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Klinkeru ceļu segas un to pielietošanas
izredzes Latvijas ceļu būvniecībā

Māla klinkeru ceļu segas pieskaitāmas vecākiem

ceļu nostiprināšanas veidiem. Dažās valstīs jau vai-

rākus gadsimtus atpakaļ ceļu nostiprināšanai pielie-
toti dedzināti māla ķieģeli. Arī sirmā senatnē bija pa-
zīstama apdedzināta māla pielietošana ceļu būvnie-

cībā. Toreizējie darinājumi, saprotams, daudzā ziņā

atšķīrās no tagad lietojamiem, un vajadzēja paiet
ilgam attīstības laikam, kamēr izveidojās tagad pa-

zīstamās klinkeru izgatavošanas metodes, kas dod

iespēju ražot loti augstvērtīgu ceļu būvmateriālu.

Klinkeru segu būvniecība attīstījusies tādās ze-

mēs, kur nav sastopami pietiekošā daudzumā ceļu
būvēm derīgi akmeņi, bet atrodami klinkeru pagata-
vošanai noderīga māla krājumi. Dažās ar akmeņiem
nabadzīgās zemēs, kā piem. Holandē, klinkeru pie-
lietošana ceļu būvniecībā plašos apmēros' sākusies

jau senāk, bet daudzās citās valstīs jautājums par

klinkeru pielietošanas iespējamībām izvirzijies vē-

lākā laikā, sakarā ar augošiem satiksmes apmēriem

un prasību pēc lielāka nostiprināto ceļu daudzuma.

Ceļu būvniecība ikgadus prasa arvien lielāku lī-

dzekļu ieguldīšanu, un lai to padarītu racionālāku,
visās valstīs notiek mēģinājumi vietējo būvmateri-

ālu izmantošanā, nolūkā rast saimnieciskākos ceļu

būvju atrisinājumus. Uz to pamudina tas apstāklis,
ka dažu vispāratzītu, modernām satiksmes prasī-

bām atbilstošu segu, piem., bitumenozo, būvei nepie-
ciešamie materiāli nav atrodami katrā valstī un tie

jāimportē no citurienes.

Arī Latvijā līdz ar kustības apmēru nemitīgu pie-

augšanu un prasībām pēc jauniem nostiprinātiem
satiksmes ceļiem arvien vairāk paceļas jautājums

par pilnīgāku mūsu pašu zemē atrodamo materiālu

izmantošanu ceļu būvniecībā. Pēdējos gados, līdz

ar mūsu ķieģeļrūpniecības pārkārtošanos uz moder-
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nākiem pamatiem, paceļas jautājums par klinkeru

ražošanu un to pielietošanas iespējamību ne tikai

ceļu būvniecībā, bet arī citās būvniecības nozarēs.

Latvijā atrodami bagātīgi māla krājumi, un pēdējos

gados izdarītie pētijumi rādījuši, ka dažas mūsu mā-

lu šķirnes labi piemērotas augstvērtīgu klinkeru

ražošanai.

Bruģa klinkeriem jāatbilst visaugstākām prasī-

bām, jo tie padoti visnelabvēlīgākai spēku iedarbei.

Klinkeru kvalitāti lielā mērā iespaido māla īpašības.
Klinkera izgatavošanai derīgas tikai īpašas māla

šķirnes, kuru noderība nosakāma pamatojoties uz

rūpīgas ķīmiskas analizēs. Dažās valstīs atrodams

labs klinkeru māls, kuru var lietot klinkeru paga-
tavošanai bez piemaisijumiem, bet citur māla īpa-

šību uzlabošanai lieto piemaisijumus. Dažas Latvijā
atrodamā māla šķirnes labi noderīgas klinkeru pa-

gatavošanai arī bez piemaisijumiem.

Klinkeru īpašības lielā mērā atkarīgas no izgata-

vošanas procesa. Agrāko primitivo metodu vietā ta-

gad izveidojušās jaunas, uz zinātniskiem pamatiem
dibinātas metodes. Daudzas klinkeru fabrikas tagad
pārgājušas uz t. s. sausveida presēšanas paņēmie-

nu, kas prasa sarežģītāku iekārtu, bet dod labākas

kvalitātes klinkerus.

