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Doel van het programma

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Overzicht van de mogelijkheden

Korte samenvatting van de mogelijkheden van het programma
PCSheetPileWall
Samenvatting van de mogelijkheden
Met behulp van dit programma kunnen de verplaatsingen en krachtsverdeling in een stalen damwand- of
betonnen diepwandconstructie worden berekend.
In onderstaande figuur is een indruk gegeven van de aanwezige opties in het programma.
 
Let op: Alle grootheden, zoals de eigenschappen van de damwand, ankers en belastingen,
gelden in principe voor de eenheidsbreedte m’.
 

 
Via het  achtereenvolges invoeren van verschillende bouwfaseen wordt de wijziging in maaiveldpeilen,
(grond)waterpeilen, verankeringen en belastingen in rekening gebracht.
Omdat het gedrag van de grond in het algemeen sterk niet-lineair gedrag vertoont is de krachtswerking in
de wand en verankeringen ook op niet lineaire wijze afhankelijk van de voorgaande bouwfasen (het
superpositiebeginsel is niet van toepassing).
 
Voor enige achtergronden betreffende het vakgebied der grondmechanica zie b.v.
GRONDMECHANICA
 
Onderstaande figuur geeft een beeld van de per bouwfase berekende momenten-, dwarskrachten- en
verplaatsingenverdeling.
 

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/GrondMechBoek.pdf
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In onderstaande figuur worden de water- en totale gronddrukken aan de linker- en rechterzijde per
bouwfase afgebeeld.
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De mogelijkheden van het programma op hoofdlijnen:
 
1. Peilen; zie verder bij diverse instellingen
Het programma heeft de mogelijkheid om de ligging van de damwand, ankers, grondlagen etc. volgens twee verticale
assenstelsels:
a. Verticale as naar beneden gericht. Het nulpunt is de bovenzijde van de damwand.
b. Verticale as naar boven gericht. Het nulpunt is overeenkomstig het NAP nulniveau (of het locaal geldende
systeem).
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2. Damwand; zie verder bij eigenschappen damwand
De damwand mag in verticale richting uit meerdere secties bestaan met verschillende waarden voor het
traagheids- en weerstandsmoment.
De standaard werkende breedte van de damwand is 1 m. Deze waarde kan echter verminderd worden,
waardoor o.a. gestaffelde damwanden kunnen worden gesimuleerd.

Verder kent het programma ook een ontwerpoptie waarbij de lengte van de damwand van een opgegeven
startlengte met een zekere stapgrootte door het programma verlengd wordt.
Voor de invoer van de eigenschappen van een damwand kunnen deze ontleend worden aan een
bijgeleverde bibliotheek met standaard damwandprofielen.
Het programma kan voor een combiwand, bestaande uit cirkelvormige stalen buizen met tussenliggende
standaard damwandprofielen, de doorsnede-eigenschappen door het programma worden berekend.
 
Standaard is de oriëntatie van de damwand in verticale richting; de optie is aanwezig om de damwand een
zekere helling t.o.v. de verticaal te geven.
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Let op!!
De damwand dient wel in zijn geheel ingebracht te zijn. De bouwfaseringen hebben alleen betrekking op
variërende maaiveld-, grondwaterpeilen, belastingen, ankers e.d.
De damwand is in zijn geheel bij alle bouwfaseringen volledig aanwezig.
Indien bij een zogenoemde Berlinerwand de invloed van de gefaseerd ingegraven tussenschotten ook in
rekening gebracht zou moeten worden, dan behoort dit niet tot het toepassingsgebied van het programma.
 
 
3. Maaiveld- en waterpeilen; zie verder bij maaiveld- en waterpeilen
Afhankelijk van de keuze onder diverse instellingen  kan het maaiveld per bouwfase verschillende vormen hebben:
 
a. Maaiveld: horizontaal en vlak

 
b. Maaiveld: hellend en vlak

 
c. Maaiveld: geknikt; bestaande uit n knikpunten en n-1 rechte lijnen (methode Culmann).
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Het programma heeft geen voorkeur omtrent wat er ter linkerzijde of rechterzijde van de damwand wordt
ingevoerd.
De ontgraving in de bovenstaande 3 figuren zou ook aan de rechterzijde van de damwand  plaats mogen
vinden.
 
Waterpeilen
Vanaf het ingevoerde grondwaterpeil vindt een hydrostatische drukopbouw naar beneden toe plaats.
Het volumieke gewicht van het grondwater is standaard 9.81 kN/m3, maar dit kan zonodig door de
gebruiker worden aangepast.
Per ingevoerde grondlaag kan t.o.v. het hydrostatische drukverloop eventueel een extra water over- of
onderdruk worden ingevoerd; mits deze optie onder diverse instellingen is ingeschakeld.
De onder- of overdrukken dienen ingevoerd te worden bij de grondeigenschappen

4. Verticale bovenbelastingen; zie verder bij verticale bovenbelastingen
Afhankelijk van de keuze voor het type maaiveld (zie onder het voorgaande punt 3.) kunnen verschillende
typen bovenbelastingen per bouwfase op het maaiveld ter linker- en/of rechterzijde van de damwand
worden ingevoerd:
 
a. Maaiveld: horizontaal en vlak of   b. Maaiveld: hellend en vlak
- gelijkmatig verdeelde bovenbelasting
- trapeziumvormige bovenbelasting
- Lijnlast
- Puntlast
- Willekeurig gevormde bovenbelasting
 
c. Maaiveld: geknikt; bestaande uit n knikpunten en n-1 rechte lijnen (methode Culmann).
- lijnlasten
- blokbelastingen
 
Verder kan op een willekeurige plaats op de damwand een verticale lijnlast worden ingevoerd.
Bij de berekening wordt rekening gehouden met het effect dat deze normaalkracht invloed heeft op de
grootte van de momenten in de damwand (2e orde effecten als gevolg van doorbuigingen van de damwand
).
 
5. Horizontale condities; zie verder bij horizontale condities
 
Per bouwfase kunnen de volgende horizontaal werkende zaken worden ingevoerd:
- ankers (of stempels) en eventueel ankerschot; voorspanning en een maximum draagvermogen kan

GrondEigenschappenNed.htm
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worden ingevoerd
- verende steunpunten
- starre steunpunten
- momenten werkend op zekere plaats op de damwand
- onderwaterbeton
- willekeurige horizontale belasting werkend op de damwand
 
 
6. Grondeigenschappen; zie verder bij grondeigenschappen
Afhankelijk van de keuze onder diverse instellingen  kunnen de sterkte- en stijfheidseigenschappen op
verschillende wijze worden ingevoerd.
- de gebruiker voert de wrijvingshoek en hoek van wandwrijving per grondlaag in; het programma
berekent hieruit de voor de berekening benodigde horizontale actieve, neutrale en passieve korreldruk
coëfficiënten (labda-waarden)
- de gebruiker voert rechtstreeks voor de berekening benodigde horizontale actieve, neutrale en passieve
korreldruk coëfficiënten (labda-waarden) in
Als gekozen is voor geknikte maaivelden (Culmann) of hellende vlakke maaivelden dan is de tweede optie
echter niet mogelijk.
Als hier voor bij diverse instellingen gekozen is dan kan het aantal grondlagen en de eigenschappen per
bouwfase verschillend zijn, anders is dit bij alle bouwfasen hetzelfde.
 
De stijfheid van de grond wordt weergegeven m.b.v. een beddingconstante. Deze beddingconstante kan in
waarde lineair verlopen over de dikte van een grondlaag.
Onder diverse instellingen kan gekozen worden voor een lineair verlopende stijfheid tussen de actieve en
passieve verplaatsing of niet lineair verloop.
Het effect van aardbevingen overeenkomstig Eurocode 8 kan in rekening worden gebracht.
 

lineair verlopende beddingstijfheid (enkele beddingconstante)
als alternatief voor het invoeren van de beddingconstante kan ook de grootte voor de horizontale strek worden
ingevoerd
 

GrondEigenschappenNed.htm
Aardbevingen.htm


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

11 / 234

niet constante waarde voor de beddingstijfheid; benadering door 3 rechte lijnen
invoer via 3 secanswaarden (k1, k2 en k3)
De waarden van 50% en 80% zijn de standaardwaarden; deze kunnen echter door de gebruiker gewijzigd
worden.
 
7. Invoergrootheden
De invoer van het programma is opgedeeld in de volgende onderdelen (klik op onderstaande figuur):

 
Voor de spanningscontrole worden zowel klassieke veiligheidscoëfficiënten als u.c.- waarden volgens
Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) ondersteund; zie bij Diverse instellingen.
 
zie verder ook:  theoretische achtergronden bij het programma
 
8. Diepwanden
M.b.v. de ingevoerde eigenschappen van een betonnen diepwand wordt door het programma de
gescheurde stijfheid van de diepwand bepaald. Naast het niet-lineaire grondgedrag wordt daarmee ook het
gedrag van de wand niet-lineair.
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Ondersteuning aanraakscherm
Het programma ondersteunt een aanraakscherm in plaats van en/of in aanvulling van de besturing m.b.v.
een muis.

M.b.v. de knop  (zie de statusbalk aan de onderzijde van het beeldscherm) kan een toetsenbord op
het beeldscherm worden geopend. Dit toetsenbord kan gebuikt worden om data in te voeren bij het gebruik
van een aanraak beeldscherm.
 
Grootte en plaats van de diverse schermen
De plaats van alle schermen in het programma op de monitor wordt bewaard. Als het betreffende scherm
opnieuw geopend wordt, dan wordt het scherm geplaatst op de bewaarde plaats.
Voor schermen, waarvan de afmetingen door de gebruiker aangepast kunnen worden, worden de
afmetingen ook bewaard. Dit zijn die schermen waarin de rechter onderhoek het volgende symbool is

weergegeven:   
Dit alles functioneert ook na een herstart van het programma.
 
Invoer van de gegevens
Begin bij de invoer van een nieuw probleem bij voorkeur eerst bij de menu-ingang ‘Diverse instellingen’.
Dit omdat de verdere benodigde data daar deels van afhankelijk is.
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Gebruik van de OK knop
Voor elk invoerscherm geldt dat de ingevoerde gegevens alleen bewaard worden nadat op de knop

 is geklikt. Het betreffende invoerscherm wordt daarmee tevens gesloten.
 
Gebruik van de Annuleer knop
Voor elk invoerscherm geldt dat de ingevoerde gegevens NIET bewaard worden als op de knop

 wordt geklikt.
Er wordt dan zekerheidshalve een waarschuwing getoond:

Het betreffende invoerscherm wordt bij bevestiging daarmee tevens gesloten.

Het klikken op de knop  (rechter bovenhoek van het betreffende invoerscherm) heeft de dezelfe

functie als de  knop. Er wordt dan echter geen waarschuwing getoond.
Terug naar boven

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Theoretische achtergronden

Theoretische achtergronden
 
Hier worden de volgende onderwerpen behandeld:

      Rekenmodel van een balk op een verende ondergrond
      Schematisatie belasting grond op damwand, bij horizonaal maaiveld en verticale

damwand
      Schematisatie belasting grond op damwand, bij hellend maaiveld/damwand
      Schematisatie stijfheid van de grond
      Verwerking verschil in spanningsniveau tussen verschillende bouwfasen
      Berekening ankerschotten volgens de methode Kranz
      Geknikt maaiveld (Culmann)
      Verticaal evenwicht damwand
      Verschil in waterdrukken aan beide zijden van de damwand
      Probabilistische rekentechniek
      Bepaling u.c.- waarden volgens Eurocode 7 (EN 1997-1)

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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      Achtergronden bepaling stijfheid DIEPWAND
 
Voor meer achtergronden omtrent de bepaling van de grootte van de beddingconstanten zie verder ook
Bepaling grondstijfheid
Voor enige achtergronden betreffende het vakgebied der grondmechanica zie b.v.
GRONDMECHANICA
 

Rekenmodel van een balk op een verende ondergrond Ó

 
De damwand is gemodelleerd als een elastische balk op een bed van ongekoppelde veren (de bedding).
De theorie wordt hier behandeld van een horizontaal georiënteerde ligger, voor een damwand met zijn
verticale oriëntatie is de theorie echter niet principieel anders.
 

Voor een balk op een elastische bedding bestaat de laterale belasting  uit de externe belasting en een
reactie vanuit de grondveren.
Als een eerste benadering wordt de reactie vanuit de grond als lineair evenredig met de verplaatsing
beschouwd (later zal dit worden uitgebreid tot niet-lineair gedrag).
De basis differentiaal vergelijking is nu:

waarin:
  E = elasticiteitsmodulus
  I  = traagheidsmoment
 W = verplaatsing loodrecht op balkas
 k  = stijfheid ondergrond, beddingconstante
 f   = externe belasting, anders dan vanuit de bedding
 
Voor de numerieke oplossing van vgl. [1] wordt deze als volgt ontleed in de twee onderstaande equivalente
differentiaal vergelijkingen:

waarin:
  M = moment
 
Afleiding basisvergelijking numeriek model
 

VeergedragGrond.htm
https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/GrondMechBoek.pdf
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De balk wordt onderverdeeld in n segementen.
Nu wordt het evenwicht van een enkel segment  i+1 beschouwd tussen de punten xi en xi+1
Dit segment is extern belast met een verdeelde belasting van fi+1 en een puntlast Pi, welke juist rechts van
punt xi  aangrijpt.
De reactie vanuit de grond ontstaat door de verplaatsing wi+1 en heeft een grootte van -ki+1.wi+1
Waarin ki+1 de beddingstijfheid van de grond t.p.v. segment i+1 is en wi+1,gem  de gemiddelde
verplaatsing van dat segment is.
De lengte van het segment is di+1
Evenwicht loodrecht op de as van het segment vereist dat

waarin Ri+1 = ki+1.di+1 en verder aangenomen is dat de gemiddelde verplaatsing van het segment gelijk is
aan het gemiddelde van de waarden t.p.v. de twee uiteinden.
De beddingstijfheid is constant over de lengte van het segment verondersteld.
Voor segment i volgt het verticale evenwicht uit [4] door i te vervangen door i-1:

Door het optellen van vergelijkingen [4} en  [5] wordt de volgende vergelijking verkregen:

Dit kan als de vergelijking voor het evenwicht van de twee segmenten i en i+1 tegelijk gezien worden.
 
Evenwicht van het moment van segment i+1 rondom het centrum vereist dat

Door i te vervangen door i-1 geeft de vergelijking voor momenten evenwicht voor segment i

Eliminatie van Qi uit [7] en [8] geeft

 
of met [6]

Dit is de eerste basisvergelijking van het numerieke model. Het is het numerieke equivalent van
vergelijking [2].
 
De tweede basisvergelijking moet het numerieke equivalent van vergelijking [3] zijn. Deze kan als volgt
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worden verkregen. Beschouw de twee segmenten aan de linker- en rechterzijde van punt xi.
Voor het segment ter linkerzijde (segment i) geldt

waarbij is aangenomen dat het buigende moment in dit segment het gemiddelde is van de waarden in de
twee knopen.
Voor segment i+1 geldt

Deze twee vergelijkingen kunnen worden geïntegreerd, er vanuit gaande dat de rechterzijde constant is

en

waar de integratieconstanten zo zijn gekozen dat voor x=xi de verplaatsing altijd wi is en de helling continu
is voor dit punt (namelijk A/EI).
Door x=xi-1 in vergelijking [13]  en x=xi+1 in [14]  in te voeren geeft dit twee uitdrukkingen voor A. Na eliminatie van A
wordt tenslotte verkregen

Dit is de tweede basisvergelijking voor het numerieke model; het numerieke equivalent van [3]. Qua
vorm lijkt het veel op de eerste basisvergelijking [10].
 
 
Randvoorwaarden
De randvoorwaarden moeten ook in numerieke zin worden uitgedrukt. Dit vereist enige aandacht, omdat
het handig is de twee randvoorwaarden aan beide einden van de balk in de gedaante van w en M uit te
drukken in deze punten.
 
Vrij uiteinde
 Indien de linkerzijde van de balk vrij is, dan zijn de randvoorwaarden:
M0 = -Ml                   [16]
Q0 = -Fl                       [17]
Waarin Ml  een gegeven moment is en Fl een gegeven kracht loodrecht op de balk.
De eerste randvoorwaarde kan direct opgenomen worden in het systeem van vergelijkingen, maar de
tweede vereist speciale aandacht, omdat de dwarskracht uit de twee basisvergelijkingen is geëlimineerd.
Voor dit geval geeft vergelijking [4] met i = 0,

Deze vergelijking geeft het evenwicht weer in laterale richting van het eerste segment. De vergelijking
voor momentenevenwicht van het eerste segment geeft, met [7] voor i = 0

Eliminatie van Q1 van deze twee vergelijkingen ([18] en [19]) geeft

In deze vorm kan de randvoorwaarde [17] in het systeem van algebraïsche vergelijkingen worden
opgenomen. Het geeft een relatie tussen de buigende momenten en de verplaatsingen in de eerste twee
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punten.
 
De randvoorwaarden aan de rechterzijde van de balk kunnen op een gelijksoortige wijze in rekening
worden gebracht als het linker uiteinde.
 
Omdat het vrije uiteinden betreft kunnen puntlasten, ankers e.d. niet precies op de uiteinden geplaatst
worden.
Als dit toch als zodanig wordt ingevoerd, dan plaats het programma automatisch een extra knoop vlak bij
het uiteinde,  waarop dan de puntlast, anker e.d. aangrijpt.
 
Methode van oplossen van de basisvergelijkingen
Het programma maakt gebruik van een “wave front” techniek om het systeem van vergelijkingen op te
lossen. Teneinde volledig gebruik te maken van de bandvormige structuur van het systeem van
vergelijkingen de coëfficiënten ongelijk nul worden opgeslagen in een vier dimensionale matrix aijkl.
Het systeem van vergelijkingen wordt geschreven in de vorm

waarin uj1 het buigende moment in knoop j representeert en uj2 de verplaatsing in knoop j.
Overeenkomstig representeert bi1 en bi2  respectievelijk de rechterzijde van de basisvergelijkingen [10] en
[15].
In het programma worden de waarden op de hoofddiagonaal (voor j = i) opgeslagen in de eerste kolom
van de matrix (a[i,1,k,l]), de waarden ter linkerzijde van de hoofddiagonaal (voor j = i -1)  worden
opgeslagen in de tweede kolom van de matrix (a[i,2,k,l]), de waarden ter rechterzijde van de
hoofddiagonaal (voor j =i +1 ) worden opgeslagen in de derde kolom  (a[i,3,k,l]). De vierde kolom van de
matrix (a[i,4,k,l]) wordt gebruikt voor de rechterkant van de basisvergelijkingen, bik. Door de
coëfficiënten van het systeem van vergelijkingen op deze wijze op te slaan kan het programma gebruik
maken van een standaard “wave front” algoritme voor het oplossen van het systeem van vergelijkingen.
Het in het voorgaande beschreven model van een balk op een elastische bedding is gebruikt als basis voor
het damwandprogramma waarin de bodemreactie een niet-lineaire veerkarakteristiek heeft.
 
Waarschuwing: Het rekenproces heeft in het algemeen een sterk niet lineair karakter. Voor zeer grote
verschillen tussen b.v. de sterkte- en stijfheidseigenschappen van aanliggende grondlagen kan het
rekenproces dan zeer moeizaam verlopen.  De nauwkeurigheid van de rekenresultaten kan dan beperkt
zijn.
Terug naar boven

Schematisatie belasting grond op damwand, bij horizonaal maaiveld en verticale damwand
In de geotechniek wordt het verband tussen de horizontale en verticale korreldruk gegeven door de
variabele l, volgens

Het damwandprogramma bepaalt de neutrale coëfficiënt, als er geen horizontale verplaatsing aanwezig is,
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m.b.v. Jáky’s formule:

Met j  is de hoek van inwendige wrijving van de grond.
Deze formule geldt alleen voor normaal geconsolideerde grond is niet valide voor

grond met een hoge mate van overconsolidatie; zie verder ook bij grondeigenschappen/extra verticale
grond- en of waterspanningen

sh wordt naar beneden en naar boven toe begrensd door respectievelijk de actieve en passieve waarde.

Bij een actief glijvlak beweegt de grondwig naar beneden; bij een passief glijvlak beweegt de grondwig
naar boven. Dit heeft als gevolg dat, bij aanwezigheid van wrijving tussen grond en damwand, de
resulterende kracht vanuit de grond onder een hoek op de damwand werkt; zie onderstaande figuur:

 
In het actieve gebied geldt voor effectieve horizontale gronddruk (korreldruk):  sh,actief = la.(g - pwater)
- 2c.Ö la         [3]
In het passieve gebied geldt voor effectieve horizontale gronddruk (korreldruk):  sh,passief = lp.(g -
pwater) + 2c. Ö lp    [4]
met
la = actieve gronddrukcoëfficiënt
lp = passieve gronddrukcoëfficiënt
g  = verticale gronddruk
pwater = waterdruk



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

19 / 234

c   = cohesie constante
 
Voor rechte glijvlakken gelden de volgende formules (uitgaande van glijvlakken met een hoek 45° ± j/2
met de verticaal):
(Müller-Breslau, H., 1906. “Erddruck auf Stützmauern.” Verlag Kröner, Stuttgart)
 

waarin
d = de hoek van wrijving met de damwand
j = de hoek van inwendige wrijving van de grond
 
Bij het uitgangspunt van rechte glijvlakken kunnen bij hogere j-waarden in het passieve gebied volgens
vgl. [6] onrealistisch hoge waarden worden berekend, vandaar dat het damwandprogramma de optie
ondersteunt van gekromde glijvlakken en in het passieve gebied (dit is de default instelling).  De volgende
formule geldt dan volgens Kötter:
(Kötter, F., 1903. “Die Bestimmung des Druckes an gekrümmten Gleitflächen.” Sitzungsbericht
Kön. Preu. Ak. d. Wissenschaften, Berlin)
 

met

Terug naar boven

Schematisatie belasting grond op damwand, bij hellend maaiveld/ damwand
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Voor de invloed van de hoek van inwendige wrijving geldt:

aktief
sh,a = la.sv
passief
sh,,p = lp.sv
 
Voor de invloed van de bovenbelasting op het hellende maaiveld geldt:

aktief
sh,a = la,bel.Pr
passief
sh,,p = lp,bel .Pl
 
Voor de invloed van de cohesie geldt:
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aktief
sh,a = la,c.c
passief
sh,,p = lp,c.c
 
met
j = hoek van inwendige wrijving grond
C = cohesie grond
a b, da en dp de hoeken volgens voorgaande figuur.

Terug naar boven
 
Schematisatie stijfheid van de grond
Het damwandprogramma ondersteunt twee verschillende wijzen voor de schematisatie van de stijfheid van
de aanliggende grond tegen de damwand:
 
 Stijfheid bodem wordt door een enkele beddingconstante weergegeven
 Stijfheid bodem wordt door tri-lineair verband weergegeven tussen actieve en passieve korreldrukken
 
Enkele beddingconstante (elasto-plastisch gedrag)
 

lineair verlopende beddingstijfheid (enkele beddingconstante)
 
Bij deze keuze wordt de stijfheid van de grond tussen het actieve en passieve gebied beschreven door een
enkele rechte lijn; de helling van de deze lijn met de horizontaal is de beddingconstante.
Bij de teruggaande weg vanuit het actieve of passieve gebied wordt een andere weg doorlopen; de
dunnere lijnen in bovenstaande figuur geven dit weer.
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Tri-lineaire benadering in het gebied tussen actieve en passieve korreldrukken

niet constante waarde voor de beddingstijfheid; benadering door 3 rechte lijnen
invoer via 3 secanswaarden (k1, k2 en k3
 
Bij deze keuze wordt de stijfheid van de grond tussen de actieve en passieve waarde voor de horizontale
gronddruk beschreven door een drietal  rechte lijnen; dit geeft een betere benadering van het
daadwerkelijke gedrag dan een enkele beddingconstante. Dit geeft vooral een verbetering in de voorspelde
verplaatsingen van de damwandconstructie.
De tak A-B-C in bovenstaande figuur wordt slechts éénmaal doorlopen; de teruggaande weg (hysteresis
lus) is in de figuur aangeduid door de streepjeslijnen. De hoogte van de punten A en B in de figuur is het
damwandprogramma te wijzigen t.o.v. de standaardwaarden van resp. 50 en 80%.
Terug naar boven

Verwerking verschil in spanningsniveau tussen verschillende bouwfasen
De berekening van een damwandconstructie houdt in het algemeen het doorrekenen van meerdere
bouwfasen in. Van bouwfase tot bouwfase kan de gronddruk variëren door ontgravingen of aanvullingen,
verandering van de grondwaterstanden e.d. Voor zulke gevallen gebruikt het damwandprogramma
onderstaande procedure om de grondspanningen en stijfheid te bepalen:
- Indien de verticale korrelspanning wijzigt voert het programma een verticale verschuiving in dat de
horizontale spanning relateert aan de verplaatsing. In onderstaande figuur wordt bij een verplaatsing w0 de

neutrale korreldruk van sn tot s*n verhoogt (Dsh = ln. Dsv).

- Nieuwe horizontale korrelspanningen tegen de damwand (s*h) worden bepaald op grond van de nieuwe
beddingkarakteristiek (k*) en de verplaatsing van de damwand t.o.v. die van de vorige bouwfase (w0 in de
figuur).
- Door deze nieuwe drukken tegen de damwand is er niet langer evenwicht bij de verplaatsing w0 van de
damwand, daarom worden nu nieuwe verplaatsingen berekend gebaseerd op de nieuwe beddingstijfheid
k*.
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Terug naar boven

Berekening ankerschotten volgens de methode Kranz
(Kranz, E., 1953. “Über die Verankerung von Spundwänden.” Verlag Wilhelm Ernst & Sohn)
 
Het programma kan de sterkte van een ankerschot berekenen m.b.v. de aanpak zoals door Kranz
geformuleerd.
 

Voor een relatief kort anker, zoals getekend in bovenstaande figuur, snijdt het actieve glijvlak van de
damwand met het ondiepe passieve glijvlak van het ankerschot. Voor dit geval kan het bezwijken via een
diep glijvlak naar het rotatiepunt van de damwand maatgevend zijn. Door het programma wordt zowel het
bezwijken via het ondiepe passieve glijvlak als het diepere glijvlak berekend.
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Diep gelegen glijvlak
Het evenwicht van krachten van de damwand, het ankerschot, het glijvlak en het verticaal gewicht van de
glijvlakken leidt tot de toelaatbare ankerkracht:

Met

la = actieve gronddrukcoëfficiënt
 
 
Hoog gelegen glijvlak
Het evenwicht van krachten van de damwand en het ankerschot leidt tot de toelaatbare ankerkracht:
P =Ep – E0              [2]
Met

la = actieve gronddrukcoëfficiënt
lp = passieve gronddrukcoëfficiënt
 
 
Terug naar boven
 
 
Geknikt maaiveld (Culmann)
(Culmann, K., 1866. “Die Graphische Statik.” Zürich)
Voor niet horizontale geknikte maaivelden de waarden voor de actieve en passieve laterale
gronddrukcoëfficiënten (la en lp) worden berekend m.b.v. de methode volgens Culmann.
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De methode is gebaseerd op het evenwicht tussen de aangebrachte bovenbelasting B, het grondgewicht
W, de totale kracht uitgeoefend door de damwand Q, de normaalkracht N en de schuifkracht T langs het
glijvlak (zie bovenstaande figuur). Het programma neemt hierbij de stratificatie van de bodem langs de
glijvlakken mee in beschouwing.  Het programma bepaalt op een iteratieve wijze voor n glijvlakken dat
glijvlak (de hoek waaronder) dat de grootste actieve korreldrukken en de kleinste passieve drukken op de
damwand geeft. Op deze wijze wordt de invloed van de bovenbelasting en het geknikte maaiveld verwerkt
in fictieve waarden voor de gronddrukcoëfficiënten la, ln en lp, waarbij verder gerekend wordt met een
horizontaal maaiveld zonder bovenbelasting (dat is in de labda-waarden verwerkt).
 
Let op: In de huidige implementatie in het programma moet, bij de methode Culmann, het
geknikte talud zich binnen een enkele grondlaag bevinden. Dit wordt door het programma
gecontroleerd; zonodig wordt een foutmelding gegeven.
 
Onderstaand een voorbeeld van de grafische uitvoer van de door het programma berekende passieve
drukken volgens de methode Culmann bij een geknikt maaiveld
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Terug naar boven
 
 
Verticaal evenwicht damwand
Het programma bepaalt uit het verticale evenwicht of er een puntweerstand van de damwand nodig is en
zo ja hoe groot die dient te zijn teneinde het verticale evenwicht verzekerd te doen zijn.
Het programma neemt daarbij de volgende krachten mee:
- normaalkracht direct aangebracht op de damwand
- de verticale component van ankerkrachten
- de resulterende neerwaarts gerichte kracht als gevolg van de actieve grondbelasting
- de resulterende opwaarts gerichte kracht als gevolg van de passieve grondbelasting
- het eigengewicht van de damwand wordt verwaarloosd.
De resulterende verticale kracht door wrijving wordt bepaald door de sommatie langs de damwand
uitgaande van de aanname dat de verticale schuifspanning gelijk is aan de horizontale spanning maal de
tangens van wandwrijvingshoek d. 
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Terug naar boven
 
Verschil in waterdrukken aan beide zijden van de damwand

Naast de functie van grondkering hebben damwanden tevens vaak als doel het keren van een
waterstandverschil. In dit geval zullen de waterdrukken ter weerszijden van de damwand verschillend zijn.
Het verschil in waterdruk geeft aanleiding tot een grondwaterstroming (als geen onderwaterbeton
aanwezig is) rondom de punt van de damwand. Deze stroming beïnvloedt de drukken tegen de damwand
op twee wijzen:
- de waterstroming verandert de grootte van de waterdrukken welke direct werken op de damwand.
Hierdoor wordt de waterdruk aan de zijde van de wand met de hoogste waterdrukken verlaagd en aan de
andere zijde verhoogd.  Aan de onderzijde van de damwand zal het waterdrukverschil dan nul zijn.
- als gevolg van de wijziging in waterdrukken wijzigen de korreldrukken ook.
 
