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Tıkanmış b�r kanal�zasyon hem ev sah�pler� �ç�n hem de �şletmeler �ç�n büyük b�r sorun demekt�r. Tıkanmış
kanal�zasyonların doğru b�r şek�lde açılması �ç�n profesyonel destek gerek�r. Ankara kanal�zasyon açmauzmanı
arıyorsanız, hemen ş�md� Özdoğan V�danjör’ü arayab�l�rs�n�z. Tahl�ye hattınızın açılması �ç�n s�zlere yardımcı
olmaktan mutluluk duyarız.

Ankara Kanal�zasyon Açma ve Kanal�zasyon Tıkanıklığı Önleme

Kanal�zasyon, yeraltı kanalları sayes�nde yağmur, atık madde ve p�sl�kler�n toplanmasını ve kalın borular
aracılığıyla atıkların atılmasını sağlayan altyapı s�stem�n�n adıdır. Bu s�stemde b�r tıkanma olması, boruların
kırılmasına ve del�nmes�ne neden olur. Oluşan bu zarar sonucunda, etrafa kötü koku ve bakter� yayılab�l�r. Hatta
s�stem tamamen çökeb�l�r. Bu nedenle kanal�zasyon tıkanıklığı önleme çalışmaları yapılarak, doğab�lecek kötü
sonuçlar engellenmel�d�r.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme Çalışmaları

Kanal�zasyon Hat Yen�leme İşler�



Ankara kanal�zasyon açma h�zmetler� �ç�n f�rmamıza güveneb�l�rs�n�z. Kanal�zasyonların güvenl� b�r şek�lde
tem�zlenmes�, tıkanma durumunda çeş�tl� atıkların s�stemden uzaklaştırılması, olası tıkanma sorunlarını
azaltab�lmek �ç�n per�yod�k tem�zleme ve bakım çalışmalarının yapılması g�b� çeş�tl� h�zmetler�m�z bulunmaktadır.
İht�yacınız olduğunda 7/24 b�zler� aramaktan çek�nmey�n. Ac�l kanal�zasyon açma g�b� durumlarda, ek�b�m�z
hemen adres b�lg�s� alarak hızlı b�r müdahale gerçekleşt�recekt�r.

Kanal�zasyon Tıkanmalarının Nedenler� Nelerd�r?

Kanal�zasyon tıkanmalarının nedenler� arasında şunlara yer vereb�l�r�z:

Gres yağı ve d�ğer katı yağların g�derlere dökülmes� en büyük sebeplerden b�r�d�r. Bu tarz yağlar sıvı
haldeyken, b�r kavanoza ya da tenekeye konulmalı ve daha sonra çöpe atılmalıdır. Özell�kle sıvı haldeyken
lavaboya dökmek ve ardından sıcak su �le tem�zleneceğ�n� düşünmek çok yanlıştır. Bu yağlar sertleşt�ğ�nde
borulara yapışacağı �ç�n kanal�zasyon hatlarının tıkanmasına neden olacaktır.
Heyelan ve toprak oturması g�b� olaylar kanal�zasyon s�stem�ndek� borulara hasar vereb�l�r. Zamanla bu
hasardan dolayı atıklar s�stemden düzgün b�r şek�lde tahl�ye ed�lmemeye başlar. Bu da kanal�zasyon
tıkanıklığına yol açacaktır.
Ağır �nşaat mak�neler�n�n kullanımından veya traf�ğ�n artmasından dolayı kanal�zasyon boruları yırtılab�l�r.
Borular hasar aldığında tıkanma olasılığı artar. Ayrıca borular arasında bağlantı yapan contalarda kırılarak,
atıkların sızıntı yapmasına neden olab�l�r.
Esk�yen borular bakım ve tad�lat olmadığında, daha hızlı korozyona uğrar. Zaten esk� borulardak� bağlantılar,
günümüzdek� PVC boruları g�b� sıkı değ�ld�r. Bu boruların çökmes� veya bağlantıların kırılması kanal�zasyon
s�stem�nde tıkanıklığa yol açar.
Kanal�zasyon tıkanmalarının en yaygın sebepler�nden b�r� de sarkan boru hatlarıdır. Toprak ya da zem�n
koşullarına bağlı olarak hattın b�r bölümünde sarkma olması, kağıt ve d�ğer atıkların orada toplanmaya
başlamasına neden olur. Bu olayda tıkanmayla sonuçlanır.
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Ağaç kökler� b�r kanal�zasyon borusuna takılırsa, bu borunun kırılmasına neden olur. Zamanla kökler
�çer�dek� sudan dolayı daha hızlı gel�ş�rler. Büyümeden dolayı hattın kopması, en olası sonuçtur.
Ev ve �şyerler�ndek� en yaygın sorun, tuvaletler�n çöp kutusu g�b� kullanılmasıdır. İnsanlar yalnızca tuvalet
kağıdını değ�l, eller�ne geçen b�rçok p�sl�ğ� tuvalete atıp s�fonu çekt�kten sonra g�deceğ�n� düşünmekted�r.
Oysa tes�sat s�stem�n�n sağlığı �ç�n tuvaletlere çeş�tl� malzemeler�n atılmaması çok öneml�d�r.

Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

Kanal�zasyon Arızası Ned�r?

Kanal�zasyon açma, tem�zleme ve bakım �şler�nde kullanılan araçlar hattın f�z�ksel durumuna ve �ç�ndek� gaz
b�r�k�m�ne göre değ�ş�r. Özell�kle zararlı ve zeh�rl� gaz ölçümler� yapılmadan kanal�zasyona müdahale etmek
yanlış olur. Özdoğan V�danjör, hattın durumuna göre kanal�zasyondak� p�sl�ğ�, atıkları ve yağları çıkarmak �ç�n
farklı t�p v�danjör araçlarından oluşan b�r yelpazeye sah�pt�r.

Ankara kanal�zasyon açma çalışmalarının ardından değ�şecek veya onarımı gerçekleşt�r�lecek olan borular
tesp�t ed�l�rse, �şç�ler�n kanala g�rmes� �ç�n bazı şartlarında sağlanmış olması gerekmekted�r. Özell�kle H2S (metan
gazı) konsantrasyonun, 10 ppm’�n üzer�nde olduğu ve 150 cm üzer�nde kanal�zasyon çapına sah�p olan yerlerde
d�kkatl� b�r çalışma yürütülmel�d�r.

Kanal�zasyon Açma H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Kanal�zasyon açma faal�yetler�, tıkanıklığın neden�ne göre bel�rl� b�r sürece yayılan çalışmalardır. Yoğun
tıkanıklığın olduğu kanallarda �şlem 4-5 saate kadar süreb�l�r. Haf�f tıkanmalarda �se kanal�zasyon açma süres�
olarak ortalama b�r saat d�yeb�l�r�z.

Ankara Kanal�zasyon Açma F�yatları

Kanal�zasyon tıkanıklığı açma ücretler� b�rçok farklı kr�ter baz alınarak hesaplanır. Örneğ�n tıkanıklığın
yoğunluğuna göre hang� araç kullanılacak? Çalışmalar ne kadar sürecek? Kanal�zasyon hattının gen�şl�ğ� ve
durumu ned�r? Bunlar g�b� kr�terler �ncelenerek kanal�zasyon açma f�yatlarıbel�rlen�r. Ankara kanal�zasyon açma
f�yatları �ç�n daha somut b�lg�ler ed�nmek �stersen�z f�rmamızı arayarak merak ett�kler�n�z� b�zlere danışab�l�rs�n�z.



Neden Ankara Kanal�zasyon Açma İşlem� Öneml�d�r?

Ustalardan Kaynaklı Kanal�zasyon
Arızaları Nelerd�r?

