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Logar, b�nalar �çer�s�nde atılan atıkların toplandığı alandır. Bu alan b�r nev� yer altı deposu görev� görmekted�r.
Logarların tıkanması genel olarak b�l�nçs�z kullanım yüzünden oluşmaktadır. Logar �çer�s�nde b�r�ken atıkların,
d�rekt olarak çıkması gerek�r. Bu tarz atıklar �ç�n, mutlaka logar açma �şlem�n�n uygulanması gerekmekted�r.

Bel�rl� durumlarda kanal�zasyon s�stem�ne bağlı olarak çalışmaz. K�m� zaman bu atıklar fossept�k kuyusunda
toplanmaktadır. Fossept�k kuyuları, b�na yapılarının hemen yan tarafında yer almaktadır. Bu yerler, kanal�zasyon
görev� görmek üzere tasarlanır. İçer�s�ne b�nadan çıkan bütün g�der atıkları dökülür. Ancak kanal�zasyon altyapısı
�çer�s�nde, en öneml� rolü oynayan etmenlerden b�r� logardır.

Özell�kle tuvalet �çer�s�ne atılan bel�rl� maddeler bu duruma sebep olur. Ped, er�meyen tuvalet kâğıdı, mend�l,
plast�k ve benzer� sert atıklar tuvalet g�derler�n�, aynı zamanda da logarı tıkar.

Moloz, ç�mento veya toprak parçaları da logar �çer�s�nde zamanla katı hale gelen malzemeler arasındadır. Bazı
durumlarda aşınma veya yıpranma yüzünden logarlar çökmekted�r. Logar çökmes�n�n en büyük sebeb�, düzenl�
bakım yapılmamasıdır.

Logar tıkanıklıkları genel olarak çevrey� ve k�ş�ler� büyük b�r oranda rahatsız eder. İler� tıkanıklık durumlarında
logar �çer�s�nde b�r�ken p�s su ev�n veya b�nanın herhang� b�r yer�nde patlayab�l�r.

Bu patlama sonucunda k�ş�ler�n yaşam alanına su basab�l�r. Özell�kle bu p�s su basması hem kötü b�r kokuya
hem de �nsan sağlığı açısından r�sk taşımaktadır. Ayrıca �ler� durumlarda, patlamalar meydana geleb�l�r.

Kanal�zasyon �çer�s�nde, atıklardan kaynaklı yoğun b�r metan gazı oluşmaktadır. İler� tıkanıklıklarda metan gazı
yüzünden k�ş�ler zeh�rleneb�l�r. Su basması g�b� durumlarda k�ş�ler�n malları yüksek b�r oranda zarar göreb�l�r.
Böyle b�r problem yaşaması durumunda, mutlaka bu �şte uzman b�r f�rma tarafından destek alması
gerekmekted�r.

Logar Tıkanıklığına Ne Sebep Olur?

Logar açma �şlem� son derece zahmetl� ve öneml� b�r �şt�r. Logar özel b�r yapıdır. Logarlar b�naların, s�teler�n ve
özel yapıların atıklarının b�r�kt�ğ� b�r depo alanıdır. Bu alanı kuyu olarak da tab�r edeb�l�rs�n�z. Kanal�zasyon
yapısına logar son derece benzemekted�r. Ancak logar yapıları, kanal�zasyon yapılarından tamamen farklıdır.
Kanal�zasyonlar tamamen beled�yeye bağlıdır. Ancak özel mülklerdek� logar ve kanal�zasyon yapıları k�ş�lere
a�tt�r. Logar tıkanması son derece c�dd� b�r durumdur.

Genel olarak b�r logarın tıkanmasının en büyük sebeb�, sert b�r c�sm�n logar borusu �çer�s�nde kalması ve dışarıya
çıkmamasıdır. Bununla beraber logar �çer�s�ne g�ren yabancı c�s�mler, tamamen b�na �çer�s�nde yaşayan
k�ş�lerden kaynaklı oluşur. Tuvalet veya lavabo �çer�s�ne atılan atık maddeler, logar borularında tıkanıklığa neden
olur. Tuvalet ve logar tıkanıklığının en büyük sebepler�nden b�r�, atılan tuvalet kağıdıdır. Tuvalet kâğıdı su
�çer�s�nde er�mez. Genel olarak b�rçok k�ş� er�d�ğ�ne �nanır, ancak bu tamamen halk arasında b�l�nen b�r yanlıştır.

