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ANOTĀCIJA 

 

Promocijas darbu „Ar alumīntermīta metodi metinātu dzelzceĜa sliežu savienojumu            
izpēte” izstrādājis Sergejs Mihailovs inženierzinātĦu doktora grādu iegūšanai. Darba 
zinatniskais vadītājs ir Dr.sc.ing., asoc.profesors Dijs Sergejevs.   

Pēdējos gados uz Latvijas dzelzceĜa biežāk notikuši sliežu lūzumi salaidumos, kas 
metināti ar alumīntermīta metodi. Katru gadu tiek atklāti no 3 līdz 4 lūzumiem sliežu 
salaidumos, kas metināti ar šo metodi.  

Darba mērėis ir ar alumītermīta metodi metinātu dzelzceĜa sliežu savienojumu izpēte 
un ieteikumu izstrādāšana metināšanas procesu tehnoloăijas uzlabošanai, lai nodrošinātu  ar 
alumīntermīta metināšanu savienotu tilpumrūdīto sliežu lūzumu samazināšanos. 
Promocijas darbā izpētīti ar alumīntermīta metodi metinātie dzelzceĜa sliežu savienojumi.  

Noteikta metāla struktūra un  ėīmiskais sastāvs metinājumu savienojumā. 
Veikta no izlauztajām metinājumu salaidnēm Ħemtā metāla metalogrāfiskā analīze un 

metāla stiprības izmēăinājumi.  
Konstatēti cēloĦi, kas izraisa sliežu savienojumu metinājumu lūzmus Latvijas 

dzelzceĜā. 
Piedāvāts spriegumu noteikšanas modelis alumīntermīta metinātajā salaidumā ar 

galīgo elementu metodi. 
 Izstrādāti ieteikumi tilpumrūdīto sliežu alumīntermītmetināšanas procesu tehnoloăijas 

uzlabošanai.  
Pētījumu rezultāti ieviesti praksē Latvijas dzelzceĜā. 
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1. PROMOCIJAS DARBA AKTUALIT ĀTE  
 
CeĜu saimniecības tehniskajā kompleksā vienlaidu ceĜš ir smagi noslogota dārga 

konstrukcija, kuras uzturēšanai un ekspluatācijai tiek izlietoti lieli finansu, tehniskie un 
cilvēku resursi. 

Vienlaidu ceĜa neatĦemama sastāvdaĜa ir sliedes un to metinātie salaidumi. Pret sliežu 
metinātajiem salaidumiem tiek izvirzītas, tādas pat prasības kā pret parastajām sliedēm. 
Vienlaidu ceĜa kopējais kalpošanas laiks ir tieši atkarīgs no tā konstrukcijas elementu 
ilgmūžīguma; pie kam vieni no visatbildīgākajiem šīs konstrukcijas elementiem ir sliežu 
metinātie salaidumi. 

Mūsdienās sliežu metināšana tiek veikta ar elektrokontakta un alumīnijtermīta 
metodēm. Elektrokontakta metināšana ir sevi pietiekoši labi parādījusi pie sliežu savienošanas 
garsliedēs rūpnīcas apstākĜos un ceĜa posmos. Pētījumi, kas tiek veikti daudzās valstīs, rāda, 
ka mūsdienās pielietojamā elektrokontaktu metināšanas tehnoloăija ar nepārtrauktu sliežu 
apkausēšanu nodrošina nepieciešamo stiprības līmeni to metinātajos savienojumos, 
izmantojot dažādu marku sliežu tēraudu.  

Pēdējos gados uz Latvijas dzelzceĜa biežāk notikuši sliežu lūzumi salaidumos, kas 
metināti ar alumīntermīta metodi (ATM). Katru gadu tiek atklāti no 3 līdz 4 lūzumiem sliežu 
salaidumos, kas metināti ar šo metodi. 

Uz Latvijas dzelzceĜa ik gadu tiek sametināti ar elektrokontakta metodi (EKM) vairāk 
nekā 7000 sliežu salaidumu, bet ar ATM – ap 2000 salaidumu. 

Ar EKM metinātajos garsliežu salaidumos lūzumi notiek retāk par vienu reizi gadā, 
kas ir krietni mazāk par lūzumu skaitu, kas notiek ar ATM metinātajos salaidumos. Tas 
liecina par salaidumu, kas metināti ar EKM, augtāku drošumu un izturību.  

ATM pielietošana sliežu metināšanai izskaidrojama ar to, ka pie, tās ceĜu posmi tiek 
aizĦemti ievērojamu mazāku laiku, kā arī sakarā ar EKM pielietošanas sarežăītību pie 
salaidumu metināšanas uz pārmijām. 

Sliežu metināto salaidumu izturības un ekspluatācijas īpašību kompleksa izpēte 
parādīja, ka mūsdienās pielietojamā ATM metināšanas tehnoloăija vairumā gadījumu 
nenodrošina konstruktīvās izturības nepieciešamo līmeni. Metinātā salaiduma metālā veidojas 
metināšanas rakstura defekti, kas noved pie salaidumu darbmūža saīsināšanās un to 
lūzumiem, remontdarbu izmaksu palielināšanās un vilcienu kustības drošības pazemināšanās. 
Krievijā uzskata, ka ATM nenodrošina salaidumu pietiekamu stiprību un tilpumrūdītu vietas 
pastiprina ar sešcaurumu uzliktĦiem. Uz Latvijas dzelzceĜa ar ATM metinātās salaidumu 
vietās uzliktĦus neuzstāda. 

Ir Ĝoti aktuāli izstrādāt zinātniski pamatotu un drošu tilpumrūdītu sliežu metināšanas 
tehnoloăiju ar ATM pielietošanu, kas nodrošinātu šuves un it īpaši sliedes metāla termiskās 
ietekmes zonā (TIZ) stiprību, kā arī šuvju termiskās apstrādes metodes pēc metināšanas. 
Pētījumi par šo tematiku Latvijā līdz šim laikam nav veikti. 

 
2. DARBA ZINĀTNISKĀ NOZĪME  

 
- Atklāta rinda defektu no izgatavotājrūpnīcas pienākošo sliežu metālā. Konstatēts, ka 

rūpnīcas defektu klātbūtne metālā pie sliežu metināšanas noved pie metināto salaidumu 
priekšlaicīgas lūšanas. 

- Izpildīta sliedes un ar ATM metinātās šuves metāla struktūras un ėīmiskā sastāva 
salīdzinošā analīze. Atklāts, ka metinātās šuves metāls iegūst lielgraudainu struktūru 
(ievērojami lielgraudaināku nekā sliedes pamatmetālam), kas būtiski pazemina sliežu 
metināto savienojumu stiprību. 
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- Konstatēts, ka termīta maisījums satur dzelzs oksīdu daĜiĦas, kuru ăeometriskie izmēri 
vairāk nekā divas reizes pārsniedz attiecīgo tehnoloăiju ieteiktos izmērus, kas kalpo par 
šėērsli to pilnīgai dezoksidācijai termīta maisījuma degšanas laikā. Kā sekas, 
nedezoksidējošies oksīdi nonāk šuves metālā kā nevēlami ieslēgumi un pazemina tā stiprību. 