Klinkeru formāts loti dažāds, un tas atkarīgs no

katrā valstī pielietojamiem izgatavošanas paņēmie-
niem un iebūvēs veidiem. Tā, piem., Holandes klin-

keru parastākie izmēri ir 19,5X8,5X5 cm, 20XlOX

5 cm un 20X10X10 cm; Vācijas, Oldenburgas, pa-

rastais formāts 22X10,5X5,2 cm; Cechoslovaki-

jas — 20X10X7 cm; Ungārijas — 21,5X10,5X8 cm.

Agrāk, kad segas parasti veidoja iebruģējot klin-

kerus uz šaurās skaldnes, tos gatavoja plānākus,

vēlāk, kad radās citi iebruģēšanas veidi, par lietde-

rīgu izrādijās biezuma palielināšana.

Loti liela dažādība vērojama arī klinkeru izturī-

bas un citu īpašību ziņā. Piem., pretestība spiedei
Holandes klinkeriem caurmērā ap 1000-H5OO kg/
cm

2

,
Polijas — Ungārijas (keramitakmeņi)

— 3500. No mūsu māla Polijā izdedzinātie klin-

keri uzrādijuši spiedes pretestību vidēji 1650 kg/

cm
2
.

Tāda liela atšķirība apgrūtina vispārējus se-



5

cinājumus par klinkeru piemērotību dažādām sa-

tiksmes prasībām. Katrā valstī izveidojušās sa-

vas īpatnējās prasības par klinkeru kvalitāti un

attiecīgi pārbaudes paņēmieni klinkeru noderības

konstatēšanai. Laboratoriskās pārbaudes uzrāda

lielu nevienveidību pielietojamās metodēs. Galveno

laborat. pārbaužu skaitā ietilpst ūdens uzsākšanas

un sala izturības, spiedes, trieciena, lieces izturības

un dilšanas pretestības noteikšana. Par klinkeru

kvalitāti raksturojošo tagad uzskata vairāk to sīk-

stību, bet mazāk spiedes izturību, jo novērojumi

rāda, ka segu bojāšanās notiek galvenā kārtā klin-

keru šķautņu drupšanas dēļ. ZASV par noteicošo

uzskata klinkeru pārbaudi Rattler'a dzirnavās, jo ar

šo paņēmienu vispilnīgāk izdevies atdarināt komp-

licēto, uz ceļa brauktuvi darbojošos spēku ietekmi.

Jāatzīmē, ka Holandē, Vācijā un daudzās citās val-

stīs vēl līdz šim nav ievestas vienveidīgas klinkeru

pārbaudes metodes, bet pazīstami vienīgi atsevišķu

ceļu būvētāju iestāžu priekšraksti un noteikumi.

Lielu dažādību uzrāda arī klinkeru segu būvveidi.

Agrāk klinkeru segas veidoja, iebruģējot klinkerus

virs smilts kārtas, neliekot nekādu izturīgāku pa-

matu. Klinkerus iebruģēja parasti uz šaurās skald-

nes un šuves aizpildija ar smilti. Tāds segas veids

piemērots vieglai kustībai, bet uz smagākas satik-

smes ceļiem segā rodas nelīdzenumi, ko izsauc ne-

vienmērīgā klinkeru iegrime. Segas nelīdzenumi ie-

vērojami veicina klinkeru šķautņu apdrupšanu un

uz smagākas kustības ceļiem bieži jāizdara segas

pārbruģēšana. Līdz ar motorsatiksmes ieviešanos

ievērojami palielinājās atsevišķo satiksmes, līdzekļu
svars un uz smagākas kustības ceļiem izturīgāka

pamata likšana zem klinkeru segas kļūst nepiecie-
šama. Pamata izveidojums var būt no cementbe-

tona, šķembu makadama, pieveltas oļu kārtas, ak-

meņu vai ķieģeļu un klinkeru bruģējuma. Pēdējā
laikā izdarīti mēģinājumi stabilizēta smilts-māla un

citu maisijumu lietošanā. Uz pamata klinkerus gul-
da virs smilts kārtas, bitumenozas javas vai ce-