Benaderingsmethode voor een damwand in homogene grond.
Voor homogene grond kan, volgens EAU 1990, art. 2.10.3.2., de volgende methode worden gebruikt (deze
optie is geïmplementeerd in het damwandprogramma):
-  een wateronderdruk wordt berekend aan de zijde met de hoogste hydrostatische druk
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- aan de andere zijde een wateroverdruk t.o.v. de hydrostatische druk berekend ter grootte van:

met
Dh       = maximum waterdrukverschil tussen linker- en rechterzijde
d1, d2     = hoogte waarover het grondwater stroomt aan resp. de lage en hoge zijde
Y1, Y2   = afstand van het waterpeil tot de onderzijde van de damwand aan resp. de lage en hoge zijde
 
Opgemerkt wordt dat bij deze benaderende methode een klein verschil in de waterdrukken aan de
onderzijde van de damwand aanwezig blijft.
 
Terug naar boven
 
 
Probabilistische rekentechniek
Naast het uitvoeren van deterministische berekeningen is het met PCDAMWAND ook mogelijk
probabilistische berekeningen uit te voeren.
Bij een deterministische berekening wordt uitgegaan van vaste waarden voor de diverse invoerparameters.
Bij een probabilistische berekening wordt uitgegaan van een kansverdelingsfunctie voor de diverse
invoerparameters (een specialiteit van PCDAMWAND).
Een deterministische aanpak is de normaal in de praktijk gebruikelijk methode.
De probabilistische aanpak is een meer geavanceerde methode, welke voor een drietal faalmechanismen
(bezwijken grond, bezwijken damwand, bezwijken anker(s)) de faalkans uitrekent. Tevens wordt de
invloed per statische invoerparameter (stochast) op de totale faalkans berekend, waaruit blijkt welke
stochast belangrijk is en welke minder belangrijk is voor de berekende faalkans.
De probabilistische rekenmethode wordt aangeduid als “Approximate Full Distribution Approach
(AFDA)” en zal hieronder worden beschreven:
 
De betrouwbaarheidsfunctie Z is gedefinieerd als Z = R – S            [1]
R = de sterkte van de damwandconstructie (Resistance)
S = de belasting op de damwandconstructie (Solicitation)
 
M.b.v. Z zijn nu het veilige gebied, het onveilige gebied en de daartussen liggende bezwijkgrens aan te
geven
Z > 0  veilige gebied
Z = 0  bezwijkgrens (grenstoestand)
Z < 0  onveilig gebied
 
Als nu de kansdichtheidsfuncties van de sterkte en de belasting gegeven zijn door fR(r) en fS(s) dan volgt,
indien de stochastische variabelen R en S  onafhankelijk is, de gezamenlijke kansdichtheidsfunctie door
vermenigvuldiging: fR(r).fS(s). Deze gezamenlijke kansdichtheidsfunctie kan d.m.v. een hoogtelijnen kaart
worden getekend in het R,S vlak. Het is nu gemakkelijk in te zien dat de bezwijkkans Pb van de
damwandconstructie gelijk is aan de inhoud van de gezamenlijke kansdichtheidsfunctie in het onveilige
gebied:
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“Mean value approach”
Het programma bepaald eerst een relatief ruwe schatting voor de bezwijkkans m.b.v. de “mean value
approach”.
Z  =R- S = 0
    = Z(X1,X2, …….Xn)
De functie Z laat zich met behulp van reeksontwikkeling lineairiseren rond een punt

voert men deze lineairisatie uit rond het gemiddelde van Xà, dan kan worden afgeleid dat:

De kans, dat Z < 0 is te benaderen door de waarde van de betrouwbaarheidsindex b uit een tabel van de
normale verdeling af te lezen.
 
“Advanced approach”
Het programma tracht, met de uitkomsten van de “mean value approach” als uitgangspunt, vervolgens de
functie Z te lineairiseren rond het punt van de bezwijkgrens Z=0 met de hoogste kansdichtheid Xà*
Stel in eerste benadering dat de nog onbekende gelineairiseerde bezwijkgrens is

waarin
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wordt berekend in

In tegenstelling tot de “mean value approach” is nu:

en

De laatste betrekking [7] wordt uitgedrukt in een lineaire functie van de standaardafwijkingen

waarin

Nu wetend dat het punt Xà* op de bezwijkgrens moet liggen, zou moeten gelden:

hieruit volgt:

De oplossing van deze vergelijking geeft een nieuwe schatting voor Xà* dat gewoonlijk het ontwerppunt
wordt genoemd.

De waarden van de partiële afgeleiden werden echter in het oude punt bepaald. Een herhaling van de
procedure is daarom noodzakelijk totdat stabiele waarden voor het ontwerppunt Xà* gevonden is.
Bij formule [10] voor b is verondersteld dat Z* = 0; dat was nodig om [11] te kunnen afleiden. Zolang het
juiste ontwerppunt nog niet gevonden is zal echter Z* ¹ 0 zijn. Voor een zo goed mogelijke schatting voor b
moet daarmee rekening worden gehouden:

 
De gehele procedure moet nu herhaald worden voor een nieuwe Xà* gebaseerd op deze nieuwe waarde
van b. De correcte oplossing wordt dus d.m.v. een iteratie-procedure gevonden:
 1. schat een waarde voor b (het programma gebruikt daarvoor de waarde volgend uit de “mean value
approach”)
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 4. bereken ai voor alle i  [9]

 5. bereken de nieuwe waarden voor Xà*    [11]
 6. herhaal de stappen 3 t/m 5 totdat een stabiele waarde voor Xà* is gevonden

 8. pas indien nodig b aan [12], opdat Z=0 en herhaal de stappen 3 t/m 5
 9. bepaal de bezwijkkans uit Pb = 1 - fN(-b)
 
Het geheel is visueel gemaakt in onderstaand stroomschema
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De gevoeligheid van de oplossing Z=0 voor een kleine variatie in de waarde van een stochastische
variabele wordt vast gesteld door partiële differentiatie.  Daarna vindt een weging plaats met de mate van
onzekerheid van de variabele gesymboliseerd door de standaardafwijking. Het resultaat is een in procenten
gegeven bijdrage van elke stochastische variabele aan de totale onzekerheid.
 
Het damwandprogramma houdt ook rekening met het type verdelingsfunctie, anders dan de standaard
normale verdelingsfunctie,  voor bepaalde stochastische variabelen.
De essentie is dat de exacte verdeling van de stochastische variabele via een normale verdeling zodanig
benaderd wordt, dat overschrijdingskans én kansdichtheid in het ontwerppunt voor de exacte en de
benaderende verdeling gelijk zijn. In de grafiek van de verdelingsfunctie betekent dat in het ontwerppunt
de functiewaarde én de richting voor de exacte en voor de benaderende verdeling gelijk zijn, zie
onderstaande figuur:
 

Mathematisch gezien vindt de aanpassing van de normale verdeling aan de exacte verdeling als volgt
plaats:
Bepaal de overschrijdingskans van de ontwerpwaarde Xi* van de basisvariabele

Met behulp van de inverse normale verdeling wordt vastgesteld hoeveel malen de standaardafwijking van
het gemiddelde mN (Xi) van de benaderende normale verdeling van de ontwerpwaarde verwijderd moet
zijn.

Uit een vergelijking van de kansdichtheden (richtingen) volgt de standaardafwijking

De waarde van het gemiddelde van de benaderende verdeling ligt nu vast volgens

In het stroomschema is een fase toegevoegd waarin telkens voor een nieuwe waarde van het ontwerppunt
voor de niet normaal verdeelde variabelen de benaderende m en s wordt vastgesteld.
 
 
Voor een beschrijving van de dichtheids- en cumulatieve kansverdelingsfuncties zie
kansverdelingsfuncties

KansverdelingsFuncties.htm
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Terug naar boven
 
Bepaling u.c.- waarden volgens Eurocode 7 (EN 1997-1)

 
In het programma is gekozen om de partiële factoren voor de belastingen direct toe te passen
op deze belastingen (Frep)
 
Ontwerp aanpak
In Eurocode 7 zijn 3 verschillende ontwerpbenaderingen aangegeven:
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In de nationale bijlages zijn de waarden voor de A, M en R partiële factoren aangegeven.
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In Nederland is voor “Ontwerpbenadering 3” gekozen.
In het scherm Diverse Instellingen kan d.m.v. het aanvinken van  gekozen worden
voor de  A, M en R partiële factoren volgens de Nederlandse Annex bij NEN-EN 1997-1
In het scherm Diverse Instellingen kan d.m.v. het aanvinken van  gekozen worden voor
de  A, M en R partiële factoren volgens de UK Annex bij EN 1997-1
 
Voor een overzicht van de standaard waarden in EN 1997-1 voor de A, M en R partiële factoren  zie
verder: Eurocode7 partiële factoren
 
Doorsnede controle damwandprofiel
De doorsnedecontrole van een damwandprofiel is geregeld in EN 1993-5
 
Staalkwaliteiten

 
Classificatie damwandprofielen (EN 1993-5)

file:///K:/PCSheetPileWall/EC7NederlandseAnnex.htm
file:///K:/PCSheetPileWall/EC7UKAnnex.htm
Eurocode7PartieleFactoren.htm
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Classificatie buizen van combiwand (EN 1993-1-1, tabel 5.2)
De profielklasse van de cilindervormige buizen van een combiwand wordt als volgt bepaald:
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Voor profielklasse 1 en 2 wordt voor de spanningscontrole van het plastisch weerstandsmoment
uitgegaan
Voor profielklasse 3 en 4 wordt voor de spanningscontrole van het elastisch weerstandsmoment uitgegaan
Indien het vak  aangevinkt is, wordt bij het gebruik van Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) altijd
van het plastische weerstandsmoment uitgegaan; onafhankelijk van de profielklasse; zie ook
Eigenschappen combiwand.
 
 
Sterkte controles (EN 1993-5)

EigenschapCombiwand.htm
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Het damwandprogramma berekent de u.c.- waarden volgens de volgende definitie:
 
u.c. = S/R
met
 S = belasting
 R = weerstand
In  de u.c.- waarde zijn de relevante partiële factoren opgenomen. Dit betekent dat indien u.c. <= 1
voldaan wordt aan Eurocode 7; voor u.c. > 1 wordt NIET voldaan aan Eurocode 7
 
 
Terug naar boven
 
 
Achtergronden bepaling stijfheid DIEPWAND
 
Het programma is in staat de gescheurde stijfheid van een gewapend betonnen diepwand, als functie van
het optredende moment en normaalkracht, te berekenen.
 
Schematisatie materiaal gedrag:
Beton



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

41 / 234

De treksterkte van beton wordt alleen in rekening gebracht voor de berekening van het scheurmoment
Mr.
In gescheurde toestand wordt de treksterkte van het beton zoals gebruikelijk verwaarloosd.
Indien de diepwand berekend wordt volgens “klassieke veiligheidscoëfficiënten” (zie voor de keuze van
de rekenmethode bij Instellingen) geldt:

-          ec,pl  = 1.75 ‰
-          ec,u = 3.5 ‰

Indien de diepwand berekend wordt volgens Eurocode 2  (NEN EN 1992-1-1, tabel 3.1)  (zie voor de
keuze van de rekenmethode bij Instellingen) geldt:

·      voor fck <= 50 N/mm2

-          ec,pl = 1.75 ‰
-          ec,u  = 3.5 ‰

·      voor fck > 50 N/mm2

-          ec,pl = 1.75+0.55(fck-50)/50 ‰
-          ec,u  = 2.6+35[(90-fck)/100]4 ‰

Voor diepwanden zal de betondruksterkte veelal < 50 N/mm2 zijn.
Wapeningsstaal

 
Bepaling Moment- Normaalkracht-Kromming diagram (M-N-K  diagram):
In iedere fase kan bij het inwendige moment M de bijbehorende kromming κ worden bepaald, terwijl
tegelijkertijd hier onafhankelijk van de aanwezige externe Normaalkracht een bepaalde waarde hebben
kan.
Als de hoogte van de betondrukzone x bekend is, kunnen m.b.v. vergelijkingen van driehoeken in het s - ε
 diagram de rekken worden berekend en daarmee zijn ook de krommingen te bepalen.
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In het M- κ-diagram kan voor ieder willekeurig moment de bijbehorende kromming worden afgelezen.
En omdat de buigstijfheid EI gerelateerd is volgens:

kan voor ieder willekeurig moment de bijbehorende EI worden bepaald = tan ax.
Voor de diepwand worden door het programma M-N-Kappa diagrammen bepaalt voor zowel de
LINKER- als RECHTERzijde van de diepwand (incl. het effect van de grootte van  de aanwezige
normaalkracht) .
 
Omdat in een diepwand het teken van het optredende moment in hoogterichting van de diepwand kan
verschillen wordt dan op de ene plaats het M-N-K-diagram van de wapening ter linkerzijde toegepast en
op een andere plaats het M-N-K-diagram van de wapening ter rechterzijde.
Indien aan een zijde een bepaalde doorsnede, welke in voorgaande bouwfase gescheurd was op trek,  als
gevolg van een tekenwisseling van het moment de scheur weer wordt dichtgedrukt, dan beïnvloedt dat de
aard van het M-N-K-diagram aan de andere zijde niet. Ofwel de twee M-N-K-diagrammen (ter
LINKER- en RECHTERzijde) beïnvloeden elkaar in het programma niet.
 
4 kritische punten moeten worden beschouwd:
1. Scheurmoment Mr   à  σb = fbm
2. Vloeimoment Me à σs = fs
3. Stuikmoment Mpl à εc = ec,pl
4. Bezwijkmoment Mu à εc =ec,u
met
 fcm   = gemiddelde treksterkte beton
 fs      = vloeispanning wapeningsstaal
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ec,pl = rek waarbij het beton begint te stuiken
eu    = maximum toelaatbare rek voor het beton
 
Twee gevallen dienen te worden onderscheiden:
 -  Me ≤ Mpl

  -  Me > Mpl
 
Controles:
- Het vloeimoment Me dient groter te zijn dan het scheurmoment Mr, omdat  de doorsnede anders
plotseling (bros) bezwijkt als het aanwezige moment het scheurmoment Mr overschrijdt. Deze eis bepaald
de grootte van het zogenoemde minimum wapeningspercentage.  Het programma geeft een waarschuwing
als aan deze eis niet voldaan wordt.
- Als het wapeningspercentage te hoog is kan de trekkracht in het wapeningsstaal geen evenwicht vinden
met de
maximale drukkracht in drukzone van de doorsnede. Het zogenoemde maximum wapeningspercentage
wordt dan overschreden.  Het programma geeft een waarschuwing als aan deze eis niet voldaan wordt.
 

Afleiding formules voor de berekening van het M-N-k diagram
 
In het navolgende wordt de invloed van een extern werkende normaalkracht op de doorsnede in rekening
gebracht; leidende tot een zogenoemd  M-N-k diagram.
Verder wordt rekening gehouden met de stijfheid van aanwezige wapening in de drukzone in
relatie tot de normaal- en momentcapaciteit van de betreffende doorsnede.
Het oppervlak van de betondoorsnede wordt  gecorrigeerd op de doorsnede eigenschappen als
gevolg van de "gaten" veroorzaakt door de wapening.
 
ad.1.: Tot scheurmoment Mr

met
No =  aanwezige externe normaalkracht aangrijpend in het hart van de doorsnede (druk: No < 0; trek: No >
0 )
Mo = aanwezige extern moment aangrijpend in het hart van de doorsnede
Es = elasticiteitsmodules wapeningsstaal
Ec  = elasticiteitsmodules beton
ct = dekking t.o.v. het zwaartepunt van de wapening in de trekzone
cd = dekking t.o.v. het zwaartepunt van de wapening in de drukzone
As,trek = oppervlak wapening in de trekzone
As,druk = oppervlak wapening in de drukzone
e0 = rek van de totale doorsnede in het gekozen referentiepunt
k0 = kromming van de totale doorsnede rondom het gekozen referentiepunt
Het referentiepunt mag overal gepositioneerd zijn; hier wordt het hart van de betondoorsnede gekozen.
 
In zijn algemeenheid geldt in de ongescheurde doorsnede onderstaande eenvoudige vectorvergelijking
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waarin
E = elasticiteitsmodules van betreffende deel (beton of staal)
A = oppervlak van betreffende deel (beton of staal)
S = statisch moment van betreffende deel (S=A.x); (beton of staal)
I = traagheidsmoment van betreffende deel; (beton of staal)

 
De inverse van matrix M kan als volgt worden bepaald:
Det(M) = m11.m22 - m21 .m12  =  <> 0

 
of verder uitgeschreven:

 
Voor rek ex op afstand x geldt: ex = eo+k0.x
EI = Mo/k0
 
Het voorgaande geldt tot dat de scheurrek van het beton in de uiterste vezel overschreden wordt:
eh/2  £ fbm/Ec  ofwel er+kr.h/2 £ fbm/Ec  
waar weer uit volgt: er £ fbm/Ec  -kr.h/2   
 
Bij het scheurmoment geldt dan: Mo=Mr , e0=er en k0=kr

 
Dit zijn 2 vergelijkingen met 2 onbekenden; kr en Mr zijn daaruit dus eenvoudig oplosbaar:
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(t.o.v. hart betondoorsnede)
 
Voor x=-h/2 geldt:

 

merk op dat 
 
 
Indien Me £  Mpl geldt:
 
ad.2.:  Vloeimoment Me

 
Bepaling hoogte drukzone x:
 
Trekwapening is net gevloeid

Betondrukzone zit nog in het elastische gebied
 
x = xe = hoogte drukzone op het moment dan het vloeimoment Me wordt bereikt.

Indien de drukwapening As,druk nog niet gevloeid is geldt:
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Links en rechts vermenigvuldigen met de term: d-xe

 
daarmee is xe oplosbaar (vierkantsvergelijking).
 
stel:

a =

 
de oplossing voor xe is dan

Slechts één waarde voor xe heeft een realistische betekenis

 (t.o.v hart betondoorsnede)
 
met

 
Indien de drukwapening As,druk wel gevloeid is geldt:

Links en rechts vermenigvuldigen met de term: d-xe

 
stel:
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de oplossing voor xe is dan

Slechts één waarde voor xe heeft een realistische betekenis

(t.o.v hart betondoorsnede)
 
met

 
Door  het programma wordt het gecontroleerd of aan de eis Me  > Mr wordt voldaan, daar anders het
minimum wapeningsgehalte wordt onderschreden (brosse breuk).
 
 
ad.3.: Stuikmoment Mpl

Bepaling hoogte drukzone x:
 
Beton is net “gevloeid” in uiterste vezel: x = xpl

Staal was al gevloeid: 
 
Indien de drukwapening As,druk nog niet gevloeid is geldt:
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Links en rechts vermenigvuldigen met de term: xpl

 
stel:

 a = 

 
de oplossing voor xpl is dan

Slechts één waarde voor xpl heeft een realistische betekenis
 

 
(t.o.v. hart betondoorsnede)
 
met

 
 Indien de drukwapening As,druk wel gevloeid is geldt:

 
stel:
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de oplossing voor xpl is dan

Slechts één waarde voor xpl heeft een realistische betekenis

 
(t.o.v. hart betondoorsnede)
 
met

 
Indien Me > Mpl geldt:
 
ad.2.: Stuikmoment Mpl
 

Bepaling hoogte drukzone x:
Beton is net “gevloeid” in uiterste vezel: x = xpl

Wapening in trekzone bevindt zich nog in elastische traject
 
Indien de drukwapening As,druk nog niet gevloeid is geldt:
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Links en rechts vermenigvuldigen met de term: xpl
 

 
stel:

 a =

de oplossing voor xpl is dan

Slechts één waarde voor xpl heeft een realistische betekenis

 
(t.o.v hart betondoorsnede)
met

 
Indien de drukwapening As,druk wel gevloeid is geldt:

Links en rechts vermenigvuldigen met de term: xpl

 
stel:

 a =
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de oplossing voor xpl is dan

Slechts één waarde voor xpl heeft een realistische betekenis

 
(t.o.v. hart betondoorsnede)
 
met

Door  het programma wordt het gecontroleerd of aan de eis Mpl  > Mr wordt voldaan, daar anders het
minimum wapeningsgehalte wordt onderschreden (brosse breuk).
 
ad.3.: Vloeimoment Me

hoogte drukzone x:
de trekwapening is net gevloeid.

het beton in de drukzone bevindt zich in  het bi-lineaire bezwijkgedrag
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- als x1 >= cd
 
Indien de drukwapening As,druk nog niet gevloeid is geldt:

Links en rechts vermenigvuldigen met de term: d-xe

 
stel:

de oplossing voor xe is dan

Slechts één waarde voor xe heeft een realistische betekenis

 
(t.o.v hart betondoorsnede)
 
met



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

53 / 234

 
Indien de drukwapening As,druk wel gevloeid is geldt:

(t.o.v hart betondoorsnede)
 
met

 
- als x1 < cd
 
Indien de drukwapening As,druk nog niet gevloeid is geldt:

Links en rechts vermenigvuldigen met de term: d-xe
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stel:

 
de oplossing voor xe is dan

Slechts één waarde voor xe heeft een realistische betekenis

 (t.o.v hart betondoorsnede)
met

color

 
Indien de drukwapening wel gevloeid is geldt:

 
Links en rechts vermenigvuldigen met de term: d-xe
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stel:

 
de oplossing voor xe is dan

Slechts één waarde voor xe heeft een realistische betekenis

 (t.o.v hart betondoorsnede)
 
met

 
 
ad.4.: Bezwijkmoment Mu

Bepaling hoogte drukzone x:
Het beton heeft juist de breukrek ec,u bereikt en trekwapening is gevloeid.
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Indien de drukwapening As,druk nog niet gevloeid is geldt:
 
- als x1 >= cd

Links en rechts vermenigvuldigen met de term: xu

 
stel:

 
de oplossing voor xu is dan

Slechts één waarde voor xu heeft een realistische betekenis

 
(t.o.v hart betondoorsnede)
 
met
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- als x1 < cd

Links en rechts vermenigvuldigen met de term: xu
 

stel:

 
de oplossing voor xu is dan

Slechts één waarde voor xu heeft een realistische betekenis

  (t.o.v hart betondoorsnede)
 
met
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Indien de drukwapening As,druk wel gevloeid is geldt:
 
- als x1 >= cd
 

 
(t.o.v hart betondoorsnede)
 
met

 
- als x1 < cd

 
 Links en rechts vermenigvuldigen met de term: xu
 

 
 stel:
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de oplossing voor xu is dan

Slechts één waarde voor xu heeft een realistische betekenis

  (t.o.v hart betondoorsnede)
 
met

 
 
Belasten – ontlasten (hysteresis)
Bij het belasten van een diepwand kan het traject gevolgd worden in het M - κ - diagram.
Als nu ergens in dit traject gestopt wordt met belasten (de belasting wordt er af gehaald) wordt een
rusttoestand bereikt die eindigt op de K-as.
Afhankelijk in welk stadium (traject) het onderdeel zich bevindt, zal er een blijvende kromming optreden.
Belasten tot het scheurmoment (nog net niet scheuren), geeft bij ontlasten een zelfde terugweg, dus lineair
– elastisch.
Op het moment dat er een scheurtje optreedt en het traject zich in de 2e tak gaat begeven, is er een
blijvende kromming.
Hieronder staan weergegeven hoe het 'terugverloop' plaatsvindt.
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Punt A is het spiegelpunt van punt 1
 
Het programma houdt bij of een doorsnede al of niet in een eerdere bouwfase gescheurd is.
Als de doorsnede al gescheurd is dan wordt voor de berekening van de wapeningsspanningen de
treksterkste van het beton niet meer in rekening gebracht
 
Invloed kruip
Als bij Eigenschappen diepwand per sectie waarden voor de kruipcoëfficiënt ingevoerd zijn (en actief
gemaakt is) dan wordt de invloed van de kruip bij de laatste fase in de gebruikstoestand in de berekening
meegenomen.

De E-modulus van het beton Ec wordt gedeeld door de term (1+f)
Waarin f de grootte van de kruipcoëfficiënt is
De stuikrek ec,pl van het beton wordt ook met de term (1+f) vergroot
 
Zie verder ook Plotten M-Kappa diagram
 
Terug naar boven
 

Ó Computional Geomechanics; A. Verruijt, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, ISBN 0-
7923-3407-8

PlotM_KappaDiagrammen.htm


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

61 / 234

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: How to Protect Your PDFs with Encryption and Passwords

Melden van onvoorziene fouten

Afhandeling van “bugs” in het programma
 
Hoewel het programma uitgebreid getest is kunnen in het programma, zoals in elk computerprogramma,
tijdens het draaien ervan fouten optreden welke niet door de programmeur voorzien zijn. Hierdoor kan het
programma instabiel worden of zelfs tot een halt komen.
 
In onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven van zo’n niet geplande foutmelding.
Dit soort cryptische foutmeldingen zijn echter niet erg behulpzaam om de oorzaak van de foutmelding te
achterhalen.

 
Het programma is echter voorzien van een ingebouwd foutmeldingsysteem waarmee door de gebruiker
van het programma een “bug report” per e-mail naar de programmeur van dit programma kan worden
gezonden.
In dit “bug report” staat onder andere vermeld in welke bronregel van het programma de fout is
opgetreden; waardoor het verhelpen van deze fout een stuk eenvoudiger wordt.
 
Bij het optreden van een onvoorziene fout verschijnt het onderstaande schempje:

 
Na op de knop “send bug report” gedrukt te hebben verschijnt het onderstaande scherm waarin de naam
en het e-mail adres van de gebruiker ingevuld dienen te worden.

 
Vervolgens kan facultatief tekst met specifieke informatie worden ingetypt; zie onderstaande schermpje:

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/
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Naast het “bug report” wordt ook een schermafdruk van het moment dat de foutmelding optrad mee
verstuurd; zie onderstaande schermpje:

 
In onderstaande figuur wordt een beeld gegeven van de verzending van “bugreport.zip” en
“screenshot.png” m.b.v. Microsoft Outlook:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Convert Your Word Doc to an eBook: A Step-by-
Step Guide

Bestanden

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Inlezen gegevens

Inlezen bestand
Met behulp van deze menukeuze of met de knop  op de toolbar kan een reeds bestaand probleem
worden ingelezen.
De standaard extensie van de databestanden is "shtwall".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent de
bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
 
Het programma houdt ook een lijst bij met namen van meest recent gebruikte databestanden; zie het
voorbeeld hier beneden:
 

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-word-docx-file-to-an-epub-or-kindle-ebook/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-word-docx-file-to-an-epub-or-kindle-ebook/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Door het aanklikken van één van de bestanden uit de lijst wordt het bestand, zonder dat een dialoogscherm
verschijnt, automatisch geopend.
De lijst kan maximaal 4 bestanden bevatten.
Nieuw ingelezen bestanden worden aan de bovenzijde toegevoegd; als het aantal groter dan 4 dreigt te
worden wordt het bestand aan de onderzijde uit de lijst verwijderd.
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Keep Your Sensitive PDFs Safe with These Easy Security
Measures

Schrijven gegevens

Bewaar bestand
Met behulp van deze menukeuze of met de knop  op de toolbar kan een probleem worden
weggeschreven onder een reeds bekende naam (zonder dialoogvenster). Is er nog geen naam bekend dan
wordt deze via een dialoogvenster alsnog gevraagd.
De standaard extensie van de databestanden is "shtwall".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent de
bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
Op het moment dat een berekening wordt uitgevoerd wordt door het programma zekerheidshalve deze
functie uitgevoerd; zonder dat in het algemeen de gebruiker dit merkt
 
Zie verder ook Bewaren als…

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Schrijven gegevens Als

Bewaar bestand Als....
Met behulp van deze menukeuze kan een probleem worden weggeschreven onder een nog te bepalen
naam; Hiertoe verschijnt er een dialoogvenster.
De standaard extensie van de databestanden is "shtwall".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent de
bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
 
Zie verder ook: Bewaar bestand

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Create High-Quality Documentation with a Help
Authoring Tool

Verwijderen bestand

Verwijderen bestand
Met behulp van deze menukeuze kan een reeds bestaand probleem worden verwijderd.
De standaard extensie van de databestanden is "shtwall".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent de
bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Tekst editor

Openen teksteditor

Met behulp van deze menu-ingang of met de knop  op de toolbar kan een teksteditor worden
geopend. Het programma houdt een lijst bij van de maximaal vier laatst ingelezen bestanden. Door op
één hiervan te klikken kan een bestand De interne editor heeft RTF (Rich Text Format) mogelijkheden
en een theoretische capaciteit van maar liefst 2 gigabyte. Bij RTF kunnen verschillende lettertypen en
stijlen in één document worden opgenomen; zie onderstaand fragment van de uitvoer van een
berekening (zonder bitmap):

https://www.helpndoc.com/news-and-articles/2022-09-27-why-use-a-help-authoring-tool-instead-of-microsoft-word-to-produce-high-quality-documentation/
https://www.helpndoc.com/news-and-articles/2022-09-27-why-use-a-help-authoring-tool-instead-of-microsoft-word-to-produce-high-quality-documentation/
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

66 / 234

De RTF tekst kan ook als zodanig naar de printer worden gestuurd. Als dit een kleurenprinter is dan
gebeurd dit ook in kleur.
Deze instellingen blijven behouden; ook als de computer wordt uitgezet. De diverse pagina's worden op
papier genummerd.
Verder is een volwaardige editor ingebouwd met diverse functies, welke hier niet verder beschreven zullen
worden (moeten voor zichzelf spreken).
Bij de ingebouwde editor is het ook mogelijk via “kopiëren en plakken” grafische afbeeldingen op te
nemen; zie onderstaande figuur als voorbeeld.
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Knoppenbalk algemene opties

M.b.v. de knop  kan een bestand ingelezen worden
M.b.v. de knop  kan de inhoud weggeschreven worden
M.b.v. de knop  kunnen wijzigingen ongedaan worden gemaakt

M.b.v. de knop  kan de inhoud naar de printer gestuurd worden
M.b.v. de knop  kunnen onderstaande zaken worden ingesteld:
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Voor een print “preview”  zie: Preview Tekst

M.b.v. de knop kan de inhoud naar het Windows klembord worden gekopieerd.
M.b.v. de knop kan de tekst (eventueel met figuren) omgezet worden in PDF (Portable Document
Format); het resultaat wordt daarna automatisch in Adobe Reader getoond.