- Veikta no lūzušiem metinātiem salaidumiem Ħemtā metāla metalogrāfiskā analīze, 
kuras rezultātā tika atklāts, ka par sagruvuma iemesliem ir kalpojusi poru, ieslēgumu, flokenu 
un plaisu klātbūtne, pie kam ne tikai metinātās šuves, bet arī termiskās ietekmes zonas (TIZ) 
metālā. 

- Veikta sliežu alumīntermīta metināšanas tehnoloăisko īpatnību uz Latvijas dzelzceĜa 
analīze, kuras rezultātā konstatēts, ka metinātās šuves kvalitāti būtiski ietekmē pat 
nenozīmīgas novirzes no ieteiktajām tehnoloăijām: savienojamo sliežu asu nesakrišana, 
spraugas lielums salaidumā, kausēšanas formas uzstādīšanas pareizība, sametināmo sliežu 
iepriekšējās uzkarsēšanas ilgums, tīăeĜa uzkarsēšanas režīma neievērošana, sliežu novirze 
metinātā salaiduma sacietēšanas procesā u.c., kā arī personāla profesionālisms. 

- Piedāvāts spriegumu noteikšanas modelis alumīntermīta metinātajā salaidumā ar 
galīgo elementu metodi, kas Ĝauj Ħemt vērā dažādu temperatūras un spēka faktoru iedarbību 
uz šuves un TIZ metālu. 

 
3. DARBA PRAKTISK Ā NOZĪME 

 
Uz veikto pētījumu pamata izstrādāti ieteikumi par metināšanas procesu tehnoloăijas 

uzlabošanu, lai nodrošinātu ar alumīntermīta metināšanu savienotu tilpumrūdīto sliežu 
lūzumu samazināšanos. Pētījumu rezultāti ieviesti praksē uz Latvijas dzelzceĜa. 

 
4. DARBA APROBĀCIJA 

 
Konferencēs 

 
1. S.Mihailov, D. Sergejev. “ SURFACING OF FROG CORE” , 48-starptautiska zinātniska 

konference, Rīga; RTU,2007  
2. С.Михайлов, Д.Сергеев. „Продление службы срелочных переводов методом 

наплавки остряков и рамных рельсов”. IV международная научно-практической 
конференция. Белоруссия. г.Гомель (БелГУТ); 2007. 

3. С.Михайлов, ”Об эфективности шлифования рельсов на Латвийской железной 
дороге” , Kонференция молодых ученых Литвы-Наука-будущее Литвы, Вильнюс, 
VGTU, 2007.  

4. С.Михайлов. "Термитная сварка рельсов на Латвийской железной дороге” и 
"Наплавка остряков и рамных рельсов железнодорожных стрелочных переводов”.5-
ая международная конференция МЕТ-2007 Металлы, сварка и порошковая 
металлургия", Юрмала, .2007. 

5. С.Михайлов, Д.Сергеев. „Проблемы алюмино-термитной сварки рельсов” 8-ая 
международная научно-техническая конференция  «Новые материалы и технологии: 
порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, 
СВАРКА», Белоруссия, 2008. 

6. С.Михайлов, Д.Зайцев. „Анализ факторов влияющих на изломы термитных стыков 
рельсов” V Международно техническая конференция TRANS-MECH-ART, MИИТ, 
Mосква, 2008. 

7. D. Sergejevs, А.Savickijs, S.Mihailovs. „ Анализ свойств рельсовых стыков сваренных 
алюминотермитной сваркой”, 49-starptautiska zinātniska konference, Rīga; RTU.2008  
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5. DARBA STRUKTŪRA 
 

Darbs sastāv no ievada, 5 nodaĜām, literatūras saraksta un pielikumiem.  
Ievads satur promocijas darba tēmas aktualitātes pamatojumu, darba mērėa, 

zinātniskās novitātes un praktiskā nozīmīguma formulējumus.  
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5.1. Problēmas aktualitāte. Darba mērėis un pētījuma uzdevumi  

 
Pirmaj ā nodaĜā izanalizēti vienlaidu ceĜa ekspluatācijas apstākĜi un aprēėināti spēki, 

kas rodas garsliedēs pie apkārtējās vides temperatūras izmaiĦām kopš sliežu uzlikšanas un 
metināšanas brīža uz ceĜa, Ħemot par piemēru šo darbu veikšanu uz Latvijas dzelzceĜa. 

Vienlaidu ceĜa darba apstākĜu galvenā atšėirība no parastā posmveida ceĜa darba 
apstākĜiem ir tāda, ka garsliedēs darbojas ievērojami garenspēki, ko izsauc temperatūras 
izmaiĦas. Temperatūras spēku Nt sliedēs aprēėina pēc formulas:  

Nt = kF∆t,  kN                                                 (1) 
 
kur F  – sliedes šėērsgriezuma laukums, cm2; 
      ∆t – garsliedes temperatūras izmaiĦas attiecībā pret tās uzlikšanas temperatūru              
              intervāls, oC; 
        к - koeficents, kurš rāda, ka pie sliedes temperatūras izmaiĦām par 1 grādu, spriegumi  

    tajos izmainās uz 0,25 kN/cm2.  
 

Garsliežu uzlikšanas temperatūra uz Latvijas dzelzceĜa ir noteikta +25(±5)0C. 
Tādējādi, sliežu uzlikšanas maksimālā temperatūra ir +30 0C. Ir zināms, ka vasaras laikā 
sliede sasilst par +20 0C augstāk par gaisa temperatūru, bet ziemas laikā sliežu temperatūra ir 
par -5 0C zemāka par gaisa temperatūru. Pēc Latvijas dzelzceĜa datiem, aprēėinātā gaisa 
temperatūra ziemā pieĦemta -35 0C. Tādējādi, ziemas laikā sliežu temperatūras izmaiĦu 
maksimālais intervāls sastāda ∆tmax зим.= 70 0C. Šajā gadījumā lielums Nt max зим., aprēėināts 
pēc formulas (1), garsliedēm, kas sastāv no P65 tipa sliedēm ar šėērsgriezuma laukumu           
82.7 cm2, sastādīs 1447,25 kN. 

Sliežu temperatūras izmaiĦas garsliedēs tikai par 1 0C ir cēlonis temperatūras spēka Nt 
darbībai ceĜa, kas P65, P50 un UIC60 tipa sliedēs sastāda attiecīgi 20,68 кN, 16,50 kN, un 
19,18 kN. Temperatūras spēka Nt = f(∆t) izmaiĦas parādītas 1.zīm. 

