لوله بازکنی سعادت آباد شبانه روزی و تضمینی
دردسرهای ناشی از گرفتگی لوله هرگز تمام شدنی نیست .مخصوصاً زمانی که قرار نیست خود ما هم نکات ساده
را رعایت کنیم .یکی از مهمترین دالیل گرفتگی لوله فاضالب حمام ،چرک و مو می باشد .هر جایی که مو باشد
گرفتگی آن لوله ها انکار ناپذیر است .موها وقتی به داخل لوله ها می روند و به مرور زمان روی هم انباشته می
شوند ،یک حالت توری مانند ایجاد می کند که مانع از عبور آب و آلودگی ها می شود .در نتیجه به مرور چرک
و کثیفی و سایر مواد ریز در این تله ی توری گیر می افتد و مسیر مسدود می شود .برای در آوردن اشیاء قیمتی
.هم می توانید روی ما حساب کنید از توالت
برای باز کردن این نوع گرفتگی ها روش های مختلفی وجود دارد .اما اگر فکر می کنید گرفتگی چندان شدید
لوله بازکنی شهرک نیست می توانید قبل از هر کاری خودتان چندین روش متداول لوله بازکنی خانگی که در
آموزش داده شده است ،را امتحان کنید .در صورتی که موفق به بازکردن لوله نشدید می توانید با ما تماس غرب
.بگیرید

لوله بازکنی فوری
سعادت آباد که در منطقه  2شهرداری تهران قرار گرفته است یکی از مهمترین مناطق واقع در شمال غرب تهران
محسوب می شود .این محله از شرق به بزرگراه چمران و از شمال تهران به کوی فراز ،از شمال شرق به اوین و از
شمال غرب به فرحزاد تهران وصل می شود و همین دسترسی عالی سبب شده است که بتوانیم شعار لوله بازکنی
.فوری در سعادت آباد را داشته باشیم و سرویسکاران را در کوتاه ترین زمان ممکن به محل اعزام کنیم

استفاده از فنر در لوله بازکنی
روش کار انواع فنر لوله بازکنی به این صورت است که با استفاده از پیچ های مخروطی که به سرفنر معروف
هستند و در نوک فنر وجود دارد ،مواد زائد و اضافی که باعث گرفتگی لوله شده اند را به درون چاه هدایت می
کند .یکی دیگر از مزیت های استفاده از فنر لوله بازکنی این است که به دلیل حرکت دورانی که دارد باعث می
شود تمامی موادی که به عنوان رسوب به دیواره لوله ها چسبیده اند ،از لوله جدا شده و به اصطالح راه لوله باز
.می شود
انواع فنر لوله بازکنی بیشتر برای باز کردن گرفتگی چاه توالت ایرانی و فرنگی استفاده می شود که توصیه می
کنیم در زمان استفاده از آن برای باز کردن چاه توالت فرنگی بسیار دقت کنید ،زیرا به دلیل تیز بودن نوک فنر،
.امکان آسیب رسیدن به جداره توالت فرنگی وجود دارد

فنر زدن روش مرسوم و متداول بین تمام لوله بازکنی ها شده است .یعنی تمام لوله بازکنی ها می توانند از این
:روش استفاده کنند .اما تفاوتی که میان این شعبه از لوله بازکنی موسوی با سایر شعبات وجود دارد عبارتند از
.پرسنل ما  30دقیقه بعد از تماس شما در محل حاضر خواهند بود



.کارشناسان ما در رعایت نکات بهداشتی و کار تمیز مهارت زیادی دارند
.ایمنی جزو شروط اول کار ما است





.در بازکردن لوله توسط فنر ،اعتبار ما است سال ها تجربه ی کارشناسان لوله بازکنی آیت اهلل کاشانی



