
نکات ایمنی تصفیه خانه



جمع آوری، انتقال و تصفيه فاضالب صورت گيرد، با توجه به ساختمان شبکه های فاضالب و همچنين اقداماتی که بايد جهت
خطرات و حوادث ناگوار در کمين همه است، چه در شبکه های . خطرات و حوادثی وجود دارد که بهره برداران را تهديد می کند

وجه افرادی است که بطور روزانه با امور بهره برداری و جمع اوری فاضالب و چه در تصفيه خانه های فاضالب و بيشترين خطرات مت
.نگهداری تاسيسات فاضالب شهری سروکار دارند

:اين خطرات را مي توان به دوازده گروه زير تقسيم نمود

وگازها-5اکسيژنکمبود-4(محبوسفضاهای)محبوسوآلودهفضای-3دارواگيرامراضوعفونتها-2فيزيکیصدمات-1
-9انفجارمولدگازهایمخلوط-8اکتيوراديوموادخطرات-7آورزيانوسمیشيميايیمواد-6کنندهخفهياسمیبخارات

بخاراتوگازهارطوبت،دود،گردوغبار،-12سروصدا-11الکتريکیشوکهای-10هاسوزیآتش



:تعریف فاضالب

ير کيفيت پيدا نموده، به طوری که برای مصرف قبلی غير فاضالب، به آبی گفته می شود که در اثر مصرف يا ورود مواد خارجی تغي
.قابل استفاده باشد



شبکه فاضالب چیست؟

يکوندرفاضالبسازیذخيرهيازهکشیآوری،جمعبرایاستفادهموردهایسازهتمامبهخانه،تصفيهداخلدرفاضالبیشبکه
.گرددمیاطالقفاضالبخانهتصفيه

:استزيرمواردشاملفاضالبیخانهتصفيهداخلدرفاضالبشبکه

بستهوبازهایکانال-

پمپاژهایايستگاه-

تصفيههایسيستموسيالبزهکشی-



:آبتصفیه تعریف عمل، 

.ارف صنعتی اطالق می گرددتصفيه آب، به تبديل آب خام به آبی با کيفيت مناسب جهت آشاميدن و مص

:تعریف عمل، تصفیه فاضالب

صورت می گيرد، به طوری که امکان استفاده مجدد آن تصفيه فاضالب، به منظور حذف و تقليل شدت آلودگی و عوامل بيماری زا 
.برای مصرف مورد نظر فراهم گردد

:تعریف عمل، ضد عفونی

.ابديايی،عوامل بيماری زاحذف يا در حد قابل قبول تقليل می يضدعفونی، قسمتی از فرايند تصفيه می باشد که با استفاده از مواد شيم



:خانه فاضالبيه فتصتعريف 

(لجنشن،غال،آش)جامدزائدموادتصفيهبرایتاسيساتتمامشامل،فاضالبشيميايیوزيستیفيزيکی،یتصفيهتاسيساتبه
.شودمیاطالقفاضالبیخانهتصفيه

:جتواتردستگاه

.نمايدمیپاکگرفتگیرسوبوجرمهرگونهازرامختلفسطوحآب،باالیفشارازاستفادهباکهاستدستگاهیجت،واتردستگاه

بریجرمدرتقفشار،باالرفتنباکهباشدمیمتفاوتفشارهایوگوناگونهایتفنگیدارایمختلفهایکاربردبامتناسبجتواتر
.يابدمیافزايشآنزادايیرسوبو



:تعريف برگه اطالعات ايمنی مواد

ار و نياز را درباره مواد يا فرآورده های شيميايی فراهم می اطالعات پايه پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب زدايی مواد، نحوه اضطر

.کند

(:اسکرابر)تعريف دستگاه خنثی ساز گاز کلر

جموعه هايی که در معرض اين گاز هستند از دستگاه بعلت خطرات نشت احتمالی گاز کلر در محيط های بسته و سمی بودن آن، م

.خنثی ساز گاز کلر استفاده ميکنند



آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضالب

منظور پيشگيری از حوادث منجر به های آب و فاضالب بههدف از تدوين اين آئينه نامه ، ايمن سازی محيط کارکليه تصفيه خانه 

قانون کار جمهوری اسالمی ايران تدوين گرديده 85مقررات اين آيين نامه به استناد ماده .صدمات جانی و خسارت مالی می باشد 

