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V�danjör ned�r kel�mes� ve köken� Fransızcadan gel�r. Fransızca (VIDANGEUR) boşaltıcı sözcüğünden alıntıdır.
Bu h�zmet santr�füj pompasıyla b�rl�kte, �ç�nde bulunan emme gücü �le atık suları tem�zlemes�, p�s su ve tıkanıklık
yaratan maddeler� tahl�yes�nde kullanılır. Aynı zamanda �ç�nde bulunan tanka, bu atıkları doldurup boşaltma
�şlemler�n� sağlayan, özel üret�lm�ş araçlardır.

V�danjörler fossept�k kuyuları �çer�s�nde b�r�kt�r�lm�ş olan, b�r takım �nsanı atıkların çek�lmes�nde kullanılır. Ayrıca
büyük şeh�rlerde oluşmuş lağım tıkanıkları g�b� kalıplaşmış k�rler� açmak �ç�nde kullanılır.

Özell�kle ülkem�zde �nsan nüfusunun artması �le b�rl�kte, faal�yet ve kullanım oranları da artmış bulunmaktadır.
İnsan yoğunluğundan dolayı oluşan atıkların tahl�ye ed�lmes�nde, y�ne v�danjör araçları devreye g�rer.

Sanay� yapılarının ve sanay�leşmen�n yaygınlaşması, bununla b�rl�kte endüstr�yel �şletmeler�n her alanda faal�yet
göstermes�, bu �şletmelerde ürünler�n üret�lmes� sonrasında, oluşan atıkların tahl�ye ed�lmes� zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. İnsanların yaşadığı b�nalarda, kamu b�nalarında, özel sektöre bağlı b�nalarda olmak üzere, her alanda
p�s su tes�satı bulunmak zorundadır.

P�s su atıklarının aktarıldığı kanal�zasyon s�stemler�, kanal�zasyon s�stem� bulunmayan yerlerde kullanılan
fosept�k çukurları, kuyularında b�r�ken atıkların tem�zlenmes�nde ve sondaj faal�yetler� net�ces�nde oluşan su
kalıntılarının vakumlanması, şebeke s�stemler�ndek� tıkanıklıklar g�b� her türlü atıkların tem�zlenmes� �şlemler�nde,
v�danjörler kullanılır.

V�danjör Neden Oluşur ve Nasıl Çalışır?

V�danjörler çalışmak �ç�n bazı ek�pmanlara �ht�yaç duyar. Genell�kle v�danjörler �çer�ğ�nde b�r emme borusu, em�ş�
kolaylıkla sağlayan santr�füj pompa bulunur. Ayrıca büyük şeh�rlerdek� atıkları kısa vade de depolamaya yarayan
tanklar hal�nded�r. V�danjör neden oluşur nasıl çalışır sorusu �se şu şek�lde anlatılab�l�r; V�danjör b�r emme
borusu yardımıyla sıvı �le temasa geç�r�l�r. Ardından santr�füj pompanın yarattığı em�ş gücüyle, tanklarını
doldurma �şlem� yapar. V�danjörler�n b�rçok kullanım alanı vardır.
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Genell�kle �şlemlerde santr�füj pompası �le b�rl�kte em�ş gücü sağlayarak çalışır. Böylece büyük şeh�rler�n
kanal�zasyon hatlarında oluşan tıkanıklıkları g�der�r. Daha küçük yerleş�m alanları veya kırsal alanlarda bu
�şlemler, santr�füj pompası �le b�rl�kte fossept�k kuyularını boşaltmak �şlem�nde kullanım sağlar.

V�danjör İht�yacı Neden Olur?

Şeh�rler�n �ç�nde yer alan kanallarda çeş�tl� sıvı ve çamur atıkları oluşur. Oluşan bu çeş�tl� sıvı ve çamur atıklarını
b�r pompa yardımıyla �le b�rl�kte tanker s�stem�ne depolama �şlem�n� sağlamak amacıyla v�danjör �ht�yacı doğar.

V�danjörler �lk zamanlarda madenler�n �ç�nde yer alan çamurları transfer etmek �ç�n kullanılıyordu. Fakat
günümüzde v�danjörler, pek çok alanda kullanılıyor. Genell�kle şeh�rlerde b�r�ken çeş�tl� atıkların transfer�nde �şlev
görüyorlar.

V�danjör Çalışma S�stem� Ned�r?

