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Özdoğan Grup olarak, noktasal kanal kaplama �şlemler� uzman ek�b�m�z �le yapılmaktadır.

Kısaca noktasal kaplama kanal�zasyon altyapılarında meydana gelen arızalardan dolayı kazı �şlem� olmadan
noktasal tam�r yapmaktır.

Yer altındak� boru yan� g�der s�stemler�nde oluşan kırıklar, çatlaklar buralarda su akıntısına sebep ver�r.

Kaçak bu su b�r�k�nt�ler�n�n engellenmes� aşamasında kullanılan yönteme noktasal kanal kaplama d�yoruz.

Kanal�zasyon s�stemler�n�n arızalarını g�der�rken özel görüntüleme robotları kullanıyoruz. Bu robotlar sayes�nde
kırmadan, zarar vermeden �sted�ğ�m�z onarım �şlem�n� kaplama �le yapab�l�yoruz. Bu yöntemler �le mevcutta
kullanıma devam eden altyapı borularının tamamen yen�lenmes�ne, değ�şt�r�lmes�ne gerek kalmaz. Böyle b�r �ş
hem çok mal�yet get�r�r hem de çevreye çok zarar ver�r. Daha az mal�yet �le robotlarımız noktasal olarak arızayı
tesp�t eder ve bu noktanın onarım �şlem�ne başlar.

Oluşan hasar eğer zamanında müdahale ed�lmezse daha ağır sonuçlar get�reb�l�r. Bu durumda yukarıda
bahsett�ğ�m�z g�b� altyapının tamamen değ�şmes� gerekeb�l�r.

Bu nedenle zamanında, per�yod�k olarak herkes kanal�zasyon bakımını yaptırmalı ve üzer�ne düşen� yapmalıdır.
Aks� halde altyapıdan sızan kötü sıvılar etrafa yayılır, kötü koku yayab�l�r ve yoldan geçen �nsanları ve d�ğer
canlıları tehl�keye de atab�l�r.

Yapılacak noktasal kanal kaplama yöntem�m�z �le borular önce �ncelen�r, hasarın yer� tesp�t ed�l�r ve daha sonra
robotlar �le kaplama �şlemler�ne başlanır.

Boruların �çer�s�nde �lerleyen robot 360° boyunca tarama yapar. Çatlak veya kırık varsa tesp�t eder.



360 derece kanal görüntüleme

Tesp�t ett�ğ� çatlakları onarmak �ç�n de özel b�r cam elyaf kullanarak boruları onarmaya başlar. Bu aslında en
ekonom�k çözümdür. Çünkü herhang� b�r kırma, dökme �şlem� gerekt�rmez. Altyapının değ�şmes�n�, boruların
tamamen yen�lenmes�n� gerekt�rmez. Daha büyük mal�yetler gelmemes� �ç�n tedb�r�n�z� önceden alın ve düzenl�
bakımlarınızı aksatmayın.

Yoğun traf�kl� otoyollarda, traf�ğ�n aksamaması �ç�n yol kazı çalışmaları kes�nl�kle �stenmeyen b�r durumdur. Çok
ac�l b�r durum olmadıkça kazı çalışması �stenmez ve kabul ed�lmez. F�rmalar bu sebeple kazısız onarım �şlemler�
yapmakta ve h�çb�r yere zarar vermemekted�r.

F�rmamız da aynı şek�lde en güven�l�r araçları sayes�nde hasar tesp�t ve sonrasında onarım �şlemler�
gerçekleşt�rmekted�r. S�z de �y� b�r f�rma �le çalışmak �stersen�z, kurumsal b�r f�rma olarak b�zler� terc�h
edeb�l�rs�n�z. F�rma konusunda kararsız �sen�z kolay seç�m yapab�lmen�z �ç�n, şu kr�terler� o ş�rketlerde
sorgulayab�l�rs�n�z;

F�rmanın başka f�rmalardan destek alıp almadığı,
F�rmadak� ağır araçlarının bakımları yapılıyor mu,
Beraber çalıştıkları müşter�ler�n yorumları var mı,
H�zmet esnasında ve sonrasında f�rmanın s�z�nle �let�ş�m�,
Yapılan hasar onarım çalışmalarında altyapıya zarar ver�l�yor mu,
İş sonrası etraf güzelce tem�zlen�yor mu.