.است

.ماده دارد112اين آيين نامه 



:مقررات عمومی
.تمالی به عمل آوردخانه اقدام نموده و اقدامات کنترلی مناسب را در جهت حذف مخاطرات احکارفرما مکلف است نسبت به شناسايی و ارزيابی شرايط محيط کار تصفيه : 1ماده 

.با دسترسی آسان موجود بوده و توسط عالئم هشداردهنده مشخص شده باشدکليدهای قطع جريان و توقف اضطراری تاسيسات بايد در محل های مناسب و: 2ماده 

.شدکليدهای اصلی راه اندازی و توقف تاسيسات تصفيه خانه باد قفل دار با: 3ماده 

.به زمين موثر باشدکليه وسايل و تجهيزات الکتريکی تصفيه خانه بايد دارای سيستم اتصال : 4ماده 

.ه ها و شلنگ ها تحت فشار بايد پوشش يا حفاظ مناسب نصب گرددبرای جلوگيری از پرتاب و اصابت وسايل و تجهيزات در اطراف ظروف، لول: 5ماده 

.يا حفاظ مناسب باشدقسمت های داغ دستگاه ها،تاسيسات و تجهيزات بايد دارای عايق بندی و : 6ماده 

.رهايی که در فضای باز قراردارند بايد پوشش مناسب در نظر گرفته شودبرای جلوگيری از ريزش نزوالت جوی بر روی تابلوهای برق و الکتروموتو: 7ماده 

.استبه منظور جلوگيری از ورود افراد متفرقه به محوطه تصفيه خانه الزامینصب حصار، عالئم و تابلوهای هشدار دهنده در اطراف سايت تصفيه خانه : 8ماده 

.متناسب با نوع کار ديده باشندافراد شاغل در تصفيه خانه بايد آموزش مقررات ايمنی و کمک های اوليه: 9ماده 

.رديده و لغزنده نباشندپلکان، نردبان ها و محل های تردد در تصفيه خانه بايد همواره تميز گ: 10ماده 



.ی حفاظ کمری باشدمتر مورد استفاده مخازن، کانال ها، آدم روها و حوضچه ها بايد دارا2/2نردبان های ايستاده با ارتفاع بيش : 11ماده 

.ايد در مقابل خوردگی مقاوم باشندنردبان های مورد استفاده در مخازن کانال ها، حوضچه ها و آدم روها ب:13ماده 

.می شود الزامی استنصب چشم شوی و دوش اضطراری در محل هايی که از مواد شيميايی استفاده: 14ماده 

ئم هشدار دهنده کارکنان را مطلع نموده و در اسرع وقت نسبت به در صورت ريختن يا نشت مواد شيميايی و يا سمی بايد توسط وسايل و عال: 15ماده 

.پاکسازی محيط اقدام نمود

.واکنش بين آنها وجود دارد ممنوع استدر انبار کردن مواد شيميايی، چيدن اقالم ناسازگار کنار هم که امکان: 16ماده 

.زمان توقف کامل و مطمئن آنها انجام پذيردتعمير، نگهداری، سرويس، نظافت و تنظيم دستگاه ها و تجهيزات بايد در: 17ماده 

ل بايد به روش مطمئن و عالئم هشداردهنده از ورود افراد متفرقه به محدر زمان تعمير، نگهداری، سرويس، نظافت و تنظيم دستگاه ها و تجهيزات: 18ماده 

.مربوطه جلوگيری نمود

بايد توسط افراد ماهر و با رعايت دستورالعمل های نگهداری دستگاه ها وانجام کليه امور نصب، راه اندازی، بهره برداری، تجهيز، سرويس تعمير: 19ماده 

.شرکت سازنده و الزامات قانونی صورت پذيرد

.ج سرويس، تجهيز نگهداری و بازرسی های فنی و ايمنی در آن ثبت گرددکليه دستگاه ها بايد دارای پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ها، نتاي: 20ماده 



.مشخصات فنی باشدکليه دستگاه ها و تجهيزات مربوطه بايد دارای لوح يا برچسب و يا کد : 21ماده 

.ت نصب و مورد استفاده قرارگيرددستورالعمل ايمنی کار با هر دستگاه بايستی در محل مناسب و قابل روي: 22ماده 

