min.-1), kas aprīkota ar Bracke C16.b darba galvu
(masa 570 kg, maksimālais apstrādājamā stumbra caurmērs 26 cm, griezējmehānisms – uz
diska montēta zāģa ķēde, maksimālā strēles izlice 10 m). Starpcirti veicot ar John Deere 1070 D
mežizstrādes mašīnu, kas aprīkota ar Bracke C16.b darba galvu, darba laika uzskaites dati iegūti
par 66 darba stundām.

2.5. att. Mežizstrādes mašīna John Deere 1070 D ar darba galvu Bracke C16.b
Rottne H8 (2.6. att.) ir pieskaitāma mazās klases mežizstrādes mašīnām (pašmasa 10.2 t,
dzinēja jauda 125 kW pie 2000 apgriezieniem min.-1). Rottne H8 aprīkota ar EGS 406 darba
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galvu (masa 480 kg, maksimālais apstrādājamā stumbra caurmērs 33 cm, griezējmehānisms ķēdes tipa zāģis, 2 kustīgie naži, 2 padeves veltņi, maksimālā strēles izlice 7 m). Darba laika
uzskaites dati iegūti par 262 darba stundām.

2.6. att. Mežizstrādes mašīna Rottne H8 ar darba galvu EGS 405 (A. Lazdiņa foto)
2.4. Laika apstākļu raksturojums izmēģinājumu laikā
Laika apstākļu raksturošanai izmēģinājumu laikā izmantoti dati, kas iegūti no Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (turpmāk LVĢMC) Skrīveru meteoroloģisko
novērojumu stacijas.
Vidējā diennakts gaisa temperatūra laikā no 01.02.2013. līdz 05.03.2013., kura ietvaros
veikti darbi ar John Deere 1070 E mežizstrādes mašīnu, bija –2.6°C (maksimālā +5.7°C, bet
minimālā, attiecīgi –14°C). Kopējais nokrišņu daudzums attiecīgajā laika periodā bija 43.9 mm,
vairāk nokrišņi novēroti februāra pirmajā pusē, kad kopējais to apjoms sasniedza 26.8 mm.
Izmēģinājuma teritorijās sniega segas izveidošanās (vidējais sniega segas biezums no 10 līdz
31 cm) negatīvi ietekmēja kokmateriālu pievešanas ražīgumu, jo operatoram vajadzēja patērēt
laiku kokmateriālu krāvumu atrašanai un dažādu kokmateriālu veidu atpazīšanai. Saskaņā ar
novērojumiem izmēģinājuma platībās vidējais vēja ātrums bija 2.2 m s–1, vien vienu dienu
sasniedzot ātrumu 8 m s–1.
Savukārt izmēģinājuma platībās laikā no 01.07.3013. līdz 18.07.2013., kura ietvaros
turpinājušies mežizstrādes darbi ar John Deere 1070 E, vidējā diennakts gaisa temperatūra bija
18.5°C (maksimālā +29.4°C, bet minimālā, attiecīgi +8°C). Kopējais nokrišņu daudzums
nepārsniedza 31 mm, kas atbilst novērojumu perioda vidējiem rādītājiem. Vidējais vēja ātrums
bija 1.7 m s–1, atsevišķās dienās sasniedzot ātrumu 4 m s–1.
Izmēģinājuma platībās laikā no 01.09.2013. līdz 13.09.2013., kad mežizstrādes darbi
veikti ar John Deere 1070 D, vidējā diennakts gaisa temperatūra bija 14°C (maksimālā
+22.4°C, bet minimālā, attiecīgi +3.3°C). Kopumā Latvijā 2013. gada septembris raksturojams
kā nokrišņiem bagāts mēnesis (kopējais nokrišņu daudzums bija 87 mm, kas ir 122% no
ilggadīgās normas). Īpaši lietainas bija mēneša pirmās dienas, kam sekoja periods bez
ievērojamiem nokrišņiem. Vidējais vēja ātrums izmēģinājumu laikā bija 1.5 m s–1, atsevišķās
dienās sasniedzot ātrumu 4 m s–1. 2013. gada septembrī novērots netipiski mazs mēneša
vidējais vēja ātrums, sasniedzot vien 2.2 m s–1 (0.9 m s–1 zem normas).
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Izmēģinājumu platībās laikā no 01.11.2013. līdz 10.12.2013., kad mežizstrādes darbi
veikti ar John Deere 1070 E un Rottne H8 mežizstrādes mašīnām, diennakts vidējā gaisa
temperatūra bija +3.0°C (maksimālā +9.9°C, bet minimālā, attiecīgi –14.2°C). Mežizstrādes
izmēģinājumu laikā ar John Deere 1070 E mežizstrādes mašīnu vidējais sniega segas biezums
bija 3–12 cm. Izmēģinājumu laikā, kad mežizstrāde veikta ar John Deere 1070 E un Rottne H8,
vidējais vēja ātrums bija 2.6 m s–1, vējaināka bijusi tikai 1 diena, vēja ātrums palielinājies līdz
8 m s–1 (02.12.2013.). Vēja ātrums mežizstrādes mašīnu darbu neietekmēja.
Izvērtējot atsevišķu lielāko vai mazāko meteoroloģisko faktoru vērtību ietekmi uz
ražīgumu mežizstrādes izmēģinājumu laikā, konstatēts, ka meteoroloģiskie faktori būtiski
neietekmēja mežizstrādes procesu.
2.5. Pētījumā izmantoto darba metožu apraksts
Izmēģinājumos izmantotas 2 darba metodes. Abas metodes paredz atstāt pameža kokus,
ja vien tie netraucē mežizstrādes procesu. Tāpat, neatkarīgi no metodes izvēles, zāģējot kokus,
kas nav paredzēti standarta apaļo kokmateriālu gatavošanai, maksimāli izmanto stumbru
uzkrāšanas ierīci. Ar jēdzienu “daļēji atzarota sīkkoksne” saprot enerģētisko koksni (ne garāku
par 6 m), kas gatavots no neatzarotām galotnēm, mežizstrādes atliekām un pameža kokiem,
kuru D1.3 < 6 cm.
Pirmā no izmantotajām darba metodēm paredz gatavot visus apaļos kokmateriālus
atbilstoši LVM produktu grupām. Strādājot ar šo metodi, gatavoti daļēji atzarotas sīkkoksnes
sortimenti (garums no 2.5 līdz 3 m, minimālais tievgaļa caurmērs 3 cm, 2.7. tabula).
Otrā darba metode paredz no visiem nozāģētajiem kokiem, izņemot pameža kokus, kuru
D1.3 < 4 cm, gatavot daļēji atzarotu enerģētisko koksni (2.7. tabula).
Apkopojums par izmantotajām darba metodēm un pameža stāvokli sadalījumā pa
cirsmām un tehnoloģiskajiem koridoriem atrodams 2. pielikumā.
2.7. tabula. Ar dažādām darba metodēm sagatavoto sortimentu grupas
Nr.

Kokmateriālu
veids

Kokmateriālu raksturojums

1.darba
metode

2.darba
metode

1.

zāģbaļķi
lapu koks, skuju koks, tievgalis sākot no
(no 10 līdz 14 cm; 105 mm caurmērā; skujkoks, tievgalis
no 14 līdz 18 cm) sākot no 140 mm caurmērā, dažāda
garuma

X

-

2.

PM LK

lapu koku papīrmalka, tievgaļa
caurmērs > 60 mm, resgaļa caurmērs
< 600 mm, garums 3 m

X

-

3.

Malka

malka

X

-

4.

TM

pārējie sortimenti, tajā skaitā daļēji
atzarota sīkkoksne un koku galotnes
(garums no 2 līdz 4 m)

X

X

2.6. Mašinizētas starpcirtes darba laika uzskaite
Starpcirtes darba laika izlietojuma izpētei izmantota hronometrāžas metode, kas ir tiešā
laika izlietojuma fiksēšanas metode un paredzēta darba procesa pamatelementu ilguma un
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secības fiksācijai pie to cikliskas atkārtošanās. Metode ir piemērota operatīvā darba laika, kā
arī atsevišķu sagatavošanās un pabeigšanas un darba vietas apkalpošanas laika elementu
pētīšanai. Darbu hronometrāža veikta, izmantojot specializētu triecienu un mitruma izturīgu
laukdatoru Allegro CX, kas aprīkots ar darba laika uzskaites programmu SDI.
Darba elementu ilguma noteikšanai veikta nepārtraukta hronometrāža, kas piemērota
darba operācijas elementu, kuru ilgums nav mazāks par 10 sekundēm, izpētei (Bludiņš &
Rudze, 1979). Darba elementiem patērētais laiks uzskaitīts centiminūtēs (1 minūte = 100
centiminūtes).
Mežizstrādes hronometrāža veikta 2 līdz 3 maiņās, tostarp 1 līdz 2 maiņas diennakts
tumšajā laikā. Katras maiņas ilgums bijis no 6 līdz 8 stundām. Hronometrāžas laikā
mežizstrādes mašīnu darba laiks pielāgots motorstundu uzskaitei, pie dzinēja noslāpēšanas
apturot hronometrāžu un atsākot to, tiklīdz dzinējs tiek atkal iedarbināts.
Pētījuma ietvaros cirsmu darbi sadalīti 13 darba elementos, hronometrāžas laikā precīzi
nosakot katra darba elementa sākuma un beigu momentu jeb fiksācijas punktu. Veicot
nepārtrauktu hronometrāžu, darba cikla pirmo elementu fiksē tā uzsākšanas brīdī un elementa
beigu brīdī, bet visiem pārējiem elementiem fiksācija notiek tikai paņēmienu pabeidzot
(Purgalis, 1998). Darba laika patēriņš noteikts katram darba ciklam atsevišķi, fiksējot cikla
numuru. Veicot darba laika uzskaiti, papildus lauka datorā aizpildīti informatīvie lauki, kas
sniedz ziņas par nozāģētā koka vidējo caurmēru zāģējuma vietā (D0), izmantojot Rottne H8, vai
krūšaugstuma caurmēru (D1.3), izmantojot John Deere mežizstrādes mašīnu. Tāpat aizpildīti
informatīvie lauki par vienā darba ciklā apstrādāto koku skaitu, veiktas atzīmes par
pārtraukumiem darbā, mašīnas veiktajiem pārbraucieniem uz citu tehnoloģisko koridoru, kā arī
identificēts operators, kurš veicis mežizstrādi. Darba laika uzskaites elementi parādīti
2.8. tabulā.
2.8. tabula. Starpcirtes darba laika uzskaites elementu fiksācijas punkti
Darba laika
kategorija
Efektīvais
darba laiks

Nr.p. Apzīmējums
k.

Skaidrojums

1.

Tsn.

Sniegšanās pēc koka.
Darbība sākas, kad manipulators ar darba galvu no sākotnējā
stāvokļa sāk virzīties, lai satvertu koku.
Darbība beidzas, kad darba galva ir pieskārusies kokam.

2.

Tsatv.

Koka satveršana.
Darbība sākas, kad darba galva ir pieskārusies kokam.
Darbība beidzas, kad koks ir satverts.

3.

Tnoz.

Koka griešana.
Darbība sākas, kad sākas griešana.
Darbība beidzas, kad koka griešana ir pabeigta.

4.

Tpiev.

Stumbru pievilkšana no griešanas vietas līdz sagarumošanas
vietai.
Darbība sākas, kad sākas nogrieztā stumbra vilkšana uz
sagarumošanas vietu.
Darbība beidzas, kad stumbrs ir pievilkts līdz sagarumošanas
vietai (ja tiek gatavoti apaļi kokmateriāli) un/vai novietots
apaļo kokmateriālu kaudzē (ja stumbrs netiek apstrādāts vai arī
pēc stumbra apstrādes).
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2.8. tabulas turpinājums
Darba laika
kategorija
Efektīvais
darba laiks

Nr.p. Apzīmējums
k.
5.

Tatz.

Stumbra atzarošana un sagarumošana.
Darbība sākas, kad sākas stumbra atzarošana un/vai
sagarumošana.
Darbība beidzas, kad ir nogriezts pēdējais kokmateriālu
nogrieznis.

6.

Tznov.

Zaru novietošana zaru kaudzēs.
Darbība sākas, kad manipulators ar darba galvu no sākotnējā
stāvokļa sāk virzīties, lai satvertu zarus.
Darbība beidzas, kad zari no greifera satvēriena ir atlaisti tiem
paredzētā kaudzē.

7.

Tparbr.

Mežizstrādes mašīnas pārvietošanās pa audzi.
Darbība sākas, kad mežizstrādes mašīna uzsāk kustību, lai
ieņemtu citu darba pozīciju.
Darbība beidzas, kad mežizstrādes mašīna ir ieņēmusi darba
pozīciju.

8.

Neefektīvais
darba laiks

Skaidrojums

Tpamez.

Pameža zāģēšana.
Darbība sākas, kad kad manipulators ar darba galvu no
sākotnējā stāvokļa sāk virzīties, lai satvertu pameža kokus.
Darbība beidzas, kad nogrieztie stumbri atlaisti no greifera
satvēriena.

9.

Tiebr.

Iebraukšana cirsmā.
Darbība sākas, kad mežizstrādes mašīna uzsāk iebraukšanu
cirsmā.
Darbība beidzas, kad mežizstrādes mašīna ieņēmusi darba
pozīciju.

10.

Tizbr.

Izbraukšana no cirsmas.
Darbība sākas, kad mežizstrādes mašīna uzsāk kustību, lai
izbrauktu no cirsmas.
Darbība beidzas, kad mežizstrādes mašīna ir pabeigusi
izbraukšanu no cirsmas.

11.

Tcit.

Citas ar darbu saistītas darbības (koka izvēle u.c. darbības, par
kurām izdara piezīmes, lai vēlāk tās atšifrētu).

12.

Tned.

Ar darbu nesaistītas darbības (runāšana pa telefonu un citas
darbības, kas neattiecas uz darbu, bet notiek pie neizslēgta
dzinēja - par darbībām izdara piezīmes, lai vēlāk tās atšifrētu).

13.

Trem.

Remonts pie neizslēgta dzinēja.