در استفاده از فنر یک نکته بسیار مهم وجود دارد .چون فنر وسیله ای است که با سرعت زیادی در لوله ها پیش
می رود اگر لوله بازکن به کار خود مسلط نباشد ،ممکن است بعد از چند بار فنر زدن عالوه بر اینکه لوله ها باز
نشد ،بلکه منجر به شکستن لوله ها از داخل شود .مسئله ی اصلی این است که بعد از رفتن سرویسکار ،شما تصور
می کنید که لوله ها باز شده و با خیال راحت آب را باز می کنید .در حالی که این لوله عالوه بر اینکه باز نشده
بلکه یک خروجی دیگر پیدا کرده و آب از مسیر دیگر که درست نیست خارج می شود .نتیجه این اتفاق ،این است
که بعد از مدتی می بینیم که دیوار نم داده است و معلوم می شود که لوله از جایی شکسته است .برای اینکه هیچ
.کدام از این مشکالت سلسله ای پیش نیاید ،باید قبل از تماس با لوله بازکنی حداقل از کار آن ها مطمئن باشید
ماجرا به اینجا ختم نمی شود و باید تمام دیوارها و یا کف را باید شکافت و تخریب کرد تا محل شکستگی را پیدا
کرد و بعد از آن باهزینه های باالیی باید همه آن ها را مجدد ساخت .البته این اتفاق در صورتی است که ،لوله فقط
از یکجا شکسته باشد .در غیر اینصورت قصه سر دراز دارد .برای ممانعت از چنین اتفاقاتی باید قبل از تماس با
لوله بازکنی حداقل در مورد ایشان مطالعه کوتاهی داشته باشید .ما با چند صد پرژه ی موفق فنر زدن درست و
.نیز می تواند برای شما مفید باشد لوله بازکنی ستارخان .سالم ،توانسته ایم اعتماد همشهریان را به خود جلب کنیم

انواع فنر لوله بازکنی
فنر لوله بازکنی انواع مختلفی دارد .می توان انواع فنر را به دو دسته تقسیم بندی کرد که یکی مربوط می شود به
طول فنر و دیگری به سری های فنر .در مورد اول فنرها در اندازه های مختلفی وجود دارد .که متخصص فنر
و دیگر شعبات با توجه نوع گرفتگی لوله و طول لوله ها تصمیم می گیرد که از زنی لوله بازکنی شهرک ولیعصر
کدام نوع استفاده کند .گاهی اطالعاتی که شما به فرد لوله بازکن می دهید نیز در این نتیجه گیری تاثیر خواهد
داشت .تشخیص این مسئله مهم است چون اگر برای بازکردن لوله های بلند از فنر کوتاه استفاده کند ،احتمال زیاد
کار بی نتیجه خواهد ماند .اگر هم از فنرهای با طول زیاد برای لوله های کوتاه استفاده کند نیز ممکن است لوله ها
بخاطر فشار فنر آسیب ببیند.

انواع سر فنر لوله بازکنی

همیشه یک درمان برای همه دردها جوابگو نیست و باید برای هر مشکلی ،درمان و چاره ای متناسب با آن پیدا
کنیم .بحث اصلی در این قسمت از مقاله در مورد انواع سر فنر لوله بازکنی و کاربردهای آن است .به عنوان مثال
سرفنری که برای باز کردن چاه توالت استفاده می شود با سر فنر لوله بازکنی مخصوص چاه آشپزخانه یا سینک
متفاوت است .برای اینکه بهتر با روش های لوله بازکنی آشنا شوید و در این موارد ،افراد سودجو از بی اطالعی
شما سوءاستفاده نکنند ،انواع سرفنر را ذکر می کنیم
سر فنر نیزه ای

این سر فنر به دلیل مدل ظاهری آن که شبیه نوک نیزه است ،به مدل سرفنر نیزه ای معروف است .کاربرد آن برای
رفع گرفتگی لوله هایی است که با اجسامی سخت مانند ماسه و خاک که سفت شده اند ،است
سرفنر لوله بازکنی اسیدی

نوشته شده است ،با وجود مقاالت متفاوتی که در مورد موارد مربوط به لوله بازکنی از جمله لوله بازکنی شهران
همه می دانیم که درون لوله های فاضالب توالت مواد اسیدی و شیمیایی وجود دارند که باعث خوردگی اجسام
می شود .به همین دلیل برای باز کردن گرفتگی لوله توالت به یک سرفنر نیاز است که در مقابل این خاصیت
مقاومت داشته باشد که سر فنر اسیدی این خاصیت را دارد
سرفنر لوله بازکنی الماسی

اگر گرفتگی لوله به وسیله مصالح ساختمانی باشد ،بهترین گزینه استفاده از سر فنر الماسی است .چرا که این مدل
که از محکم ترین و بهترین سر فنرها محسوب می شود ،برای خرد کردن اجسام سخت و آجر یا سنگ درون چاه و
.در کل رفع گرفتگی لوله ها به وسیله اجسام سخت مناسب است
سر فنر لوله بازکنی میله فنری

زمانی که طول لوله گرفته شده خیلی زیاد باشد ،از این سر فنر برای اتصال دو فنر به یکدیگر استفاده می کنند
سرفنر لوله بازکنی مدل چاقویی

همانطور که از اسم آن مشخص است این خاصیت را دارد که پارچه و یا الیافی را که درون لوله گیر کرده و دلیل
.گرفتگی لوله می باشند ،را قطعه قطعه کند
سر فنر لوله بازکنی برسی