.تردد و حضور افراد متفرقه در محل تصفيه خانه ممنوع است: 23ماده 

معابر و پياده روها بايستی تمهيدات مناسب اتخاذ برای جلوگيری از يخ زدگی مخازن و تجهيزات و نيز يخ زدگی و لغزندگی : 24ماده 

.گردد

.د توسط کارفرما تهيه و در اختيار کارگران قرارگيردوسايل حفاظت فردی متناسب با نوع کار و عوامل زيان آور محيط کار باي: 25ماده 

.ی استاستفاده از وسايل محافظت فردی متناسب با نوع کارتوسط کارگران الزام: 26ماده 

.مورد نياز تصفيه خانه تعبيه گرددجعبه کمک های اوليه با امکانات متناسب با نوع کار بايد در محل های : 27ماده 

.آزمايش های پزشکی قرارگيرندافراد شاغل در تصفيه خانه بايد متناسب با نوع کار به طور منظم تحت : 28ماده 

.کليه بخش های تصفيه خانه بايد دارای نور متناسب با محيط کار باشد: 29ماده 

.ولت ممنوع است24در مخازن و فضاهای بسته استفاده از سيستم روشنايی بيش از : 30ماده 



.استفاده از چراغ قوه دارای بدنه فلزی در تصفيه خانه ممنوع است: 31ماده 

.ف تصفيه خانه پيش بينی و نصب گرددوسايل اعالم و اطفای حريق متناسب با نوع کار بايد در قسمت های مختل: 32ماده 

.کليه قسمت های تصفيه خانه بايد قابل شستشو باشد: 33ماده 

.استرانندگی با سرعت بيش سی کيلومتر در ساعت در محوطه تصفيه خانه ممنوع: 34ماده 

نوع بوده و بايد عالئم ممنوعيت شنا در اطراف آنها نصب شنا کردن در مخازن، حوضچه ها، کانال ها و درياچه های تصفيه خانه مم: 35ماده 

.گردد

ر جلوگيری از صدمه ريشه درختان به پايه ها و ديواره ها  کاشت درخت در محدوده مخازن، حوضچه ها، آدم روها و کانال ها به منظو: 36ماده 

.ممنوع است

.مواقع اضطراری باشدتصفيه خانه بايد مجهز به وسايل ارتباطی مناسب و آماده به کار برای : 37ماده 

اران دستگاه ها و تجهيزات مشمول اين آيين نامه مکلف به کليه واردکنندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان، تعميرکاران و بهره برد: 38ماده 

.رعايت قوانين و مقررات ايمنی و حفاظتی می باشند

در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه کارفرما به مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه برعهده کارفرمای کارگاه بوده و: 39ماده 

.الزامات قانونی مکلف به جبران خسارت می باشد



:ضد عفونی
.نی استفاده می کنند الزامی استنصب دستگاه خنثی سازی در تصفيه خانه هايی که از گاز کلر برای ضدعفو: 40ماده 

.ايمن انجام شه و انداختن و غلطاندن سيلندرها ممنوع استحمل و نقل سيلندرهای گاز بايد توسط وسايل مکانيکی مناسب و به صورت : 41ماده 

.رروی قسمتی از آن که چکه ميکند ممنوع استقرار دادن سيلندر گاز ضدعفونی در داخل حوض يا مخزن آب و ريختن آب ب: 42ماده 

ورد بازديد قرار گرفته و ی، حفره، فرورفتگی، بريدگی و خراش همواره براساس استاندارهای ملی مسيلندرها و مخازن گاز ضدعفونی بايد از نظر وزن ضخامت ديواره، خوردگ:43ماده 

.در صورت غير استاندارد بودن از چرخه مصرف خارج و معدوم شود

اده قابل اشتعال ديگر و روکربن ها مانند گازهای سوخت و نفت، گريس معمولی و گازوئيل يا هر مقرار گرفتن سيلندرهای گاز کلر در نزديکی اتر، آمونياک بدون آب، هيد: 44ماده 

.نيز ساير گازهای تحت فشار ممنوع می باشد

.حين جابجا کردن و نگهداری در جای خود بسته باشدسيلندرهای گاز ضدعفونی بايد دارای کالهک محافظ شير بوده به طوری که: 45ماده 

نتايج آن در پرونده  رای لوح مشخصات بوده و تحت بازرسی و آزمون های ادواری قرار گرفته وسيلندرها و مخازن گاز ضدعفونی بايد مطابق قوانين و مقررات موجود دا: 46ماده 

