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فرآیند تخلیه چاه از هرگونه لجن ،جامدات و مواد دیگر را تخلیه چاه می گویند.
علت اصلی گرفتگی های چاه فاضالب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از راه
لوله های فاضالب وارد می شوند .گاهی اوقات وجود انواع مختلفی از مواد نظیر مو،
مواد پالستیکی ،چربی های فراوان و غیره ،باعث ایجاد الیه ای مقاوم به آب می شود
که این بستر ضد آب سرتاسر پیکره ی کانال فاضالب را می پوشاند و نتیجه ی آن
جلوگیری از نفوذ آب در چاه می باشد .همین موضوع باعث زود سر ریز شدن چاه
شده از اعالیم پرشدن چاه فاضالب می توان به بوی بد فاضالب در ساختمان  ,باال
زدن آب توالت و گرفتگی توالت  ,باز نشدن توالت  ,وجود حشرات موزی مثل
سوسک در ساختمان و  ....نام برد در زمین های غیر ماسه ای  ،عدم کشش و مکش
آب در خاک بوجود می آید که به علت کم قطر بودن چاه و نداشتن انباری ،مادر
چاه در زمانی مشخص پر می شود .در زمین های شنی  ،خطر پرشدن چاه به مراتب
کمتر از زمین های خاکی است.
دالیل پر شدن چاه:
بیشتر مواقع راه آب ظرفشویی یا دستشویی به مرور گرفته می شود و آب به خوبی
حرکت نمی کند ,این اشکال معموال در منازل قدیمی ساز بیشتر به چشم می خورد
هر از گاهی باید با سیفون تلمبه زدن یا ازمواد باز کننده لوله مثل چانته یا اسید
استفاده کنید تا راه آب باز شود  .اما اشکال اینجاست که استفاده از این مواد به
خودی خود باعث دردسر می شود  .چون اسید و چانته باعث از بین رفتن لوله ها
می شود ساده ترین و مطمئن ترین و بی خطرترین راه استفاده از لوله باز کن ها
مثل دستگاه فنر زنی صنعتی هست لوله کش ها از این وسیله پیشرفته برای باز
کردن لوله استفاده می کنند که هیچ صدمه ای به لوله وارد نمی آید.

دلیل گرفتگی لوله ها:
دلیل گرفتگی لوله ها جمع شدن مو در داخل لوله و داخل سیفون و جرم گرفتن
لوله هاست که مانع عبور آب می شود .معموال چربی و موها باعت گرفنگی لوله می
شود متاسفانه این مواد به لوله های فاضل آب و سیفون ها معموال در ساختمان های
قدیمی که اغلب از جنس چدن هستن  ,و نه پالستیک  ,آسیب می رسانند و باعث
پوسیدگی و سوراخ شدن لوله ها می شود به یاد داشته باشید برای باز کردن لوله ها
حتما به یک لوله بازکنی مراجعه کنید.
منبع:
http://www.beytoote.com/housekeeping/wash-taint/drain1wells.html