شاید بتوانیم آن را به الیروبی چاه تشبیه کنیم چرا که مانند یک برس ،رسوبات و چربی هایی که به دیواره چاه
چسبیده اند را از تمیز می کند و از دیواره لوله جدا می کند
سر فنر لوله بازکنی ابزارگیر

این سرفنر مانند آچار فرانسه داخل جعبه ابزار است و می تواند به ابزارهای مختلف ،جهت انجام کارهای خاص،
.وصل می شود
سرفنر لوله بازکنی مدل کوزه ای

.کاربرد این سر فنر هم مانند مدل برسی است که می تواند رسوبات و جرم های داخل لوله را از بین ببرد
مزایای لوله بازکنی با فنر
:بازکردن لوله ها با فنر مزایایی دارد که به صورت زیر می باشد
.این کار بدون کثیف کاری انجام می شود




.قیمت لوله بازکنی با فنر به نسبت روش های دیگر مناسب تر است
.در این روش احتمال باز شدن لوله خیلی زیاد است
.بازکردن لوله با فنر سریع انجام می شود





.به علت منعطف بودن احتمال شکستگی در لوله ها بسیار کم است



معایب لوله بازکنی با فنر
یکی از مهمترین ایرادهای فنر برای افرادی است که تخصص کافی ندارند و احتمال شکست لوله را باال می برد.
همچنین چون سرعت حرکت فنر در لوله ها زیاد است در صورت عدم توانایی در کنترل ،ممکن است به خود

اپراتور نیز صدمه بزند .عجله کردن در کار لوله باز کنی می تواند بسیار مخرب باشد .به همین دلیل شرکت لوله
بازکنی موسوی در تمام نقاط تهران شعباتی دارد که بتواند کار را با سهولت و سریع و در عین حال دقیق انجام
.یکی از این شعبات موفق است لوله بازکنی شمال تهران .دهد

آشنایی با لوله پوش فیت فاضالب
در ساختمان سازی بعد از مرحله سفت کاری و اینکه سقف هم زده شد ،نوبت به لوله کشی آب و فاضالب می
.رسد که برای اینکار از انواع لوله های پلی اتیلن ،لوله پلیکا و یا لوله پوش فیت فاضالب استفاده می کنند
چیزی که در ادامه به بررسی مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت ،لوله پوش فیت فاضالب است که شما را با این
.نوع لوله اشنا خواهیم کرد
لوله پوش فیت فاضالب چیست؟
همانطور که اشاره کردیم در میان انواع لوله هایی که برای اجرای سیستم لوله کشی آب و فاضالب ساختمان به
کار می روند ،نوعی لوله فاضالب وجود دارد که به آن لوله پوش فیت فاضالب ،گفته می شود .این لوله ها در
انتهای خود سری های نری و مادگی یا همان سوکت های نصب لوله دارند که برای اتصال لوله ها به هم دیگر
.استفاده میشوند
وجود این نری و مادگی باعث می شود که برای اتصال لوله ها به هم نیاز به گرم کردن و چسب و… نداشته
باشید .فقط کافی است که دو سر نری و مادگی لوله پوش فیت فاضالب را مقابل هم قرار داده و داخل همدیگر
.چفت کنید

مقایسه لوله پوش فیت با لوله پلی اتیلن و لوله پلیکا
لوله پوش فیت همچون سایر لوله ها ،مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت و در نهایت خودتان
.تصمیم بگیرید که برای اجرای سیستم لوله کشی اب و فاضالب ساختمانتان از کدام نوع لوله ها استفاده کنید
در مورد ” لوله پوش فیت ” این مزیت وجود دارد که سوکت های سر لوله و محل اتصال پوش فیت بصورت
فابریک روی لوله ها وجود دارد .در حالیکه در لوله های پلیکا برای اینکه بتوانند سرهای نر و مادگی را ایجاد
کنند ،از گرما و آتش استفاد می کنند .در لوله های پلی اتیلن هم برای اتصال ،لوله ها را به هم جوش می زنند که
با توجه به حساسیت باالی جوش لوله پلی اتیلن به گرد و غبار و چربی ،جوشکاری لوله پلی اتیلن کار بسیار
دشواری است که نیاز به تخصص باالیی دارد .البته اگر تصمیم دارید از هر یک از این لوله ها در اجرای سیستم
لوله کشی ساختمانتان استفاده کنید ،می توانید روی متخصصین لوله بازکنی سعادت آباد حساب ویژه باز کنید چرا
.که تخصص کافی در این زمینه را دارند
مزایای لوله پوش فیت چیست؟
.به صورت فهرست وار چند مورد از مزایای لوله پوش فیت را بازگو می کنیم
.به دلیل دارا بودن نری و مادگی نصب آن بسیار آسان است و به هیچ نوع چسبی نیاز ندارد
.جنس آن به نحوی است که در مقابل شکنندگی مقاومت باالیی دارد