M.b.v. de knop  wordt de tekst (eventueel met figuren)  in Microsoft WORD getoond.

M.b.v. de knop  wordt de tekst (eventueel met figuren)  in OpenOffice WRITER getoond.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Save time and frustration with HelpNDoc's WinHelp HLP to
CHM conversion feature

Berekening starten

Berekening starten

Met behulp van deze menukeuze (of met de knop  op de toolbar) wordt de berekening van de
damwand gestart.
Als de berekening klaar is wordt een venster geopend met daarin de numerieke uitvoer van de berekening
weergegeven.
De tekst is geladen uit een bestand met de door de gebruiker gekozen naam van het probleem; maar nu
echter met de extensie "ShtOut".
 
Tijdens de berekening wordt de voortgang van de berekening weergegeven; zie onderstaand:
 

previewtekst.htm
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
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Naast de numerieke uitvoer kan de uitvoer op een grafische wijze worden weergegeven.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Einde

Einde
Met deze menukeuze (of knop op de toolbar) wordt het programma beëindigd.
Zekerheidshalve wordt door het programma om een bevestiging gevraagd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Convert Your Markdown Content with HelpNDoc

Invoer/controle

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Elevate your documentation to new heights with HelpNDoc's
built-in SEO

Diverse instellingen

Diverse instellingen in het programma PCDAMWAND
Met behulp van deze menu-ingang kunnen aanwezige opties in het programma worden in- of
uitgeschakeld.

 
Sommige opties gaan niet samen met andere opties. Het scherm “Diverse instellingen” zorgt er voor dat
dit goed onderling wordt afgestemd.
Verder is het doel om in de rest van het programma als gebruiker alleen die opties voorgeschoteld te
krijgen welke relevant zijn voor het betreffende probleem.
 
Let op: Alle grootheden, zoals de eigenschappen van de damwand, ankers en belastingen,
gelden in principe voor de eenheidsbreedte m’.
 
Het betreft de  instellingen zoals weergegeven in het onderstaande scherm (waar het handje verschijnt
kan met de muis geklikt worden; ook in onderstaande figuur):
 

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/markdown-import-export-using-helpndoc-help-authoring-tool/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/produce-html-websites/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/produce-html-websites/


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

70 / 234



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

71 / 234

 

Zie verder: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
 

Aantal bouwfasen
Hier wordt het aantal benodigde bouwfasen ingevoerd.
Bij de bouw van een damwandconstructie zijn in het algemeen meerdere fasen te onderscheiden, zoals
variërende peilen van het maaiveld ter linker- en rechterzijde van de damwand (ontgravingen en/of
ophogingen), variërende grondwaterpeilen (b.v. bemalingen), al of niet aanwezig zijn van belastingen op
het maaiveld, al of niet aanwezig zijn van ankers of stempels.
Omdat de rekentechniek gebaseerd is op het modelleren van het plastische gedrag van de grond (actieve
en passieve gronddrukken) is het gedrag in een bepaalde bouwfase afhankelijk van voorgaande
bouwfasen. Of anders geformuleerd: het superpositiebeginsel geldt voor dit type niet-lineaire
rekentechnieken niet. Het is dus essentieel de daadwerkelijke fasering van het bouwproces zo goed
mogelijk te modelleren. Bij de overige invoeropties in het programma wordt het hier ingevoerde aantal
bouwfasen gebruikt voor het beschikbaar stellen van de benodigde invoervelden.

AantalBouwfasen
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Terug naar boven

Kopieer invoergegevens van de ene naar de andere bouwfase
Met behulp van deze optie is het mogelijk invoergegevens van de ene naar de andere bouwfase te
kopiëren. Dit kopiëren kan betrekking hebben op alle invoergegevens of een selectie daaruit. Deze optie
kan b.v. handig zijn als bij een bestaand probleem het aantal bouwfasen vergroot wordt; na het kopiëren
kunnen dan specifieke veranderingen worden aangebracht.
Terug naar boven

Deterministische of probabilistische berekening
Bij een deterministische berekening wordt uitgegaan van vaste waarden voor de diverse invoerparameters.
Bij een probabilistische berekening wordt uitgegaan van een kansverdelingsfunctie voor de diverse
invoerparameters (een specialiteit van PCDAMWAND).
Een deterministische aanpak is de normaal in de praktijk gebruikelijk methode.
De probabilistische aanpak is een meer geavanceerde methode, welke voor een drietal faalmechanismen
(bezwijken grond, bezwijken damwand, bezwijken anker(s)) de faalkans uitrekent. Tevens wordt de
invloed per statistische invoerparameter (stochast) op de totale faalkans berekend, waaruit blijkt welke
stochast belangrijk is en welke minder belangrijk is voor de berekende faalkans. Een fragment van de
uitvoer van een probabilistische berekening wordt hieronder ter illustratie gegeven:
In de tweede kolom staat de korte beschrijving van de stochast weergegeven.
In de derde kolom de waarde in het ontwerppunt van de betreffende stochast (de waarde waarbij de
faalkans het grootst is).
Vergelijk deze waarden in het ontwerppunt t.o.v. de ingevoerde verwachtingswaarden; is de waarde
groter resp. kleiner geworden in relatie tot de verwachting.
In de vierde kolom staat de standaardafwijking van de betreffende stochast weergegeven.
In de laatste kolom staat het percentage aangegeven van de bijdrage van de betreffende stochast aan de
totale onzekerheid (variantie van Z). Hieruit blijkt dus welke stochasten vooral invloed hebben op de
grootte van de faalkans van het betreffende faalmechanisme. Het is dan zinvol alleen van die stochasten
die een significante bijdrage leveren door b.v. nader onderzoek (meer kennis) een kleinere
standaardafwijking te bewerkstelligen; waardoor de faalkans ook significant zal afnemen. Het gebruik van
deze rekenmethode voorkomt dat men veel aandacht besteed aan grootheden dit voor de grootte van de
faalkans niet zo belangrijk zijn.
 
'ADVANCED' benadering
 

Def. Beta =  1.63477E+00 (betrouwbaarheidsindex)

Faalkans  =  5.10490E-02

 

De betrouwbaarheidsfunctie is 487 malen doorlopen.

 

Mechanisme: Damwand bezwijkt op buiging

 

GRONDEIGENSCHAPPEN

 

Laag nr.  Stochast        Mu_X[i]       Sig_x[i]       Perc[i]

--------------------------------------------------------------

 1       WghtRight.DRY  1.60781E+01    1.00000E+00     0.228

         WghtRight.WET  1.90051E+01    1.00000E+00     0.001

              PhiRight  3.49371E+01    3.00000E+00     0.016

         DeltaActRight  2.10000E+01    2.00000E+00     0.000

         DeltaPasRight  2.10000E+01    2.00000E+00     0.000

 2       WghtRight.DRY  1.60000E+01    1.00000E+00     0.000

         WghtRight.WET  1.93852E+01    1.00000E+00     5.554

              PhiRight  3.45655E+01    3.00000E+00     0.785

         DeltaActRight  2.09672E+01    2.00000E+00     0.010

         DeltaPasRight  2.10000E+01    2.00000E+00     0.000

 3       WghtRight.DRY  1.60000E+01    1.00000E+00     0.000
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         WghtRight.WET  1.90707E+01    1.00000E+00     0.187

              PhiRight  2.64793E+01    3.00000E+00     1.127

         DeltaActRight  1.79462E+01    2.00000E+00     0.027

         DeltaPasRight  1.80000E+01    2.00000E+00     0.000

              CohRight  9.98756E-01    2.00000E-01     0.001

 4       WghtRight.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

         WghtRight.WET  2.01514E+01    1.00000E+00     0.858

              PhiRight  3.49462E+01    3.00000E+00    17.537

         DeltaActRight  2.38207E+01    2.00000E+00     0.301

         DeltaPasRight  2.40000E+01    2.00000E+00     0.000

 5       WghtRight.DRY  1.60000E+01    1.00000E+00     0.000

         WghtRight.WET  1.60073E+01    1.00000E+00     0.002

              PhiRight  3.96885E+01    3.00000E+00     0.403

         DeltaActRight  2.59764E+01    2.00000E+00     0.005

         DeltaPasRight  2.60000E+01    2.00000E+00     0.000

              CohRight  4.99666E+00    5.00000E-01     0.002

 6       WghtRight.DRY  1.90000E+01    1.00000E+00     0.000

         WghtRight.WET  1.90010E+01    1.00000E+00     0.000

              PhiRight  3.49003E+01    3.00000E+00     0.041

         DeltaActRight  2.09914E+01    2.00000E+00     0.001

         DeltaPasRight  2.10000E+01    2.00000E+00     0.000

 7       WghtRight.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

         WghtRight.WET  2.00000E+01    1.00000E+00     0.000

              PhiRight  3.99485E+01    3.00000E+00     0.011

         DeltaActRight  2.59947E+01    2.00000E+00     0.000

         DeltaPasRight  2.60000E+01    2.00000E+00     0.000

 8       WghtRight.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

         WghtRight.WET  2.00000E+01    1.00000E+00     0.000

              PhiRight  3.70000E+01    2.00000E+00     0.000

         DeltaActRight  2.40000E+01    1.00000E+00     0.000

         DeltaPasRight  2.40000E+01    1.00000E+00     0.000

 

 1        WghtLeft.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

          WghtLeft.WET  2.00000E+01    1.00000E+00     0.000

               PhiLeft  3.50000E+01    3.00000E+00     0.000

          DeltaActLeft  2.40000E+01    2.00000E+00     0.000

          DeltaPasLeft  2.40000E+01    2.00000E+00     0.000

 2        WghtLeft.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

          WghtLeft.WET  1.97233E+01    1.00000E+00     2.865

               PhiLeft  3.64414E+01    3.00000E+00     1.297

          DeltaActLeft  2.40000E+01    2.00000E+00     0.000

          DeltaPasLeft  2.38614E+01    2.00000E+00     0.180

 3        WghtLeft.DRY  1.60000E+01    1.00000E+00     0.000

          WghtLeft.WET  1.58400E+01    1.00000E+00     0.958

               PhiLeft  2.92527E+01    3.00000E+00     2.322

          DeltaActLeft  2.00000E+01    2.00000E+00     0.000

          DeltaPasLeft  1.98167E+01    2.00000E+00     0.314

               CohLeft  4.98056E+00    5.00000E-01     0.057

 4        WghtLeft.DRY  1.90000E+01    1.00000E+00     0.000

          WghtLeft.WET  1.89717E+01    1.00000E+00     0.030

               PhiLeft  3.46391E+01    3.00000E+00     0.542

          DeltaActLeft  2.10000E+01    2.00000E+00     0.000

          DeltaPasLeft  2.09142E+01    2.00000E+00     0.069

 5        WghtLeft.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

          WghtLeft.WET  1.99903E+01    1.00000E+00     0.004

               PhiLeft  3.94775E+01    3.00000E+00     1.135

          DeltaActLeft  2.60001E+01    2.00000E+00     0.000

          DeltaPasLeft  2.58597E+01    2.00000E+00     0.184

 6        WghtLeft.DRY  1.70000E+01    1.00000E+00     0.000

          WghtLeft.WET  2.00000E+01    1.00000E+00     0.000
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               PhiLeft  3.70000E+01    3.00000E+00     0.000

          DeltaActLeft  2.40000E+01    2.00000E+00     0.000

          DeltaPasLeft  2.40000E+01    2.00000E+00     0.000

         GreenfldRight -4.91109E-04    1.00000E-01     0.001

 

MAAIVELD- en WATER peilen

 

 Stochast                Mu_X[i]        Sig_x[i]     Perc[i]

 ---------------------------------------------------------------

   GreenFldLeft         1.91255E+01    2.50000E-01     9.429

WaterLevelRight         1.52446E+00    2.50000E-01     6.669

 WaterLevelLeft         3.49553E+00    5.00000E-01    36.752

ShtPlWallModulu         4.71870E-03    2.00000E-04     6.183

ShtPlWallYieldS         3.56121E+05    1.20000E+04     3.910

 

Overige stochasten

     FmaxAnchor         1.20000E+03    5.00000E+01     0.000

                                                    ---------

                                         Totaal      100.000

Optredende (S) moment [kN.m] :    1680.425

Aanwezige (R) sterkte [kN.m] :    1680.427

 

Waarde betrouwbaarheidsfunctie=  2.05096E-03

 
Een probabilistische berekening betreft een geavanceerde rekentechniek. De gebruiker zij gewaarschuwd dat een
goede kennis van de achterliggende principes noodzakelijk is voor een verantwoord gebruik van deze
rekentechniek.  Voor meer theoretische achtergronden zie theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma
Een probabilistische berekening moet pas worden toegepast in een stadium dat het ontwerp volgens klassieke
deterministische ontwerpmethoden is uitgekristalliseerd (controle achteraf). Een probabilistische berekening kan
worden beschouwd als een geautomatiseerde gewogen gevoeligheidsanalyse.
 
Bij een probabilistische berekening zijn er t.o.v. een deterministische berekening enige beperkingen, o.a.:
- van slechts één enkele bouwfase tegelijk kunnen de faalkansen worden berekend; de gebruiker kan voor
het uitvoeren van de berekening kiezen uit de beschikbare bouwfasen welke bouwfase  probabilistisch
doorgerekend dient te worden. Omdat bij een berekening van de faalkansen tot het de bezwijktoestand
wordt gerekend is de voorgeschiedenis, vastgelegd in voorgaande bouwfasen, niet langer meer merkbaar.
- bij een probabilistische berekening wordt alleen de invoer van de grondeigenschappen via de
wrijvingshoeken van de grond en de wrijvingshoeken met de damwand ondersteund; dus NIET via directe
invoer van de labda-waarden.
- de ontwerpoptie (meerdere damwandlengten) is nu niet bruikbaar.
- de damwand man nu slechts uit één sectie bestaan.
- de verwachtingswaarde voor dactief en dpassief (wrijvingshoeken met de damwand) moet nu gelijk aan
elkaar zijn.
Het programma is zodanig beveiligd dat niet toegelaten combinaties van invoergegevens niet kunnen
worden ingevoerd.
 
In het programma is het bij een aantal parameters mogelijk naast de verwachtingswaarde een
standaardafwijking in te voeren; waarmee deze parameter dan een stochast is geworden. Wordt voor de
standaardafwijking (s) een waarde gelijk aan nul ingevoerd dan wordt de grootheid in de verdere
berekening als deterministische grootheid opgevat; hetgeen rekentijd bespaart.
De stochasten zijn in dit programma normaal verdeeld; tenzij anders opgegeven. Bij de GROND-
eigenschappen kunnen de stochasten zowel NORMAAL als LOGNORMAAL verdeeld zijn. Het voordeel
van de lognormale verdeling is dat de betreffende stochast niet kleiner dan nul kan worden. O.a. de
grondeigenschappen kunnen in fysieke zin niet negatief worden. Bij niet te grote standaardafwijkingen zijn
de verschillen tussen de normale en lognormale verdeling niet zo groot.
Ook de waterpeilen ter linker- en rechterzijde van de damwand mogen een niet normale verdeling bezitten.
Voor deze twee invoergrootheden zijn negen verschillende kansverdelingsfuncties voorzien: Normaal,
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Rechts afgekapt Normaal, Links afgekapt Normaal, Exponentieel, Gumbel (type I extreme verdeling voor
grootste waarden), Type I extreme verdeling voor kleinste waarden, Weibull (type III extreme verdeling
voor kleinste waarden), Uniform en LogNormaal. Bij het invoeren volgens deze afwijkende verdelingen
worden de formules met de benodigde stuurparameters op het scherm getoond; ook kan de gekozen
kansverdelingsfuncties en kansdichtheidsfuncties worden afgebeeld. Bekendheid met de
achterliggende statistische theorie wordt hier voorondersteld, zie ook dichtheids- en cumulatieve
kansverdelingsfuncties.
 
Welke stochasten zijn mogelijk?
- Sterkte eigenschappen grondlagen rechts en links van de damwand à NORMAAL of 
LOGNORMAAL . De beddingconstanten kunnen niet als stochast worden ingevoerd, omdat de invloed
van de grootte van een beddingconstante niet veel invloed heeft op de krachtswerking in de
bezwijktoestand.  De volgende eigenschappen voor de grondeigenschappen kunnen als stochast worden
ingevoerd:

·      Volumieke gewicht DROOG
·      Volumieke gewicht NAT
·      j - waarde (inwendige wrijvingshoek)
·      d - waarde (wrijvingshoek damwand/grond; passief en actief in absolute waarde gelijk). Het is

mogelijk dat in het ontwerppunt de d - waarde groter dan de j - waarde wordt.
·      c – waarde (cohesie)

- Maaiveldpeil (rechts en links)
- Waterpeil  (rechts en links); ook niet normale verdelingen
- Gelijkmatig verdeelde bovenbelasting
- Helling talud (oneindig uitgestrekt: volgens Krey). Bij kleine faalkansen is het mogelijk dat het talud niet
stabiel wordt; (de helling dreigt steiler te worden dan de j - waarde van de grond ter plaatse). Het
programma waarschuwt hiervoor: verder rekenen heeft dan meestal geen zin. De berekening van dit
bezwijkmechanisme wordt immers niet door het programma ondersteund.
- Weerstandsmoment damwand
- Vloeispanning damwand
- Maximale anker- c.q. stempelkracht(en). N.B.: bij meerdere ankers/stempels telt het programma de
verwachtingswaarden van de diverse ankers/stempels automatisch op, terwijl de standaardafwijkingen
worden verwerkt met de aanname dat de ankers/stempels niet gecorreleerd zijn.
 
Enkele opmerkingen bij het rekenproces
Het “advanced” deel van het rekenproces bestaat uit twee interatielussen:
   a. Het aanpassen van het ontwerppunt totdat de waarde van de betrouwbaarheidsfunctie Z voldoet aan
het afbreekcriterium
   b. Het aanpassen van de betrouwbaarheidsindex b totdat aan het afbreekcriterium is voldaan
Lus a. is de binnenste en lus b. de buitenste.
Tijdens het rekenproces wordt o.a. (zeer snel) getoond naar welke stochast partieel wordt
gedifferentieerd. Verder wordt de variatie in de betrouwbaarheidsfunctie Z weergegeven.  De momentane
waarden van de sterkte R en de belasting S worden getoond.  Aan de hand van het gedrag van
bovengenoemde parameters kan worden beoordeeld of het rekenproces voldoende “soepel” convergeert.
Zonodig moeten de afbreekfouten worden (zie Probabilistische instellingen) wat minder krap worden
ingesteld.
 
Voor het starten van de probabilistische berekening (AFDA) wordt eerst een complete uitvoer van de
rekenresultaten van de deterministische berekening gegeven.
Als onder deterministische omstandigheden de damwandconstructie niet stabiel is kan natuurlijk niet
vervolgens een probabilistische berekening worden uitgevoerd.
 
Beoordeling grootte betrouwbaarheidsindex b rekenresultaten
Als leidraad wordt de onderstaand klasse-indeling gegeven (conform NEN 6700 en NEN 6702):
Klasse I   : relatief eenvoudige constructies, geen persoonlijke veiligheidsrisico’s bij falen, relatief geringe
schade bij falen, b.v. een beschoeiing

KansverdelingsFuncties.htm
KansverdelingsFuncties.htm
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Klasse II : aanzienlijke schade bij falen; geringe persoonlijke veiligheidsrisico’s, b.v. een bouwput, een
damwand langs een binnenwater en een kadewand van een zeehaven
Klasse III: grote schade bij falen en/of aanzienlijke persoonlijke veiligheidsrisico’s, bijzondere constructies
 
CUR 166 “Damwandconstructies” geeft de volgende waarden:
Klasse I    :  bconstructie =  bgrondbreuk + bvloei_damwand + banker(s) » 2.5
Klasse II   :  bconstructie =  bgrondbreuk + bvloei_damwand + banker(s) » 3.4
Klasse III  :  bconstructie =  bgrondbreuk + bvloei_damwand + banker(s) » 4.2
 
Het wordt aan de gebruiker overgelaten een mogelijk lengte-effect in te schatten; het programma betreft
immers een enkele doorsnedeberekening. Het in rekening brengen van het lengte-effect leidt tot een
vergroting van de waarde voor de betrouwbaarheidsindex b aan te houden in de doorsnede.
Terug naar boven

Probabilistische instellingen

In dit scherm kunnen keuzes omtrent instellingen voor het probabilistisch rekenen worden gemaakt.
Het betreft de volgende instellingen:
- Alle grondeigenschappen hebben een  NORMALE kansverdeling of een LOGNORMALE
kansverdeling
 
- Dienen de grondeigenschappen ter linker- en rechterzijde van de damwand al of niet gecorreleerd te zijn
Indien wordt opgegeven dat deze gecorreleerd zijn, dan kunnen de grondeigenschappen alleen aan de
linkerzijde worden ingevoerd. De grond aan de rechterzijde heeft dan dezelfde verwachtingswaarden en
standaardafwijkingen.
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- Keuze welk faalmechanisme uitgerekend dient te worden (bezwijken grond aan passieve zijde, bezwijken
damwand op buiging, bezwijken van anker(s)); of alle drie
 
- Vervolgens kunnen afbreekcriteria ingevoerd worden welke het niet-lineaire iteratieve probabilistische
rekenproces besturen. De gebruiker zal waarschijnlijk de standaard ingestelde waarden niet zo vaak
behoeven te wijzigen.
Per faalmechanisme kunnen twee afbreekfouten worden opgegeven:
- Afbreekfout [%]  in de betrouwbaarheidsfunctie (Z)
- Afbreekfout in b (beta)
waarin:
  Z= R – S = betrouwbaarheidsfunctie
  R = sterkte (resistance)
  S = belasting (sollicitation)
  b = m/s = betrouwbaarheidsindex (normale verdeling)
  m = verwachtingswaarde van betrouwbaarheidsfunctie Z
  s = standaardafwijking van betrouwbaarheidsfunctie Z
De grootte van de afbreekfout voor de betrouwbaarheidsfunctie  Z moet per mechanisme aan de hand van
de normale deterministische berekening worden ingeschat. Een te streng afbreekcriterium kan tot gevolg
hebben dat de berekening niet convergeert naar deze lage waarde. In het bijzonder voor het
faalmechanisme “bezwijken grond aan passieve zijde”. De oorzaak hiervan is dat voor dit geval Z niet
negatief mag worden (anders bevindt de constructie zich voorbij de bezwijktoestand); speciale
voorzieningen zijn in het rekenproces aangebracht om dit negatief worden zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook bij een te strenge waarde voor de afbreekfout voor b is het mogelijk dat het proces zeer moeilijk of
niet convergeert.
Te grof ingestelde afbreekcriteria is echter ook verkeerd; daar dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid
van de uitkomsten van de berekening.
Verder kan worden opgegeven hoe groot de factor a (alfa) moet zijn. Deze grootheid wordt gebruikt bij
het partieel (naar de diverse stochasten) numeriek differentiëren. De stapgrootte is dan:  a  * sstochast.
In zijn algemeenheid geldt dat al proberend (of vanuit opgebouwde ervaring) bij een specifiek probleem tot
een goede instelling van de afbreekcriteria moet worden gekomen. Een methode hiertoe is de
afbreekcriteria in eerste instantie wat grof in te stellen en daarna in hernieuwde berekeningen de grenzen
successievelijk strenger te stellen. De aard van de probabilistische berekeningsoptie brengt dus met zich
mee dat soms al proberend tot een oplossing gekomen moet worden.
 
Voor meer theoretische achtergronden zie theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
Terug naar boven

Grondeigenschappen bij alle bouwfases CONSTANT
Voor elke bouwfase kunnen eventueel de grondeigenschappen verschillend zijn, b.v. als ontgravingen
naderhand weer geheel of gedeeltelijk worden aangevuld of dat het ontspannende effect van een
ontgraving op de grondeigenschappen meegenomen moet worden..
Standaard zijn de grondeigenschappen echter voor alle bouwfasen hetzelfde; dit vermindert het aantal
benodigde invoerparameters aanzienlijk.
Terug naar boven

Aard van de beddingstijfheid
De stijfheid van de grond kan op twee verschillende wijzen worden ingevoerd:

- Constante waarde voor de beddingstijfheid; zie onderstaande figuur:
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lineair verlopende beddingstijfheid (enkele beddingconstante)
 

Als alternatief voor het invoeren van de beddingconstante kan ook de grootte voor de horizontale strek
worden ingevoerd (zie bovenstaande figuur).
Deze laatste methode (horizontale strek) is in de praktijk echter vrij ongebruikelijk.
 
- Tri-lineaire benadering van het neutrale naar het passieve gebied; zie onderstaande figuur:

niet constante waarde voor de beddingstijfheid; benadering door 3 rechte lijnen
invoer via 3 secanswaarden (k1, k2 en k3)
 
Voor verdere achtergronden zie: grondeigenschappen

Terug naar boven

Wijze van bepaling gronddrukken
Het programma kan op twee verschillende wijzen de korreldrukken op de damwand berekenen:
- de labda-waarden waarden worden door het programma berekend uit de ingevoerde groottes van de

GrondEigenschappenNed.htm
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wrijvingscoëfficiënten van de grond (phi-waarden) en de wrijvingscoëfficiënt van de grond met de
damwand (delta-waarden).
De gebruiker kan voor rechte of gekromde glijvlakken in het passieve gebied kiezen; zie verder bij:
grondeigenschappen
- de labda-waarden worden rechtstreeks door de gebruiker ingevoerd.
In het geval van de toepassing van de methode Culmann (geknikt maaiveld) of de methode Krey (hellend
maaiveld en/of damwand)  is alleen de eerste wijze van invoer van de sterkte-eigenschappen van de grond
mogelijk. De reden hiervoor is dat bij beide genoemde methoden de afwijkende aspecten direct door het
programma in de horizontale gronddrukcoëfficiënten (labda-waarden) worden verwerkt, dit kan niet door
de gebruiker worden gedaan.
 
De PASSIEVE labda-waarden in grootte beperken
Voor het geval de labda-waarden door het programma worden berekend is het ook mogelijk de berekende
passieve labda-waarden te begrenzen tot een zekere maximale waarde.
 
Voor verdere achtergronden zie: grondeigenschappen

Terug naar boven

Extra verticale GROND- en/of WATER spanningen
De keuze kan gemaakt worden of al of niet de mogelijkheid aanwezig is tot het invoeren van extra grond-
en/of waterspanningen in bepaalde grondlagen.
Met behulp van extra verticale grondspanningen in een bepaalde grondlaag kunnen b.v. naast de
damwandconstructie gelegen funderingen worden gesimuleerd.
Met behulp van extra water onder- of waterspanningen kunnen lokale afwijkingen t.o.v. het standaard
hydrostatische verloop worden ingevoerd (spanningswater).
 
Voor verdere achtergronden zie: grondeigenschappen

Terug naar boven

Met invloed verhangen op water- en korreldrukken
Indien de grond voldoende doorlatend is en er een waterstandsverschil over de damwand staat ontstaat er
een grondwaterstroming. De verhangdrukken beïnvloeden zowel de grootte van de waterdrukken als de
korreldrukken tegen de damwand. Vooral de nadelig werkende invloed in het passieve gebied is relatief
groot. Indien in de betreffende bouwfase onderwaterbeton is aangebracht wordt deze optie, ongeacht of
hij bij deze “Diverse instellingen” is ingeschakeld, niet gebruikt. Het onderwaterbeton wordt waterdicht
verondersteld.
 
Voor verdere achtergronden zie: grondeigenschappen

Terug naar boven

Geometrie maaiveld
De geometrie van het maaiveld ter linker- en rechterzijde van de damwand kan vlak of niet vlak zijn.
Bij inschakeling van de optie voor een willekeurig gevormd maaiveld, volgens de methode Culmann, wordt de invloed
van de vorm van het maaiveld en de aanwezige bovenbelasting door het programma verwerkt in fictieve labda-
waarden. Feitelijk blijft het programma werken met horizontale maaivelden, maar dan met aangepaste drukken tegen de
damwand.
Omdat voor dit geval gewerkt wordt met door het programma berekende fictieve labda-waarden is de optie dat de
gebruiker rechtstreeks de labda-waarden invoert niet toegankelijk  (zie bij Wijze van bepaling

gronddrukken
Omdat de methode Culmann de ligging van de kritieke glijvlakken bepaald, met inbegrip van het deel dat door het
geknikte maaiveld gaat, geeft deze methode in principe betrouwbaardere resultaten dan de methoden die gebaseerd
zijn op de formules van Boussisnesq. Deze zijn immers gebaseerd op een elastische halfruimte, terwijl de grond veelal
voor een groot deel in de plastische toestand verkeert (actief en/of passief).
Een beperking van de geïmplementeerde methode Culmann is wel dat de damwand verticaal moet staan; zie voor een
niet verticale damwand Hellende damwand en/of hellende maaivelden –Krey-
 
Terug naar boven
 
Het programma biedt ondersteuning voor het gebruik van klassieke veiligheidscoëfficiënten of van NEN-

GrondEigenschappenNed.htm
GrondEigenschappenNed.htm
GrondEigenschappenNed.htm
GrondEigenschappenNed.htm
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EN 1997-1-1 (Eurocode 7)
 
Klassieke centrale veiligheidscoëfficiënten
Hier kunnen de drie centrale veiligheidscoëfficiënten voor de mogelijke mechanismen worden ingevoerd:

-          buiging damwand
-          bezwijken ankers/stempels
-          bezwijken grond op passieve druk

De grootte van deze drie veiligheidscoëfficiënten wordt bij de numerieke uitvoer weergegeven.
De veiligheidscoëfficiënt heeft de klassieke definitie van Sterkte/Belasting
Als de veiligheidscoëfficiënt < 1 is. dan is de wand bezweken (althans theoretisch).