V�danjör çalışma s�stem� ned�r d�ye bakarsak b�rçok s�stem� vardır. Çalışma alanlarında b�r�ken çeş�tl� çamur ve
b�rçok atıkları tem�zlemeye yarıyor. Kanal ve benzer� şebeke s�stemler�nde oluşan tıkanıklar tem�zlen�r. Sondaj
çalışmalarında kalan ve b�r�ken su kalıntılarını vakumlanır. Şeh�rlerde ya da düzenl� b�r kanal�zasyon s�stem�
olmayan yerlerde, atıkların kontrollü b�r b�ç�mde tem�zlenmes�nde kullanılır. V�danjörler�n b�r �şlev� de tem�z su
transfer� de yapab�lmes�d�r.

Endüstr�yel Atıkların Tem�zlenmes� İş�nde V�danjörün Rolü Ned�r?

Ülkem�zde, farklı sektörlere yönel�k ekonom�k faal�yetler�n yürütülmekted�r. Bunlardan b�r�, endüstr�yel alanda
üret�m gerçekleşt�ren fabr�kaların, üret�m sırasında ve sonrasında �nsan sağlığını etk�leyecek, çevreye bıraktığı
zararlı atık maddeler vardır. Sıvı türü atıklar, fabr�kalarda bell� çukurlar �çer�s�nde b�r�kt�r�l�r.

Özell�kle k�myasal alanda üret�m gerçekleşt�ren fabr�kalarda, k�myasal atıkların depolandığı yerlerde �nsan sağlığı
ve çevren�n korunması �şlemler�n öneml�l�ğ� gerekl�d�r. Bu g�b� yerlerde atık b�leşenler�n çevreye yayılması, hem
çevre açısından olumsuz r�skler oluşturduğu g�b�, hem de �nsan sağlığını tehd�t edecek düzeye gelecekt�r. Bu tür
durumların oluşmaması �ç�n, endüstr�yel atıkları ve k�myasal atıkların depolandığı çukurlardak� sıvı ve sıvı türü
atıkların, bell� per�yotlarda tahl�ye ed�lmes� gerek�r. Endüstr�yel atıkların tahl�yes�, v�danjörler yardımıyla
yapılarak güvenl� b�r şek�lde uygun yerlere taşınması sağlanır.

İnşaat Alanlarında V�danjörün Kullanımı;

Ülkem�zde son yıllarda �nşaat sektöründe baş döndürücü gel�şmeler yaşanmaktadır. İnşa ed�lecek yapının
n�tel�ğ�ne bağlı olarak, bazen 1 yıla kadar devam eden �nşaat �şler� bulunur.



Bu süre zarfında yağmur, kar ve dolu g�b� olumsuz hava koşullarından kaynaklı olarak, �nşaat alanlarında sular
b�r�k�r. Bu sular, �nşaat �şlemler�n�n devam etmes�n� engelleyeceğ�nden dolayı, kısa sürede bu sorunun çözülmes�
gerek�r. Bazı durumlarda �se hava koşullarının meydana get�rd�ğ� olumsuz durumlar, sel felaketler�nde ya da aşırı
yağış sırasında, atıkların �nşaat alanına g�rmes�yle çalışma tamamen durma noktasına gel�r.

İnşaatın devam edeb�lmes� �ç�n, v�danjörler kullanılarak bu tür atıklar ya da �nşaat alanında b�r�ken suların
boşaltılması tamamlanarak, �nşaat çalışmalarına devam ed�lmes� sağlanır.

V�danjör Özell�kler� ve Farklılıkları Nelerd�r?

V�danjör özell�kler� arasında b�r� de teleskop�k em�ş boğumlu v�danjör aracı vardır. Bu teleskop�k em�ş boğumlu
v�danjörler�n görev�, şeh�r kanallarında yer alan fossept�k çukurlarında b�r�ken, k�rl� atıkların teleskop�k em�ş
boomlu �le açılması �şlem�d�r. Ayrıca teleskop�k em�ş boomlu v�danjörler�n güçlü vakum s�stemler� vardır. Sah�p
olduğu bu güçlü vakumlama s�stem� �le b�rl�kte basınçlı hava sağlar.

Bu basınçlı hava sayes�nde tıkanıklık oluşturan atıkları, s�stem�nde sah�p olduğu hazneye vakumlar. Son olarak
tank �çer�s�nde yer alan basınçlı hava �le b�rl�kte, dışarıya havayı ve suyu aynı anda pompalayarak tıkanmaları
g�der�r.

V�danjörler�n Faydaları Nelerd�r?

B�rçok nedenden dolayı çevrede oluşan k�rl� atıkların tem�zlenmes�nde v�danjörlere �ht�yaç duyulur. Böylece çevre
k�rl�l�ğ�n� önlen�r. Şeh�rlerde yaşayan �nsanların, daha tem�z b�r hava teneffüs etmes� sağlanmış olur. Genell�kle
fossept�k kuyularında oluşan bu �nsan� atıkların tem�zlenmes�, oldukça zor b�r �şlemd�r.

