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Ievads

Atskaitē apkopoti dati par inženierģeoloģiskiem izpētes darbiem ielas

rekonstrukcijai, Daugavpils pilsētā, Daugavas ielā (skat. piel. Nr. 3.1.).

Darbi veikti pēc SIA „SKA projekts” pasūtījuma (līgums Nr. 52 – 2013 – Ģ no

01.12.2013), saskaņā ar sekojošiem LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem:

1. Nr. 168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99

“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” (pieņemti, Rīgā 2000.gada 2. maijā

(prot. Nr. 20 11.§.);

2. Nr. 376 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01

“Būvklimatoloģija”” (pieņemti, Rīgā 2001.gada 23. augustā (prot. Nr. 39

8.§.);

3. Nr. 520 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 “Ģeotehnika.

Būvju pamati un pamatnes”” (pieņemti, Rīgā 2001.gada 18. decembrī (prot.

Nr.61 9.§.).

Darbu mērķi:

1. Veikt lauka izpētes darbus, veicot urbumus un grunts paraugu noņemšanu, to

dziļumu un skaitu saskaņojot ar pasūtītāju un augšminētiem MK noteikumiem;

2. Veikt grunts paraugu analīzi, lai noteiktu grunšu fizikāli-mehāniskās īpašības;

3. Pēc lauka darbu un paraugu analīžu rezultātiem, novērtēt izpētītās teritorijas

inženierģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos būvniecības apstākļus, un to

piemērotību projektējamās būves būvniecībai un ekspluatācijai.
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1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Lauka darbu metodika

Lauka darbu gaitā izurbti astoņi urbumi līdz 2,00 – 3,00 m dziļumam ar kopējo

metrāžu 20,50 metru. Urbumu vietas projektējamās būves teritorijā tika izvietotas

saskaņā ar LR apstiprinātām LBN 005-99 prasībām un projekta tehnisko uzdevumu,

tās saskaņojot ar „Pasūtītāju” ievērojot pazemes komunikāciju izvietojumu un citus

apstākļus. Urbumu izvietojuma plāns ir pievienots pielikumā Nr. 3.2.

Urbšanas darbi veikti galvenā inženierģeologa V. Mihailova vadībā.

Lauka izpētes darbu un laboratorijas datu rezultātu apstrādi un atskaites

sagatavošanu veicis inženierģeologs A. Mihailovs. Inženierģeoloģiskās izpētes

kvalitātes kontroli, atskaites pārbaudi veica sertificēts ģeotehniķis V. Ventaskrasta

(būvprakses sertifikāta Nr. 20-6644).

1.2. Teritorijas ģeoloģija un hidroģeoloģija

No ģeomorfoloģiskā viedokļa izpētītā teritorija ietilpst Austrumlatvijas

zemienes Jersikas līdzenumā. Teritorijas reljefs ir nelīdzens.

Teritorijas ģeoloģisko griezumu līdz 3,00 m dziļumam veido kvartāra

tehnogēnie nogulumi, kas ir pārstāvēti ar asfaltbetonu ceļa klātnē un uzbērtu smilti

sajauktu ar augsni ceļa malās. Zem asfaltbetona seguma lielākajā daļā teritorijas ieguļ

dolomīta vai granīta šķembu slānis. No 0,17 – 0,60 tehnogēnie nogulumi pārsvarā ir

pārstāvēti ar uzbērtu sīkgraudainu līdz vidēji graudainu smilti, slāņa augšdaļā ar

būvgružu, šķembu un oļu piejaukumu, vietās slāņa vidusdaļā ar nelielu augsnes

piejaukumu.

Izpētes darbu laikā pastāvīgs gruntsūdens līmenis līdz 3,00 m dziļumam netika

atklāts.

1.3. Teritorijas inženierģeoloģiskie būvniecības apstākļi

Projektējamā ceļa seguma būvlaukuma teritorijas, inženierģeoloģisko apstākļu

sarežģītības pakāpe, saskaņā ar spēkā esošām CN – pirmā.