NEN-EN 1997-1-1 (Eurocode 7)
In de onderstaande schermen worden belastingfactoren (A1 en A2), materiaalfactoren (M1 en M2) en
weerstandsfactoren(R1, R2, R3 en R4) ingevoerd overeenkomstig NEN-EN 1997-1-1.
De standaard waarden zijn die zoals aangegeven in de hoofdtekst van NEN-EN 1997-1-1. De gebruiker
kan deze waarden aanpassen overeenkomstig de nationale annex A bij EN 1997-1-1.
Door het indrukken van de knop  opent zich een paneeltje waar de volgende keuzen
gemaakt kunnen worden:

Door middel van het aanvinken van het keuzevak  kunnen de waarden volgens de
Nederlandse annex automatisch door het programma worden ingevoerd; zie verder Nederlandse Annex.
 
 Bij het gebruik van de Nederlandse annex dient ook nog de Betrouwbaarheidsklasse te worden gekozen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De keuze van de betrouwbaarheidsklasse heeft o.a. op de grootte van de A2 en M2 waarden; zie verder
ook verder Nederlandse Annex.
 

EC7NederlandseAnnex.htm
EC7NederlandseAnnex.htm
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Belastingfactoren A1 en A2 (Nederlandse annex)
 
 

Materiaalfactoren M1 en M2 (Nederlandse annex)
 
Door middel van het aanvinken van het keuzevak  kunnen de waarden volgens de UK
annex automatisch door het programma worden ingevoerd; zie verder UK Annex.

.
 

EC7UKAnnex.htm
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Weerstandsfactoren/Grond: R1, R2 en R3 waarden  (Nederlandse annex)                
Weerstandsfactoren/Voorgespannen ankers: R1, R2, R3 en R4  waarden  (Nederlandse annex)
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Weerstandsfactoren/Damwandstaal (Nederlandse annex)                                               Weerstandsfactoren/Diepwand
(Nederlandse annex)
 
Met behulp van onderstaand scherm kan uit de in NEN-EN 1997-1-1 aangegeven ontwerpmethoden
worden gekozen.
In de nationale annex is voor Nederland ontwerpmethode 3 vastgesteld.

Keuze ontwerpbenadering 3  (Nederlandse annex)
 
In de nationale UK annex is ontwerpmethode 1 vastgesteld; zie verder UK Annex.

EC7UKAnnex.htm
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Invoer afwijkingen in  resp. kerende hoogte en grondwaterstanden
 
 
Zie verder: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
 
Terug naar boven
 
Hellende damwand en/of hellende maaivelden –Krey-
Als deze optie is ingeschakeld is het programma in staat een van de verticaal afwijkende damwand en
vlakke oneindige uitgestrekte maaivelden onder een bepaalde hoek met de horizontaal te berekenen 
(volgens de formules van Krey). Het is dan echter niet mogelijk geknikte maaivelden te berekenen (zie bij 
Geometrie maaiveld ).
Terug naar boven

Hoek van wandwrijving bij actief en passief gelijk
Veelal wordt de absolute waarde van de hoek van wandwrijving in het actieve en passieve gebied gelijk
genomen; alleen het teken verschilt. Als deze optie is ingeschakeld is het echter mogelijk verschillende
waarden voor het actieve en passieve gebied in te voeren.
Terug naar boven

Enkele paal
Met behulp van deze optie kan een enkele paal worden bererekend. Het is niet geschikt voor de
berekening van meerdere palen die elkaar beïnvloeden.
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Een mogelijke toepassing van de enkele paal optie is bijvoorbeeld een scheepsfenderpaal of meerpaal:
 
Als deze optie ingeschakeld is wordt op de berekening voor actieve en passieve grondrukken en op de
beddingstijfheid een vergrotingsfactor, een schelpfactor,  toegepast.
Hiermee wordt in rekening gebracht dat het invloedsgebied bij een enkele paal groter is dan de
breedte/diameter van de enkele paal; zie ter oriëntatie onderstaande figuur:

 
Verplaatsingen maaiveld bij horizontaal belaste paal; (a) na belasten, (b) na ontlasten
 

De resulterende vergelijkingen voor de gronddrukken en beddingstijfheid zijn daarbij:

 
met
s = de schelpfactor

 = passieve gronddruk incl. schelpfactor

= actieve gronddruk incl. schelpfactor
= beddingstijfheid incl. schelpfactor

 
Voor verdere informatie betreffende het berekenen van een enkele paal zie: Enkele paal
 
Let op: de breedte van de enkele paal dient te worden ingevoerd als de 'werkende breedte' in
het scherm  Invoer eigenschappen damwand
De optie voor een enkele paal gaat niet samen met een Probabilistische berekening , Geknikt maaiveld
(Culmann) of Hellende damwand en-of hellende maaivelden -Krey-

SchelpFactor.htm
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Terug naar boven

Systeem van maatvoering
Het programma heeft de mogelijkheid om de ligging van de damwand, ankers, grondlagen etc. volgens
twee verschillende verticale assenstelsels:
a. Verticale as naar beneden gericht. Het nulpunt is de bovenzijde van de damwand.
b. Verticale as naar boven gericht. Het nulpunt is overeenkomstig het NAP nulniveau (of het locaal
geldende systeem).

Het rekenhart van het programma zet NAP-peilmaten automatisch om naar een ligging ten opzichte van
de bovenzijde van de damwand; de gebruiker merkt hier echter niets van.
Terug naar boven

Standaard instellingen
Door het aanklikken  van deze knop worden de standaardinstellingen opnieuw ingesteld; het betreft de
keuzes zoals weergegeven in de figuur aan het begin van deze hulppagina figuur met standaard instellingen
 
Terug naar boven

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Experience the power of a responsive website for your
documentation

Tekst boven uitvoer

Beschrijving van het probleem

Deze optie is FACULTATIEF

Met behulp van deze menu-ingang kan een beschrijvende tekst worden ingevoerd.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/produce-html-websites/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/produce-html-websites/
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De in dit invoerscherm ingevoerde tekst onder het tabblad “Algemeen” zal uitgevoerd worden boven de
echo van de invoergegevens.
Hier kan men bij voorbeeld een beschrijving van de achtergronden van het probleem kwijt.
Meerdere regels zijn toegestaan.

 
De in dit invoerscherm ingevoerde tekst onder het tabblad “Per bouwfase” zal bij elke Bouwfase
uitgevoerd worden boven de echo van de invoergegevens.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Streamline Your Documentation Process with HelpNDoc's
Intuitive Interface

Eigenschappen damwand/diepwand

Invoer eigenschappen van de damwand/diepwand in het
programma “PCSheetPileWall”
Met behulp van deze menu-ingang dienen de eigenschappen van de damwand of diepwand ingevoerd te
worden.

 
Let op: Alle grootheden, zoals de eigenschappen van de damwand, ankers en belastingen,
gelden in principe voor de eenheidsbreedte m’.
 
-   Invoer eigenschappen DAMwand
-   Invoer eigenschappen DIEPwand
 

Eigenschappen DAMWAND
Het betreft de opties en parameters zoals weergegeven in het onderstaande scherm (waar het handje

https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
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verschijnt kan met de muis geklikt worden; ook in onderstaande figuur):
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Let op!!
De damwand dient wel in zijn geheel ingebracht te zijn. De bouwfaseringen hebben alleen betrekking op
variërende maaiveld-, grondwaterpeilen, belastingen, ankers e.d.
De damwand is in zijn geheel bij alle bouwfaseringen volledig aanwezig.
Indien bij een zogenoemde Berlinerwand de invloed van de gefaseerd ingegraven tussenschotten ook in
rekening gebracht zou moeten worden, dan behoort dit niet tot het toepassingsgebied van het programma.
 
Keuze voor betonnen diepwand
Met behulp van deze keuzeknop kan in plaats van een stalen damwand voor een gewapend betonnen
diepwand worden gekozen; zie verder: Eigenschappen Diepwand

Maakproces betonnen diepwand
 

Besturing damwand
Het programma biedt twee mogelijkheden:
a.  Een enkele damwandlengte
b.  Meerdere damwandlengten (ontwerpoptie)
 
ad. a.: Een enkele damwandlengte
Bij deze optie kan de damwand in meerdere secties worden opgedeeld. Per sectie kunnen de
eigenschappen van de damwanddoorsnede worden gevarieerd.
De werkende breedte per meter damwand kan ook per sectie kleiner dan 1 meter worden gekozen.
Alle invoergegevens, zoals belastingen, ankereigenschappen, worden per strekkende meter ingevoerd (m');
wat ook voor de werkende breedte van de damwand is ingevoerd.
Het begrip 'werkende breedte' heeft alleen betrekking op de damwand zelf.
Via gewelfwerking worden altijd de korrelspanningen in zijn geheel naar de gereduceerde breedte van de
damwand over gebracht; de (grond)waterbelastingen worden echter wel gereduceerd (geen
gewelfwerking).
 
Aanbevolen wordt de werkende breedte alleen van 1 meter te laten afwijken als daar een speciale

DragAndDrop.htm
../HTMLEngels/AantalBouwfasen
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aanleiding toe bestaat; zoals bij gestaffelde wanden.
Als voorbeeld kan de hieronder getoonde open micro-palenwand worden ingevoerd met doorsnede-
eigenschappen uitgesmeerd per strekkende meter [m’].

micro-palen wand
 
Het bovenstaande is niet van toepassing als bij Diverse instellingen de optie voor een enkele paal (is geen
wand) is aangevinkt
 
ad. b.: Meerdere damwandlengten (ontwerpoptie).
Bij deze optie kunnen meerdere damwandlengten worden doorgerekend.
Opgegeven wordt een startwaarde voor de damwandlengte, stapgrootte en het aantal stappen.
Deze optie is vooral bedoeld om te komen tot een optimaal ontwerp. De gebruiker bereikt dit door de
uitkomsten van de verschillende berekeningen als functie van de damwandlengte te vergelijken.

Terug naar boven
Elasticiteitsmodulus damwand
In dit vak dient de waarde voor de elasticiteitsmodulus van het materiaal waarvan de damwand is gemaakt
te worden ingevuld.
In principe zijn alle secties waaruit de damwand in verticale richting bestaat van hetzelfde materiaal
gemaakt.
Het rekenhart van het programma rekent voor de stijfheid van de damwand met het product van de
elasticiteitsmodulus en traagheidsmoment (EI); het is daarom toegestaan voor een zekere sectie een
fictieve waarde voor het traagheidsmoment in te voeren, opdat de waarde voor EI de gewenste waarde
zal zijn (bij b.v. een afwijkend materiaal gebruik voor een zekere sectie).

Terug naar boven
Aantal secties
Hier kan het benodigde aantal secties van de damwand in verticale richting worden ingesteld.
Het aantal invoerregels van de onderliggende invoermatrix zal navenant aangepast worden.

Terug naar boven
Invoer doorsnede-eigenschappen van damwand
Op het eerste tabblad dienen per sectie van de damwand de volgende grootheden achtereenvolgens
worden ingevoerd:
- beschrijving van de betreffende sectie; mag achterwege worden gelaten (facultatief)
- de grootte van het traagheidsmoment van de sectie in [m4/ m’]
- de grootte van het elastische weerstandsmoment van de sectie in  [m3/ m’]
- de grootte van het plastische weerstandsmoment van de sectie in  [m3/ m’]
   alleen van toepassing bij spanningscontrole volgens Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1); bij een klassieke
controle is deze optie niet toegankelijk (gegrijsd)
- de grootte van de vloeispanning van het materiaal in de betreffende sectie in  [N/mm2]
- lengte van de betreffende sectie in [m]
- verhouding werkende breedte B van de betreffende sectie [> 0  B  <=1]; zie verder ook bij besturing
damwand
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 Deze waarde kan gebruikt worden voor het in rekening te brengen van gestaffelde damwanden (om en
om een verschillende lengte).
 De breedte heeft alleen invloed op de sterkte- en stijfheidseigenschappen van de betreffende sectie van
de damwand, niet op belastingen, verankeringen e.d.
 In het onderstaande voorbeeld is de gronddruk in sectie nr. 2 ook volledig over de gehele breedte
aanwezig; de spanningsoverdracht naar de doorgaande damwandplanken vindt via gewelfwerking plaats.
 De (grond)waterspanningen werken echter alleen op de gereduceerde werkende breedte (geen
gewelfwerking).

 
 Voor een enkele paal heeft deze kolom ‘Breedte’ echter een andere functie; zie bij enkele paal.
- de interlock factor DβB  is een coëfficiënt waarmee de weerstandsmomenten vermenigvuldigt dienen te
worden. Alleen van toepassing voor U-profielen; voor Z-profielen geldt altijd DβB = 1. U-profielen hebben
het slot in de neutrale lijn; de delen van een samengestelde damwand zouden hier langs elkaar kunnen
glijden.
In het programma wordt de interlockfactor voor het traagheidsmoment βD en het weerstandsmoment DβB
gelijk aan elkaar genomen (DβB = DβD).
In CUR rapport 166 wordt in tabel 3.4 een overzicht gegeven van aanbevolen waarden voor reducties van
de interlock factor Dβ:
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Op het tweede tabblad dienen voor stalen damwandprofielen een aantal gegevens te worden ingevoerd
welke alleen van toepassing zijn voor de bepaling van de u.c.-waarden volgens Eurocode 7.
Het betreft respectievelijk het oppervlak, dikte van het lijf, dikte van de flens, breedte van de flens,
profielhoogte en type stalen damwand (U of Z profiel).

 
Alle profieleigenschappen van een stalen damwand (default en Eurocode7) kunnen worden ingevoerd
m.b.v. de optie Bibliotheek stalen damwandprofielen
Voor meer theoretische achtergronden betreffende doorsnede controles volgens Eurocode 7 zie:
theoretische achtergronden bij het damwandprogramma

Terug naar boven
Bibliotheek stalen damwanden
Door het aanklikken van deze knop opent zich een scherm waarin de doorsnede-eigenschappen van in de
handel verkrijgbare stalen damwandprofielen binnen gehaald kunnen worden; zie verder Bibliotheek stalen
damwandprofielen

Terug naar boven
Bibliotheek van profielen door gebruiker ingevuld
Door het aanklikken van deze knop opent zich een scherm waarin de doorsnede-eigenschappen in een lijst met
damwandprofielen door de gebruiker zelf  ingevoerd en bewaard  kunnen worden; zie verder Bibliotheek eigen
damwandprofielen

Terug naar boven
Eigenschappen combiwand
Door het aanklikken van deze knop opent zich een scherm waarin, aan de hand van de diameter en
wanddikte van de cirkelvormige buizen en het type en aantal tussenplanken, door het programma de
doorsnede-eigenschappen zullen worden berekend van een combiwand; zie verder Eigenschappen
combiwand

 
Voor de gegevens van andere typen combiwanden zie b.v.:
 HZ-M Steel Wall System 2020

BibliotheekEigenschappenDamwand.htm
BibliotheekEigenschappenDamwand.htm
BibliotheekEigenschappenDamwand.htm
BibliotheekEigenschappenDamwandGebruiker.htm
BibliotheekEigenschappenDamwandGebruiker.htm
EigenschapCombiwand.htm
EigenschapCombiwand.htm
https://sheetpiling.arcelormittal.com/wp-content/uploads/2017/10/AMCRPS_HZM_AZ_2020-02_en_Web.pdf
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Box piles CAZ or Box piles CAU/CU/CGU

 
U jagged walls

Terug naar boven
Keuze meerdere damwandlengten
Met behulp van deze optie kunnen berekeningen worden gemaakt bij verschillende lengten voor de
damwand (ontwerpoptie).
Allereerst moet de startlengte van de damwand  worden ingevoerd, vervolgens de stapgrootte waarmee
de damwandlengte verhoogd zal worden met n stappen.
Bij elke damwandlengte wordt voor iedere bouwfase de rekenresultaten uitgevoerd.

Terug naar boven
Helling van de damwand
Indien bij diverse instellingen is vastgelegd dat de damwand een helling mag hebben (Krey) kan op dit
scherm ook de hoek van de damwand met de verticaal worden ingevoerd.
Deze optie kan alleen worden gebruikt als de Labda-waarden door het programma worden berekend; zie
bij diverse instellingen De reden hiervoor is dat de helling van de damwand via de Labda-waarden wordt
verwerkt.

De uitvoer van momenten e.d. blijft plaats vinden langs de verticaal.
Zie verder: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
 

https://sheetpiling.arcelormittal.com/products-services/production-range/box-piles/caz/
https://sheetpiling.arcelormittal.com/products-services/production-range/box-piles/cau-cu-cgu/
https://sheetpiling.arcelormittal.com/products-services/production-range/jagged-walls/u-jagged-walls/
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Terug naar boven
Bovenzijde damwand t.o.v. NAP
Indien bij diverse instellingen is vastgelegd dat voor het systeem van maatvoering gekozen is voor het
NAP systeem van peilmaten, dan moet hier vastgelegd worden welke peilmaat de bovenzijde van de
damwand heeft.
De positieve richting is bij het NAP systeem van peilmaten naar boven gericht.
Indien niet gekozen is voor het NAP systeem van  peilmaten dan is de bovenzijde van de damwand per
definitie het nulpunt van het alternatieve systeem van peilmaten (positief naar beneden). 
 

Terug naar boven

Duurzaamheid van stalen damwanden

Ter oriëntatie is hieronder het verlies van dikte als functie van de tijd gegeven:
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De corrosieverliezen boven zijn ontleend aan Eurocode 3: deel 5 en gebaseerd op onderzoeksresultaten
gedurende vele jaren op staal geëxposeerd in verschillende klimaten.
Terwijl de aangegeven waarden als relevant worden beoordeeld voor het ontwerp van de meeste
damwandconstructies, kan de ontwerper nauwkeuriger locale informatie bezitten welke kan leiden tot het
gebruik van grotere waarden.

Terug naar boven

Eigenschappen ENKELE PAAL
Indien bij diverse instellingen d.m.v. het keuzevak gekozen is voor de berekening van een
enkele paal verschijnt het onderstaande scherm:
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De berekening van een enkele paal is een variant op de berekening van een damwand.
Daarom moeten de eigenschappen voor de enkele paal ook per strekkende meter worden ingevoerd [/m’].
Door de waarde van de kolom ‘Breedte’ worden in het rekenhart van het programma de eigenschappen
van de enkele paal vermenigvuldigd met deze waarde.
Ook de eigenschappen van belastingen, eigenschappen van ankers e.d.,  welke ook per strekkende meter
moeten worden ingevoerd, worden  vermenigvuldigd met deze breedte.
De sterkte en stijfheid van de bodem worden, naast de grootte van de ingevoerde schelpfactoren, ook
gecorrigeerd met de breedte van de enkele paal.
De ‘Breedte’ kolom heeft voor de enkele paal dus een wat andere functie dan voor een normale damwand
of diepwand.
Zie verder ook: Schelpfactor   (bereikbaar via het scherm Grondeigenschappen door het aanklikken van de
knop ).

Terug naar boven

Eigenschappen DIEPWAND
Het betreft de opties en parameters zoals weergegeven in het onderstaande scherm (waar het handje
verschijnt kan met de muis geklikt worden; ook in onderstaande figuur):

SchelpFactor.htm
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Besturing diepwand
Het programma biedt twee mogelijkheden:
a.  Een enkele diepwandlengte
b.  Meerdere diepwandlengten (ontwerpoptie)
 
ad. a.: Een enkele diepwandlengte
Bij deze optie kan de diepwand in meerdere secties worden opgedeeld. Per sectie kunnen de
eigenschappen van de diepwanddoorsnede worden gevarieerd.
De werkende breedte per meter diepwand is altijd 1 meter.
Het programma verwacht dat alle belastingen en eigenschappen van de wand, ankers en andere
ondersteuningen per strekkende meter diepwandbreedte worden opgegeven.
Het is aan de gebruiker rekening te houden met verticale “boogwerking” (actieve zijde).
 
ad. b.: Meerdere diepwandlengten (ontwerpoptie).
Bij deze optie kunnen meerdere diepwandlengten worden doorgerekend.
Opgegeven wordt een startwaarde voor de diepwandlengte, stapgrootte en het aantal stappen.
Deze optie is vooral bedoeld om te komen tot een optimaal ontwerp. De gebruiker bereikt dit door de
uitkomsten van de verschillende berekeningen als functie van de diepwandlengte te vergelijken.

 
Indien bij verschillende instellingen gekozen is voor het berekenen volgens Eurocode 7 (NEN EN 1997-1)
wordt achtereenvolgens het volgende afgedrukt:
a.       van n bouwfasen worden de diverse grootheden afgedrukt, zonder dat partiële coëfficiënten worden

toegepast
b.       n-1 bouwfasen worden doorgerekend zonder partiële coëfficiënten (niet afgedrukt); bouwfase n

wordt doorgerekend met de partiële coëfficiënten volgens Eurocode 7 en afgedrukt.
Indien gekozen is voor klassieke veiligheidscoëfficiënten dan wordt alleen de uitvoer ad. a. verricht.

Terug naar boven
Aantal diepwandsecties
Hier kan het benodigde aantal secties van de diepwand in verticale richting worden ingesteld.
Het aantal invoerregels van de onderliggende invoermatrix zal navenant aangepast worden.

Terug naar boven
Invoer diverse eigenschappen per diepwandsectie
1. Wanddikte (ht)
Hier dient de totale dikte van de diepwand te worden ingevoerd.
 
2. Wapening LINKS (AsL)

../HTMLEngels/AantalBouwfasen
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Hier dient de hoeveelheid wapening ter LINKERzijde te worden ingevoerd.
 
3. Dekking LINKS (dL)
Hier dient de betondekking, t.o.v. het hart van de wapening, ter LINKERzijde te worden ingevoerd.
 
4. Wapening RECHTS (AsR)
Hier dient de hoeveelheid wapening ter RECHTERzijde te worden ingevoerd.
 
5. Dekking RECHTS (dR)
Hier dient de betondekking, t.o.v. het hart van de wapening, ter RECHTERzijde te worden ingevoerd.

6. Druksterkte beton
Hier dient de karakteristieke druksterkte van het beton te worden ingevoerd.
Bij het gebruik van klassieke veiligheidscoëfficiënten dient hier de kubusdruksterkte te worden ingevoerd
(voor de keuze zie Diverse Instellingen).
Bij het gebruik van partiële factoren volgens Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1) dient hier de
cilinderdruksterkte te worden ingevoerd (voor de keuze zie Diverse Instellingen).
De waarde voor de druksterkte kan ook via een combobox worden ingevoerd:

 
7. Treksterkte beton
Hier dient de gemiddelde treksterkte van het beton te worden ingevoerd.

M.b.v. de knop  kan de treksterkte overeenkomstig Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1)
worden ingevoerd.
Hierbij wordt de waarde voor de treksterkte bepaald aan de hand van de ingevoerd waarde voor de
druksterkte (zie punt 6.); overeenkomst tabel 3.1 in Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1)
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8. Sterkte van de wapening
Hier dient de vloeispanning van de wapening te worden ingevoerd.
De waarde voor de vloeispanning van het wapeningsstaal kan ook via een combobox worden ingevoerd:

 
9. E-modulus
Hier dient de E-modulus van het beton te worden ingevoerd.

M.b.v. de knop  kan de E-modulus overeenkomstig Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1) worden
ingevoerd.
Hierbij wordt de waarde voor de E-modulus bepaald aan de hand van de ingevoerd waarde voor de
druksterkte (zie punt 6.); overeenkomst tabel 3.1 in Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1)
 
10. Lengte
Hier dient de lengte van de betreffende diepwandsectie te worden ingevoerd.
 
Invoer materiaalfactoren
Hier dienen de materiaal factoren te worden ingevoerd.
De defaultwaarden voor bij het gebruik van klassieke veiligheidscoëfficiënten zijn (voor de keuze zie
Diverse Instellingen):

M.b.v. de knop  kunnen deze defaultwaarden worden ingesteld. 
 
De defaultwaarden voor bij het gebruik van Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1) zijn (voor de keuze zie
Diverse Instellingen):

M.b.v. de knop  kunnen deze defaultwaarden worden ingesteld. 
 
Terug naar boven
 
Invoer kruipgegevens
M.b.v. onderstaande invoermatrix kan  per sectie de grootte van de kruipcoëfficiënt van het beton worden
ingevoerd.
Door het al of niet afvinken van de laatste kolom wordt het meenemen van het kruipeffect al of niet in
gebruik gesteld.
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De ingevoerde waarde van de kruipcoëfficiënt wordt alleen in rekening gebracht voor de laatste fase in de
gebruikstoestand.
De grootte van de kruipcoëfficiënt beïnvloedt de grootte van het scheurmoment Mr van de gewapende
betondoorsnede.
Bij gelijke treksterkte van het beton neem de grootte van Mr toe bij toenemende waarden voor de
kruipcoëfficiënt.
De reden is dat bij grotere waarden voor de kruipcoëfficiënt de stijfheid van de wapening t.o.v. het
kruipende beton groter wordt, waardoor het aandeel van de wapening in het scheurmoment Mr ook steeds
groter wordt; terwijl het aandeel van het beton gelijk blijft (bij gelijke treksterkte).
 
Bepaling kruipcoëfficiënt volgens EN 1992-1-1; art. 3.1.4
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Uit 3.1.2 (6):

 

M.b.v. het invoerveld  kan de langeduurfactor voor de treksterkte van het beton worden
ingevoerd.
De ingevoerde treksterkte wordt met deze factor vermenigvuldigd (alleen voor de laatste fase in de
gebruikstoestand).
Deze langeduurfactor wordt alleen in combinatie met kruip toegepast in de berekeningen.
Volgens EN 1992-1-1 is de waarde gelijk aan 1.000
De grootte van de langeduurfactor van het beton beïnvloedt de grootte van het scheurmoment Mr van de
gewapende betondoorsnede.
 
Terug naar boven
 
Instellen opties normaalkracht in diepwand
Voor de bepaling van de stijfheid van de diepwand kan het programma rekening houden met de
aanwezigheid van een normaalkracht in de diepwand.

 
De verticale schuifkrachten langs de diepwand, zowel aan  de actieve als passieve zijde,  hebben t.o.v. het
hart van de betondoorsnede een excentriciteit ter grootte van helft van de dikte van de diepwand.
Door deze excentriciteit worden extra momenten op de diepwand uitgeoefend.
Door het afvinken van het keuzevakje "Excentriciteit schuifkrachten grond meenemen" kan deze
excentriciteit al of niet in rekening worden gebracht (allen als ook het vakje " Normaalkracht in rekening
brengen bij bepaling stijfheid " is afgevinkt).
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Indien het vak "Normaalkracht in rekening brengen bij bepaling stijfheid" is afgevinkt kan gekozen worden
of het eigengewicht van de diepwand al of niet in rekening gebracht dient te worden.
 
De invloed van wapening in de drukzone kan worden meegenomen op de volgende wijze:
- door het afvinken van het vakje "Met invloed gaten wapening op eigenschappen" wordt er rekening mee
gehouden dat wapening en beton niet dezelfde plaats kunnen innemen. De invloed van de stijfheid van
wapening in de drukzone wordt dan tevens in rekening gebracht.

 
 
- indien  het vakje "Met invloed gaten wapening op eigenschappen" niet is afgevinkt kan de invloed van de
stijfheid van wapening in de drukzone apart in- en uitgeschakeld worden.

 
Terug naar boven
 
Plot M-N-Kappa diagram
M.b.v. de knop  kunnen de Moment-Normaalkracht-Kromming diagrammen
ter LINKER- en RECHTERzijde van de diepwand per sectie worden getoond.
Zie verder:  Plot M-N-Kappa diagrammen  en ook  theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma
 

Terug naar boven
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Maaiveld/grondwaterpeilen

Invoer maaiveld/grondwaterpeilen in het programma
PCSheetPileWall
Met behulp van deze menu-ingang dient de ligging van het maaiveld en de (grond)waterpeilen per
bouwfase te worden ingevoerd.