 

 
1.zīm. Temperatūras spēka Nt = f(∆t) izmaiĦas grafiks atkarībā no sliežu temperatūras. 

 
Ziemā garsliedes lūzums metinātā salaiduma zonā var nolikt nozīmīgu temperatūras 

stiepes spēku iedarbībā. Lūzuma vietā izveidojas sprauga, no kuras lieluma ir atkarīga 
vilcienu kustības drošība (2.zīm.). 
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2.zīm. Spraugas noteikšanas aprēėinātā shēma garsliedes lūzuma vietā: 
Nt – temperatūras garenspēks; λi  – spraugas lielums garsliedes pārrāvuma vietā. 

 
Spraugas maksimālais lielums būs garsliedes pārrāvuma gadījumā pie sliedes 

minimālās temperatūras tmin min. Spraugas lielumu starp sliežu galiem nosaka pēc formulas: 
 

λR65 =0,010 x ∆ti
2                                                             (2) 

 
R65 tipa sliedes pie ∆tmax зим.=70 oC spraugas lielums sastādīs λi R65 = 49 mm. SaskaĦā 

ar normatīviem, kas ir spēkā uz Latvijas dzelzceĜa, pēc sliedes lūzuma atklāšanas līdz tās 
nomaiĦai tiek atĜauta tikai viena vilciena caurlaide ar ātrumu, ne lielāku par 5 km/h un ar 
paradītāju pie nosacījuma, ka lūzuma vietas sarežăīts raksturs un tā atrodas spīlēs. Ar ATM 
metinātie salaidumi lūzumu gadījumos, kā likums, veido sarežăītus „S” veida lūzumus (3. 
zīm.). 

 

 
3. zīm Ar ATM metināta sliežu salaiduma „S” veida lūzums. 

 
 

Sliežu metināto salaidumu „S” veida lūzumi var novest par pie ritošā sastāva 
noiešanas no sliedēm. 

Pēdējos gados sliežu metināšanas ar ATM tehnoloăisko procesu pētījumi tiek veikti 
Krievijā. Zinātnieks R.A.KoroĜovs izpētīja strukturālo sastāvdaĜu izmaiĦu likumsakarības 
šuvē un termiskās ietekmes zonā, kas nosaka sliežu metināto salaidumu stiprību. ViĦš 
izstrādāja aprēėina metodi temperatūras lauku, atdzesēšanas ātrumu un metāla struktūras 
novērtēšanai atkarībā no metināšanas ar ATM tehnoloăiskajiem parametriem (siltuma jauda, 
kas tiek ievadīta sliedē pie uzkarsēšanas; uzkarsēšanas un tehnoloăiskās pauzes ilgums; 

λi 
Nt   

Metinātā salaiduma 
lūzuma vieta 

Nt  
DzelzceĜa sliede DzelzceĜa sliede 
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ielejamā termīta metāla temperatūra; apkārtējās vides temperatūra) un pamata un termīta 
materiālu ėīmiskā sastāva. 

Zinātnieks B.Malkins aprakstīja dažādus termītu maisījumu sastāvus, pieveda 
metināšanas termīta aprēėina metodiku, kā arī izpētīja dzelzceĜa sliežu salaidumu 
termītmetināšanas tehnoloăiju. 

J.Genkins izstrādāja sliežu diferencētas termiskās apstrādes pēc metināšanas 
tehnoloăiju. Tā ietver sevī visa sliežu metinātā salaiduma sasildīšanu ar vidējas frekvences 
strāvām ar speciālu induktoru palīdzību un galviĦas metāla piespiedu atdzesēšanu ar gaisa-
ūdens maisījumu. 

 
5.2. Sliežu tērauda īpatnību analīze un sliežu defekti, kas radušies izgatavošanas 

laikā rūpnīcā 
 
Otraj ā nodaĜa izanalizētas sliežu tērauda īpatnības un sliežu defekti; kas radušies pie 

to izgatavošanas rūpnīcā. 
2001. gadā Krievijā ieviests standarts P 51685-2000 „DzelzceĜa sliedes. Vispārējie 

tehniskie noteikumi”, bet Eiropā ir spēkā standarts EN – 13674-2003 „DzelzceĜi – ceĜš – 
sliedes”. Šie standarti attiecas uz dzelzceĜa sliedēm, kas domātas posmveida un pārmiju 
ražošanai.  

Sliežu tērauds satur 0,7-0,8% oglekĜa un tas ir tērauds ar sliktu metināmību.  
Veicot no izgatavotājrūpnīcas pienākošo sliežu ieejas analīzi, atklāta rinda sliežu 

tērauda iekšējo defektu: 
- aksiālā porainība (4.,zīm., a)); 
- sēra aksiālā likvācija (4.zīm., b)); 
- nemetāliskie ieslēgumi sliežu tēraudā (4.zīm., c)) u.c. 

 

а)     b)     c)      
4. zīm. Sliežu tērauda iekšējie defekti: 

a) virsmas mikrostruktūra satur lielu un vidēju plāksnīšu perlītu x 300; b) koncentrēta tiešā 
sēra likvācija sliedes makrostruktūrā; c) metāla mikrostruktūra silikāta nemetāliskā ieslēguma 

vietā; fosfora likvācija x100. 
 

Uz dzelzceĜa nonākošo sliežu vizuālā apskate parādīja, ka sliedēm ir velmēšanas un 
sasilšanas rezultātā iegūti virsmas defekti: 
- virsmas gareniskās plaisas (5.zīm., a)); 
- garozas uzlocīšanās, aizlējumi (5.zīm., b)); 
- nospiedumi (iespiedumi) (5.zīm., c)); 
- ierāvumi (5.zīm., d)) u.c. 
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а)   b)  

c)     d)  
5.zīm. DzelzceĜa sliežu virsmas velmēšanas defekti: 

a)velmēšanas plaisas uz sliedes galviĦas sānu virsmas; b)velmēšanas garoziĦas un aizlējumi 
uz sliedes galviĦas rites virsmas; c)lokāls iespiedums sliedes pēdā;  d)ierāvumi sliedes 

galviĦā, iegūti pārdedzināšanas rezultātā. 
 

Sliežu defektus, kas ietekmē to metināšanas kvalitāti, pēc izcelsmes var sadalīt 2 
veidos: defekti, kas rodas pie sliežu ražošanas un defekti, kas rodas to ekspluatācijas gaitā. Par 
to liecina dzelzceĜa sliežu defektu analīze, kas veikta 2. nodaĜā. 

 
 

5.3. Alumīntermīta sliežu metināšana  

 
Par cik metināšanas tehnoloăija, pielietojot ATM, pamatojas uz izkausētā metāla 

siltuma, kas radies termītu maisījumu pašizplatījošās termoėīmiskās degšanas reakcijas 
rezultātā, izmantošanu, trešajā nodaĜā detalizēti izpētīta uz Latvijas dzelzceĜa pielietojamā 
metināšanas tehnoloăija, izmantojot ATM, un izanalizēti metināšanā pielietojamie 
komponenti. 