.مربوطه ثبت و نگهداری گردد

.ديد بخار، رطوبت زياد نور خورشيد باشدسيلندر محتوی کاز ضدعفونی نبايد در مجاورت شعله آتش گرما و سرمای ش: 47ماده 

.ر جهت وزش باد غالب باشد محل استفاده و نگهداری سليندهای گاز ضدعفونی در تصفيه خانه نبايد د: 48ماده 

.ی آب آهک اشباع در نزديکترين محل نگهداری و استفاده آن الزامی استبه منظور خنثی سازی گاز کلر در زمان نشت از سيلندر وجود حوضچه محتو: 49ماده 

.د توسط بيش از يک نفر انجام گيردبازديد نظافت، سرويس و در مدار قراردادن سيلندرهای گاز ضدعفونی باي: 50ماده 



.محوطه تزريق گاز و محل نگهداری سيلندرها بايد از يکديگر جدا باشد: 51ماده 

.جدا بوده و فاصله ايمن داشته باشدمحوطه تزريق و محل نگهداری سيلندرهای گاز بايد از ساختمانهای ديگر : 52ماده 

.لزامی استوجود کيت ايمنی در تصفيه خانه هايی که از گاز کلر استفاده می شود ا: 53ماده 

.بوده و دارای تهويه مناسب باشددستگاه توليد گاز ازن بايد در فضای ايمن و مجزا از ساختمان ها ديگر: 54ماده 

.ز لحاظ تشعشعات و نشت کامال ايمن باشددستگاه توليد گاز ازن و محل تزريق آن به جريان آب يا فاضالب بايد ا: 55ماده 

.بايد عالئم هشداری و وسايل اعالم ميزان اشعه نصب گردددر محل هايی که از اشعه برای ضد عفونی آب يا فاضالب استفاده می شود: 56ماده 

کی و فرآيند کار، گاز قابل انفجار توليد می شود بايد از تاسيسات الکتريدر محل هايی که گاز ضدعفونی کننده استفاده و نگهداری ميگرددو يا در: 57ماده 

.تجهيزات ضد جرقه استفاده نمود

.محوطه تزريق و نگهداری سيلندرهای گاز الزامی استنصب وسايل اعالم نشت گاز مجهز به چراغ و عالئم هشداردهنده صوتی در : 58ماده 

.بيرون از محل تزريق گاز و نگهداری کپسول های نيز نصب گرددکليدهای قطع جريان برق، گاز سيستم های تهويه بايد عالوه بر داخل در: 59ماده 

.طراری باشددرب محوطه تزريق گاز بايد به بيرون باز شده و دستگيره آن از نوع اض: 60ماده 



مولد تبخير کننده ها، تجهيزات و تاسيسات گاز  محوطه تخليه، بارگيری، اتصال، جداسازی، جابجايی مخازن، دستگاه های : 61ماده 

.متر از محوطه عمومی و افراد متفرقه فاصله داشته باشد25کلر بايد حداقل 

.الزم جهت جلوگيری از نشت گاز و اشعه صورت گيردبرای خارج نمودن سيستم ضد عفونی از فرآيند کار بايد اقدامات ايمنی : 62ماده 

سانتيمتری از کف 20تزريق گاز کلر در ارتفاع نصب هواکش مکنده مقاون به خوردگی و متناسب با محل نگهداری و محوطه : 63ماده 

.و هواکش دمنده در نزديکی سقف الزامی است



:نمونه برداری و آزمایشگاه

.ددمشخصات مواد مورد استفاده در آزمايش ها بايد روی ظرف آنها عنوان گر: 64ماده 

.ری شودمواد شيميايی بايد از محل مورد استفاده جدا و تحت شرايط ايمن نگهدا: 65ماده 

.ده و دور از دسترس افراد متفرقه نگهداری شودمواد خطرناک و سمی بايد در محفظه های قفل دار دارای عالئم هشداردهن: 66ماده 

.نها وجود نداشته باشدمواد شيميايی مايع و خطرناک بايد به طوری چيده شون که امکان سقوط آ: 67ماده 

و بايد اين ظروف سريعا از آزمايشگاه خارج و معدوم استفاده از ظروف شيشه ای ترک دار و شکسته در آزمايشکاه ممنوع بوده : 68ماده 

