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3.6. Đối với trạm bơm giếng khi lắp ráp và sửa chữa cần chú ý : 

Để tháo, lắp bơm và thiết bị phải sử dụng pa lăng. Tải trọng cho phép của dầm và 

pa lăng phải lớn hơn tải trọng vật nâng 1,5 lần/ trở lên.  Khi nâng hạ thiết bị không 

được dùng tay để giữ và điều khiển hướng mà phải dùng dây mềm.  

Không để cáp xoắn quá 10% cho mỗi bước đối với cáp có đường kính từ 20mm 

trở lên và 5% đối với cáp có đường kính dưới 20mm. 

3.7. Những bộ phận quay và chuyển động hở của máy phải được bao che chắc 

chắn. 

3.8. Các đầu đấu điện của động cơ, các mối nối trung gian phải đảm bảo cách 

điện. 

3.9. Sàn gian đặt máy bơm phải sạch sẽ, không dây dầu mỡ, không đọng nước. 

3.10. Không đứng dưới pa lăng, cầu trục hoặc đứng cạnh dây cáp khi đang cẩu lắp 

thiết bị. 

3.11. Đối với trạm bơm nước thải còn phải thực hiện các yêu cầu sau :  

 Hàng ngày nền nhà và lối đi phải được rửa sạch bằng nước. 

Cặn rác lấy ra khỏi lưới chắn rác nếu chưa được nghiền thì phải đưa ra khỏi buồng 

ít nhất mỗi ngày một lần và phải rắc vôi bột hoặc Clorua vôi lên trên.  

 4. Yêu cầu đối với công trình xử lí nước 

4.1. Đối với trạm xử lí nước cấp. 

4.1.1. Các công trình xử lí nước (bể trộn, bể lắng, bể lọc) phải có lan can cao 0,8m 

bao quanh.  
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4.1.2. Việc bảo quản và sử dụng hoá chất phải thực hiện theo hướng dẫn cụ thể do 

cơ quan quản lí cấp trên xét duyệt. 

4.1.3. Máy dùng để bốc xếp hoặc trộn hoá chất phải có đầy đủ hồ sơ kĩ thuật, các 

cơ cấu đảm bảo an toàn khi vận hành. 

4.1.4. Công nhân bốc xếp, vận chuyển, nghiền và pha chế hoá chất phải được tắm 

rửa sau khi làm việc . 

4.1.5. Kho chứa, nơi nghiền và sấy than hoạt tính, buồng pha dung dịch hoá chất 

phải có hệ thống thông gió .  

 Không khí thải ra ngoài phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh không gây cháy nổ. 

4.1.6. Trong các gian chứa và sử dụng hoá chất dễ cháy nổ các thiết bị điện phải 

chế tạo theo kiểu phòng cháy nổ.  

Cấm tiến hành các công việc có thể phát sinh tia lửa. Phải có biển "cấm lửa" treo ở 

chỗ dễ nhìn.  

4.1.7. Việc chọn vật liệu, vị trí công trình, kết cấu xây dựng các kho bảo quản hoá 

chất phải được xem xét ngay khi thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa xí nghiệp. 

4.1.8. Bể hoặc giếng hở chứa hoá chất phải có lan can cao 0,8m bao quanh. Chỉ 

được vào bể hoặc giếng khi đã thau rửa sạch. 

4.1.9. Khi kiểm tra, cọ rửa hoặc sửa chữa bể lắng, lọc phải đeo dây an toàn. Khi 

kết thúc công việc phải khử trùng bể bằng Clorua vôi. 

4. 1.10 . Các phương pháp sơ cứu khi bị nạn do hoá chất và công tác phòng cháy 

nổ được giới thiệu ở phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. 



 

 

 

 

 

 

 

 8 

4.2. Đối với trạm nước thải. 

4.2. 1. Khi lấy mẫu nước thải để phân tích phải đeo găng cao su. 

4.2.2. Khi sử dụng Clo và các loại hoá chất khác phải thực hiện các quy định ở 

chương 8 và phần 4. 1 của tiêu chuẩn này.  

4.2.3. Để cọ rửa lưới chắn rác phải sử dụng các dụng cụ chuyên dùng. Khi lưới 

chắn rác ở độ sâu từ l,2m trở lên phải có sàn phụ để cọ rửa. Sàn phụ phải có lan can cao 

0,8m bao quanh. 

4.2.4. Cấm sửa chữa những bộ phận quay của lưới chắn rác khi lưới đang chuyển 

động. 

4.2.5 Rác lấy ra phải đưa ngay vào máy nghiền hoặc vận chuyển đến chỗ quy 

định. 