Veicot novērojumu rezultātu apstrādi, vispirms, izmantojot loģiskās kontroles metodi,
izslēgti defektīvie mērījumi, piemēram, darba cikli, kuros apstrādāti koki ar pārāk lielu
caurmēru (tas ir lielāks, nekā audzes resnākā koka caurmērs) vai netipiski lielu vienlaicīgi
atzarojamo koku skaitu. Tā kā mežizstrādes mašīnas darba elementu izpildes ilgumu ietekmē
faktoru komplekss, atsevišķu darba elementu ilgumam raksturīgas lielas svārstības un
novērojumu rindas stabilitātes koeficients ievērojami atšķiras no normatīvā lieluma, kādēļ iegūt
stabilu hronorindu praktiski nav iespējams (Bludiņš & Rudze, 1979).
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2.7. Nozāģēto koku parametru aprēķināšana
Stumbra krūšaugstuma caurmēra aprēķināšanai izmantota J. Liepiņa un K. Liepiņa
izstrādātais vienādojums ( 2.12, Liepiņš & Liepiņš, 2015):
D B H=b 1 * D S N − b 2

(2.12)

DBH - stumbra krūšaugstuma caurmērs, cm;
DSN - stumbra caurmērs pie sakņu kakla, cm;
b1,b2 - koeficienti.
Koeficientu b1 un b2 vērtības koku krūšaugstuma caurmēra parēķināšanai, izmantojot 2.12
vienādojumu, apkopotas 2.9. tabulā.
2.9. tabula. Koeficientu vērtības koka krūšaugstuma caurmēra aprēķināšanai ar mizu
(Liepiņš &Liepiņš, 2015)
Koku suga

Koeficienta b1 vērtības

Koeficienta b2 vērtības

Priede

0.951

0.5535

Egle

0.9643

0.8318

Bērzs

0.9538

0.5304

Apse

0.9845

0.3263

Nozāģēto koku stumbra garuma aprēķināšanai izmantoti audzēm raksturīgie regresijas
vienādojumi. Augstumlīknes konstruētas, par pamatu ņemot pirms starpcirtes uzsākšanas
uzmērītos audžu taksācijas rādītājus.
Nozāģēto koku stumbra tilpuma aprēķināšanai izmantota I. Liepas ieteiktā stumbra
tilpuma sakarība (2.13, Liepa, 1996) :
(2.13)
v - stumbra tilpums, m3;
L - stumbra garums, m;
D - stumbra krūšaugstuma (D1.3) caurmērs, cm;
Ψ, α,β, φ - koku sugai raksturīgi aprēķina koeficienti.
Koku sugai raksturīgi aprēķinu koeficienti doti 2.10. tabulā.
2.10. tabula. Koeficientu vērtības stumbra tilpuma aprēķināšanai (Liepa, 1996)
Koku suga

Ψ

α

β

φ

Priede

1.6541*10-4

0.56582

0.25924

1.59689

Egle

2.3106*10-4

0.78193

0.34175

1.18811

Bērzs

0.9090*10-4

0.71677

0.16692

1.75701
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2.8. Mežizstrādes mašīnas ražīguma aprēķināšana
Ražīguma rādītājus aprēķina no darba laika uzskaites datiem iedalījumā pa cirsmām,
tehnikas vienībām, darba metodēm un operatoriem. Mežizstrādes mašīnu darba laika
izmantošanas analīze parāda mašīnas izmantošanas efektivitāti un iespējas to paaugstināt.
Mežizstrādes mašīnu darba dienas (maiņas) laika izlietojums jeb kopējais darba laiks
(Tkop.), kas ietver visu pētījuma ietvaros uzskaitīto darba laiku, kad mašīnas dzinējs darbojies,
aprēķināts, izmantojot 2.14 vienādojumu (apzīmējumus skat. 2.8. tabulā):
T k o p .=T i e b r . +Ts n . +Ts a t v. + T n oz . +T pi e v . +T a t z . +T z n o v . +T c i t . +T pā r b r . +T i z br .
+ T r e m . +T p a m e z . +T n e d.

(2.14)

Efektīvais darba laiks veidojas, no kopējā darba laika (Tkop.) atņemot neefektīvo darba
laiku, ko attiecīgi veido remontam (pie nosacījuma, ka darba laika uzskaites brīdī mežizstrādes
mašīnas dzinējs turpina darboties, Trem.) un ar tiešo darbu nesaistītām darbībām patērētais laiks
(Tned.).
Vidējie ražīguma rādītāji, ko raksturo efektīvajā darba stundā sagatavotais kokmateriālu
apjoms attiecīgajā stumbra tilpuma grupā, attēloti, izmantojot polinomiālās regresijas funkciju,
kuru raksturo 2.15 vienādojums:
y=a + b x+c x

2

(2.15)

y - ražīgums, m3 E15 h-1;
x - stumbra tilpums, m3;
a, b, c - regresijas vienādojuma koeficienti.
2.9. Enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksu aprēķināšana
Izmaksu aprēķināšanai izmantots COST projekta FP0902 aktivitātes ietvaros (Ackerman
et al., 2014) izstrādāts modelis (5. pielikums), kas šī pētījuma ietvaros papildināts ar standarta
ekonomiskajām metodēm un pielāgots izmaksu aprēķināšanai cirsmu darbos, kā arī sagatavoto
materiālu izvešanai, aptverot visu mežizstrādes tehnoloģisko procesu (Kalēja et al., 2018a).
Kalkulācijas modelī izmaksas sadalītas pa to veidiem jeb izmaksu posteņiem uz produkta
vai pakalpojuma vienību (Alsiņa et al., 2011). Ražošanas izmaksu aprēķinā iekļautas gan tiešās
ražošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētu izmaksu objektu radīšanu, izmaksu procesu
un aktivitāti, gan vispārējās jeb netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar konkrētās
produkcijas ražošanu, bet ir nosacīti saistītas ar ražošanas procesu un tiek ieskaitītas ražošanas
pašizmaksā, izmantojot pieskaitījuma likmi (Vītola & Soopa, 2002; Alsiņa et al., 2011). Netiešo
izmaksu noteikšana un sadalīšana pa kalkulāciju objektiem veikta atbilstoši saražotās
produkcijas apjomam vai laika periodam.
Ražošanas izmaksu kalkulācijā izmantoti empīriskie dati, kas iegūti ilglaicīgos
novērojumos (tehnikas pakalpojumu sniedzēju un servisa kompāniju sniegtā informācija par
tehnikas uzturēšanas izmaksām), un publicēti dati, kas ietver tehnikas izmaksu analīzi. Izmaksu
posteņus veido ieguldījuma izmaksas, personāla izmaksas un operacionālās jeb uzturēšanas
izmaksas (Brinker et al., 2002; Alsiņa et al., 2011; Ackerman et al., 2014).
Ražošanas izmaksu kalkulācija ietver ieguldījumu (4. pielikums), darbaspēka
(5. pielikums) un mašīnu uzturēšanas (6. pielikums) izmaksas. Tāpat aprēķinos izmantoti
aprēķinātie lielumi, kas apkopoti 7. pielikumā.
Ieguldījumu izmaksu kalkulācijā iekļautie pamatlīdzekļi, kas konkrētajā gadījumā ir
cirsmu un izvešanas darbos izmantotās mašīnas un to aprīkojums, novērtēti atbilstoši to
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sākotnējai uzskaites vērtībai (jaunu pamatlīdzekļu iegādes cenai). Bāzes mašīnas iekļautas
fiksētajās izmaksās, un to nolietojuma periodam atbilstoša nolietojuma likme aprēķināta
saskaņā ar 4. pielikumā pievienoto kalkulācijas piemēru. Bāzes mašīnu atlikusī vērtība, izteikta
no mašīnas iegādes vērtības, raksturo mašīnas paredzamo tālākpārdošanas vērtību ekonomiskās
izmantošanas laika beigās (FAO, 1992; Spinelli et al., 2011). Ar jēdzienu “ekonomiskās
izmantošanas laiks” izmaksu aprēķinā saprasts laiks, kurā mašīnas ražīgums un ekspluatācijas
izmaksas ir ekonomiski pamatotas (FAO, 1992). Pārējām mežizstrādes tehnoloģiskajā procesā
iekļautajām mašīnām un aprīkojumam pieņem, ka atlikusī vērtība veidos 15 % no iegādes
vērtības. Pamatlīdzekļu (bāzes mašīnu) nolietojums, kas aprēķināts, izmantojot lineāro metodi,
pakāpeniski attiecināts uz produkcijas ražošanas pastāvīgo (mašīnas) un mainīgo izmaksu
(aprīkojums) sadaļām (Alsiņa et al., 2011). Tāpat aprēķinos izmantoti koeficienti
(4. pielikums), kas raksturo dažādu rādītāju attiecību. Mežizstrādes mašīnu aprīkojums iekļauts
mainīgajās izmaksās, jo to nolietojuma periods (darba stundās) ir salīdzinoši īsāks nekā bāzes
mašīnām, un mašīnu izmantošanas laikā vairākkārtīgi var rasties nepieciešamība mainīt
aprīkojumu (Ackerman et al., 2014). Aprīkojuma atlikusī vērtība (4. pielikums) raksturo
aprīkojuma paredzamo tālākpārdošanas vērtību ekonomiskās dzīves beigās (FAO, 1992;
Spinelli et al., 2011). Tāpat 4. pielikumā atspoguļotas ikgadējās bāzes mašīnu un to aprīkojuma
izmaksas, kas kopā veido kopējās ieguldījumu izmaksas.
Darbaspēka izmaksas, kuru aprēķins atspoguļots 5. pielikumā, veido operatoru darba
samaksa, darba devēja obligātās sociālās iemaksas un citas personāla izmaksas (Grīnfelds,
2004; Ackerman et al., 2014). Operatora darba samaksas kalkulācijā izmantota vidējā nozarē
strādājošā operatora neto algas likme. Neto darba samaksa aprēķināta, pielietojot tiešo laika
samaksas sistēmu, no bruto darba samaksas atņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, ko maksā strādājošie un iedzīvotāja ienākuma nodokli. Ražošanas izmaksu
kalkulācijā iekļauta arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme (Alsiņa et
al., 2011), kuras apmērs naudas izteiksmē aprēķināts kā 24.09% no darba samaksas likmes.
Tāpat kalkulācijā paredzēts, ka operatori strādā virsstundas, par nostrādātajām virsstundām
attiecīgi aprēķināma dubulta darba samaksas likme (Darba likums, 2011). Vēl pie personāla
izmaksām pieskaitāma ceļa izdevumu kompensācija, dienas nauda, apmācības un citas
attiecināmās personāla izmaksas. Kalkulācijas modelī paredzēts, ka viens darbinieks strādā
vidēji 11 mēnešus gadā, nostrādājot vidēji 20 darba dienas mēnesī (Darba likums, 2011).
Atalgojuma izmaksās iekļauts arī 1 atvaļinājuma mēnesis. Tehniskās gatavības rādītājs raksturo
to laika īpatsvaru, kuru mašīna ir gatava darbam. Vadoties no tehniskās gatavības, iespējams
aprēķināt gada laikā nostrādātās darba dienas. Aprēķinos pieņemts, ka vienu tehnikas vienību
apkalpo 2 līdz 3 operatori, katrs strādājot vidēji pa 8 stundām dienā (maiņā). Tāpat aprēķinā
iekļauts efektīvā laika īpatsvars kopējā darba laikā, izsakot to procentos.
Mašīnu pārvietošanas izmaksas veido treilera izmaksas, pieņemot, ka treilera vidējais
pārvietošanās ātrums ir 40 km h-1, vidējais pārvietošanas attālums vienā virzienā ir 50 km un
tehniku nepieciešams pārvietot 50 reizes gadā. Tāpat aprēķinos pieņemts, ka mežizstrādē
izmantotās mašīnas ir tehniskā gatavībā 80% no gada laikā paredzētajām darba stundām, pārējo
laiku mašīnām veic apkopi vai tās remontē (Uusitalo, 2010).
Aprēķinos pieņemts, ka mašīnu operatori (izņemot kokvedēju un šķeldu vedēju) papildus
saņem piemaksu par braucienu uz darbu 0.2 EUR km-1, kā arī dienas naudu 8 EUR dienā. Tāpat
ik gadu paredzēts katra darbinieka (izņemot kokvedēju un šķeldu vedējus) apmācībām un citām
izmaksām tērēt attiecīgi 186 un 1500 EUR. Izmaksās iekļauta arī katra darbinieka
apdrošināšana 357 EUR apmērā. Mašīnas izmantošanas koeficients parāda mašīnas gatavību
efektīvajam darbam (Uusitalo, 2010), attiecīgi aprēķinos pieņemts, ka šī vērtība ir 85%.
Koeficientu būtiski ietekmē darba apstākļi un tehnikas vecums. Efektīvo darba stundu gadā
aprēķinu gaita katrai mašīnai (izņemot kokvedēju un šķeldu vedēju) redzama 5. pielikumā.
Tāpat, aprēķinos pieņem, ka vidējais piegādes attālums ir 50 km, bet vidējais braukšanas ātrums
ir 40 km h-1. Vidēji mašīnas pārvieto 50 reizes gada laikā. Aprēķinos pieņemts, ka vienu
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mašīnas vienību apkalpo 2 līdz 3 operatori, vidēji strādājot 8 stundas maiņā 11 mēnešus gadā
(vidēji 20 darba dienas mēnesī). Nobraukto kilometru skaits gadā, ko katrs no operatoriem
(izņemot kokvedēju un šķeldu vedējus) nobraucis, mērojot ceļu uz darba vietu (vidēji 30 km
maiņā), redzams 5. pielikumā.
Mašīnu uzturēšanas izmaksas (6. pielikums) ir mainīgās izmaksas un ir cieši saistītas ar
ražošanas apjomu. Izmaksas veido degvielas, smērvielu, hidrauliskās eļļas, remonta, apkopes,
pārvietošanas un citas mainīgās izmaksas. Uzturēšanas izmaksu aprēķinā iekļautā vienības cena
ir mainīgs lielums un atkarīga no situācijas tirgū noteiktā laika vienībā.
Lai iespējami precīzāk aprēķinātu mežizstrādes tehnoloģiskā procesa izmaksas un
izmaksu modelis būtu piemērots dažādiem apstākļiem, aprēķinos izmantoti tādi specifiski
rādītāji, kā mašīnu ražīgums un to ietekmējošie faktori – vidējā nozāģētā koka caurmērs,
nozāģēto koku skaits, vidējās kravas lielums, tehnikas pārbraucienu skaits gadā, vidējais
izvešanas ceļa garums, vidējais pārvietošanās ātrums (7. pielikums).
Kubikmetra (m3) pārrēķiniem berkubikmetros (ber. m³) izmanto koeficientu 2.4. Kravas
lielums iegūts veicot kravu svērumus vai arī aprēķināts, par pamatu ņemot sagatavoto
kokmateriālu dimensijas.
Ražošanas izmaksu aprēķina kopsavilkums apkopots 8. pielkumā. Izmaksu aprēķina
modelis paredzēts stundas (efektīvās stundas, motorstundas un plānotās darba stundas) un
vienības izmaksu aprēķināšanai katrai no mežizstrādes tehnoloģiskā procesa fāzēm vai
mežizstrādes tehnoloģiskajam procesam kopumā.
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3. REZULTĀTI UN TO ANALĪZE
Pētījumu rezultātu un to analīzes 3 apakšnodaļās veikts enerģētiskās koksnes resursu
novērtējums. Izvērtēts mašinizētas starpcirtes ražīgums, un apzināti faktori, kas to ietekmē
visbūtiskāk. Kā arī veikts enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksu izvērtējums mašinizētā
starpcirtē.
3.1. Starpcirtēs pieejamie resursi un to izvērtējums
Saskaņā ar MSI 3. cikla (2014–2019) datiem, meža platības, kuru valdaudzes koku
augstums ir 9–12 m, aizņem 7% (234 tūkst. ha ar kopējo stumbru krāju 15 524 tūkst. m3) no
kopējām meža platībām valstī. Lielākā daļa jeb 63% (149 tūkst. ha) šādu mežaudžu atrodas
pārējo īpašnieku mežos.
Aprēķini parāda, ka starpcirtē teorētiski pieejamie enerģētiskās koksnes resursi, kas
koncentrēti meža platībās, kurās koku skaits vai šķērslaukums pēc plānoto tehnoloģisko
koridoru ierīkošanas nesamazinās zem minimālā koku skaita vai šķērslaukuma, veido
7054 tūkst. m3 stumbru koksnes (4091 tūkst. tsausnas virszemes biomasas), no kuras valsts mežos
atrodas vien 27% (1927 tūkst. m3 stumbru koksnes vai 1109 tūkst. tsausnas virszemes biomasas),
bet pārējos mežos teorētiski pieejami 5127 tūkst. m3 stumbru koksnes vai 2982 tūkst. tsausnas
virszemes biomasas.
Kopējais teorētiskais koku virszemes biomasas apjoma sadalījums pa meža tipiem
(saskaņā ar MSI 3. cikla datiem) pievienots 3.1. att.. Lielākā daļa (59%) no kopējiem teorētiski
pieejamajiem koku virszemes biomasas resursiem atrodas sausieņos. Valsts mežos sausieņos
atrodas 30% no kopējiem resursiem, bet pārējās meža platībās, attiecīgi 69%. Silā (Cladinosocallunosa), kur atrodas 4% no valsts mežos teorētiski pieejamajiem enerģētiskās koksnes
resursiem, to ieguve starpcirtēs nav ieteicama, ierobežojot organisko vielu iznesi no meža
(Skudra & Dreimanis, 1993). Meža platībās, kas nav valsts meži, silā (Cladinoso-callunosa) un
mētrājā (Vacciniosa) nav pieejami resursi, kas būtu izmantojami enerģētiskās koksnes
ražošanai. No augsnes nestspējas viedokļa sausieņi ir piemēroti mašinizētai mežizstrādei
neatkarīgi no gadalaika (Saliņš & Rasnacis, 1985; Saliņš, 1987; Zālītis & Jansons, 2013; Liepa
et al., 2014;). Purvaiņos atrodas 16% no kopējiem resursiem, attiecīgi 28% no enerģētiskās
koksnes resursiem atrodas valsts mežos, bet 11% pārējo īpašnieku mežos. Liekņā
(Filipendulosa) nav teorētiski pieejamo resursu enerģētiskās koksnes ražošanai. Kaut gan
purvaiņu meža tipos koncentrēto resursu īpatsvars ir salīdzinoši liels, apstākļi nav piemēroti
mašinizētai starpcirtei augstā gruntsūdens līmeņa dēļ (Saliņš, 1987; Liepa et al., 2014). Āreņos
enerģētiskās koksnes resursi veido 14% no kopējiem teorētiski pieejamajiem resursiem,
attiecīgi 18% (valsts mežos) un 12% (pārējos mežos). Viršu ārenī (Callunosa mel.) nav
sastopamas meža platības ar 9–12 m augstiem kokiem, kurās teorētiski varētu iegūt
enerģētiskās koksnes resursus, savukārt, mētru ārenī (Vacciniosa mel.) resursi pieejami vien
valsts mežu platībās. No augsnes nestspējas viedokļa, mašinizētu starpcirti var veikt gan vasarā,
gan ziemā (Saliņš et al., 1987; Liepa et al., 2014). Slapjaiņos koncentrētie teorētiskie
enerģētiskās koksnes resursi (veido 6% no kopējiem) atrodas, attiecīgi, 16% valsts mežos un
2% pārējās meža platībās. Grīnī (Cladinoso-sphagnosa) un slapjajā gāršā (Dryopteriosa) nav
pieejami teorētiski iegūstamie enerģētiskās koksnes resursi. No augsnes nestspējas viedokļa
mašinizēta starpcirte šajos mežos iespējama visos gadalaikos (Saliņš & Rasnacis, 1985; Saliņš,
1987; Liepa et al., 2014), tomēr mežus būtiski var ietekmēt klimatisko apstākļu izmaiņas,
tādējādi enerģētiskās koksnes savākšanu padarot tehnoloģiski sarežģītu. Kūdreņos atrodas
salīdzinoši maz (5%) no kopējā teorētiski pieejamā resursu potenciāla (8% valsts un 5% pārējo
īpašnieku mežos). Viršu kūdrenis (Callunosa turf. mel.), kurā atrodas 1% no kopējiem teorētiski
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pieejamajiem resursiem, nav piemērots enerģētiskās koksnes ieguvei. Kūdreņos mašinizēta
starpcirte iespējama vien ziemā, sala periodā (Saliņš et al., 1987; Liepa et al., 2014).