همانطور که می دانید در لوله پلیکا ،از واشری به نام موفه یا واشر منبسط کننده استفاده می شود ،که در
.لوله پوش فیت به دلیل مقاومت در برابر انبساط و انقباض به این نوع واشر نیازی نیست
نوع گرانتری از لوله پوش فیت ها نیز هستند که صدای آب را کاهش می دهند و به اصطالح کمترین



.تولید صدا به هنگام ریختن آب را دارند
دارای دو نوع یک سر سوکت و دو سر سوکت هستند که در اجرای سیستم لوله کشی ،دست لوله کش را



.برای انجام کار باز می گذارد و آزادی عمل بیشتری دارد
مقاومت باالی لوله پوش فیت فاضالب در مقابل آتش سوزی و نشست ساختمان ،یکی دیگر از مزایای آن
.است که کمتر دچار نشتی می شود
معایب لوله پوش فیت چیست؟
.عدم مقاومت کافی در مقابل تابش مستقیم نور خورشید



.مناسب نبودن استفاده از لوله پوش فیت در اتصاالت سیفون ها





.عدم مقاومت باال در زیر خاک و فشار زیاد



.قیمت باالی لوله پوش فیت فاضالب نسبت به سایر انواع لوله ها



در نهایت خاطر نشان می شود که برای گرفتن مشاوره و یا انجام و اجرای سیستم لوله کشی آب و فاضالب در
منطقه سعادت آباد ،می توانید با ما تماس بگیرید و از مناسب ترین سیستم لوله کشی برای ساختمانتان استفاده
.کنید
قیمت لوله بازکنی سعادت آباد
یکی از رقابت های شرکت های خدماتی برای به دست آوردن مشتری بیشتر در شهرهایی مثل تهران می تواند بر
.سر قیمت باشد که همین متفاوت بودن قیمت کمی مردم را دچار مشکل کرده است
بسیاری از شرکت ها ترافیک ،بعد مسافت ،هزینه ایاب و ذهاب سرویس کاران و توجه به وضعیت اقتصادی محله
طلب می شود با مورد نظر را جزوی از معیارهای قیمت دهی می دانند .مثال نرخی که برای لوله بازکنی جمهوری
نرخی که برای لوله بازکنی جوادیه طلب می شود متفاوت است .اما در شرکت ما این روند به هیچ صورت وجود
.ندارد و کلیه نرخ های لوله بازکنی زیر نظر اتحادیه لوله بازکنی می باشد
دلیل بوی بد توالت و سرویس بهداشتی
یکی از موارد ناخوشایند که می تواند اعصاب اهالی منزل را به هم بریزد استشمام بوی بد در توالت و دستشویی
است که معموالً خانم های خانه دار برای از بین بردن بو از بوگیر و ادکلن در دستشویی استفاده می کنند .ناگفته
پیداست که اینگونه اقدامات فقط می تواند به صورت مقطعی بوی بد توالت را پنهان کند .باید به دنبال دلیل
اصلی و منشا بو گشت و با رفع دالیل بوی بد توالت برای همیشه از شر آن خالص شد .ما در لوله بازکنی سعادت
.آباد با ریشه یابی بوی بد فاضالب در توالت به حل آن خواهیم پرداخت
نامناسب بودن لوله کشی و قطر نامناسب لوله توالت
لوله کشی نامناسب و کوچک بودن قطر لوله سبب می شود که مدفوع در لوله گیر کند و به راحتی نتواند به
سمت چاه فاضالب حرکت کند .به مرور این مورد سبب می شود که مدفوع به دیواره های لوله بچسبد و سر راه
.حرکت آب و مواد زائد شود و انباشت مدفوع در یک نقطه پیش بیاید

گرفتگی لوله توالت با مو
اصالح ریش و موی زائد در دستشویی دلیل نمی شود که موها را به داخل کاسه توالت بریزید .موها به مرور زمان
.همچون سدی در مقابل حرکت مواد زائد داخل لوله عمل می کنند
عدم استفاده از فالش تانک و سیفون
در برخی دستشویی ها یا فالش تانک نصب نشده یا غیر اصولی نصب شده است و این امر سبب می شود که تخلیه
.آب و مدفوع به درستی و کامل انجام نشود و انباشت مواد در لوله ها موجب بوی بد در توالت شود

