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Kéményépítés 

KÉMÉNYÉPÍTÉS 

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET 

Egy családi ház kivitelezése során feladatuk a kémény elkészítése. 

Tekintsék át a kiviteli terveket és ellenőrizzék, hogy a már meglévő szerkezetek annak 
megfelelnek-e. 

A kémény szerkezete falazott, egyedi kémény. 

Ellenőrizzék az alapozás megfelelőségét (vízszintes-függőleges viszonyok), terhelhetőségét. 

Készítsék elő és ellenőrizzék a szükséges anyagokat, eszközöket. 

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 

1. KÉMÉNYEK 
 

1. A kémények rendeltetése, működése 

Az élethez, a javak előállításához hőenergia termelésére van szükség. A hőenergiát 
tüzelőanyagok elégetésével nyerjük. Az elégetéshez szükséges oxigén biztosításának és az 
égés folyamán keletkező égéstermékek elvezetésének nélkülözhetetlen épületszerkezete a 
kémény. 

A kémény rendeltetése hogy a tüzelőberendezésből (pl.: kályha, kazán, stb.) a tüzelőanyag 
elégetésekor keletkező füstgázokat elvezessék. 

A hőenergia termelése során, az égési folyamat létrejöttéhez oxigénre van szükség, és az 
égetési folyamat során az emberi szervezetre káros égéstermékek, füstgázok keletkeznek. 
Az égéshez szükséges oxigén biztosítása és a keletkező füstgázok elvezetése a kémény 
feladata.  
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A kémény egy csatorna, amelyben adott sebességgel meleg füstgáz áramlik. A füstgázok 
mozgását a kémény húzóereje (huzata) hozza létre. A kéményhuzatot a hideg külső levegő 
sűrűsége és a forró füstgázok sűrűsége közötti különbségből adódó gravitációs 
nyomáskülönbség, és a szél hatására bekövetkező nyomáskülönbség összegéből eredő 
nyomás határozza meg. A kémények méretezésének alapja a megfelelő hatásos 
nyomáskülönbség biztosítása. 

A huzat mértékét befolyásoló tényezők: 
 

A huzat mértékét többek között a tüzelőberendezés bekötési módja, a kémény méretei, 
üzemeltetési módja, klimatikus viszonyok, tüzelőanyag minősége határozza meg. 

A kémény tervezéséhez méretezéséhez, kialakítási módjához, kivitelezéséhez figyelembe 
kell venni: 

- A levegő sűrűsége 

- A füstgáz /égéstermék/ sűrűsége 

A kémény huzata, azaz a külső levegő és a füstgáz sűrűsége közötti különbség annál nagyobb, 
minél kisebb az égésnél keletkező füstgáz sűrűsége. 

- A szél hatása 

A huzat mértékét befolyásolja a szél, szívó vagy toló hatása. A szél útjába épített 
létesítmények megváltoztatják a szél irányát és a függőleges falaknak ütközve túlnyomás jön 
létre, azaz a szél dinamikus nyomása torló nyomássá alakul. Ha a szél irányvektorának 
kéménybe mutató komponense is van, akkor a kémény huzata csökken. Ha a kémény 
„ritkított” térbe torkollik, akkor a huzat nő. 

A szél iránya és sebessége egy adott földrajzi helyen is jelentős mértékben eltérhet. A 
kémény gazdaságos üzemelésének optimális lehetőségét az automatikusan szabályozott 
mesterséges huzatszabályozók biztosítják. 

Tervezésnél fontos, hogy a kéményfej ne kerüljön a szél hatására keletkező túlnyomásos 
térbe. Figyelembe kell venni, hogy a szélső falaknál a szél, torló nyomása következtében 
fokozódik a hideg levegő beáramlása a kéménybe (a kémény falának légáteresztő 
képességétől függő mértékben), és ezzel a huzat romlik. A szél, torló nyomásának változását 
statikai szempontból is figyelembe kell venni. 

