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Beregningsmetodik for forankret stiv spunsvæg uden
flydecharnier
Metoden er baseret på Brinch Hansen’s jordtryksteori. Der henvises f.eks. til Lærebog i Geoteknik.
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Figur 1: Beregningsforudsætning for antaget brudmåde og geometri.
Beregningsmetode:
1.

Skøn højden af spunsvæggen h1,
h2 kan nu fastsættes
zr fastsættes udfra den valgte placering af anker A

2.

Forside:

ρ2 = zr/h2 ; - rot

3.

Bagside: ρ1 = zr/h1 ; + rot

4.

e, jordtrykket beregnes langs hele h1 og h2

5.

Beregn koten til punkt 1, hvor Q = 0, dvs. Mmax
Vandret ligevægt mellem det resulterende enhedsjordtryk e og ankerkraften A

6.

Mu beregnes udfra jordtrykket under punkt 1

7.

Beregn ankerkraften A

8.

Beregn Mo udfra jordtrykket over punkt 1

9.

Undersøg om Mu = Mo

10. Hvis Mu ≠ Mo gentages beregning 1. – 8.

11. Der kan med fordel laves en grafisk interpolation.
Den grafiske interpolation er baseret på minimum 2 gennemregninger.
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Figur 2: Grafisk interpolation for bestemmelse af moment og spunsvægshøjden h
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Figur 3: Grafisk interpolation for bestemmelse af ankerkraften A
12. Beregn M1 på baggrund af den fundne ankerkraft A for den del af væggen der er over punkt 1
13. M = max. værdi af M1 eller M2
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