3.1. att. Starpcirtē teorētiski pieejamās virszemes biomasas sadalījums pa meža tipiem
platībās ar 9 līdz 12 m augstiem kokiem
Līdzšinējie pētījumi parāda, ka vidējā nocērtamā stumbra koksnes krāja meža platībās ar
9–12 m augstiem kokiem, ir 30–50 m3 (Lazdiņš et al., 2013). Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem,
lielāka vidējā nocērtamā stumbru koksnes krāja (meža platībās izcērtot kokus līdz minimālajam
koku skaitam vai šķērslaukumam) valsts mežos ir mazāka (20 m3 ha–1), nekā pārējos mežos
(30 m3ha–1). Lielākā nocērtamā stumbru koksnes krāja (31 m3 ha–1) raksturīga purvaiņiem,
valsts mežos tā ir 31 m3 ha–1 un atkarībā no meža tipa variē no 42 m3 ha–1 dumbrājā
(Dryopterioso-caricosa) līdz 20 m3 ha–1 purvājā (Sphagnosa). Pārējās purvaiņu meža platībās
vidējā krāja ir 31 m3 ha–1, jeb no vidēji 14 m3 ha–1 purvājā (Sphagnosa) līdz 43 m3 ha–1 niedrājā
(Caricoso-phragmitosa). Tāpat salīdzinoši liela vidējā nocērtamā stumbru koksnes krāja
(26 m3 ha–1) raksturīga sausieņiem. Valsts mežos tā ir 17 m3 ha–1, jeb no vidēji 9 m3 ha–1 gāršā
(Aegopodiosa) līdz 30 m3 ha–1 silā (Cladinoso-callunosa). Savukārt, pārējās sausieņu meža
platībās vidējā nocērtamā krāja ir 31 m3 ha–1, jeb no vidēji 25 m3 ha–1 lānā (Myrtillosa) līdz
35 m3 ha–1 vērī (Oxalidosa). Slapjaiņos vidējā nocērtamā stumbru koksnes krāja ir 20 m3 ha–1,
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valsts mežos tie ir vidēji 18 m3 ha–1, jeb no vidēji 8 m3 ha–1 slapjajā gāršā (Dryopteriosa) līdz
30 m3 ha–1 slapjajā mētrājā (Vaccinioso-sphagnosa). Pārējos mežos slapjaiņos vidējā nocērtamā
stumbru koksnes krāja ir 29 m3 ha–1, no vidēji 13 m3 ha–1 slapjajā vērī (Myrtillosa-polytrichosa)
līdz 50 m3 ha–1 slapjajā gāršā (Dryopteriosa). Āreņos vidējā nocērtamā stumbru koksnes krāja
ir 19 m3 ha–1. Valsts mežos āreņos tie ir vidēji 20 m3 ha–1, jeb no vidēji 8 m3 ha–1 mētru ārenī
(Vacciniosa mel.) līdz 28 m3 ha–1 platlapju ārenī (Mercurialiosa mel.). Pārējos mežos āreņos
vidējā nocērtamā krāja ir 25 m3 ha–1, no vidēji 22 m3 ha–1 šaurlapju ārenī (Myrtillosa mel.) līdz
28 m3 ha–1 platlapju ārenī (Callunosa mel.). Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, vismazākā
vidējā nocērtamā stumbru koksnes krāja (16 m3 ha–1) vērojama kūdreņos. Valsts mežos
kūdreņos tie ir 19 m3 ha–1, no 8 m3 ha–1 mētru kūdrenī (Vacciniosa turf. mel.) līdz 26 m3 ha–1
platlapju kūdrenī (Oxalidosa turf. mel.). Pārējos kūdreņu mežos nocērtamā vidējā krāja ir
20 m3 ha–1, jeb no 7 m3 ha–1 platlapju kūdrenī (Oxalidosa turf. mel.) līdz 50 m3 ha–1 mētru
kūdrenī (Vacciniosa turf. mel.).
Analizējot teorētiski pieejamos nocērtamās stumbra koksnes krājas resursu meža platībās
ar 9–12 m augstiem kokiem, atkarībā no valdošās koku sugas, jāsecina, ka valsts mežos lielākā
daļa (69%) resursu atrodas skuju koku audzēs – attiecīgi, 45% priežu audzēs, 24% egļu audzēs.
Lapu koku audzēs atrodas 31% no resursiem. Pārējos mežos teorētiski pieejamie nocērtamās
stumbra koksnes resursi koncentrēti galvenokārt lapu koku audzēs (87%), visvairāk meža
platībās, kur valdošā suga ir baltalksnis (38%). Skuju koku audzēs pārējos mežos atrodas 13%
no teorētiski pieejamā resursu potenciāla.
Tehniski pieejamie enerģētiskās koksnes resursu izvērtējums parāda, ka meža platībās ar
9–12 m augstiem kokiem mašinizētā starpcirtē tehniski pieejami 757 tūkst. t ciršanas atlieku un
886 tūkst. m3 malkas. Valsts mežos atrodas 20% no tehniski pieejamajiem resursiem, lielākā
daļa resursu koncentrēta pārējos mežos (605 tūkst. t mežizstrādes atlieku un 715 tūkst. m 3
malkas).
Tehnoloģiski pieejamo resursu izvērtējums parāda, ka mašinizētā starpcirtē tehnoloģiski
pieejami 530 tūkst. t ciršanas atlieku un 798 tūkst. m3 malkas, jeb kopā 4588 tūkst. MWh
enerģētiskās koksnes, pārvēršot to primārajā enerģijā. Tikai 19% no tehnoloģiski pieejamajiem
enerģētiskās koksnes resursiem koncentrēti valsts mežos. Lielākā daļa, jeb 3686 tūkst. MWh,
tehnoloģiski pieejamās primārās enerģijas resursu koncentrēta pārējās meža platībās. 27% no
kopējiem tehnoloģiski pieejamajiem resursiem iegūstami ziemā un mazākā daļa (38%) no tikai
ziemā iegūstamo resursu atrodas valsts meža platībās.
Pieņemot, ka šos resursus iegūst 5 gadu laikā, vidējais gada laikā iegūstamās primārās
enerģijas daudzums ir 180 tūkst. MWh valstij piederošās un 737 tūkst. MWh pārējās meža
platībās, neskaitot krājas pieaugumu enerģētiskās koksnes sagatavošanai piemērotajās platībās.
3.2. Mašinizētas starpcirtes ražīguma rādītāji
3.2.1. Sagatavoto kokmateriālu raksturojums
Mašinizētā starpcirtē izmantojot John Deere 1070 E, nozāģēto koku īpatsvars, kuru
stumbra tilpums nav lielāks par 0.1 m3, veido 94%. Darbus veicot ar Rottne H8 un
John Deere 1070 D, nozāģēto koku īpatsvars (stumbra tilpums nepārsniedz 0.1 m3) ir, attiecīgi
82.7% un 99.8% no kopējā nozāģēto koku skaita. Salīdzinot ar datiem, kas iegūti daļēji
mehanizētos kopšanas darbos izmantojot motorzāģi, secināts, ka audzēs, kuru vidējā koka
augstums ir 9–12 m, arī lielākajai daļai jeb 94.4% nozāģēto koku stumbru tilpums nav lielāks
par 0.1 m³ (3.2. att.). Šī atziņa atbilst iepriekš veiktos pētījumos secinātajam, ka audzēm, kurās
kaut kādu iemeslu dēļ nav veikta sistemātiska kopšana, raksturīgs liels sīkkoksnes īpatsvars,
kas negatīvi ietekmē mežizstrādes mašīnas ražīguma rādītājus (Lazdāns et al., 2006).
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3.2. att. Nozāģēto koku īpatsvara sadalījums pa stumbra tilpuma grupām
Starpcirtēs nozāģēto koku dimensiju un sagatavotā kokmateriālu apjomu raksturojošie
rādītāji doti 3.1. tabulā. Ar mežizstrādes mašīnu John Deere 1070 E nozāģēti 16.7 tūkst. koku,
sagatavojot 591 m3 kokmateriālu, vidējā nozāģētā koka augstums bija 12.3 m, bet stumbra
D1.3 = 8.8 cm (vidējais stumbra tilpums 0.04 m3). Ar mežizstrādes mašīnu Rottne H8 pētījuma
ietvaros nozāģēti 17.9 tūkst. koku, sagatavojot 1 089 m³ kokmateriālu, vidējā nozāģētā koka
augstums bija 11.4 m, bet stumbra D1.3 = 10.2 cm (vidējais stumbra tilpums 0.07 m3). Platībās,
kur izmantota mežizstrādes mašīna John Deere 1070 D, nozāģēti 13.4 tūkst. koku, sagatavojot
86 m3 kokmateriālu, vidējā nozāģētā koka augstums bija 8.0 m, bet stumbra D1.3 = 4.3 cm
(vidējais stumbra tilpums 0.01 m³). Starpcirtē, kas veikta ar John Deere 1070 D un Bracke C.16
darba galvu, nozāģēto koku skaits ir salīdzinoši liels, tomēr sagatavotais kokmateriālu apjoms
attiecīgi ir mazs. Situāciju varētu skaidrot ar to, ka salīdzinoši lielu īpatsvaru no nozāģētajiem
kokiem (3.3. att.) veido pamežs un sīkkoki, kurus, saskaņā ar darba uzdevumu, nebija paredzēts
zāģēt, ja vien tie netraucē darbu izpildi. Tāpat darba uzdevumā bija paredzēts kokmateriālus
gatavot no kokiem, kuru D1.3 > 3 cm. Starpcirtē nozāģēto koku dimensiju un sagatavoto
kokmateriālu apjoma raksturojums dots 3.1. tabulā.

Koku skaits,
gab.

Vidējā
nozāģētā koka
caurmērs,
cm

Vidējā
nozāģētā koka
augstums,
m

Sagatavotais
apjoms,
m³

Vidējā
nozāģētā
stumbra
tilpums,
m³

John
Deere 1070 E

Audzes kods

Mežizstrādes
mašīna

3.1. tabula. Koku dimensiju un sagatavotā kokmateriālu apjoma raksturojums

502-427-6

3 706

8.2 ± 0.09

11.6 ± 0.09

102

0.03 ± 0.001

502-434-1

5 364

9.4 ± 0.07

12.9 ± 0.05

209

0.04 ± 0.001

503-329-1

579

9.5 ± 0.19

12.7 ± 0.16

33

0.06 ± 0.003

503-432-8

3 203

7.7 ± 0.07

11.3 ± 0.07

83

0.03 ± 0.001
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Mežizstrādes
mašīna

Audzes kods

Koku skaits,
gab.

Vidējā
nozāģētā koka
caurmērs,
cm

Vidējā
nozāģētā koka
augstums,
m

Sagatavotais
apjoms,
m³

Vidējā
nozāģētā
stumbra
tilpums,
m³

3.1. tabulas turpinājums

John Deere
1070 E

503-479-12

3 499

9.3 ± 0.07

12.8 ± 0.06

153

0.04 ± 0.001

503-481-6

397

7.5 ± 0.19

11.1 ± 0.20

11

0.03 ± 0.002

503-300-12

8 228

10.0 ± 0.05

11.4 ± 0.02

488

0.06 ± 0.001

503-317-7

3 845

10.4 ± 0.07

11.5 ± 0.03

233

0.06 ± 0.001

503-318-17

1 022

11.3 ± 0.14

11.9 ± 0.06

73

0.07 ± 0.002

503-318-30

3 318

9.7 ± 0.08

11.2 ± 0.04

176

0.05 ± 0.001

503-329-1

1 474

11.3 ± 0.13

11.9 ± 0.05

119

0.08 ± 0.002

502-427-6

13 454

4.3 ± 0.05

8.0 ± 0.05

86

0.01 ± 0.0004

Rottne H8

John
Deere 1070 D

Analizējot sagatavoto kokmateriālu apjomu sadalījumā pa stumbra tilpuma grupām
konstatēts, ka lielāko daļu (no 67.6% ar Rottne H8 līdz 95.3% ar John Deere 1070 D)
kokmateriālu sagatavo, zāģējot kokus, kuru stumbra tilpums nepārsniedz 0.15 m3. Līdzīga
situācija novērota, izmantojot motorzāģi (Kalēja et al., 2015), kad 98.3% no sagatavotajiem
kokmateriāliem iegūti, zāģējot kokus, kuru stumbru tilpums nepārsniedz 0.15 m3 (3.3. att.).

