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Günlük hayatta yaşamakta olan �nsanların temel �ht�yaçlarının g�der�lmes� �ç�n logar kapakları bulunur. Bunlar �se
daha çok kanal�zasyon olarak b�l�n�r. Yalnız logar kanal�zasyonda meydana gelecek herhang� b�r sorunun veya
daha farklı b�r �şlem�n uygulanması �ç�n kurulan özel b�r yerd�r. Genell�kle logar kapaklarını şeh�rler de ve
semtlerde görmek oldukça mümkündür. Çünkü yağan yağmur ve karın b�r�kmes�ne logar kapakları engel oluyor.
Aks� b�r durumda sel g�b� sorunlar oluşab�l�r.

Del�kl� b�r yüzey�n�n olmasının yanı sıra üst tarafta b�r�ken suyun kanal�zasyona doğru aktarılmasına logar yer�
neden olur. Bu sayede zaman zaman tıkanma g�b� durumlar �le karşı karşıya kalınab�l�r. Böyle b�r durumda �se
Ayaş logar açma �şlem�n� uyguluyoruz. Ev, �ş yer� ya da farklı yapı alanlarında kullanılmakta olan atık su
g�derler�nden geçen logar yerler�n�n de k�ş�ler�n yanlış kullanımından dolayı tıkanıklık çok daha sık b�r b�ç�mde
gözlemlen�yor.

Ayaş Logar Açma İşlemler�nde Teknoloj�den Faydalanmak

Günümüzde kanal�zasyon g�der�ne ulaşım sağlamak �ç�n logar hatları kurulur. Logar hatlarında �se genell�kle
oluşab�lecek herhang� durumlarda lavabo ya da kanal�zasyon yer�nde meydana gelen tıkanıklık sorunları
görüleb�l�r. Böyle b�r durumda �se gerekl� olan en ac�l yöntem Ayaş logar açma �şlem� olur. Bu yöntemler �se daha
çok yen� gel�şm�ş teknoloj�k s�stemler sayes�nde ve üret�len robot mak�nalar sayes�nde yapılır. Tıkanıklığı �k�
aşamada �ncelemek mümkündür. B�r�s� bas�t olurken d�ğer� �se zor olab�l�r. Bu b�lg�ler doğrultusunda çeş�tl�
yöntemler uygulanarak logar açma �şlem�n� yürütüyoruz.

Ayaş Logar Tıkanıklığı Açma Nasıl Yapılır?

Öncel�kl� olarak sorunun bas�t ya da zor olduğunu anlamak �ç�n Ayaş logar açma olarak özel c�hazlar �le tesp�tler
yapılır. İşlem�n uygulanması �ç�n �lk etapta logar kapağı açıp ve logar kuyusuna �n�ş yaparız. Logar kuyusunun
nerede olduğunu b�lm�yorsanız bunun �ç�n farklı c�hazlar kullanarak kuyunun nerede olduğunu tesp�t etmek
gerek�r. G�der borusundak� tıkanıklık özel basınçlı su mak�neler�n�n kullanılmasıyla beraber açılab�l�r. Aynı
zamanda logar kuyularında meydana gelen çökme ve kırılma g�b� sorunlara karşı bell� başlı seçenekler bulunur.

Genell�kle kanal�zasyon hattında oluşan problemlerden b�r� de logar kuyusu dolum sırasında meydana gelen
göçüklerd�r. Bunun sebeb� �se daha çok yağmur ya da kar sularına dayanamamış olmasından kaynaklı olur.
Böyle durumlarda logar kuyusu kısa b�r zaman d�l�m�nde dolar ve c�dd� sorunlara neden olur. Logar borularındak�
açılmalar ve kırılmalar daha çok Ayaş logar açma sayes�nde �ş sırasında kameralı c�hazlar �le tesp�t ed�l�r. Zarar
gören boruların hemen değ�şmes� gerek�r. Kamera s�stem� sayes�nde gerekl� tesp�tler� yapıp en �y� şek�lde
kullanıma hazır hale gelmes�n� sağlarız.

Logar Tıkanıklığı Neden Olur?

Genell�kle logar tıkanıklığının en baştak� sebeb�nden b�r�s�, kanal�zasyon hattı sev�yes�n�n yanlış b�r b�ç�mde
döşenmes�nden dolayı olab�l�yor. Kanal�zasyon hattı �le logar uyum �çer�s�nded�r. Fakat y�ne de esk� zamandan
ber� k�ş�ler�n yanlış kullanımına bağlı olarak tıkanmalar oluşab�l�yor. Ayrıca dışarıdan �çer�ye gelen herhang� b�r
k�myasal madden�n logarın tıkanmasına ve böylece akmamasına sebep olab�l�r.

En çok da tıkanmalar günümüzde farklı üret�m yapan fabr�ka yerler�ne bağlı olarak zararlı k�myasalların gün
yüzüne çıkmasından kaynaklı olur. Böyle �ş yerler�nden kanal�zasyon �çer�s�ne akan maddeler logarların
tıkanmasına neden olab�l�yor. Bu g�b� durumlarda �se genelde Ayaş logar açma h�zmet� olarak yardımcı oluyoruz.



Logar Tıkanıklığına Sebep Olan Etmenler

Pek çok fabr�ka yer�nde zararlı k�myasal atıklar bulunur. Bu tür yerden kanal�zasyon �ç�ne akan maddeler rögar
kapaklarından geç�p o alanda b�r�kmeye neden olur. Kanal�zasyon borularının döşenmes� sırasında genell�kle
beton ve ç�mento g�b� malzemeler kullanılır. Fakat zaman �çer�s�nde bu borularda dökülmeler ve kırılmalar
meydana gel�r. Böyle durumlarda �se kopan parçalardan dolayı logar alan yer�nde b�r�k�mler oluşur. B�r�k�m ne
kadar fazla olur �se tıkanıklık meydana gel�r.

Logarların tıkanmasına neden olan b�r d�ğer öneml� etken �se g�derlere atılan eşyalardır. Bunlar �se daha çok saç,
kıl, tuvalet kâğıdı, kadın ped� ve bez g�b� şeylerd�r. Bütün �nşa ed�len yapıların her b�r�nde tuvalet bulunur.
Tuvaletler �ç�n k�rl� atıkların kanal�zasyona atılması �ç�n tes�sat g�derler� kanal�zasyona bağlanır. Su g�der�ne atılan
her maddeler sonucunda logar yer� tıkanab�l�yor. Bu tür sorunların halled�leb�lmes� �ç�n Ayaş logar açma olarak
en �y� h�zmet� s�zlere sunuyoruz. Bu b�lg�ler doğrultusunda f�rmamızı güvenle terc�h edeb�l�rs�n�z.
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