Ülkede nüfus yoğunluğu fazla ve şeh�rleşme yaygın olduğundan dolayı, büyük oranda k�rl� atıklar b�r�k�r. Evler�n
borularından veya başka yerlerden oluşan lağım tıkanıklıkların g�der�lmes� de gerek�r. K�rl� atıklar büyük şeh�rler�n
sokaklarında, �nsanların yaşadığı b�na veya müstak�l evlerde bulunan g�der kanallarında toplanır. Bunların
tıkanması sorunu çeş�tl� sebeplerle oluşab�l�r. Bu tıkanıklık sorunlarını en kolay v�danjör araçları çözmekted�r.
V�danjörler�n faydaları nelerd�r sorusunu bu şek�lde yanıtlayab�l�r�z.

V�danjörlere Neden İht�yaç Duyulur?

V�danjörler�n tüm ürünler� ve çeş�tler�, tıkanan kanalların açmak �ç�n özel olarak tasarlanmıştır. İçer�ğ�nde sah�p
olduğu emme gücü yüksek ölçekl� borusu vardır. Ayrıca s�stem�nde bulunan depolama alanı �le tıkanan kanallar
�ç�n, çözüm üret�r ve uygular.



V�danjör sadece tıkanan kanallar �ç�n çalışmaz. İnsanlar genell�kle b�rçok alanda v�danjör desteğ� alab�l�rler.
Fabr�kalar, doğa olayları ya da başka sebeplerden oluşan k�myasal atıklarının taşınması �ç�nde kullanılır. Bunun
�ç�n genell�kle fabr�kalar v�danjör desteğ� alırlar. Büyük �nşaat �şler�nde de b�rçok malzeme ve atık oluşur. Bundan
dolayı �nşaat alanlarında bulunan ve toplanan atıklarında tem�zlenmes� gerek�r. V�danjörler �nşaatların
�lerlemes�n�n devam etmes�n� engelleyen büyük su b�r�k�nt�ler�n�n çek�lmes� �ç�n de kullanılır.

V�danjörler�n Çalışma Mekan�zmaları Nasıldır?

V�danjör araçlarının arka kısımlarında yer alan büyük depoları �le b�rl�kte, atıkları, zararlı k�myasallar �le dolmuş
kuyuları ve kanal�zasyonları açmak �ç�n de kullanılır.

Genell�kle �şlemler�n olduğu yerler�n büyüklüğü veya küçüklüğüne göre, değ�ş�k ölçüde borular vardır. Bu
boruların en yararlı �şlev�, büyük kanal�zasyonları ve kuyular �çer�s�nde yer alan p�s atıkları tem�zlenmes�d�r.

V�danjörler�n Çalışma Alanları Hang� Bölgelerd�r?

Genell�kle büyük �nşaat alanlarında bulunan suların çek�m�n� sağlar. Ayrıca büyük fabr�kalardan oluşan k�myasal
atıkları tem�zlerler.

V�danjörler genell�kle �ç�nde yer alan depolarına göre büyüklük ve küçüklük olarak ayrılırlar. Küçük v�danjörler
genell�kle daha ufak kanal�zasyonların tıkanmasında kullanılır. Ayrıca kanal açma g�b� �şlemlerde kullanım
sağlanırken, büyük v�danjörler de fabr�ka atıklarının tem�zlenmes� ve bu atıkların taşınmasında kullanılır.

V�danjör Kullanım Alanları ve İşlemler� Nelerd�r?

V�danjör kullanım alanları ve �şlemler� nelerd�r d�ye bakacak olursak, b�rçok farklı özell�klere sah�p ve gen�şt�r.
V�danjörler çoğunlukla kanal�zasyon ve fossept�k kuyularının tıkanıklığı durumlarında �ht�yaç duyulur. Ayrıca
v�danjörler tıkanık alanları açma �şlemler�n�n yanı sıra, atık su tes�sler�nde kullanımı yapılan, çamurların transfer�
aşamasında da kullanılır.

V�danjörler genell�kle tıkanık olan kanal�zasyon ve fossept�k kuyularını açarak, çamur transfer� yapmasıyla
fabr�kalar tarafından terc�h ed�l�r. Fabr�kalar b�rçok alanda üret�m yaparlar. Ve yaptıkları bu üret�mler sonucunda
b�rçok k�myasal atık çıkarırlar.

V�danjör Kullanımı İle Neler Önlen�r ve Hang� Sorunlar Çözülür?