Termīta maisījumam degot, notiek sekojošas ėīmiskās reakcijas, ko pavada nozīmīga 
daudzuma siltuma izdalīšanās: 

 
Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3 + [Q kalorijas siltuma];                              (3) 
3 FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3 + [Q kalorijas siltuma];                             (4) 

 
kur:  Fe  – termīta dzelzs (55-56% pēc svara); 
       Al2O3 – sārĦi (44-45%), alumīnija oksīds ar mazu īpatnējo svaru; 
       Q  – izdalītais siltums – kalorijās. 
 

Termītu maisījumu sadegšana notiek reakcijas kamerā (tīăelī) 1, pēc kam izkausētais 
metāls nonāk metināšanas kamerā 7 (6.zīm.). 
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6.zīm. Sliežu alumīntermītmetināšanas shēma: 

1 – termīta maisījums reakcijas kamerā (tīăelī); 2 – izkausējamais aizbāznis; 3 – ielietnes 
kanāls; 4 – skalošanas kamera; 5 – ugunturīga forma; 6 – metināmās sliedes; 7- metināšanas 

kamera. 
 

Pie metināšanas ar ATM ar termīta metālu aizpilda starpsalaiduma spraugu. Metāls, 
nonākot no tīăeĜa metināšanas formā izkausētā stāvoklī ar temperatūru 2400...2600 oC, 
sakarsē sliežu galus līdz apkušanai un sametinājās ar tiem vienā veselā. Metinātā sliežu 
savienojuma darba procesā uz ceĜa salaiduma termīta metāls tiek pakĜauts tādām pat 
dinamiskām iedarbēm kā sliežu tērauds, kam piemīt salīdzinoši augstākas mehāniskās 
īpašības. 

Plāvas skābekĜa bilances izmainīšanās par 1% izsauc atbilstošas izmaiĦas termīta 
kaloritātē par 23 kkal/kg. Lai nodrošinātu pilnīgu izkušanu un vienmērīgāku siltuma 
izplatīšanos pa visu metāla tilpumu, dzelzs oksīdu daĜiĦu izmēram jābūt ne lielākam par 5 mm 
un ne mazākam par 0,3 mm. Kā parādīja tālākie pētījumi, uz Latvijas dzelzceĜa pielietojamo 
termītu porcijās dzelzs oksīdu izmēri sasniedz 10 mm, bet dažreiz arī vēl vairāk. 

Termīta porcijas svaru aprēėina tā, lai iegūtā termīta metāla būtu pietiekami, lai 
aizpildītu spraugu starp sliežu galiem un izveidotu pielējumu. Uz Latvijas dzelzceĜa 
metināšanu ar ATM veic, izmantojot starpliešanas metodi pēc vācu firmas „Elektro-Thermit” 
tehnoloăijas. Ėīmisko elementu saturs šuvē, tehnoloăija un aprīkojums metināšanai ar ATM 
sertificēti saskaĦā ar Eiropas standartu sliežu alumīntermītmetināšanas EN – 14730. 

Ar ATM sametināto sliežu salaidumu kvalitāti uz Latvijas dzelzceĜa kontrolē vizuāli, 
ar defektoskopēšanu un pārbaudīt sametinātos paraugus uz statisko ielieci spiednēs ar paraugu 
novešanu līdz lūzumam. 

Pirms laušanas ar alumīntermītu metinātie sliežu salaidumi jāpakĜauj sliedes un 
metinātā salaiduma vietas metāla cietības pārbaudei punktos, kas parādīti 7.zīm. a. 

а)       b)  
7.zīm. Alumīntermīta salaiduma cietības mērīšana (a); statisko izmēăinājumu shēma sliedēm 

ar metinātu salaidumu, kas izpildīts ar alumīntermīta metināšanas metodi (b). 



 15 

Sliedes metāla cietībai termiskās ietekmes zonās (TIZ) 50 mm attālumā no salaidumu 
ass katrā pusē jābūt ne zemākai par rādītāju, kas par 25% atšėiras no metināmo sliežu 
pamatmetāla cietības. 

Statisko pārbaudījumu veikšanai sametināto paraugu uzstāda spiednē uz diviem 
balstiem ar attālumu 1000 mm starp tiem un pieliek slodzi P sliedes galviĦai tieši šuves vidū, 
kā parādīts 7. zīm., b. Metāla virsmai lūzumā jābūt gaišai, bez pārkarsēšanas pēdām un bez 
porām, gāzes pūšĜiem, nesakusumiem un sārĦu ieslēgumiem. 

Metinātā salaiduma parauga sagraujošajai slodzei un ielieces lielumam, kas ir atkarīgi 
no sliežu tipa un to nolietojuma pakāpes, jāatbilst uz Latvijas dzelzceĜa noteiktajām, kas 
norādītas 1. tabulā. 

1.tabula 
 

Statisko pārbaudījumu normas sliedēm ar alumīntermīta metodi metinātiem 
savienojumiem. 

Metināmo sliežu tips Slodze uz sliedes galviĦu 
lūšanas momentā, kN 

Sliedes ielieces lielums 
metinātās šuves centrā, mm 

P65, 60E1 
P50 

1372 
980 

14 
14 

 
Sliedes metāla īpašības galvenokārt nosaka tā struktūru, kas ir atkarīga no tērauda 

ėīmiskā sastāva, tā kausēšanas tehnoloăijas un izgatavošanas apstākĜiem.  
 

5.4. Ar alumīntermīta metodi metināto bojāto sliežu salaidumu metāla pētījumi   

 
Ceturtaj ā nodaĜā izpētītas ar ATM metināto bojāto sliežu salaidumu metāla, izĦemta 

no Latvijas dzelzceĜa bezsalaidĦu garsliedēm, īpašības. 
Tērauda mikrostruktūras izpētīšanai tika veikti no lauztajiem ar ATM metinātiem 

salaidumiem izĦemtā materiāla metalogrāfiskie pētījumi. Pētījumi tika veikti RTU DzelzceĜa 
transporta institūta laboratorijā.  

Slīpējumu izgatavošanai tika izmantots Francijā izgatavots firmas PRESSI-
TAVERNOLLES profesionālais aprīkojums. Sliežu metāla metalogrāfiskie pētījumi tika 
veikti ar firmas Carl Zeiss datorizētā analizatora palīdzību, izmantojot attēlu apstrādes 
programmas „Image Expert Pro” un „Image Expert Sample”. 

Pētījumu veikšanai tika izgrieztas tampletes no lauzto ar ATM metināto sliežu 
salaidumu dažādiem šėēlumiem, izmantojot no Latvijas dzelzceĜa bezsalaidĦu garsliedēm 
izĦemtos bojājumu paraugus (8.zīm.). 
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8. zīm. Ar ATM metinātais lauztais sliežu salaidums, izĦemts no ceĜa posmā  

Sarkandaugava – MangaĜi 2008. gadā. 
 

