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Günümüzde �nsanların temel �ht�yaçlarının karşılanması sonrasında, çeş�tl� atıkların g�der�lmes� �ç�n yapılmış olan
logarlar, genell�kle kanal�zasyon olarak düşünülür.

Fakat logarlar, kanal�zasyonda oluşab�lecek olan sorun ya da farklı b�r �şlem�n uygulanab�lmes� �ç�n, oluşturulan
özel b�r alandır.

Özel del�kl� bölümler�n bulunmasının yanı sıra, yüzeyde b�r�ken suların kanal�zasyona aktarılmasına sebep olan
logar yer�, bel�rl� sebeplerden dolayı tıkanmaya maruz kalab�l�r.

Şeh�r ve semtlerde yer alan logar kapaklarında, yağan kar ve yağmur yağışlarından dolayı oluşab�lecek
sorunlara önlem almak gerek�r.

Ankara Akyurt logar açma h�zmetler� olarak, logar açma �şlem�n� farklı yöntem ve şek�ller� �le uyguluyoruz. Ev
veya daha farklı yapı yerler�nde kullanılan atık su g�derler�n� kanal�zasyona taşıyan logar hatlarında, k�ş�ler�n
yanlış kullanımından kaynaklı tıkanıklık daha sık b�r şek�lde görüleb�l�yor.

Akyurt'ta Logar Açma İşlem� Nasıl Yapılır?

Genell�kle kanal�zasyon g�der�ne ulaşab�lmek �ç�n logar hatları yapılır. Logar hatlarında �se bazı durumlar
sonucunda oluşan tıkanma g�b� problemler görülür. Bu durum sonucunda en ac�l �ht�yaç duyulan �şlemlerden b�r�s�
de, logar açma �şlem�d�r. Bu yöntemler �se genell�kle yen� teknoloj�k s�stemler �le gel�şt�r�lm�ş ve üret�lm�ş olan
robot mak�nalar sayes�nde yapılır. Öncel�kl� olarak bas�t tıkanıklık veya zor tıkanıklık olarak �k� gruba ayrılır.

İlk etapta problemler�n bas�t veya zor olduğunun anlaşılab�lmes� �ç�n, özel c�hazlar sayes�nde tesp�t� yapılır. Bu
�şlem �ç�nde öncel�kl� olarak logar kapağı açılır ve logar kuyusuna görüntüleme yapılır. Logar kuyusunun nerede
olduğu b�l�nm�yor �se, bunun �ç�nde farklı c�hazlar kullanarak kuyunun nerede olduğu tesp�t ed�l�r. Daha sonra
sorunlu logar hattında k� tıkanıklık, özel basınçlı su v�danjör aracı kullanılarak sorunun çözümü tamamlanır.

Logar Açma İşlem�nde Kuyu Dolma Sorunu;

Kanal�zasyon hatlarınla oluşab�lecek olan sorunlardan b�r�s� de, oluşan yağmur veya kar sularına dayanamadığı
�ç�n, logar hatlarında meydana gelen göçüklerd�r.

Bu g�b� durumlarda logar kuyusunun çok kısa b�r süre �çer�s�nde dolması c�dd� b�r şek�lde sıkıntılara neden
olab�l�r.

Özel olan logar borularında görülen açıklık veya kırılmalar, kameralı c�hazlar �le tesp�t ed�l�r. Zarar görmekte olan
borular değ�şt�r�l�r.

Logar Açma Tıkanıklığına Sebep Olan Nedenler Nelerd�r?

İnsanlar arasında pek b�l�nmese de logar tıkanıklığına sebep olan nedenlerden b�r�s� de, kanal�zasyon hattının
sev�yes�n�n yanlış b�r şek�lde döşenmes�nden kaynaklı olmasıdır.



Kanal�zasyon hattı �le beraber uyumlu olarak görülen logarlar, bakımları yapılmadığında da tıkanmalara neden
olab�l�yor.

Bunun yanı sıra dış hatlardan �çer�ye gelmekte olan k�myasal maddeler, logarların tıkanıp akmamasına sebep
olur.

Özell�kle farklı üret�m yapan pek çok sayıda fabr�ka yerler�nde, zararlı k�myasal maddeler ortaya çıkar.

Bu g�b� yerlerden kanal�zasyon �çer�s�ne akmakta olan maddeler, logar hatlarından geçer ve logar alanında
b�r�k�me neden olur.

Logar Kanallarını Tıkayan Etmenler;

Genell�kle ç�mento ve beton malzemeler �le döşenm�ş olan kanal�zasyon borularında, bell� b�r zaman sonra
dökülmeler ve kırılmalar görülür.

Bu g�b� durumlarda kopan parçalar sonucu logar alanında b�r�kmeler oluşur. Bu b�r�k�mler�n sayısının fazla olduğu
durumlarda logar tıkanıklığı sebeb� yer alır.

Logarların tıkanmasına sebep olan b�r d�ğer etmen �se, evlerde kullanım sağlayan atık su borularına atılmakta
olan saç, kıl, peçete ya da poşet g�b� er�meyen plast�k maddelerd�r.

Bel�rl� başlı �ht�yaçlar doğrultusunda �nşa ed�len yapıların heps�nde tuvalet yer alır. Tuvaletler�n su g�derler�ne
d�rek olarak atılan herhang� b�r madde, logar alanlarının tıkanmasına yol açar.

Olumsuz durumlara karşı sorunsuz b�r şek�lde kullanım sağlamak �ç�n, logar açma h�zmet� sunuyoruz.

Logar Açma Önces� Tıkanık Sorunu Nasıl Anlaşılır?

Logar kapağı c�varında kötü kokular oluşuyor �se muhtemelen tıkanıklık söz konusu olab�l�r.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

Yardım alınmadan yanlış tesp�tler sonucu b�nada yer alan da�reler�n, herhang� b�r�s� �ç�n tıkanıklık açma �şlem�ne
kalkışmamak gerek�r.

Bu �şlemler �ç�n Akyurt'ta logar açma h�zmet�n� profesyonel b�r şek�lde sağlıyoruz.
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