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 تعمیرات لوله کشی ساختمان

تعمیرات لوله کشی ، نصب و تعویض و تعمیر شیرآالت و تاسیسات ساختمان یکی از 

امور مهم و تخصصی منازل و شرکت ها است و حتماً بایستی توسط متخصصان ماهر 

و زبردست انجام شود . تقریباً همه ی ساکنین منازل مسکونی به ویژه آپارتمان ها و 

پوسیدگی ، نشتی و  .مسکونی و منازل قدیمی با آن درگیر هستندمجتمع های 

از متداول ترین نقص های ایجاد شده در تاسیسات لوله کشی  ترکیدگی لوله ها

ی غیر اصولی ، ساختمان می باشد که در نتیجه ی استفاده طوالنی مدت ، لوله کش

یخ زدگی لوله ها ، عدم عایق بندی مناسب و غیره به وجود می آید . لوله کشی 

ساختمان انواع مختلفی دارد از لوله کشی آب گرفته تا لوله کشی فاضالب ، لوله 

 . کشی شوفاژ ، لوله کشی موتورخانه و غیره

ا را نشان می دهد یکی از مهم ترین عللی که ضرورت بررسی و تعمیر دوره ای لوله ه

و در نتیجه ی آن افت فشار آب ، به وجود  ترکیدگی یا نشتی لوله ها ، جلوگیری از

یوارها و یا کف سرویس ها ، وارد آمدن خسارت یه در سقف یا د نم و رطوبت آمدن

 .اجزای مختلف داخلی و بیرونی ساختمان و غیره می باشد

به غیر از مورد باال دالیل دیگری نیز وجود دارد که به حداقل یکی از انواع تعمیرات 

لوله کشی نیاز پیدا می کنیم از جمله ی آن ها می توان به پوسیدگی و قدیمی 

رسوب گرفتگی لوله  ا ، لوله کشی غیر اصولی ساختمان ، زنگ زدگی وبودن لوله ه

و در نتیجه افت فشار آب به ویژه آب گرم ، افت فشار آب با وجود داشتن پمپ  ها

 .آب و غیره اشاره کرد

تماس با  گیر هستید می توانید بااگر شما هم با یکی از مشکالت باال در

درباره ضمن کسب اطالعات بیشتر رسا تاسیسات )تاسیسات پایپ( کارشناسان
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شرکت در زمینه های تاسیساتی و بنایی و زیربنایی نسبت به  خدمات اصلی و ما

نظیر لوله کشی آب ، موتورخانه ، شوفاژ  تعمیرات لوله کشی حضور کارشناسان جهت

و سایر خدمات  رفع نم و رطوبت ، نشتیابی لوله با دستگاه  ، فاضالب و غیره ،

 .هماهنگی های الزم را به عمل آورید

 

لوله ها انواع مختلفی دارند که از مهم ترین آن ها که در صنعت ساختمان و لوله 

کشی های رایج شهری و ساختمانی کاربرد دارد می توان به لوله های چدنی ، لوله 

 های لوله  ه های فوالدی بی درز ،های آهنی سیاه ، لوله های آهنی گالوانیزه ، لول

لوله های آلومنیومی ، لوله های پی وی  ، اتیلن پلی های لوله ، استینلس فوالدی

سی ، لوله های پالستیکی و غیره اشاره کرد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند 

 با هوا و بخار تاسیسات به عنوان مثال لوله های فوالدی بی درز برای استفاده در

ی وی سی پ یا و اتیلن پلی یا و گالوانیزه آهنی های لوله یا و است مناسب زیاد فشار

 برای استفاده در لوله کشی آب سرد و گرم و حتی فاضالب مناسب هستند.


