
A LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK ELEMEI, FELÉPÍTÉSE 

A LEIER kéményrendszerek háromféle elrendezés ű  köpenyele-

mekbő l építhetők. Ezek alkalmazásától függ ően a következő  
kéménytípusok alakíthatók ki: 

egykürtős kémény; 

• egykürtős kémény szellőzővel; 

• kétkürtős kémény szellözővel. 

Az elrendezések nem befolyásolják a felhasználást, vagyis a há-

rom típus mindegyike bármilyen tüzel őberendezés esetén kiala-

kítható. A tüzel őberendezések típusa alapvet ően a samottcső -

rendszer kialakítását és annak keresztmetszeti méretét határozza 

meg. Ez utóbbi pedig a felhasználandó köpenyelemek kereszt-

metszeti méretét befolyásolja. 

Egykürtős kémények 
Az egykürtős kéménytípus a legegyszer űbb és legkisebb helyigé-

nyű , egyúttal a leggyakrabban alkalmazott kialakitás. 

Jellemzően olyan esetekben alkalmazzák, ahol egy vagy több, 

de azonos tüzelőanyag-felhasználású, egyféle típusú tüzel őbe-

rendezést csatlakoztatnak. Az egykürt ős kémény,,egyfunkciós" 

szerkezet, vagyis az égéstermék-elvezetés mellett a kéménytest 

más feladatot (p1. szell őzést) nem lát cl. 

A tartalékkémények rendszerint egykürtös kémények. Különö-

sen cserépkályhák, kandallók esetén ideális megoldás. 

Egykürtős kémény szellőzővel 
Az egykürtős kémény szell őzővel abban az esetben nyújt ked-

vező  megoldást, ha a kéménytest közvetlenül kapcsolódik olyan 

helyiséghez, amelynél szükség van (szell őzőkürtón keresztüli) 

szellőztetésre (p1. mellékhelyiségek szell őztetése, konyhai 

pára-/szagelszívó kivezetése). 

Ezt az épület tervezése során el ő re figyelembe véve, nincs szük-

ség a szellőzökürtő  külön szerkezetként történ ő  (esetleg utóla-

gos) megépítésre. A szell őzőkürtőt a kéménytest részeként egy 

helyen alakítjuk ki. Vagyis így elkerülhet ő  az egymástól független 

több födém- és tetőáttörés létesitése, amellyel jelentős költség-

és munkaid ő -megtakarítás érhető  cl (nem beszélve a helytaka-

rékosságról). Ennek lehetőségét azonban fontos mára tervezés 

fázisában felismerni! 

A szellőztetés mellett a kéménytestben lév ő  szellőző kürtő  más 

célból is hasznosítható. Az épületben függ ő legesen vezetett 

technológiai vezetékek (TV-, riasztó- és egyéb kábelek) elhelyezé-

sére is kiválóan alkalmas. Ezek akár az épület elkészültét követ ő -

en, utólag is beépíthetők, bontási munkák nélkül. 

Az égéstermék-elvezető  kürtő  és a szellőzőkürtő  jól elhatárolt, 

egymástól független rendszert képeznek. A kéményfejen a szel-

lőzőnyílás a kéménytest oldalán helyezkedik el, igya kéménykür -

tő bő l eleve magasabban kiöml ő  és egyébként is felfelé áramló 

égéstermék még kedvezőtlen szélviszonyok esetén sem juthat 

a szellőzőjáratba. 

Kétkürtős kémények szellőzővel 
Kétkürt ős kéményt szellőzővel abban az esetben alkalmazunk, 

ha a tervezett épületben két eltér ő  tüzel őanyag-felhasználású 

tüzelőberenclezés fog üzemelni. 

Az ilyen kéménytest alkalmazásával nincs szükség két különálló 

kémény építésére, elkerülhet ő  a több födém- és tetőáttörés léte-

sitése. Egyszerre, egy ütemben, gyorsan és egyszer űen kialakít-

ható két égéstermék-elvezet ő  egy kéménytestben. Ez jelentő s 

költség- és munkaidő -megtakarítást jelent. 

Fontos: az épület tervezése során el ő re úgy kell meghatároz-
ni a kéménytest és a tüzelőberendezések helyét, hogy köny-
nyen egymáshoz csatlakoztathatók legyenek. 

A kéménytestben a két égéstermék-elvezet ő  kürtő  közötti szell ő -

zőkürtő , a korábban említett módokon hasznosítható. 

A LEIER kéményrendszerek a két kürt ős kémény-köpenyelemek 

alkalmazásával lehetővé teszik, hogy két azonos (LSK-LSK), vagy 

két eltérő  (ECÜ-LK) vegyes rendszer füstjárata egy kéménytest-

ben kialakítható legyen. 
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