3.3. att. Sagatavotais kokmateriālu apjoms sadalījumā pa stumbra tilpuma grupām
3.2.2. Mežizstrādes mašīnu vidējie ražīguma rādītāji
Kopumā mašinizētas starpcirtes darba laika uzskaite veikta 456 motorstundām.
Analizējot vidējos ražīguma rādītājus atšķirīgām mežizstrādes mašīnām, jāsecina, ka
starpcirtē izmantojot John Deere 1070 E, efektīvajā darba stundā apstrādāti 158 koki,
sagatavojot vidēji 5.6 m3 kokmateriālu. Vidējais sasniegtais ražīgums ir 5.8 m3 (vidējā nozāģētā
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stumbra tilpums 0.03 m3) efektīvajā darba stundā (neskaitot laiku, kas patērēts iebraukšanai
audzē un izbraukšanai no tās). Vidējais efektīvais darba laiks no kopējā darba laika (maiņas
ilguma) ir 83.5%, iebraukšanai un izbraukšanai no audzes tērējot 4.6% no efektīvā darba laika.
Strādājot ar mašīnu Rottne H8, vidēji efektīvajā stundā apstrādāts 81 koks, sagatavojot
vidēji 5.0 m3 kokmateriālu. Vidējais sasniegtais ražīgums ir 5.3 m3 E15 h-1 (vidējā nozāģētā
koka stumbra tilpums 0.06 m³), neskaitot laiku, kas patērēts iebraukšanai audzē un izbraukšanai
no tās. Vidējais efektīvais darba laiks no kopējā darba laika ir 83.7%, iebraukšanai un
izbraukšanai no audzes tērējot 6.1% no efektīvā darba laika. Kā liecina rezultāti, efektīvā darba
laika īpatsvars kopējā darba laikā raksturojams kā salīdzinoši liels, un ir lielāks par līdzīgos
pētījumos (Sirén, 2003) mašinizētās starpcirtēs uzrādīto (81.6%).
Ar meža mašīnu John Deere 1070 D vidēji efektīvajā stundā apstrādāts 271 koks,
sagatavojot vidēji 1.7 m³ kokmateriālu. Vidējais sasniegtais ražīgums ir 1.8 m3 E15 h-1 (vidējā
nozāģētā koka tilpums 0.01 m³), neskaitot laiku, kas patērēts iebraukšanai audzē un
izbraukšanai no tās. Vidējais efektīvais darba laiks no kopējā darba laika ir 75.2%, iebraukšanai
un izbraukšanai no audzes patērēti 3.4% no efektīvā darba laika. Kaut arī efektīvajā darba
stundā apstrādāto koku skaits ir salīdzinoši liels, ražīgumu būtisku ietekmēja nozāģēto koku
dimensijas, kas atbilst līdzīgos pētījumos izdarītajiem secinājumiem (Sirén, 2003). Tāpat
operatori pilnībā nav sekojuši metodiskajiem norādījumiem, zāģējot kokus, kuru D1.3 < 3 cm
arī tad, ja tie netraucē kokmateriālu novietošanai vai zāģēšanai (3.2. tabula).

Nostrādātās
motorstundas

Vidējais ražīgums,
koki E15 h-1

Efektīvais darba
laiks no kopējā
darba laika, %

Iebraukšana un
izbraukšana,
% E15

Vidējais ražīgums,
m3 E15 h-1

Vidējais ražīgums
(neskaitot
braukšanu),
m3 E15 h-1

502-427-6

22.3

174 ± 4

95.6

3.0

4.8 ± 0.1

4.9 ± 0.1

502-434-1

41.8

164 ± 3

78.4

3.7

6.4 ± 0.1

6.6 ± 0.1

503-329-1

6.1

117 ± 5

80.3

6.7

6.6 ± 0.3

7.1 ± 0.3

503-432-8

25.1

155 ± 4

82.7

5.2

4.0 ± 0.1

4.2 ± 0.1

503-479-12

28.6

146 ± 3

83.6

5.9

6.4 ± 0.2

6.8 ± 0.2

503-481-6

3.2

151 ± 5

81.4

8.8

4.3 ± 0.2

4.7 ± 0.2

503-300-12

120.4

75 ± 3

91.3

7.4

4.4 ± 0.2

4.8 ± 0.2

503-317-7

54.7

94 ± 2

75.1

6.0

5.7 ± 0.1

6.0 ± 0.1

503-318-17

12.6

96 ± 2

84.5

2.5

6.9 ± 0.2

7.1 ± 0.2

503-318-30

54.8

82 ± 3

74.2

3.6

4.3 ± 0.3

4.5 ± 0.2

503-329-1

20.1

84 ± 2

86.7

6.0

6.8 ± 0.2

7.2 ± 0.1

John
502-427-6
Deere 1070 D

66.1

271 ± 4

75.2

3.4

1.7 ± 0.1

1.8 ± 0.1

Mežizstrādes
mašīna

Audzes kods

3.2. tabula. Mežizstrādes mašīnām raksturīgu rādītāju kopsavilkums sadalījumā pa
mežaudzēm

John
Deere 1070 E

Rottne H8

51

Salīdzinot vidējos ražīguma rādītājus atšķirīgām starpcirtē izmantotām mežizstrādes
mašīnām, atkarībā no nozāģētā stumbra tilpuma (3.4. att.), konstatēts, ka vislabākie rezultāti
sasniegti, darbus veicot ar John Deere 1070 E, kas aprīkots ar H754 darba galvu, kam seko
John Deere 1070 D ar Bracke C16.b darba galvu un Rottne H8, kas aprīkota ar EGS 405 darba
galvu. Būtiskas atšķirības (p < 0.05) konstatētas, salīdzinot ražīguma rādītājus mežizstrādes
mašīnām John Deere 1070 E un Rottne H8. Kaut arī promocijas darba ietvaros veiktajos
izmēģinājumos kopšanas darbi, izmantojot motorzāģi, nenotika, ražīguma rādītāju
salīdzināšanai izmantoti dati, kas iegūti līdzīgos pētījumos (Kalēja et al., 2015). Kopumā
ražīguma rādītāji, izmantojot motorzāģi, ir būtiski mazāki (p < 0.05 salīdzinājumā ar John Deere
1070 E; p < 0.05 salīdzinājumā ar John Deere 1070 D; p < 0.05 salīdzinājumā ar Rottne H8),
nekā mašinizētas starpcirtes ražīguma rādītāji. Palielinoties nozāģētā stumbra tilpumam,
palielinās ražīgums, tomēr, sasniedzot noteiktas koku dimensijas (John Deere 1070 E – 0.33 m³;
Rottne H8 – 0.32 m³; John Deere 1070 D – 0.16 m³), ražīguma rādītāji vairs nepalielinās.

3.4. att. Vidējo ražīguma rādītāju salīdzinājums attiecīgā stumbra tilpuma grupā
starpcirtē izmantotajām mežizstrādes mašīnām un rokas motorzāģim
Ar regresijas funkciju var izskaidrot 91.5% (John Deere 1070 E), 81.9% (Rottne H8) un
80.4% (John Deere 1070 D) no izmantoto mašīnu ražīguma rādītāju izmaiņām. Izmantojot
motorzāģi, 50.3% no ražīguma rādītāju izmaiņām skaidrojamas ar regresijas funkciju. Veicot
regresijas vienādojuma būtiskuma novērtējumu, F - testa p - vērtība visos gadījumos ir mazāka
par 0.05, kas nozīmē, ka regresijas vienādojumi statistiski nozīmīgi izskaidro vidējo ražīguma
rādītāju izmaiņas, atkarībā no zāģējamo koku caurmēra vai tilpuma. Starpcirtē izmantoto
mašīnu un motorinstrumentu ražīguma rādītāju regresijas vienādojumu koeficienti doti 3.3.
tabulā.
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3.3. tabula. Starpcirtē izmantotajām mežizstrādes mašīnām un motorzāģim raksturīgo
vidējo ražīguma rādītāju regresijas analīzes rezultāti
Koeficients

Koeficienta
vērtība

Standartkļūda

t-testa faktiskā
vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E
a

0.895868

1.071575

0.836028709

0.409338255

b

91.19156

14.47364

6.300525578

4.56023E-07

c

-49.6721

40.70066

-1.220424181

0.231221528

a

1.712063049

0.682744814

2.507617799

0.017094225

b

53.8443728

9.040072109

5.956188419

9.8169E-07

c

-69.75723927

24.73321021

-2.820387595

0.007947637

Rottne H8

John Deere 1070 D
a

0.637783567

1.46680713

0.43481079

0.67210702

b

100.7931133

31.43759951

3.206132621

0.008362893

c

-163.9584908

121.6288765

-1.348022736

0.204755484

a

0.095346751

0.675377142

0.141175567

0.889299216

b

37.64778433

13.14094294

2.864922593

0.010295621

c

-97.0220595

55.29421225

-1.754651266

0.096325984

Motorzāģis

Analizējot darba laika elementu īpatsvaru efektīvajā darba laikā, sagatavojot 1 m³
kokmateriālu, konstatēts, ka nozāģēto koku atzarošana/garumošana un sniegšanās pēc zāģējamā
koka aizņēmusi salīdzinoši visvairāk laika, attiecīgi no 20.6% ar John Deere 1070 E līdz 31.6%
ar Rottne H8 un no 12.8% ar Rottne H8 līdz 33.6% ar John Deere 1070 E. Nozāģēto koku
pievilkšanai tērētais laiks, atkarībā no starpcirtē izmantotās mežizstrādes mašīnas, bijis no 9.6%
ar Rottne H8 līdz 15.1% ar John Deere 1070 E. Vismazāk efektīvā laika tērēts tādu darba
elementu izpildei kā zaru novietošana (no 0.1% ar John Deere 1070 E līdz 1.6% ar Rottne H8),
kas skaidrojams ar labiem darba apstākļiem, un zāģēšanai (no 3% ar Rottne H8 līdz 8.1% ar
John Deere 1070 E). Iebraukšanai audzē, pārbraucieniem pa audzi un izbraukšanai no audzes
tērētais laiks aprēķināts kā vidējā vērtība katrai no starpcirtē izmantotajām mežizstrādes
mašīnām. Šos rādītāju lielā mērā ietekmē cirsmas platība. Efektīvais darba laiks, kas tērēts
iebraukšanai un izbraukšanai no audzes, attiecīgi, bijis no 1.3% ar John Deere 1070 E līdz 2.2%
ar Rottne H8 un no 2.1% ar John Deere 1070 E līdz 3.9% ar Rottne H8 (3.4. tabula).
3.4. tabula. Vidējais efektīvā darba laika elementu īpatsvars 1 m3 koksnes sagatavošanā
Darba elementi

John Deere 1070 D
vidēji, %

robežas, %

Rottne H8
vidēji, %

John Deere 1070 E

robežas, %

vidēji, %

Sniegšanās

21.7

16.7... 24.5

12.8

10.8... 14.2

33.6

Satveršana

5.0

2.7... 6.4

3.0

2.9... 4.5

9.4

Nozāģēšana

4.3

3.1... 6.3

3.0

2.7... 4.0

8.1
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3.4. tabula. turpinājums
Darba elementi

John Deere 1070 D
vidēji, %

Rottne H8

robežas, %

vidēji, %

robežas, %

John Deere 1070 E
vidēji, %

Pievilkšana

11.5

7.2... 14.7

9.6

7.8... 11.5

15.1

Atzarošana/
garumošana

28.6

22.4... 38.2

31.6

29.1... 38.0

20.6

Zaru novietošana

0.1

0.04...0.2

1.6

0.7... 2.2

0.3

Citas operācijas

8.1

3.5... 13.2

8.1

4.1... 9.8

4.2

Pārbraucieni audzē

8.1

5.2... 14.1

12.3

10.6... 17.8

4.5

Iebraukšana audzē

1.8

1.2... 3.4

2.2

0.1... 2.8

1.3

Izbraukšana no audzes

2.8

1.9... 5.3

3.9

2.5... 4.8

2.1

Pameža zāģēšana

8.0

0.9... 16.7

11.9

5.3... 17.1

0.6

3.2.3. Darba metodes ietekme uz ražīguma rādītājiem
Starpcirtē salīdzinātas 2 darba metodes. Pirmā darba metode paredz gatavot darba
uzdevumā noteiktos sortimentus, enerģētiskās koksnes gatavošanai izmantojot koku galotnes
un stumbrus, kuri nav piemēroti citu, kvalitātes prasībām atbilstošu, kokmateriālu sortimentu
gatavošanai. Tāpat darba metode paredz enerģētiskās koksnes gatavošanā maksimāli izmantot
stumbru uzkrāšanas funkciju. Otrā darba metode paredz no visiem nozāģētajiem kokiem
gatavot enerģētisko koksni (daļēji atzarotu sīkkoksni), maksimāli izmantojot stumbru
uzkrāšanas funkciju.
Strādājot ar pirmo darba metodi (mežizstrādes mašīnas John Deere 1070 E un
Rottne H8), sagatavoti 1176 m³ koksnes (17 724 darba cikli), bet ar otro (mežizstrādes mašīnas
John Deere 1070 E un John Deere 1070 D), attiecīgi 119 m³ koksnes (3138 darba cikli). Lielāki
vidēji ražīguma rādītāji sasniegti, starpcirtē izmantojot 2. darba metodi, nekā strādājot ar
1. darba metodi. Mežizstrādes mašīnām raksturīgu rādītāju salīdzinājums starp izmantotajām
darba metodēm atspoguļots 3.5. tabulā.

Sagatavotais
apjoms,
m3
Vidējais ražīgums,
m3 E15 h-1

Vidējā nozāģētā
stumbra tilpums,
m3

85.7

396.6

5.4 ± 0.2

0.05 ± 0.1 8.6 ± 0.3

12167 2.0 ± 0.1

500

61.0

33.4

4.0 ± 0.3

0.05 ± 0.1 8.3 ± 0.2

837

Rottne H8

11477 82.1

779.5

5.0 ± 0.2

0.07 ± 0.1 10.2 ± 0.5 13081 1.2 ± 0.1

2638

86.0

1.7 ± 0.1

0.01 ± 0.1 4.0 ± 0.3

1.

John Deere 2.
1070 D

75.2

Vidējais nozāģēto
stumbru skaits
darba ciklā,
gab.

Efektīvais laiks no
kopējā laika,
%

6247

Vidējā nozāģētā
stumbra
caurmērs,
cm
Nozāģēto koku
skaits, gab.

Novērojumu
skaits

John Deere 1.
1070 E
2.

Mežizstrādes
mašīna

Darba metode

3.5. tabula. Mežizstrādes mašīnām raksturīgu rādītāju salīdzinājums izmantoto darba
metožu griezumā

1.5 ± 0.1

13454 5.2 ± 0.3
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Salīdzinot vidējos ražīguma rādītājus attiecīgā stumbra tilpuma grupā, starpcirtē
izmantojot 1. darba metodi, labāki rādītāji iegūti, izmantojot mežizstrādes mašīnu
John Deere 1070 E. Atšķirības ir statistiski būtiskas (p = < 0.05). Būtiski lielāki vidējie
ražīguma rādītāji sasniegti, gan apstrādājot mazu dimensiju kokus (koka tilpums
grupā > 0.01 m³ uzrādītais ražīguma rādītājs Rottne H8, salīdzinājumā ar John Deere 1070 E,
ir par 33% mazāks), gan lielākus (koka tilpums grupā 0.06–0.07 m3 uzrādītais ražīguma rādītājs
Rottne H8, salīdzinājumā ar John Deere 1070 E, ir par 29% mazāks). Stumbra tilpumam
sasniedzot 0.45 m³, mežizstrādes mašīnai John Deere 1070 E ražīguma rādītāji pārstāj pieaugt
(3.5. att.).