Genel olarak b�r logarın tıkanmasının en büyük sebeb�, sert b�r c�sm�n logar borusu �çer�s�nde kalması ve dışarıya
çıkmamasıdır. Bununla beraber logar �çer�s�ne g�ren yabancı c�s�mler, tamamen b�na �çer�s�nde yaşayan
k�ş�lerden kaynaklı oluşur. Tuvalet veya lavabo �çer�s�ne atılan atık maddeler, logar borularında tıkanıklığa neden
olur. Tuvalet ve logar tıkanıklığının en büyük sebepler�nden b�r�, atılan tuvalet kağıdıdır. Tuvalet kâğıdı su
�çer�s�nde er�mez. Genel olarak b�rçok k�ş� er�d�ğ�ne �nanır, ancak bu tamamen halk arasında b�l�nen b�r yanlıştır.



Logarın Yer� Bell� Olmadığında Ne Yapılması Gerekmekted�r?

Logarın yer�n�n bell� olmaması durumunda f�rmamız s�zler �ç�n özel b�r logar bulma yöntem� sağlamaktadır.
F�rmamız özel malzemeler ve aletler �le logarın olduğu alanı d�rekt olarak tesp�t etmekted�r. Bununla beraber b�na
veya yapı �çer�s�nde yer alan bütün logarları s�zler �ç�n tek tek tesp�t edeb�l�r�z.

Logar Açma İşlemler�nde Hang� Tekn�kler�n Uygulanması Gerekmekted�r?

Logar açma �şlem� son derece öneml� ve d�kkat �steyen b�r �şt�r. F�rmamız özel üret�lm�ş teknoloj�k c�hazlar
kullanmaktadır. Son teknoloj� aletler�m�z sayes�nde, kırmadan ve dökmeden özel b�r logar açma h�zmet�
sağlıyoruz.

Logar İçer�s�nden Kötü Koku Gelmes�

Logar kanalları �çer�s�ne atık yağlar, dışkılar ve sert c�s�mler b�r�kmekted�r. Bel�rl� b�r süre sonra atılan bütün
atıklar, logar tıkanmasına sebep olmaktadır. Özell�kle bel�rl� b�r süre sonra, logar �çer�s�nde b�r�ken atıklar ağır b�r
koku oluşturmaktadır. Bu g�b� durumlarda logar açma ve logar yıkama �şlem� yapılması gerek�r.

Rögar Kapağı Ned�r?

Rögar kapakları genel olarak halk arasında kanal�zasyon olarak anılmaktadır. Fakat logarlar, kanal�zasyon
�çer�s�nde oluşan sorunların alternat�f olarak düzelmes� �ç�n, kullanılan özel alanlardır. Bununla beraber şeh�r,
�lçelerde veya semtlerde bulunan rögar kapakları özell�kle aşırı su akışında, yağmurlarda veya kar yağışlarında
oluşab�lecek sel g�b� sorunları g�dermek amacıyla kullanılır. Rögar kapakları del�kl� b�r yapıya sah�pt�r.

Logar Tıkanıklığı Açma İşlem� Nasıl Uygulanır?

Logar açma �şlemler� genel olarak p�s su borularında oluşan veya kanal�zasyon �çer�s�nde oluşan tıkanıklığa,
benzer b�r tıkanıklık türüdür. Kanal�zasyonların tıkanması, fossept�k kuyularının tıkanması veya p�s su borularının
tıkanması g�b� logar tıkanıklığı da olab�lmekted�r. Bu g�b� durumların olması hal�nde k�ş�ler�n mutlaka logar açma
�şlem� alması gerekmekted�r. Bu �şlemler özel robotlar �le yapılmaktadır. İlk olarak bas�t b�r tıkanıklık mı yoksa zor
b�r tıkanıklık mı olduğunun bel�rlenmes� gerek�r. Bu g�b� b�r durumun bell� olması hal�nde, k�ş�ler�n farklı yöntemler�
terc�h etmes� gerek�r.