- A kémény magassága 

A kémény magasságával egyenes arányban változik a kémény gravitációs nyomáskülönbsége. 
Ha a kémény magassága alacsonyabb a számított értéknél a kémény által biztosított huzat 
mértéke nem haladja meg a tüzelőberendezés huzatszükségletét, akkor a tüzelőberendezést 
kell módosítani kisebb huzatszükségletű berendezésre. Ha az adott kéménymagasságból 
adódó huzat nagyobb, mint a tüzelőberendezés sajáthuzat‐szükséglete, de kisebb, mint a 
teljes huzat biztosításához szükséges érték, akkor a kémény keresztmetszetének növelésével 
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tudjuk a tüzelőberendezést jól üzemeltetni (kémény keresztmetszet nő‐sajáthuzat igény 
csökken). 

- A kémény áramlási ellenállása 

A hidraulika törvényei szerint egy egyenes csőben áramló gáz nyomásesését a csőfal mentén 
fellépő súrlódási veszteségek okozzák. Ez érvényesül a kémények esetében is. A súrlódás 
mértékét elsősorban az áramlási sebesség, az áramló füstgáz anyagjellemzői, és a kéményfal 
érdessége határozza meg, de emellett befolyásolja például a kémény átmérője és az 
oldalméretek aránya is. 

- A kémény hőszigetelése 

A huzat a kémény közepes hőmérsékletével arányos. Minél nagyobb a középhőmérséklet, 
annál nagyobb huzattan számolhatunk. A kéményben áramló füstgáz hőmérséklete függ a 
füstgáz mennyiségétől, az égéskor keletkező füstgáz‐hőmérséklettől, a külső levegő 
hőmérsékletétől és a kémény falszerkezetének hő‐átbocsájtó képességétől. A kémény akkor 
működik jól és a kéménykorrózió akkor a leglassúbb, ha a kilépő füstgázhőmérséklet nagyobb 
a füstgáz harmatponti hőmérsékleténél. 

 
Kéménykorrózió: 

A kémény, a legszélsőségesebb igénybevételnek kitett épület szerkezet. Erős fizikai 
hatásoknak van kitéve, a folytonos hő mozgás, a füstgázban lévő vízgőztől való átnedvesedés, 
téli időszakban az étnedvesedett kémény szétfagyása miatt. Emellett érik a kéményt kémiai 
hatások is, mert az égéstermék két fő alkotója a vízgőz és a széndioxid egymással keveredve, 
szénsavas folyadékként csapódik a kémény felára. A savhatást erősíti, ha a tüzelőanyagban 
szennyezőanyagként kén is előfordul. Következménye lehet a kémény fej és belső felület 
porladása, szétmállása, kéménytéglák kilazulása. A kémény idővel életveszélyessé válik. 
Védekezni lehet ellene magas hőmérsékletnek, víznek, savnak ellenálló kéménybélés‐test 
beépítésével (akár utólag is) a kéménybe. 

- Alaki tényezők 

Fontos szempont a kéménykürtő keresztmetszetének változása. Ha a kémény 
keresztmetszete bővül, akkor azonos füstgáztömeg esetén‐közbenső új bekötés nélkül‐nő az 
azonos tömegű füstgáz térfogata és ezzel csökken a füstgáz nyomása, azaz a sűrűsége kisebb 
lesz a kémény sajáthuzat szükséglete. 

 

A további alaki tényezők, a kürtő falának érdessége és a keresztmetszet formája, amelyek 
befolyásolják a füstgáz és kéménykürtő közötti súrlódás következtében a füstgáz, áramlási 
sebességét. Ha a kürtő felülete érdes, illetve a kürtőben az áramlást csökkentő örvénylések 
keletkeznek (kör keresztmetszet és ideális felület esetén örvénylések nem alakulnak ki), a 
füstgáz, áramlási sebessége csökken, és ezzel arányosan csökken a kémény huzata is. Azonos 
keresztmetszeti területű kör vagy négyszög formájú kürtő esetén, a közegellenállás eltérő 
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mértéke miatt nem azonos a kémény huzata. A négyszög keresztmetszetűé kisebb, mivel 
nagyobb a súrlódó felület.  

 
 
A kémény részei: 

1. A kémény alapozása+szigetelése 

(célszerű összekötni az alapozás többi részével) 

2. Koromzsák 

A tüzelőberendezés bekötése alatt a kémény járat folytatása, amelyben a tisztítás és a 
működés közben lehulló korom gyűlik össze. 