Önlem� alınmadığı veya tem�zlenmed�ğ� sürece bu k�myasal atıkların b�l�nçs�z b�r şek�lde doğaya atılır. Bunun
sonucunda doğa ve �nsanlar bundan en çok zarar görenler olur. V�danjör kullanımı �le neler önlen�r hang� sorunlar
çözülür? Fabr�kalar bu k�myasal atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak �sterler. Atıklardan kurtulmak, doğaya ve
�nsana zarar vermemek �ç�n, v�danjör yardımı alırlar.

Genell�kle ülkem�zde b�rçok altyapı sorunları vardır. Kullanım alanları çok gen�ş olan v�danjörler, alt yapı
sorunlarında da kullanılır.

V�danjörler�n Kullanım Tal�matı Nasıldır, Nasıl Uygulanır?

V�danjörler�n b�rçok kullanım tal�matı vardır. Genell�kle eğ�t�m alınarak kullanımları öğren�l�r. Bazı yerler de
beled�ye �le b�rl�kte sert�f�kalı eğ�t�mler ver�lmekted�r. Düzgün kullanılmayan veya s�stem�ne uyulmadan kullanılan
bu mak�neler, sorunu çözmek yer�ne sorun yaratab�l�rler. Eks�k uygulanan yöntemler �le sorun ortadan kalkmaz ve



sürekl� yen�len�r. Kanal�zasyon ve fossept�k kuyularında tıkanıklıklar, bazı katı c�s�mler�n g�derlere atılması
sonucunda oluşur. Bundan dolayı atıklar borulara sıkışır ve orada kalır. Bu katı c�s�mler� çıkarmak �ç�n, v�danjör
aracında yer alan santr�füj pompa devreye g�rer. Bu pompa tıkanıklığın olduğu suyun veya gen�ş borunun �ç�ne
sokulur, em�ş gücü sayes�nde, haznes�nde bulunan tanka atıklar çek�l�r, böylel�kle tıkanıklık açılmış olur.

V�danjör pompalarının �çer�s�nde genell�kle b�r çark bulunur. Bu çark su �le temas ett�kten sonra oluşan enerj� �le
b�rl�kte çalışır. Bu pompalar �ç�nde yer alan çarklar, çoğunlukla tıkanıklığı oluşturan k�rl� atıkları oldukları yerden
çekerek, büyük deposuna gönder�r ve transfer ederek tıkanıklığı açar. V�danjör pompası sayes�nde açılan
kanal�zasyon veya fossept�k kuyuları, tem�zlenerek normale döner.

V�danjörler Hang� Tıkanıklıkları Açmak İç�n Kullanılır?

Sokaklarda yer alan kanal�zasyon veya fossept�k kuyuları, aşırı yağış sonrası taşar. Bazı zamanlar da müstak�l
ev, apartmanlar veya bahçelerde bulunan g�derlerden de taşma g�b� durumlar olab�l�r. V�danjörler hang�
tıkanıklıkları açmak �ç�n kullanılır? Genell�kle; kanal tem�zlemede, kanal�zasyon tıkanmalarını açma da, logar
tem�zleme de, fossept�k kuyularının tıkanmasını aşamasında kullanılır. Bu �şlemler çoğunlukla �ncelenmes� �ç�n
de v�deo kaydı yapılır.

Bu �şlemler de son s�stem araçlarla b�rl�kte gerçekleş�r. Bu kayıtlar ve �zlemeler sonucunda oluşan küçük
sorunlar, tesp�t ed�len her türlü tıkanıklık durumu kısa sürede g�der�l�r ve tem�zl�k �şlem� gerçekleş�r.

V�danjörler�n en öneml� özell�ğ� bazı kum, çamur b�r�k�nt�ler�n� vakum gücü �le tem�zlemes�d�r.

V�danjör H�zmetler� Nelerd�r?

V�danjör h�zmetler� nelerd�r sorusunun cevabı b�rçok k�ş� tarafından merak ed�ld�ğ�nden, detaylı olarak bu
sorunun cevabı �zah ed�lmel�d�r. Küçük t�p, orta t�p ve büyük t�p olmak üzere 3 grup �çer�s�nde sınıflandırılan
v�danjör çeş�tler�, �şlevler�ne göre terc�h ed�l�rler.

Atık su taşımacılığı,
Sıvı atık taşımacılığı,
Evsel ve endüstr�yel atıkların toplandığı kuyuların tem�zlenmes� �şlemler�,
Kanal�zasyon s�stem�nde oluşan tıkanıklıkların açılması,
Arıtma tes�s� tem�zleme,
Komb�ne h�zmet,
Kuka tem�zl�ğ�,
Dökme atık tem�zleme,
Tehl�kel� ya da tehl�kes�z atık taşımacılığı,
Kanal�zasyon baca tem�zl�ğ�,
Fosept�k çukuru boşaltma.

