
 

 

 بازکنی لوله درباره چیز همه

 و شماره بازکنی، لوله های روش بازکنی، لوله درباره اطالعاتی مطلب این در
 خواهد شما تقدیم دیگر اطالعات از بسیاری و بازکنی لوله اتحادیه آدرس

 .شد

 :نمود خواهید مطالعه مطلب این در آنچه

 برچسب در بازکنی لوله خدمات •

 بازکنی لوله در ارائه قابل خدمات •

 بازکنی لوله قیمت بر موثر عوامل •

 بازکنی لوله اتحادیه •

 دستی تلمبه از استفاده با لوله کردن باز •

 سرکه و شیرین جوش با لوله کردن باز •

 بازکنی لوله محلول از استفاده با لوله کردن باز •

 بازکنی لوله محلول از استفاده زمان در ایمنی نکات •

 دستی بازکنی لوله فنر با لوله کردن باز •

 هوا تراکم دستگاه با بازکنی لوله •

 بازکنی لوله پیشرفته دستگاه با لوله کردن باز •

 اصولی غیر روش یک چوب؛ با لوله کردن باز •

 !نیست بازکن لوله نوشابه •

 



 

 

 برچسب در بازکنی لوله خدمات

   آدرس کردن وارد یا و برچسب سایت به مراجعه با توانید می شما
 barchasb.net ها آن بین از و نموده مشاهده را بازکن لوله افراد لیست 

 از برچسب سایت .نمایید انتخاب را بازکن لوله ترین نزدیک و بهترین
 کاربران نظرات اساس بر و نموده سنجی رضایت افراد، این قبلی مشتریان

 آسوده خاطری با توانید می شما این بنابر .دهد می امتیاز ها بازکن لوله به
 در اینکه ضمن .نمایید انتخاب را بهترین بازکن لوله امتیازات اساس بر

 لوله خدمات .نمایید ثبت را خود انتقادات و نظرات سایت، نظرات بخش
 بدون و ساعته 24 و روزی شبانه صورت به برچسب سایت در بازکنی

 .شود می انجام تعطیلی

 
 

 

 

https://barchasb.net/


 

 

  بازکنی لوله در ارائه قابل خدمات

 مربوط خدمات از بسیاری برچسب، سایت در بازکن لوله و بازکن چاه افراد
 آن از برخی ادامه در که دهند می انجام را تاسیسات و لوله گرفتگی رفع به
 :کرد خواهید مشاهده را ها

 روزی شبانه بازکنی لوله خدمات

 آشپزخانه و بهداشتی سرویس های لوله گرفتگی رفع

 فرنگی توالت گرفتگی رفع

 کفشور و چاه کردن باز

 چاه از جسم آوردن در

 فوری و ساعته 24 بازکنی لوله

 فاضالب بد بوی رفع

 چاه حفر و الیروبی تخلیه،

 فرنگی توالت تعمیر و نصب

 تانک فالش تعمیر و نصب

  ایرانی به فرنگی توالت تبدیل

 فرنگی به ایرانی توالت تبدیل

 لوله ترکیدگی تشخیص

  نم رفع و  فاضالب و آب لوله یابی نشت

  آالت شیر و لوله زدایی رسوب



 

 

 بهداشتی سرویس و حمام در ساختمانی شیرآالت نصب

 تعمیرات و کشی لوله

 ...و

 

 بازکنی لوله قیمت بر موثر عوامل

 نمود تعریف بازکنی لوله خدمات برای مشخصی قیمت توان نمی گاه هیچ
 .هستند تاثیرگذار کار نهایی قیمت بر که دارند وجود زیادی بسیار عوامل زیرا
 :ایم داده قرار بررسی مورد را موثر عوامل این ادامه در

 

  



 

 

 لوله گرفتگی میزان •

 بنابر کند می تعیین را کار سختی درجه و کار برای الزم زمان لوله گرفتگی
 فرق بازکنی لوله هزینه دارد وجود لوله گرفتگی میزان چه اینکه به بسته این
 .کند می

 استفاده مورد های دستگاه •

 نیز گاهی و نمود باز را لوله توان می ساده فنر یک از استفاده با گاهی
 شود برطرف شدید های گرفتگی تا است نیاز تری پیشرفته های دستگاه