mentjavas kārtas. Līdz ar izturīga pamata būvi ie-

vērojami palielinājās segas kopizmaksa un samazi-

nājās klinkeru segu lietošanas iespējamība. Lai pa-

lētinātu būvizmaksu, pēdējos gados sākta klinkeru



6

iebruģēšana virs pamata nevis uz šaurās skaldnes,
bet plakani. Tāds izbūves veids iespējams pie solī-

da, izturīga pamata un ar to segā iebūvējamo klin-

keru skaitu var ievērojami samazināt. Pie šī izvei-

dojuma klinkerus parasti iebruģē bitumenozā vai

cementa javā,, retāk uz smilts kārtas, tādā pašā vei-

dā aizpildot arī šuvas. Klinkeru segu izturību un

virsas īpašības lielā mērā iespaido šuvu izveidojums.
Agrāk šuvu aizpildīšanai lietoja vienīgi smilti. Vē-

lāk, attīstoties autosatiksmei, ar smilti pildītās šuves

izvērtās par galveno segu bojājumu cēloni. Uz dzī-

vākas autosatiksmes ceļiem pie ātras kustības ro-

došās gaisa strāvas izsūc smilti no šuvēm, tās pa-

liek tukšas un zūd klinkeru saturība savā starpā.

Uz jauktas kustības ceļiem tas veicina arī segas

bojāšanu no pajūgiem, jo tad vieglāk iespējama
klinkeru šķautņu apdrupšana no zirgu pakavu un

dzelzs riepu triecieniem. Šuvu aizpildīšanai sāka

lietot dažādas saistvielas, kā trašu, ģipsi, cementu,

bitumenu un darvu. Līdz ar to panākta arī lielāka

segas un pamata viengabalainība. Tagad uz lielā-

kas kustības ceļiem šuvu aizpildīšanai lieto parasti
bitumenozo vai cementjavu. Šie segu būvveida uz-

labojumi jūtami iespaido segu būvizmaksu un līdz

ar to padara problemātiskāku jautājumu par klin-

keru segu saimnieciskumu, salīdzinot ar citiem se-

gu veidiem. Tamdēļ tādās valstīs, kur jau ierīkota

un labi nostādīta klinkeru rūpniecība, liela vērība

piegriezta jautājumam par saimnieciskiem klinke-

ru segu būvveidiem, lai klinkeru segām sagādātu

lielākas lietošanas iespējamības.

Lai gūtu pārskatu par klinkeru segu būvniecības

pašreizējo stāvokli un varētu gūt secinājumus at-

tiecībā uz mūsu apstākļiem, jāapskata īsumā klin-

keru segu izveidošanās gaita dažās valstīs, kur šīs

segas būvētas plašākos apmēros un gūti attiecīgi

novērojumi un atziņas.

Holandē klinkeru lietošana ceļu būvniecībā sāku-

sies jau 17. gs., bet plašākos apmēros sākot ar 19.

gs. Holande, kā zināms, nabadzīga ar akmeņiem,

ar ko arī izskaidrojama klinkeru rūpniecības attīs-

tīšanās. Neskatoties uz ļoti plašu ūdens ceļu tīklu,
kas sagādā lēta transporta iespējamību, akmeņu im-
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ports attīstijies maz un nav atstājis jūtamu iespaidu

uz klinkeru segu būvniecību. Rindu akmeņu bruģi

sastopami uz nedaudzām satiksmes maģistrālēm,

atsevišķos posmos, bet viss vairums ceļu noklāts ar

klinkeru segām. Satiksmes apmēriem pieaugot no-

tikusi nemitīga klinkeru segu piemērošana jaunām

prasībām, radušies uzlaboti klinkeru ražošanas un

būves paņēmieni, lai piemērotu segas arī smagākai
motorsatiksmei. Šinī ziņā gūti arī labi panākumi,
un jaunie segu būvveidi, ierīkojot segas uz solida

pamata, ar bitumenozas vai cementjavas guldijuma

kārtu un šuvu aizlējumu, dod techniskā ziņā labus

atrisinājumus. Bet līdz ar to palielinājusies segas

būvizmaksa, kas pamudinājis uz citu segu veidu lie-

tošanu. Ja vēl priekš pārdesmit gadiem valdija uz-

skats, ka pateicoties priekšzīmīgi nostādītai klin-

kerrūpniecībai valstī, citu segas veidu ieviešanās

nav sagaidāma, tad tagad apstākļi šinī ziņā ievēro-

jami mainijušies. Pēdējos pārdesmit gados strauji

attīstijusies cementbetona un asfalta segu būvnie-

cība. Citās valstīs gūtie panākumi pamudinājuši
arī Holandes ceļu būvētājus lietot šos segu veidus.