 
Bij diverse instellingen is vastgelegd hoe de vorm van het maaiveld er uit ziet; drie mogelijkheden:
 
a. Vlakke horizontale maaivelden
b. Vlakke hellende maaivelden
c. Geknikte maaivelden (Culmann)
 
Als bij diverse instellingen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een probabilistische berekening is ingesteld
zie dan ook Probabilistische data
 
ad. a.: Vlakke horizontale maaivelden
Zoals blijkt uit onderstaande figuur dient per bouwfase voor de LINKER-en RECHTERzijde de verticale
coördinaat van het maaiveld te worden ingevoerd.
Afhankelijk van de keuze gemaakt bij diverse instellingen dient deze coördinaat t.o.v. de bovenzijde van de
damwand (positief naar beneden) of t.o.v. het NAP peil (positief naar boven) ingevoerd te worden.
Ontgravingen mogen zowel ter LINKER- als RECHTERzijde worden ingevoerd.
In NEN-EN 1997-1 staat het volgende vermeld over toleranties in de hoogteligging van maaiveldpeilen:
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- Permanente (grond) waterpeilen
Grondwaterspiegels staan altijd horizontaal en dienen ingevoerd te worden op een gelijke wijze als de 
maaiveldpeilen.
Indien gewenst kan het volumieke gewicht van het grondwater gewijzigd worden t.o.v. de
standaardwaarde van 9.810 kN/m2

Als de bodem droog is (geen grondwaterspiegel)  dient het peil van het grondwater ter hoogte
van de onderzijde van de damwand te worden gekozen (of daar beneden).
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De invoer data grids op dit scherm ondersteunen  "drag and drop"
 
- Veranderlijke (grond) waterpeilen
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kunnen onder het tabblad “Eurocode 7” veranderlijke (grond)waterbelastingen ter linker- en
rechterzijde worden ingevoerd. Het veranderlijke deel van de (grond)waterstanden wordt opgeteld bij
onder het tabblad “Algemeen” ingevoerde permanente waterstanden.

Let op: bij positieve waarden voor het veranderlijke deel van de (grond)waterstanden wordt t.o.v. de
permanente waterstand het peil verhoogd (naar boven); bij negatieve waarden verlaagd (naar beneden).
Dit is onafhankelijk van de richting waarin de positieve as langs de damwand is gedefinieerd.
Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) worden voor het permanente en veranderlijke deel van de
grondwaterbelasting verschillende partiële factoren voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en
theoretische achtergronden bij het damwandprogramma.

DragAndDrop.htm
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In het grafische scherm geeft een blauwe streepjeslijn aan waar het veranderlijke peil boven het
permanente peil is gelegen; zie onderstaande figuur als voorbeeld:

Terug naar boven
ad.: b. Vlakke hellende maaivelden (Krey)
Zoals blijkt uit onderstaande figuur dient per bouwfase voor de LINKER-en RECHTERzijde de verticale
coördinaat van het hellende maaiveld te worden ingevoerd voor het punt waar de damwand wordt
gesneden.
Afhankelijk van de keuze gemaakt bij diverse instellingen dient deze coördinaat t.o.v. de bovenzijde van de
damwand (positief naar beneden) of t.o.v. het NAP peil (positief naar boven) ingevoerd te worden.
In het derde datagrid kunnen de hellingen van het maaiveld met de horizontaal worden ingevoerd
(waarde nul is horizontaal maaiveld).
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Bovenstaande figuur geeft de richting van het maaiveld ter LINKER- en RECHTERzijde weer als
positieve waarden voor de hellingshoeken wordt ingevoerd.
Ontgravingen mogen zowel ter LINKER- als RECHTERzijde worden ingevoerd.
Zie verder: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
 
Grondwaterspiegels staan altijd horizontaal.
Indien gewenst kan het volumieke gewicht van het grondwater gewijzigd worden t.o.v. de
standaardwaarde van 9.81 kN/m2
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De invoer data grids op dit scherm ondersteunen  "drag and drop"
Terug naar boven
ad.: c. Geknikte maaivelden (Culmann)
Zoals blijkt uit onderstaande figuur dient per bouwfase voor de LINKER-en RECHTERzijde voor een
aantal knikpunten de horizontale afstand en de hoogteligging van het maaiveld te worden ingevoerd.
Het aantal knikpunten van het talud is per zijde en bouwfase door de gebruiker in te stellen.
Afhankelijk van de keuze gemaakt bij diverse instellingen dient deze coördinaat t.o.v. de bovenzijde van de
damwand (positief naar beneden) of t.o.v. het NAP peil (positief naar boven) ingevoerd te worden.
Ontgravingen mogen zowel ter LINKER- als RECHTERzijde worden ingevoerd.
 

DragAndDrop.htm
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Grondwaterspiegels staan altijd horizontaal en dienen ingevoerd te worden.
Indien gewenst kan het volumieke gewicht van het grondwater gewijzigd worden t.o.v. de
standaardwaarde van 9.81 kN/m2

De invoer data grids op dit scherm ondersteunen  "drag and drop"
 

DragAndDrop.htm
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Voorbeeld van een geknikt maaiveld
 
Let op: In de huidige implementatie in het programma moet, bij de methode Culmann, het geknikte talud zich
binnen een enkele grondlaag bevinden.
Dit wordt door het programma gecontroleerd; zonodig wordt een foutmelding gegeven.

Voorbeeld van een fout geknikt maaiveld ter LINKERzijde; het geknikte maaiveld bevindt zich in lagen 3 en 4;
Het geknikte maaiveld moet in een enkele grondlaag gesitueerd zijn.
 
Zie verder: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
Terug naar boven
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Probabilistische data
Indien dit bij diverse instellingen ingesteld is,  wordt het onderstaande scherm geopend, waar ter
rechterzijde de probabilistische invoerdata wordt getoond.
Voor de maaiveld is de kansverdelingfunctie normaal verdeeld.
Voor de (grond)waterpeilen zijn 9 verschillende kansverdelingfuncties beschikbaar:Normaal,  Rechts
afgekapt Normaal, Links afgekapt Normaal, Exponentieel, Gumbel (type I), Type I, Weibull, Uniform en
LogNormaal.
Alleen als bij diverse instellingen de optie van hellende maaivelden is ingesteld is de optie voor het invoeren
standaardafwijkingen voor de hellingen van het maaiveld toegankelijk.
 
Voor verdere achtergronden omtrent de probabilistische rekentechniek zie verder achtergronden theorie
 

De invoer data grids op dit scherm ondersteunen  "drag and drop"
 
Terug naar boven

 

 

 
 

DragAndDrop.htm
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Verticale bovenbelastingen

Invoer verticale bovenbelastingen in het programma
PCSheetPileWall
Met behulp van deze menu-ingang kunnen verticale bovenbelastingen worden ingevoerd per zijde en
per bouwfase worden ingevoerd.

 
Let op: De belastingen in principe invoeren per eenheidsbreedte m’, met uitzondering voor
lokaal aanwezige belastingen.
 
Indien bij diverse instellingen d.m.v. het keuzevak gekozen is voor de berekening van een
enkele paal dan worden de diverse waarden vermenigvuldigd met de ingevoerde breedte van de enkele
paal; zie ook Invoer eigenschappen damwand
Voor een normale damwand of diepwand vindt deze vermenigvuldiging echter niet plaats, omdat de
‘Breedte’ daar betrekking heeft op de mogelijkheid om een gestaffelde wand in rekening te brengen (op en
om verschillende lengtes); daar heeft het alleen invloed op de eigenschappen van de damwand of
diepwand.
 
Let op: De bovenbelastingen op het maaiveld worden afgedragen via het korrelskelet
(gedraineerde toestand).
Alle afstanden dienen als positieve waarden ingevoerd te worden; zowel ter LINKER- als
RECHTERzijde:
 

 
Het type van bovenbelasting is afhankelijk van het type maaiveld dat onder diverse instellingen is ingesteld.
 
a. bij  vlakke horizontale maaivelden  en  bij vlakke hellende maaivelden (Krey)
b. bij geknikte maaivelden (Culmann)
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ad. a.: bij vlakke horizontale maaivelden  en bij vlakke hellende maaivelden
 
Tevens kan een verticale kracht werkend op de damwand worden ingevoerd.  Bij een positieve waarde is
de kracht verticaal  naar beneden gericht.
Deze normaalkracht kan in een willekeurig verticaal punt op de damwand aangrijpen. De normaalkracht
beïnvloedt het momenten- en verplaatsingsverloop van de damwand. In elk punt van de damwand wordt
dan een extra moment toegevoegd ter grootte van het product van de normaalkracht en de locale
horizontale verplaatsing van de damwand.
In de meeste gevallen zal de invloed van een normaalkracht beperkt zijn; alleen bij grote normaalkrachten
zal de momenten- en verplaatsingsverloop significant beïnvloed worden. 
 
Diverse typen van bovenbelasting op het maaiveld ter LINKER- of RECHTERzijde per bouwfase
kunnen worden ingevoerd  (waar het handje verschijnt kan met de muis geklikt worden; ook in
onderstaande figuur):
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Gelijkmatig verdeelde bovenbelasting
Dit betreft een constante waarde voor de verticale bovenbelasting werkend ter LINKER- of
RECHTERzijde, in een zekere bouwfase, op het maaiveld en zich in breedterichting oneindig uitstrekkend; 
zie onderstaande figuur:
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Bij een positieve waarde werkt de belasting naar beneden.
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting.
Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen
verschillende partiële factoren voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische
achtergronden bij het damwandprogramma.
 
 
Door het afvinken van het vakje met de tekst “Belasting slechts plaatselijk in zijdelingse richting
aanwezig” kan de werking van de bovenbelasting begrensd zijn tot een locale werking; zie onderstaande
figuur.
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Voor de grootte van de spreidingshoek, waarover de belasting zich in breedterichting spreidt, kan gekozen
worden een hoek van 45 graden of 45 graden + phi/2 (phi is wrijvingshoek grond t.p.v. maaiveld).
 
Terug naar boven
Trapeziumvormige bovenbelasting
Let op: Dit type afdracht van belasting alleen in het gebied van actieve glijvlakken toepassen.
Dit betreft een verticale bovenbelasting werkend ter LINKER- of RECHTERzijde, in een zekere
bouwfase, welke in de richting loodrecht op de damwand slechts lokaal aanwezig is;  zie onderstaande
figuren:
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Waar het verlengde van de gestippelde lijnen in bovenstaande figuur de damwanden snijden gelden de
verticale gronddrukken van resp. Q1 en Q2.
Op een afstand h (h = tan(phi)*Afst. Q1) t.o.v. het maaiveld is de verticale gronddruk nul; daartussen
wordt lineair geïnterpoleerd.
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Bij deze benadering worden de drukken op de damwand wat overschat; dus een veilige benadering.
 
Als speciale gevallen:
- de blokbelasting (Q1 = Q2)
- de driehoeksbelasting (als Q1 = 0 of als Q2 = 0)
 
Bij een positieve waarde werkt de belasting naar beneden.
Door het afvinken van het vakje met de tekst “Belasting slechts plaatselijk in zijdelingse richting aanwezig”
kan de werking van de bovenbelasting begrensd zijn tot een locale werking; zie onderstaande figuur.
 

Voor de grootte van de spreidingshoek, waarover de belasting zich in lengterichting spreidt, kan gekozen
worden een hoek van 45 graden of 45 graden + phi/2 (phi is wrijvingshoek grond t.p.v. maaiveld).
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting.
Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen
verschillende partiële factoren voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische
achtergronden bij het damwandprogramma.
Terug naar boven
 
Lijnlast
Bij deze optie kan een lijnvormige bovenbelasting op het maaiveld per bouwfase worden ingevoerd op een
zekere afstand en evenwijdig aan de damwand.
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De verticale grondspanningen in de punten langs de damwand worden berekend met behulp van de
formule van Boussinesq. De lijnlast is langs de gehele damwand aanwezig; dus geen spreiding.
Bij een positieve waarde werkt de belasting naar beneden.
Let op: uit onderzoek blijkt dat deze benadering te lage drukken op de damwand geeft, vooral
bij stijve constructies.
 



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

125 / 234

met
f(r,l) = 2 - r/l   voor r £  l
f(r,l) = 1         voor r > l
l = lengte diepwand
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting. Overeenkomstig Eurocode 7
(NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen verschillende partiële factoren
voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma.
Terug naar boven
 
Puntlast
Bij deze optie kan een puntvormige bovenbelasting op het maaiveld per bouwfase worden ingevoerd op
een zekere afstand van de damwand.
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De verticale grondspanningen in de punten langs de damwand worden berekend volgens onderstaande
figuur:
De methode is ontleend aan “Computerberekeningen van een damwand, ing. A.P. Oosten, Polytechnische
tijdschrift (PT-b); d.d. 15-05-1974”
 Bij een positieve waarde werkt de belasting naar beneden.

Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting. Overeenkomstig Eurocode 7
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(NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen verschillende partiële factoren
voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma.
Terug naar boven
Willekeurige bovenbelasting
Dit betreft een willekeurig gevormde verticale bovenbelasting werkend ter LINKER- of RECHTERzijde, in een zekere
bouwfase, op het maaiveld;  zie onderstaande figuur:

Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Ter plaatse van n knikpunten dient de grootte en afstand tot de damwand van de belasting te worden
ingevoerd. Het aantal knikpunten kan per bouwfase door de gebruiker worden ingesteld.
De verticale grondspanningen in de punten in verticale richting langs de damwand worden berekend met
behulp van de formule van Boussinesq (zie ook bij Lijnlast). De belasting wordt daartoe tussen twee
horizontale coördinaten in een door de gebruiker op te geven aantal lijnlasten verdeeld.

DragAndDrop.htm
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met
f(r,l) = 2 - r/l   voor r £  l
f(r,l) = 1         voor r > l
l = lengte diepwand
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting. Overeenkomstig Eurocode 7
(NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen verschillende partiële factoren
voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma.
Terug naar boven
ad. b.: bij geknikte maaivelden
Bij dit type maaivelden zijn twee types bovenbelasting mogelijk:
- Lijnlasten
- Blokbelastingen
 
Tevens kan een verticale kracht werkend op de damwand worden ingevoerd.  Bij een positieve waarde is
de kracht verticaal  naar beneden gericht.
Deze normaalkracht kan in een willekeurig verticaal punt op de damwand aangrijpen. De normaalkracht
beïnvloedt het momenten- en verplaatsingsverloop van de damwand. In elk punt van de damwand wordt
dan een extra moment toegevoegd ter grootte van het product van de normaalkracht en de locale
horizontale verplaatsing van de damwand.
In de meeste gevallen zal de invloed van een normaalkracht beperkt zijn; alleen bij grote normaalkrachten
zal de momenten- en verplaatsingsverloop significant beïnvloed worden. 
 
Lijnlasten
Door het aanklikken van de radioknop met de tekst “Lijnlasten” kunnen één of meerdere lijnlasten als
belasting op het maaiveld per bouwfase aan de LINKER- of RECHTERzijde
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worden ingevoerd.
Een lijnvormige bovenbelasting  werkt op een zekere afstand en evenwijdig aan de damwand.
Het aantal lijnlasten kan vergroot worden bij “Aantal lastpunten”.

Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 

DragAndDrop.htm
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Terug naar boven
Blokbelastingen
Door het aanklikken van de radioknop met de tekst “Blokbelastingen” kunnen één of meerdere
blokbelastingen op het maaiveld per bouwfase aan de LINKER- of RECHTERzijde

worden ingevoerd.
Een enkele blokbelasting heeft een constante waarde in grootte tussen een “Afstand begin” en “Afstand
einde”.
Het aantal blokbelastingen kan vergroot worden bij “Aantal lastpunten” (n  blokbelastingen).
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 

DragAndDrop.htm
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Terug naar boven

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

133 / 234

 

 
 

 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Horizontale condities

Invoer horizontale condities in het programma
PCSheetPileWall
Met behulp van deze menu-ingang dienen de horizontale condities als ankers/stempels, steunpunten,
horizontale belasting e.d. werkend op de damwand te worden ingevoerd.

Let op: Alle stijfheden e.d. dienen per strekkende meter damwand te worden opgegeven; de
hart op hart afstand van ankers e.d. is niet bekend in deze doorsnede berekening van een
damwand.
Indien bij diverse instellingen d.m.v. het keuzevak gekozen is voor de berekening van een
enkele paal dan worden de diverse waarden vermenigvuldigd met de ingevoerde breedte van de enkele
paal; zie ook Invoer eigenschappen damwand
Voor een normale damwand of diepwand vindt deze vermenigvuldiging echter niet plaats, omdat de

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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‘Breedte’ daar betrekking heeft op de mogelijkheid om een gestaffelde wand in rekening te brengen (op en
om verschillende lengtes); daar heeft het alleen invloed op de eigenschappen van de damwand of
diepwand.
 
Diverse typen van horizontale randvoorwaarden en belastingen kunnen  per bouwfase worden ingevoerd 
(waar het handje verschijnt kan met de muis geklikt worden; ook in onderstaand scherm):

Algemene opmerkingen
Het programma heeft de mogelijkheid om de ligging van horizontale condities volgens twee verschillende
verticale assenstelsels in te voeren:
a. Verticale as naar beneden gericht. Het nulpunt is de bovenzijde van de damwand.
b. Verticale as naar boven gericht. Het nulpunt is overeenkomstig het NAP nulniveau (of het locaal
geldende systeem).
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Het rekenhart van het programma zet NAP-peilmaten automatisch om naar een ligging ten opzichte van
de bovenzijde van de damwand (systeem a.); de gebruiker merkt hier echter niets van.
 
Let op: Een horizontale randvoorwaarde is pas actief vanaf de bouwfase dat deze is ingevoerd.
Verplaatsingen van de damwand in voorgaande fasen beïnvloeden de krachtswerking in de
horizontale randvoorwaarde (zoals anker- en stempelkrachten) niet.
 
Ankers (of stempels) en eventueel ankerschot
Ankers zijn verende ondersteuningen die alleen trek kunnen opnemen. Bij een verplaatsing van de
damwand van het grondmassief af levert het anker een kracht op de wand in de richting van het
grondmassief.
Stempels zijn verende ondersteuningen die alleen druk kunnen opnemen. De drukkracht is naar boven
begrensd door de knikkracht van de stempel. Net zoals bij een anker levert een stempel ook een kracht op
de damwand in de richting van het grondmassief, als de damwand zich van het grondmassief verplaatst.
Omdat in het anker dan een trekkracht heerst en in het stempel een drukkracht, heeft een stempel links
van de damwand dus een zelfde effect als een anker rechts van de damwand; en omgekeerd. Een stempel
kan daarom als een “anker worden opgegeven”; zie ter illustratie onderstaande figuur:
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In het volgende  invoerscherm voor ankers kunnen allereerst een aantal ankertypen worden gedefinieerd,
welke vervolgens (of een selectie hieruit)  in het onderste deel van het scherm ter LINKER- of
RECHTERzijde op een bepaalde diepte per bouwfase aangebracht kunnen worden.
 

Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Eigenschappen ankertypen
Elk type anker heeft een uniek nummer, zodat bij het aanbrengen van de ankers in de diverse bouwfasen
hierna verwezen kan worden.
 
a. E-modulus
b. Doorsnede van het anker
c. Vloei/knikkracht
Bij een trekanker zal de maximale elastische veerkracht beperkt zijn tot de ingevoerd vloeikracht; voer een
hoge waarde in als niet-lineair gedrag van het anker niet gewenst is.
Bij een stempel zal de maximale elastische veerkracht beperkt zijn tot de ingevoerd knikkracht; voer een
hoge waarde in als niet-lineair gedrag van het stempel niet gewenst is.

DragAndDrop.htm
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d. Voorspankracht (mag ook nul zijn)
De belasting  op de damwand ten gevolge van een voorgespannen anker wordt beschouwd als een
puntlast ter grootte van de opgegeven voorspankracht. Bij de eerste bouwfase waarbij het voorgespannen
anker voorkomt, wordt alleen een puntlast ter grootte van de voorspankracht op de damwand gezet (de
spanfase). Pas in de volgende bouwfasen wordt de stijfheid van het anker in de berekening meegenomen;
bij het spannen is deze stijfheid niet aanwezig. De totale ankerkracht wordt bij de op de spanfase volgende
bouwfasen berekend uit de som van de genoemde voorspankracht en de extra kracht ten gevolge van de
elastische rek van het anker.
Let op!!.  Het is niet toegestaan een éénmaal opgegeven voorspankracht (via het ankerTYPE
opgegeven) bij de volgende bouwfase een andere voorspankracht te geven. Wel mag het anker in een
zekere bouwfase in zijn geheel worden verwijderd (tijdelijk functionerend anker). Overigens controleert
het programma het één en ander. Wil men deze beperking omzeilen, dan men de variërende voorspanning
simuleren m.b.v. een apart ingevoerde horizontaal werkende puntlast op de damwand.
 
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v aankruisvakjes

 
aangegeven worden of het een permanent anker betreft; anders is het een tijdelijk anker.
Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en tijdelijke ankers verschillende
partiële factoren voor de sterkte gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma
 
Toekennen plaats van ankers
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Hier moet per  bouwfase worden aangegeven of het anker (c.q. stempel) links of rechts van de wand
aanwezig is. Dit is ook van belang of het “anker” als trekanker of stempel functioneert; zoals hiervoor
behandeld.
Vervolgens dient het punt ingevoerd te worden waar het anker aan de damwand is verbonden: “Diepte”
In de volgende kolom dient de helling van het anker met de horizontaal te worden ingevoerd; in
onderstaande figuur is aangegeven wat positieve hellingshoeken ter LINKER- en RECHTERzijde zijn:

 
Tenslotte dient de lengte van het anker te worden ingevoerd.
 
 
Eventueel ankerschot
Voor het geval dat slechts één anker aan de damwand is verbonden, is het mogelijk in het invoerscherm
het vakje af te vinken.
Het programma is dan in staat ook de grondmechanische sterkte van het ankerschot te berekenen.
Bij het afvinken opent zich onderstaand invoerscherm van het ankerschot, waarin de geometrie van het
ankerschot dient te worden ingevoerd.
Als de geometrie van het ankerschot is ingevoerd dan berekend het programma zelf de hellingshoek en de
totale lengte van het anker en vult dit automatisch in het bovenstaande scherm in.
Voor de horizontale waarde in onderstaand scherm dient altijd een positieve waarde te worden ingevuld; of
het anker nu links of rechts zit maakt niet uit.
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Geometrie van het ankerschot
Het anker grijpt halverwege de hoogte van het ankerschot aan.
De berekening van het ankerschot is een variatie op de methode KRANZ; zie Verdere achtergronden
betreffende damwand
 
De berekening van het ankerschot wordt NIET ondersteund bij alle mogelijkheden die het programma
kent; de stabiliteit van het ankerschot wordt niet berekend bij:
- hellende maaivelden volgens KREY
- willekeurig gevormde maaivelden volgens CULMANN
- invoer grondeigenschappen rechtstreeks m.b.v. Labda-waarden
- in combinatie met phi-c reductie
Het programma is tegen oneigenlijk gebruik beveiligd.
 
Belangrijke aandachtspunten bij de berekening van een ankerschot:
Bij de uitvoer worden de berekende veiligheden tegen bezwijken van het verticale ankerschot gegeven
t.o.v. twee verschillende glijvlakken: een diep en een hooggelegen glijvlak. De gebruiker kan hier na het
rekenproces een afbeelding van krijgen; zie onderstaand voorbeeld:
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Het diepe glijvlak loopt van de onderzijde van het ankerschot naar het eerste dwarskrachtennulpunt t.o.v.
de onderzijde van de damwand (aanname KRANZ).
Het hoge lijvlak hoort bij het bezwijken door de passieve wig voor het schot, richting maaiveld. Als het
schot (te) hoog ligt kan dit het maatgevende glijvlak worden.
Een andere aanname is dat de grond boven het ankerschot meewerkt met de beweging van het
ankerschot. Dit gaat bij diep liggende ankerschotten echter niet meer geheel op!!.
Let er ook op dat bij de berekening van het ankerschot een eventueel aanwezige bovenbelasting alleen
meegenomen wordt als dit een gelijkmatig verdeelde belasting betreft. Vanwege de complexiteit worden
andere type bovenbelasting niet meegenomen. De invloed van een ander type bovenbelasting zit echter
WEL in de berekende ankerkracht, maar NIET in grotere schuifkrachten in de glijvlakken tussen
ankerschot en damwand (in ieder geval is dit een veilige benadering).
Voor het geval van de gelijkmatig verdeelde bovenbelasting moet de gebruiker zelf nagaan of het effect
van het al of niet meenemen van dit type bovenbelasting een ongunstige of gunstige invloed heeft.
 
Omdat de lengte-oriëntatie van de damwandconstructie niet in het rekenmodel voorkomt, moeten de
afzonderlijke ankerschotten zodanige afmetingen hebben dat deze zich bij benadering gedragen als een in
lengterichting ononderbroken schot (d.m.v. gewelfvorming). Voor zandgrond kan van een kritische afstand
“akrit” worden uitgegaan, volgens:  akrit = h . b. Als de afstand tussen de ankers kleiner is dan akrit wordt
aan het geformuleerde uitgangspunt voldaan. Voor H/h > 5.5 geldt de formule niet meer.
De factor b is afhankelijk van de diepte verhouding H/h; zie onderstaande figuur:
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b heeft voor vierkante ankerschotten de waarden volgens onderstaande tabel:
H/h 1 3 5 5.5
b 2.1 2.5 3.1 3.3

Terug naar boven
 
Verende steunpunten
Bij een verend steunpunt heeft dit steunpunt een elastische weerstand tegen horizontale verplaatsingen.
Er kan zowel een kracht naar links als naar rechts worden opgenomen, terwijl deze kracht, in tegenstelling tot de
kracht in een anker of stempel, niet wordt begrensd.
Naast de plaats moet de veerstijfheid worden ingevoerd: Fv= c.w
met
Fv = veerkracht
c =  veerstijfheid
w = horizontale verplaatsing damwand in het punt van de damwand waar het verend steunpunt bevestigd is.
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Het aantal aanwezige verende steunpunten dient per bouwfase te worden ingevoerd (mogen meerdere
verende steunpunten tegelijk aanwezig zijn).
 

Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"

Terug naar boven
Starre steunpunten
Bij een star steunpunt is geen extra horizontale verplaatsing mogelijk vanaf de bouwfase waarin het starre steunpunt
is aangebracht.
Alleen de plaatscoördinaat dient te worden ingevoerd.

DragAndDrop.htm


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

143 / 234

Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"

Terug naar boven
Volledige inklemming
Met behulp van deze optie kunnen per bouwfase één of meer volledige inklemmingen op de damwand
worden ingevoerd.
De plaats van de inklemming wordt gevraagd.
Vanaf de bouwfase waarin inklemming wordt ingevoerd is zowel de horizontale verplaatsing en rotatie
verhinderd.

DragAndDrop.htm
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Terug naar boven
Horizontale krachten
Met behulp van deze optie kunnen per bouwfase één of meer horizontale krachten werkend op de
damwand worden ingevoerd.
Een positieve kracht werkt naar LINKS; een negatieve kracht naar RECHTS.
De plaats en de grootte worden gevraagd.
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting. Overeenkomstig Eurocode 7
(NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen verschillende partiële factoren
voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma

Terug naar boven
Momenten
Met behulp van deze optie kunnen per bouwfase één of meer momenten werkend op de damwand worden
ingevoerd.
Een positief moment is RECHTSdraaiend; een negatief moment is LINKSdraaiend.
De plaats en de grootte worden gevraagd.

DragAndDrop.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting. Overeenkomstig Eurocode 7
(NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen verschillende partiële factoren
voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma.

Terug naar boven
Onderwaterbeton
Met behulp van deze optie is het mogelijk per bouwfase één onderwaterbetonvloer aan te brengen.
De schematisatie is aangegeven in onderstaande figuur:

De onderwaterbetonvloer is geschematiseerd m.b.v. 2 starre steunpunten, t.p.v. boven- en onderzijde van
de vloer.
Opgegeven moet worden of de vloer links of rechts van de damwand aanwezig. De starre
ondersteuningen kunnen alleen een kracht opnemen in de richting van de pijltjes; bij een verplaatsing van
de damwand de andere kant op, is de kracht in het betreffende steunpunt nul (gaping).
Zoals uit onderstaand scherm blijkt behoeft alleen per bouwfase de boven- en onderzijde van de damwand
te worden ingevoerd.

DragAndDrop.htm
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Aanvullende aandachtspunten
Als het maaiveld gelijk genomen wordt aan de ONDERzijde van de onderwaterbetonvloer wordt het
gewicht van het onderwaterbeton, voor de bepaling van de korrelspanningen, NIET meegenomen (de vloer
wordt door palen gedragen).
Als het maaiveld gelijk genomen wordt aan de BOVENzijde van de onderwaterbetonvloer wordt het
gewicht van het onderwaterbeton, voor de bepaling van de korrelspanningen, WEL meegenomen (de vloer
wordt NIET door palen gedragen). Voor dit laatste geval moet dan wel een “dummy” grondlaag ter dikte
van de onderwaterbetonvloer, met het juiste volumegewicht, worden ingevoerd.
 
De waterdruk onder de betonvloer wordt ontleend aan de hydrostatische waterdruk berekend in de
bouwfase net voor het aanbrengen van de onderwaterbetonvloer. De tegendruk door de
onderwaterbetonvloer wordt automatisch door het programma verwerkt; dus GEEN extra bovenbelasting
aanbrengen teneinde de waterspanningen te compenseren.
 
Aan de zijde van de onderwaterbetonvloer belast, tussen de boven- en onderzijde van de vloer, de grond
(water- en korreldrukken) de damwand NIET.
 
Terug naar boven
 
Willekeurige horizontale belasting
Het is mogelijk een willekeurige externe horizontale belasting op de damwand aan te brengen.
Op een aantal knikpunten moet de grootte van q [kN/m’] en de plaats worden ingevoerd.
Tussen deze knikpunten interpoleert het programma de belasting lineair. 
Bij een positieve waarde voor q werkt de belasting naar LINKS; bij een negatieve waarde naar RECHTS.
De belasting wordt vermenigvuldigd met de werkzame breedte van de damwand ter plaatse; zie ook
Eigenschappen damwand
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"

Indien bij Instellingen gekozen is voor de berekening van u.c.-waarden volgens Eurocode 7 (NEN-EN
1997-1) dan kan m.b.v het aankruisvakje  aangegeven worden of het een
veranderlijke belasting betreft; anders is het een permanente belasting. Overeenkomstig Eurocode 7
(NEN-EN 1997-1) worden voor permanente en veranderlijke belastingen verschillende partiële factoren
voor de belasting gebruikt; zie ook bij Instellingen en theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma.