 چه اینکه به نسبت .پیشرفته بازکنی لوله دستگاه و هوا تراکم دستگاه مانند
 .بود خواهد متفاوت بازکنی لوله هزینه شود، می استفاده ابزاری

 چاه الیروبی •

 شما چاه که دهد تشخیص بازکن لوله چاه، کردن باز از بعد صورتیکه در 
 خواهد دریافت ای جداگانه هزینه کار، این انجام برای دارد، الیروبی به نیاز
 .شد

 چاه یا لوله گرفتگی نوع •

 دشوارتری کار آن کردن باز که شود می گرفته سخت اجسام با چاه گاهی
 .رود می باالتر کار قیمت بنابراین گردد، می محسوب

 لوله گرفتگی علت و محل نبودن مشخص •

 اینکه و آن محل تشخیص برای نباشد، مشخص گرفتگی محل که صورتی در
 .شود می دریافت جداگانه هزینه است، داده رخ گرفتگی علت چه به

 خرابی بدون یا خرابی با بازکنی لوله •



 

 

 باز برای اما ندارند خرابی به ونیازی هستند سطحی ها گرفتگی از برخی
 هزینه که است ساختمان از بخشی خرابی به نیاز گرفتگی از برخی کردن

 .شود می اضافه لوله کردن باز های هزینه بر نیز آن تعمیر و خرابی

 شیمیایی محلول از استفاده •

 لوله کردن باز برای شیمیایی های محلول از بازکن لوله مواقع از برخی
 اما .گردد می اضافه کار هزینه به نیز ها محلول هزینه که کنند می استفاده
 هزینه و شود می محسوب راه ترین راحت معموال ها محلول از استفاده

 .بود خواهد کمتر کار کلی

 

 بازکن لوله آمد و رفت هزینه •

 می مشتری عهده به نیز ها بازکن چاه ذهاب ایاب به مربوط های هزینه
 سرویس انجام برای را خود به نزدیک های بازکن لوله است بهتر پس باشد

 .نمایید انتخاب مربوطه



 

 

 کار انجام زمان مدت •

 هزینه بگیرد، بازکن لوله از را زیادی زمان و باشد مشقت پر کار صورتیکه در
 .رود می باالتر لوله کردن باز

 

 بازکنی لوله اتحادیه

 افراد از شکایت ثبت و بازکنی لوله مصوب های نرخ آوردن دست به برای
 می بازکنی لوله خدمات درباره پاسخ و پرسش و زمینه این در کالهبردار

 و آدرس ادامه در .نمایید مراجعه شهر هر در بازکنی لوله اتحادیه به توانید
 خواهد داده قرار شما اختیار در تهران در بازکنی لوله اتحادیه تماس اطالعات

 .شد

 

 تهران بازکنی لوله اتحادیه

 ساختمان مکانیکی تاسیسات اتحادیه  نام با تهران بازکنی لوله اتحادیه
 .میکند فعالیت تهران

 – سمنان کوچه – شریعتی خیابان ابتدای – انقالب خیابان – تهران :آدرس
 ۱۰ پالک

 ۰۲۱ -۷۷۵۱۲۲۲۶ ، ۰۲۱- ۷۷۵۳۱۴۰۱ :تلفن

 

 

 



 

 

 دستی تلمبه از استفاده با لوله کردن باز

 های گرفتگی کردن باز رایج های روش از یکی دستی تلمبه از استفاده
 سطحی های گرفتگی رفع برای توانید می شما .باشد می منزل در سطحی

 .کنید استفاده دستی تلمبه از ها لوله

 سپس و نموده تمیز را چاه اطراف باید ابتدا دستی تلمبه از استفاده برای
 دهانه اطراف آن های لبه که بطوریکه دهید قرار چاه دهانه روی را تلمبه

 این .کنید رها آرامی به و داده فشار پایین به را آن سپس .بگیرند قرار چاه
 دستی تلمبه مکش اثر بر که خالئی تا .دهید انجام توانید می بار چند را کار

  .شود چاه درون رسوبات جابجایی باعث شود می ایجاد

 تا بریزید لوله درون داغ آب مقداری تلمبه، از استفاده از بعد است بهتر
 .بشوید خود با را ها چربی و رسوبات