G�derlerdek� sıvı akışı olağandan yavaş �se kontrol ed�lmes� ve kanal�zasyon açma çalışmalarının başlatılması
gerek�r. Özell�kle b�nanın en alt katında tekrarlayan b�r tıkanma varsa ac�l müdahale gerekl�d�r. Kanal�zasyon
tıkanıklığının açılmaması çevreye kötü koku ve çeş�tl� bakter�ler�n yayılmasına neden olacaktır.

Ankara kanal�zasyon açma h�zmet� almak �ç�n profesyonel b�r f�rmaya ulaşmanızda çok öneml�d�r. Çünkü kal�tel�
b�r �ş gücü, kötü sürpr�zlerle karşılaşmamanız anlamına gel�r. Özdoğan V�danjör tes�sat uzmanları, sorununuzu
d�nleyerek garant�l� b�r şek�lde halletmek �ç�n hemen harekete geçer. Ayrıca ek�pler�m�z, sorunu çözdükten sonra
yen� tıkanmamaların yaşanmaması �ç�n müşter�ler�m�ze b�lg�lend�rme yapacak kadar da profesyonellerd�r.

Ankara Kanal�zasyon Açma İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Ankara kanal�zasyon açma çalışmalarımızı şu şek�lde yürütmektey�z:

Uzmanlarımız yer�nde �nceleme yaparak sorunu anal�z eder.
Hat �ç�ndek� tıkanıklığın yer�n� tesp�t etmek �ç�n teknoloj�k c�hazlar kullanılır.
Bu c�hazlar aynı zamanda kanal�zasyon hattının yüzeyden der�nl�ğ�n� kaydetmeye de yarar.
Tıkanıklığın f�z�ksel konumu bell� olduktan sonra planlanan çalışma başlatılır.
V�danjör tekn�syen� tıkanıklık bölümün açılmasını sağlar.
D�ğer ek�p arkadaşlarımızda onarılması ya da değ�şt�r�lmes� gereken borular varsa tad�latı gerçekleşt�r�r.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Dünya genel�nde m�lyonlarca kanal�zasyon kuyusu bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kanal�zasyonların
neredeyse yüzde 80’�n�n bakım ve onarıma �ht�yacı vardır. Bu sonuçlara şaşırab�l�rs�n�z. Ancak kanal�zasyon
tıkanmalarının, sıklıkla yaşanan b�r problem hal�ne gelmes�n�n yegane sebeb� per�yod�k bakımların
yaptırılmamasıdır.

Kanal�zasyon Açma Projes� (1)



Kanal�zasyon Açma Projes� (2)

Kanal�zasyon Açma Projes� (3)



Kanal�zasyonlar �ç�n per�yod�k bakımlar yaptırıldığında, kanal �ç�nde herhang� b�r b�r�kmen�n olasılığı azaltılmış
olur. Tem�zl�ğ�n önem� �se en çok kanal�zasyon hatlarında ac�l b�r tıkanmayla karşılaşıldığında anlaşılır. Tem�z b�r
kanalda, operatör meydana geleb�lecek tıkanmalarda hemen müdahale edeb�l�r.

Per�yod�k Bakım Ücretler� Ne Kadar?

Per�yod�k bakım ücretler� f�rmaların ücret pol�t�kalarına göre değ�şkenl�k göster�r. Özdoğan V�danjör olarak
b�zler, her zaman kal�tel� h�zmet� en uygun f�yata sunmaktan yanayız. Per�yod�k bakım yaptırmak �sted�ğ�n�zde,
mutlaka referanslarımızı �ncelemen�z� ve b�zden f�yat tekl�f� almanızı öner�r�z.

Ankara Kanal�zasyon Açma H�zmet�nde Uzman F�rma

Özdoğan V�danjör, Ankara kanal�zasyon açma h�zmet�nde kullanılması �ç�n gen�ş b�r araç yelpazes�ne sah�p
yerel b�r ş�rkett�r. S�z� ac�l tıkanıklık durumlarından kurtarmak, güvenl�ğ�n�z �ç�n tüm tedb�rler� alarak kanalların
tem�zl�ğ�n� gerçekleşt�rmek ve bunları uygun f�yatlara sunmak �ç�n 7/24 hazırız.