3.5. att. Vidējo ražīguma rādītāju salīdzinājums mežizstrādes mašīnām attiecīgā
stumbra tilpuma grupā pirmajai darba metodei
Ar regresijas funkciju var izskaidrot 90.3% (John Deere 1070 E) un 62.6% (Rottne H8)
no starpcirtē izmantoto mašīnu ražīguma rādītāju izmaiņām. Regresijas vienādojuma būtiskuma
novērtējums parāda, ka F - testa p - vērtība visos gadījumos ir mazāka par 0.05, kas nozīmē, ka
regresijas vienādojumi statistiski nozīmīgi izskaidro vidējo ražīguma rādītāju izmaiņas.
Pirmajai darba metodei raksturīgie vidējo ražīguma rādītāju regresijas analīzes rezultāti katrai
no starpcirtē izmantotajām mežizstrādes mašīnām doti 3.6. tabulā.
3.6. tabula. Pirmajai darba metodei raksturīgo vidējo ražīguma rādītāju regresijas
analīzes rezultāti
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda

t-testa faktiskā
vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E
a

-0.392485877

1.071786405

-0.36619785

0.716360811
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3.6. tabulas turpinājums
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda

t-testa faktiskā
vērtība

p-vērtība

b

117.1869614

7.931463586

14.77494792

7.40103E-17

c

-117.2486243

11.87811014

-9.870983088

8.77875E-12

a

1.215406733

1.261608711

0.96337852

0.339499356

b

49.87584282

8.167626856

6.106528089

1.01938E-07

c

-40.14429025

11.2784911

-3.559367108

0.000766239

Rottne H8

Salīdzinot vidējos ražīguma rādītājus attiecīgā stumbra tilpuma grupā, starpcirtē
izmantojot 2. darba metodi, redzams, ka labāki rādītāji iegūti, izmantojot mežizstrādes mašīnu
John Deere 1070 E, turklāt atšķirības ir statistiski būtiskas (p < 0.05) (3.6. att.). Mežizstrādes
mašīna John Deere 1070 E uzrāda būtiski lielākus vidējos ražīguma rādītājus, gan apstrādājot
mazu dimensiju kokus (ja stumbra tilpums < 0.01 m³, ražīguma rādītājs John Deere 1070 D,
salīdzinajumā ar John Deere 1070 E, ir par 29% mazāks), gan lielākus (ja stumbra tilpums ir
vidēji 0.26 m³, ražīguma rādītājs John Deere 1070 D, salīdzinajumā ar John Deere 1070 E, ir
par 47% mazāks). Salīdzinoši mazs vidējā nozāģētā koka tilpums (vien 0.01 m³) ir viens no
būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmējis John Deere 1070 D ražīguma rādītājus – neskatoties
uz to, ka operatori aktīvi izmantojuši stumbru uzkrāšanas mehānismu (vidēji 5.2 darba ciklā
apstrādāti koki), vidējais ražīgums ir relatīvi neliels. Stumbra tilpumam sasniedzot 0.6 m³,
ražīguma rādītāji pārtrauc pieaugt arī, strādājot ar John Deere 1070 E.

3.6. att. Vidējo ražīguma rādītāju salīdzinājums attiecīgā stumbra tilpuma grupā otrajai
darba metodei
Ar regresijas vienādojumu var izskaidrot 96.1% (John Deere 1070 E) un 80.4%
(John Deere 1070 D) no ražīguma rādītāju izmaiņām, starpcirtē izmantojot 2. darba metodi.
Regresijas vienādojuma būtiskuma novērtējums parāda, ka F - testa p - vērtība visos gadījumos
ir mazāka par 0.05, kas nozīmē, ka regresijas vienādojumi statistiski nozīmīgi izskaidro vidējo
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ražīguma rādītāju izmaiņas. 2. metodei raksturīgie vidējo ražīguma rādītāju regresijas analīzes
rezultāti, katrai no starpcirtē izmantotajām mežizstrādes mašīnām doti 3.7. tabulā.
3.7. tabula. Otrajai darba metodei raksturīgo vidējo ražīguma rādītāju regresijas
analīzes rezultāti
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda

t-testa faktiskā
vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E
a

1.253042767

1.084604249

1.155299518

0.260361827

b

113.2956835

12.03230992

9.415954568

3.56682E-09

c

-49.89734084

22.9636665

-2.172882142

0.040836327

John Deere 1070 D
a

0.637783567

1.46680713

0.43481079

0.67210702

b

100.7931133

31.43759951

3.206132621

0.008362893

c

-163.9584908

121.6288765

-1.348022736

0.204755484

3.2.4. Operatora ietekme uz ražīguma rādītājiem
Līdzīgos pētījumos secināts, ka operatoru darba ieradumiem ir būtiska ietekme uz meža
mašīnu ražīguma rādītājiem (Kärhä et al., 2004), tādēļ analizējot darba metodes ietekmi, ņemts
vēra arī operatoru sniegums, izmantojot dažādas darba metodes.
Strādājot ar mežizstrādes mašīnu John Deere 1070 E, izmantojot 1. darba metodi, kas
paredz gatavot standarta sortimentus un daļēji atzarotos sīkkoksnes sortimentus, maksimāli
izmantojot stumbru uzkrāšanas mehānismu, veica divi operatori (turpmāk tekstā A un B).
Savukārt ar mežizstrādes mašīnu Rottne H8 strādāja četri operatori (turpmāk tekstā C, D, E un
F).
Labākos vidējos ražīguma rādītājus (5.4 m3 efektīvajā stundā pie vidējā stumbra tilpuma
0.05 m3) uzrādīja mežizstrādes mašīna John Deere 1070 E. Abu operatoru uzrādītie vidējie
ražīguma rādītāji ir līdzīgi, tomēr, analizējot vidējo ražīguma rādītāju izmaiņas dažādās stumbra
tilpuma grupās (3.7. att.), apstrādājot kokus, kuru tilpums ir lielāks par 0.1 m3, vērojamas
statistiski būtiskas (p = < 0.05) atšķirības (3.9. tabula), un operatora A uzrādītie vidējie
ražīguma rādītāji ir ievērojami labāki.
Savukārt meža mašīnas Rottne H8 operatoru uzrādītais vidējais ražīgums, ko raksturo
efektīvajā stundā sagatavotais kokmateriālu apjoms, atkarībā no operatora bija no 4.2 m 3
(vidējā nozāģētā stumbra tilpums 0.06 m3) operatoram C līdz 6.8 m3 (vidējā nozāģētā stumbra
tilpums 0.08 m³) operatoram E (3.8. tabula).
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169

5.4 ± 0.1 0.05 ± 0.1 8.7 ± 0.1

5 143 2.0 ± 0.1

B

3669

84.6

227

5.4 ± 0.1 0.05 ± 0.1 8.5 ± 0.1

7 024 1.9 ± 0.1

Rottne H8

C

3256

80.7

197

4.2 ± 0.1 0.06 ± 0.1 9.7 ± 0.1

3 614 1.2 ± 0.1

D

1355

87.9

103

5.2 ± 0.1 0.07 ± 0.1 10.6 ± 0.1

1 612 1.2 ± 0.1

E

1493

83.0

124

6.8 ± 0.1 0.08 ± 0.1 11.0 ± 0.1

1 726 1.2 ± 0.1

F

5373

81.4

356

5.0 ± 0.1 0.07 ± 0.1 10.1 ± 0.1

6 129 1.2 ± 0.1

Vidējais nozāģēto
stumbru skaits
darba ciklā, gab.

86.7

Nozāģēto koku
skaits, gab.

Vidējais ražīgums,
3
-1
m E15 h

2578

Vidējā nozāģētā
stumbra caurmērs,
cm

Efektīvais laiks no
kopējā laika,
%
Sagatavotais
apjoms, m³

A

Vidējā nzāģētā
stumbra tilpums,
m³

Novērojumu skaits

John Deere
1070 E

Mežizstrādes
mašīna

Operators

3.8. tabula. Mežizstrādes mašīnu operatoriem raksturīgo rādītāju salīdzinājums,
starpcirtē izmantojot pirmo darba metodi

Atšķirības uzrādītajos ražīguma rādītājos, skaidrojamas ar atšķirīgu pieeju zāģējamo koku
izvēlei, kas ietekmē nogāšanas un atzarošanas laiku, kā arī darba laika izmantošanas efektivitāti.
Operatoram, kurš uzrādījis sliktākos ražīguma rādītājus, novērots arī mazākais efektīvā darba
laika īpatsvars no kopējā darba laika (80.7%). Izmantojot vienādojumu ražīguma rādītāju
aprēķināšanai pie atšķirīga zāģējamo koku tilpuma (no 0.01 līdz 0.10 m3), operatoru ražīguma
rādītāji pieaug no 1.3 līdz 6.2 m3 E15 h-1 operatoram C; no 1.1 līdz 6.9 m3 E15 h-1 operatoram D;
no 1.4 līdz 9.0 m3 E15 h-1 operatoram E un no 1.5 līdz 7.3 m3 E15 h-1 operatoram F (3.7. att.).

3.7. att. Mežizstrādes mašīnu operatoru vidējo ražīguma rādītāju salīdzinājums,
strādājot ar pirmo darba metodi
Vidējo ražīguma rādītāju statistiskā būtiskuma izvērtējums koku tilpuma grupu un mašīnu
operatoru griezumā pievienots 3.9. tabulā.
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3.9. tabula. Vidējo ražīguma rādītāju statistiskā būtiskuma izvērtējums atkarībā no
operatora
Operators

A

B
↑
(p = 0.002
< 0.05)

A

C

D

E

F

↑
↑
↑
↑
(p = 0.000001 (p = 0.000003 (p = 0.00001 (p = 0.000001
< 0.05)
< 0.05)
< 0.05)
< 0.05)

B

↓
(p = 0.002
< 0.05)

↑
↑
↑
↑
(p = 0.00005 (p = 0.00006 (p = 0.00043 (p = 0.00001
< 0.05)
< 0.05)
< 0.05)
< 0.05)

C

↓
↓
(p = 0.000001 (p = 0.00005
< 0.05)
< 0.05)

D

↓
↓
(p = 0.87
(p = 0.000003 (p = 0.00006 > 0.05)
< 0.05)
< 0.05)

E

↓
↓
↑
(p = 0.000005 (p = 0.00043 (p =
< 0.05)
< 0.05)
0.0000002 <
0.05)

F

↓
↓
(p = 0.21
(p = 0.000001 (p = 0.00001 > 0.05)
< 0.05)
< 0.05)

(p = 0.87
> 0.05)

↓
(p = 0.21
(p = 0.0000002 > 0.05)
< 0.05)
(p = 0.17
> 0.05)

↓
(p = 0.003
< 0.05)

(p = 0.17
> 0.05)

↑
(p = 0.003
< 0.05)

↑
(p = 0.0000001
< 0.05)
↓
(p = 0.0000001
< 0.05)

Ar regresijas vienādojumu var izskaidrot 94.6% John Deere 1070 E, operators A; 86.1%
John Deere 1070 E, operators B; 79.3% Rottne H 8, operators C; 46.9% Rottne H 8, operators
D; 65.7% Rottne H 8, operators E; un 65.7% Rottne H 8, operators F, ražīguma rādītāju
izmaiņas, mašinizētā starpcirtē izmantojot 1. darba metodi. Regresijas vienādojuma būtiskuma
novērtējums parāda, ka F - testa p - vērtība visos gadījumos ir mazāka par 0.05, kas nozīmē,
ka regresijas vienādojumi statistiski nozīmīgi izskaidro vidējo ražīguma rādītāju izmaiņas.
Operatoriem raksturīgie vidējo ražīguma rādītāju regresijas analīzes rezultāti pievienoti
3.10. tabulā.
3.10. tabula. Pirmajai darba metodei raksturīgo vidējo ražīguma rādītāju regresijas
analīzes rezultāti sadalījumā pa operatoriem
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda

t-testa faktiskā
vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E (A)
a

2.042517457

1.275798071

1.600972367

0.118914112

b

69.09181806

10.68001269

6.469263669

2.44067E-07

c

28.10805641

17.60256374

1.596816056

0.119839834
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3.10. tabulas turpinājums
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda

t-testa faktiskā
vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E (B)
a

2.800532314

1.505424111

1.86029458

0.074647829

b

68.07231263

11.54399308

5.896773512

3.74428E-06

c

-32.10077992

16.5174589

-1.943445425

0.063301939

a

2.224266406

0.799775124

2.781114763

0.008383649

b

29.36166259

8.385868773

3.501326265

0.00120053

c

-2.55393094

18.72031472

-0.136425641

0.892205023

a

0.488907745

1.665267292

0.293591153

0.770804278

b

67.13056831

14.63665764

4.586468437

5.55678E-05

c

-88.34044146

26.81592348

-3.294327772

0.002264308

a

0.657544265

1.790313837

0.36727877

0.715132759

b

76.44044839

12.69852825

6.019630532

2.91973E-07

c

-65.08940487

18.68802088

-3.482947996

0.001116028

a

0.657544265

1.790313837

0.36727877

0.715132759

b

76.44044839

12.69852825

6.019630532

2.91973E-07

c

-65.08940487

18.68802088

-3.482947996

0.001116028

Rottne H8 (C)

Rottne H8 (D)

Rottne H8 (E)

Rottne H8 (F)

Mašinizētā starpcirtē izmantojot 2. darba metodi, kas paredz gatavot tikai enerģētisko
koksni, darbus veica 2 mežizstrādes mašīnas John Deere 1070 E operatori (A un B) un viens
John Deere 1070 D operators (G). Labākos vidējos ražīguma rādītājus (4.5 m3 E15 h-1 pie vidējā
stumbra tilpuma 0.05 m3) uzrādīja John Deere 1070 E operators B (3.11. tabula).

7.4 ± 0.1
9.3 ± 0.1
4.0 ± 0.1

28
1.4 ± 0.1
809
1.7 ± 0.1
13454 5.2 ± 0.1

Vidējais nozāģēto
stumbru skaits darba
ciklā, gab.

Nozāģēto koku skaits,
gab.

3.5 ± 0.1 0.04 ± 0.1
4.5 ± 0.1 0.05 ± 0.1
1.7 ± 0.1 0.01 ± 0.1

Vidējais nozāģētā
stumbra caurmērs,
cm

1
33
86

Vidējais nozāģētā
stumbra tilpum,
m3

Vidējais ražīgums,
m3 E15 h-1

20
53.4
480 68.7
2638 75.2

Sagatavotais apjom,
m3

A
B
G

Efektīvais laiks no
kopējā,
%

Novērojumu skaits

John Deere
1070 E
John Deere
1070 D

Operators

Mežizstrādes mašīna

3.11. tabula. Mežizstrādes mašīnu operatoriem raksturīgo rādītāju salīdzinājums,
starpcirtē izmantojot otro darba metodi
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Kaut arī vidējie ražīguma rādītāji operatoriem ir atšķirīgi, salīdzinot ražīguma rādītājus,
kādi sasniegti, apstrādājot dažāda tilpuma stumbrus (3.8. tabula), statistiski būtiskas atšķirības
starp operatoriem nav konstatētas (p > 0.05). Izmantojot vienādojumu ražīguma rādītāju
aprēķināšanai pie dažādiem stumbra tilpumiem (no 0.01 līdz 0.10 m3), operatoru uzrādītie
ražīguma rādītāji pieaug no 1.7 līdz 7.8 m3 E15 h-1 John Deere 1070 E, operators A; no 2.1 līdz
13.8 m3 E15 h-1 John Deere 1070 E, operators B; no 1.9 līdz 10.9 m3 E15 h-1 John Deere 1070 D,
operators G.