Öncel�kle bu sorunun çeş�d�n�n tesp�t� yapılması gerek�r. Bu �şlem genel olarak özel c�hazlar �le tesp�t ed�l�r. Bunun
�ç�n logar kuyusu açılır ve robot c�hazlar �le sorun tesp�t ed�l�r. Küçük sorunlar genel olarak yüksek basınçlı su �le
halled�l�r. Fakat çökme olması ve benzer� durumlarında olması hal�nde, farklı çözümler üret�lmekted�r.

Lagar Tıkanmasında Oluşab�lecek Sorunlar Nelerd�r?

Kanal�zasyon hatlarında oluşab�lecek en büyük problemlerden b�r� logar tıkanmasıdır. Logar tıkanması yanı sıra
logar kuyusu zaman �çer�s�nde dolab�l�r. Bu g�b� durumlar genel olarak aşırı yağmur, toprak dolması veya kar
yağışı sonucunda görülür. Özell�kle bu tarz b�r durumun meydana gelmes� hal�nde, logar kuyularının çevres�
çöker. Bu çökme �şlemler�nden sonra b�rçok farklı sorun yaşanab�l�r.

Kanal�zasyon hatlarının yanlış döşenmes�, logar tıkanıklığına sebep olab�l�r. Logarın sağlıklı kullanımı �ç�n,
mutlaka doğru b�r kanal�zasyon hattı yapılması gerek�r.

Kanal�zasyon hatları genel olarak logar s�stemler�yle eş b�r şek�lde yapılır. Ancak esk� yapılarda, sıklıkla logar
tıkanma durumu görülür. Aşırı k�myasal madde dökümü de, kanal�zasyon ve logar �çer�s�nde tıkanma



oluşmaktadır. Logar �çer�s�nde oluşan tıkanmalar, su taşmalarına sebep olab�l�r. Genel olarak fabr�ka g�b�
yapılarda sıklıkla, zararlı k�myasallar yüzünden logarlar yıpranmaktadır. Bu bölgelerde özell�kle logar kapaklarına
kadar k�myasal maddeler yüksel�r.

Ç�mento ve beton malzemeler �le yapılan kanal�zasyonlar �se, tıkanma konusunda sıklıkla sorun yaşayan
alanlardan b�r�d�r. Bel�rl� b�r süre sonra bu tarz yapılarda dökülme, aşınma ve kırılmalar görülür. Bu durumda
özell�kle çıkan parçalar, logar alanları �çer�s�nde b�r�kmekted�r. Görülen b�r�k�nt�ler, farklı şek�llerde logarı
tıkayab�l�r.

Logar �çer�s�ne g�den atıklar b�nalar �çer�s�nden g�tmekted�r. Atık suyun yoğun olması ve zamanla çamurlaşması
logar �çer�s�nde b�r�kmekted�r. Bundan dolayı mutlaka dönem dönem logar kuyuları �çer�s�nde tıkanıklık
oluşmaktadır. Logar boruları �çer�s�nde beton yapıdan �mal ed�len künk boruları bulunur.

Zaman �çer�s�nde aşırı suya maruz kalan künk boruları çöker. İçe çöken künk boruları, boruların çürümes�ne,
çatlamasına ve del�nmes�ne neden olur. Bununla beraber bütün borular basınca dayanamayarak çöker. Künk
borusunun çökmes�, logar tıkanmasına neden olur.

Logar Tıkanıklığı Açma İşlem� Nasıl Yapılmalı?

