OÜ Kohila Vineer kvaliteedinõuded E ja B sordi kase vineeripakule
alates 14.01.2013
Puidurike

Mõõtmine

Minimaalne ladvaotsa
[2]
diameeter kooreta (cm) [1]
Minimaalne töötlemissilindri
diameeter kooreta (cm)
[3]
Pikkus

Sort B

Sort E

16 cm

23 cm

14 cm

21 cm

2,70 m arvestuslik; (saetud pikkus 2,73 m ja enam)[4]
3,20 m arvestuslik; (saetud pikkus 3,25 m ja enam) [4]
Kuni 20 mm
Kuni 15 mm

Oksatüüka kõrgus (mm)
Terved ja umboksad d(mm)

Üksikute okste arv ei ole
d ≤ 25 mm, üks oks
jooksva meetri kohta
piiratud
Oksarühm pole lubatud [5]
d kuni 40mm
Pole lubatud

Kuivad ja mädaoksad d(mm)
Kaksiksäsi
Otspinna lõhed (mm)

Kooreni ulatuvad lõhed
pole lubatud

[3]

Otspinna lõhed kui pikkuse
ülemõõt on vähemalt 20 cm
Ringlõhe
Langetuslõhe
Külmalõhe/pikselõhe
Mõlu, sisse kasvanud koor

Pikkus (L) kuni 70 mm ja
laius kuni 1 mm

Kooreni ulatuvad lõhed
Kooreni ulatuvad lõhed
on lubatud
pole lubatud
Alla 180O lubatud
Pole lubatud
Pole lubatud
Pole lubatud

Pahk

Lubatud väljaspool
töötlemissilindrit

Pole lubatud

Lihtkõverus (cm/m) %
Lihtkõverus mõjutab töötlemissilindrit ja
maksustatavat diameetrigruppi
Liitkõverus (cm/m) %

Liitkõverus mõjutab töötlemissilindrit ja
maksustatavat diameetrigruppi

Tüüakus, sagartüüakus

Lubatud väljaspool
Lubatud kuid mitte
töötlemissilindrit, kuid
rohkem kui (r)30 mm
mitte rohkem kui (r) 50
mm
Sagarate vahelise süvendi suurus ei tohiks olla
väiksem (teravam) kui 900
Lubatud täies ulatuses
Lubatud d < 1/3 ulatuses

Punasüdamik, kõvamädanik
(mm)

Pehme mädanik, laomädanik,
õõnsus, seenkajustused.
Mehaanilised vigastused
s.h ülestöötlemisvead

Pole lubatud
Lubatud väljaspool töötlemissilindrit

[1] Maksustatava töötlemissilndri läbimõõt ei ole võrdne ladvaotsa läbimõõduga ja sõltub
otseselt palgi läbimõõdust ning palgi kõverusest.
[2] Maksimaalne lubatud ladvaotsa diameeter koore alt 70 cm.
[3] Vineeripakud, mille ülemõõt ületab 20 cm ja millele rakenduvad mõõndused otsalõhede
osas, peavad olema eraldatud lühematest pikkustest.
[4] Vineeripakud arvestusliku pikkusega 2,70m ja 3,20m peavad olema koormas omavahel
eraldatud.
[5] Oksarühmaks loetakse 20 cm pikkusel tüve lõigul vähemalt kolm 30 mm oksa.
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