3.8. att. Mežizstrādes mašīnu operatoru vidējo ražīguma rādītāju salīdzinājums,
strādājot ar otro darba metodi
Ar regresijas vienādojumu var izskaidrot 65.9% John Deere 1070 E, operators A; 96.4%
John Deere 1070 E, operators B; un 80.4% John Deere 1070 D, operators G, no ražīguma
rādītāju izmaiņām, starpcirtē izmantojot 2. darba metodi. Regresijas vienādojuma būtiskuma
novērtējums parāda, ka F - testa p - vērtība visos gadījumos ir mazāka par 0.05, kas nozīmē, ka
regresijas vienādojumi statistiski nozīmīgi izskaidro vidējo ražīguma rādītāju izmaiņas.
Operatoriem raksturīgie vidējo ražīguma rādītāju regresijas analīzes rezultāti pievienoti
3.12. tabulā.
3.12. tabula. Otrajai darba metodei raksturīgo vidējo ražīguma rādītāju regresijas
analīzes rezultāti sadalījumā pa operatoriem
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda t-testa faktiskā vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E (A)
a

0.739434

1.422371

0.51986

0.621776

b

100.7864

47.88097

2.104936

0.07993

c

-320.846

262.7422

-1.22115

0.267834
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3.12. tabulas turpinājums
Koeficients

Koeficienta
vērtība

standartkļūda t-testa faktiskā vērtība

p-vērtība

John Deere 1070 E (B)
a

-0.503

1.568134

-0.32138

0.752086

b

152.7976

17.95734

8.508921

2.47E-07

c

-119.708

36.40862

-3.28791

0.004636

John Deere 1070 D (G)
a

0.637784

1.466807

0.434811

0.672107

b

100.7931

31.4376

3.206133

0.0083663

c

-163.958

121.6289

-1.34802

0.204755

Strādājot ar 1. darba metodi, mežizstrādes mašīnas John Deere 1070 E sasniegtie
ražīguma rādītāji, atkarībā no nozāģēto stumbru tilpuma, izmēģinājumos iesaistītajiem
operatoriem atšķiras par 1.2% (stumbra tilpums 0.05 m3) līdz 38% (stumbra tilpums 0.07 m3).
Izmantojot 2. darba metodi, mežizstrādes mašīnas John Deere 1070 E operatoru
sasniegtie ražīguma rādītāji, atkarībā no nozāģēto stumbru tilpuma, atšķiras no 0.4% (stumbra
tilpums 0.04 m3) līdz 59% (stumbra tilpums 0.02 m3).
3.3. Mašinizētas starpcirtes ekonomiskā efektivitāte
Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē mežizstrādes mašīnas izvēli mašinizētā
starpcirtē meža platībās ar 9–12 m augstiek kokiem, ir darbu izmaksas. Pakalpojumu pircējiem,
tāpat kā pakalpojumu sniedzējiem, aizvien aktuāls ir jautājums par mežizstrādes mašīnu
ražīguma un ekonomiskā izdevīguma palielināšanu. Līdzšinējie pētījumi pierādījuši, ka
tehnoloģiju izmantošana ļauj vismaz par 16% palielināt ražīgumu (Bergström, 2009; Bergström
et al., 2010; Lazdiņš, 2012), tādējādi uzlabojot mašinizētas starpcirtes un enerģētiskās koksnes
sagatavošans ekonomisko izdevīgumu.
Tā kā starpcirtēs galvenokārt iegūst enerģētiskās koksnes sagatavošanai piemērotu
sīkkoksni (apstrādājamo stumbru tilpums ir no 0.01 līdz 0.10 m3), būtiski ir meklēt līdzsvaru
starp kokmateriālu sagatavošanas izmaksām un tirgus cenu, par kādu sagatavotos kokmateriālus
iespējams realizēt. Veicot mašinizētas kokmateriālu sagatavošanas izmaksu analīzi, izmantoti
izmēģinājumos iegūtie vidējie ražīguma rādītāji un aprēķinātas efektīvās darba stundas
izmaksas katrai no izmantotajām mežizstrādes mašīnām. Abām vidējas klases meža mašīnām
vidējās efektīvās darba stundas izmaksas, saskaņā ar aprēķiniem, ir 49 EUR, savukārt mazās
klases meža mašīnas efektīvas darba stundas izmaksas ir 46 EUR, t.i. par 6% mazākas. Darba
stundas izmaksas būtiski ietekmē pieņēmumi par operatoru atalgojumu un mašīnu tehnisko
gatavību un izmantošanas efektivitāti, kas var dubultot aprēķinātās darba stundas izmaksas.
Iegūtie rezultāti parāda, ka, izmantojot vidējas klases mežizstrādes mašīnu John Deere 1070 E,
kokmateriālu sagatavošanas izmaksas ir mazākas, nekā abām parējām izmantotajām
mežizstrādes mašīnām (3.9. att.).
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3.9. att. Kokmateriālu sagatavošanas izmaksas dažādām mežizstrādes mašīnām
atkarībā no nozāģētā stumbra tilpuma
Dažādu valstu pētnieki veikuši darba ražīguma pētījumus, lai izstrādātu pēc iespējas
precīzākus kokmateriālu ražošanas izmaksu aprēķina modeļus, kas ļauj prognozēt sagaidāmās
un aktuālās ražošanas izmaksas. Enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksu aprēķināšanai
izmantots papildināts un pielāgots COST projekta FP0902 aktivitātes ietvaros izstrādāts
izmaksu kalkulācijas bāzes modelis, kas paredz izmaksu kalkulāciju gan atsevišķām
mežizstrādes tehnoloģiskā procesa daļām, gan mežizstrādes tehnoloģiskajam procesam kopumā
(Kalēja et al., 2018b).
Kokmateriālu sagatavošanā salīdzinātas izmaksas 3 izmantotajām mežizstrādes mašīnām
ar katrai mašīnai raksturīgajām izmaksām un ražīguma rādītājiem. Kokmateriālu sagatavošanas
izmaksas sastāv no 3 izmaksu pozīciju grupām un plānotās peļņas. Darbaspēka izmaksas veido
lielāko daļu no mežizstrādes mašīnu gada kopējām izmaksām un ir no 37%
(John Deere 1070 E) līdz 41% (Rottne H8). Ieguldījumu izmaksas ir otrs lielākais izmaksu
postenis un, atkarībā no izmantotās meža mašīnas, ir no 29% (Rottne H8) līdz 34%
(John Deere 1070 D). Kopējās ekspluatācijas izmaksas ir attiecīgi no 21% (Rottne H8) līdz
25% (John Deere 1070 E un John Deere 1070 D).
Mašinizētas mežizstrādes darbos izmantojot vidējas klases mežizstrādes mašīnas
John Deere 1070 E un John Deere 1070 D, pie sasniegtajiem katrai mašīnai raksturīgajiem
vidējajiem ražīguma rādītājiem, gada laikā (2880 efektīvās darba stundas) iespējams sagatavot,
attiecīgi 14 tūkst. m3 apaļo kokmateriālu un 6 tūkst. ber. m3 enerģētiskās koksnes, strādājot ar
John Deere 1070 E un 5 tūkst. m3 apaļo kokmateriālu un 1 tūkst. ber. m3 enerģētiskās koksnes,
strādājot ar John Deere 1070 D. Mazas klases mežizstrādes mašīna Rottne H8 gada laikā
(vidējais sasniegtais ražīgums 5 m3 E15 h-1; 2880 efektīvās darba stundas) sagatavo 15 tūkst. m3
apaļo kokmateriālu un 6 tūkst. ber. m3 enerģētiskās koksnes. Vidējās
kokmateriālu
sagatavošanas izmaksas būtiski ietekmē mašīnu ražīgums (3.13. tabula). Mazākās kokmateriālu
sagatavošanas izmaksas sasniegtas, izmantojot John Deere 1070 E mežizstrādes mašīnu
(vidējais ražīgums 5.6 m3 E15 h-1). Izmantojot mazas klases mežizstrādes mašīnu Rottne H8,
vidējās kokmateriālu sagatavošanas izmaksas ir par 11% (vidējais ražīgums 5 m3 E15 h-1)
lielākas nekā vidējas klases mežizstrādes mašīnai John Deere 1070 E ar H 754 darba galvu.
Savukārt, John Deere 1070 D vidējais ražīgums (1.7 m3 E15 h-1) atstājis būtisku ietekmi uz
kokmateriālu ražošanas izmaksām, salīdzinājumā ar John Deere 1070 E - tās palielinājušās par
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72%. Kokmateriālu sagatavošanas izmaksu salīdzinājums starpcirtē izmantotajām mežizstrādes
mašīnām parādīts 3.13. tabulā.
3.13. tabula. Kokmateriālu sagatavošanas izmaksu salīdzinājums dažādām mežizstrādes
mašīnām
Rādītāji

John Deere
1070 E

Kopējās izmaksas, EUR gadā

Rottne H 8

John Deere
1070 D

141 399

131 300

142 477



ieguldījumi

45 720

38 281

46 747



darbaspēks

53 363

53 363

53 363



ekspluatācijas izmaksas

35 583

33 403

35 583



plānotā peļņa

6 733

6 252

6 785

Ražīgums, m E15 h

5.6

5.0

1.7

Kopējais sagatavotais kokmateriālu
apjoms, m3 gadā

17 521

15 488

5 319

3

-1



apaļie kokmateriāli

13 568

11 740

4 359



enerģētiskās koksne no stumbra
atliekām

1 050

1 209

52



enerģētiskā kokne no mežizstrādes
atliekām

1 411

1 247

428



mizas un citi atlikumi

1 492

1 291

480

3

Enerģētiskā koksne, ber. m gadā

5 906

5 896

1 152

Vidējās kokmateriālu sagatavošanas
izmaksas, EUR m-3

7.6

8.5

26.8

Analizējot vidējās efektīvās darba stundas izmaksas, sagatavojot kokmateriālus, labāki
rādītāji iegūti, starpcirtē izmantojot John Deere 1070 E un Rottne H8 (46 EUR E15 h-1),
savukārt mežizstrādes mašīnai John Deere 1070 D vidējās darba stundas izmaksas bija lielākas
(49 EUR E15 h-1). Par 10% samazinot mežizstrādes mašīnu noslodzei (efektīvo darba stundu
skaitu) gadā, vidējās efektīvās darba stundas izmaksas mežizstrādes mašīnai Rottne H8
palielinās par 3 EUR E15 h-1, bet vidējas klases mežizstrādes mašīnām John Deere 1070 D un
John Deere 1070 E par 4 EUR E15 h-1.
Salīdzinot dažādu mežizstrādes mašīnu un tehnoloģisko procesu izmaksas, lietderīgi veikt
salīdzinājumu relatīvā izteiksmē, jo, piemēram, atalgojums un plānotā tehniskā pieejamība un
noslodze var būtiski ietekmēt darba stundas izmaksas, attiecīgi, arī salīdzinājumu.
Kopējās enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksas ietver ne vien sagatavošanas, bet arī
pievešanas, smalcināšanas un izvešanas, jeb mežistrādes tehnoloģiskā procesa izmaksas.
Aprēķinos izmantoti līdzšinējos pētījumos iegūtie vidējie rādītāji, kas raksturo ieguldījuma,
darbaspēka un ekspluatācijas izmaksas, kā arī vidējie ražīguma rādītāji. Enerģētiskās koksnes
piegādē galapatērētājam iespējams izvēlēties 2 piegādes scenārijus. Scenāriju izvērtējumā
pieņemts, ka visām mežizstrādes mašīnām vidējā nozāģētā koka D1.3 = 8 cm. Pirmais no
scenārijiem paredz piegādāt daļēji atzarotu sīkkoksni, kuras pārstrādi veic galapatērētājs.
Izmantojot šo scenāriju, atkarībā no izvēlētās mežizstrādes mašīnas, kokmateriālu
sagatavošanas, piegādes un izvešanas izmaksas ir no 8.1 (John Deere 1070 E) līdz 10.5
(Rottne H8) EUR ber. m-3 (3.10. att.).
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3.10. att. Ražošanas izmaksas daļēji atzarotas sīkkoksnes piegādes scenārijā
Saskaņā ar otro scenāriju, enerģētisko koksni smalcina augšgala krautuvē un gala
patērētājam piegādā šķeldu veidā. Kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas, smalcināšanas un
sagatavoto šķeldu izvešanas izmaksas atkarībā no izmantotās mežizstrādes mašīnas ir no 7.9
(John Deere 1070 E) līdz 11.0 (Rottne H8) EUR ber. m-3 (3.11. att.).

