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Építészettörténet                                                                           

Dr. Déry Attila         VII. előadás – 02

A méretezett vasbetétes beton szerkezetek kérdése… a beton és a 

vasbetét együttdolgozásának megoldása és számítása.

Kérdések:

– az egyensúly egyenletei

– tapadás és a súrlódás mechanizmusa

– vasbetétek rendszere… betét és kengyel

– vasbetétek kialakítása

– borda és lemez fogalma

VIII. Vasbeton szerkezetek 1. 

A korunk vasbeton szerkezeteihez vezető út
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Egyesült Államokban Ward és Hyatt az 1870-es években bordázott 

vasbetétekkel dolgozott

Az 1880-as években Ransome chicagói mérnök periodikus vasbetéteket 

alkalmazott. 

Kb 1870-1900 között Svájcban De Mollins, Németországban E. Mörsch, 

Belgiumban P. Christophe, Oroszországban Beleljubovszkij…

Franciaországban François Hennebique (1841-1921) és Armand 

Considère (1841–1914)…

Méretezett húrvasalás, lemez és gerenda, valamint bordás lemez helyes 

kivitelezésének elvei Hennebique után.

VII. Vasbeton szerkezetek 1. 

A korunk vasbeton szerkezeteihez vezető út



1884-től Németországban Freytag és Heidschuh, aztán Wayss és 

Freytag… + Koenen porosz minisztériumi mérnök 

Mathias Koenen (1849–1924) ismerte fel a vasbetét a húzásra igénybe 

vett szerepét a betonban – kissé önkényes méretezési elvekkel.

A hajlított-nyírt vasbeton gerendák erőtani méretezése E. Mörsch és 

Wayss után 1904-től. 

A feszítés alkalmazását először C. F. W. Döhring javasolta 1888-ban – a 

vasbetonban keletkező repedések csökkenésére. 

A feszítés iparszerű alkalmazásának kidolgozása E. Freyssinet nevéhez 

fűződik, aki 1928-ban alapította jelenleg is létező vállalatát. 
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VII. Vasbeton szerkezetek 1. 

A korunk vasbeton szerkezeteihez vezető út



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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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

A korunk vasbeton szerkezeteihez vezető út



Franz Visintini-féle rendszer

– 1900-as évektől
– összetett sarokmerev rácsostartós rendszer
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Franz Visintini-féle rendszer

– 1900-as évektől
– összetett sarokmerev rácsostartós rendszer
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Franz Visintini-féle rendszer

– 1900-as évektől
– összetett sarokmerev rácsostartós rendszer
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Siegwart födém

– 1901-től

– alul-felül sík, széthúzható elemekkel 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek 

Siegwart födém

– 1901-től

– alul-felül sík, széthúzható elemekkel 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek 

Siegwart födém

– 1901-től

– alul-felül sík, széthúzható elemekkel 



– Hercules-födém (Székely és tsa.) 

– 1900 k. 

– vastartókkal merevített beton ívboltozatból és vasrudakkal függesztett 

betonbordákból

– Kis-féle acélbeton mennyezet

– 1905-től az első 

– acélbetétes beton szekrénytartókból, amelyek felül horonnyal, alul 

oldalanként kiálló bordával rendelkeztek

– Kossalka-féle vasbeton mennyezet

– Kossalka János (1872–1944), 1902 k., az 1920-as évek közepéig

– variálható elhelyezésű vasbeton U-tartókból, amelyek hézagait 

cementhabarccsal öntötték ki 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Rapid vasbeton födém

– Ast-féle szabadalom alapján 

– alul felül sík, együttdolgozó elemekkel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Rapid vasbeton födém

– Ast-féle szabadalom alapján, 1900-as évektől

– alul felül sík, együttdolgozó elemekkel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Rapid vasbeton födém

– Ast-féle szabadalom alapján 

– alul felül sík, együttdolgozó elemekkel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Zimmer-féle vasbeton mennyezet

– 1909.

– Rapid-födém utánzata
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Kondor Dezső féle szab. Türk-féle üreges vasbetonfödém

– 1910 k.

