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staal S 6_2_3 axiale trek EC controle van een profiel op axiale trek

staal S 6_2_4 axiale druk EC controle van een profiel op axiale druk

staal S 6_2_5 buigend moment EC controle van een profiel op enkele of dubbele buiging

staal S 6_2_6 dwarskracht EC controle van een profiel op dwarskracht

staal S 6_3_1 prismatische op druk belaste staven EC berekening van een kolom met centrische belasting 

staal S ligger 2 stpt EC stalen ligger op 2 steunpunten met 1 q-last en 1 puntlast

staal S ligger 2 stpt overstek EC stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek, 2 q-lasten en een F-last

staal S ligger 2 stpt trapezium EC stalen ligger op 2 steunpunten met een trapeziumbelasting

staal S ligger 3 stpt EC stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 

staal S ligger 3 stpt gerber EC stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten en 1 scharnier

staal S 6_3_1 onderflensinklemming EC controle knik lijf ligger tpv oplegging (onderflensinklemming of gaffel)

staal S 6_3_2 prismatische op buiging belaste staven kip ECcontrole van een op buiging belaste ligger volgens art. 6.3.2 (kip)

staal S 6_3_3 prismatische op buiging en druk belaste staven ECcontrole van een op buiging en normaalkracht belaste staaf (ligger of kolom)  volgens art. 6.3.3

staal S boutkrachten EC opneembare afschuiving, stuik- trek- en ponskrachten van één stalen bout 

staal S boutkrachten in tabelvorm EC opneembare afschuiving, stuik- en trekkrachten van stalen bouten in tabelvorm

staal S gelaste verbindingen EC berekening spanningen i lassen tgv een combinatie van de 6 basisgevallen 1993-1-8 art. 4

staal S hekwerk EC berekening balusters, onder- en bovenregel van hekwerken en gevel (pui) steunen

staal S lessenaardak q-last EC stalen spantbeen in lessenaarsdak belast door een q-belasting

staal S ligger 2 stpt 1 driehoek EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 1 driehoeksbelasting en 1 q-last

staal S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 2 driehoeksbelastingen en 1 q-last

staal S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 1 q- en 2 puntlasten

staal S ligger 2 stpt overstek variabel EC stalen ligger op 2 steunpunten, uitkraging met variabele EI en belasting

staal S ligger 4 stpt EC stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten

staal S ligger uitkraging EC stalen ligger uitkragend met trapeziumbelasting en puntlast op een willekeurige plaats

staal S portaal 2 scharnieren EC rechthoekig stalen portaal met 2 scharnierende opleggingen

staal S portaal ingeklemd EC rechthoekig stalen portaal met 2 volledig ingeklemde opleggingen

staal S zadeldak A-spant EC berekening stalen spantbenen A-spant met scharnierende opleggingen  

staal S zadeldak A-spant hor rol EC berekening stalen spantbenen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2

staal S zadeldak q-last EC stalen spantbeen in een zadeldak belast door een q-belasting
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