 



 

 

 سرکه و شیرین جوش با لوله کردن باز

 آن جمله از که دارد وجود ها لوله کردن باز برای متعددی خانگی های روش
 کردن باز برای .نمود اشاره شیرین جوش و سرکه از استفاده به توان می ها

  .بریزید چاه داخل جوش آب کتری یک ابتدا باید مواد این از استفاده با لوله

 پیمانه دو آن از پس و ریخته چاه داخل را شیرین جوش پیمانه یک سپس
 قرار چاه دهانه روی را دار نم حوله یک و بریزید چاه درون نیز را سرکه
 آب کتری یک دوباره آن از پس و کنید صبر دقیقه 20 تا 15 حدود .دهید
 می موثر سطحی های گرفتگی رفع برای روش این .بریزید چاه داخل جوش
 .باشد

 

 

 

 



 

 

 بازکنی لوله محلول از استفاده با لوله کردن باز

 های محلول از استفاده با و بوده جزیی ها لوله های گرفتگی مواقع از برخی
 از را ها محلول این توانید می شما .رفت خواهند بین از بازکنی لوله ساده
 و دستکش ابتدا باید ها آن از استفاده برای .کنید تهیه ها مارکت سوپر

 یک و بریزید چاه داخل آرامی به را محلول سپس .کنید استفاده ماسک
 ظرفشویی سینک لوله که صورتی در) .دهید قرار چاه سر روی را دار نم حوله
 (.بگذارید سرچاه روی را حوله توانید می است گرفته

 پس و کنید صبر است شده نوشته محلول ظرف روی که زمانی طبق سپس 
 باقی زیرا .بشوید را محلول تا بریزید آب زیادی مقدار چاه داخل آن از

 .شود ها آن پوسیدگی و خوردگی باعث تواند می ها لوله در محلول ماندن

 بازکنی لوله محلول از استفاده زمان در ایمنی نکات

 بیمارستان به مراجعه رایج دالیل از یکی بازکنی لوله محلول اثر بر سوختگی
 حائز بسیار زمینه این در ایمنی نکات کردن رعایت دلیل همین به باشد می

 .است اهمیت

 و بگیرید خود صورت از دور را آن حتما محلول، درب کردن باز زمان در •
 .نشوید غافل ماسک و دستکش از

 را خود سر عنوان هیچ به ریختید، چاه داخل را محلول اینکه از پس •
 چاه از فشار با محلول است ممکن لحظه هر چون نبرید چاه نزدیک
 .شود خارج

 می مرگ حتی و جدی های مسمویت باعث بازکنی لوله محلول خوردن •
 .دهید قرار کودکان دسترس از دور را آن حتما پس شود



 

 

 

 

 

 دستی بازکنی لوله فنر با لوله کردن باز

 متر سانتی 100 حدود آن نوک و بوده مقاوم فوالد جنس از بازکنی لوله فنر
 وجود آن نوک در که مخروطی های پیچ از استفاده با دستگاه این .باشد می

 ها گرفتگی رفع باعث و کرده جذب خود به را چاه داخل اضافی مواد دارند،
 توان نمی شدید بسیار های گرفتگی برای ساده فنر از البته .شود می

  .نمود استفاده

 داخل را فنر سر سپس .بپوشید دستکش حتما باید فنر از استفاده از قبل
 با سپس .نمایید چاه وارد را آن برسد ها گرفتگی به که جایی تا و نموده چاه

 و چسبیده آن سر به چاه داخل موهای و ها چربی فنر، سریع چرخاندن
 چرخاندن با و داشته ارتجاعی خاصیت فنر سر زیرا .شود می برطرف گرفتگی

  .چرخید خواهد بیشتری شدت با و تر سریع سرفنر آن، دسته



 

 

 کردن باز برای بازکنی لوله فنر از استفاده زمان در که باشید داشته دقت
 و بوده تیز فنر سر زیرا باشیدف مراقب بسیار باید فرنگی توالت های گرفتگی

 .دارد وجود فرنگی توالت های جداره به رسیدن آسیب امکان

 دریل به را فنر انتهای توانید می آن سرعت بردن باال و فنر کارایی بهبود برای
 این که باشید داشته توجه نکته این به باید اما بچرخاند را آن تا کنید وصل