– Rapid-födém utánzata
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Nagyelemes vasbeton födémek



Sevia-födém

– 1900-as évek után 

– 14 cm széles, 16, 18, 20, és 22 cm magas álló T-elemek sorolásával 

Építészettörténet                                                                           

Dr. Déry Attila        IX. előadás – 018

IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Magyarországon forgalmazott, kevésbé elterjedt rendszerek



Feifel-födém

– 1900-as évek 

– 20x25x15 cm-es üreges kerámia elemekből 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Magyarországon forgalmazott, kevésbé elterjedt rendszerek



Schäfer-födém

– kb 1905 után

– Bauer-féle betonelemekkel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Magyarországon forgalmazott, kevésbé elterjedt rendszerek



Sperle-elemek és belőlük képzett födém 

– az első világháború után

– 25x25 cm-es, 10, 13, 15, 20, 23, 25, 26 és 30 cm magas, vékonyfalú, üreges és 

talpas kerámia elemek 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Magyarországon forgalmazott, kevésbé elterjedt rendszerek



Wenko-födém

– 1920-as évek

– vas betételemmel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Magyarországon forgalmazott, kevésbé elterjedt rendszerek



Merevbetétes Ackermann-födém

– 1890-es évek

– vas betételemmel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Sorolt betételemes födémek



Seidel-födém

– Rudolf Seidel, 1904 k.

– előregyártott beton elempárokból
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Sorolt betételemes födémek



Kis-féle alakköves födém

– Kis J. Jenő, 1908

– vas betételemmel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Sorolt betételemes födémek



Mayer Károly-féle téglafödém

– 1905 után 

– egymáshoz kapcsolódó üreges kerámia-elemek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Sorolt betételemes födémek



Hasonló elvű szerkezetek:

– 20 cm elem-távolságú, 18-22 cm magasságú fordított T-

elemekből álló Zechel- vagy Zechel-Hänsel-födém

– 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,
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 



hengerelt vas I-gerendás szerkezetek 

olcsóbb anyagú, de drágább kivitelezésű 

változatai 

– 1910-es évek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Monolitgerendás betételemes födémek



Paris-födém

– Ferdinand Paris, 1909

– a betételemek eredeti terv – és 1911-es hazai szabadalom – szerint 

talpas, peremvájatos kerámia elemekkel készültek, 1914 után 

beton elemeket is használtak
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Monolitgerendás betételemes födémek



Westphal-födém

– kb. 1910-1925 között
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Monolitgerendás betételemes födémek



Schiller-födém

– Friedrich Schiller, 1911

– vékonyfalú, merevített, hornyolt héjú betételemmel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Előregyártott vasbetongerendás betételemes födémek



Herbst-födém

– kb. 1912 után

– gyárilag készült vékony beton bordákból
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Monolitgerendás betételemes födémek



Nádcellás vagy Pohlmann-födém

– különböző formái az 1880-es évektől; szabadalom 1901

– a „cella” lécvázra erősített nádpallókból készült
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Üreges monolit vasbeton födémek



Zublin-födém

– 1900-as évek elejétől

– két irányban teherhordó szerkezet
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Üreges monolit vasbeton födémek



Üregesfödém

– az első világháború után

– kerámia „üregestestekkel”
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Üreges monolit vasbeton födémek



Rella-féle üreges síkfödém

– kb. 1902-1925 között

– gipsz vagy salakbeton anyagú csövekkel 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Üreges monolit vasbeton födémek



Bremer-födém

– August Bremer, 1900 után

– a teherhordásban a téglák felső övei is részt vesznek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Keresztezőbordás betételemes vasbeton födémek



Faber-födém

– Richard Faber, 1909

– piskóta alakú papírlemezek takarták a födémelemek üregeit
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Keresztezőbordás betételemes vasbeton födémek



Eichlberg-födém

– Jozef Eichlberg, 1905 k.; a Bremer és a Kulhanek-féle szerkezet 

módosított változata

– a hosszirányú elemek üregeinek lezárására U-alakú „vályús kövek”
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Keresztezőbordás betételemes vasbeton födémek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek

Berra-födém

– 19. század vége

– hengerelt vas I-gerendás szerkezekből örökölt betételemekkel

Wörner-födém

–1900 után

– egyéni vasalással



Navratíl-rendszerű Hungária üreges téglás szerkezetek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Pfeiffer-födém

– kb. 1917-től

– betételemmel könnyített vasbeton födém 

Béléstestes monolit vasbeton födémek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Pfeiffer-födém