Logar açma �şlem�n�n mutlaka, uzman b�r f�rma tarafından yapılması gerek�r. K�ş�ler�n bu tıkanıklığı tek başına
yapması büyük b�r zarar can ve mal kaybına sebep olab�l�r. Logar tıkanıklığı �ç�n kullanılan malzemeler, tamamen
kanal�zasyon ve fossept�k kuyusu açma malzemeler�nden farklıdır. Logar açma �şlem� tamamen uzman k�ş�ler
tarafından yapılması gerek�r. F�rmamız logar açma �şlem� �ç�n, en yakın logar borusu �çer�s�nde kameralı
görüntüleme c�hazı koyar. Sonrasında �se logar �çer�s�ne kamera salınarak, logarın neden tıkandığı bel�rlen�r.
Kameralı c�haz genel olarak logar borusu dışından veya zem�n kat �çer�s�nden konulur. Logar kuyusu �çer�s�nde
bulunan bütün hat detaylı b�r şek�lde �ncelen�r.

Logarın tıkanmasının en büyük neden� tesp�t ed�l�r. Robot �le beraber bu tıkanıklık açılab�l�r. Robot c�hazının
ucuna, tıkanmaya neden olan c�sm� parçalayab�lecek özel b�r malzeme takılmaktadır. Robot c�hazının yayı zem�n
kat, bodrumdan veya logar borusu ağzından gönder�leb�l�r. Robot c�hazının yayı dönerek, tıkanıklığa neden olan
sert c�sm� parçalar.

Sonrasında �se parçalanan c�sm�, robot toplayarak dışarı çıkarır. Logar açma �şlem�nden sonra �se bütün logar
borusu �ncelen�r. Bu tarz �şlemlerden sonra logar borusunun tekrar �ncelenmes� oldukça öneml�d�r. Ek b�r problem
olması durumunda bu �şlem sayes�nde, d�ğer problemler rahatlıkla çözüleb�l�r. Logar tıkanıklığının b�r d�ğer
sebeb� �se, künk borusunun çökmes� olab�l�r. Bu g�b� durumlarda herhang� b�r şek�lde robot kullanılmaz. Künk
borusunun yer�nden çıkarılması, yer�ne yen�s� konulması gerek�r.

Bunun �ç�n boru üzer�nde bulunan zem�n kazınır. Sonrasında �se kazılan zem�n tekrar toprak �le kapatılır. Ayrıca
logar kapağı açılarak logar �çer�s�nde ek problemler var mı d�ye kontrol ed�l�r. Logar kuyusunun, aşırı atık
bulundurması hal�nde kuyu �çer�s�nde olan p�sl�kler tamamen tem�zlen�r. Atık alındıktan sonra logar kuyusunun
�çer�s� su �le yıkanır. Mutlaka logar kuyusunun �çer�s�n�n, �k� yılda b�r tem�zlenmes� gerek�r. Tem�zlenmeyen logar
kuyusu ve logar boruları tıkanab�l�r. Logar kuyusu tem�zl�ğ�, çevre ve �nsan sağlığı �ç�n son derece öneml�d�r.

Logar Tıkanıklığı Nasıl Tesp�t Ed�leb�l�r?

Genel olarak tuvalet �çer�s�nde veya logar çevres�nde kötü koku almanız durumunda, bu logar tıkanıklığına �şaret
eder. Bu tarz problemlerde mutlaka profesyonel b�r yardım alınması gerekmekted�r. Yanlış b�r �şlem, logar ve
kanal�zasyon g�derler�n�n daha kötü b�r şek�lde yıpranmasına yol açar.



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.

Bu daha çok mal�yet gerekt�ren b�r durumdur. Bundan dolayı mutlaka �lk fark ed�ld�ğ� an müdahale ed�lmes�
gerek�r. Aşırı tıkanmalarda borularında değ�şmes� gerek�r.

Sonrasında �se gerekl� bakımı veya onarımı yapılır. Özel kameralı c�hazlarımız sayes�nde s�zlere tamamen şeffaf
b�r tam�r ve onarım h�zmet� sunuyoruz. F�rmamızın sağladığı özel bakım h�zmet� sayes�nde, s�zlerde mal�yetl�
�şlemler yaptırmadan uygun f�yata logar bakımı yaptırab�l�rs�n�z.
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