3. Koromzsák (tisztító) ajtó 

Itt lehet kitisztítani a tüzelőberendezés bekötése alatti kéményjáratban felhalmozódott 
kormot. 

4. Füstcső bekötéshez csatlakozó idom 

5. Bekötő nyílás 

A füstjáratba bekötőidommal kötik be, a mennyezettől legalább 25 cm-re. 

6. Kéménytest 

7. Kéménykürtő 

8. Tetőtéri tisztító ajtó 

9. Huzatnövelő tárcsa 

10. Kéményfej 

A kémény tető fölé nyúló része 

11. Kéményfedkő 

Védi a kéményfejet, lehet benne huzatnövelő toldat vagy Meidinger tárcsa. 
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1. ábra Vízorr kialakítása1 

                                               

1 rajz:Keresztesi Erika 

 6



Kéményépítés 

 

2. ábra A kémény részei2 

 

                                               

2 rajz. Keresztesi Erika 
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3. ábra Köpenycső és tisztító ajtó kapcsolata3 

A kémény típus kiválasztásánál fontos a tüzelőberendezések kapcsolata a belső térrel. 

A belső térrel való kapcsolatuk alapján a tüzelőberendezések lehetnek: 

- „A” típusú készülékek 

A helységből veszik az égéshez szükséges levegőt és a helységbe távozik az égéstermék.  

Pl.: gáztűzhelyek és bizonyos típusú gázbojlerek 

-„B” típusú készülékek 

A helységből veszik az égéshez szükséges levegőt és az égésterméket kéményen keresztül 
vezetik el a szabadba. 

Pl.: a legtöbb gázkazán és fali cirkó 

-„C” típusú készülék 

Ezek zárt égésterű készülékek. Az égési tér el van zárva a helyiségtől. Az égési levegőt a 
szabadból nyeri és az égésterméket is a szabadba vezeti el. 

Pl.: fali konvektorok és már egyre több fali és álló kazán 

                                               

3 Forrás:kemenybeleles.eu 
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Zárt égésterű tüzelőberendezések 

Jelenleg a legbiztonságosabbak a turbó gázkészülékek, ezért használatuk egyre gyakoribb. 
Az égéshez szükséges levegőt nem a helyiségből nyerik, hanem külön rendszeren keresztül 
a szabadból. Biztonságos üzemeltetésükhöz elengedhetetlen a tökéletes tömörséggel 
rendelkező speciális kéményrendszer.(A kéményseprő-vizsgálat során nyomáspróbának 
vetik alá.) A keletkező égéstermék elvezetése és az égéshez szükséges levegő beszívása 
mesterséges úton történik, belső ventilátor segítségével. 

Alapvetően kétféle rendszer létezik: 

-  Koaxiális rendszer 

A belelt kéménybe központosító tartókkal agy kisebb átmérőjű folytonos csövet építenek be. 
A füstgáz ezen a csövön keresztül távozik és az égéshez szükséges levegő pedig a külső 
csövön áramlik be a gázkészülékbe. 

Előnye, hogy a füstgáz előmelegíti a bejövő levegőt. Hátránya, hogy a levegőt mindkét 
irányban korlátozott teljesítményű ventilátorok áramoltatják, így hosszú kémények estén 
drágább, nagyobb teljesítményű készüléket kell alkalmazni, amely üzemeltetése nem túl 
gazdaságos. 
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4. ábra Koaxiális rendszer4 

 

 

                                               

4 Forrás:kemenyonline.hu 
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-  Szétválasztott rendszer 

Az égéstermék bélelt kéményen keresztül távozik, de a kültérből érkező levegő csöve 
messzebb van a távozó füstgáz csövétől. A levegőbeszívás történhet a készülék helyiségének 
külső falán, másik kéményen vagy szellőzőcsatornán keresztül. 

