پروسه خرید سپتیک تانک
وقتی یک مشتری خرید سپتیک تانک در واحد فروش شرکت پایپ گستر بعنوان بزرگ ترین
تولید کننده سپتیک تانکهای فاضالب حاضر می شود ،کارشناسان فنی بمنظور محاسبه ظرفیت
مخزن سپتیک در ابتدا چند سوال در خصوص نوع فاضالب تولید شده (وابسته به فاضالب صنعتی،
بهداشتی و خانگی متفاوت باشد) و میزان فاضالب تولیدی در شبانه روز ،همچنین فضایی که برای
نصب سپتیک خریدار می تواند در اختیار شرکت ما قرار دهد ،پرسیده می شود تا بر اساس آن
ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز بدست آید.
بعد انجام محاسبات سپتیک و جانمایی گند انبار ،نوبت به صدور پیش فاکتور و در صورت تمایل
خریدار عقد قرارداد فروش سپتیک تانک می باشد.
خوشبختانه این شرکت در چندین سال فعالیت خود ،تک تک بندهای موجود در قرارداد فروش
سپتیک تانک را اجرایی نموده است و تاکنون شکل خاصی از بابت کیفیت مخازن و یا نحوه تولید
و نظارت بر ارجای سپتیک تانک گزارش نشده است.
بعنوان مثال در یکی از بندهای قرارداد جمله « گارانتی  50ساله برای مخزن سپتیک تانک » قید
شده است که این مطلب داللت بر مرغوبیت و اطمینان خاطر شرکت پایپ گستر در تولید مخازن
سپتیک پلی اتیلنی شرکت دارد و باعث آسوده خاطر شدن متقاضی خرید مخزن سپتیک می شود.
همچنین در قراردادی مجزا در صورت تمایل متقاضی خرید سپتیک تانک ،نسبت به پیشنهاد
هزینه نصب و اجرای سپتیک اقدام می گردد .شایان ذکر است انجام این عمل بصورت جداگانه
هزینه ای در برخواهد داشت.
در اتمام جلسه طبق دستورالعمل و قوانین وضع شده بین اعضاء هیئت مدیره شرکت پایپ گستر
 70درصد از کل مبلغ پیش فاکتور بعنوان پیش پرداخت به شماره حساب شرکت واریز و استارت
تولید سپتیک خورده می شود و بعد از اتمام تولید و با تایید عوامل کارفرما مابقی مبلغ تسویه و از
طریق باربری مخزن فاضالب خریداری شده به محل پروژه انتقال می یابد.

نکته بسیار مهم  :همیشه درخواست بر این بوده که چرا باید کل مبلغ سپتیک تانک را یکجا واریز
گردد؟

اینجا بایستی عرض کرد که براساس عرف بازار خرید تمامی مواد اولیه بصورت نقدی و در همان
لحظه است که در اینجا تولید کننده ناچار است تمامی مبلغ گرانول پلی اتیلن را یکجا پرداخت
کند .پس طبیعی است که برای ساخت و تحویل سپتیک تانک باید کل یا  70درصد مبلغ دریافت
شود تا در سریع ترین زمان ممکن تحویل مشتری عزیز گردد.
در مرحله تولید طبق روال همیشگی قالب مورد نظر جهت تولید سپتیک آماده و مواد داخل قالب
ریخته و تولید شروع می شود .معموال برای تولید احجام زیر  15000لیتری  3 ،تا  5روز کاری
زمان الزم است ولی در احجام باال به ازای هر  5مترمکعب معادل یک روز کاری به پروسه تحویل
اضافه می گردد.
بعد از اتمام تولید نوبت آببندی و تست مخزن می رسد و کل محفظه مخزن را با آب پر کرده و
 24ساعت به حال خود رها می کنند تا در صورت داشتن نشت آب ،مشکل سریعا برطرف گردد.
دلیل انجام این عمل اهمیت عدم نفوذپذیری فاضالب به آبهای زیر زمینی و متعاقبا آلودگی این
آبها گردد.
بعد از پروسه آببندی ،برای عوامل کارفرما چند عکس از مخزن ارسال و بعد از تایید و تسویه
نهایی از سوی متقاضی؛ مخزن بارگیری و به محل پروژه ارسال می گردد.

مراحل تولید سپتیک تانک
بعد از صدور پیش فاکتور فروش سپتیک و انتخاب ظرفیت مورد نیاز توسط تائید متقاضی خرید،
در مرحله تولید ،ابتدا قالب بدنه مورد نظر جهت تولید سپتیک ،آماده و مواد داخل میکسر و
اکسترودرها ریخته و تولید شروع می شود .معموال برای تولید مخازن سپتیک با ظرفیتهای زیر
 15000لیتری 3 ،تا  5روز کاری زمان الزم است ولی در احجام باال به ازای هر  5مترمکعب معادل
یک روز کاری به پروسه تحویل اضافه میگردد.

بعد از اتمام تولید بدنه و جوشکاری عدسیها و نصب ،ونت ،دریچه های بازدید و سیفون های
شترگلویی ،نوبت آببندی و تست مخزن سپتیک می رسد.
در مرحله بازرسی سپتیک تانک ،کل هر دو محفظه مخزن را با آب پر کرده و  24ساعت به حال
خود رها می کنند تا در صورت داشتن نشت آب ،مشکل سریعا برطرف گردد .دلیل انجام این عمل
اهمیت عدم نفوذپذیری فاضالب به آبهای زیر زمینی و متعاقبا آلودگی این آبها گردد.
بعد از پروسه آببندی ،کارشناسان پایپ گستر بسته به شرایط و رعایت پروتکلهای بهداشتی به
محل پروژه رفته و از محل جایگذاری سپتیک تانک بازدید بعمل می آورند و یا چند عکس از محل
دفن مخزن سپتیک توسط کارفرما گرفته شده و به واحد نصب برای بررسی نهایی و تکمیل تولید
جهت نصب سایز و ارتفاع لوله های خروجی و ورودی سپتیک تانک ارسال می شود.
بعد از بازرسی کامل توسط تولیدکننده ،برای متقاضی خرید سپتیک چند عکس از مخزن ارسال و
بعد از تایید و تسویه نهایی ،مخزن بارگیری و به محل پروژه جهت نصب ارسال می گردد.
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