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 خدا نام به
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »آيين كار واحد هاي توليد نمك  –نمك خوراكي  «
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  فرج اله،فرهي

  )دكتراي دارو سازي(
  

  تهران استاد دانشگاه

    :دبير
  نصيري،بنفشه

  )ليسانس علوم تغذيه(
  

  اناستانداردوتحقيقات صنعتي اير سازمان

    : اعضاء
  اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و         اسدي نژاد ، شبنم

    بهداشتي                          )فوق ليسانس صنايع غذايي ( 
  نمك معدني امالح ايران شركت پرويز ، رزا                                                  مسئول كنترل كيفيت 

                        )وق ليسانس شيمي ف( 
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان     جوانشير، ريكا                                           

 )شيمي سليسان(
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان     زاهد ، نرگس                                          

  )صنايع غذايي ليسانس(
مدير عامل انجمن صنفي توليد كنندگان نمك تصفيه                                                                  ساداتي ، علي اكبر

  ايران                               ) مهندسي معدنليسانس (
  كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي واداره           شا بزاز ، مهناز

 بهداشتي                          )فوق ليسانس صنايع غذايي ( 
               انجمن صنفي توليد كنندگان نمك تصفيه ايران                                محمد مهديقاسم زاده ، 

        )فوق ليسانس مهندسي شيمي ( 
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  رجاتفهرست مند

 صفحه عنوان

 ب استاندارد مؤسسة با آشنايي
  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ه  پيش گفتار

  و  مقدمه
                                                                                                       و دامنه كاربرد هدف      1
  مراجع الزامي     2
  يط فني و بهداشتي ساختمانشرا     3
  بخش هاي سرويس دهنده و تاسيسات كارخانه     4
  شرايط فني و بهداشتي قسمت هاي رفاهي    5
  موارد بهداشتي ديگر    6
   تجهيزات و لوازم    7
  آزمايشگاه    8
  و حمل ونقل نگهداري ،بسته بندي     9

  ويژگي هاي فرآورده نهايي  10

1 
1  
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11 
12 
14 
17 
18 
18 
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  پيش گفتار
 مربـوط  هـاي  دركميسيون آن نويس پيش كه "آيين كار واحد هاي توليد نمك –نمك خوراكي " استاندارد

 ششصـد و هشـتاد و هفتمـين    در و شـده  تـدوين  و تهيـه  ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة
 است گرفته قرار تصويب مورد 5/12/86 مورخ ي كشاورزيخوراك و فرآورده ها استاندارد ملي كميتة اجالس

 ايـران،  صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي
  

  "حداقل بار وارده –ساختمانها و ابنيه فني " 1375سال :  519استاندارد ملي ايران شماره 
  "آئين نامه طراحي –اختمانها در برابر زلزله س" 1380سال :  2800استاندارد ملي ايران شماره 
  "آئين كاربرد –تأسيسات بهداشتي در كارخانجات " 1372سال :  2287استاندارد ملي ايران شماره 

  روش آزمــون، بســته بنــدي و    –نمــك يــددار  " 1374ســال :  1195اســتاندارد ملــي ايــران شــماره    
  "نشانه گذاري

  "ويژگي ها –نمك خوراكي " 1385 سال:  26استاندارد ملي ايران شماره 
                    –آب آشــاميدني و مصــرفي اســتخرهاي شــنا    " 1377ســال :  1011اســتاندارد ملــي ايــران شــماره    

  "ويژگيها -ميكروبيولوژي 
  "ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي –آب آشاميدني " 1376سال :  1053استاندارد ملي ايران شماره 

روش هاي يددار كردن و ويژگيهاي ماشين  –نمك خوراكي " 1376سال :  4045ان شماره استاندارد ملي اير
  "آالت آن

  بهداشتي توليد نمك ضوابط -، درمان و آموزش پزشكي انتشارات وزارت بهداشت 
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  مقدمه
مانه در اين استاندارد، منظور از رعايت شرايط خوب ساخت در واحدهاي توليدي نمك خوراكي، ايجاد يك سا

  .مراقبت بهداشتي است كه اطمينان الزم را در مورد مصرف فرآورده توليد شده تأمين نمايد
شكي نيست كه به فرآورده هايي كه سالمت و بهداشت افراد را به خطر مي اندازد نبايد اجازه عرضه بـه بـازار   

ا، راهنمايي هـا و قـوانيني را در   بدين منظور سازمان هاي بين المللي و تعداد زيادي از كشورها، توصيه ه. داد
وضع و تدوين كرده اند كه با گذشت زمان، بسياري از اين مقررات نيـاز   1ارتباط با رعايت شرايط خوب ساخت

  .به تجديد نظر دارند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Good manufacturing practice 
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  آئين كار بهداشتي واحدهاي توليد نمك –نمك خوراكي 
  