Előnye, hogy a beszívási út sokkal rövidebb lehet, ezért kisebb teljesítményű ventilátort 
igényel. Szűkebb kéményeknél is alkalmazható. A beáramló levegő nem hűti le a füstgázt, 
ezért kevesebb kondenzátum keletkezik. Hátránya, hogy faláttörést igényel, vagy egy 
szellőzőkürtőt foglal el. Kevésbé esztétikus. 

 

 

5. ábra Szétválasztott rendszer5 

                                               

5 Forrás:kemenyonline.hu 
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Nyitott égésterű tüzelőberendezések 

Az ilyen típusú készülékeknek külön égéstermék elvezetéssel rendelkeznek, és a helyiségből 
nyerik az égéshez szükséges levegő-utánpótlást.  

Pl.: kéménybe kötött konvektorok, falra szerelt kombi cirkó, vízmelegítő, padlón álló 
kazánok 

Hazánkban a lakosság többsége ilyen készülékeket üzemeltet. A keletkező füstgázokat 
természetes huzatú kémény vezeti el. A huzat létrejöttét és annak fenntartását a kéményben 
áramló meleg égéstermék adja. A természetes huzatú kémények fontos tartozéka az 
áramlásbiztosító, más néven huzatmegszakító /deflektor/. Feladata, hogy az égési 
folyamatot és az égéstermék áramlását függetlenítse a kéményben időjárás hatására 
bekövetkező ingadozásoktól. Ha a huzat nagyon megnövekszik, ezt mérsékli az 
áramlásbiztosító huzatmegszakítással. Abban az esetben, ha a huzat rövid időre 
lecsökkenne a berendezés biztosítja a torlódó égéstermék kiáramlását a szabad térbe. A 
huzat erejét csökkenthetik a járat belső felületének egyenetlenségei, a járat irányának 
változása okozta súrlódás, ezért ezeket fontos kiküszöbölni. A járat keresztmetszetének 
növelésével a huzat és a beszívott levegő mennyisége növelhető. 

 
2. Kémények csoportosítása 

Tüzelőberendezések rácsatlakozása szerint: 

-  Egyedi kémények 

Az épület egy szintjén, egymással belső összeköttetésben álló helyiségekben, maximum  

60 kW összteljesítményű tüzelőberendezések égéstermékeit vezeti el.  

Az egy szinten csatlakozott tüzelőberendezések alapján az egyedi kémény lehet: 

~ Önálló kürtőjű egyedi kémény 

Ha egy, mindig azonos tüzelőanyaggal működő, tüzelőberendezést túlnyomásos égővel 
működő kazánt kötnek bele 

~Közös kürtővel és önálló füstcsővel ellátott, legfeljebb három helyi tüzelőberendezés 
bekötését lehetővé tevő kémény 

~Közös kürtővel és közös füstcsővel rendelkező kémény 

Pl.: két helyi gázüzemű tüzelőberendezést kötnek be 
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6. ábra Fűtőberendezés-kémény kapcsolata 6 

-  Gyűjtőkémény 

Egymás fölötti szinteken elhelyezett tüzelőberendezések égéstermékeit vezeti el egy 
kürtőben. 

Kizárólag engedélyezett idomokból, csak függőlegesen, elhúzás nélkül szabad építeni. A 
kéménytestet az épületen belül minimum 6 cm vastag válaszfallal, a padlástérben és a tető 
felett legalább 12 cm vastag tömör,égetett téglával kell körülfalazni.(Családi házaknál nem 
jellemző.) 

 

A gyűjtőkémény olyan, egymás fölötti lakásokon áthaladó kémény, melybe lakásonként egy 
vagy több gázüzemű, átfolyós fali fűtőkészüléket csatlakoztatnak. Ezek többnyire fürdőszobai 
meleg víz előállító berendezések, melyek szakaszos működésűek. Folytonos működésű 
készülék a lakásfűtő gázkazán (cirkó), konvektor. Ezeket a hagyományos gyűjtőkéménybe 
csatlakoztatni nem szabad vagy csak elszívó‐ventillátor alkalmazásával. 

                                               

6 Forrás:kemenyonline.hu 
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A gyűjtőkéményeket 1960‐1980 közötti időszakban építették, elsősorban házgyári elemekből 
készült panelházakba, az ország egész területén. Ebben az időszakban kb. 70‐100.000 
gyűjtőkémény épül. 