 اینکه ضمن .کند می بیشتر را ها لوله به به رسیدن آسیب احتمال کار
 .بسپارید بازکن لوله افراد به را شدید های گرفتگی رفع شود می توصیه

 

 هوا تراکم با بازکنی لوله

 فاضالبی های شبکه در که هایی گرفتگی کردن باز برای هوا تراکم دستگاه
 از که دیگری مورد .شود می استفاده هستند، ...و اتیلن پلی مری، فوالدی،

 است لوله در خارجی شئ یک وجود زمان در شود می استفاده دستگاه این
 توانند می پارچه یا نایلون مانند اجسامی .گردد می آن گرفتگی باعث که

  .شوند ها لوله گرفتگی باعث



 

 

 زیرا بود برخوردار کافی دقت از باید حتما هوا تراکم دستگاه استفاده برای
 خطر شوند می خارج چاه از که موادی است ممکن هوا فشار با همزمان

 .باشند آفرین

 

 بازکنی لوله پیشرفته دستگاه با لوله کردن باز

 کردن باز کار که است بازکنی لوله فنر از ای پیشرفته نوع بازکنی لوله دستگاه
 فنر و موتور از بازکنی لوله دستگاه .است نموده تر راحت را ها لوله گرفتگی
 بر را فنر چرخش برای الزم نیروی ایجاد وظیفه موتور که است، شده ساخته

  .شود برطرف ها گرفتگی که شود می باعث فنر چرخیدن دارد عهده

 

 :برد خواهیم نام را بازکنی لوله های دستگاه های مزیت از برخی ادامه در



 

 

 

 شهری برق از استفاده به مجاز

 حمل قابل و کوچک

 ها لوله شدید های گرفتگی کننده رفع

 ها لوله انواع برای مختلف های سرفنر وجود

 طوالنی های لوله برای بلند فنرهای وجود

 بازکنی لوله کار سرعت بردن باال

 

 اصولی غیر روش یک چوب؛ با لوله کردن باز

 کار، این .باشد می چوب از استفاده بازکنی، لوله در غلط های روش از یکی
 کشی لوله سیستم به زیادی های خسارت که است زننده آسیب اشتباه یک
 درون را بلند چوب یک چاه، گرفتگی زمان در افراد، از بعضی .کند می وارد
 حد تا را چوب یا و میزنند لوله داخل به ضربه با بار چند و نموده وارد چاه

 حرکت باعث کار این کنند می فکر چون .میدهند فشار لوله داخل امکان
 .کند می باز را آب راه و شده لوله مسیر در رسوبات



 

 

 

 و انحنا دارای فاضالب، و آب کشی لوله سیستم که اینجاست نکته اما
 باز یا و لوله شکستگی باعث میتواند چوب، فشار که است، هایی خمیدگی

 .شود فاضالب و آب نشت بروز نتیجه در و ها لوله اتصاالت چسب شدن

 ساختمان نشست باعث همکف، طبقات در ها، لوله در نشتی هرگونه بروز
 بخصوص ساختمان، های بخش سایر زدگی نم باعث طبقات، سایر در و

 .میشود پایین، طبقه سقف

 !نیست بازکن لوله نوشابه

 اما کنند، می استفاده گازدار های نوشابه از لوله کردن باز برای افراد از خیلی
 !نیست مناسب لوله کردن باز برای تنهایی به نوشابه که است این واقعیت



 

 

 

 کرده دقت دارد وجود نوشابه با لوله کردن باز درباره که هایی آموزش به اگر
 لوله بازکنندگی خاصیت که دیگر ماده یک از نوشابه کنار در همیشه باشید،

 دچار شما فاضالب های لوله که صورتی در این بر بنا .میشود استفاده دارد،
 داخل نوشابه بطری یک کردن خالی با که نباشید امیدوار شدند، گرفتگی

 که متنوعی و اصولی های روش از باید شما .بروند بین از ها گرفتگی چاه،
 .کنید استفاده دارد، وجود لوله کردن باز برای

 های دستگاه از استفاده به نیاز شدید های گرفتگی که کنید توجه باید البته
 .بگیرید کمک متخصص یک از حتما باید شما شرایط این در و دارن پیشرفته

 

 