Bu maddeler önems�z g�b� görünse de f�rmanın ne kadar profesyonel, t�t�z ve �ş�ne saygısı olduğunu ortaya koyar.
Bu özell�kler� yer�ne get�ren f�rma �le çalışab�l�rs�n�z. B�zler Ankara’da noktasal kanal kaplama konusunda uzman
b�r ek�p bulunduruyoruz. Arıza durumunda anında müdahale etmek �ç�n özel araçlarımız beklemeded�r. Sadece
s�zlere b�r telefon kadar uzağız. B�zler� aramaktan çek�nmey�n.

Kanal�zasyon Borusu Kaplaması ve Tam�r� İşlemler�;

Ankara kanal�zasyon borusu kaplaması ve tam�r� �şlemler� yetk�l� f�rması olarak, f�rmamız s�zlere sınırsız
h�zmet hacm� sunmaktadır. B�zlere her zaman web s�tem�z�n �let�ş�m kısmından ulaşab�l�r ve destek alab�l�rs�n�z.

B�l�yorsunuz k� altyapı çalışmalarında b�r kazı yapmak veya onarım �şlem�n� kırarak yapmak oldukça mal�yet
get�ren b�r �şt�r. Bu yüzden uygun f�yatlı kanal�zasyon borusu kaplaması ve tam�r �şlemler� b�z�m en öncel�kl�
hedefler�m�z arasındadır.



Kanal�zasyon Borusu Kaplaması ve Tam�r�
İşlemler�

Kanal�zasyon tam�r �şlemler� günlük hayatta ne kadar kolay görünse de, tamamen profesyonel b�r �şç�l�k
�stemekted�r. B�r b�nanın ana p�maş borusu hasar almış olab�l�r ve akan su olduğu g�b� toprağa karışab�l�r.

Böyle durumlarda b�naların temel� su alır ve zayıflamaya başlar. B�na duvarları zamanla nem alır ve nem� ev �ç�ne
de vereb�l�r. Yıpranan, çatlayan borular tam�r �ster. Kanal�zasyon borusu tam�r �şlemler�nde her borunun contası
olması gerek�r. Eks�k malzeme �le yapılan her adım sonuca varmayı zorlaştırır.

Büyük altyapı boruları kullanırken ağır araçlardan destek alınır. Özell�kle yer altına beton borular yerleşt�r�lecek
�se �nsan gücü buna yetmez ve araç desteğ� gerek�r. Bazen de büyük hasar alan altyapı s�stemler� komple
yen�lenmek �ster. Bu durumda kısaca b�r kanal�zasyon yen�den nasıl yapılır;

Baca den�len �lk betonlar zem�ne oturtulur.
Bacaların b�lez�kler� dışardan sıvanır.
Baca �çler�ne g�rmek �ç�n �çten merd�ven döşen�r.
Beton borunun bacaya g�rd�ğ� yer yan� büz, �çten sıvanır.
Borular b�rb�r�ne geç�r�lerek d�ğer bacaya kadar g�d�l�r.
Bütün borular teraz�de yan� yere paralel olmalı.

Döşemes� yapılan boruların dengelenmes� �ç�n sert taş parçaları �le desteklen�r. Daha sonra kanal�zasyon borusu
kaplaması �ç�n, baca ded�ğ�m�z del�kten �çer� g�r�lerek �ç kısım tamamen kaplanır. Bu �şlemler genell�kle çok
kalabalık b�r apartmanın g�derler�nde normald�r. Eğer altyapı çok hasar almışsa yukarıda bahsett�ğ�m�z baca, yan�
aslında menholden d�ğer menhole kadar �ç kaplama gerekeb�l�r.

Bütün bu �şlemler uzmanlık alanı gerekt�ren ve hassas b�r çalışma d�s�pl�n� �steyen �şlemlerd�r. Bu nedenle
dışarıda sıradan b�r ustadan h�zmet alımına g�tmey�n ve �ş�n�z� profesyonel ellere tesl�m ed�n. Bu noktada
kanal�zasyon borusu kaplaması ve tam�r� �şlemler� �ç�n, b�zler� arayab�l�r ve her zaman kal�tel� h�zmet alab�l�rs�n�z.

Kanal ve Boru Kaplama F�rmaları;
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Kanal ve boru kaplama f�rmaları olarak Ankara’da h�zmet veren f�rmamıza a�t �let�ş�m numaralarımızı, sayfanın
alt kısmında bulab�l�rs�n�z. Kanal kaplama h�zmetler� �ht�yacı, çoğu zaman borular �ç�nden g�den atık maddeler�n
g�derlere zarar vermes� sonucunda, boruların da zarar görmes� �le ortaya çıkar.