A gyűjtőkémény 40 x 40 x 40 cm méretű betonelemekből készül, melyeket egymásra 
helyeznek, és habarccsal kötnek össze. A beton elemekben kör keresztmetszetű nyílás (lyuk) 
van, melyek az egymás fölé helyezett beton elemekben kör keresztmetszetű kéménycsövet 
képeznek. A betonelemekben a lyuk átmérők felfelé növekedhetnek, a tervezői előírás 
szerint. Legkisebb átmérő 17,5 cm, a legnagyobb átmérő 25 cm. A két méret között 2,5 cm‐es 
lépcsők vannak. 

A kémény működése a huzat elvén alapszik. A meleg füstgáz‐levegő keverék könnyebb, mint 
a külső hőmérsékleten lévő levegő és ezért felfelé áramlik. Ezzel vákuumot, szívóhatást fejt 
ki, minél hosszabb a kémény, annál nagyobb. Gyűjtőkémény esetében ugyanakkor a 
szívóhatás megoszlik a bekötött készülékek között, így a huzat egy‐egy készüléknél kicsi. Ez 
elég is lenne, de előadódhat olyan helyzet, hogy egyes gázkészülékek működnek, mások nem, 
egyik lakásban éppen szellőztetnek, kint éppen meleg front van, és ez elég lehet ahhoz, hogy 
egyes bekötéseknél megszűnik a huzat, sőt, a lakás felé áramlik a füstgáz. Ez előre nem 
kiszámítható, így vannak olyan gyűjtőkémények, melyek működése labilis, a füstgáz 
visszaáramolhat a lakásokba, nem biztonságos a működésük. 
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Kéményépítés 

 

7. ábra Gyűjtő kéményrendszer7 

 

Kémény típusok építési anyaguk/elemei szerint: 

- Falazott kémények 

- Előre gyártott kéményrendszerek 

 

FALAZOTT KÉMÉNYEK: 
 
Egyedi szilárd tüzelésű fűtőkészülékekhez általában falazott kéményeket alkalmaznak. Az 
egyrétegű falazott kéményt ma már nem lehet olaj és gázüzemű tüzelőberendezésekhez 
használni. (Szilárdról gázüzemű fűtésre való váltáskor a kéményt felújítás után béléscsővel 
kell ellátni.) 

Magyarországon az MSZ 04-82 kéményszabvány szerint a falazott kémény kürtőmérete 
lehet: minimum 14x14 cm; 14x20 cm; 20x20 cm; 20x27cm; 27x27 cm illetve szükség 
szerint ennél nagyobb. 

                                               

7 Forrás:kemenyonline.hu 
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Kéményépítés 

 

Négyszög keresztmetszetű kémények falazása: 

A négyszög keresztmetszetű kémények gyorsan könnyen falazhatók. Hátrányuk, hogy a 
füstcsatorna sarkaiban a korom lerakódik, nehezen távolítható el, valamint a távozó füst 
hőmérsékletét a sarkokban lévő levegő erősen csökkenti, emiatt a kémény huzata kisebb 
lesz. A falazott kéményeket lehetőség szerint mindig az épület belsejében kell elhelyezni. 
Külső falakban építése nem ajánlott, mert a füst nagyon lehűl, így a huzat lecsökken és 
páralecsapódás keletkezik. Ebben az esetben még az is előfordulhat, hogy a kéménytest 
belső és külső hőmérséklete közötti nagy különbség miatt, jelentős mértékű repedések 
alakulnak ki. 

Téglából falazott kémények készítésének folyamata: 

- Anyag előkészítés 

- Kémény helyének kitűzése 

- téglák lerakása 

- Rétegek kenése, hézagok kitöltése habarccsal 

Az ezután következő műveletek rendszerint ismétlődnek.  