Teritorijas reljefs ir nelīdzens. Grunšu raksturojumi doti pēc urbšanas un

laboratorijas analīžu rezultātiem. Inženierģeoloģisko griezumu līdz 3,00 m dziļumam

veido sekojošie inženierģeoloģiskie elementi (IĢE):
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 Tehnogēno nogulumu slānis (IĢE – 1a-i) – ir atklāts no zemes virspuses.

Slānis ir pārstāvēts ar dažāda veida un saguluma pakāpes nogulumiem:

o (IĢE – 1a) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu smilti ar augsnes

piejaukumu, vietām ar oļu vai būvgružu piejaukumu. Slānis ir

mazmitrs, sablīvējies.

o (IĢE – 1b) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu smalku smilti pirmā un

astotā urbumu rajonos līdz 0,60 – 0,65 m ar nelielu oļu piejaukumu.

Slānis ir mazmitrs, sablīvējies, piektā, sestā un astotā urbumu rajonos,

līdz 0,60 – 0,80 m dziļumam – sablīvēts.

o (IĢE – 1c) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu vidēji rupju smilti. Slānis ir

mazmitrs, sablīvējies.

o (IĢE – 1d) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu vidēji rupju smilti, ceturtā

urbuma rajonā sajauktu ar augsni ar būvgružu piejaukumu. Slānis ir

mazmitrs, nesablīvējies.

o (IĢE – 1e) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu smalku smilti ar augsnes

piejaukumu un vidēji rupju smilti ar augsnes un būvgružu piejaukumu.

Slānis ir mazmitrs, sablīvējies.

o (IĢE – 1f) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu putekļainu smilti. Slānis ir

mazmitrs, sablīvējies, septītā un astotā urbumu rajonos līdz 1,00 – 1,40

m dziļumam – sablīvēts.

o (IĢE – 1g) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtiem būvgružiem ar smilts un

augsnes piejaukumu. Slānis ir mazmitrs, sablīvējies

o (IĢE – 1h) – slānis ir pārstāvēts ar asfaltebtonu.

o (IĢE – 1i) – slānis ir pārstāvēts ar uzbērtām, dolomīta un granīta

šķembām. Slānis ir mazmitrs, sablīvēts.

Maksimāli atsegtais slāņa biezums – 3,00 m.

Grunšu fizikāli-mehāniskās īpašības ir apkopotas Tabulā Nr. 1.
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Grunšu fizikāli-mehāniskās īpašības

Tabula Nr.1.

IĢE Grunšu
nosaukums

Grunšu
daļiņu

blīvums
p5, g/cm3

Normatīvais
blīvums

pn, g/cm3

Konsistence
IL

Porainības
koeficents

e

Filtrācijas
koeficents
Kl, m/d

Normatīvā
saiste

Cn, kPa

Normatīvais
iekšējās

berzes leņķis
φn

Deformācijas
modulis E

Mpa

Piezīmes
R0(kg/cm2)
Rs(MPa)

1a

Uzbērta grunts,
mazmitra

sablīvējusies
(smilts ar augsni
un būvgružiem)

- 1,70 - - - - - - 0,80

1b

Uzbērta grunts,
mazmitra

sablīvējusies
(smalka smilts)

- 1,80 - - - 2,0 - 17 1,70

1c

Uzbērta grunts,
mazmitra

sablīvējusies
(vidēji rupja

smilts)

- 1,90 - - - 4,0 - 22 1,90

1e

Uzbērta grunts,
mazmitra,

sablīvējusies
(smilts ar
augsnes

piejaukumu)

- 1,80 - - - - - - 1,00

1f

Uzbērta grunts,
mazmitra,

sablīvējusies
(putekļaina

smilts)

- 1,75 - - - 1,0 - 10 1,80

1g

Uzbērta grunts,
mazmitra,

sablīvējusies
(būvgruži ar

smilti un augsni)

- 1,90 - - - - - - 1,60

1i

Uzbērta grunts,
mazmitra,
sablīvēta

(dolomīta/
granīta šķembas)

- 2,00 - - - - - 40 2,50

1.4. Secinājumi un ieteikumi

1. Teritorijas inženierģeoloģiskie apstākļi ir samērā vienkārši. Inženierģeoloģisko

būvniecības apstākļu sarežģītības pakāpe – pirmā.