V�danjör h�zmetler� �çer�ğ�ne bakacak olursak genel olarak şunlardır:

Kanal ve kanal�zasyon tıkanıklığı açma �şlemler�nde kullanma,
Fabr�ka arıtma, atıkları tem�zleme ve transfer etme,
K�rl� sular, yağmur suları ya da taşan suların çek�m�,
Atıklardan veya d�ğer yerlerden oluşan yağ kuyularının tem�zlenmes�,
Fossept�k çek�m� �le b�rl�kte atık tem�zlenmes�,



Fossept�k kuyularının �ç tem�zl�ğ� ve yen�den normale döndürülmes�,
Apartmanlarda, müstak�l evlerde veya d�ğer konutlarda yer alan evsel atıkların g�der�lmes�,
Otel ve restoranlarda oluşan k�rl� atıkların tem�zlenmes�,
Tıkalı kanal açma ve tem�zleme �şlemler�,
B�rçok sebeple çökmüş ya da yen� kanal�zasyon hatlarının üret�m� ve uygulanmasında kullanılır.

V�danjör araçları �le bel�rt�len h�zmetler yapılarak, b�rçok öneml� sorun ortadan kaldırılır. Farklı alanlarda
kullanılab�len bu araçlar, bel�rt�len h�zmetlere �lave olarak, tank tabanlarında b�r�ken çamur türü tortuların
çek�lmes�, anaerob�k aşılama çamuru tem�n� g�b� �şlerde yapılab�lmekted�r.

Yerleş�m yerler� ve sanay� bölgeler�nde sıklıkla v�danjörlere �ht�yaç duyulur. Atık altyapı s�stem�n�n kurulmadığı
b�rçok alanda, atıkların tahl�ye ed�lmes� �şlemler� �ç�n, her zaman v�danjör h�zmet�nden yararlanılır.

Afetlerde V�danjörler�n Görevler�
V�danjör Seç�m�nde Neye D�kkat Ed�lmel�d�r?

Sel felaketler�nde, depremlerde, çevre felaketler� ve olağanüstü hallerde v�danjörler kurtarma görev� de
görmekted�r. Örneğ�n; k�myasal atıkların bulunduğu fabr�ka ortamlarında, olağanüstü b�r durumda tehl�kel�
atıkların çevreye yayılarak ortamı k�rletmes�, bu atıkların tem�z su kanallarına ulaşmadan transfer ed�lmes� çok
öneml�d�r. V�danjörler bu g�b� durumlarda kullanılarak, olası büyük tehl�keler�n önüne geç�lm�ş olunur. Ayrıca
toprak kayması g�b� olaylarda da destek amaçlı olarak, v�danjörler kullanılır.

V�danjör seç�m�nde neye d�kkat ed�lmel�d�r; özell�kle hassas olan b�rçok noktaya d�kkat ed�lmel�d�r. Genell�kle
v�danjörler�n çek�m kuvvet� ve kal�tes� yüksek olmalıdır. Buna bağlı olarak, �nsan� atıkların yok ed�lmes� �le b�rl�kte
çevre k�rl�l�ğ� oluşmaz. V�danjörler özell�kle büyük b�r hacme sah�p, b�rçok �şlem� yapab�len ve tam donanımlı
olmalıdır. Kısaca komb�ne v�danjör araçları terc�h ed�lmel�d�r.

V�danjör H�zmet� Toplu Alanlarda Neden Terc�h Ed�l�r?

V�danjör h�zmetler�n�n b�rden çok kullanıldığı yerler vardır. V�danjör h�zmet� toplu alanlarda neden terc�h ed�l�r?
Genell�kle büyük şeh�rlerdek� yer alan lağım ve logar tıkanıklığını açmakla beraber, resm� kurum ve kuruluşlar,
konut, �ş yer�, fabr�ka veya büyük tes�slerde kullanılab�l�r. Sağanak hal�nde yağan yağmurla b�r�ken su
b�r�k�nt�ler�n�n tem�zl�ğ�nde kullanılır. Kanal�zasyon �nşaatında, yen�lenmes�nde ve tem�zl�ğ�nde de kullanılır.

Eko t�p v�danjör (1)

Eko t�p v�danjör (2)



Eko t�p v�danjör (3)

Eko t�p v�danjör (4)

Eko t�p v�danjör (5)

Eko t�p v�danjör (6)

Yüksek deb�l� sürekl� vakum �steyen endüstr�yel yerler�n tem�zl�ğ�nde kullanılır. F�rma �çler�nde oluşan bazı
k�myasal sıvıların taşınmasında kullanılır. Evsel ve endüstr�yel atıkların tem�zlenmes�nde kullanılır. B�r�ken zararlı
ve sağlıksız atık su depolarının boşaltılmasında kullanılır. Restoran veya yemek yerler�nde ya da motorlu taşıt
yerler�nde oluşan, atık yağ havuzlarının tem�zl�ğ�nde kullanılır.