– kb. 1917-től

–nagyobb terhelésnél a nyomatékhoz igazodó plusz vasalással

Béléstestes monolit vasbeton födémek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Sűrűbordás födém fogalma és definíciója

– „sűrűbordás” az olyan bordáslemez, amelynél a bordás köze legfeljebb 

60 cm, a lemez a szilárd béléstestnél legalább 4 cm, egyébként legalább 5 

cm vastag, de nem kevesebb, mint a bordaköz 10%-a 

– szerelővas a bordákba nem kell, és kengyelre i csak akkor van szükség, 

ha a bordaköz nagyobb 40 cm-nél 

– ha nincs szilárd béléstest vagy a bordaköz nagyobb 31 cm-nél, a 

gerendákra merőlegesen méterenként 3 db 

– ha nincs szilárd béléstest, 4,00 m-nél nagyobb támaszköz esetén 1; 6,00 

m-nél nagyobb támaszköznél 2 elosztógerenda készítendő, legalább 6 cm 

széles födémmel egyező magasságú, lent és fent 1,5-1,5 cm2 vasbetéttel 

és gerendamagasságnál nem nagyobb távolságú kengyelekkel 

– összesen legalább 1 cm2 keresztmetszetű elosztóvasat kell alkalmazni, 

– kengyel legalább ø3-as vasból, legfeljebb 30 cm távolságba helyezendő

Béléstestes monolit vasbeton födémek
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Simplex-födém (betonűrtestes födém)

– 1927-től

– 5 m-nél nagyobb fesztávolság esetén 1; 5,00 m-nél nagyobb 

fesztávolság esetén két teherelosztó keresztbordával kellett ellátni

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Újlaki kombinált vasbetonfödém

– 1928-tól 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Újlaki kombinált vasbetonfödém

– 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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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Szentlőrinci vasbetétes (Gg-Sz) födém

– 1920-as évek végétől 

– 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
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



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

– betéttesteinek alsó részét ki lehetett törni
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Concentro vasbetétes téglafödém

–1930 után

– csak egyfajta elemmel, alsó és felső vasalással 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



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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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Navratil-féle sűrűbordás födém

– 1930-as évek elejétől

– aszimmetrikus kerámiabetétekkel
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Korona födém

– 1930-as évek elejétől

– alsó téglarészek negatív nyomatékra kitörhetők

– kavicsbetonos szerkezet 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Csornai üreges Rapid téglafödém

– 1930-as évek elejétől

– üreges vasbetétes téglagerendákkal  

– kibetonozott hornyokkal
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Bohn-födém

– 1930-as évek elejétől

– teherbírása vasalásától függött, max. vasalás– 4 x ø18-as acél / 1m 

esetén 2860 mkg nyomatékot viselt el
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Berkes D rendszerű üreges téglafödém

– 1930-aas évek közepétől

– alulméretezett (8 cm vtg.) monolit vb. gerendával
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Béléstestes monolit vasbeton födémek



Reform födém

– azonos elvű, de különböző alakú 

„biplex” 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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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 



Rosacometta födém

– 1935 után

– betételemek négy – 12, 14, 18, 22 cm – magassággal

– födém pedig felbetonozással, 14, 19, 23, 27 cm magas 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Tálcás vasbeton födémek

Fekete Gyula-födém

– Fekete Gyula és Társa cég, 20. sz. eleje

– a födém vasbeton gerendáját bebetonozott rácsostartóként kezelték

– A gerenda alsó fő vasbetétét kivezették a gerendából, amit oldalanként 

tolóvassal a falba horgonyozhattak
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Tálcás vasbeton födémek

Sajó-féle tálcás födém

– Sajó-féle szab. Válaszfal-téglagyár Rt. kb. 1910-től

– alulméretezett húzott öv
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Tálcás vasbeton födémek

Sajó-féle födém

– Szab. Sajó-féle Vasbetonlemezépítő Vállalat, 1920 k. 

– egyszerű szerkezet



Universal födém

– 1920-as évek elejétől

– nagy eng. terheléssel (max. hajlítónyomaték + 3040 mgk, - 2300 mkg) 

– koncentrált terhelésre érzékeny 
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Tálcás vasbeton födémek



Stabil födém

– 1930-as évek elejétől

– fejlemezes monolit vasbeton bordás
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IX. Vasbeton szerkezetek 2. 

Tálcás vasbeton födémek