Uz smagas kustības ceļiem šīs segas arī saimnie-

ciskā ziņā varēja sacensties ar attiecīga veida klin-

keru segām, un tagad tās būvē jau diezgan plašos

apmēros uz galveniem satiksmes ceļiem, sevišķi
tas sakāms par patlaban būvējamiem autoceļiem,
kur tās tagad cenšas ieņemt dominējošo vietu. Šo

ainu raksturo arī dati, kas bij redzami ceļu būv-

niecības izstādē, Hāgā, 1938. g. Tā, piem., 1923. g.

Hāgas pils. robežās ar klinkeru segām bij nostipri-
nātas brauktuves 34% apmērā, bet 1937. g. tikai

29,8%. Asfalta segu platība tanī pašā laikā augusi

no I%_ (1923. g.) līdz 13,8% (1937. g.). Pēdējos ga-

dos Haga būvētas ari daudzas cementbetona segas.
Tomēr, neskatoties uz to, ceļu būvniecībā izlietoja-
mais klinkeru daudzums nav samazinājies, jo pra-

sības pēc nostiprinātiem ceļiem arvien aug. Ho-

landē un citās zemēs, kur līdzīgi dabas apstākļi un

attīstijusies plaša klinkerrūpniecība, klinkeru segas

arī nākotnē atradīs plašu pielietošanu.

Loti plaši piedzīvojumi klinkeru segu būvniecībā

gūti arī ZASV, kur klinkeru segas būvētas plašos

apmēros jau kopš 1880. g. Pirmās segas būvētas uz
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smilts pamata, guldot klinkerus uz šaurās skaldnes

un aizpildot šuves ar smilti. Tagad, veidojot segas

ar izturīgu pamatu, klinkerus parasti gulda plakani
un šuves aizpilda ar bitumenozu vai cementa javu.

Pirmie mēģinājumi bitumenozo saistvielu lietošanā

sākušies ap 1920. g., un tagad šis paņēmiens uzska-

tams par visizplatītāko klinkeru segu būvniecībā.

Zināmas grūtības rada tas apstāklis, ka karstā laikā

bitumenozā java kāpj iz šuvēm un notriepj segas

virsu, padarot to slidenāku. Lai tādu parādību no-

vērstu, izdara mēģinājumus dažāda sastāva maisi-

jumu lietošanā. Šo jautājumu uzskata par vienu no

svarīgākiem vēl neatrisinātiem jautājumiem kā klin-

keru, tā arī cementbetona segu būvniecībā. Šuvu

aizpildīšanu parasti izdara, noklājot visu segas vir-

su ar bitumenozo javu, kuru tad iemēž šuvās, no-

vācot lieko materiālu. Lai java nepieliptu pie klin-

keru virsas, to iepriekš noziež ar kaļķiem vai citu

vielu. Šuvu aizpildīšanai un guldijuma kārtas ierī-

košanai lieto arī cementa javu, bet mazākā mērā,

jo tā nedod segai tādu elastību. Ļoti izplatīts ir ce-

mentbetona pamats, sevišķi uz smagākas kustības

ceļiem. Liesāka cementbetona lietošana devusi la-

bākus rezultātus segas plaisāšanas ziņā, jo uzrāda

mazākas tilpummaiņas un, pateicoties mazākai stie-

pes pretestībai, plaisas rodas mazākos atstatumos,

bet līdz ar to tās ir šaurākas un mazāk iespaido
klinkeru segu. Diletacijas šuvu veidošanu pamata
betonā neuzskata par vēlamu, jo šuvu vietās novē-

rota ievērojama klinkeru segas bojāšanās.