Tankların kapas�teler�ne göre v�danjör çeş�tler� küçük boy, orta boy ve büyük boy olmak üzere üç grup altında
sınıflandırılır. V�danjörler, taşıyab�ld�ğ� sıvı kapas�tes�ne göre gruplandırılır. Küçük v�danjörler, özell�kle büyük
v�danjörler�n sığmadığı dar sokaklarda terc�h ed�l�r.

Küçük v�danjör, 5 tona kadar hacme sah�pt�rler. Orta boy v�danjör sıvı taşıma kapas�tes�, 5 �le 10 ton arasındadır.
Günümüzde b�rçok yerde en fazla rastlanılan ve kullanılan v�danjör türü, orta gruptak� v�danjörlerd�r. Büyük boy
v�danjörler�n �se, tank hac�mler� 10 tondan fazladır. Bu v�danjörler, genell�kle maden ocaklarında kullanılır.

Farklı Alanlarda Kullanılması; Genel olarak kullanılan d�ğer yerler de şöyled�r:

Evsel atık suların taşınmasında ve tem�zl�ğ�nde kullanılması.
Endüstr�yel yerler de oluşan atık suların taşınmasında kullanılır.
Fossept�k tanklarının boşaltılması g�b� �şlemlerde kullanılması.
Atık su depolama tanklarının boşaltılmasında ve tem�zlemede kullanılır.
Tank tabanlarında b�r�ken çamurların çek�lmes� ve tem�zl�ğ�nde kullanılır.

V�danjör H�zmet� Veren Yerler ve İşlevler� Nelerd�r?

Genell�kle bu h�zmetler �ç�n kullanıcıların, terc�h edeb�leceğ� tonajdak� v�danjörler bulunur. Bu h�zmet� veren
f�rmalar, v�danjör f�rması olarak adlandırılır. V�danjör h�zmet� veren yerler ve �şlevler� nelerd�r? Bu f�rmalar
genell�kle okul, fabr�ka g�b� büyük alanların tem�zlenmes� h�zmet� ver�rler. Ayrıca fabr�ka atıklarının tahl�ye
ed�lmes�nde, tıkanan kanalların açılmasında, fossept�k çukurlarının boşaltılması ve tem�zleme �şlemler�nde
h�zmet ver�r.

V�danjörler çoğunlukla büyük şeh�rler de yer alan kanal�zasyon s�stemler�nde, tıkanıklıklara sebep olan ve buna
yol açan kum ve çakılları tem�zler. Ayrıca ayrıştırması zor olan katılaşmış yağlarla b�rl�kte, oluşan bazı fossept�k
atıkların tem�zlenmes� �şler�nde kullanılır.

V�danjörler bünyes�nde ayrıca kuka v�danjör h�zmetler� taşıyor. Bunlar genell�kle yüksek teknoloj�l� kanal yıkama
araçlarıdır.

V�danjör H�zmet�nde Kuka Ned�r, Nasıl Kullanılır?

V�danjör kanal tem�zleme aracı olmak �le b�rl�kte, komb�ne kanal açma ve tem�zleme aracı f�losu g�b� h�zmetler de
ver�l�r. V�danjör h�zmet�nde Kuka ned�r, nasıl kullanılır? Bu h�zmetler ve kullanımlar şu şek�lded�r. Genell�kle
tem�zlenmes� zor ve tıkanıklığın açılması �sten�len kanalların �ç�ne yüksek basınçlı su ver�l�r. Kanal�zasyon
tıkanıklığı durumlarında bunları açma ve tem�zleme g�b� �şlemlere ver�len h�zmetlerd�r.



Bu �şlemler de genell�kle kuka aracı kullanılır. Kuka araçları kanal çeperler�ne yapışır. Böylece kanal çapını
daraltır. Sonrasında tıkanıklık yaratan veya düzenl� su akışını engelleyen durumları ortadan kaldırılır. Bu araçlar
ekonom�k ve küçük boyutları sah�pt�r. Özell�kler�nden dolayı büyük şeh�rlerdek� altyapı çalışmalarında kullanılır.

Kuka aracının arkasında yer alan s�stem �le b�rl�kte kanala b�r hortum uzatılır. Sonrasında kanala uzatılan bu
hortumla tazy�kl� su ver�l�r. Ver�len bu su �le b�rl�kte tıkanıklık g�der�l�r. Ayrıca v�danjör kuka araçlarının üzer�ne
monte ed�lm�ş olan, su tankının hacm� vardır. Bu ek�pmanlar, taşıtın d�ng�l ve azam� yük ağırlığına göre üret�l�r.