A kivitelezés során az előírt minőségű habarcsot és téglát a készítendő kémény közelében 
kell elhelyezni. A kéménykürtő falazásához I. osztályú, nagy szilárdságú, kisméretű, tömör 
égetett mészszegény téglát kell alkalmazni. Ennek a célja, hogy a kéménytest füst-tömör 
legyen. A kéménytest füsttömörsége azonban nemcsak a téglától függ, hanem a kivitelezés 
minőségétől, szakszerűtlenségétől, a habarcshézagok habarccsal való megfelelő, teljes 
kitöltöttségétől is. A modern téglagyártási technológiák (nagy présfejnyomású 
vákuumprések alkalmazása) olyan tömör falu, kis porozitású téglák előállítását tették 
lehetővé, hogy a tégla füsttömörsége biztosított még abban az esetben is, ha üregeket 
tartalmaz. Kőből épített kéményekhez a puha vagy félkemény homokkő, vagy tufa is 
megfelel. A falazáshoz legalább Hf 10 jelű különlegesen javított mészhabarcsot kell 
használni. Habarcskeveréskor elsőként a mészpépet vagy mészhidrátot vízzel egyenletes 
mésztejjé keverjük a keverőgépben, majd ehhez adagoljuk a homokot és végül a cementet.  

Kötésnek indult habarcsot, csomós cementet nem szabad felhasználni! 

Felhasználható anyagok: 

- Épületen belül:  

Tömör tégla, nagyszilárdságú vagy 1. osztályú, MSZ 551-2 

Egyszeres méretű kevéslyukú tégla, nagyszilárdságú vagy 1. osztályú MSZ 551‐4 ‐ H 10 jelű 
javított mészhabarcs 
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Kéményépítés 

Hvh 10 jelű vakoló mészhabarcs 
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Kéményépítés 

 

-  Épületen kívül:  

Tömör vagy üreges pillértégla MSZ 551‐3  

Egész, falburkoló tégla, 200‐as, MSZ 3555‐2 ‐ H 25 jelű falazó cementhabarcs  

Hv 10 jelű hézagoló habarcs  

A régebbi előírások kéményépítésre csak tömör téglát engedélyeztek. (Tömörsége alatt a 
tégla üregnélkülisége értendő).  

Az anyagok és a készítendő kémény között legalább 70-80 cm széles munkaterületet kell 
biztosítani. 

A kéményépítés előtt a téglákat ki kell válogatni. Repedt, deformált kipattogzott téglák nem 
építhetők be. A kéményfalazás előtt a téglákat legalább fél óráig be kell áztatni. 
 A tégla faragása, vágása, történhet kőműves kalapáccsal vagy daraboló géppel. 

 Falazott kémények általában külön alapozásra készülnek, födémre csak a megfelelő 
terhelésre méretezés és tűzbiztonság teltételeinek kielégítése esetén épülhet kémény. A 
kéménypillér alapozása az épület alapozási síkjában legyen, megfelelő víz elleni 
szigeteléssel tömör pilléralapként. A kéménypillért a padlószinttől 40 cm magasságig 
tömören kell elkészíteni, innen kezdődik a kérvénykürtő falazása. Ezen a helyen 
kéménytisztító ajtó részére szabványos méretű nyílást kell hagyni. 

A legegyszerűbb kéménypillér 38x38 cm méretű, amelyben 14x14 cm-es füstcsatorna 
alakítható ki. Ez az egylyukú kéménypillér egész téglából készíthető a téglák darabolása 
nélkül. A sorok kialakítása azonos, csak az egymás fölött elhelyezkedő téglasorok 
egymáshoz képest 90°-kal vannak elforgatva. A két vagy többlyukú önálló kéménypillérek 
helyes téglakötése fél, háromnegyed és egész téglákkal oldhatók meg. A szabályos 
téglakötés kétsorú, vagy blokk kötéssel biztosítható. Ha a kémény kisméretű téglából 
falazott falazatban helyezkedik el, akkor a kéményt a téglakötés szabályai szerint a falazattal 
együtt kell falazni. Minden új sor esetén ellenőrizzük a vízszintes és függőleges viszonyokat! 
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8. ábra Falazott kémények téglakötései8      

 Ha a kémény bármilyen falazóblokkból készített falazatban helyezkedik el, akkor méretéből 
adódóan kéménypillérként falazandó. Ezt az indokolja, hogy a kérvénykürtő és a falazat 
eltérő épületfizikai mozgásai károsan ne hathassanak egymásra. A kéményt kéményfalazó 
dugófa segítségével kell falazni. 