Klinkeru segu būvniecību ZASV sekmē arī tas

apstāklis, ka pajūgu kustība tur jau labi sen kamēr

izbeigusies, līdz ar ko zudis ievērojams klinkeru

segu bojāšanās cēlonis. Amerikā klinkeru segas,

pateicoties loti solidam pamata izveidojumam, bū-

vētas uz smagas kustības ceļiem kā pilsētās, tā uz

laukiem, un techniskā zinā tās uzskata par līdzvēr-

tīgām cementbetona un asfalta segām. Tomēr aiz-

vien grūtāka konkurence klinkeru segām jāiztur ar

citiem segu veidiem, galvenā kārtā ar cementbe-

tona segām, kuru būvdarbu mechanizacija strauji

attīstās, ikgadus parādās jaunas mašinas, ievēro-

jami aug darbu ražība un segu kvalitāte, pie tam

pazeminās segu būvizmaksa.
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Anglijā klinkeru segas būvētas maz, un novēro-

jumi rādijuši, ka neskatoties uz solida pamata iz-

būvi un šuvu aizpildīšanu ar asfalta vai cementa

javu, šīs segas ievērojami bojājas uz tādiem ceļiem,
kur notiek smagu, ar dzelzi apriepotu, satiksmes lī-

dzekļu kustība.

Vācijā klinkeru segu būvniecība sākusies pirms

apm. simts gadiem — Oldenburgas un apkārtnes

apvidos, kur maz ceļu būvēm derīgu akmeņu. Ta-

gad klinkeru segu kopgarums sasniedz jau 5000

km. Klinkeru izgatavošanas un segu blīves veidi

visumā līdzīgi Holandē lietojamiem. Plašāka klin-

keru segu būvniecība ārpus minētiem apgabaliem
pēdējos gados nav novērojama, kas vedams sakarā

ar citu segu veidu ieviešanos. Cementbetona segu

būvniecība Vācijā attīstijusies pēdējos gados milzu

soliem un tagad uz jaunbūvējamiem autoceļiem sa-

stopamas gandrīz vienīgi cementbetona segas. Bet

minētos, ar akmeņiem nabadzīgos apvidos, klin-

keru segas vēl arvien ieņem dominējošo vietu.

Ļoti augstvērtīgus bruģa klinkerus, t. s. keramit-

akmeņus, ražo Ungārijā. Ar šiem klinkeriem bru-

ģētie celi ļoti izturīgi un piemēroti vissmagākai
kustībai. Keramitakmeņu segu kopplatība Ungā-

rijā patlaban pārsniedz 1.000.000 m
2,

un apm. puse

no šīs platības būvēta pilsētās. Dalu keramitakme-

ņu eksportē arī uz kaimiņu valstīm. Akmeņu pa-

rastais formāts 21,5X10,5X8 cm, un tie ir bez gla-

zūras, dzeltenā krāsā. Klinkeru izgatavošanai lieto

sausveida presēšanas paņēmienu. Mālu lieto bez

kādiem mākslīgiem piemaisijumiem. To iepriekš

sasmalcina, izmīca un saspiež ķieģeļveidīgos gaba-
los. Šos gabalus sevišķās žāvēšanas ierīcēs izžāvē

līdz vajadzīgai pakāpei un tad samaļ miltu rupju-
mā. No šīs masas ar hidrauliskām presēm zem ļoti
augsta spiediena pagatavo vēlamā formāta klinke-

rus, pēc tam tos ievieto vēl reiz žāvētavā un pēc

pilnīgas izžāvēšanas ievieto cepļos apdedzināša-
nai līdz saķepšanas pakāpei. Keramitakmeņi uzska-

tami par augstvērtīgāko klinkeru šķirni, to spiedes

pretestība parasti pārsniedz 3500 kg/cm
2

,
arī sīk-

stība ļoti liela, kas sevišķi svarīgi pie pajūgu kus-

tības, arī dilšanas pretestība nav mazāka kā, piem.,
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bazaltam. Pamatu veido parasti no cm bie-

zas cementbetona kārtas, izlietojot apm. 200 kg ce-

menta uz 1 m 3gatava betona. Guldijuma kārtu ie-

rīko no smilts ap cm biezumā, un šuvas pa-

rasti aizlej ar bitumenozu javu. Cementa java gul-
dijuma kārtas ierīkošanai un šuvu aizpildīšanai
lietota retāk. Pie veco makadama šoseju pārbū-
vēm kā pamatu izlieto veco šķembu segu.