2. Grunšu fizikāli – mehāniskās īpašības ir apkopotas tabulā Nr. 1.

3. Hidroģeoloģiskie apstākļi, rekonstruējamās ielas būvlaukuma teritorijā, ir

labvēlīgi būvdarbu veikšanai. Pastāvīgs gruntsūdens līmenis pētījumu laikā,

līdz 3,00 m dziļumam netika atklāts.
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4. Par pamatni projektējamajam ceļa segumam var kalpot visas, sablīvējušās un

sablīvētās, uzbērtās gruntis, to fizikāli-mehānisko īpašību robežās, izņemot

slāņus ar augsnes piejaukumu, kuri ir ierobežoti piemēroti šim mērķim. Par

pamatni ceļa segumam nedrīkst izmantot nesablīvējušos slāņus.

5. Mālainas grunts (smilšainajām ir piemērojams koeficents 1,2) normatīvais

caursalšanas dziļums izpētītajā teritorijā ir:

 Ar maksimāli iespējamo atkārtošanās biežumu reizi 2 gados (varbūtība –

50%) – 1,01 m;

 Ar maksimāli iespējamo atkārtošanās biežumu reizi 10 gados (varbūtība –

10%) – 1,21 m;

 Ar maksimāli iespējamo atkārtošanās biežumu reizi 100 gados (varbūtība –

1%) – 1,31 m.
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2. Teksta Pielikumi
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2.1. Licence Nr. CS14ZD0411
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2.2. Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6644
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2.3. Urbumu katalogs

Urbuma Nr.

Urbumu koordinātas
LKS-92 Zemes

virsmas abs.
atz., m v.j.l.

Urbuma
dziļums, m

X Y

1 655475 196080 96,10 2,00

2 655651 196009 95,85 3,00

3 655889 195915 95,84 2,50

4 655251 195706 95,75 3,00

5 656488 195415 96,00 2,00

6 656535 195306 96,26 2,00

7 657204 194159 95,72 3,00

8 657289 194125 95,58 3,00
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Urbuma Nr. 1 apraksta žurnāls
Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 96,10 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1a 96,10 0,00 0,30 0,30
Uzbērta smilts sajaukta ar augsni un

oļiem; mazmitra; sablīvējusies
Sablīvējusies

2 1b 95,80 0,30 2,00 1,70

Uzbērta smalka smilts; mazmitra;

sablīvējusies; līdz 0,65 ar oļu

piejaukumu

Sablīvējusies
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Urbuma Nr. 2 apraksta žurnāls
Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 95,85 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1a 95,85 0,00 0,30 0,30
Uzbērta smilts sajaukta ar augsni;

mazmitra; sablīvējusies
Sablīvējusies

2 1c 95,55 0,30 0,80 0,50
Uzbērta vidēji rupja smilts; mazmitra;

sablīvējusies
Sablīvējusies

3 1d 95,05 0,80 1,20 0,40
Uzbērta vidēji rupja smilts; mazmitra;

nesablīvējusies
Nesablīvējusies

4 1c 94,65 1,20 1,50 0,30
Uzbērta vidēji rupja smilts; mazmitra;

sablīvējusies
Sablīvējusies

5 1e 94,35 1,50 2,40 0,90
Uzbērta smalka smilts ar augsnes

piejaukumu; mazmitra; sablīvējusies
Sablīvējusies

6 1f 93,45 2,40 3,00 0,60
Uzbērta putekļaina smilts; mazmitra;

sablīvējusies
Sablīvējusies
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Urbuma Nr. 3 apraksta žurnāls
Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 95,84 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1a 95,84 0,00 0,60 0,60

Uzbērta smilts sajaukta ar augsni ar

nelielu būvgružu piejaukumu;

mazmitra; sablīvējusies

Sablīvējusies

2 1g 95,24 0,60 1,50 0,90
Uzbērti būvgruži ar smilts un augsnes

piejaukumu; mazmitri; sablīvējušies
Sablīvējušies

3 1a 94,34 1,50 2,00 0,50
Uzbērta smilts, sajaukta ar augsni;

mazmitra; sablīvējusies
Sablīvējusies

4 1f 93,84 2,00 2,50 0,50
Uzbērta putekļaina smilts; mazmitra;

sablīvējusies
Sablīvējusies
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Urbuma Nr. 4 apraksta žurnāls

Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 95,75 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1a 95,75 0,00 0,50 0,50

Uzbērta smilts sajaukta ar augsni ar

būvgružu piejaukumu; mazmitra;

sablīvējusies

Sablīvējusies

2 1d 95,25 0,50 1,60 1,10

Uzbērta vidēji rupja smilts sajaukta ar

augsni ar nelielu būvgružu

piejaukumu; mazmitra;

nesablīvējusies

Nesablīvējusies

3 1e 94,15 1,60 2,00 0,40

Uzbērta vidēji rupja smilts ar augsnes

un būvgružu piejaukumu; mazmitra;

sablīvējusies

Sablīvējusies

4 1c 93,85 2,00 3,00 1,00
Uzbērta vidēji rupja smilts; mazmitra;

sablīvējusies
Sablīvējusies
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Urbuma Nr. 5 apraksta žurnāls

Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 96,00 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1h 96,00 0,00 0,25 0,25
Asfaltbetons; monolīts, no 0,15 m

sadēdējis

2 1b 95,35 0,25 2,00 1,75
Uzbērta smalka smilts; mazmitra;

sablīvēta, no 0,70 m sablīvējusies

Sablīvēta, no 0,70

m sablīvējusies
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Urbuma Nr. 6 apraksta žurnāls
Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 96,26 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1h 96,26 0,00 0,18 0,18 Asfaltbetons

2 1i 96,08 0,18 0,40 0,22
Uzbērtas granīta šķembas; mazmitras;

sablīvējušās
Sablīvējušās

3 1b 95,86 0,40 2,00 1,60
Uzbērta smalka smilts; mazmitra;

sablīvēta, no 0,80 m sablīvējusies

Sablīvēta, no 0,80

m sablīvējusies
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Urbuma Nr. 7 apraksta žurnāls
Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 95,72 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1h 95,72 0,00 0,12 0,12 Asfaltbetons

2 1i 95,60 0,12 0,30 0,18
Uzbērtas dolomīta šķembas;

mazmitras; sablīvējušās
Sablīvējušās

3 1h 95,42 0,30 0,34 0,04 Asfaltbetons

4 1i 95,38 0,34 0,60 0,26
Uzbērtas granīta šķembas; mazmitras;

sablīvējušās
Sablīvējušās

5 1f 95,12 0,60 3,00 2,40
Uzbērta putekļaina smilts; mazmitra;

sablīvēta, no 1,00 m sablīvējusies

Sablīvēta, no 1,00

m sablīvējusies
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Urbuma Nr. 8 apraksta žurnāls
Objekts: Ielas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Daugavpils, Daugavas iela

Urbšanas datums: 27.10.2014

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 95,58 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: pētījumu laikā netika atklāts

Nr.
P.k.

Slāņa
IĢE
Nr.

Slāņa
virsmas
abs. atz.

(m)

Slāņa iegulas
dziļums (m)

Slāņa
biezums

(m)
Slāņa inženierģeoloģiskais apraksts Grunts blīvums vai

konsistence
no līdz

1 1h 95,58 0,00 0,17 0,17 Asfaltbetons

2 1i 95,41 0,17 0,30 0,13
Uzbērtas dolomīta šķembas;

mazmitras; sablīvējušās
Sablīvējušās

3 1b 95,28 0,30 0,60 0,30
Uzbērta smalka smilts ar nelielu oļu

piejaukumu; mazmitra; sablīvēta
Sablīvēta

4 1f 94,98 0,60 3,00 2,40
Uzbērta putekļaina smilts; mazmitra;

sablīvēta, no 1,40 m sablīvējusies

Sablīvēta, no 1,40

m sablīvējusies
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3. Grafiskie pielikumi
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3.1. Objekta izvietojuma plāns kartē

Apzīmējumi:

Objekta atrašanās vieta
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3.2. Plāns ar urbumu izvietojumu (3 lapas)