3.11. att. Ražošanas izmaksas šķeldu piegādes scenārijā
Līdzšinējie pētījumi liecina, ka daļēji atzarotas sīkkoksnes piegādes scenārijs ir viena no
iespējām, kā sagatavotos kokmateriālus nogādāt galapatērētājam (Kalēja et al., 2014).
Promocijas darba ietvaros veiktie aprēķini parāda, ka, izvēloties daļēji atzarotas sīkkoksnes
piegādes scenāriju, mežizstrādes tehnoloģiskā procesa izmaksas iespējams samazināt no 2%
(John Deere 1070 E) līdz 5% (Rottne H8). Kaut arī iegūtie rezultāti parāda, ka noteiktos
apstākļos daļēji atzarotas sīkkoksnes piegādes scenārija izmantošana ļautu samazināt
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mežizstrādes tehnoloģiskā procesa izmaksas, Latvijā praksē šis scenārijs netiek izmantots un
līdzīgos pētījumumos pierādīts, ka kokvedēju mazā ietilpība no ekonomiskā viedokļa padara to
izmantošanu mazāk efektīvu, salīdzinājumā ar šķeldu vedēju (Kalēja et al., 2014). Enerģētiskās
kosknes gatavošanā izmantojot John Deere 1070 D, šķeldu piegādes scenārijs, salīdzinājumā ar
daļēji atzarotas sīkkoksnes piegādes scenāriju, ļauj par 2% samazināt mežizstrādes tehnoloģiskā
procesa izmaksas. Šķeldu piegādes scenārijs kā ekonomiski efektīvākais atzīts arī līdzīgos
pētījumos (Kalēja et al., 2014) un praksē to izmanto mežizstrādes tehnoloģiskajā procesā.
Pētījuma rezultāti apstiprina darbā izvirzīto tēzi par enerģētiskās koksnes sagatavošanas
rentabilitāti, izvēloties atbilstošu tehniku. Vidējās klases mežizstrādes mašīna John Deere
1070 E ar standarta darba galvu, kas aprīkota ar papildu satvērējiem, izmēģinājumos
nodrošināja relatīvi mazākas kokmateriālu un enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksas,
neatkarīgi no izmantotās darba metodes (vidējās kokmateriālu sagatavošanas izmaksas 7.6 EUR
m-3; vidējā nozāģētā koka augstums 12.3 m; D1.3 = 8.8 cm; vidējais stumbra tilpums 0.04 m³).
Tajā pašā laikā standarta tehnikas izmantošana teorētiski ļauj palielināt tehnikas izmantošanas
efektivitāti un samazināt tehnikas pārvietošanas izmaksas, veicot mežizstrādi arī starpcirtēs un
galvenajā cirtē nelielu dimensiju koku audzēs.
Ar Bracke C.16 darba galvu aprīkotās John Deere 1070 D mežizstrādes mašīnas
izmantošana izrādījās salīdzinoši neefektīvs risinājums (vidējās kokmateriālu sagatavošanas
izmaksas 26.8 EUR m-3), taču šīs tehnikas vienības efektivitāti būtiski ietekmēja ievērojami
mazākas nozāģējamo koku dimensijas (vidējā nozāģētā koka augstums 8 m; D 1.3 = 4.3 cm;
vidējais stumbra tilpums 0.01 m³) pie vienādiem audzes parametriem, kas savukārt izriet no
darba metodes. Strādājot ar vidējas klases mežizstrādes mašīnu, kas aprīkota ar Bracke C.16
darba galvu, nākas nozāģēt arī dimensijās mazus kokus, kā rezultātā palielinās darba laika
patēriņš gan kokmateriālu sagatavošanas, gan izvešanas procesā. Bracke C.16 darba galvas
pielietošanas efektivitāti var būtiski palielināt darba metodes izmaiņas, izmantojot kādu no
simetriskās kopšanas metodēm un izvairoties no mazāko koku un krūmu zāģēšanas.
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SECINĀJUMI
1. Saskaņā ar MSI 3. cikla (2014–2019) datiem mežaudzes, kurās valdaudzes vidējā koku
augstums ir 9–12 m, aizņem 7% no kopējās meža platības Latvijā. Lielākā daļa jeb 63%
šādu meža platību atrodas pārējo īpašnieku mežos. Teorētiski pieejamie enerģētiskās
koksnes resursi šādos mežos ir 7054 tūkst. m3 (virszemes biomasa 4091 tūkst. tsausnas),
tajā skaitā valsts mežos atrodas vien 27% jeb 1927 tūkst. m3 (virszemes biomasas 1109
tūkst. tsausnas), bet pārējos mežos teorētiski pieejami 5127 tūkst. m3 (virszemes biomasas
2982 tūkst. tsausnas).
2. Tehnoloģiski pieejamiem resursiem attiecīgajās meža platībās atbilst 530 tūkst. t
ciršanas atlieku un 798 tūkst. m3 malkas jeb kopā 4588 tūkst. MWh enerģētiskās
koksnes, pārvēršot to primārajā enerģijā, un tikai 19% no resursiem koncentrēti valsts
mežos. Šim resursu veidam ir neliela saimnieciskā nozīme, taču mašinizēta starpcirte
laikus neizkoptās meža platībās, gatavojot enerģētisko koksni, var sekmēt mežaudžu
vērtības pieaugumu nākotnē.
3. Mašinizētā starpcirtē vislabākie ražīguma rādītāji sasniedzami, izmantojot darba
metodi, kas no visiem nozāģētajiem kokiem paredz gatavot daļēji atzarotus sīkkoksnes
sortimentus. Būtiski (p = 0.01 < 0.05) labāki vidējie ražīguma rādītāji izmēģinājumos
sasniegti, izmantojot vidējās klases mežizstrādes mašīnu John Deere 1070 E, kas
aprīkota ar H 754 darba galvu, t.i. izplatītāko vidējās klases mežizstrādes risinājumu
kopšanas cirtēs Latvijā.
4. Mazās klases mežizstrādes mašīnas (Rottne H8 ar EGS 405 darba galvu) kopējās
izmaksas gada griezumā ir līdz 16% mazākas, nekā vidējas klases mežizstrādes mašīnas
(John Deere 1070 E ar H 754 darba galvu) izmaksas un to lielā mērā ietekmē salīdzinoši
mazākas ieguldījumu izmaksas. Tomēr, starpcirtē izmantojot John Deere 1070 E
mežizstrādes mašīnu, vidējās enerģētiskās koksnes sagatavošanas izmaksas, pateicoties
labākiem ražīguma rādītājiem, ir par 15% mazākas.
5. Vidējās klases mežizstrādes mašīna John Deere 1070 E ar H 754 darba galvu
izmēģinājumos nodrošināja relatīvi mazākas enerģētiskās koksnes ražošanas izmaksas,
neatkarīgi no izmantotās darba metodes. Ar Bracke C.16 darba galvu aprīkotās John
Deere 1070 D mežizstrādes mašīnas izmantošana izrādījās salīdzinoši neefektīvs
risinājums, taču šīs mašīnas efektivitāti būtiski ietekmēja ievērojami mazākas
nozāģējamo koku dimensijas pie vienādiem audzes parametriem, kas savukārt izriet no
darba metodes. Efektivitāti var būtiski palielināt, izmantojot kādu no simetriskās
kopšanas metodēm un izvairoties no mazāko koku un krūmu zāģēšanas.
6. Mežizstrādes mašīnu noslodze (efektīvo darba stundu skaits) gadā būtiski ietekmē
efektīvās darba stundas vidējās izmaksas. Par 10% samazinot mašīnu noslodzi, mazās
klases mežizstrādes mašīnai Rottne H8 efektīvās darba stundas izmaksas palielinās par
6%, bet vidējās klases mežizstrādes mašīnām John Deere 1070 D un John Deere 1070
E par 7–8%. Tajā pašā laikā standarta tehnikas izmantošana ļauj palielināt tehnikas
izmantošanas efektivitāti un samazināt tehnikas pārvietošanas izmaksas, veicot
mežizstrādi arī starpcirtēs un galvenajā cirtē nelielu dimensiju koku audzēs.
7. Kaut arī aprēķinu rezultāti parāda, ka noteiktos apstākļos daļēji atzarotas sīkkoksnes
piegāde ļautu samazināt mežizstrādes tehnoloģiskā procesa izmaksas par 2% (John
Deere 1070 E) līdz 5% (Rottne H8), Latvijā šo scenāriju praksē neizmanto. Enerģētisko
koksni galapatērētājam galvenokārt piegādā, izmantojot šķeldu piegādes scenāriju, kas
pētījuma ietvaros atzīts kā ekonomiski pamatots mežizstrādes tehnoloģiskā procesa
risinājums, enerģētiskās koksnes gatavošanā izmantojot galvenokārt mazu dimensiju
kokus.
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1. pielikums
Mežizstrādes mašīnu tehniskie rādītāji
Mežizstrādes mašīna

John Deere 1070 E

John Deere 1070 D

Rottne H8

Dzinējs:
modelis

John Deere 6068
PowerTech™

John Deere 6068HTJ

JD 4045 HFC09 Power
Tech Plus

tilpums

6.8 L

6.8 L

4.5 L

jauda

136 kW (182 Zs) pie 1900 136 kW (182 Zs) pie
apgriezieniem min.¯¹
1900 apgriezieniem
min.¯¹

125 kW (168 Zs) pie
2000 apgriezieniem
min.¯¹

darba spiediens, MPa

24-28

24-28

3-25

eļļas tvertnes tilpums, L

170

290

140

Garums, m

6.8

6.7

4.8

Platums, m

2.7

2.7

2.2

Augstums, m

3.6

3.6

3.0

Klīrenss, m

0.5

0.6

0.3 ... 1.0

Pašmasa, t

15.5

14.1

10.2

modelis

H 754

Bracke C16.b

EGS 406

platums (atvērtā veidā), m

1.4 m

1.0 m

1.1 m

platums (aizvērtā veidā), m

1.2 m

0.8 m

1.0 m

1.1 m

1.3 m

Hidrauliskā sistēma:

Gabarīti:

Darba galva:

Augstums, m
Svars, kg

820 kg

570 kg

480 kg

maksimālā apstrādājamā
stumbra caurmērs, cm

55 cm

26 cm

33 cm

griezējmehānisms

Sliede (ķēdes tipa)

griezējripa

Sliede (0.59 m)

kustīgie naži, gab.

5

-

2

fiksētie naži, gab.

1

-

-

padeves veltņi, gab.

4

-

2

tips

hidrostatiskā - mehāniskā

hidrostatiskā mehāniskā

hidrostatiskā ar
hidromotoriem

1.pārnesums

0 – 7.5 km h-1

0 – 7 km h-1

0 – 6 km h-1

2. pārnesums

0 – 24 km h-1

0 – 24 km h-1

0 – 12 km h-1

3.pārnesums

-

-

0 – 24 km h-1

Izlice, m

10

10

7

Rotācijas leņķis

220º

Transmisija:

Manipulators:
230º

Pārējie parametri
kabīne

līmeņojošā un rotējošā

fiksēta

līmeņojošā un rotējošā
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1. pielikuma turpinājums
Mežizstrādes mašīna

John Deere 1070 E

John Deere 1070 D

Rottne H8

degvielas bākas tilpums, L

320

300

268

degvielas patēriņš, L
motrstundā

12

12

14

krāsu marķēšana

Ir

Nav

Ir

celmu apstrāde

Ir

Nav

Ir

vadības bloks un uzskaites
sistēma

uz PC / Windows®Timbermatic 30
veidota TimberMatic™ H09

ROTTNE D5

papildaprīkojums

stumbru uzkrāšanas
mehānisms

stumbru uzkrāšanas
mehānisms

stumbru uzkrāšanas
mehānisms
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2. pielikums
Tehnoloģisko koridoru raksturojums mežaudzēs
Audzes
kods
502-427-6

502-434-1

503-300-12

Tehnoloģiskais
koridors,
Slejas
nr.p.k.
garums, m

Slejas
platums,
m

Slejas
Darba
platība, ha metode

Mežizstrādes mašīna

1

182.6

20

0.37

2.

John Deere 1070 D

2

212.1

20

0.42

2.

John Deere 1070 D

3

216

20

0.43

1.

John Deere 1070 E

4

203

20

0.41

1.

John Deere 1070 E

1

225

18

0.41

1.

John Deere 1070 E

3

183

18

0.33

1.

John Deere 1070 E

4

160

18

0.29

1

John Deere 1070 E

5

146

18

0.26

2.

John Deere 1070 E

6

130

18

0.23

1.

John Deere 1070 E

7

116

18

0.21

1.

John Deere 1070 E

9

119

18

0.21

1.

John Deere 1070 E

10

119

18

0.21

1.

John Deere 1070 E

11

121

18

0.22

1.

John Deere 1070 E

12

212

18

0.38

1.

John Deere 1070 E

1

54

30

0.16

1.

Rottne H8

2

88

30

0.26

1.

Rottne H8

3

100

30

0.30

1.

Rottne H8

4

113

30

0.34

1.

Rottne H8

5

126

30

0.38

1.

Rottne H8

6

113

30

0.34

1.

Rottne H8

7

104

30

0.31

1.

Rottne H8

8

92

30

0.28

1.

Rottne H8

9

95

30

0.29

1.

Rottne H8

10

130

15

0.20

1.

Rottne H8

11

131

15

0.20

1.

Rottne H8

13

132

15

0.20

1.

Rottne H8

14

130

15

0.20

1.

Rottne H8

15

128

15

0.19

1.

Rottne H8

16

128

15

0.19

1.

Rottne H8

17

131

15

0.20

1.

Rottne H8

18

135

15

0.20

1.

Rottne H8

19

144

15

0.22

1.

Rottne H8

20

150

15

0.23

1.

Rottne H8

21

120

15

0.18

1.

Rottne H8
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2. pielikuma turpinājums

Audzes
kods
503-317-7

503-318-17

503-318-30

503-329-1
503-479-12

Tehnoloģiskais
koridors,
Slejas
nr.p.k.
garums, m

Slejas
platums,
m

Slejas
Darba
platība, ha metode

Mežizstrādes mašīna

1

109

30

0.33

1.

Rottne H8

2

108

30

0.32

1.

Rottne H8

3

106

30

0.32

1.

Rottne H8

4

103

30

0.31

1.

Rottne H8

5

102

30

0.31

1.

Rottne H8

6

98

30

0.29

1.

Rottne H8

7

96

30

0.29

1.

Rottne H8

8

95

15

0.14

1.

Rottne H8

9

96

15

0.14

1.

Rottne H8

10

94

15

0.14

1.

Rottne H8

11

95

15

0.14

1.

Rottne H8

12

92

15

0.14

1.

Rottne H8

13

95

15

0.14

1.

Rottne H8

14

91

15

0.14

1.

Rottne H8

1

27

15

0.04

1.

Rottne H8

2

116

15

0.17

1.

Rottne H8

3

211

15

0.32

1.

Rottne H8

4

205

15

0.31

1.

Rottne H8

5

140

15

0.21

1.

Rottne H8

1

79

30

0.24

1.

Rottne H8

2

89

30

0.27

1.

Rottne H8

3

85

30

0.26

1.

Rottne H8

4

74

30

0.22

1.

Rottne H8

5

77

15

0.12

1.

Rottne H8

6

77

15

0.12

1.

Rottne H8

7

52

15

0.08

1.

Rottne H8

8

52

15

0.08

1.

Rottne H8

9

43

15

0.06

1.

Rottne H8

10

42

15

0.06

1.

Rottne H8

11

37

15

0.06

1.

Rottne H8

1

197

20

0.39

1.

John Deere 1070 E

4

110

20

0.22

1.

John Deere 1070 E

1

88

30

0.26

1.

John Deere 1070 E

3

159

30

0.48

1.

John Deere 1070 E

4

145

30

0.44

1.

John Deere 1070 E

6

87

30

0.26

2.

John Deere 1070 E

77

2. pielikuma turpinājums

Audzes
kods
503-479-12

503-432-8

Tehnoloģiskais
koridors,
Slejas
nr.p.k.
garums, m

Slejas
platums,
m

Slejas
Darba
platība, ha metode

Mežizstrādes mašīna

4

87

20

0.17

2.

John Deere 1070 E

5

78

20

0.16

2.

John Deere 1070 E

8

36

20

0.07

1.

John Deere 1070 E

1

68

20

0.14

1.

John Deere 1070 E

2

67

20

0.13

1.

John Deere 1070 E

3

80

20

0.16

1.

John Deere 1070 E

4

102

20

0.20

1.

John Deere 1070 E

5

113

20

0.23

1.

John Deere 1070 E
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3. pielikums
Vidējais patērētais laiks 1m³ kokmateriālu sagatavošanai ar John Deere 1070 E (darba
galva H754) mežizstrādes mašīnu, min.

Satveršana

Nozāģēšana

Pievilkšana

Atzarošana/
garumošana
Zaru novietošana

Citas operācijas

Pārbraucieni pa
audzi
Iebraukšana audzē

Izbraukšana no
audzes
Remonts

Pameža zāģēšana

Ar darbu nesaistītas
darbības
Efektīvais darba laiks

502-427-6

3.0

0.7

0.5

1.8

2.8

0.0

0.4

0.7

0.1

0.2

0.3

2.1

0.3

12.5 13.1

502-434-1

2.3

0.3

0.3

1.2

2.5

0.0

1.2

0.6

0.1

0.2

1.5

0.6

1.1

9.4

12.0

503-329-1

1.5

0.5

0.5

0.7

3.5

0.0

0.4

0.8

0.1

0.5

0.3

0.7

1.9

9.1

11.3

503-432-8

2.7

1.0

0.9

1.5

5.0

0.0

0.5

1.1

0.4

0.4

0.6

1.5

2.5

15.0 18.2

503-479-12

1.9

0.6

0.4

0.9

2.8

0.0

0.9

1.2

0.2

0.3

0.8

0.1

1.0

9.4

503-481-6

2.0

0.6

0.7

0.9

3.4

0.0

0.8

1.9

0.3

0.8

0.5

0.6

1.0

12.0 13.5

Vidēji
izmēģinājumā

2.3

0.5

0.5

1.2

3.1

0.0

0.9

0.9

0.2

0.3

0.9

0.9

1.2

10.8 12.9

Kopējais darba laiks

Sniegšanās

Audzes kods

11.2

Vidējais patērētais laiks 1m³ kokmateriālu sagatavošanai ar Rottne H8 (darba galva
EGS 405) mežizstrādes mašīnu, min.