Yapılması gereken �şlem �se g�yd�rme �şlem� ded�ğ�m�z �çten boruların kaplanması ve böylece tam�r ed�lmes�d�r.

Kanal ve boru kaplama f�rmaları �le bu tam�r �şlem� yapılmazsa altyapı daha fazla zarar görür ve tamamen
patlayab�l�r. Sonuçta çökme meydana geleb�l�r.

İstenmeyen bu g�b� durumların meydana gelmemes� �ç�n hep�m�ze görevler düşmekted�r. Olaylar büyümeden,
g�derler daha fazla hasar almadan önce düzenl� olarak kontroller yapılmalıdır.

Kanal�zasyon s�stemler�ne en fazla zarar veren maddeler k�myasallardır. Bu maddeler hem plast�k altyapıya hem
de dem�r-metal altyapıya zamanla zarar vermekte ve korozyona uğramasına sebep olmaktadır.

Korozyona uğrayan altyapı da sürekl� dökülmeye başlamakta ve b�r süre sonra, çatlaklar meydana gelmekted�r.
Bacalar arasındak� borular s�yah koruge borular kullanılır ve esnek s�stemlerd�r. Esnekl�ğ� yüksek ve dayanıklılık
sev�yeler� �y�d�r.

B�naların kanal�zasyon tam�rler� yapılırken boruların eğ�m� aşağı doğru ayarlanmalı ve gelen sıvılar bu şek�lde
kanal�zasyon çukuruna aktarılmalıdır. Boruların üzer�ne atılacak toprak yumuşak olmalıdır. Sert taşlarla doldurup
altyapıya tekrar hasar ver�lmemel�d�r. Suyun ger� tepmemes� �ç�n bu �şlem doğru olarak yapılmalıdır. Kanal
kaplama f�rmaları arasında Ankara’da h�zmet veren f�rmamız, uzman ek�b� �le bütün altyapı onarım �şlemler�nde
s�zlere h�zmet vermekted�r.

Kanal kaplama h�zmet� veren çok fazla f�rma bulunmamaktadır. F�rmamız Ankara’da hızlı çözümler get�rmekle
b�rl�kte Türk�ye’n�n her yer�ne h�zmet vereb�lmekted�r. Bu donanıma sah�p araçlarımız, ve alanında uzman
personel�m�z bulunmaktadır. Bu nedenle sadece Ankara’da boru kaplaması ve tam�r� �şlemler� değ�l, farklı �llerde
�sen�z de b�zlerden destek alab�l�rs�n�z.



Eğer tamamen boruların değ�şmes� gerek�rse, apartman ve da�reler�n kanal�zasyon hatlarında, menhol duvarları
arasındak� bağlantılar �lla beton olması gerekmemekted�r. B�nalarda, evlerde çok aşırı b�r kalabalık yok �se
apartmanlarda bu yöntem kullanılab�l�r.

Tak�p ed�lmed�ğ� takt�rde altyapı tamamen çökeb�l�r ve ac�l b�r durum ortaya çıkab�l�r. Bu �stenmeyen durumlar
karşısında uzman b�r ek�p olan b�zlere, her zaman danışab�l�r ve b�zlerden da�ma h�zmet alab�l�rs�n�z. Numaranızı
rehber�n�ze kaydetmen�z� ve ac�l b�r durum olmasa b�le bakım �ç�n b�le b�zler� arayab�l�rs�n�z.

Kanal Kaplama ve Boru Tam�r�;

Ankara kanal kaplama ve boru tam�r� h�zmet� �ç�n b�zler� arayab�l�r ve 7/24 destek alab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon kaplama �şlem� ne kadar erken yapılırsa �ler�de meydana gelecek masraflar ve arızalar o kadar
azalmış olur. Per�yod�k bakımların da b�r yerde amacı budur. Hem problem�n büyümes�ne engel olmak hem de
kırmadan tam�r yapılab�lmes� �ç�n ortam hazırlamak. Altyapının en�nde sonunda tıkanacağını, aşınacağını veya
korozyona uğrayacağını hesaba katarsak, yapmamız gereken bu hasarların m�ktarını en aza �nd�rmekt�r. Bu
sebeple kanal kaplama ve boru tam�r� �şlem�nde en öneml� madde, önceden bakımları veya kontroller� tam olarak
yaptırmaktır.

Menholler arasında b�rb�rler�n�n bağlantılarını �çten kaplama yapmanın faydaları;

Çevreye ver�lecek zararı önler,
İnsanların yaşamını tehd�t edecek hususları kaldırmış olur,
Korozyonun artmasını engeller,
İler�de masrafların artmasını önler,
Boruların sağlığını korumasına yardımcı olur.

