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Çoğu k�ş� �ç�n kanal�zasyon boru onarımı yapmak ve üstel�k bu boruları sökmeden tam�r edeb�lmek oldukça
zordur. Öncel�kle kanal�zasyon ned�r bundan başlayalım. Kanal�zasyon; ev, �ş yerler� ve sanay� ortamlarındak�
kullanım dışı kalan atık suların ulaştırılması gereken kaynaklara g�tmes�n� sağlayan s�stemlerd�r. Genell�kle bu
atık sular arındırma �şlem�ne tab� tutulur. Bu süreçte suların veya yağmur sularının akıp g�tt�ğ� yer altındak�
s�stemlerd�r. Önceden bu kanallar betondu ancak günümüzde artık betonun aşınması söz konusu olduğundan
plast�k kanallar kullanılmaya başlanmıştır.

Modern kanal�zasyon �şlemler� oldukça karmaşık görünür ve genell�kle özel b�r ev veya da�ren�n tuvaletler� zaman
zaman kanal�zasyon boru onarımı gerekt�r�r. Bu onarım gereks�n�mler� genell�kle kırılma, çatlama g�b� durumlarda
suyun eve taşması neden�yle meydana gel�r. Tuvalet veya banyo g�derler�n�n tıkanması veya bu g�derler�n
borularının çürümes� ve �şlev�n� kaybetmes� de profesyonel b�r f�rmaya �ht�yaç duyacağınız anlamına gelmekted�r.
Arızanın sebeb�n� anlamak �ç�n b�le b�r yetk�l� ve bu �şten anlayan k�ş�n�n gel�p gerekl� ön �ncelemey� veya hemen
onarılab�l�r durumda �se onarması gerekmekted�r. Bu konuda Özdoğan Tekn�k olarak b�zlere her zaman ulaşab�l�r
ve destek alab�l�rs�n�z.

Özetlemek gerek�rse ev/da�re �ç�ndek� borularda kanal�zasyon sorunları şunlardan kaynaklanab�l�r;

Kırılmalar,
Çatlamalar,
Tıkanmalar,
Altyapıdak� eğ�m hataları.

Yukarıda bahsett�ğ�m�z kanal�zasyon boru onarımı ve sorunları sadece karşınıza ev �ç�nde çıkmaz. Karşı karşıya
olduğunuz problem�n kaynağı dış boru hatlarından kaynaklanıyor olab�l�r. Ve bunu s�z�n b�reysel olarak anlamanız
çok zordur. Anlık meydana gelen tıkanmalarda genell�kle k�ş�ler�n attığı atık maddeler veya eşyalar buna sebep
olab�l�r. Kanallarda veya kanalın toplandığı alanda meydana gelen b�r tıkanma s�z�n ev�n�ze kadar gel�r ve
suyunuzun g�tmemes�ne sebep olur.

Kanal�zasyon Boru Onarımında Kullanılan Malzemeler;

Genell�kle kanal�zasyon boru onarımında kullanılan malzemeler standarttır. Boruların tam�r� yan� sökme takma
�şlemler� pahalı b�r �şt�r. Boru onarımı ve sorunları �le karşılaşmamak �ç�n tasarımını �y� b�lmek ve anlamak gerek�r.

B�r kanal�zasyon s�stem� �ç ve dış kanal�zasyon s�stemler� olarak �k�ye ayrılır. Drenaj s�stem� ded�ğ�m�z kanallar
�çerde yan� yer altında bulunurken arıtma s�stem�ne varan kısım �se dışarıda kalır. Ev �çler�nde genell�kle
kullanılan boru hatları �k� kısma ayrılır;

Yatay borular
D�key borular

İç tes�sat hatlarında kullanılan yatay borular genell�kle 50mm çapında olurken d�key olarak kullanılanlar b�nanın �ç
boşluğundan veya havalandırma boşluğundan dışarı çıkmak �ç�n kullanılır ve çapları 110mm’ye kadar uzanab�l�r.
Bu drenaj s�stemler�n�n boru hatlarında kullanılan malzeme genell�kle plast�kt�r ve PVC olarak adlandırılır. PVC’ler
b�rçok konuda kolaylık sağlar. Kolay kes�leb�l�r, ağırlığı azdır, yüksek mukavemette ve pürüzsüz olduğundan
kanal�zasyon tam�r �şlemler�nde rahatlıkla kullanılır.



Plast�k altyapı s�stemler�n�n onarımı kolay g�b� görünse de bütün s�stem� sökmek gerekeb�l�r. Bu nedenle onarım
�ç�n b�zler� arayab�l�r ve her zaman destek alab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Boru Tam�r�nde D�kkat Ed�lecek Hususlar;

Ev şartlarında kanal�zasyon boru tam�r�nde d�kkat ed�lecek hususlar nelerd�r d�ye düşünüyorsanız, bunu
yapab�lmek �ç�n öncel�kle yukarıda bahsett�ğ�m�z arıza türler�nden hang�s�ne sah�ps�n�z, bunu tesp�t etmel�s�n�z.
Karşılaştığınız arıza eğer b�r sızıntı �se, evde veya odanızda hoş olmayan b�r koku oluşur ya da bunun sebeb�
borularda meydana gelen b�r sızıntı olab�l�r. Bunu tesp�t etmek �ç�n, b�nanın bütün hattını b�lmen�z ve gezmen�z
gerekeb�l�r.

G�zl� b�r sızıntıyı bulmanız ve tam�r etmen�z bu nedenle oldukça zor olab�l�r. Özdoğan Tekn�k olarak verd�ğ�m�z
onarım h�zmetler� �ç�n b�zler� her zaman arayab�l�r ve destek alab�l�rs�n�z.

Eğer kend�n�z evde boru hatlarını onarım �şlem� yapmak �stersen�z klas�k yöntemlerden b�r� olan kelepçeler �le
çatlak olan veya sızıntı yapan yer� geç�c� olarak durdurab�l�rs�n�z. Uzun ömürlü kanal boruları maalesef b�r süre
sonra yıpranab�l�r, yırtıklar oluşab�l�r ve sızdırmazlık özell�kler�n� kaybedeb�l�r. Bu durum genelde dem�r dökme
borularda meydana gel�r. Bas�tçe b�r sızıntıyı engellemek �ç�n;

B�r dolgu malzemes�,
Özel kol� bant,
Eğer dem�r malzeme �se soğuk kaynak.

Kullanab�l�rs�n�z. Doldu malzemes�n� b�r bandaj �le sarab�l�r ve akıntıyı bu şek�lde geç�c� olarak durdurab�l�rs�n�z.
Bu �şlemler hatasız yapıldığında s�z� uzun süre bu dertten kurtarab�l�r.

Eğer bütün sorunlarınızın sebeb� yanlış b�r kanal döşemes� �se bu durumda h�zmet alımı yapmanız gerek�r.
Çünkü genell�kle özel ş�rketlere ver�len altyapı �şler� d�kkats�z �şç�l�kler sebeb�yle kötü sonuçlanmaktadır.
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