.شود

.بايد از وسايل مناسب اين کار استفاده شوداستفاده از دهان برای مکش مايعات از ظروف آزمايشگاهی ممنوع بوده و : 69ماده 

.زير هود و با تهويه مناسب انجام گيرد آماده سازی و اختالط موادی که توليد بخار و گاز مضرر می نمايد بايد: 70ماده 



.شودو پسماندها با توجه به برگه اطالعات ايمنی مواد به صورت مناسب دفعدر پايان هر شيفت کار بايد محيط آزمايشگاه تميز گرديده و مواد زائد: 71ماده 

بايد مقاوم و قابل شستشو بوده و دارای کفشور متصل به مجاری فاضالبسطوح کار، کف و ديوار اتاق های که در آنها مواد شيميايی مصرف ميشود: 72ماده 

.باشد

.نه برداری آب و فاضالب ممنوع استخوردن و آشاميدن هنگام کار با مواد شيميايی کار در آزمايشگاه و نمو:73ماده 

.ی و محل توليد و مصرف گاز ممنوع استاستعمال دخانيات در آزمايشگاه محل اختالط و آماده سازی مواد شيمياي: 74ماده 

.نه برداری و يا روش مطمئن ديگر انجام گيردنمونه برداری در قسمت های مختلف تصفيه خانه بايد بوسيله شيرهای نمو: 75ماده 

.سازی ممنوع استريختن مواد زائد شيميايی بر روی هم و به مجاری فاضالب قبل از خنثی : 76ماده 

.نشتی و شرايط محيطی کنترل شده و بطور مناسب مهار گرددسيلندر گاز مورد استفاده در دستگاه های آناليز شيميايی بايد ازباب : 77ماده

.ددات اضطراری و يا بازديد بايد تمهيدات و پيش بينی های الزم اتخاذ گردر تصفيه خانه ها برای توقف، انحراف جريان بصورت موقت، انجام تعمير: 78ماده 

.ی قطع گرديده و يا از طريق مسير کنار گذر منتقل شوددر هنگام کاردر مخازن، لوله ها و کانال های سربسته بايد جريان ورود: 79ماده 

.نوع استهنگام کار با دستگاه واتر جت حضور افراد در منطقه عملکرد دستگاه مم: 80ماده 



.از استحکام الزم برخودار باشدمخازن، کانال ها آدم روها حوضچه ها و ساير تاسيسات تصفيه خانه بايد: 81ماده 

.ده وسايل متناسب با کار و به صورت ايمن انجام گيرددر صورت نياز به سوزاندن رسوبات داخل مخازن، اين عمل بايد با استفا: 82ماده 

.بايد جهت جلوگيری از وقوع انفجار ايمن گردد( زغال فعال)محل نگهداری پودر کربن : 83ماده 

.ج اضطراری و سيستم تهويه موثر باشدتصفيه خانه های که در فضای باز قرار ندارند بايد دارای راه های خرو: 84ماده 

توسط کليد توقف اضطراری، شروع بکار مجدد آن بايستی به وسيله کليد پس از قطع عملکرد دستگاه های دارای سيستم انتقال دهنده نيرو و مواد: 85ماده 

.راه انداز اصلی و به صورت دستی انجام گيرد

.نفر باشد2در هر شيفت کاری در تصفيه خانه تعداد بهره برداران بايد حداقل : 86ماده 

متر از ساختمان تصفيه 5/7شد مکان سوزاندن آن در روی زمين بايد حداقل چنانچه سوزاندن گازهای حاصل از فرآيند تصفيه خانه اجتناب ناپذير با: 87ماده 

.خانه، تاسيسات و ابنيه ديگر فاصله داشته باشد

و دريچه فضاهای بسته که احتمال انتشار گاز های قابل شتعال و انفجاراستفاده از شعبه برای آب کردن يخ اطراف و زير در پوش مجاری فاضالب : 88ماده 

.وجود دارد ممنوع است

.از شعله و هر وسيله ای که به هر نحوی توليد جرقه کند ممنوع استدر محيطی که گاز يا مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده: 89ماده 

.گیردز وسايل ايمن و حسگرهای گاز فردی صورت ورود به فضای بسته بايد تنها توسط افراد صالحيت دار و با استفاده ا: 90ماده 