Tampletu izgriešanas procesā metāls tika bagātīgi dzesināts ar šėidrumu, lai 
neitralizētu griešanas procesā rodošās paaugstinātas temperatūras ietekmi uz tampletu metāla 
struktūru. No tampletiem tika izgatavoti slīpējumi. Ar mikroskopa palīdzību polarizētā gaismā 
tika noteikta poru un ieslēgumu klātbūtne metālā. Pēc slīpējuma virsmas kodināšanas ar 5% 
slāpekĜskābes šėīdumu tika noteikta parauga metāla struktūra. 

Pētījumi parādīja, ka gan šuves, kas metināta ar ATM (9.zīm., a)), gan TIZ metālā 
(9.zīm., b)) ir novērojami poru un ieslēgumu sakopojumi.  

 

а)  b)  
9. zīm. Ieslēgumi un poras ar ATM metināta salaiduma metālā: 

a) termīta šuves zonā x 100; b) sliedes galviĦas TIZ metālā x 100. 
 

Metinātās šuves mikrostruktūras pētījumi parādīja, ka šuves metālam ir lielgraudaina 
perlīta-ferīta struktūra (10.zīm., a)), bet sliedes pamatmetāla struktūrai ir sīkdispersijas 
raksturs (10.zīm., b)), kas ir tipisks sliežu pamatmetālam. Antizodiametriskas formas graudi 
atšėiras cits no cita ar formu un izmēriem. Tas viss norāda uz nepilnām fāzu pārvērtībām pie 
kristalizācijas.  
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а)  b)  
10. zīm. No salaiduma, metināta ar ATM, Ħemta kodināta slīpējuma metāla mikrostruktūra: 

a)metinātās termīta šuves zonā x 200; b) sliedes pamatmetālā x 200. 
 

SaskaĦā ar EN–13674-1:20003 un GOST ‘P51685–2000, sliedes nedrīkst saturēt 
makrostruktūras neviendabīgums (plankumaino likvāciju, garozas uzliekumus, baltos un 
tumšos plankumus, melnumus, dobumus, metālisku svešėermeĦu un sārĦu ieslēgums u.tml.). 
Šādu neviendabīgumu klātbūtne padara sliežu tēraudu spējīgu uz ātru sabrukšanu un iekšējo 
defektu attīstīšanos.  

Metāla ėīmiskais sastāvs sagruvušajos alumintermīta salaidumos atbilst standartu 
prasībām, bet dažos gadījumos novērota nenozīmīga oglekĜa, silīcija, hroma un mangāna 
normas pārsniegšana, kas praktiski maz ietekmē metinātā salaiduma metāla mehāniskās 
īpašības. 

Kā parādīja pētījumi, par lūzuma cēloĦiem kalpo stiepjošie temperatūras spēki, ko 
izsauc garsliedes atdzišana, kā arī defektu klātbūtne metinātā salaiduma metālā un ritošā 
sastāva dinamiskā iedarbība. 

 
5.5. Ar alumīntermīta metodi metināto sliežu salaidumu īpašību pētījumi   

 
Piektajā nodaĜā pievesti sliežu salaidumu, kas ar ATM metināti Jelgavas ceĜu 

distancē, īpašība pētījumi. Pie metināšanas tika ievērotas visas Eiropas standarta EN-14730 
prasības. Sliežu metināšanai tika izmantoti firmas Elektro-Thermit materiāli, aprīkojums un 
tehnoloăija. Metināšanai tika izmantotas ĥižĦijtagilas metalurăiskajā kombinātā (Krievija) 
ražotās sliedes, no kurām 4 pāri – R65 markas un 2 pāri – P60E1-T markas sliedes. Tika 
metinātas arī Donoveckas metalurăiskajā rūpnīcā (Austrija) ražotās sliedes U1C60 – 2 pāri. 
Divi sametinātie salaidumi tika pakĜauti termiskai apstrādei ar uzkarsēšanu līdz 710 oC un    
850 oC. Tālāk ar sliedēm ar alumintermīta salaidumiem tika veiktas sekojošas darbības: 
- metināto salaidumu vizuāla apskate ar mērėi pārbaudīt tajos redzamu ārējo bojājumu 

klātbūtni; 
- ultraskaĦas defektoskopija, lai atklātu iekšējos defektus metinātos salaidumos un 

termiskās ietekmes zonā (TIZ); 
- metāla cietības noteikšana uz sliedes galviĦas virsmas metinātās šuves zonā, termiskās 

ietekmes zonās un pamatmetāla zonās; 
- noteiktas slodzes un izlieču augstumi, pie kuriem notika sliežu lūzumi to metinātajos 

salaidumos, veicot statiskos izmēăinājumus ar presi; 
- metāla ėīmiskā sastāva noteikšana metinātajās šuvēs; 
- sliežu pamatmetāla ėīmiskā sastāva noteikšana; 
- ieslēgumu un plaisu atklāšana un metāla struktūras noteikšana ar mikroskopa palīdzību, 

izmatojot sagatavotus slīpējumus, kas izgriezti no metinātajām šuvēm, kā arī no TIZ un no 
sliedes pamatmetāla; 

- atliku spriegumu noteikšana sametinātā sliedē. 
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Metāla cietība uz sliedes galviĦas virsmas metinātās šuves zonā un TIZ ir zemāka par 
pamatmetāla cietību kā UIC60 tipa sliedēs, tā arī T1 kvalitātes kategorijas P65 tipa sliedēs. 
Metāla cietība, kas izmērīta metinātās šuves TIZ apgabalā 50 mm attālumā no šuves centra, ir 
būtiski zemāka par pamatmetāla cietību uz sliedes galviĦas. Kā parādīja pētījumi, sliedes 
galviĦas metāla zemā cietības vērtība TIZ apgabalā atĜauj pieĦemt, ka pie dinamiskām 
iedarbībām uz sliedi palielinās nosliece uz lūzumiem šajās vietās. Ar ATM metināto sliežu 
lūzumu analīze parādīja, ka tieši punktos A un B (skat. 11.zīm.) notiek plaisu aizmešanās, 
kuras kĜūst par salaiduma lūšanas iemeslu. 

 
11. zīm. Austrijā ražotās sliedes UIC60 metāla cietība.  

 
PakĜaujot statiskai pārbaudei sliežu paraugus ar šuvēm, sametinātām ar ATM, tika 

konstatēts, ka 75% paraugu salaidumu lūzumi notika tāda spēka darbības rezultātā, kura 
lielums bija par 10...20% mazāks par normatīvās slodzes lielumu. 

Visu paraugu metināto šuvju metālā un sliežu pamatmetālā pie polarizētās gaismas 
tika atklāta nemetālisku ieslēgumu klātbūtne (12.zīm., a)). Piektajā nodaĜā veiktie ar ATM 
metināto salaidumu pētījumi parādīja, ka salīdzinājumā ar sliedes galviĦu metinātās šuves 
kakliĦa metālam ir perlīta-ferīta maisījuma struktūra ar pietiekami sasmalcinātu graudainību 
(12.zīm., b)). 