Terug naar boven
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Kopieer ALLE gegevens

Kopieer ALLE data van bouwfase naar bouwfase
Met behulp van deze menu-ingang  wordt een  scherm getoond waarmee eenvoudig ALLE data van de
ene naar de andere bouwfase kan worden gekopieerd.

 

In onderstaande figuur wordt het betreffende scherm getoond:

M.b.v. dit scherm kan alles of een selectie van de ene naar een andere bouwfase worden gekopieerd met
als doel de invoer van de benodigde gegevens te versnellen. Via de overige invoerschermen behoeven dan
alleen nog maar de specifieke verschillen tussen de bouwfasen te worden aangebracht.

 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Grondeigenschappen

Invoer grondeigenschappen in het programma
PCSheetPileWall
Met behulp van deze menu-ingang dienen de eigenschappen van de grond te worden ingevoerd. De

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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grondgegevens kunnen ter LINKERzijde en RECHTERzijde verschillend zijn.

 

 
Voor de invoer van extra grond- en waterspanningen zie: extra spanningen
Voor probabilistische  invoergegevens zie probabilistische invoerdata
 
Indien dit bij diverse instellingen is aangegeven kunnen het aantal grondlagen en de
grondeigenschappen ook per bouwfase verschillend zijn. Als deze optie niet is geactiveerd zijn de
grondeigenschappen voor alle bouwfasen gelijk; hetgeen de invoer verkort en vergemakkelijkt.
 
Bij diverse instellingen  kan worden aangegeven op welke wijze de grondeigenschappen ingevoerd
dienen te worden:
 
Ter oriëntatie zijn in onderstaande tabel de aan NEN 6740 ontleende grondeigenschappen gegeven:
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met
g0   = droge dichtheid (met natuurlijk vochtgehalte)
gsat = natte dichtheid
qo  = sondeerwaarde
j’  = effectieve wrijvingshoek in gedraineerde situatie
c’   = (gedraineerde) cohesie
 
Stijfheden
I. Grondeigenschappen voor ALLE bouwfasen gelijk
   I.1 horizontale gronddrukcoëfficiënten worden door het programma berekend
        I.1.1  Stijfheid bodem wordt door een enkele beddingconstante weergegeven
        I.1.2  Stijfheid bodem wordt door tri-lineair verband weergegeven
   I.2 horizontale gronddrukcoëfficiënten worden door de gebruiker rechtstreeks ingevoerd
 
II. Grondeigenschappen voor ALLE bouwfasen verschillend
   II.1 horizontale gronddrukcoëfficiënten worden door het programma berekend
        II.1.1  Stijfheid bodem wordt door een enkele beddingconstante weergegeven
        II.1.2  Stijfheid bodem wordt door tri-lineair verband weergegeven
   II.2 horizontale gronddrukcoëfficiënten worden door de gebruiker rechtstreeks ingevoerd
           
Voor meer achtergronden omtrent de bepaling van de grootte van de beddingconstanten zie verder ook
Bepaling grondstijfheid
 
I.1.1  Stijfheid bodem wordt door een enkele beddingconstante weergegeven (bij alle bouwfasen gelijk)

VeergedragGrond.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
In de eerste kolom van het invoergrid is het laagnummer weergegeven.
In de tweede kolom is een niet verplicht invoerveld aanwezig waar een tekst kan worden opgenomen
waarin b.v. een korte karakterisering van de betreffende grondlaag kan worden opgenomen.
In de derde kolom dient de hoogte van de bovenzijde van de betreffende grondlaag te worden opgegeven
De onderzijde van laag n is de bovenzijde van laag n+1. De onderzijde van de laatste laag (met het hoogste
laagnummer) is onbepaald, in die zin dat deze laag zich zo ver naar beneden uitstrekt als noodzakelijk is
voor de berekening; i.c. tot de onderzijde van de damwand.
Indien bij diverse instellingen  niet gekozen is voor het NAP systeem van  peilmaten dan is de
bovenzijde van de grondlaag gedefinieerd t.o.v. de bovenzijde van de  damwand  (positief naar beneden). 
Indien is vastgelegd  dat voor het systeem van maatvoering gekozen is voor het NAP systeem van
peilmaten dan geldt dit voor een maatsysteem met de positieve as naar boven.
Indien het keuzevak  is afgevinkt kan de overconsolidatie ratio worden
ingevoerd (niet verplicht); zie verder Invoer overconsolidatie ratio
Indien de knop  is ingedrukt kan de grootte van de schelpfactor voor een
enkele paal  worden ingevoerd (niet verplicht); zie verder Invoer schelpfactor
 
Het effect van aardbevingen overeenkomstig Eurocode 8 kan in rekening worden gebracht.
 

DragAndDrop.htm
InvoerOverconsolidatieRatio.htm
InvoerOverconsolidatieRatio.htm
SchelpFactor.htm
SchelpFactor.htm
Aardbevingen.htm
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Keuze uit de twee beschikbare maatsystemen
 
In de vierde kolom dient het droge volumegewicht (met natuurlijk vochtgehalte) van de betreffende
grondlaag te worden ingevoerd; deze waarde wordt gebruikt als de grond zich boven de momentane
grondwaterstand bevindt.
In de vijfde kolom dient het natte volumegewicht van de betreffende grondlaag te worden ingevoerd; deze
waarde wordt gebruikt als de grond zich onder de momentane grondwaterstand bevindt.
In de zesde kolom dient de grootte van de wrijvingshoek van de betreffende grondlaag in graden te
worden ingevoerd (PHI-waarde).
In de zevende kolom dient de grootte van de hoek van wrijving van de grond met de damwand in het
actieve gebied te worden ingevoerd (Delta actief).
Voor de delta-waarde worden vaak de volgende waarden gehanteerd:
- zand:  delta = 2/3 * phi
- klei:    delta = 1/2 * phi
- veen:  delta = 0
 
Voor betonnen diepwanden zou enerzijds sprake kunnen zijn van een hogere wandwrijvingshoek, maar
daar staat tegenover dat tussen de wand en de omringende grond een bentonietcake achterblijft die de
wrijvingseigenschappen juist ongunstig zou kunnen beïnvloeden.
Geadviseerd wordt voor betonnen diepwanden het volgende te hanteren:
 - Uitgaande van gekromde glijvlakken: delta = minimum (phi , 20º)
-  Uitgaande van rechte glijvlakken: delta = minimum (2/3 phi, 13,3º)
 
Indien  bij diverse instellingen ingesteld is dat in het passieve gebied de absolute waarde van de hoek van
wrijving van de grond met de damwand in het passieve gebied ongelijk is aan die in het actieve gebied dan
dient in de achtste kolom de hoek van wrijving van de grond met de damwand in het passieve gebied te
worden ingevoerd; anders is de kolom gegrijsd en zijn de absolute waarden voor het passieve en actieve
gebied gelijk.
In de negende kolom dient de grootte van de cohesie van de betreffende grondlaag te worden ingevoerd
(waarde nul mag ook).
 

Door op de knop  te drukken opent zich het onderstaande scherm, waarin de vanuit de
phi-, delta en cohesie berekende waarden voor de labda-waarden en de cohesieconstanten ter informatie
worden getoond.
Deze knop is niet aanwezig als bij diverse instellingen gekozen is voor een geknikt maaiveld (Culmann),
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omdat dan gerekend wordt met fictieve labda-waarden. Zie verder: theoretische achtergronden bij het
damwandprogramma

Het effect van aardbevingen overeenkomstig Eurocode 8 kan in rekening worden gebracht.
 
 
Door op de knop  te drukken opent zich het onderstaande scherm, waarin het
veergedrag van de grond wordt afgebeeld:
 

Aardbevingen.htm
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Het effect van aardbevingen overeenkomstig Eurocode 8 kan in rekening worden gebracht.
 

Indien het afvinkvak  is afgevinkt wordt voor het passieve gebied
voor de berekening van de passieve labda-waarde uitgegaan van gekromde glijvlakken volgens Kötter; Zie
verder: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
Indien niet afgevinkt wordt van rechte glijvlakken uitgegaan. De benadering d.m.v. gekromde glijvlakken
benadert het werkelijk gedrag het best. Bij rechte glijvlakken in het passieve gebied worden bij hogere
waarden voor de wrijvingscoëfficiënt te hoge labda-waarden berekend.
 
In de laatste kolommen van het invoergrid in het eerste scherm dienen de stijfheidseigenschappen van de
betreffende grondlaag te worden ingevoerd.
Het programma ondersteunt twee veerkarakteristieken voor het vervormingsgedrag van grond zolang deze
niet zuiver actief of passief is; dit kan ingesteld worden bij diverse instellingen

Constante waarde voor de beddingstijfheid
Bij deze keuze wordt de stijfheid van de grond tussen het actieve en passieve gebied beschreven door een
enkele rechte lijn; de helling van de deze lijn met de horizontaal is de beddingconstante.

Aardbevingen.htm
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Bij de teruggaande weg vanuit het actieve of passieve gebied wordt een andere weg doorlopen; de
dunnere lijnen in onderstaande figuur geven dit weer.
 

lineair verlopende beddingstijfheid (enkele beddingconstante)
 
De beddingconstante dient aan de boven- en onderzijde van de betreffende grondlaag te worden
ingevoerd; voor tussenliggende plaatsen wordt door het programma lineair geïnterpoleerd.
 
Als alternatief voor het invoeren van de beddingconstante kan ook de grootte voor de horizontale strek (zie
bovenstaande figuur) worden ingevoerd; als dit bij diverse instellingen is aangegeven. Dit echter een veel
minder gangbare methode om de grondstijfheid van de grond te beschrijven.
 
Enige aanvullende opmerkingen
De beddingconstante geeft het verband tussen de spanningstoename op een plaat, die door grond wordt
gesteund, en de toename van de indrukking van die plaat in de grond. Voor een damwand is dit de
horizontale indrukking van de grond. De beddingconstante is in feite slechts een rekengrootheid, bij niet
lineair grondgedrag varieert de bedding”constante” met de optredende vervormingen van de damwand en
is dus niet direct constant. Als de gebruiker dit beter in rekening wil brengen dan kan gekozen worden
voor de hierna weergegeven meer geavanceerde methode (Tri-linaire benadering van het neutrale naar het
passieve gebied).
De goede keuze voor de grootte van de beddingconstante is vooral van belang voor de berekening van de
vervormingen van de damwand. Voor de krachtswerking in de damwand (zoals de momentenverdeling) is
de precieze grootte van de beddingconstante in het algemeen wat minder belangrijk. Aangeraden wordt de
gevoeligheid van de beddingconstante op de uitkomsten na te gaan door een aantal vergelijkende
berekeningen uit te voeren met variërende beddingconstanten.
 
Enkele aanwijzingen bij de bepaling van de grootte voor de beddingconstanten
Hieronder worden enige indicaties (vuistregels) gegeven omtrent de grootte van de beddingconstante (k)
als functie van de bodemgesteldheid. Deze waarden dienen alleen ter oriëntatie; ze moeten dus met enige
voorzichtigheid worden toegepast. Bij voorkeur dienen ze ontleend te zijn aan specifiek bodemonderzoek.
 
a. als functie van de sondeerwaarde
Bij damwanden:                  k= 2000 * sondeerwaarde in [N/mm2]  à [kN/m3]
Bij enkele paal: D <= 1 m:  k= 4000 * sondeerwaarde in [N/mm2]  à [kN/m3]
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                           D > 1 m:     k= 4000/D * sondeerwaarde in [N/mm2]  à [kN/m3]
                                               met  kmin = 2000 * sondeerwaarde in [N/mm2]  à [kN/m3]
b. als functie van de horizontale verplaatsing van de damwand ter plaatse (w); zie onderstaande
tabel
 

w = verplaatsing [mm]
r = volumiekgewicht [kN/m3]
qc = sondeerwaarde [MN/m2]

Beddingconstante k  [kN/m3]

w <= 20 mm 20 mm < w  <= 100 mm w > 100 mm

ZAND:                                 qc
aanvulzand                     5 – 10
holoceen                         5
pleistoceen                     20

 
10000
8000
45000

 
7500
6000
30000

 
5000
4000
15000

KLEI:
r = 13 -15
r = 15 -17
r > 17

 
4000
5000
6000

 
3000
3750
4500

 
2000
2500
3500

VEEN:
r = 10 – 11
r = 12

 
3000
4000

 
2000
3000

 
1500
2000

 
Door het klikken met de RECHTER muisknop op één van de cellen in de 2 kolommen voor de invoer van
de beddingsconstanten wordt een venster geopend waarmee een waarde overeenkomstig de
bovenstaande tabel kan worden gekozen.

Zie verder ‘Wizard’ beddingstijfheden
 
Indien dit bij diverse instellingen is ingesteld kan, t.b.v. een probabilistische berekening, de
standaardafwijking voor een aantal grondeigenschappen worden ingevoerd; zie onderstaand invoerscherm:
 

WizardBeddingconstanten.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
De stochasten kunnen NORMAAL of LOGNORMAAL verdeeld zijn; dit wordt ingesteld bij diverse
instellingen
 
 
I.1.2  Stijfheid bodem wordt door tri-lineair verband weergegeven  (bij alle bouwfasen gelijk)
 

DragAndDrop.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Voor dit geval dient aan de boven- en onderzijde van de betreffende grondlaag resp. k1, k2 en k3 te worden
ingevoerd. Voor tussenliggende plaatsen wordt lineair geïnterpoleerd.
 
Bij deze keuze wordt de stijfheid van de grond tussen de neutrale en passieve waarde voor de horizontale gronddruk
beschreven door een drietal  rechte lijnen; dit geeft een betere benadering van het daadwerkelijke gedrag dan een
enkele beddingconstante. Dit geeft vooral een verbetering in de voorspelde verplaatsingen van de
damwandconstructie.
 

niet constante waarde voor de beddingstijfheid; benadering door 3 rechte lijnen
invoer via 3 secanswaarden (k1, k2 en k3
 
De tak A-B-C in bovenstaande figuur wordt slechts éénmaal doorlopen; de teruggaande weg (hysteresis
lus) is in de figuur aangeduid door de streepjeslijnen.
Vanaf het scherm voor de invoer van de grondeigenschappen kunnen via de knop 
 de verticale afstanden tot de punten A en B  van de standaard waarden van resp. 50 en 80% gewijzigd
worden; zie onderstaande scherm:
 

DragAndDrop.htm
Tri_lineaireBeddingStijfheden.htm
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Zie verder ook: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
 
Enkele aanwijzingen bij de invoer van de grootte van de secanswaarden k1, k2 en k3
In onderstaande tabel worden enige indicaties (vuistregels) gegeven omtrent de grootte van de secanswaarden k1, k2
en k3  als functie van de bodemgesteldheid. Deze waarden dienen alleen ter oriëntatie; ze moeten dus met enige
voorzichtigheid worden toegepast. Bij voorkeur dienen ze ontleend te zijn aan specifiek bodemonderzoek.
 

qc = sondeerwaarde
cu = ongedraineerde schuifsterkte

Secans-waarde  [kN/m3]  lage-hoge waarde
k1 k2 k3

ZAND:                          qc [MPa]
los                                   5
matig                               15
vast                                 25

 
12000 - 27000
20000 - 45000
40000 - 90000

 
6000 - 13500

10000 - 22500
20000 - 45000

 
3000 - 6750
5000 - 11250

10000 - 22500
KLEI:                            cu   [kPa]
slap                               25
matig                            50
vast                              200

 
2000 - 4500
4000 - 9000
6000 - 13500

 
800 - 1800

2000 - 4500
4000 - 9000

 
500 - 1125
800 - 1800

2000 - 4500

VEEN:                    cu   [kPa]
slap                              10
matig                            30

 
1000 - 2250
2000 - 4500

 
500 - 1125
800 - 1800

 
250 - 560
500 - 1125

Tabel is ontleend aan CUR 166 “Damwandconstructies”
Gebruik de representatieve waarde van het lage gemiddelde als een lage beddingconstante ongunstig is;
als de optredende verplaatsing kritisch is, dan zal de lage waarde maatgevend zijn.
Gebruik de representatieve waarde van het hoge gemiddelde als een hoge beddingconstante ongunstig is.
 
Door het klikken met de RECHTER muisknop op één van de cellen in de 6 kolommen voor de invoer van
de beddingsconstanten wordt een venster geopend waarmee een waarde overeenkomstig de
bovenstaande tabel kan worden gekozen.

Zie verder ‘Wizard’ beddingstijfheden
 
Door op de knop  te drukken opent zich het onderstaande scherm, waarin het
veergedrag van de grond wordt afgebeeld:
 

WizardBeddingconstanten.htm
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Indien dit bij diverse instellingen is ingesteld kan, t.b.v. een probabilistische berekening, de
standaardafwijking voor een aantal grondeigenschappen worden ingevoerd; zie onderstaand invoerscherm:
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
De stochasten kunnen NORMAAL of LOGNORMAAL verdeeld zijn; dit wordt ingesteld bij diverse
instellingen
 
 
I.2  Horizontale gronddrukcoëfficiënten worden door de gebruiker rechtstreeks ingevoerd
Indien dit bij diverse instellingen is aangegeven kunnen de labda-waarden voor het actieve, neutrale en
passieve gebied direct door de gebruiker worden ingevoerd; zie onderstaand scherm:
 

DragAndDrop.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Aanvullende opmerkingen:
Overconsolidatie kan worden verwerkt in de ingevoerde labda-waarden. Als gevolg van een vroegere
bovenbelasting in de vorm van b.v. landijs of een voormalige verstoven duinenrij kan er sprake zijn van
overgeconsolideerde gronden. De optredende horizontale neutrale korrelspanning zal in een dergelijk geval
groter zijn dan de normaal berekende waarde, hetgeen betekent dat het vervormingstraject om de actieve
korreldruk te bereiken langer zal zijn. Het niet onderkennen van dit verschijnsel met een hogere labda
neutraal kan leiden tot het onderschatten van de vervormingen en krachtswerking in de damwand. Door
grondonderzoek, b.v. de pressiometerproef, kan men de mate van overconsolidatie bepalen.
Daarnaast kan, indien de oorspronkelijke bovenbelasting bekend is, met de volgende formule een
inschatting worden gemaakt van de verhoogde labda neutraal.

waarin:
lnormaal = is labda voor normaal geconsolideerde grond
OCR = Vroegere verticale korrelspanning / Huidige verticale korrelspanning
x = een van de grondsoort afhankelijke coëfficiënt
x = 0.4 voor zand
x = 0.5 voor klei
Alleen de labda neutraal dient voor het verwerken van overconsolidatie te worden aangepast; labda actief
en passief blijven gelijk.
 
Verdichting van gronden achter een damwandconstructie 
Het kan voorkomen dat de grond achter een wand extra wordt verdicht als gevolg van het dynamisch
verdichten van een aanvulling, als gevolg van een dynamische verkeersbelasting, als gevolg van
bewegingen door temperatuurgradiënten e.d.
Het in rekening brengen van verdichting ten gevolge van de bovengenoemde effecten is niet eenvoudig.
De te verwachten verdichting moet worden voorspeld voordat de constructie wordt geplaatst als het een
ontwerp voor de constructie betreft. Afhankelijk van de te verwachten verdichting kan analoog aan de
situatie van overconsolidatie de labda-waarde voor de neutrale gronddruk worden verhoogd.
Indien het keuzevak  is afgevinkt kan de grootte van de schelpfactor worden
ingevoerd (niet verplicht); zie verder Invoer schelpfactor
 
 

DragAndDrop.htm
SchelpFactor.htm
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II.1.1 Stijfheid bodem wordt door een enkele beddingconstante weergegeven  (bij alle bouwfasen
verschillend)
Als dit bij diverse instellingen is ingesteld kunnen de grondeigenschappen bij bouwfase verschillend zijn;
hiertoe zijn tabs voor de bouwfasen toegevoegd. Om de invoer te versnellen kan van de ene bouwfase
naar de andere worden gekopieerd; zie invoerscherm beneden.
 

Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Voor verdere beschrijving zie I.1.1
 
 
 
II.1.2 Stijfheid bodem wordt door tri-lineair verband weergegeven (bij alle bouwfasen verschillend)
Als dit bij diverse instellingen is ingesteld kunnen de grondeigenschappen bij bouwfase verschillend zijn.
Om de invoer te versnellen kan van de ene bouwfase naar de andere worden gekopieerd; zie
invoerscherm beneden.
 

DragAndDrop.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
 
Voor verdere beschrijving zie I.1.2
 
II. 2 Horizontale gronddrukcoëfficiënten worden door de gebruiker rechtstreeks ingevoerd; zie verder I.2
Terug naar boven

 
Extra verticale grond- en/of waterspanningen
Als ook bij diverse instellingen de betreffende optie is geactiveerd kunnen voor elke grondlaag extra
(verticale) grond- en waterspanningen worden opgegeven. De extra grond- en waterspanningen moeten
aan de boven- en onderzijde van de grondlaag worden opgegeven; hiertussen wordt lineair geïnterpoleerd.
De extra waterspanning wordt opgeteld bij het normale hydrostatische spanningsverloop (negatieve
waarden mogen ook). De invoer geldt per bodemlaag. De extra waterspanning wordt alleen meegenomen
als de plaats van de betreffende grondlaag beneden het actuele water- of maaiveldpeil is gelegen.
Het onderstaande invoerscherm wordt geopend als op de knop  wordt geklikt.
 

DragAndDrop.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"
Terug naar boven

Invoer probabilistische grondgegevens

Door op de knop   te klikken opent zich onderstaand scherm waarin de
standaardafwijkingen van grondparameters kunnen worden ingevoerd.
De beddingstijfheden van de grond behoren hier niet toe omdat deze niet veel invloed hebben op de
krachtswerking in de bezwijktoestand.

DragAndDrop.htm
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Het invoer data grid op dit scherm ondersteunt  "drag and drop"

Terug naar boven

M.b.v de knoppen is een interface aanwezig in relatie tot het gebruik van spread sheets:

Als hierna het woord "Excel" gebruikt wordt dan mag, indien van toepassing, hiervoor ook "OpenOffice
Calc" gelezen worden.
Hetzelfde geldt voor LibreOffice Calc, hetgeen compatible is met OpenOffice Calc.
 
OpenOffice kan gedownload van https://www.openoffice.org/why/index.html
LibreOffice kan gedownload van https://www.libreoffice.org/
 
Het nut hiervan is dat de diverse  invoermogelijkheden van Excel ook bij het gebruik van PCSheetPileWall
beschikbaar zijn.
Verder kan via Excel als interface de connectie met allerlei andere programma's gelegd worden. Als een
bepaald programma in staat is zijn invoerdata naar Excel te brengen (b.v. met een datalink), dan kan  deze
data via Excel ook naar PCSheetPileWall gekopieerd worden.

De communicatie m.b.v. de knoppen  en  tussen PCSheetPileWall en Excel is wel behoorlijk
rekenintensief.

Aanklikken van de knop  opent Excel en kopieert de reeds aanwezige data, in het datagrid van het

DragAndDrop.htm
https://www.openoffice.org/why/index.html
https://www.libreoffice.org/
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betreffende geopende scherm in Framework, naar Excel.

Aanklikken van de knop  plakt de data vanuit Excel terug naar de datagrid in PCSheetPileWall.

Een sneller alternatief is het inlezen van data in een grid m.b.v. de knop  vanuit een bestand volgens
het CSV formaat. Elke spreadsheet is in staat data in dit formaat weg te schrijven.
De eerste regel dient beschijvende tekst te bevatten en de daarop volgende regels de
numerieke data.

M.b.v. de knop   kan alle numerieke ingevoerde data in het betreffende datagrid wordt gekopieerd
naar het Windows klembord. Vanwaar het naar ander programma’s kan worden geplakt, zoals een
spreadsheet.
Terug naar boven

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Controleplots invoergegevens

Controle plots invoergegevens

Met behulp van deze menu-ingang of met de knop  op de toolbar wordt een grafisch scherm getoond
waarmee eenvoudig nagegaan kan worden of de juiste gegevens zijn ingevoerd.

In onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand
https://www.helpndoc.com
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Aan de onderzijde is via een Legenda de betekenis van de diverse beeldelement aangeduid.

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur naar het klembord gekopieerd

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur incl. de numerieke waarden onder de figuur naar de
printer gestuurd
M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur vergroot

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur verkleind
 
 
Indien bij Diverse instellingen de keuze gemaakt is volgens de Eurocodes te werken en waarden voor
de afwijkingen ingevoerd zijn (zie onderstaande figuur), dan kunnen deze afwijkingen ook worden
getoond.
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Door op de radioknop  te drukken worden de maaiveld- en waterpeilen getoond
inclusief afwijkingen; zie verder bij Diverse instellingen .
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Naast deze grafische weergave van de invoergegevens kunnen de gegevens ook in numerieke zin worden
getoon bij echo invoergegevens

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Echo invoergegevens

Echo invoergegevens
Met behulp van deze menu-ingang  wordt een numeriek scherm getoond waarmee eenvoudig nagegaan
kan worden of de juiste gegevens zijn ingevoerd.

 

In onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Naast deze numerieke weergave van de invoergegevens kunnen de gegevens ook in grafische zin worden
getoond bij controleplots invoergegevens

 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Protect Your Confidential PDFs with These Simple Security
Measures

Uitvoer rekenresultaten

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Don't be left in the past: convert your WinHelp HLP help files
to CHM with HelpNDoc

Numerieke weergave

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Converting Word Docs to eBooks Made Easy with HelpNDoc

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-word-docx-file-to-an-epub-or-kindle-ebook/
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Numerieke uitvoer

Numerieke uitvoer
Na het uitvoeren van de berekeningen worden naast de invoergegevens de rekenresultaten
weergegeven in numerieke vorm.
Per bouwfase worden in de hoogterichting van de damwand de krachtswerking in en de
belastingdrukken op de damwand weergegeven.
 
Indien bij diverse instellingen gekozen is voor het berekenen volgens Eurocode 7 (NEN EN 1997-1 dan
wordt achtereenvolgens het volgende afgedrukt:
a.       van n bouwfasen worden de diverse grootheden afgedrukt, zonder dat partiële factoren worden

toegepast (gebruikstoestand)
 b.    alle n bouwfasen worden aansluitend doorgerekend met partiële factoren volgens Eurocode 7 en
afgedrukt.
 
Indien gekozen is voor klassieke veiligheidscoëfficiënten dan wordt alleen de uitvoer ad. a. verricht.
 
Onderstaand is een fragment van een numerieke uitvoer weergegeven:
 
BOUWFASE nr: 4
 
** U I T V O E R   REKENRESULTATEN  **
 

Afst. t.o.v. bovenzijde damwand !

 

 Afst. Verpl. Spanning  Moment  Dwarskr. KorreldrL A/P WaterdrL  KorreldrR A/P WaterdrR

  [m]  [mm]  [N/mm^2]   [kN.m]   [kN]    [kN/m^2]      [kN/m^2]  [kN/m^2]      [kN/m^2]

----------------------------------------+-----------------------+-----------------------

  0.00 -51.9   0.000    -0.00    -0.13     0.00    -     0.00     67.26    P     0.00

  0.14 -47.9   0.274    -0.71    -9.86     0.00    -     0.00     72.76    P     0.00

  0.29 -43.7   1.120    -2.91   -20.65     0.00    -     0.00     78.42    P     0.00

  0.43 -39.6   2.581    -6.71   -32.26     0.00    -     0.00     84.08    P     0.00

  0.57 -35.4   4.702   -12.23   -44.68     0.00    -     0.00     89.74    P     0.00

  0.71 -31.2   7.528   -19.57   -57.90     0.00    -     0.00     95.41    P     0.00

  0.86 -27.1  11.102   -28.87   -71.94     0.00    -     0.00    101.07    P     0.00

  1.00 -22.9  15.470   -40.22   -86.78     0.00    -     0.00    106.73    P     0.00

  1.17 -18.0  21.625   -56.22  -104.99     0.00    -     0.00    110.11    P     1.63

  1.33 -13.1  28.973   -75.33  -124.03     0.00    -     0.00    113.49    P     3.27

  1.50  -8.2  37.570   -97.68  -143.91     0.00    -     0.00    116.87    P     4.91

  1.67  -3.3  47.467  -123.41  -164.62     0.00    -     0.00    120.25    P     6.54

  1.83   1.7  58.730  -152.70  -185.12     0.00    -     0.00    110.98    -     8.18

  2.00   6.7  71.259  -185.27  -202.77     0.00    -     0.00     82.86    -     9.81

  2.17  11.8  84.778  -220.42  -215.99     0.00    -     0.00     54.52    -    11.44

  2.33  16.9  99.002  -257.40  -224.74     0.00    -     0.00     25.93    -    13.08

  2.50  22.0 113.627  -295.43  -229.95     0.00    -     0.00      8.84    A    14.71

  2.67  27.2 128.505  -334.11  -234.06     0.00    -     0.00      9.44    A    16.35

  2.83  32.6 143.659  -373.51  -238.55     0.00    -     0.00     10.04    A    17.98

  3.00  38.0 159.112  -413.69   428.58     0.00    -     0.00     10.65    A    19.62

  3.12  42.1 138.605  -360.37   424.69     0.00    -     0.00     11.10    A    20.85

  ………………….

  ………………….

  ………………….