Şeh�rlerde düzens�z yapılaşma da yoğun yağmur sularından kaynaklanan, sel baskınları ve taşmalar oluşur. Bu
da zamanla suların b�r�kmes� �le b�rl�kte, atıkların kanal�zasyon hattına sürüklenerek, kanalların tıkanmasına
neden olur. Bu kuka aracı da tüm tıkanıklığı açmada kullanılır.

V�danjör Kuka Uygulama Alanları Nelerd�r?

V�danjör kuka araçları uygulama alanları şöyled�r:

Kanalların ve boru hatlarının h�drod�nam�k tem�zl�ğ�n�n yapılmasında.
Yağmur suyu kanallarının h�drod�nam�k tem�zl�ğ�nde.
Yüksek basınçlı yüzey tem�zl�ğ�nde.
Yüksek basınçlı endüstr�yel tem�zl�klerde.
Her türlü atıkların tahl�yes�n de ve tıkanıkların g�der�lmes�nde etk�n rol oynar.

V�danjör Aletler�n�n ve Araçlarının Tekn�k Özell�kler� Nelerd�r?

V�danjör aletler�n�n ve araçlarının tank ön ve arkası genell�kle, kal�tel� sacdan bombel� olarak üret�l�r.
Böylece hortum tanka geç�r�lerek �çten ve dıştan kaynak ed�lecek şek�lde yerleşt�r�lm�şt�r.
V�danjör tankının akışa engel olmaması açısından, kal�tel� sac türler� ve bombel� dalgakıranlar kullanılmıştır.
V�danjör tanklarının alt kısımlarına bel�rl� aralıklar �le b�rl�kte, sehpa ayaklar yapılır. Böylece aracın şases�ne
esnek bağlantılar monte ed�lm�şt�r.



V�danjör tanklarının arka kısmına genell�kle, 50 cm g�b� tahm�n� çaplarda p�stonla b�rl�kte açılır-kapanır
kapaklar yapılmıştır.
Tankların arka aynasında yer alan alt orta ve üst sev�yey� görmek amacıyla, b�rkaç adet dışa bombel� camlar
yapılmıştır. Bu camlara gözetleme penceres� olarak b�l�n�r.
V�danjör araçlarında yer alan tankların, genell�kle dış yüzey� kullanılır. Ayrıca dış yüzeylere �k� kat astarlanıp
boyanmış şek�lded�r.
Tankların genell�kle gövdeler� bell� aralıklarla b�rl�kte, çember destek elemanları �le güçlend�r�lm�şt�r.
V�danjör araçlarında çoğunlukla hortum dolapları bulunur.
Ayrıca v�danjör araçlarında döner lamba bulunur.
V�danjör araçlarında mutlaka gece aydınlatma lambası bulunur.
Vakumlama �şlem� �ç�n em�ş ve basınç hortumları bulunur.
V�danjör araçlarında el yıkama deposu da bulunur.
V�danjör araçlarında dezenfekte tankı bulunur.
Vakum metres� de vardır.
Paçalık ve çamurluklar da bulunuyor.
Klapel� em�ş süzgec� de vardır.
Ayrıca bazı �ht�yaçlar �ç�n malzeme dolabı vardır.

V�danjörler�n Kullanıma Bağlı Çeş�tler� Nelerd�r?

V�danjörler�n kullanıma bağlı b�rçok çeş�tler� bulunur. V�danjörler�n g�derek artan kullanım alanları vardır. Bundan
dolayı üret�len ve h�zmet veren v�danjör mak�neler� de oldukça farklı çeş�tlere sah�pt�r. Genell�kle �ht�yaca ve
kullanım alanlarına göre değ�ş�rler. Şeh�rler de ve kırsal alanlarda v�danjörlere duyulan �ht�yaç, her geçen gün
artmıştır. Gereks�n�mler� daha �y� karşılaması �ç�n, gel�şen teknoloj� �le yen� özell�kler eklenm�şt�r.

V�danjör seçenekler�, yapılacak olan �şe bağlı olarak değ�şkenl�k göster�r. Ayrıca v�danjörler�n kullanım amacına
göre seç�l�r. Bu sebepten v�danjör çeş�tler� kend� aralarında farklılıklar göster�r. Standart t�p v�danjör, kaset t�p
v�danjör ve teleskop�k em�ş boomlu v�danjörler olmak üzere b�rçok çeş�d� vardır.

Altyapı çalışmalarında tem�zl�k özell�ğ�n�n dışında tem�z su taşımada h�zmet� de ver�r. Bu özell�kler bağlı olarak,
v�danjörler�n türler� ve fayda sağladığı alanlar şu şek�lde kategor�ze ed�l�r:

CD T�p v�danjör,
Eko t�p v�danjör,
Kaset t�p v�danjör,
M�n� t�p v�danjör,
Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör.