 

а)    b)  
12. zīm. Nemetāliskie ieslēgumi metinātās šuves metālā sliedes galviĦas apgabalā x 100 (a); 

metinātās šuves kakliĦa metāla mikrostruktūra x 200 (b) 
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Lai noteiktu ar ATM pie gaisa temperatūras +10 oC metinātu sliežu salaidumu metāla 
stiprības īpašības, tika veikti paraugu izmēăinājumi uz pārrāvumu. Paraugi izmēăināšanai bija 
izgatavoti no tilpumrūdītu P60E1-T markas sliežu metāla. SaskaĦā ar EN-13674 prasībām uz 
stiprību tika pārbaudīti: 
- sliedes galviĦas pamatmetāls; 
- ar ATM metinātas šuves metāls sliedes galviĦā; 
- metāls ar ATM metinātās šuves termiskās ietekmes zonā (TIZ) sliedes galviĦā, zonā ar 

viszemāko cietību; 
- metāls ar ATM metinātās šuves TI zonā sliedes pēdā, zonā viszemāko cietību. 

Paraugu, izgatavotu no sliedēm ar šuvēm, metinātām ar ATM, izmēăinājumu uz 
pārrāvumu rezultātā atklāts, ka ar ATM metināto šuvju un TIZ metāla stiprības robeža ir par 
6...30% zemāka par sliedes stiprības robežu piegādes stāvoklī. Vienā no pārbaudītajiem 
paraugiem sliedes stiprības robeža piegādes stāvoklī izrādījās zemāka par normatīvo lielumu. 
SaskaĦā ar EN-13674, sliedes P60E1-T, izgatavotas no 350HT markas tērauda, normatīvajai 
stiprības robežai jābūt ne mazākai par 1175 N/mm2. 

Tā kā sliežu taisnošanas procesā izgatavotājrūpnīcā sliedēs rodas augsti iekšējie 
spriegumi, kuri uzklājas uz spiegumiem, ko izsauc temperatūras izmaiĦas, un uz dinamiskiem 
spriegumiem, kas rodas pie ritošā sastāva virzīšanās, piektajā nodaĜā ar galīgo elementu 
metodes palīdzību aprēėināts iekšējo spriegumu lielums sliedēs, kas rodas pie ritošā sastāva 
virzīšanās. Aprēėiniem tika izmantota programma COSMOSWORKS. 

Aprēėina mērėis – spriegumu noteikšana Р_60Е1-Т markas tilpumrūdītā sliedē, kurā 
ir alumīntermīta metinātā šuve, un Ħemot vērā 1 mm dziĜa izrāvuma slodžu ietekmi uz 
riteĦpāra rites virsmu, kā arī pie ārējās vides temperatūras izmaiĦām no +25 līdz -25 grādiem 
un dažādiem piekrauto un tukšo vagonu ātrumiem. Aprēėinos tiek Ħemts vērā vagona svars un 
sliežu ceĜa elementu svari. Aprēėinu precizēšanai tiek Ħemtas vērā arī  kontaktu vietas: ritenis 
– sliede, sliede – spaile, sliede – paliktnis (13. zīm.). 

а)         b) 
 

13. zīm. Kontaktu vietas: a)ritenis – sliede, sliede – spaile; b)sliede – paliktnis  
 
Vertikālie spēki tiek pārsūtīti uz riteĦa – sliedes kontaktu vietas un  līdzsvarojas ar 

reakcijām sliedes – paliktĦa kontaktu plankumos (13. zīm.,b)). 
Sliedes galīgo elementu modeli nostiprināja atbalsta plašu laukumu zonās, kur tā 

pārvietošanās ierobežojās vertikālā virzienā un šėērsvirzienā, bet tā gali tika nostiprināti 
vertikālā un garenvirzienā (14. zīm.).  

 

sliede – spaile 

ritenis – sliede 

sliede – paliktnis 
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14. zīm. Р_60Е1-Т sliedes galīgo elementu modeĜa  

nostiprinājuma shēma 
  

Sliedes galīgo elementu modelī detalizēti tika Ħemtas vērā konstrukcijas ăeometriskās 
īpatnības iespējami precīzākam saspriegti – deformēta stāvokĜa aprēėinam. 

Aprēėina modeĜa galvenie raksturlielumi un tam pieliekamās slodzes norādītas 2. 
tabulā, bet riteĦa – sliedes kontaktu vietas  ăeometriskie parametri parādīti 15. zīm.  

 

 
15. zīm. RiteĦa – sliedes kontaktu vietas ăeometriskie parametri  

 
 
 

 
2. tabula 

Apr ēėinu modeĜa raksturojums 
Sliežu ceĜa elementa ăeometriskie izmēri  

 
 

1. Sliedes tips Р_60Е1-Т 

2. Sliedes maksimālais garums, L max, m 1,640 

3. Sliedes minimālais garums, Lmin, m  1,2 

4. Kontakta laukumu izmēri, mm                 No riteĦa  15. zīm. 
                                                 No spailēm  60х15 

5. RiteĦa – sliedes kontakta vietas plankuma laukums, Srs, m
2 0.00026 

6. Sliedes – spailes kontakta vietas laukums  Sss, m
2 0.00090 

7. Sliedes – paliktĦa kontakta  plankuma laukums, Ssp, m
2 0.021 

Slodzes, kas darbojas uz sliedi  

1. Tukša vagona riteĦa – sliedes statiskā slodze  Qrs, kN  125 
2. Spailes – sliedes statiskā slodze  Qss, kN 15 
3. RiteĦa – sliedes maksimālā dinamiskā slodze   

- no tukša vagona, Qdt, kN 
- no piekrauta vagona ar izrāvumu uz riteĦpāra  Qdp , kN 
 

 3. tabula 
297,8 
620,6 
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Vagona kustības ātruma ietekme uz sliedes un riteĦa ar 1 mm dziĜu izrāvumu dinamisko 
mijiedarbību parādīta 3. tabulā.  

 3. tabula 
Vagona kustības ātruma ietekme uz sliedes un riteĦa ar 1 mm dziĜu izrāvumu 

dinamisko mijiedarb ību  
Vagona kustības 
ātrums (m/s) 

Spēka maksimālais lielums trieciena momentā   
(kN) 

Tukšs vagons Piekrauts vagons 
0 22,8 104,5 
1 136,1 251,3 
2 170,2 316,4 
5 297,8 367,2 
10 271,3 620,6 
20 276,6 604,9 

 
Aprēėinos Ħemam vērā, ka sliede Р_60Е1-Т izgatavota no 350HT markas tērauda. 