Neskatoties uz keramita segu lielo izturību un

ļoti maziem uzturēšanas izdevumiem, segu samērā

augstā būvizmaksa ir galvenais šķērslis, kas kavē

šīs segas plašāku pielietošanu. Keramitakmeņu se-

gas 1 m
2,

neieskaitot pamatu, izmaksā mūsu naudā

ap Ls 15, kamdēļ daudzos gadijumos izrādās par

izdevīgāku būvēt cementbetona vai asfalta segas.

Čechoslovakijā klinkeru segu būvniecība sāku-

sies pirms apm. 70 g., un tagad šo segu kopplatība
sasniedz 600.000 m

2.
Neskatoties uz samērā lielo

akmeņu bagātību valstī, klinkeru segas būvētas

diezgan plašos apmēros, parasti uz šķembu maka-

dama vai apgriezta bruģa pamata. Cementbetonu

pamata izbūvei lieto reti. Klinkerus, kuru parastie
izmēri 20X10X7 cm, gulda uz 2+3 cm biezas

smilts kārtas, plakani, izlietojot uz 1 m 2 ap

gab. Šuvu aizpildīšanai lieto smilti, bet bitumeno-

zo saistvielu un cementjavas lietošana nav izplatīta.

Polijā klinkeru segu kopgarums pārsniedz 600 km,
un tās būvētas tādos apvidos, kur maz ceļu būvēm

derīgu akmeņu. Daudzas klinkeru segas būvētas

jau pirms pasaules kara un vēl tagad labi kalpo sa-

tiksmei ar maziem remonta izdevumiem, lai gan

tās būvētas uz smilts kārtas, neliekot izturīgāku pa-

matu. Novērojumi rādijuši, ka šādas segas piemē-
rotas ceļiem, kur kustības apmēri nepārsniedz apm.

1000 tonnas diennaktī. leviešoties motorsatiksmei

un pieaugot kustības apmēriem, klinkeru segu būv-

niecība ievērojami modernizējusies un radušies iz-

turīgāki segu veidi. 1928. g. Polijas valdība sūtija

uz Vakareiropu inženierus mācīties klinkeru ražo-

šanas procesu, lai varētu nostādīt šo nozari uz mo-

dernākiem pamatiem. Kopš 1932. g. arī uzsākta pla-
šāka klinkeru fabrikācijas modernizēšana un uzla-

bojusies klinkeru kvalitāte. Tagad klinkeru segas
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uz šķembu makadama pamata ar labiem panāku-
miem lieto uz jauktas kustības ceļiem, kur kustības

apmēri sasniedz 2000 t diennaktī.

Krievijā klinkeru segu būvniecības jautājumam

pēdējā laikā veltīta liela ievērība. Patlaban Krie-

vijā, ar akmeņiem nabadzīgos apvidos, darbojas
vairākas lielas klinkeru fabrikas, kuru skaitu pare-

dzēts vēl palielināt, saskaņā ar plaši pasākto ceļu
būves programu. Krievijā līdz šim ražotie klinkeri

gan nav tik augstvērtīgi kā citās valstīs ražotie,
kas izskaidrojams ar primitivāku fabriku iekārtu.

Tā, piem., pēc pastāvošiem noteikumiem I šķiras
klinkeriem jāuzrāda spiedes pretestība 1000 kg/cm

2

,

II šķiras — 700 kg/cm
2

un 11l šķ. — 400 kg/cm
2

.

Arī

sikstības un citu īpašību ziņa klinkeri ir mazvēr-

tīgāki. Klinkeru segu piemērotības noskaidrošanai

dažādiem satiksmes apstākļiem, sākta mēģinājumu

ceļu būve, pielietojot dažādus segas izveidojumus.

Jautājums par klinkeru pielietošanas iespējamī-
bām mūsu ceļu būvniecībā pacēlies jau agrāk, bet

konkrēti ierosinājumi radušies pēdējā laikā, sakarā

ar pasākto ķieģeļrūpniecības reformēšanu un pār-
veidošanu uz modernākiem pamatiem. Kā jau ag-

rāk minēts, klinkeru segu būvniecība attīstijusies

tādās zemēs, kas nabadzīgas ar ceļu būvei derī-

giem akmeņiem. Arī Latvija nav bagāta ar tādiem

akmeņiem, jo mums nav lielu granita vai citu cie-

tas sugas akmeņu krājumu iežu veidā, kā daudzās

citās zemēs, tomēr pie mums gandrīz visur, izņe-
mot nedaudzus apvidus, atrodami laukakmeņi, da-

žās vietās pat lielākā daudzumā. Tas dod iespēju

akmeņus plaši pielietot ceļu būvniecībā, izmantojot
cietāko sugu akmeņus smagāka tipa segu būvei.