  6.17 141.3 277.059   720.35   265.48     0.00    -     0.00     22.06    A    50.69

  6.33 145.7 293.676   763.56   253.18     0.00    -     0.00     22.66    A    52.32

  6.50 150.0 309.493   804.68   240.49     0.00    -     0.00     23.26    A    53.96

  6.67 154.1 324.485   843.66   227.44     0.00    -     0.00     23.86    A    55.59

  6.83 158.0 338.628   880.43   214.01     0.00    -     0.00     24.46    A    57.23

  7.00 161.7 351.905   914.95   200.43     0.00    -     0.00     22.39    A    58.86
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  7.17 165.2 364.308   947.20   186.72     0.00    -     0.00     22.86    A    60.50

  7.33 168.4 375.820   977.13   172.65     0.00    -     0.00     23.34    A    62.13

  7.50 171.4 386.419  1004.69   158.23     0.00    -     0.00     23.81    A    63.77

  7.67 174.2 396.082  1029.81   143.45     0.00    -     0.00     24.29    A    65.40

  7.83 176.7 404.787  1052.45   128.33     0.00    -     0.00     24.76    A    67.04

  8.00 179.0 412.511  1072.53   112.85     0.00    -     0.00     25.24    A    68.67

  8.17 181.0 419.232  1090.00    97.03     0.00    -     0.00     25.71    A    70.31

  8.33 182.8 424.927  1104.81    80.85     0.00    -     0.00     26.19    A    71.94

  8.50 184.3 429.574  1116.89    64.32     0.00    -     0.00     26.66    A    73.58

  8.67 185.5 433.150  1126.19    47.44     0.00    -     0.00     27.13    A    75.21

  8.83 186.5 435.632  1132.64    30.20     0.00    -     0.00     27.61    A    76.85

 

 
Afst.     = afstand t.o.v. de bovenzijde van de damwand
Aangegeven is of deze afstand geldt voor een coördinatensysteem gericht naar beneden ( Afst.
t.o.v. bovenzijde damwand !) of gericht naar boven ( Afst. t.o.v. NAP !)
Verpl.     = horizontale verplaatsing van de damwand
Spanning  = staalspanning in de uiterste vezel van de damwand
Moment    = optredende moment in de damwand
Dwarskr.  = optredende dwarskracht in de damwand
KorreldrL = aanwezige korreldruk tegen de damwand ter LINKERzijde
A/P       = Aktieve of Passieve korreldruk tegen damwand ter linker- resp, rechterzijde
WaterdrL  = aanwezige waterdruk tegen damwand ter LINKERzijde
KorreldrR = aanwezige korreldruk tegen de damwand ter RECHTERzijde
WaterdrR  = aanwezige waterdruk tegen damwand ter RECHTERzijde
 
Spanningen groter dan de opgegeven vloeigrens worden in rood weergegeven.
 
Vervolgens per bouwfase de maximale waarden over de hoogte van de damwand weergegeven:
 
M.b.v. klassieke veiligheidscoëfficiënten:
Afst. t.o.v. bovenzijde damwand !

Grootste positieve verplaatsing:   187.8 [mm]   voor X=  9.33 [m]

Grootste negatieve verplaatsing:   -51.9 [mm]   voor X=  0.00 [m]

Grootste buigspanning:           437.231 [N/mm^2] voor X=  9.17 [m]

Grootste buigspanning is groter dan de vloeispanning van 355 [N/mm^2]

Kies een zwaarder damwandprofiel en/of staal met een hogere vloeispanning!!

De minimale veiligheidscoëfficiënt van 0.8119 is kleiner dan de toegestane waarde van

1.500

Grootste positieve moment:       1136.80 [kN.m/m'] voor X=  9.17 [m]

Grootste negatieve moment:       -736.80 [kN.m/m'] voor X= 17.53 [m]

Grootste positieve dwarskracht:   428.58 [kN/m']   voor X=  3.00 [m]

Grootste negatieve dwarskracht:  -348.19 [kN/m']   voor X= 13.58 [m]

 

Ankers ter RECHTERzijde:

Anker- of stempelkracht (SCHUIN) nr.  1 :   672.036 [kN/m'] voor X=  3.000 [m]

De veiligheidscoëfficiënt is: 1.786

 

 

** Kentallen betreffende horizontale stabiliteit van de grond (korreldrukken)

**

-- LINKS:

Max. totale Aktieve kracht:                               172.239 [kN/m']

Max. totale Neutrale kracht:                              311.398 [kN/m']

Max. totale Passieve kracht:                             2856.045 [kN/m']

Totale kracht door waterdrukken:                          828.945 [kN/m']

Totaal gemobiliseerde horizontale gronddrukken:          1691.249 [kN/m']
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                                                        --------------

Totale horizontale kracht op damwand (water+grond):      2520.194 [kN/m']

Het passieve gebied is ter LINKERzijde voor 59.22 % gemobiliseerd. %

De veiligheidscoëfficiënt is: 1.689

 

-- RECHTS:

Max. totale Aktieve kracht:                               742.252 [kN/m']

Max. totale Neutrale kracht:                             1396.156 [kN/m']

Max. totale Passieve kracht:                            11983.908 [kN/m']

Totale kracht door waterdrukken:                         2163.105 [kN/m']

Totaal gemobiliseerde horizontale gronddrukken:          1031.098 [kN/m']

                                                        --------------

Totale horizontale kracht op damwand (water+grond):      3194.203 [kN/m']

 

**                VERTICAAL  EVENWICHT  DAMWAND               **

Verticaal ontbonden kracht langs damwand LINKS:          -458.507 [kN/m']

Verticaal ontbonden kracht langs damwand RECHTS:          187.061 [kN/m']

Verticaal evenwicht is aanwezig zonder dat puntweeerstand noodzakelijk is

 

Het programma kan de verticale krachten veroorzaakt door de grondwrijving niet in detail bepalen, omdat
de vereiste kennis omtrent de relatieve verticale verschilverplaatsingen tussen de damwand en de grond
geen onderdeel uitmaken van het gehanteerde rekenmodel.
Het programma gebruikt het veilige uitgangspunt dat de wrijving aan de actieve zijde over de gehele
hoogte van de damwand naar beneden is gericht en aan de passieve zijde naar boven; zie ook
onderstaande figuur:

 
 
In het bovenstaande is van een klassieke spanningcontrole uitgegaan (zie verder bij Diverse instellingen );
dit houdt in dat de berekende veiligheidscoëfficiënten worden weergegeven.
Als de betreffende veiligheidscoëfficiënt kleiner is dan de vereiste waarde, dan wordt dit d.m.v. een
rode kleur aangegeven.
 
M.b.v. Eurocode 7 (EN 1997-1):
Voor elke bouwfase vindt bij het gebruik van Eurocode 7 een dubbele uitvoer plaats (excl. en incl.
partiële factoren):
 
-- excl. partiële factoren (t.b.v. gebruikstoestand)
 
BOUWFASE nr: 4
 
** U I T V O E R   REKENRESULTATEN  **
Gebruikssituatie; excl. partiële coëfficiënten
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Afst. t.o.v. bovenzijde damwand !

 

 Afst. Verpl. Spanning  Moment  Dwarskr. KorreldrL A/P WaterdrL  KorreldrR A/P WaterdrR

  [m]  [mm]  [N/mm^2]   [kN.m]   [kN]    [kN/m^2]      [kN/m^2]  [kN/m^2]      [kN/m^2]

----------------------------------------+-----------------------+-----------------------

  0.00 -47.7   0.000    -0.00    -0.13     0.00    -     0.00     67.26    P     0.00

  0.14 -43.9   0.259    -0.71    -9.86     0.00    -     0.00     72.76    P     0.00

  0.29 -40.0   1.057    -2.91   -20.65     0.00    -     0.00     78.42    P     0.00

  0.43 -36.0   2.436    -6.71   -32.26     0.00    -     0.00     84.08    P     0.00

 
-- incl. partiële factoren (t.b.v. bezwijktoestand)
Indien bij Diverse instellingen is aangegeven dat de spanningscontrole volgens Eurocode 7 (EN 1997-1)
plaats dient te vinden, dan worden ook de berekende u.c.- waarden weergegeven.
Als de u.c. - waarden groter dan 1 zijn, dan wordt niet aan het veiligheidsniveau volgens Eurocode 7 (EN
1997-1) voldaan; dit wordt aangegeven m.b.v. een rode kleur.
Het damwandprogramma berekent de u.c.- waarden volgens de volgende definitie:
u.c. = S/R
met
 S = belasting
 R = weerstand
In  de u.c.- waarde zijn de relevante partiële factoren opgenomen.
 
Onderstaand een voorbeeld voor het geval de controle volgens Eurocode 7 (EN 1997-1) plaats vindt.
 

Afst. t.o.v. bovenzijde damwand !

Grootste positieve verplaatsing:   456.1 [mm]   voor X= 10.83 [m]

Grootste negatieve verplaatsing:  -188.8 [mm]   voor X=  0.00 [m]

Grootste buigspanning:           720.246 [N/mm^2] voor X= 10.00 [m]

DAMWAND buiging en dwarskracht; u.c.-waarde:  2.542

Grootste positieve moment:       1984.28 [kN.m/m'] voor X= 10.00 [m]

Grootste negatieve moment:       -363.49 [kN.m/m'] voor X=  3.00 [m]

Grootste positieve dwarskracht:   569.12 [kN/m']   voor X=  3.00 [m]

Grootste negatieve dwarskracht:  -356.77 [kN/m']   voor X= 14.95 [m]

 

Ankers ter RECHTERzijde:

Anker- of stempelkracht (SCHUIN) nr.  1 :   815.998 [kN/m'] voor X=  3.000 [m]

Normaalkracht ANKER; u.c.-waarde:  0.680

 

 

** Kentallen betreffende horizontale stabiliteit van de grond (korreldrukken)

**

-- LINKS:

Max. totale Aktieve kracht:                               215.969 [kN/m']

Max. totale Neutrale kracht:                              361.141 [kN/m']

Max. totale Passieve kracht:                             2065.410 [kN/m']

Totale kracht door waterdrukken:                          828.945 [kN/m']

Totaal gemobiliseerde horizontale gronddrukken:          1855.233 [kN/m']

                                                        --------------

Totale horizontale kracht op damwand (water+grond):      2684.178 [kN/m']

Het passieve gebied is ter LINKERzijde voor 89.82 % gemobiliseerd. %

Passieve grondweerstand; u.c.-waarde:  0.898

 

-- RECHTS:

Max. totale Aktieve kracht:                               943.126 [kN/m']

Max. totale Neutrale kracht:                             1606.931 [kN/m']

Max. totale Passieve kracht:                             8753.029 [kN/m']

Totale kracht door waterdrukken:                         2163.105 [kN/m']

Totaal gemobiliseerde horizontale gronddrukken:          1345.942 [kN/m']
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                                                        --------------

Totale horizontale kracht op damwand (water+grond):      3509.047 [kN/m'

 
 
BOUWFASE nr: 4
 
** U I T V O E R   REKENRESULTATEN  **
Bezwijktoestand; incl. partiële factoren overeenkomstig EC7 voor ALLE bouwfasen
Combinatie (A1* or A2†) "+" M2 "+" R3
 

Afst. t.o.v. bovenzijde damwand !

 

 Afst. Verpl. Spanning  Moment  Dwarskr. KorreldrL A/P WaterdrL  KorreldrR A/P WaterdrR

  [m]  [mm]  [N/mm^2]   [kN.m]   [kN]    [kN/m^2]      [kN/m^2]  [kN/m^2]      [kN/m^2]

----------------------------------------+-----------------------+-----------------------

  0.00-188.8   0.000    -0.00    -0.10     0.00    -     0.00     51.84    P     0.00

  0.14-178.2   0.200    -0.55    -7.62     0.00    -     0.00     56.40    P     0.00

  ………………….

  ………………….

  ………………….

 

Indien bij Diverse instellingen waarden voor de afwijkingen zijn ingevoerd (zie onderstaande figuur), dan wordt dit ter
herinnering ook bij de numerieke uitvoer weergegeven (alleen in de bezwijktoestand).

 

BOUWFASE nr: 5
 
** U I T V O E R   REKENRESULTATEN  **
Bezwijktoestand; incl. partiële factoren overeenkomstig EC7 voor ALLE bouwfasen
Maaiveldpeil LINKERzijde verlaagd met  0.350 [m]
Grondwaterstand LINKERzijde verlaagd met  0.250 [m]
Grondwaterstand RECHTERzijde verhoogd met  0.050 [m]
Combinatie (A1* or A2†) "+" M2 "+" R3
 

Afstand t.o.v. bovenzijde diepwand !

 

'Spanning' = trekspanning in wapening

 Afst.  Verpl. Spanning  Moment  Dwarskr. KorreldrL A/P WaterdrL  KorreldrR A/P WaterdrR

  [m]   [mm]  [N/mm^2]   [kN.m]   [kN]    [kN/m^2]      [kN/m^2]  [kN/m^2]      [kN/m^2]

-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------

  0.00   10.0     0.0    -0.00    -0.09     0.00    -    -0.00     45.67    -     0.00

  0.13   12.1     0.0    -0.33    -4.93     0.00    -    -0.00     34.23    -     0.00
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  0.25   14.1     0.1    -1.19    -8.52     0.00    -    -0.00     23.28    -     0.00

  0.38   16.2     0.2    -2.42   -10.76     0.00    -    -0.00     12.50    -     0.00

……………………………
……………………………
 
Als bij Diverse instellingen is gekozen voor ontwerpbenadering 3 worden in de bezwijkfase 2 combinaties
afdrukt; zie onderstaand voorbeeld:
 
BOUWFASE nr: 4
 
** U I T V O E R   REKENRESULTATEN  **
Bezwijktoestand; incl. partiële factoren overeenkomstig EC7 voor ALLE bouwfasen
Maaiveldpeil LINKERzijde verlaagd met  0.350 [m]
Grondwaterstand LINKERzijde verlaagd met  0.250 [m]
Grondwaterstand RECHTERzijde verhoogd met  0.050 [m]
Combinatie nr. 1: A1 "+" M1 "+" R1
 

Afstand t.o.v. bovenzijde diepwand !

 

'Spanning' = trekspanning in wapening

 Afst.  Verpl. Spanning  Moment  Dwarskr. KorreldrL A/P WaterdrL  KorreldrR A/P WaterdrR

  [m]   [mm]  [N/mm^2]   [kN.m]   [kN]    [kN/m^2]      [kN/m^2]  [kN/m^2]      [kN/m^2]

-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------

  0.00   19.3     0.0    -0.00    -0.00     0.00    -    -0.00      0.59    -     0.00

  0.13   19.1     0.0    -0.00    -0.06     0.00    -    -0.00      0.44    -     0.00

  0.25   18.9     0.0    -0.02    -0.16     0.00    -    -0.00      1.15    -     0.00

……………………………
……………………………
 
BOUWFASE nr: 4
 
** U I T V O E R   REKENRESULTATEN  **
Bezwijktoestand; incl. partiële factoren overeenkomstig EC7 voor ALLE bouwfasen
Maaiveldpeil LINKERzijde verlaagd met  0.350 [m]
Grondwaterstand LINKERzijde verlaagd met  0.250 [m]
Grondwaterstand RECHTERzijde verhoogd met  0.050 [m]
Combinatie nr. 2: A2 "+" M2 "+" R1
 

Afstand t.o.v. bovenzijde diepwand !

 

'Spanning' = trekspanning in wapening

 Afst.  Verpl. Spanning  Moment  Dwarskr. KorreldrL A/P WaterdrL  KorreldrR A/P WaterdrR

  [m]   [mm]  [N/mm^2]   [kN.m]   [kN]    [kN/m^2]      [kN/m^2]  [kN/m^2]      [kN/m^2]

-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------

  0.00   19.4     0.0     0.00    -0.00     0.00    -    -0.00      0.00    A     0.00

  0.13   19.1     0.0     0.00    -0.00     0.00    -    -0.00      0.00    A     0.00

  0.25   18.9     0.0    -0.00    -0.05     0.00    -    -0.00      0.86    A     0.00

 ……………………………
……………………………
 
Uitvoer grafische weergave van de invoergegevens en de rekenresultaten
tussen de tekst
 

M.b.v. de koppenbalk  kunnen de volgende afbeeldingen automatisch
tussen de tekst worden geplaatst:

 = afbeelden geometrie per bouwfase
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 = afbeelden momenten, dwarskrachten en verplaatsingen per bouwfase
 = afbeelden water- en korreldrukken per bouwfase

 = ALLE afbeeldingen tegelijk  invoegen.
 
Voor het geval dat een betonnen diepwand berekend is wordt een extra knop toegevoegd:

= afbeelden stijfheidsverdeling over de lengte van de betonnen diepwand; zie verder ook Numerieke
uitvoer diepwand
 
Zie voor verdere achtergronden: theoretische achtergronden bij het damwandprogramma
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Numeriek Diepwand (aanvullend)

Numerieke uitvoer gewapend betonnen DIEPWAND (aanvullend)
Indien een diepwand wordt berekend dan wordt voor elke bouwfase als functie van de plaats langs de
diepwand de volgende grootheden uitgevoerd:
- stijfheid van diepwand [kN.m] (al of niet gescheurd)
- de optredende kromming Kappa [1/mm]
- de hoogte van de drukzone [m]; o.a. van belang voor waterdichtheid
- plaats in het M-Kappadiagram waar de doorsnede zich bevindt
   t.o.v. respectievelijk
   - scheurmoment Mr
   - vloeimoment Me
   - stuikmoment Mpl
   - bezwijkmoment Mu
  De bijbehorende waarde van één van deze karakteristieke moment wordt ook afgebeeld
- in de laatste kolom wordt weergegeven of al of niet hysteresis aanwezig is (d.w.z. de doorsnede bevindt
zich in een ontlastende tak).
 
Indien bij diverse instellingen gekozen is voor het berekenen volgens Eurocode 7 (NEN EN 1997-1) dan
wordt achtereenvolgens het volgende afgedrukt:
a.       van n bouwfasen worden de diverse grootheden afgedrukt, zonder dat partiële factoren worden

toegepast (gebruikstoestand)
 b.     alle n bouwfasen worden aansluitend doorgerekend met partiële factoren volgens Eurocode 7 en
afgedrukt.
 
Indien gekozen is voor klassieke veiligheidscoëfficiënten dan wordt alleen de uitvoer ad. a. verricht.
 

Onderstaand een willekeurig voorbeeld met informatie betreffende het stijfheidgedrag:
Stijfheid diepwand als functie van de plaats

Plaats       EI        Kappa   drukzone    Plaats in M-Kappadiagram            

Hysteresis

  [m]       [kN.m]     [1/mm]    [m]                                  [kN.m]

-----------------------------------------------------------------------------------------

-

  0.00      1081086   2.95E-13  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

  0.13      1081086   2.63E-10  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

  0.25      1081086   9.60E-10  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

  0.38      1081086   1.95E-09  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

  0.50      1081086   3.12E-09  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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  0.61      1081086   2.12E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  0.73      1081086   4.53E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  0.84      1081086   6.95E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  0.95      1081086   9.34E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  1.11      1081086   1.27E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  1.27      1081086   1.61E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  1.43      1081086   1.94E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  1.59      1081086   2.26E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

  1.75      1002887   2.78E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  1.91       908375   3.43E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  2.07       839088   4.10E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  2.23       786175   4.77E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  2.39       744493   5.44E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  2.55       710851   6.11E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  2.71       683163   6.75E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  2.87       660010   7.38E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.03       640390   7.99E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.19       623578   8.56E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.35       609037   9.11E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.50       597102   9.59E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.65       586541   1.00E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.80       577149   1.04E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  3.95       568758   1.08E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  4.10       561232   1.11E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  4.25       554461   1.14E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  4.41       547898   1.17E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  4.57       542010   1.19E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  4.74       536717   1.21E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  4.90       531953   1.21E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  5.06       527662   1.22E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  5.22       523798   1.22E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  5.38       520321   1.21E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  5.54       517197   1.19E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  5.71       514400   1.17E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  5.87       511903   1.14E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  6.03       509688   1.11E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  6.19       507738   1.07E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  6.35       506038   1.02E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  6.51       504577   9.68E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  6.68       503346   9.08E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  6.84       502339   8.42E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  7.00       501553   7.69E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  7.13       501093   7.08E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  7.25       500756   6.42E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  7.38       500542   5.72E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  7.50       500451   5.00E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  7.65       500415   6.70E-07  0.342    <= Mr; Eerder gescheurd   (Links )=     Ja

  7.81       500575   8.35E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  7.96       500936   9.95E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  8.12       501506   1.15E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  8.27       502294   1.30E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  8.43       503314   1.44E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  8.58       504580   1.58E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  8.73       506111   1.71E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  8.89       507929   1.83E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.04       510062   1.94E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.20       512541   2.05E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.35       515407   2.15E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.50       518605   2.24E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.65       522244   2.32E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.80       526359   2.39E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Ja

  9.95       463845   2.81E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 10.10       460322   2.93E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 10.25       457278   3.03E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee
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 10.40       454645   3.13E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 10.55       452369   3.22E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 10.70       450409   3.30E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 10.85       448729   3.37E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.00       447303   3.43E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.14       446169   3.49E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.28       445228   3.53E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.43       444467   3.57E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.57       443879   3.60E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.71       443458   3.62E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 11.85       443200   3.63E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.00       443099   3.64E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.15       443170   3.63E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.30       443404   3.62E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.45       443796   3.60E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.60       444344   3.57E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.75       445045   3.54E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 12.92       446034   3.49E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 13.09       447229   3.44E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 13.26       448640   3.37E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 13.44       450280   3.30E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 13.61       452165   3.22E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 13.78       454315   3.14E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 13.95       456754   3.05E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 14.12       459512   2.95E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 14.29       462624   2.85E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 14.46       466135   2.74E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 14.63       470097   2.63E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 14.81       474574   2.52E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 14.98       479645   2.40E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 15.15       485406   2.28E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 15.32       491978   2.15E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 15.49       499514   2.02E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 15.66       508207   1.90E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 15.83       518307   1.76E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 16.00       530142   1.63E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 16.18       544155   1.50E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 16.35       560946   1.37E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 16.52       581364   1.23E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 16.69       606636   1.10E-06  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 16.86       638614   9.67E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 17.03       680219   8.37E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 17.20       736345   7.08E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 17.38       815859   5.81E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 17.55       936652   4.57E-07  0.342    <= vloeimoment  Me(Links )=  1708.52    Nee

 17.72      1081086   3.54E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 17.89      1081086   3.13E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 18.06      1081086   2.74E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 18.23      1081086   2.36E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 18.40      1081086   2.00E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 18.57      1081086   1.65E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 18.75      1081086   1.32E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 18.92      1081086   1.02E-07  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 19.09      1081086   7.32E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 19.26      1081086   4.69E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 19.43      1081086   2.31E-08  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 19.60      1081086   1.95E-09  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 19.77       851903   2.10E-08  0.314    <= Mr; Eerder gescheurd   (Rechts)=     Ja

 19.94       960127   3.62E-08  0.314    <= Mr; Eerder gescheurd   (Rechts)=     Ja

 20.12      1081086   4.47E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 20.29      1081086   5.42E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 20.46      1081086   6.03E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 20.63      1081086   6.30E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 20.80      1081086   6.21E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee
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 20.97      1081086   5.75E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 21.14      1081086   4.90E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 21.31      1081086   3.78E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 21.49      1081086   2.55E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 21.66      1081086   1.36E-08  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 21.83      1081086   3.92E-09  0.493    <= scheurmoment Mr(Rechts)=   382.06    Nee

 22.00      1081086   0.00E+00  0.507    <= scheurmoment Mr(Links )=   393.01    Nee

 

Afstand t.o.v. bovenzijde diepwand !

Grootste positieve verplaatsing:   123.4 [mm]   voor X= 11.43 [m]

Grootste negatieve verplaatsing:    -4.0 [mm]   voor X= 22.00 [m]

Maximale spanning in wapening:   410.055 [N/mm^2] voor X= 12.00 [m]

DIEPWAND buiging; u.c.-waarde:  0.890

Grootste positieve moment:       1611.35 [kN.m/m'] voor X= 12.00 [m]

Grootste negatieve moment:        -68.10 [kN.m/m'] voor X= 20.63 [m]

Grootste positieve dwarskracht:   559.40 [kN/m']   voor X=  7.50 [m]

Grootste negatieve dwarskracht:  -289.58 [kN/m']   voor X= 16.35 [m]

 

Oplegreactie in verendsteunpunt nr.  1 :

    243.914 [kN/m'] voor X=  0.500 [m]

Oplegreactie in verendsteunpunt nr.  2 :

    856.629 [kN/m'] voor X=  7.500 [m]

 

 

** Kentallen betreffende horizontale stabiliteit van de grond (korreldrukken)

**

-- LINKS:

Max. totale Aktieve kracht:                               207.340 [kN/m']

Max. totale Neutrale kracht:                              346.140 [kN/m']

Max. totale Passieve kracht:                             1992.675 [kN/m']

Totale kracht door waterdrukken:                          419.684 [kN/m']

Totaal gemobiliseerde horizontale gronddrukken:          1817.157 [kN/m']

                                                        --------------

Totale horizontale kracht op diepwand (water+grond):     2236.841 [kN/m']

Het passieve gebied is ter LINKERzijde voor 91.19 % gemobiliseerd. %

Passieve grondweerstand; u.c.-waarde:  0.912

 

-- RECHTS:

Max. totale Aktieve kracht:                               938.159 [kN/m']

Max. totale Neutrale kracht:                             1601.943 [kN/m']

Max. totale Passieve kracht:                             8751.330 [kN/m']

Totale kracht door waterdrukken:                         2173.418 [kN/m']

Totaal gemobiliseerde horizontale gronddrukken:          1166.336 [kN/m']

                                                        --------------

Totale horizontale kracht op diepwand (water+grond):     3339.754 [kN/m']

 

**                VERTICAAL  EVENWICHT  DIEPWAND              **

Verticaal ontbonden kracht langs diepwand LINKS:         -601.011 [kN/m']

Verticaal ontbonden kracht langs diepwand RECHTS:         280.676 [kN/m']

Verticaal evenwicht is aanwezig zonder dat puntweeerstand noodzakelijk is

 

Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt wordt voor een diepwand ook de maximale spanning in de wapening
uitgevoerd en de hoogste waarde voor de “unity check” (u.c.-waarde); bij een u.c.-waarde <= 1 voldoet
de diepwand.
 
- In de kolom “EI” wordt de berekende stijfheid van de doorsnede weergegeven
- In de kolom ” Kappa” wordt de bijbehorende kromming van de doorsnede weergegeven
- In de kolom “drukzone”  wordt de hoogte van de drukzone weergegeven. Deze kan belangrijk zijn
vanwege de benodigde waterdichtheid van de diepwand.
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- In de kolom “Plaats in M-Kappadiagram”  wordt een korte beschrijving gegeven betreffende de
toestand waarin de doorsnede zich bevindt.
- In de kolom “Hysteresis” wordt weergegeven of een doorsnede zich al of niet op een teruggaande tak
in het M-K-diagram bevindt.
 
 
Omdat het een niet-lineaire berekening betreft is het mogelijk dat naast het bezwijken van de grond het
optredende moment in de diepwand ook te groot kan zijn.
Onderstaande waarschuwing wordt dan afgedrukt (voorbeeld):
 
*** WAARSCHUWING  ***

Bouwfase nr.: 5

Optredende moment in diepwand is groter dan bezwijkmoment

 
Voor meer achtergrond informatie zie o.a. Theoretische achtergronden en Plot M-K-diagram.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Enhance Your Documentation with HelpNDoc's Advanced
Project Analyzer

Grafische weergave

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make Documentation a Breeze with HelpNDoc's Clean and
Efficient User Interface

Krachtsverdeling in damwand

Grafische uitvoer; krachtsverdeling in damwand
Met behulp van deze menu-ingang of de knop  op de toolbar  kan na het uitvoeren van de berekening
de krachtsverdeling in de damwand op een grafische wijze worden getoond.

 
Onderstaand een voorbeeld van de grafische weergave van de krachtsverdeling in een damwand:
 

PlotM_KappaDiagrammen.htm
https://www.helpndoc.com/feature-tour/advanced-project-analyzer/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/advanced-project-analyzer/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
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Van links naar rechts worden achtereenvolgens per bouwfase de momentenlijn, dwarskrachtenlijn en
horizontale verplaatsingen getoond.
Onder de figuren worden numeriek de maxima en minima weergegeven.
 

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur naar het klembord gekopieerd
M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur incl. de numerieke waarden onder de figuur naar de
printer gestuurd

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur vergroot

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur verkleind
 
Door  tegelijk de ctrl-toets en de linker muisknop ingedrukt te houden kunnen de figuren verschoven
worden (panning).
Door  tegelijk de shift-toets en de linker muisknop ingedrukt te houden kan in de figuren ingezoomd
worden.
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Drukverdeling tegen damwand

Grafische uitvoer; drukverdeling tegen damwand

Met behulp van deze menu-ingang of de knop  op de toolbar  kan na het uitvoeren van de berekening
de drukverdeling tegen de damwand op een grafische wijze worden getoond.

 
Onderstaand een voorbeeld van de grafische weergave van de drukverdeling tegen de damwand:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

185 / 234

 

In de kleur blauw wordt het verloop van de waterdrukken getoond.
In bruin de totale gronddrukken.
Het verschil tussen de getoonde gronddrukken en de waterdrukken is de optredende korreldrukken.
 
Onder de figuren worden numeriek de maxima en minima weergegeven.
 