Tērauda 350HT stiprības robeža ir [σ]в = 1175МPа. Tēraudam 350HT aprēėina slodzēm 
pieĜaujamos spriegumus pieĦemam vienādus ar: [σ]т = 449 МPа. 

SaskaĦā ar dabā veiktā eksperimenta rezultātiem sliedes bez alumīntermīta šuves 
ieliece vidēji sešos dabā veiktos izmēăinājumos sastādīja 6,8 mm pie 500 kN slodzes.  

Izmantojot elastības moduli, vienādu ar E= 2.1е11 Pа, modeĜa ieliece sastādīja 1.9 
mm. Vertikālās pārvietošanās grafiks un epīra parādīti 16. zīm. Starpība starp eksperimentālo 
un analītisko ielieci sastādīja - 72 %.  

 
16. zīm. Vertikālās pārvietošanās grafiks un epīra pie 500 kN slodzes, Е=2.1е11 Pа 

 
Lai pietuvinātu dabas eksperimenta rezultātu ar sliedes ielieci 6,8 mm pie 500 kN 

slodzes analītiskajam, aprēėinos pieĦemam elastības moduli, vienādu ar 0,58е11 Pа. Šajā 
gadījumā aprēėinātā ieliece ir  6,77 mm un  starpība starp eksperimentālo un analītisko ielieci 
sastāda mazāk par - 0,5 %. Vertikālās pārvietošanās grafiks un epīra parādīti 17. zīm.  

 
 

17. zīm. Vertikālās pārvietošanās grafiks un epīra pie 500 kN slodzes,  
Е=0,58е11 Pа 
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Lai relatīvi novērtētu sliedes  ar šuvi ielieci, tika veikta modeĜa iestatīšana. 
Parauga alumīntermīta metinātās šuves forma un šėērsgriezums pie dabas pārbaudēm 

parādīti 18. zīm 
 
 

а)  b)  
18. zīm. Ar  alumīntermīta metodi metināts sliežu salaidums:  

 а) sānskats; b) metinātā šuve šėēlumā А-А  
 
Р_60Е1-Т sliedes galīgo elementu modelis 1200 mm garumā ar alumīntermīta 

metinātšanas šuvi un tā noslogojuma shēma parādīta 19. zīm 
 

 
 

 
19.zīm. Р_60Е1-Т sliedes galīgo elementu modelis 1200 mm garumā  ar alumīntermīta 

metinātšanas šuvi un tā noslogojuma shēma 
 

Veiktie dabas pārbaudījumi ar 1200 mm garo Р_60Е1-Т tipa sliedi ar alumīntermīta 
metināto šuvi parādīja, ka vidējā pieliekamā slodze sastādīja  1347,7 kN pie vidējās izlieces 
11,5 mm. 

Lai atainotu sliedes bez šuves ielieci dabas eksperimentā, pieĦemam elastības moduli, 
vienādu ar  0,79е11 Pа, un tad pie slodzes 1347,7 kN ieliece sastādīja 11,2 mm. Starpība starp 
eksperimentālo un analītisko ielieci sastāda mazāk par - 0,5 %. Vertikālās pārvietošanās 
grafiks un epīra parādīti 20. zīm 

P 

Metināšanas  
šuve 

Sliedes 

A А 

8mm 

60 mm 
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20. zīm. Vertikālās pārvietošanās grafiks un epīra sliedei bez alumīntermīta  šuves  pie  

1347,7 kN slodzes un 11,2 mm ielieces 
 

Pie garsliedes sasilšanas vasaras periodā tajā rodas temperatūras garenvirziena spiedes 
spēki, bet pie atdzišanas ziemā – stiepes spēki. Garenvirziena spiedes spēki pie augstām 
temperatūrām rada ceĜa noturības zaudējuma briesmas. 

Aprēėinu rezultātā noskaidrots, ka izmainoties temperatūras intervālam (∆t = 0 oC, 
temperatūras izmaiĦas nav), t.i., pie garsliedes uzlikšanas temperatūras ekvivalentie spriegumi 
ar ATM metinātā salaidumā ir un tie sastāda (21.zīm.): 
- sliedes galviĦā – 30 MPa; 
- sliedes kakliĦā – 50 MPa; 
- termiskās ietekmes zonā „pēdā” – 10 MPa. 

а)  

b)  
21.zīm. Aprēėinu spiegumi metinātā salaidumā pie temperatūras +25 oC: 

a) ekvivalentie spriegumi; b) pārvietošanās pa Y asi. 
 

Aprēėinu rezultātā noskaidrots, ka izmainoties temperatūras intervālam (∆t = 50 oC), 
attiecībā pret garsliedes uzlikšanas temperatūru, ekvivalentie spriegumi ar ATM metinātā 
salaidumā sasniedz šādus lielumus (22.zīm.): 
- sliedes galviĦā – 180 MPa; 
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- sliedes kakliĦā – 160 MPa; 
-     termiskās ietekmes zonā „pēdā” – 140 Mpa.  
 

а)  

b)  
22. zīm. Aprēėinu spriegumi metinātā salaidumā pie temperatūras -25 oC: 

a) ekvivalentie spriegumi; b) pārvietošanās pa Y asi. 
 

Spriegumu aprēėini sliedē P60E1-T ar alumīntermīta šuvi pie temperatūras slodžu un 
slodzes no riteĦpāra 1 mm dziĜa izrāvuma iedarbības tika veikti pie 2 vertikālās slodzes 
variantiem - pie tukša un pie piekrauta vagona. Aprēėins tika veikts pie sliedes temperatūras 
pazemināšanās līdz -25 oC. 

Pie vertikālās dinamiskās slodzes pārvietošanas sliedes ass virzienā no metinātās šuves 
līdz balstam par 250 mm garu kopējo attālumu tika iegūti šādi 5 bīstami riteĦa-sliedes 
kontakta punkti pie 1 mm dziĜa izrāvuma, piekrauta vagona un pie sliedes temperatūras 
izmaiĦas ∆t = 50 oC: 

1) uz metinātās šuves TIZ; 
2) uz sliedes un TIZ robežas; 
3) starp balsta (paliktĦa) un metinātās šuves asīm; 
4) uz sliedes un balsta (paliktĦa) robežas; 
5) virs balsta (paliktĦa). 

Pētījumi parādīja, ka pie temperatūras -25 oC un riteĦa ar 1 mm dziĜu izrāvumu 
iedarbības uz sliedi ievērojami palielinās spriegumu līmenis sliedes galviĦas savienojumā ar 
kakliĦu (420 MPa), kas var izsaukt plaisu veidošanos sliedē (23.zīm.). 
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               Ekvivalentie spriegumi 420 MPa  
                  (tuvi plūstamības robežai ) 
    

23.zīm. Vertikālā slodze starp balsta (paliktĦa) un metinātās šuves asīm 
 

Maksimālie ekvivalentie spriegumi sliedē no norādītajām slodzēm rodas, ritenim 
uzbraucot termiskās ietekmes zonai. Spriegumi pie tam maksimāli pieaug un ievērojami 
pārsniedz plūstamības robežu (430 MPa) sliedes galviĦas un kakliĦa savienojuma zonā un 
pašā sliedes kakliĦā (460...680 MPa) (24.zīm.). 