Tamdēļ klinkeru segām pie mums, tāpat kā daudzās

citās valstīs, jāiztur liela konkurence ar cementbe-

tona un asfalta segām. Techniskā ziņā modernie

klinkeru segu būvveidi dod labus atrisinājumus un

no augstvērtīgiem klinkeriem veidotās segas uz-

skatamas visumā par līdzvērtīgām cementbetona

un asfalta segām.

Pētijumi rādijuši, ka no mūsu bagātīgiem māla

krājumiem dažas šķirnes (devona un kvartārie māli)

labi piemērotas klinkeru ražošanai
1

.
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Lai gūtu pilnīgāku ieskatu par mūsu māla klinke-

ru īpašībām, A/S. „Ķieģelnieks" 1938. g. nosūtija
Polijas „Prysieka Stara" fabrikai mūsu Tūjas ap-

kārtnes mālu, no kura izgatavoti bruģa klinkeri

sausveida presēšanas ceļā. L. U. Inženierkonstruk-

ciju pētīšanas institūtā izdarītie pētijumi liecina par

šo klinkeru visai augsto kvalitāti. Tā, piem., ūdens

uzsūkšanas spēja tiem nepārsniedz 1 svara %, til-

puma svars šķietamā porozitate 1,9+
2,15%, īpatnējais svars īstā porozitate

spiedes pretestība 1645-H665 kg/cm
2

,

lie-

ces pretestība 235+265 kg/cm
2

. Vienīgi klinkeru

šķautņu izturība, kā to rāda iepriekšējie novēroju-

mi, liekas būt diezgan maza, bet šī īpašība uzska-

tama par visai svarīgu, jo pie mums vēl jārēķinās

ar diezgan intensivu pajūgu kustību, kamdēļ iespē-
jama klinkeru šķautņu drupšana. Šinī ziņā klinkeru

kvalitāti gan iespējams uzlabot, attiecīgi pieskaņo-

jot ražošanas procesu.

Lai praktiski pārliecinātos par klinkeru kvalitāti,
Šoseju un zemes ceļu departaments izbūvējis 1938.

gada vasarā uz Rīgas-Bauskas šosejas (km

9,500) parauga segu. Segas pamats veidots no do-

lomitšķembu makadama, ap 18 cm biezumā, kura

virsa nolīdzināta ar 2,5 cm biezu cementa javas
kārtu. Šāds segas būvveids, uz šķembu makadama

pamata, uzskatams par mūsu apstākļiem piemēro-
tāko, jo pārbūvējot šķembu šosejas, to segu var iz-

mantot kā pamatu klinkeru segai. Klinkeri iebru-

ģēti plakani uz 2 cm biezas smilts kārtas un šuves

aizpildītas ar asfalta javu. Uz 1 m 2izlietots ap 45

gab. klinkeru. Segas izmaksa, ieskaitot visus ma-

teriālus un darba spēku, bet neieskaitot klinkeru

cenu, ir apm. Ls 7 par m
2.

Ārzemēs izgatavoto pa-

rauga klinkeru izmaksu nevar pieņemt par atbilsto-

šu segas kopizmaksas kalkulācijai, bet noteikt Lat-

vijā ražoto klinkeru cenu visai grūti, jo mums trūkst

piedzīvojumu šinī nozarē. Šī jautājuma atrisinā-

šana prasa komplicētas kalkulācijas, kas neietilpst
ceļu būvētāju kompetencē. Lai klinkeru segas at-

taisnotos saimnieciski, to izmaksai būtu apmēram

jālīdzinās cementbetona un asfalta segu izmaksai.

Cementbetona segu būvizmaksu, kura visumā

daudz neatšķiras no attiecīga tipa asfalta segu iz-
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