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur naar het klembord gekopieerd
M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur incl. de numerieke waarden onder de figuur naar de
printer gestuurd

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur vergroot

M.b.v. de knop  wordt de betreffende figuur verkleind
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Door  tegelijk de ctrl-toets en de linker muisknop ingedrukt te houden kunnen de figuren verschoven
worden (panning).
Door  tegelijk de shift-toets en de linker muisknop ingedrukt te houden kan in de figuren ingezoomd
worden.
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make your documentation accessible on any device with
HelpNDoc

Glijvlakken Culmann

Grafische afbeelding drukken en glijvlakken bij geknikt
maaiveld (Culmann)

Met behulp van deze hoofdmenu-ingang (alleen toegankelijk bij de berekening volgens Culmann) kunnen
drukverdelingen en glijvlakken getoond worden welke het resultaat zijn van de berekeningen volgens de
methode Culmann bij geknikte maaivelden.
Voor niet horizontale geknikte maaivelden de waarden voor de actieve en passieve laterale
gronddrukcoëfficiënten (la en lp) worden berekend m.b.v. de methode volgens Culmann.

De methode is gebaseerd op het evenwicht tussen de aangebrachte bovenbelasting B, het grondgewicht
W, de totale kracht uitgeoefend door de damwand Q, de normaalkracht N en de schuifkracht T langs het
glijvlak (zie bovenstaande figuur). Het programma neemt hierbij de stratificatie van de bodem langs de
glijvlakken mee in beschouwing.  Het programma bepaalt op een iteratieve wijze voor n glijvlakken dat
glijvlak (de hoek waaronder) dat de grootste actieve korreldrukken en de kleinste passieve drukken op de
damwand geeft. Op deze wijze wordt de invloed van de bovenbelasting en het geknikte maaiveld verwerkt
in fictieve waarden voor de gronddrukcoëfficiënten la, ln en lp, warbij verder gerekend wordt met een
horizontaal maaiveld zonder bovenbelasting (dat is in de labda-waarden verwerkt).
Ter illustratie worden hieronder enkele voorbeelden gegeven.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/produce-html-websites/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/produce-html-websites/
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Actieve  drukverdeling en glijvlakken ter RECHTERzijde bij bouwfase 2
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Passieve drukverdeling en glijvlakken ter RECHTERzijde bij bouwfase 2
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Actieve  drukverdeling en glijvlakken ter LINKER bij bouwfase 2 (t.p.v. berm geen drukken omdat de grond daar
blijft staan vanwege de aanwezige cohesie in de betreffende grondlaag)
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Passieve drukverdeling en glijvlakken ter LINKERzijde bij bouwfase 2
 
 
Zie verder ook invoer maaivelden en theoretische achtergronden

Terug naar boven

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Stijfheid EI diepwand

Plot EI- waarden en wapeningsspanningen in DIEPWAND
 
Met behulp van dit scherm kan de berekende stijfheidsverdeling EI en de wapeningspanningen van een

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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DIEPwand in een bepaalde bouwfase worden afgebeeld.
Het scherm is na het uitvoeren van een DIEPwand berekening als volgt te openen:
 
- Via het hoofdmenu:

 

- Via een snelknop aan de bovenzijde van het scherm 
 
Het onderstaande scherm wordt geopend:

Stijfheidsverdeling EI ZONDER  Eurocode factoren (gebruiktoestand)
 
Omdat in een diepwand het teken van het optredende moment in hoogterichting van de diepwand kan verschillen
wordt dan op de ene plaats het M-K-diagram van de wapening ter linkerzijde toegepast en op een andere plaats het
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M-K-diagram van de wapening ter rechterzijde.
Indien aan een zijde een bepaalde doorsnede, welke in voorgaande bouwfase gescheurd was op trek,  als
gevolg van een tekenwisseling van het moment de scheur weer wordt dichtgedrukt, dan beïnvloedt dat de
aard van het M-K-diagram aan de andere zijde niet. Ofwel de twee M-K-diagrammen (ter LINKER- en
RECHTERzijde) beïnvloeden elkaar in het programma niet.
Dit houdt  in dat de gescheurde stijfheid van een zekere doorsnede door zowel het M-K-diagram aan de
LINKER- als RECHTERzijde kan zijn bepaald.
Zie onderstaand voorbeeld; waarbij de rode lijn afkomstig is van het M-K-diagram ter LINKERzijde
(positief moment) en de blauwe lijn van het M-K-diagram ter RECHTERzijde (negatief moment).
 

 
Stijfheidsverdeling in hoogterichting diepwand                                                                                
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Momentenverdeling in hoogterichting diepwand
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Wapeningsspanningen  ZONDER  Eurocode factoren (gebruikstoestand)
 
Indien bij diverse instellingen gekozen is voor het berekenen volgens Eurocode 7 (NEN EN 1997-1) dan
wordt achtereenvolgens het volgende afgedrukt:
a.       van n bouwfasen worden de diverse grootheden afgedrukt, zonder dat partiële factoren worden

toegepast (gebruikstoestand)
 b.     alle n bouwfasen worden aansluitend doorgerekend met partiële factoren volgens Eurocode 7 en
afgedrukt.
 
Indien gekozen is voor klassieke veiligheidscoëfficiënten dan wordt alleen de uitvoer ad. a. verricht.
 
Zie verder ook Theoretische achtergronden

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Initialisatie

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Voorbeeld initialiseren

Voorbeeld initialiseren

Met behulp van deze menu-ingang of de knop  op de toolbar  kan een aantal voorbeelden
automatisch worden geladen. Op deze wijze kan de beginnende gebruiker van het programma op
eenvoudige wijze met de werking en de mogelijkheden van het damwandprogramma kennis nemen.
 

 
Het betreft de onderstaande 6 verschillende rekenvoorbeelden: (waar het handje verschijnt kan met de
muis geklikt worden; ook in onderstaande figuur ):
 

 
Eenvoudig rekenvoorbeeld; alleen basisopties
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Constante waarde voor de beddingstijfheid van de grond; zie verder ook grondeigenschappen
 
 
Gelijk vorige voorbeeld, met tri-lineair stijfheidsgedrag grondbedding
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Tri-lineair gedrag  van de beddingstijfheid van de grond; zie verder ook grondeigenschappen
 
Rekenvoorbeeld met onderwaterbeton
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Voorbeeld met willekeurig gevormd maaiveld (Culmann)
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Voorbeeld met gewapend betonnen diepwand
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Moment-kromming diagram diepwand
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Berekende stijfheidverdeling diepwand in hoogterichting
 
 
Voorbeeld van probabilistische berekening
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Fragment van de numerieke  uitvoer van een probabilistische berekening
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Save time and frustration with HelpNDoc's WinHelp HLP to
CHM conversion feature

Nieuw probleem

Nieuw probleem

Met behulp van deze menu-ingang of de knop  op de toolbar  kan alle aanwezige data gewist worden;
tevens worden de basisinstellingen hersteld.
 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Opties

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Taalkeuze

Taal NEDERLANDS of ENGELS
 
Met behulp van deze menu-ingang kan ingesteld worden in welke taal het programma werkt (Nederlands
of Engels).
 

 

 
De taalkeuze wordt onthouden, zodat het programma de volgende keer als het wordt opgestart in de vorige
toestand qua taalkeuze staat ingesteld.
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Achtergrond werkblad

Achtergronden werkblad
 
Met behulp van deze menu-ingang kan op het werkblad van het programma een grafische afbeelding in
bitmap formaat als achtergrondbehang worden ingesteld.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpauthoringsoftware.com/articles/what-is-a-help-authoring-tool/
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Standaard wordt een schilderij van Paulus Potter getoond (Default).
Indien in het keuzescherm de radioknop met de tekst “DAMWAND” is aangeklikt wordt een foto van een
damwandconstructie getoond.
Bij het aanklikken van ‘Gelijk aan Windows achtergrond’ wordt de momentane Windows achtergrond
ook als achtergrond voor het programma toegepast.
 
Het eenmaal ingestelde werkblad wordt bewaard, zodat bij herstarten van het programma automatisch het
werkblad wordt getoond zoals dit de laatste keer is ingesteld.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Publish Your Word Document as an eBook

Aanpassen uiterlijk

Ander uiterlijk (skins)

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-word-docx-file-to-an-epub-or-kindle-ebook/
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Deze optie is FACULTATIEF
Met behulp van deze menu-ingang kan een ander uiterlijk voor de diverse beeldelementen in dit
Windowsprogramma worden ingesteld. De gebruiker kan daarmee voor een ander uiterlijk dat de
standaard Windowsverschijning kiezen.

In het programma kan m.b.v.  gekozen worden uit de tien ingebouwde verschijningsvormen
(skins).
Verder kunnen m.b.v. de knop  extra skins geladen worden van het

internet; een keuze uit de bewaarde extra skins kan gemaakt worden via de knop .
Skins kunnen worden uitgeschakeld m.b.v. het keuzevak 
 
De instellingen worden bewaard, zodat het veranderde uiterlijk van het programma slechts één keer
behoeft te worden ingesteld.
 

Voorbeeld van een skin                        Zonder skin
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Streamline Your Documentation Process with HelpNDoc's
Intuitive Interface

Aanpassen formaat schermen

Aanpassen formaat van de schermen t.o.v de ontwerpwaarden
 
M.b.v. deze optie ‘Aanpassen formaat schermen’ kunnen de afmetingen van de diverse schermen
worden aangepast t.o.v. de ontwerpwaarden; zie onderstaande figuur:

 
Het programma ondersteunt, afhankelijk van de versie van Windows, één van de onderstaande 2 opties:
 
1. Aanpassing van de afmetingen m.b.v. het Windows 10 venster
‘Instellingen/Beeldscherm/Schaal en Laypout’
Deze optie is beschikbaar als een versie van Windows na de Windows ‘Anniversary Update’ editie
(nummer 1607, 2016-02-08) gebruikt wordt.
Het programma is ontworpen met een schermresolutie van 1920 x 1080 stippen in gedachten.
Bij schermen met een veel hogere schermresolutie (zoals tabletten of 4K monitoren) kan het wenselijk zijn,
vanwege de leesbaarheid, de schermen wat te vergroten t.o.v. de ontwerpwaarden.
 
 

https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
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Dit scherm kan ook vanuit het programma worden geopend door op de knop  te
klikken (rechter-onder hoek van het hoofdvenster).
Door het vergroten van de ‘Schaal en lay-out’ kan op beeldschermen met een hoge resolutie de
leesbaarheid verbeterd worden.
 
2. Ingebouwde aanpassing van de afmetingen
Deze optie is alleen beschikbaar als een versie van Windows voor de Windows ‘Anniversary Update’
editie (nummer 1607, 2016-02-08) gebruikt wordt.
Dit omdat dat daarna in Windows een betere verschaling naar hogere schermresoluties aanwezig is (b.v.
4K)
 
Deze optie functioneert alleen bij die schermen welke een vast formaat hebben.
De optie is niet van toepassing op schermen waarbij de afmetingen door de gebruiker van het programma
gewijzigd kunnen worden (zoals bij schermen t.b.v. grafische afbeeldingen).
Het programma is ontworpen met een schermresolutie van 1920 x 1080 stippen.
Bij schermen met een veel hogere schermresolutie en/of op kleinere beeldschermen (zoals tabletten) kan
het wenselijk zijn, vanwege de leesbaarheid, de schermen wat te vergroten t.o.v. de ontwerpwaarden.
Bij schermen met een lagere schermresolutie kan het juist wenselijk zijn de schermen wat te verkleinen,
omdat ze anders slecht op het beeldscherm passen.
Dit verkleinen loopt echter al snel tegen grenzen aan, omdat er wel plaats moet overblijven om de diverse
beeldelementen een plaats te kunnen geven.
 
Als het vakje is aangevinkt worden alle schermen geschaald naar het aantal
stippen in verticale richting van het beeldscherm.
Hierbij wordt als referentiewaarde de waarde 1080 gehanteerd.
Bij een aanwezige schermresolutie van < 1080 worden de schermen evenredig verkleind; bij een
aanwezige schermresolutie van > 1080 worden de schermen evenredig vergroot.
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Als het vakje  is aangevinkt dan worden de afmetingen van de schermen niet gewijzigd
t.o.v. de ontwerpwaarden (dit is de standaard-instelling).

 
 
In het vakje  kan het percentage t.o.v. de ontwerpafmetingen worden ingevoerd.
De grootte van dit percentage moet >= 80 en <= 150 zijn.

Als het bovenstaande scherm opnieuw wordt geopend verschijnt het zelfde scherm in een wat groter
formaat:
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De grootte van de letters worden zo goed mogelijk mee geschaald.
 
 

Als het bovenstaande scherm opnieuw wordt geopend verschijnt het zelfde scherm in een wat kleiner
formaat:

De grootte van de letters worden zo goed mogelijk mee geschaald.
 
Wees bewust van het feit dat bepaalde schermelementen niet aanpasbaar zijn, noch zijn zij resolutie
onafhankelijk. In plaats daarvan worden ze direct door Windows beheerd. Deze schermelementen zijn:
titelbalk van de schermen, het lettertype van de menu's, de kleine afmeting van de schuifbalk, de vierkante
vorm van de checkbox, de ronde vorm van de radio-knop, de afbeelding op de bitbutton en de speedbutton.
 
De instellingen worden bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van het programma de eerder gekozen
instellingen automatisch worden gehanteerd.
 
Deze optie kan ook vanuit het programma ook worden geopend door op de knop  te
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klikken (rechter-onder hoek van het hoofdvenster).

M.b.v. de knop  (zie de statusbalk aan de onderzijde van het beeldscherm) kan een toetsenbord op
het beeldscherm worden geopend. Dit toetsenbord kan gebuikt worden om data in te voeren bij het gebruik
van een aanraak beeldscherm.
 
 
 
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Calculator

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Productivity with HelpNDoc's CHM Help File
Creation Features

Windows calculator

Calculator
Met behulp van deze menu-ingang  kan de in Windows ingebouwde calculator worden getoond.
Deze calculator heeft zijn eigen help pagina’s.
 

 
 

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-chm-help-files/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-chm-help-files/
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Help Documentation Process with a Help
Authoring Tool

Probabilistische calculator

Probabilistische calculator
 
Met behulp van deze menu-ingang kan de bezwijkkans, als functie van de betrouwbaarheidsindex, voor
een standaard normale kansverdelingsfunctie worden berekend; het omgekeerde wordt ook ondersteund.
 

 

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

215 / 234

 
Aan de linkerzijde van het bovenstaande scherm kan de “Betrouwbaarheidsindex” worden ingevoerd;
door op de knop “Bereken” te drukken wordt de “Faalkans” berekend.
Aan de rechterzijde van het bovenstaande scherm kan de “Faalkans” worden ingevoerd; door op de knop
“Bereken” te drukken wordt de “Betrouwbaarheidsindex” berekend.
 
 
Standaard normale kansverdelingsfuncties
 
Kansdichtheidsfunctie:

waarin
m = verwachtingswaarde (gemiddelde)
s = standaardafwijking
 
Cumulatieve kansverdelingsfunctie:

 
Faalkans en betrouwbaarheidsindex b
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Word Document into a Professional eBook
with HelpNDoc

Open Numeriek plus Grafisch scherm

Open Numeriek plus Grafisch scherm
Met behulp van deze menu-ingang  kan de keuze gemaakt worden of bij het open zijn van numerieke
schermen en tegelijk het grafische scherm controleplots invoergegevens geopend is.
In het algemeen worden als de invoergegevens  gewijzigd worden dit direct ook in het scherm
controleplots invoergegevens weergegeven. De aangebrachte wijzigingen in het numerieke invoerscherm
kunnen daarmee eenvoudige worden gecontroleerd op juistheid.
 

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-word-docx-file-to-an-epub-or-kindle-ebook/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-word-docx-file-to-an-epub-or-kindle-ebook/
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Onderstaand is een voorbeeld gegeven van een geopend numeriek scherm (Maaiveld/grondwater peilen)
en  het scherm controleplots invoergegevens
 

 
 
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Printer instellingen

Printer instellingen
Met behulp van dit scherm kunnen een voor de uitvoer op papier specifieke zaken worden ingesteld:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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staand of liggend, bitmap, kop boven de uitvoer en de papiermarges.

Waar het handje verschijnt in onderstaand scherm  kan met de muis geklikt worden
 

 e
 

Kop uitvoer

AantalBouwfasen
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De hier ingevoerde tekst wordt boven de uitvoer vermeld als deze afgedrukt wordt op papier.
 
Inlezen bitmap logo

De hier ingevoerde bitmap figuur wordt boven alle uitvoer vermeld; dit kan b.v. het bedrijfslogo zijn.
 
 
Tekst kantlijnen
Als de data op papier wordt afgedrukt kan hier worden ingesteld of dit al of niet binnen een lijnkader plaats moet
vinden.

Als de knop nevenstaande gedaante heeft wordt een lijnkader toegepast: 

Als de knop nevenstaande gedaante heeft wordt een lijnkader NIET toegepast:
 
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Ensure High-Quality Documentation with HelpNDoc's Hyperlink
and Library Item Reports

Vector formaat copieren KLEMbord

Vector formaat kopiëren naar KLEMbord
Met deze menu-ingang kan worden ingesteld in welk formaat grafische figuren naar het Windows
klembord wordt gekopieerd.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/advanced-project-analyzer/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/advanced-project-analyzer/
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De figuren op de diverse grafische schermen kunnen in twee verschillende formaten naar het klembord
worden gekopieerd:
a. BITMAP formaat
b. VECTOR formaat
 
ad. a.: Bij het BITMAP formaat wordt een raster van punten overgedragen naar het Windows klembord.
Nadeel is dat het ruimtebeslag relatief groot is. Bij het vergroten bij een figuur in BITMAP formaat wordt
de figuur “grofkorrelig”, omdat tussen de oorspronkelijke rasterpunten wordt geïnterpoleerd.
ad. b.: Bij het VECTOR formaat wordt vector informatie overgedragen naar het Windows klembord. De
figuur bestaat hierbij uit diverse entiteiten (zoals deze in Windows bekend zijn) welke, omdat het vectoren
zijn, afzonderlijk schaalbaar en verplaatsbaar zijn. Bij het VECTOR formaat wordt bij het vergroten van de
figuur de resolutie behouden; dus niet het “grofkorrelige” karakter van een BITMAP.

Het kopiëren naar het klembord geschiedt met de knop  op de diverse grafische schermen
Vanuit het klembord kan de figuur naar een ander onder Windows werkend programma (b.v. de

tekstverwerker WORD) worden gekopieerd. Via de knop  bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document worden geplakt
(op de plaats van de cursor).

Als deze menu-ingang afgevinkt is dan wordt de figuur in VECTOR formaat gekopieerd; anders
als BITMAP.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Elevate Your Documentation Process with HelpNDoc's
Advanced Features

Bedrijfslogo

Bedrijfslogo
 
Met behulp van deze menu-ingang kan een bedrijflogo worden ingevoerd worden welke boven elke pagina
afdrukt op papier zal worden afgebeeld.
 

https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

221 / 234

 
Het onderstaande scherm wordt geopend.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

RTF formaat numerieke weergave

RTF formaat numerieke weergave
 
Met behulp van deze menu-ingang kan ingesteld worden in welk formaat tekstuele uitvoer in de
ingebouwde teksteditor wordt getoond.
 

https://www.helpndoc.com
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Weergave in RTF formaat                             Weergave in ASCII formaat
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Weergave in RTF (Rich Text Format)
 



Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

224 / 234

Weergave in ASCII formaat
 
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Add an Extra Layer of Security to Your PDFs with Encryption

Instellen externe programma's als interface

Microsoft Word of Open Office Writer als standaard tekstuitvoer ?
Als alternatief kunt u hier het programma zodanig instellen dat de numerieke uitvoer in plaats van naar de
ingebouwde editor naar de tekstverwerker Word of Writer wordt geleid.
Daartoe moet u natuurlijk wel in het bezit zijn van Word of Writer.
 
Bij het instellen van Word of Writer als numeriek uitvoermedium worden, in tegenstelling tot de
ingebouwde editor, echter geen paginanummers, kopteksten, logo’s e.d. toegevoegd. Alleen de kale
uitvoerfiles (RTF formaat) worden door Word of Writer ingelezen (geen figuren tussen de tekst).
.

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/
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Alle instellingen worden bewaard, zodat als de volgende keer het programma wordt opgestart dit gebeurt
overeenkomstig de bewaarde instellingen.
 

 
Het programma kent een interface met de spreadsheet programma's Microsoft Excel of Open Office
Calc; voor meer achtergronden hierbij zie verder: Interface spreadsheet
 
Let op!!
Bij de ingebouwde editor kunnen door het programma automatisch figuren tussen de tekst worden
geplaatst; bij de keuze voor Microsoft Word en OpenOffice Writer als uitvoermedium is deze mogelijkheid
niet aanwezig.
Wel kan als voor de ‘Ingebouwde editor’ is gekozen vanuit deze editor de inhoud (eventueel met figuren)
in respectievelijk Microsoft Word of OpenOffice Writer worden weergegeven.
Het is dus wellicht aan te bevelen voor de ‘Ingebouwde editor’ te kiezen, omdat dan ook de figuren tussen
de tekst zowel in Microsoft Word en OpenOffice Writer kunnen worden afgebeeld; zie verder ook
Ingebouwde editor
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Keuze numeriek formaat reële getallen

Numeriek formaat van reëel getal
 

Met behulp van deze hoofdmenuoptie kan de
numerieke uitvoerweergave van reële getallen worden ingesteld.
 

ExcelOpenOfficelInterface.htm
https://www.helpndoc.com
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Het karakter dat wordt gebruikt als decimaal scheidingsteken voor reële getallen kan worden gekozen;
d.w.z. de ‘.’ of de ‘,’
Standaard wordt het decimale scheidingsteken gebruikt worden dat behoort bij de lokale
Windowsinstelling. Dit kan echter worden aangepast (de instellingen worden bewaard).
 
Tevens kan voor de uitvoer van gegevens een keuze gemaakt worden tussen “Wetenschappelijk
formaat”, “Vast decimaal formaat” en “Automatische formatering”; dit zowel voor de numerieke uitvoer
als bij de grafische uitvoer.
 
“Vast decimaal formaat”              “Wetenschappelijk formaat”    “Automatische formatering”
-123.122333               -1.2312E+02               3.14E003
 0.00000037                3.7000E-07               3.14
 
Het voordeel van het “”Wetenschappelijk formaat” is dat zowel zeer grote als zeer kleine getallen altijd
binnen de gereserveerde ruimte weergegeven kunnen worden; vandaar dat dit het aanbevolen
dataformaat is.
Bij het gebruik van het “Vast decimaal formaat” worden te kleine getallen afgekapt, waardoor precisie
verloren kan gaan. Als dit aan de orde is dan één van de 2 andere formaten toepassen.

Uitvoer in wetenschappelijk formaat
 
Bij de “Automatische formattering” gelden de volgende regels:
Het argument moet een floating-point waarde. De waarde wordt omgezet in de kortst mogelijke decimale
string met behulp van vast of wetenschappelijke formaat. Het aantal significante cijfers in de resulterende
tekenreeks wordt bepaald door de opgegeven nauwkeurigheid. Voorafgaande nullen worden verwijderd uit
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de resulterende tekenreeks en een decimaal teken verschijnt alleen indien nodig. De resulterende
tekenreeks gebruikt het vaste punt formaat als het aantal cijfers links van de decimale punt in de waarde
kleiner dan of gelijk aan de gespecificeerde nauwkeurigheid is, en indien de waarde groter is dan of gelijk
aan 0,00001. Anders wordt de resulterende tekenreeks gebruikt wetenschappelijke indeling.
 
Bij de keuze voor “Vast decimaal formaat” of “Automatische formatering” kan de weergave van het getal
links of rechts worden uitgelijnd; zie onderstaande voorbeelden:
 

 

Uitvoer in automatische opmaak, links uitgelijnd
 

Uitvoer in automatische opmaak, rechts uitgelijnd
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Uitvoer in vast decimaal teken, links uitgelijnd
 

Uitvoer in vast decimaal teken, rechts uitgelijnd
 
Invoer van numerieke data
Bij de invoer van data wordt bij het openen van elk scherm echter de numerieke data getoond volgens het
hier boven gekozen formaat (“Wetenschappelijk formaat”, “Vast decimaal formaat” of “Automatische
formatering”).
De invoer van de gegevens kan in zo’n invoerscherm echter in elke formaat’ geschieden; zie onderstaand
voorbeeld:

 
De gemaakte keuze wordt bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van het programma de instelling
gehandhaafd blijft.
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Add an Extra Layer of Security to Your PDFs with Encryption

Automatische versie controle

Automatische versie controle
 
Met behulp van deze menu-ingang kan de optie van automatische versie controle worden ingesteld.
 

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-generate-an-encrypted-password-protected-pdf-document/


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

229 / 234

     
Niet afgevinkt                                                Wel afgevinkt
 
Als deze menu-ingang is afgevinkt zal door het programma bij het opstarten gecontroleerd worden of een
nieuwere versie van het programma beschikbaar is.
Dit functioneert natuurlijk alleen als de computer op het moment van opstarten van het programma
toegang heeft tot Internet.
Op sommige computers vertraagt deze optie de duur van het opstarten van het programma nogal, vandaar
dat deze optie in- en uitgeschakeld kan worden.
Bij Hulp/Controle nieuwere versie is ook een handmatige versie controle mogelijk (ook als de optie van
“automatische versie controle” is uitgeschakeld).
 
Indien geen nieuwere versie wordt gevonden dan wordt verder niets gemeld.
Indien wel een nieuwere versie wordt gevonden dan wordt dit als volgt gemeld:
 

 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Create High-Quality Documentation with a Help
Authoring Tool

https://www.helpndoc.com/news-and-articles/2022-09-27-why-use-a-help-authoring-tool-instead-of-microsoft-word-to-produce-high-quality-documentation/
https://www.helpndoc.com/news-and-articles/2022-09-27-why-use-a-help-authoring-tool-instead-of-microsoft-word-to-produce-high-quality-documentation/
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Hulp

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Productivity with a Help Authoring Tool

Hulp Index

Hulp index
 
Met behulp van deze menu-ingang wordt de helpfunctie geopend worden op de plaats “Overzicht van de
mogelijkheden”
    

 

Door het aanklikken van de knop  op de toolbar of het indrukken van de functietoets F1 op het
werkblad van het programma wordt hetzelfde bereikt.
Het indrukken van de functietoets F1 opent de betreffende hulppagina als dit gebeurt bij een actief
geopend scherm (context sensitieve hulp).
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Info

Info
 
Met behulp van deze menu-ingang wordt het info schermpje, welke bij het opstarten zichtbaar is, weer
geopend.    

 

https://www.helpauthoringsoftware.com/articles/what-is-a-help-authoring-tool/
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Door op de knop  te klikken wordt een schermpje met ingebouwde rekenvoorbeelden
geopend; zie verder rekenvoorbeelden.
Door op de knop  te klikken wordt een scherm geopend waarin de mogelijkheden en
begrenzingen van het programma worden getoond.
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Systeem Info

Systeem info
 
Met behulp van deze menu-ingang wordt een scherm geopend waarin allerlei informatie omtrent het
computersysteem wordt gegeven.
 

 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Why Microsoft Word Isn't Cut Out for Documentation: The
Benefits of a Help Authoring Tool

Veranderingen

Veranderingen
 
Met behulp van deze menu-ingang wordt een scherm geopend waarin aangegeven is welke wijzigingen en

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/news-and-articles/2022-09-27-why-use-a-help-authoring-tool-instead-of-microsoft-word-to-produce-high-quality-documentation/
https://www.helpndoc.com/news-and-articles/2022-09-27-why-use-a-help-authoring-tool-instead-of-microsoft-word-to-produce-high-quality-documentation/


Samenvatting van alle hulppagina's van het PCSheetPileWall computerprogramma

232 / 234

aanvullingen in de loop der tijd in het programma zijn aangebracht.
 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Don't be left in the past: convert your WinHelp HLP help files
to CHM with HelpNDoc

E-mail

E-mail
 
Met behulp van deze menu-ingang opent zich het E-mail scherm. Op deze wijze kan op eenvoudige wijze
contact gezocht worden met de schrijver van dit programma, teneinde ervaringen of vragen omtrent dit
programma door te geven.
 

 

Fragment van het door het damwand programma geopende Outlook scherm
 

https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
https://www.helpndoc.com/step-by-step-guides/how-to-convert-a-hlp-winhelp-help-file-to-a-chm-html-help-help-file/
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Create Professional Documentation with
HelpNDoc's Clean UI

Homepage

Homepage
 
Met behulp van deze menu-ingang opent zich de “thuispagina” van dit programma, waarop informatie
betreffende het programma staat en ook de laatste versie gedownload kan worden.
 

 
Met behulp van deze menu-ingang wordt de default Internet browser gestart en contact gemaakt met de
home page van de auteur (http://home.wanadoo.nl/wolsink) van dit damwandprogramma.
Het wordt aanbevolen zo af en toe eens te kijken of er een vernieuwde versie van dit programma
beschikbaar is; deze kan dan opgehaald worden.
Hierbij kunt u ook gebruik maken van Controle nieuwere versie
 
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Controle nieuwere versie

Controle nieuwere versie
 
Met behulp van deze menu-ingang kan handmatig worden gecontroleerd of een nieuwere versie van het
programma beschikbaar is.
 

 
 
Indien geen nieuwere versie wordt gevonden dan wordt dit gemeld.
Indien wel een nieuwere versie wordt gevonden dan wordt dit als volgt gemeld:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/stunning-user-interface/
http://home.wanadoo.nl/wolsink
https://www.helpauthoringsoftware.com
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Deze versie versiecontrole kan ook automatisch geschieden elke als het programma wordt opgestart; zie
verder Automatische versie controle
 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Enhance Your Documentation with HelpNDoc's Advanced
Project Analyzer

https://www.helpndoc.com/feature-tour/advanced-project-analyzer/
https://www.helpndoc.com/feature-tour/advanced-project-analyzer/
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