بادرت به انجام و ادامه  ن گازها و بخارات سمی و مضر اندازه گيری شده و در صورت مجاز بودن مقبل از ورود و در حين کار در فضای بسته بايد با تجهيزات مناسب ميزا: 91ماده 

.کار گردد

.ورود به فضای بسته قبل از تهويه موثر ممنوع است: 92ماده 

.اری خروج و سيستم تهويه مناسب باشدمخازن و فضاهای بسته بايد برای جلوگيری تجمع گاز و بخارات دارای مج: 93ماده 

ريچه ها و مجاری مربوطه را و اشتعال از دريچه ها و مجاری فاضالب به محيط کار وجود دارد بايد ددر هنگام جوشکاری يا کار گرم که احتمال انتشار گازهای قابل انفجار : 94ماده

.پوشاند

راد ماهر دارای گواهينامه  زن، حوضچه ها و کانال ها در زير آب يا فاضالب بايد اين کار توسط افدر صورت نياز به انجام تعميرات، سرويس، بازديد و رسوب زدايی در مخا: 95ماده 

.غواصی و با استفاده از تجهيزات غواصی مناسب انجام گيرد

.م کار الزامی استو تلمبه خانه های خشک و مستغرق که کمبود اکسيژن وجود دارد در هنگاتعبيه وسايل هوادهی برای مکان های نظير آدم روها، چاک ها، گودال ها: 96ماده

.همراه شيرهای قطع اتوماتيک الزم و ضروری استدر مکانهای که گاز توليد می شود وجود وسايل ايمن جهت مهار شعله به : 97ماده 

.اشد ان سقوط افراد در آنها وجود نداشته و يا دارای دريچه های قفل دار بدرب مخازن توليد و ذخيره مواد شيميايی بايد به گونه ای باشد که امک: 98ماده 

.و نظافت بسته باشدان تعمير، بازديد، سرويسدريچه ورودی مخازن و فضاهای بسته بايد قفل دار بوده و در غير از زم: 99ماده 

.کار مانع افتادن و برگشتن آن نشوددريچه مخازن و فضاهای بسته بايد به گونه ای مهار گردد که در هنگام : 100ماده 



.ا بايد حفاظ و يا پوشش مناسب نصب گردداطراف يا روی کانال ها، مخازن روباز، حوضچه ها، آدم روها و دريچه ه: 101ماده 

.اطراف دستگاه فيلتر پرس بايد دارای حفاظ مناسب باشد: 102ماده 

.امی استنصب نردبان يا دستگيره دائمی در ديواره داخلی حوضچه ها و مخازن الز: 103ماده 

.خطر برخورد افراد با آنها وجود نداشته باشدسيستم و شيرهای اطمينان مخازن تحت فشار بايد به نحوی تعبيه گردد که: 104ماده 

ارتباطی مناسب و آماده به کار در بيرون از اين اماکن برای در هنگام کاردر مخازن کانال ها و فضاهای بسته بايد يک نفر با وسايل: 105ماده 

.هماهنگی و نظارت حضور مستمر داشته باشد

.زن، حوضچه ها، آدم روها و دريچه ها کار می کنند الزامی استاستفاده از جليقه نجات برای افرادی که در اطراف وروی کانال ها، مخا: 106ماده 

.آدم روها و دريچه ها وجود داشته باشدوسيله نجات مناسب و مطمئن بايد در کنار کانال ها، مخازن، حوضچه ها،: 107ماده 

.ود باشدوسايل و دستگاه های تنفس مصنوعی قابل حمل بايد همواره در دسترس موج: 108ماده 

.بوده و در محل مربوطه تعبيه گردددستگاه تشخيص کمبود اکسيژن بايد به چراغ و آالزم هشدار دهنده مجهز : 109ماده 

.روف مناسب و ايمن ريخته شده و سپس بطريق مناسب دفع شودمواد زائد شيميايی بايستی با توجه به برگه اطالعات ايمنی مواد در ظ: 110ماده 



ايمنی مواد بوده و در اختيار قسمت های ذيربط قرار مواد شيميايی مورد استفاده در تصفيه خانه بايد دارای برگه اطالعات : 111ماده 

.گرفته و تمهيدات الزم برای مقابله با خطرات آنها صورت پذيرد

.تعبيه گرددبرای انجام کار، بايد جايگاه کار ايمن در کليه قسمتهای تصفيه خانه : 112ماده 



سپاس از توجه شما