Kanal kaplama ve boru tam�r� yaparken öneml� olan kısım dışarıda hal�hazırda devam eden h�zmetler�
aksatmamaktır. Örneğ�n traf�k aksamamalı, çevreye zarar vermemel�d�r. Arıza meydana gelen kanalın tam�r� �ç�n
çatlaklar, kaymalar, kırılan borular �y�ce �ncelenmel� ve en az zararla sorun çözülmel�d�r. Onarma �şlem� �ç�n



borular �ç kısımdan tamamen, boşluk kalmayacak şek�lde kaplanır. Burada en fazla yardımı olan c�haz özel
robotlardır. Kameralara sah�p olab�len bu robotlar �le altyapı �çer�s�ndek� çatlaklar, tam�r �steyen bölgeler tesp�t
ed�l�r. En uygun kaplama yöntem� �le tam�r �şlem� tamamlanır.

Esk�yen ve sızdırmazlık özell�ğ�n� zamanla kaybeden kanal�zasyon hatlarını korumak �ç�n, �çten kaplama yapmak
zorunda kalıyoruz. Bunun en güzel kârı boru s�stem�n� değ�şt�rmeden, yen�lemeden onarımı tamamlamaktır. Aks�
halde b�r sürü �ş gücünün yanında mal�yet de oldukça artmaktadır.

Noktasal Kazısız Boru Kaplama;

Noktasal kazısız boru kaplama �şlemler� olduğu kadar kanal�zasyon kapağı tam�r� de çok öneml�d�r. Çünkü yol
ortalarında veya kenarlarında yapılmış olan kanal�zasyon kapakları eğer onarılmazsa, değ�şt�r�lmezse çevreye
büyük zararlar vereb�l�r. En başta b�r ağır taşıtın o nokta üzer�nden geçmes� araca büyük zararlar vereb�l�r.
Noktasal kazısız boru kaplama �ç�n �se, özel robotlarımız �le kazısız �şlemler tamamlanmaktadır.

Boru ve kanalların görüntüleneb�lmes� �ç�n �lla da altyapı �ç�ne �nsan g�rmes� gerekmez. Bu �ş �ç�n özelleşt�r�lm�ş
robotlar sayes�nde 360 derece hareketl� kameralar �le boruların durumu çek�lmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Sorunun nereden kaynaklandığı bu şek�lde net olarak tesp�t ed�leb�lmekted�r. Kazısız boru kaplama h�zmet �ç�n
kullanılacak robotlarda olması gereken özell�kler;

Robotun b�r kamerası olmalıdır.
360° kayıt alab�lmel�d�r.
Su geç�rmez yan� sızdırmaz robot olmalıdır.
Robotun per�yod�k bakımları aksatılmamalıdır.
Robota herhang� b�r hava çeş�d� basıldı �se kontrol ed�lmel�d�r.

Kanal�zasyon �çer�s�ne gönder�lecek robotlar su geç�rmemel�. Aks� takt�rde robot arıza ver�r ve onu yer altından
çıkartmak oldukça zor hale geleb�l�r. Bunlar dışında robotun her türlü fonks�yonu kontrol ed�lmel� ve çalışmayan
aksam varsa yer altına gönder�lmemel�d�r.

Kamera görüntüler�, robot yer altında �ken anlık olarak tak�p ed�l�r ve buna göre robota yön ver�l�r. Eğer �ş�n�
tamamladı �se ger� döndürülmel�d�r. Kanal�zasyon hattında sadece arızalı kısımları değ�l, örneğ�n boruların
eğ�m�n�, daralma varsa daralma m�ktarını bel�rleyeb�l�rler. Hat üzer�ndek� çatlak m�ktarının uzunluğunu
bel�rleyeb�len bu robotlar �le gerçek değerler kayıt altına alınır.

Noktasal kanal tam�r� �şlem�ne kısm� tam�r de den�leb�l�r. 100mm �le 1000mm arasındak� boru çaplarında f�rmamız
kanal kaplama kontrolü yapmakta ve oluşan hasarları onarma �şlem� yapmaktadır. Robotlar �le yapılan bu onarım
�şlemler� oldukça ekonom�kt�r. Çevreye zarar vermez ve normal yaşamı engellemez. Profesyonel k�ş�ler
tarafından yapılmayan hasar g�derme �şlemler� s�stem�n daha fazla tıkanmasına yol açab�l�r. Yanlış yerler�n
tıkanması neden�yle altyapı tamamen tıkanab�l�r.