                                               

8 Forrás: Szerényi István-Szerényi Attila-Gazsó Anikó: Kőműves szakmai ismeretek II. 
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Kéményépítés 

A dugófa lehel kör, vagy négyszög keresztmetszetű. Felezéskor a téglákat a kéménydugó 
mellé helyezik el. A falazással párhuzamosan a kéménydugót a fogófák segítségével 
fokozatosan lefelé húzzák. (E módszerrel biztosítható a kéménykürtő falának sima felületű 
habarcsolása is).  

 

9. ábra Dugófák9 

A falazatban kialakított un. oroszkémények füstjárata leggyakrabban 1/2x1/2 tégla, esetleg 
1/2x3/4 tégla méretű. 

14x14 cm-nél kisebb füstcsatornát nem lehet építeni. 

A téglalap keresztmetszetű füstcsatornák nagyobbik oldala nem lehet nagyobb, mint a 
kissebbik oldal 1,5-szerese. 

Háromnál több tüzelőberendezés falazott kéménybe nem köthető be. 

Egy-egy kéménybe csak egy szinten lehet füstcsövet bekötni. 

Azonos kéménybe nem köthető be gáz, -szén, -fa (stb.) tüzelésű fűtőberendezés-
ROBBANÁSVESZÉLYES 

A füstcsatorna közvetlenül vasbeton szerkezettel nem érintkezhet. 

Fa- vagy más éghető anyagú szerkezet a kémény külső síkjától minimum 12 cm távolságra 
kell hogy legyen! (pl.: szarufa-kiváltás) 

A kémény vagy kéménypillér fala bevésésekkel (pl.: vezetékek miatt), berendezési tárgyak 
felerősítésével nem gyengíthető. 

A füsjáratok általában függőlegesek. Előfordulhat,hogy szükség van a függőlegestől való 
eltérésre, ekkor a kürtőt elhúzzák. A kémény elhúzás mértéke (a függőlegeshez viszonyítva 
max. 30 o lehet. 

                                               

9 Forrás:kemenyonline.hu 

 20



Kéményépítés 

Fontos, hogy az elhúzott részen a kürtő belső felületének egyenletes, sima felületnek kell 
lennie. 
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10. ábra Kéményelhúzás; Kémény tetőn kívüli magassága10 

 

                                               

10 Forrás: arc.sze.hu 
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Kéményépítés 

A falazott kéménytesteknek tetőtéren belüli szakaszát Hvh 10 jelű habarccsal be kell vakolni. 
A tetőn kívüli pillér téglából készült szakaszt H 25 jelű falazó cementhabarcsba kell falazni 
és H 10 jelű hézagoló habarccsal kell hézagolni. A kéményfejet fedkövet kell lefedni, mely 
legalább C8 (B 140-es) betonból készüljön, melynek belső mérete a kürtő méretével és 
alakjával megegyező legyen. A fedkövet szabályos vízorral kell ellátni. A fedők és a 
kéménypillér közé vízszintes 2 rétegű szigetelés készítendő (2 rtg. szig. lemez; 2 
bitumenmázolás, bit. ragasztó). 

 

11. ábra Kémény falazása11 

                                               

11 Forrás: kemenyonline.hu 
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ELŐRE GYÁRTOTT KÉMÉNYRENDSZEREK 

 

12. ábra Előre gyártott kéményrendszer12 

Az előre gyártott elemes kémények könnyűbeton köpenyből készül, ez adja a kémények 
szerkezetét. Belsejébe samott béléscsövet, valamint szigetelőanyagot helyeznek, így lesz a 
kémény többhéjas típusúak. 

Az így előre gyártott elemeket mész-cement habarcsba ágyazzák. Ezen kémények 
légáramlása ideális geometriájú.  