Satveršana

Nozāģēšana

Pievilkšana

Atzarošana/
garumošana
Zaru novietošana

Citas operācijas

Pārbraucieni pa
audzi
Iebraukšana audzē

Izbraukšana no
audzes
Remonts

Pameža zāģēšana

Ar darbu nesaistītas
darbības
Efektīvais darba laiks

503-300-12

1.7

0.4

0.4

1.2

3.9

0.3

1.1

1.4

0.3

0.7

0.6

2.1

0.6

13.5 14.8

503-317-7

1.5

0.3

0.3

0.9

3.4

0.1

1.0

1.5

0.3

0.4

1.4

0.8

2.1

10.6 14.1

503-318-17

0.9

0.4

0.3

0.7

3.1

0.2

0.7

1.5

0.0

0.2

0.6

0.7

1.0

8.7

503-318-30

1.8

0.5

0.5

1.6

5.3

0.1

1.1

1.8

0.2

0.3

2.2

0.7

2.6

13.9 18.7

503-329-1

1.1

0.2

0.3

0.9

2.6

0.1

0.4

1.1

0.2

0.3

0.2

1.5

1.1

8.8

Vidēji
izmēģinājumā

1.6

0.4

0.4

1.2

3.8

0.2

1.0

1.5

0.3

0.5

1.0

1.4

1.4

12.1 14.5

Kopējais darba laiks

Sniegšanās

Audzes kods

10.3
10.2
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3. pielikuma turpinājums
Vidējais patērētais laiks 1m³ kokmateriālu sagatavošanai ar John Deere 1070 D (darba
galva Bracke C 16.b) mežizstrādes mašīnu, min.
Atzarošana/garumošana

Zaru novietošana

Citas operācijas

Pārbraucieni pa audzi

Iebraukšana audzē

Izbraukšana no audzes

Remonts

Pameža zāģēšana

Ar darbu nesaistītas
darbības

2.8

5.2

7.1

0.1

1.4

1.6

0.5

0.7

1.1

0.2

10.4 34.6 46.0

Vidēji
izmēģinājumā

11.6 3.3

2.8

5.2

7.1

0.1

1.4

1.6

0.5

0.7

1.1

0.2

10.4 34.6 46.0

Kopējais darba laiks

Pievilkšana

11.6 3.3

Efektīvais darba laiks

Nozāģēšana

502-427-6

Sniegšanās

Satveršana

Audzes kods

80

4. pielikums

Apzīmējums

Mežizstrādes mašīna

Pievedējtraktors

Kokvedējs

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

Šķeldotājs

Šķeldu vedējs

Bāzes mašīnas
cena

EUR

A

350 000

250 000

171 429

246 000

185 714

171 500

Nolietojuma
periods

motorstundas

B

25 000

20 000

20 000

19 000

14 000

20 000

gadi

C

Nolietojuma
likme

-

D

Atlikusī vērtība
pēc ekonomiskās
nolietošanas
perioda

%

E

EUR

F

Izmaksu
koeficients

%

G

Bāzes mašīnas
izmaksas

EUR gadā

H

Aprēķinu pozīcijas

Mērvienības

Iegūldījum izmaksu kalkulācijas piemērs (Kalēja et al., 2018b)

Fiksētās izmaksas

C=

B
SX

5%
15%

15%

F=A * E

G=

D* (1+D )* C
( 1+D)C− 1

Mainīgās izmaksas
Aprīkojuma veids
Aprīkojuma cena

EUR

I

darba galva

piekabe

-

piekabe

šķeldotājs

-

30 000

18 500

0

18 500

255 500

-

Kokvedējs

10 000

12 000

0

gads

K

Nolietojuma
likme

-

L

5%

Atlikusī vērtība
pēc ekonomiskās
nolietošanas
perioda

-

M

15%

EUR

N

Izmaksu
koeficients

%

O

Aprīkojuma
izmaksas

EUR gadā

P

P=O * (I − M)

Kopējās
ieguldījumu
izmaksas

EUR gadā

R

R =H+P

Šķeldu vedējs

Pievedējtraktors

J

Šķeldotājs

Mežizstrādes mašīna

motorstundas

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

Apzīmējums

Nolietojuma
periods

Aprēķinu pozīcijas

Mērvienības

4. pielikuma turpinājums

12 000

14 000

-

-

-

-

5. pielikums
Darbaspēka izmaksu kalkulācijas piemērs (Kalēja et al., 2018b)
Aprēķinu pozīcijas

Mērvienības

Apzīmējums

Mežizstrādes
mašīna

Pievedējtraktors

9.17

Kokvedējs

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

7.03

Šķeldotājs

Algas likme

EUR stundā

SA

VSAOI

-

SB

24.09%

Darba stundas maiņā

gab.

SF

8

Mašīnu operatori

gab.

SG

3

2

3

2

3

Virsstundas maiņā

gab.

SH

-

2

-

2

-

Virsstundu likme

EUR stundā

SI

Maiņu skaits dienā

gab.

SJ

2

1

2

1

Brauciens uz darbu
(vidēji)

km maiņā

SL

30

-

30

-

Kompensācija par
braucienu uz darbu

EUR km-1

SM

0.2

-

0.2

-

Dīkstāve mašīnu
pārvietošanas laikā

stundas

SP

Operatora dienas nauda

EUR dienā

SR

8.00

-

8.00

Operatoru apmācības

EUR gadā

SS

186.00

-

186.00

Operatoru apdrošināšana

EUR gadā

ST

Citas personāla izmaksas

EUR gadā

SU

Virsstundas gadā

gab.

SV

Darba stundas gadā

gab.

SZ

Efektīvās stundas gadā

gab.

SX

-

-

Brauciens uz darbu

km gadā

SY

-

-

SP=

50
40

9.17

Šķeldu
vedējs

7.03

-

SP=

50
40

-

-

-

-

-

357.00
1500.00

-

1500.00

SV=((11* 20)* 80 % )* S H * S J

6. pielikums
Mašīnu uzturēšanas izmaksu kalkulācijas piemērs (Kalēja et al., 2018b)
Aprēķinu pozīcijas

Mērvienības

Apzīmējums

Mežizstrādes
mašīna

Pievedējtraktors

Kokvedējs

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

Šķeldotājs

Šķeldu
vedējs

Materiālu vienības izmaksas
Degviela

EUR l-1

UA

0.91

-1

UB

6.60

Smērvielas griešanas
mehānismam

-1

EUR kg

UC

1.65

-

-

-

-

-

Fungicīdi celmu
apstrādei

EUR kg-1

UD

582.60

-

-

-

-

-

Hidrauliskā eļļa

EUR l-1

UE

1.8

l ber. m-3

UF

-

Smērvielas

EUR kg

-

-

Materiālu patēriņš
Degviela

-1

UG

12

-1

UH

-

-1

l E15 h

L 100 km

-

-

-

0.7

-

18

12

68

18

45

-

45

-

45

-

Degviela (treilerim)

L 100 km

UI

45

-

Smērviela

g E15 h-1

UJ

60

18

15

45

15

Smērviela griešanas
mehānismam

g E15 h-1

UK

170

-

-

-

-

-

Fungicīdi

g E15h-1

UL

3

-

-

-

-

-

Hidrauliskā eļļa

ml E15 h-1

UM

100

47

25

100

10

-

EUR E15 h-1

UN

5.0

2.5

1.4

2.5

5.1

1.4

-1

1.0

0.93

-

-

5.4

5.5

Pārējās izmaksas
Apkope un remonts
Citas

EUR E15 h

UO

Mašīnas pārvietošanas

EUR par
pārbraucienu

UP

-

-

7. pielikums
Aprēķinos izmantoto rādītāju raksturojums (Kalēja et al., 2018b)
Aprēķinu pozīcijas

Mērvienības

Apzīmējums Mežizstrādes
mašīna

Pievedējtraktora iekraušana min. E15 kravai RA

-

Pievedējtraktora izkraušana min. E15 kravai RB

Pievedējtraktors

Kokvedējs

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

34.2

36.0

11.9

9.2

19.0

3.3

Šķeldotājs
-

Šķeldu vedējs
56.0
20.0

Vidējais braukšanas ātrums
(ar kravu)

m min.-1

RX

-

73

-

50

-

-

Vidējais braukšanas ātrums
(bez kravas)

m min.-1

RF

-

73

-

50

-

-

Braukšanas attālums (vienā km
virzienā)
m

RG

-

50

-

RH

-

-

200

Braukšanas laiks

min.

RI (RI´)

-

-

Laiks kravai

min.

RJ

-

-

E15

RK

-

-

Vidējā krava

m³

RL

-

Ražīgums

m³ E15 h-1

RM

6.7

ber. m³ E15 h-1

RN

-

200

7.9

36.2

-

-

5.4
-

-

50

-

-

8. pielikums
Ražošanas izmaksu kopsavilkums (Kalēja et al., 2018b)
Aprēķinu
pozīcijas

Mērvienības

Apzīmējums

Mežizstrādes
mašīna

Pievedējtraktors

Kokvedējs

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

Šķeldotājs

Šķeldu vedējs

Izmaksas gadā kopā
Ieguldījuma

EUR gadā

R

Darbaspēka

EUR gadā

CK

Tehnikas
uzturēšanas

EUR gadā

PL

Plānotā peļņa

EUR gadā

MA

Kopā

EUR gadā

MB

Apaļie
kokmateriāli (ar
mizu)

m³ E15 h-1

RM

Koksnes
biokurināmais

ber. m³ E15 h-1

RN

R =(G * ( A − F ))+(O * (I − M))

M A=(( R +C K +P L )* (1+5 %))− ( R +C K +P L )

Ražīgums

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Katras tehnikas vienības gada laikā saražotais apaļo kokmateriālu un koksnes biokurināmā apjoms
Kopējais
apjoms

m³ gadā

MC

Apaļie
kokmateriāli

m³ gadā

EC

Koksnes
biokurināmais
(stumbra
koksne)

m³ gadā

MD

M D=E B * D K

-

-

8. pielikuma turpinājums
Aprēķinu
pozīcijas

Mērvienības

Apzīmējums

Koksnes
biokurināmais
(ciršanas
atliekas)

m³ gadā

ME

Miza un citas
atliekas

m³ gadā

MF

Enerģētiskā
koksne
(šķeldas)

ber. m³ gadā

MG

Mežizstrādes
mašīna
-

Pievedējtraktors
-

Kokvedējs

Pievedējtraktors
(ciršanas atliekām)

-

-

Šķeldotājs

Šķeldu vedējs

-

-

-

-

-

-

M G=( M D+M E )
* 2.4

Ražošanas izmaksas
Saražotais
EUR m-3
koksnes apjoms

MH

Apaļie
kokmateriāli

EUR m-3

ML

Koksnes
biokurināmais

EUR ber. m-3

MN

-

-

-

9. pielikums

82

10 800

Timberjack 742

7.9

nav

Sampo –
Rosenlew
1046X

73

7 000

Keto 51

7.0

nav

Valtra Forest
120

88

8 500

Keto 51

8.0

nav

190

18 600

Bracke C16
MAMA
prototips

Studies and
Ecolog 560 D
demonstration
on the use of
a novel
prototype
harvester
head in early
fuel wood
thinnings
(Bergström &
Di Fulvio,
2014)

rudens
ziema

sortimentu

ir

nav

ziema

enerģētiskās
koksnes

ir

nav

ziema

enerģētiskās
koksnes

Gadalaiks

nav

1665
1594

skujkoks

0.07
0.09

5.6 -10.3

10.4

3244

skujkoks

0.05

9.5

10.0

3776

skujkoks

0.05

8.2

Ražīgums,
-1
m3 E15 h

Timberjack
770

nav

Vidējā koka tilpums
(pirms kopšanas,
3
m

9.5

Koku skaits (pirms
kopšanas),
gab. ha-1
Valdošā suga

Keto 100

Vidējais koku
augstums (pirms
kopšanas),
m

11 500

Darba metode (pēc
sagatavoto
sortimentu veida)

95

Pameža stāvoklis
pirms kopšanas

Strēles izlice (max.),
m

Nokka Profi

Uzkrāšanas
mehānisms

Darba galva

2

Mašīnas pašmasa,
kg

Productivity
and cutting
costs of
thinning
harvesters
(Kärhä, K., et
al., 2004)

Mašīnas dzinēja
jauda, kW

Avots

1

Mežizstrādes
mašīna

Nr.p.k.

Pētījumu apkopojums par mašinizētu enerģētiskās koksnes sagatavošanu starpcirtēs

Vidējais koku
augstums (pirms
kopšanas),
m

Koku skaits (pirms
kopšanas),
gab. ha-1
Valdošā suga

Vidējā koka tilpums
(pirms kopšanas,
3
m

Ražīgums,
-1
m3 E15 h

10.3
11.3
12.0

2354
3102
3440

priede
bērzs

0.028
0.039
0.024

4.9
5.3
3.6

14 000

10.0

ir

ir

pavasaris

enerģētiskās
koksnes

4.9

5889

priede

0.007

3.0

114

10 000

9.3

ir

ir

vasara

enerģētiskās
koksnes

9.9
8.1

1828
2839

priede
(nav
koptas,
liels
lapkoku
piemistroj
ums)

0.069
0.024

7.2
3.6

Sampo
Roseniew
1046X

74

7 000

Keto 51

7.2

nav

nav

-

sortimentu

-

-

skujkoks

0.09

8.8

Nokka Profi

95

11 500

Keto 51

9.0

nav

nav

-

sortimentu

-

-

skujkoks

0.13

6.3

Ässä 810

114

10 000

Keto 100

9.0

nav

nav

-

sortimentu

-

-

skujkoks

0.11

7.6

Pika 828
(harvarders)

113

13 900

Pike 400

9.6

nav

nav

-

sortimentu

-

-

skujkoks

0.09

3.8 (2.74.2)

44

4 400

Keto Forst

4.3

nav

ir

ziema

sortimentu

10.6

3625

skujkoks

Nr.p.k.

Avots

Fendt 380 GTA 59
(lauksaimniecī
bas traktors)

6 700

Valmet 901-4

124

ProSilva 810

Productivity
and Costs of
Thinning
Harvesters
and
HarvesterForwarders
(Sirén, 2003)

4

5

Productivity Vimek 404T6
and Costs of
Thinning
Harvesters
and
HarvesterForwarders
(Ladiņš et al.,
2016)

Naarva-Grip
1600-40

Darba metode (pēc
sagatavoto
sortimentu veida)

Pameža stāvoklis
pirms kopšanas

enerģētiskās
koksnes

Mechanized
Energy Wood
Harvesting
from Early
Thinnings
(Kärhä, K., et
al., 2005)

Gadalaiks

Uzkrāšanas
mehānisms

ziema
(sniega sega
55cm)

3

Darba galva

ir

Mašīnas pašmasa,
kg

ir

Mašīnas dzinēja
jauda, kW

7.5

Mežizstrādes
mašīna

Strēles izlice (max.),
m

9. pielikuma turpinājums

5.5

Avots

6
Energy wood Timberjack
harvesting
870
productivity
of three
harvesting
methods in
first thinning
of scots pine
(Pinus
sylvestris L.)
(Lehtimäki &
Nurmi, 2011)
Mašīnas pašmasa,
kg

114
13 300

Pameža stāvoklis
pirms kopšanas
Gadalaiks

10.0
nav
nav
rudens
sortimentu 10.7
enerģētiskā
koksne
skujkoks
0.06

Ražīgums,
-1
m3 E15 h

Vidējā koka tilpums
(pirms kopšanas,
3
m

18502400

Valdošā suga

Koku skaits (pirms
kopšanas),
gab. ha-1

Vidējais koku
augstums (pirms
kopšanas),
m

Darba metode (pēc
sagatavoto
sortimentu veida)

Uzkrāšanas
mehānisms

OM-Waratah
745

Strēles izlice (max.),
m

Darba galva

Mašīnas dzinēja
jauda, kW

Mežizstrādes
mašīna

Nr.p.k.

9. pielikuma turpinājums

6.1
8.4
9.3

