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Építészettörténet 
Örökségvédelem

XI. Faszerkezetek 3. 

Fafödémek



Régi építő gyakorlatunk fa födémek esetében általában 

– a födém felületét – pallóit, deszkázatát… – tartó födémgerendát, 

– a falat és lépcsőházi szerkezeteket tartó falgerendát, 

– a falmenti szegőfát, illetve polcgerendát, 

– a valamely szerkezeti elemet áthidaló, bekötő kiváltó gerendát, 

– a gerendasort gyámolító ászokgerendát, 

– és ha az ászokgerenda alulról tartja a gerendasort, 
mestergerendát,

különböztette meg. 
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A magyar építészeti gyakorlat a 18.-19. században általában 

– csapos, 

– borított (vagy pór), 

– közbetoldott, 

– vakdeszkás, 

– vakgerendás 

– és pólyás 

födémet különböztetett meg egymástól. 
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Csapos gerendafödém

Egymás mellé helyezett gerendasoros födém.  Ellentétes oldalain 
lemetszett oldalú és középen félbevágott fa gerendákból, íves oldalaikkal 
felfelé egymás mellé fektetve készítették, deszkahéj nélkül. E födémet 
építéskor helyezték el a falon, mert így belső állványul szolgálhatott. A 
födémre feltöltés,  vakgerendázat, vakpadló és parketta került. 
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A régi építési gyakorlatban a gerendák vastagságát, tölgyfa vagy jó
minőségű fenyőfa estében

4,5, legfeljebb 5,0 m fesztávolságig – 16-18 cm,

6,0 m fesztávolságig – 8-22 cm.

6,5 m fesztávolságig – 21-25 cm

minimális értékben állapították meg, kb. 3:2 gerenda-magasság:szélesség 
arány esetében. 
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Pórfödém

Más néven egyszerű gerendafödém vagy héjazatlan födém. Egymástól kb. 
3 lábnyira – később rendszerint 0,8-1,0 m-re – elhúzott gerendákból állott, 
és arra hornyolt vagy átfedő, esetleg kétsoros deszkázat került, amelyre 
igényes esetben száraz agyagtapasztás és arra polyvás agyagréteget 
terítettek. 
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Pórfödémek gerendáinak magassága, tölgyfa vagy jó minőségű fenyőfa 
estében ritkán haladta meg a minimálisan szükségeset, vagyis 3 láb körüli 
(kb. vagy 1,0 m) gerenda-kiosztás esetében 

4,5 fesztávolságig – 13-15 cm,

6,0 m fesztávolságig – 16-18 cm 

volt. 

Ha nem szabályos gerendát használtak, hanem nyersen meg-munkált, 
félkör keresztmetszetű fatörzs-felet, pórfödémnél a párhuzamos oldalú
fákhoz képest kb. egynegyeddel magasabb gerendákat építettek be.
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Borított gerendafödém

Alulról is bedeszkázott elhúzott gerendázatú födém. A borított gerenda-
födémnek számtalan, alaptípusából leszármaztatott módosított formája 
létezett. E szerkezetet a 18.és 19. században gyakran építették uradalmi 
magtárakban, illetve istállók fölé, ha ott gabonát, takarmányt tároltak. Úgy 
gondolták, a födém alsó és fölső síkja közötti légrés, kiszellőztetve 
alkalmas a felső tér szárazon tartására.  
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Közbetoldott gerendafödém

Széthúzott gerendasoros födém, 
kettős – alsó és közbetoldott 
lécezéssel. A két lécezés közé alul 
előbb agyag-réteget tettek le, 
amelyre homok került. 

E födém díszes kivitelben 
készülhetett, a gerendaközök 
„tükrösek” is lehettek. A lécezést a 
gerendák oldalára szegezett 
tartókkal vagy a gerendák oldalába 
vágott vájatokkal fogták fel. 
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E födémek gerendáinak méretét kiosztásának az áthidalandó távolság és 
kiosztásának sűrűsége szabta meg. A 19. század utolsó negyedében, 1,0 
m távolságban lerakott gerendák esetében – és ez volt a tipikus megoldás 
–, az alábbi keresztmetszeti méretek tartották mértékadónak, tölgyfa vagy 
fenyőfa gerenda esetében;

24/3225/2924/2921/2824/2621/2618/2621/2418/24méret
(cm/cm)

6.756,26,05,85,65,35,04,744,4fesztáv (m)

Sűrűbb gerenda-kiosztás esetében különféle csökkentő tényezőkkel 
számoltak, amely 0,7 m-es távolságoknál általában 0,8-20,86, 0,5 m-es 
távolságok esetében 0,7 volt. 

Építészettörténet                                                             

Dr. Déry Attila        XI. előadás – 010

XI. Faszerkezetek 3. – fafödémek



E táblázat helyett sokan azt az ismeretes képletet használták, amely a h
gerendamagasságot, lakóházi terhelés és 1,0 m-es gerendakiosztás 
esetén

 l216h 

képlet szerint adta meg, ahol l az áthidalt távolság. Ennél a gerendák 
szélességét rendszerint 5 cm-el kisebbre vették. 

E méretek a lakóházak 150 kg/m2 körüli átlagos födémterhelésekre 
vonatkoztak. 
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l
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A fenti, közelítő képlet helyett komolyabb megközelítése volt e kérdésnek –
immár nem csak lakóházra számolva a 

összefüggés, ahol P a megoszló teher (önsúly és terhelés) összege, S a 
biztonsági tényező (általában 8), k a gerenda anyagának megengedhető
terhelési feszültsége, amelyet táblázatokból vesznek ki, W pedig a 
keresztmetszeti tényező, amelyet sokáig ellenálló-képességnek neveztek:

E képletben b a gerendaszélesség, h a gerendamagasság.
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Hornyokba fogott alsó lécezésű közbetoldott gerendafödém 
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Elhúzott gerendázat merevítése, közbetoldott födémben
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Vakgerendás borított gerendafödém

Két független gerendasoros elhúzott gerendázatú födém. Előnyök: 
– alsó mennyezet külön merevítése (rázkódásvédelem)
– tűzvédelem
– födémbe rejthető vezetékek
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pólyásfödém

félpólyásfödém

egészpólyásfödém
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Pólyásfödémek



Berlini vagy feszítőpallós födém
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Befeszített betételemes födém
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Betétboltozatos födém, kerámia betételemekkel
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Betétsoros fafödém könnyítőüreges beton betételemekkel
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Tálcás vagy betétsoros fafödém, tufa, habkő, kerámia betételemekkel 

Építészettörténet                                                             

Dr. Déry Attila        XI. előadás – 021

XI. Faszerkezetek 3. – fafödémek



Hálóerősítéses beton betételemes fafödém
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Mack-födém

Hálóerősítéses 
betételemes fafödém, 

együttdolgozó
elemekkel.
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Laporte-, vagy üregesköves fafödém

Üreges betonelemes fafödém, általában pallógerendákkal.
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Többüreges betonelemes fafödém

Építészettörténet                                                             

Dr. Déry Attila        XI. előadás – 025

XI. Faszerkezetek 3. – fafödémek



Bebetonozott szögvas-erősítésű fafödém
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Függesztett vashálós fafödém
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Összetett fafödém-szerkezetek…
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Két irányban teherhordó vas-fa födém
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Fal és gerenda kapcsolata
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Fa födémtervek
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Fa födémtervek
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