Neden Kazısız Kanal Kaplama;

Neden kazısız kanal kaplama öner�l�r? Kanal�zasyon g�derler� zamanla yıpranır, dolar, tıkanır. Bu durum aslında
normald�r. Çünkü ülkem�z bazı dönemlerde aşırı yağış alır ve bu yağışlar b�r sürü atığı da beraber�nde get�rerek
altyapı s�stem�ne taşır. Bunlar ne kadar akıp g�tse de zamanla tıkamaya başlar. Sonuçta borular dolar, taşar,
kırılır veya çatlar. Böyle durumlarda kazısız kanal kaplama �şlem� gerekmekted�r.



Hem mal�yet hem çevre dostu olması neden�yle kırmadan kanal kaplama ve tam�r h�zmetler� bu yüzden öne
çıkmaktadır. Robotlarımıza yüklenen özel k�myasal maddeler �le boru �çler�ne özel kaplama �şlem� gerçekleşt�r�l�r.
Menholler�n düzgün yapılandırılmaması, arızalarının g�der�lmemes� de kanalların tıkanmasına sebep
vereb�lmekted�r. Aşırı gelen yağışlar menhol �çler�nde hasarlar meydana get�reb�l�r. Ya da den�z sev�yes� altında
kalan menholler gerekl� �şlemler yapılmadığında sızdırmaya ve hasar almaya başlar. Altyapının stab�l
çalışab�lmes� �ç�n menholler de sağlam olmalıdır. Etrafında b�r�ken sular önü açık şek�lde boru s�stem�ne
aktarılmalıdır.

İç hatlarda b�r�ken p�sl�kler, yağlar zamanla sağlığımızı kötü etk�lemeye başlar. Bu boru hatları tem�zlenmezse,
bakımı yapılmazsa gün geçt�kçe daha da tıkanır ve �nsanların sağlığını tehd�t eder hale geleb�l�r. B�zler de kazısız
kanal kaplama h�zmet� vererek bu soruların önüne geçmektey�z. Amacımız m�n�mum mal�yet �le sorunlarınızı
çözmekt�r. Eğer kazısız kanal kaplama h�zmet� almak �stersen�z, Ankara’da terc�h edeb�leceğ�n�z en �y�
f�rmalardan b�r� b�z�z. B�zlere her an danışab�l�r ve sorularınızı sorab�l�rs�n�z.

Kanal Kaplama ve Boru Kaplama F�yatları;

Kanal kaplama ve boru kaplama f�yatları çok araştırılan b�r konudur. F�rmamız s�zlere en uygun f�yatları
sunacaktır. B�zlere �let�ş�m kısmından ulaşab�l�r ve f�yat alab�l�rs�n�z. Yaptığımız onarım �şlemler�nde altyapının
esk�s�nden daha �y� olacağına garant� ver�yoruz.

Her arıza durumunda yapılacak �şlemler aynı olmadığından buradan net b�r f�yat vermek doğru olmaz. Durum ve
şartlara göre hang� aracı kullanacağımız, kaç �şç� göndereceğ�m�z, kaç saat üzer�nde çalışacağımız
değ�şmekted�r. Bu nedenle kanal kaplama f�yatları değ�şkenl�k göstermekted�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.

Şunu bel�rtmel�y�z k� yaptığımız onarım �şlemler� robotlarla tesp�t ed�l�p yapılmaktadır. Bu nedenle mal�yet
konusunda şüphen�z olmasın. Kırmadan boru kaplama f�yatları bu nedenle uygun olacaktır. B�zler� aramaktan ve
destek almaktan çek�nmey�n. İşç�l�k mal�yetler�n�n düştüğü bu onarım �şlem�nde daha az sayıda ek�p �le
maks�mum sonuç çıkarmaktayız. Herhang� b�r kazı yapılmadan ve �nsan gücü azaltılarak yaptığımız hasar tesp�t
çalışmalarında en ekonom�k h�zmet ver�lmekted�r. S�zler de f�rmamız �le çalışmak �stersen�z 7/24 b�zler�
arayab�l�rs�n�z.

Ankara kanal kaplama ve boru kaplama f�yatları araştırıyorsanız doğru adrestes�n�z. En özel araçlarımız �le olay
yer�ne zamanında müdahale eden ek�b�m�zle, sorunlarınıza çözüm get�r�yoruz. Menhol arızalarından altyapı
tıkanıklıklarına kadar bütün arızalarınıza bakıyoruz.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/noktasal-kanal-kaplama/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/noktasal-kanal-kaplama/