En Sık Karşılaşılan Kanal�zasyon
Sorunları Nelerd�r?

Ankara kanal�zasyon tem�zleme sektöründe l�der b�r markayız. Müşter� portföyümüzü �ncelersen�z, b�l�nd�k
kurumsal f�rmalarla kanal�zasyon açma, tem�zleme ve per�yod�k bakım çalışmaları yürüttüğümüzü göreb�l�rs�n�z.
Bu alanda yüksek eğ�t�ml� personeller�m�z, donanımlı araçlarımıza ve teknoloj�k kanal tem�zleme yöntemler�m�ze
güvenerek h�zmet sunmaktayız.

Ankara’da Kanal�zasyon Açma H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara’da kanal�zasyon açma, boru hasarlarını onarma, per�yod�k bakım yapma ve ac�l kanal�zasyon tıkanıklığı
g�derme g�b� çeş�tl� h�zmetler sunduğumuz �lçeler şunlardır:

Balâ, Çubuk, Et�mesgut, Elmadağ, Yen�mahalle, Kahramankazan, Mamak, Akyurt, Pursaklar, Keç�ören, S�ncan,
Çamlıdere, Haymana, Evren, Nallıhan, Altındağ, Güdül, Polatlı, Kalec�k, Beypazarı, Şerefl�koçh�sar, Çankaya,
Ayaş, Gölbaşı ve Kızılcahamam.



Özetle Ankara Kanal�zasyon Açma Ned�r?

Kanal�zasyonun tıkanması, sızıntı yapması veya taşması potans�yel b�r sağlık tehl�kes� oluşturur. Bu durum
üzücü sonuçlara yol açmadan önce çözüme Ankara kanal�zasyon açma h�zmet� sunan b�r ş�rket aranarak
yardım �stenmel�d�r. Özdoğan V�danjör, atık suların bölgeden uzaklaştırılması, tıkanıklığın açılması ve �norgan�k
b�leş�kler�n kanal�zasyon hatlarından tahl�ye ed�lmes� �ç�n uygun kanal�zasyon açma ve tem�zleme yöntemler�
kullanmaktadır.

Kanal�zasyon H�zmetler� 1. Aşama

Kanal�zasyon H�zmetler� 2. Aşama

Kanal�zasyon H�zmetler� 3. Aşama



Hem t�car�, hem de b�reysel müşter�ler �ç�n altyapı h�zmetler� sunuyoruz. Kanal�zasyon tıkanıklığından dolayı
aksayan �şler�n�ze en kısa sürede tekrar döneb�lmen�z �ç�n kapsamlı ve ver�ml� b�r çalışma serg�l�yoruz. Ek�b�m�z,
b�ze ulaştığınız an sorununuza uygun müdahaley� yapab�lmek �ç�n araç seç�m� yapar ve zaman kaybetmeden
harekete geçer.

Kanal�zasyon H�zmetler� 4. Aşama

Kanal�zasyon H�zmetler� 5. Aşama



Kanal�zasyon H�zmetler� 6. Aşama

Ev�n�zde ya da �şyer�n�zde b�r kanal�zasyon sorunu meydana geld�ğ�nde, normal hayatınıza ger� dönmen�z ve
sağlığınızı tehd�t eden unsurları ortadan kaldırmak �ç�n mümkün olan en kısa sürede orada olacağız. Ankara
kanal�zasyon açma bölümünde çalışan personeller�m�z, gerekl� eğ�t�mler� alarak sert�f�ka almaya hak kazanmış
k�ş�lerd�r. Bu nedenle gönül rahatlığı �le ek�b�m�ze güveneb�l�r, profesyonel ve ver�ml� b�r h�zmet sunacaklarından
em�n olab�l�rs�n�z.

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.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/h�zmet-bolgeler�/ankara-tr/ankara-kanal�zasyon-acma/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/hizmet-bolgeleri/ankara-tr/ankara-kanalizasyon-acma/