                                               

12 Forrás:kemenyonline.hu 
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13. ábra Előre gyártott kéményelemek13 

 
Az előre gyártott elemes kémények a következő építőelemeket tartalmazzák: 

- füstcső 

- tisztítóajtó csatlakozó 

- kéményfej 

- füstcsatlakozó 

- kondenzvíz elvezető 

- levegő bevezető rács 

- szigetelőanyag 

- köpenytégla 

- hézagoló anyag 

                                               

13 Forrás: arc.sze.hu 
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Kéményépítés 

Az előre gyártott elemes kémények egyaránt használhatók kandallófűtéshez és gázfűtéshez, 
akár egy kéményelembe helyezett két különálló füstcsővel szerelve is. A kémények saját 
levegőcsatornával rendelkeznek, igy egy zárt helység (kazánhelység) szellőztetésére is 
megoldást nyújtanak. 
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Előre gyártott kéményrendszer építése 

- A köpenytéglán jelöljük ki a nyílás helyét. a következők szerint: 140 és 160-as 
kémény átmérőnél a nyílásméret: 21/17 szélesség/magasság 180 és 200-as kémény 
átmérőnél a nyílásméret: 24/17 szélesség/magasság. 

- Vágjuk ki a nyílást 

- Helyezzük el a vízszigetelést. amire habarcs ágyazatba kerül az első köpenytégla. 
Állítsuk vízszintbe, majd tegyük bele a beton indítólapot. 

- Habarcsba ültetve tegyük rá a kondenzvíz gyűjtő lábazati téglát. A kondenzvizet a 
nyílás felé kell elvezetni. A kondenzvíz gyűjtő lábazati tégla peremére nyomjunk 
samott ragasztót. 

- A falazó sablon segítségével habarcsot hordunk fel az első köpenytéglára. 

- A kivágó sablon segítségével jelöljük ki a tisztítóajtó csatlakozónyílás kivágási 
méretét. 

- Sarokcsiszolóval vágjuk ki nyílást. 

- A kivágott köpenyelemet tegyük a helyére. 

- Az ásványgyapot szigetelőlapokat hajtsuk meg és tegyük be a kémény belsejébe. 

- A kéménybe be kell helyezni a tisztítóajtó csatlakozó idomot. 

- Az így előkészített tisztítóajtós elemet tegyük a helyére és a felső peremét 
nedvesítsük meg. 

- Ezután nyomjunk rá samott-ragasztó hézag kittet. A köpenytéglára pedig hordjunk 
fel habarcsot. 

   

1. lépés 
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2. lépés 

 

3. lépés 

  

4. lépés 

  

5. lépés 
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6. lépés 

 

7. lépés 

14. ábra Előre gyártott kéményrendszer építése14 

                                               

14 Forrás:schiedel.hu 
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15. ábra A kéményrendszer elemei15 

Kéményépítés befejezése: 
                                               

15 Forrás: schiedel.hu 
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1. lépés 

 

2. lépés 

 

3. lépés 

16. ábra Építés befejezése16 

 

SZERELT KÉMÉNYEK 

                                               

16 Forrás: schiedel.hu 
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Szerelési jelleggel építhetők be. Általában emeletmagas csövek, melyek anyaga megfelel az 
igénybevételeknek és hőszigeteléssel vannak ellátva. 

Alkalmazási területei: 

- Ha az új gázkészülék közelében nincs felhasználható kémény 

- A falazott kéményt magasítani kell   

A többrétegű szerelt kémény anyaga lehet: 

- Alumínium: Csak gáztüzelés esetén alkalmazható 

- Rozsdamentes acél: Kerámia béléscsővel alkalmazható 

Külső burkolata lehet: 

- Alumínium 

- Rozsdamentes acél 

 

17. ábra Szerelt kéménytest17 

                                               

17 Forrás: epitoanyagnet.hu 
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18. ábra Saválló szigetelt szerelt kémény18 

Kéményfajták felhasznált tüzelőanyag szerint:  

- Szilárd tüzelésű berendezések kéménye 

Elegendő az egyrétegű falazott kémény is. Bélelt kemény esetén a bélés csak rozsdamentes 
acélból készülhet. 

- Gáztüzelésű  

A készülékek égéstermék‐elvezetését a gyártó ajánlásai alapján kell kiépíteni. 

 

                                               

18 Forrás. 400volt.hu 
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