 
                    Ekvivalentie spriegumi 460...681 MPa  
                           (pārsniedz plūstamības robežu ) 

 
24.zīm. Vertikālā slodze uz metinātās šuves TIZ 

 
6. SECINĀJUMI 

 
1. Pētījumi parādīja, ka atsevišėām P65 un P601E1-T marku sliedēm, ko piegādā 

ĥižĦetagilas rūpnīca, piemīt vesela rinda iekšējo defektu: 
- nemetālisko ieslēgumu klātbūtne, poru, zemgarozas pūšĜu, flokenu un iekšējo 
kristalizācijas plaisu sakopojumi; 
- dažu sliežu tēraudam ir pārkarsēta metāla struktūra ar lielu un vidēja plāksnīšu perlītu, 
kam raksturīga krasa stiprības un plastiskuma pazemināšanās; 
- mērījumi parādīja, ka ir sastopamas sliedes, kuru metāla izturība uz galviĦas ir zemāka 
par normatīvo vērtību; atsevišėos tilpumrūdīto P65 tipa sliežu iecirkĦos ir augsti atliku 
spriegumi, kas saistīti ar to labošanu pēc rūdīšanas. 

Šie un rinda citu sliežu tērauda slēpto defektu kalpo par iemesliem lūzumiem metinātajos 
salaidumos un TIZ pie metināšanas ar alumīnijtermīta un elektrokontakta metodēm. 

2. Pie sliežu metināšanas ar ATM, kas izpildīta pēc Elektro-Thermit tehnoloăijas un 
izmantojot tās aprīkojumu un termīta maisījumu, sastopami sekojoši trūkumi: 
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- metinājuma šuvē iekĜūst silikātu ieslēgumi no aprīkojuma; 
- 50 mm attālumā no metinātās šuves centra metāla cietība pazeminās līdz 210...230  

HB, kas ir zemāka par minimālo cietību 350 HB, kādu nosaka standarti EN-13674 un 
GOST P51685-2000; 

- metinātajā šuvē un alumīnijtermīta salaiduma TIZ metālam ir lielgraudaina perlīta-
ferīta struktūra, kam raksturīga strauja stiprības un plastiskuma īpašību 
pazemināšanās; 

- metināto sliežu paraugu statiskie izmēăinājumi parādīja, ka 75% gadījumu salaidumu 
lūzumi notikuši 1200...1300 kN liela spēka, kas ir mazāks par normatīvo slodzi           
1372 kN, iedarbības rezultātā. 

3. Pārbaudot uz stiprību sliežu paraugus un sliedes, sametinātas ar ATM, tika atklāts, ka 
metinātās šuves un ar ATM metinātā salaiduma TIZ metāla, stiprības robeža sastāda 
892...1081 N/mm2, kas ir par 10...24% zemāka par parastās sliedes stiprības robežu 
(1173...1204 N/mm2). 

4. Iegūtie spriegumu aprēėinu rezultāti parādīja, ka pie sliedes temperatūras pazemināšanās 
līdz pat -10 oC spriegumi sliedēs ar ATM metinātiem salaidumiem sasniedz 180 MPa. 
Taču pie -25 oC temperatūras un 1 mm dziĜa izrāvuma klātbūtnes ievērojami 
paaugstinājās spriegumu līmenis sliedes galviĦas savienojumā ar kakliĦu (420 MPa), kas 
var izsaukt plaisu veidošanos sliedē. Maksimālie ekvivalentie spriegumi no norādītajām 
slodzēm sliedē rodas pie riteĦa uzbraukšanas uz termiskās ietekmes zonu. Spriegumi pie 
tam maksimāli pieaug un ievērojami pārsniedz plūstamības robežu (430 MPa) sliedes 
galviĦas savienojuma zonā ar kakliĦu un pašā sliedes kakliĦā (460...480 MPa). 

5. Statisko pārbaudījumu rezultātā iegūtie alumīntermīta salaidumu parametri dod pamatu 
apstiprināt, ka ar elektrokontakta metodi metinātie salaidumi ir plastiskāki par 
salaidumiem, kas metināti ar ATM, un spējīgi izturēt lielākas statiskās slodzes. 

6. Veicot alumīntermīta metināšanu, nepieciešams: 
- pirms metināšanas sliežu galus uzkasēt līdz 1000 oC un kontrolēt temperatūru ar 

tāltermometru un karsēšanas ilgumu; 
-  metināšanas darbu laikā garsliedēs ar hidrauliskā savilcējaparāta palīdzību fiksēt 

attālumu starp metināmo sliežu galiem līdz  pilnīgai metinātā salaiduma atdzišanai; tas 
īpaši jāievēro pazeminātas temperatūras periodā ziemas laikā; 

- lai sasmalcinātu graudus šuves un TIZ metālā, veikt tā termisko apstrādi, uzkasējot 
līdz temperatūrai, augstākai par kritisko (AC1); 

- ieteicams veikt izmaiĦas instrukcijā par alumīntermīta metināšanu uz Latvijas 
dzelzceĜa, kurā noteiktas sagraujošā spēka vērtības pie statiskajām pārbaudēm ar 
paraugu novešanu līdz lūzumam un paraugu izlieces augstumi pirms sagrūšanas 
momenta; 

- sagatavojot aprīkojumu pirms metināšanas, izslēgt iespēju metināšanas zonā nonākt 
termīta maisījuma iepriekšējās degšanas produktiem; 

- pirms silikātu pusformu uzstādīšanas metināšanas vietā pārbaudīt to iekšējās virsmas 
uz atslāĦojumu klātbūtni, lai šuves metālā nenonāktu ieslēgumi, kas negatīvi ietekmē 
tā kvalitāti; 

- metināšanas aprīkojumu un termīta maisījumu glabāt sausās un apkurināmās telpās pie 
gaisa temperatūras ne zemāk par +15 oC, bet pie metināšanas darbu sagatavošanas 
sargāt aprīkojumu un termīta maisījumu no mitruma nokĜūšanas tajos. 

7. Nepieciešams veikt iepērkamo sliežu galveno parametru ieejas kontroli. 
8. Zemo temperatūru periodā (gaisa temperatūra zem 0 oC) garsliežu metināšanai galvenajos 

ceĜos pēc iespējas nepielietot alumīntermīta metināšanu, bet izmantot pārvietojamās 
sliežu metināmās mašīnas, kas nodrošina sliežu kvalitatīvāku un drošāku metināšanu. 
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9. Nepieciešams veikt lūzušo salaidumu metalogrāfiskos pētījumus, lai precizētu lūzumu 
konkrētos iemeslus. 
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