A födémtervezés menete

Födémterv részlet
M=1:50

Döntési, tervezési lépések és a hozzájuk tartozó, megadandó információk:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Teherhordási irányok (kisebb fesztáv irányába, de befolyásolja: falnyílások, födémáttörések helye és
mérete, az erkélyek kiváltása, épületkonzolok, stb.)
Kritikus helyek (áttörések, aknák, nehéz válaszfalak, stb., ahonnan a gerendakiosztást indítani érdemes)
Monolit lemezszakaszok (áttörések, aknák miatt kialakuló lemezek, ezek teherhordási iránya,
vastagsága, konszignációs jele; erkélylemezek, ellenlemezek teherhordási iránya, vastagsága, zsaluzási
szintje, konszig. jele, hőhíd elleni védelem megoldása; maradék mezők az előregyártott gerendák mellett;
stb.)
Monolit gerendák (nagyobb monolit lemezszakaszok kiváltása; nehéz válaszfalak alatt vagy alsóbb
szinten lévő nagy nyílás miatt kiváltandó teherhordó, lakáselválasztó falak alatt; konszig. jel)
Gerendakiosztás (modulrendszere, kettőzések, födémgerenda és béléstest típusa, alaprajzi jelölése,
elhelyezési szintkottája, konszignációs nyílsor, darabszámok, stb.)
Fesztávtól és rendszertől függő számú merevítő borda (ezek zsaluzási szintjei, keresztmetszete
vagy típusa, konszignációs jelölése)
Koszorúk (külső sík ábrázolása (kiegészítő hőszigetelés befolyásolja), konszignációs jele,
keresztmetszete)
Áthidalók (típusa, ábrázolása, elhelyezési vagy zsaluzási szintje, keresztmetszete, konszignációs jele)
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PPB GERENDÁS FÖDÉM RÉSZLETEI (ELŐZŐ LAPON ISMERTETETT FÖDÉMHEZ KAPCS.)

JELLEMZŐK, szerkesztési szabályok
"PPB" feszített vasbeton gerendás födém:
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általános jellemzők:
- teljes keresztmetszetben e.gy. gerenda+beton béléstest
- fesztáv n*60 cm 2,40-7,80 m-ig
- kétféle gerenda típus: 15 vagy 17 cm magas
- 4 féle béléstest:
- BB2 (beton) : résztvesz a nyomott öv teherbírásában,
19 vagy 21 cm magas
- BV (vázkerámia) 19 cm magas
- Durosil (fagyapot)
- YTONG (pórusbeton) : vasalt felbeton szükséges 15
vagy 17,5 cm magas
- együttdolgozást segítő monolit keresztbordák:
- 4,80 m fesztávig 1 db, felette 2 db
- akusztikai okokból min. 5 cm felbeton szükséges
(>480 kg/m2 felületsúly ajánlott !!!)
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statikai működés:
- egyféle vasalás, kezdeti teherbírás jóval kisebb, mint
kibetonozás után
- kéttámaszú működés - konzolosan nem építhető be!
- teherbírás növelése: gerenda duplázás, magas béléstest,
felbeton vastagítása, vasalása
fontos szabályok/korlátok:
- keresztirányú gerenda nem lehetséges
- VÉSNI, VÁGNI TILOS!
gerendák fektetése és bekötése a koszorúba:
- falegyenre fektetve (H15 kiegy. habarcs) vagy lelógó
koszorúval (utóbbinál építés közben ideiglenes
alátámasztás szükséges)
- koszorú bekötési bajuszvas 2xØ8, (bekötési nyomaték: 0,2xM+max !)
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TELJES KERESZTMETSZETÉBEN ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁS FÖDÉMEK ("E", "EU", "PPB")

LÉPCSŐHÁZ
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felső szerelővas

4

9

9

FERT vasalás

hálós vasalás a felbetonban
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vázkerámia béléstest
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PTH vázkerámia papucselemes, előfeszített
gerendás-béléstestes födém jellemzői:

béléstest sz/m
fesztáv deciméterben
feszítőhuzalok száma

BAKONYTHERM 'H'

befűzött bajuszvas
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típus
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EB 60/19 beton béléstest

POROTHERM

felhajtott nyírási kengyel
30

2

10

FÉLIG ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁS FÖDÉMEK:
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felfekvésnél
habarcskenés
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>5cm
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lelógó koszorúval
(befogott ger.vég)

'E' gerenda
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2xØ8/ger. bajuszvas
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C20 betontalp

koszorú vasalás a gerendák fölött
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"E"-jelű feszített vb. gerendás födém, különbségek:
- fesztáv: n*60 cm, 2,4-6,6 m-ig,
- kétféle béléstest: EB 60/19, EB 60/24

Jelölés: E7-24...60 + EB60/19 (60/24)
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2xØ8/ger. bajuszvas, l/6-ig vezetve
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FÖDÉMTERV 1. - RÉSZLETEK, VARIÁCIÓK

LEIER

általános jellemzők:
- fesztáv: n*25 cm, 2,25-7,0 m-ig
- tengelytáv: 45 vagy 60 cm
- papucselem 120/65 mm
- béléstest magassága 17cm vagy 10 cm, utóbbinál vasalt
keresztborda létesíthető
statikai működés:
- kezdeti teherbírás nincs, ritkított alátámasztás kell,
túlemeléssel!
- fesz.huzalok és nyírási kengyel kiosztás fesztávtól függ
- kengyelek a betonozás előtt 45°-ban felhajlítandó
- Ø8 bajuszvas a kengyelbe fűzve, befogási nyomaték!
- hálós vasalású felbeton, akusztikai okokból min. 8 cm
- többtámaszú működés a fél-monolit jelleg miatt
lehetséges: tetszőleges méretezett felső vasalás
Bakonytherm 'H' jellemzők: mint előző,
különbségek:
- fesztáv n*60, 2,50-6,60-ig
- tengelytáv 60 cm,
- papucselem 145/60 mm
- kígyózó (nyírási) vasalás (FERT gyártmányú)
- méretezett hosszanti alsó pótvas szükséges!
- béléstest 51/18
LEIER Mesterfödém
- fesztáv n*20, 1,20-9,20
- C20 beton talpgerenda
- e.gy. (UNITRAV) rácsvasalással, diagonál kengyellel,
felső szerelővassal
- tengelytáv 59 cm , össz: 19-25 cm
- béléstest EB 60/19
- kezdeti teherbírása nincs, alátámasztást túl kell emelni,
vakolatot igényel
- méretezett felső vassal többtámaszú, konzolosítható !
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