V�danjörler Çeş�tler�ne Göre Nerede Kullanılır?

Kullanım çeş�tler�ne göre ve amaçlarına göre de boyutları değ�şeb�len v�danjörler vardır. Bunlar genell�kle
kanal�zasyon tıkanıklıklarında, cadde ve sokaklardak� logar kanalları tıkandığında, toplu konutlarda kullanılan ve
küçük olarak terc�h ed�len çeş�tlerd�r.

Genell�kle sanay� t�p� alt yapı tıkanıklıklarında kullanılmak üzere daha çok �şlev� ve �şlevsel olan komb�ne ya da
kuka v�danjörler bulunuyor. V�danjör çeş�tler�n�n her alanda kullanıldığı �ç�n, üret�mler� de oldukça fazladır.



V�danjörler�n Şeh�rlerde Çözdükler� Problemler Nelerd�r?

V�danjörler�n şeh�rlerde çözdükler� problemler nelerd�r; oluşan atıkların yarattığı problemler� çözerler. Böylece atık
suları ve tıkanıklıkları çözümler.

Şeh�rler de veya kırsal alanlar da genell�kle kanal�zasyona bağlı olmayan ev ya da v�lla t�p� alanlar da vardır.
Böyle yerler de g�derler ve fossept�k çukurlarında tıkanmalar oluşur. Bu alanların kalıcı hasarlara uğramaması
�ç�n, hemen müdahale etmek gerek�r.

Standart M�n� T�p V�danjör;

Genell�kle türler� �ç�nde bas�t ve kullanımı kolay v�danjör çeş�tler�ndend�r. Kullanım alanları genell�kle ev ve
�şyerler� g�b� alanlardır. Bu alanlarda yer alan atık ve k�rl� suların çek�lmes�nde kullanılırlar. Aynı zamanda suyun
transfer ve tahl�ye ed�lmes�nde kullanılır. Standart m�n� t�p v�danjör genell�kle küçük t�p v�danjör olarak da
adlandırılır.

M�n� T�p Komb�ne V�danjör (1)

M�n� T�p Komb�ne V�danjör (2)

M�n� T�p Komb�ne V�danjör (3)

Bu v�danjör �le b�rl�kte fossept�k çukurlarındak� ve kanallarda yer alan atıklar vakumlayarak tem�zlen�rler. D�ğer
türlerden bu aracın depolanab�leceğ� atık m�ktarı daha düşük olur. Fakat rahat kullanım �mkânı sağlamakla
b�rl�kte, prat�kl�ğ� açısından en çok terc�h ed�len araçlar arasındadır.

Teleskop�k Em�ş Boomlu V�danjörler;



Teleskop�k em�ş boomlu v�danjörler de şu şek�lded�r: Teleskop�k em�ş boomlu v�danjörler, d�ğer türlere göre
daha kullanışlı ve �şlev� çok olan v�danjör çeş�d�d�r.

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (1)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (2)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (3)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (4)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (5)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (6)



İçer�s�nde yer alanı teleskop�k boomlu �le b�rl�kte vakumlama yapar. Aynı zamanda su pompalama �şlev� de görür.
Bu v�danjör türler� genell�kle b�rçok alanda kullanılır.

Kaset T�p V�danjörler;

Kaset t�p v�danjörler de en çok kullanılan v�danjör çeş�tler�nden b�r�s�d�r. Kaset t�p v�danjörler genell�kle kanal
açma aracı şekl�nde kullanılır. Hemen hemen oluşan tüm tıkanıklarda, sadece kanal açma �şlem�nde kullanılan
araçlardandır. İçer�ğ�nde yer alan özell�ğ�, tıkalı alana hava pompala. Sonrasında bu �şlem y�ne hava yoluyla
b�rl�kte çek�lerek, tem�zleme şekl�nde devam eder.

Kaset T�p V�danjör (1)

Kaset T�p V�danjör (2)

Kaset T�p V�danjör (3)

Genell�kle tem�z su taşımak �ç�nde kullanılan öneml� araçlardan b�r�d�r. Kaset t�p v�danjörler �ç�nde bulunan tankın,
yüksek basınçlı kanal açma hortumu bulunur.



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 hortum fossept�k çukurlarının �ç�ne gönder�l�r, sonrasında hava veya su pompalanmaya başlanır. Kaset t�p
v�danjörler �çer�s�nde tem�z su yıkama ve tem�z su transfer� g�b� özell�kler taşır.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/v�danjor-ned�r/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/vidanjor-nedir/

