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VII. 4. Korai gerendás és elemes 
szerkezetek – a kísérletezés útjai
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A fejlesztés lehetőségei:
– előregyárott gerenda + betételemek,

– gerendasor,
– betételemsorok közötti monolit gerenda,

– kapcsolt elemsorokból képzett lemezek,
– könnyítőelemes monolit lemez, 

– összetett szerkezetek.

A betétek lehettek 
formájuk szerint

– táblásak 
– elemesek

anyaguk szerint 
– betonból

– kerámiából.
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Szarnikow vagy Czarnikow(itsch)-elvű födém

Építészettörténet                                                             

Dr. Déry Attila        VIII. előadás – 04

VIII. Vasbeton szerkezetek 2. 



Merevbetétes Ackermann-födém…

felbetonozással
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Z-betételemes Ackermann-födém
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Franz Visintini-féle rendszer
– összetett sarokmerev rácsostartós rendszer
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Siegwart födém
– alul-felül sík, széthúzható elemekkel 
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Rapid vasbeton födém
– Ast-féle szabadalom alapján 
– alul felül sík, együttdolgozó elemekkel

Építészettörténet                                                             

Dr. Déry Attila        VIII. előadás – 09

VIII. Vasbeton szerkezetek 2. 



Melocco-födém
– összetett beakasztós fióktartós,+ betételemes rendszer
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Hasonló elvű szerkezetek:

– a 14 cm széles, 18-22 cm magas álló T-alakú elemek sorolásával 
készült Sevia-födém, 

– a 20 cm elem-távolságú, 18-22 cm magasságú fordított T-
elemekből álló Zechel- vagy Zechel-Hänsel-födém

– a 25 cm széles, 22 cm magas, nagyüreges Seibert-födém, 
amelynek kibetonozott közei álló, íves T-alakot formálnak és 
vasalhatók,
– a hornyolt, álló ovális üreges, tipikusan 20 cm szerkezeti magasságú
és 35-50 cm elem-szélességű pallós Schäfer (Schafer) födém,
– az üreges kialakítású (duplafalú), felfelé nyitott U-alakú Feifel-
födém, amelynek belső közei kibetonozandók és vasalandók.
– Nádcellás födém (Pohlmann-födém): betételemes monolit 
vasbeton födémszerkezet, 75 cm-es tengelytávolságú
vasbeton bordák közé építették be a léckeretes nádszövet-
köpenyes béléstesteket.
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bebetonozott betételemes rendszer: Berra-födém

bebetonozott betételemes rendszer: Wörner-födém

Építészettörténet                                                             

Dr. Déry Attila        VIII. előadás – 012

VIII. Vasbeton szerkezetek 2. 



Pfeiffer-födém
– betételemmel könnyített vasbeton födém 
– hosszú kerámia betételemekkel
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Simplex-födém (betonűrtestes födém)
– betétmezőkben nyomott övek 
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Újlaki kombinált vasbetonfödém
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– 45 cm hosszú béléstestekkel 
– egy bordába egy egyenes és egy felhajlított vas-szálat raktak,
– pozitív 3 cm felbetonozásnál a vb.szabvány szerint bordánként 

egy ø8-as felső vasat és 35 cm-ként ø 3-as kengyel kellett,
– 38 cm bordaköznél legfeljebb 2 x ø22, 50 cm bordaköznél 2 x 

ø18, minden esetben legfeljebb 2 x ø18 felső vasalást volt 
szabad bordánként adni

– negatív nyomatékok felvételét a kerámia elemek betört alsó
részének kibetonozásával növelték; így fordított T-alakú
bordákhoz jutottak 

– felvehető legnagyobb hajlító nyomatéka; pozitív 2300 mkg (38 
cm bordaköznél), 2000 mkg (50 cm bordaköznél), illetve 
negatív 1400 mkg

A két világháború közötti Vasbetonszabályzat előírta, hogy az 
alaprajzokban minden födémbe egy borda vasalását és a típust be 
kellett jelölni és hogy a belső erők karját 15 cm-re kellett felvenni. 
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Szentlőrinci vasbetétes (Gg-Sz) födém. 

– monolit vasbetonba „befogazott” idomtéglákból
– bordatávolsága 25 cm
– vakolatlan magassága 20, 
– rábetonozott magassága 23 cm. 
– vasalását táblázat rögzítette és a Vasbetonszabályzat 
megtiltotta, hogy a táblázatban jóváhagyottnál több 
vasalást alkalmazzanak
– betéttesteinek alsó részét ki lehetett törni
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Szentlőrinci vasbetétes (Gg-Sz) födém. 

– betéttesteinek alsó részét ki lehetett törni

Számításkor a borda teljes felületéből 20%, illetve a 
kétoldali borda teljes felületéből 25%-ot vontak le.
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Concentro vasbetétes téglafödém
– csak egyfajta elemmel
– alsó és felső vasalással 
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Concentro 2.

– bordatávolsága 26 cm
– vakolatlan magassága 21 cm. 
– felvehető maximális hajlítónyomatéka pozitív 1890 

mgk, negatív 955 mkg
– teherbírását a vasbeton borda széthúzásával tudták 
növelni
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Navratil-féle sűrűbordás 
födém

– aszimmetrikus 
kerámiabetétekkel
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Reform födém – azonos elvű, de 
különböző alakú szerkezetek 
E födémek elemeinek alakja és 
elrendezése olyan volt, hogy a tégla 
alakjával a nyomatéki ábrát a 
követték; a pozitív nyomatéki 
maximumtól a nulla pontig csökkenő, 
a nulla ponttól a negatív nyomatéki 
maximumig növekvő
keresztmetszeteket állíthattak elő, a 
betételem adottságait maximálisan 
kihasználták. 
Az 1930-as években 17, illetve 20 
cm magas elemeket használtak, 
talpára és fejére állított 
elrendezésben. 
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Korona födém
– ferde téglabütűkkel, záróékkel, 
– alsó téglarészek negatív nyomatékra kitörhetők
– kavicsbetonos szerkezet 
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Csornai üreges Rapid téglafödém
– üreges vasbetétes téglagerendákkal 
– kibetonozott hornyokkal
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Bohn-födém
– sokoldalúan variálható szerkezet, kitörhető alsó és felső részekkel
– teherbírása vasalásától függött, max. vasalás– 4 x ø18-as acél / 1m 
esetén 2860 mkg nyomatékot viselt el
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Berkes D rendszerű üreges téglafödém
– beton pofa-elemekkel, téglabetétekkel
– alulméretezett (8 cm vtg.) monolit vb. gerendával
– felbetonozással
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Rosacometta födém
– betételemek négy – 12, 14, 18, 22 cm – magassággal
– födém pedig felbetonozással, 14, 19, 23, 27 cm magas 
– keresztbordák kialakítására zárt idomokat is beépíthettek.
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gipszlapos födém
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Navratíl-rendszerű Hungária üreges téglás szerkezetek
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Sajó-féle födém
– e.gy. vb. bordás, vb. merevítőbordás rendszer, kerámia tálcákkal
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Módosított Sajó-féle födém
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U-alakú téglákból összeállított szerkezet
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Universal födém
– fejlemezes vb. bordákkal, 1,0 m bordatávolsággal
– szokatlanul nagy megendehteő terheléssel 

(max. hajlítónyomaték + 3040 mgk, - 2300 mkg)
– koncentrált terhelésre érzékeny
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Stabil födém
– monolit vb. bordákkal, bordatávolsága 90-95 cm 
– vakolatlan magassága 20-28 cm
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