4.2.6. Cặn lấy từ bể lắng cát ra phải chuyển đến sân phơi cát hoặc phải rắc lên trên 

một lớp vôi bột hoặc Clorua vôi. Cấm dùng loại cát này cho xây dựng, san nền. 

 4.2.7. Để gạt các vật nổi, dầu mỡ v.v.-. phải sử dụng các dụng cụ chuyên dùng, 

không sử dụng dụng cụ một cách tuỳ tiện. 

4.2.8. Trong và xung quanh khu vực bể mê tan chì được sử dụng thiết bị và khí cụ 

điện kiểu phòng cháy nổ. Phải có biển "cấm lửa" và bảng nội quy phòng chống cháy 

treo ở chỗ dễ nhìn. 

4.2.9. Bể chứa khí mê tan phải lắp áp kế, phải có cơ cấu an toàn để tự động xả khí 

ra ngoài khi áp suất vượt quá trị số cho phép. Miệng ống xả khí phải bố trí ở chỗ không 

gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh. 
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4.2.10. Cấm dùng những dụng cụ có khả năng phát sinh tia lửa để sửa chữa đường 

ống dẫn khí và bể chứa mê tan. Trường hợp không có dụng cụ an toàn thì phải khử khí 

mê tan trong ống và bể trước khi tiến hành sửa chữa. 

4.2.11. Công nhân làm việc ở trạm khí phải thường xuyên kiểm tra độ kín khít của 

mạng ống dẫn và thiết bị. Trạm khí phải có đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ. 

4.2.12. Khi kiểm tra đường ống dẫn khí và bể chứa khí mê tan cấm dùng đèn có 

ngọn lửa trần chỉ được dùng đèn điện cầm tay theo quy định ở điều 1.4 của tiêu chuẩn 

này. 

4.2.13. Khi thiết bị đặt trong bể bị hư hỏng chỉ được phép sửa chữa thiết bị đó sau 

khi đã lấy ra khỏi bể. 

4.2.14. Trạm làm sạch nước thải phải có nhà tắm. Công nhân làm việc ở trạm phải 

có phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định. 

4.3. Trạm khử trùng nước  

4.3.1. Công tác khử trùng nước cấp và nước thải phải đảm bảo các chỉ tiêu quy 

định trong "Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5413 :1988. Thoát nước bên 

trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474 : 1987. Cấp nước - Mạng lưới bên  ngoài và 

công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 33 : 1985. Thoát nước, mạng lưới bên ngoài và 

công trình, - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 51 : 1994".  

4.3.2. Khi dùng Clo để khử trùng nước phải tuân thủ các quy định trong chương 8 

của tiêu chuẩn này. 

4.3.3. Quá trình amôni hoá nước phải tiến hành trong gian riêng biệt và đảm bảo 

các yêu cầu sau : 
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Được thông gió tốt ; 

Không khí nhiễm bẩn phải hút từ trên xuống ; 

Cấm dùng quạt thông gió chung cho cả hai buồng Clo hoá và Amôni hoá. 

Thiết bị điện và thiết bị thông gió phải chế tạo theo kiểu phòng cháy nổ. 

4.3.4. Khi vận chuyển, bảo quản và sử dụng amôniăc phải tuân thủ các yêu cầu 

trong "Quy phạm kĩ thuật an toàn các bình chịu áp lực QPVN 2 : 1975". 

5. Yêu cầu đối với đường ống cấp nước và các công trình trên đường ống cấp 

nước 

5.1. Mạng đường ống cấp nước 

5.1.1. Chỉ được đào đường để sửa chữa đường ống dẫn nước sau khi được phép 

của cơ quan quản lí đường và đã thông báo cho cơ quan cảnh sát giao thông khu vực 

đó. Khi đó phải áp dụng các biện pháp an toàn sau đây : 

Đặt rào chắn xung quanh khu vực sửa chữa, trên rào chắn phải treo biển ghi rõ tên 

đơn vị sửa chữa ở nơi dễ nhận biết. 

Treo biển cấm "Không có nhiệm vụ miễn vào" . 

Khi tối trời cả ban đêm phải treo đèn hiệu mầu đỏ cách hố đào ít nhất 5m. Khi sửa 

chữa xong phải làm lại đường, hè như cũ. 

5.1.2. Khi sửa chữa ở phần đường tầu (tầu điện, tầu hoả) ngoài rào chắn còn phải 

đặt biển báo tốc độ cho phép của tầu . 

5.1.3. Khi để ống nước ngoài hiện trường phải thực hiện các quy định sau : 