  هدف        1
اصول كلي بهداشتي در جهت اداره كردن يك كارخانـه توليـد نمـك از     هدف از تدوين اين استاندارد، رعايت

ابتداي آماده سازي، فرآيند كردن، بسته بندي، انبار كردن، حمل و نقل، توزيع و فروش نمك توليد شده براي 
  .مصرف انسان مي باشد تا از سالمت و بهداشتي بودن آن اطمينان كامل حاصل شود

  
  دامنه كاربرد  2

  .ارد در مورد فرآيند تهيه نمك در واحدهاي توليد نمك كاربرد دارداين استاند
  
  مراجع الزامي  3

بدين ترتيـب  . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 
تجديدنظر اصالحيه در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا  .استاندارد محسوب ميشودآن مقررات جزئي از اين 

ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدرك موردنظر نيست معهذا بهتر است كاربران ذينفع ايـن اسـتاندارد امكـان    
در مـورد مراجـع   . كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسـي قـرار دهنـد   

يدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مـوردنظر  يا تجد/ يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / بدون تاريخ چاپ و 
  .است

  :اين استاندارد ها الزامي استكاربرد جع زير براي ااستفاده از مر
  "حداقل بار وارده –ساختمانها و ابنيه فني " 1375سال :  519استاندارد ملي ايران شماره   3-1
  "آئين نامه طراحي –در برابر زلزله ساختمانها " 1380سال :  2800استاندارد ملي ايران شماره   3-2
  "آئين كاربرد –تأسيسات بهداشتي در كارخانجات " 1372سال :  2287استاندارد ملي ايران شماره   3-3
  روش آزمــون، بســته بنــدي و  –نمــك يــددار " 1374ســال :  1195اســتاندارد ملــي ايــران شــماره   3-4

  "نشانه گذاري
  "ويژگي ها –نمك خوراكي " 1385سال :  26استاندارد ملي ايران شماره   3-5
 –آب آشــاميدني و مصـرفي اسـتخرهاي شــنا   " 1377سـال  :  1011اسـتاندارد ملـي ايــران شـماره      3-6

  "ويژگيها -ميكروبيولوژي 
  "ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي –آب آشاميدني " 1376سال :  1053استاندارد ملي ايران شماره   3-7
روش هـاي يـددار كـردن و     –نمـك خـوراكي   " 1376سـال  :  4045 استاندارد ملـي ايـران شـماره     3-8

  "ويژگيهاي ماشين آالت آن
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  شرايط فني و بهداشتي ساختمان  4
  محل احداث  4-1

اين واحدها بايد در محل هايي احداث شوند كه از مراكز آلوده كننده از قبيل دامداريها، مرغـداريها، كارخانـه   
تجمع زباله و بطوركلي مراكـز توليدكننـده دود، گـرد و غبـار بوهـاي       هاي توليد كننده مواد شيميايي، محل

زننده، مواد راديو اكتيو و ساير آلوده كننده ها، طبق قوانين و ضوابط مؤسسات مربوطه فاصلة مناسـب داشـته   
  .باشند، هم چنين اين واحدها نبايد در مناطق سيل گير احداث شوند

  شرايط زيست محيطي    4-1-1
  .متر 3000فاصله تا كارخانجات سيمان حداقل     4-1-1-1
مرغداري، گاوداري، كشتارگاه سـنتي، كارخانجـات گـچ و    (فاصله تا آلوده كننده هاي درجه يك     4-1-1-2

  .متر 1000آهك، مركز تجمع زباله و يا كود، دباغي، چرمسازي، ساالمبور و تصفيه فاضالب حداقل 
واحـدهاي ريختـه گـري، موزائيـك و سـراميك، گورسـتان،       ( 2درجه  فاصله تا آلوده كننده هاي    4-1-1-3

  .متر 250حداقل ) كشتارگاه صنعتي
فاصله تا روستاهايي كه در بافت آن به نحوي دامداري، مرغداري سنتي در ساختمانهاي مسكوني     4-1-1-4

  .متر 500وجود داشته باشد حداقل 
  

ايجاد سر و صدا بيش . يد از آلوده نمودن آب، هوا و فاضالب جلوگيري نمايدطبق قوانين محيط زيست، كارخانه با -1يادآوري 
  .از مقادير مجاز نيز جزء آلودگيهاي هوا محسوب مي شود

  
  موقعيت جغرافيايي      4-1-2
  .محل كارخانه نزديك به جاده آسفالته و برق سراسري مي باشد    4-1-2-1
  .نداشته باشدساله قرار  100در مسير سيل هاي     4-1-2-2
  .محل كارخانه نزديك به مناطق مسكوني نباشد    4-1-2-3
  محوطه كارخانه  4-2
محل ها يا مسيرهايي كه در محوطه كارخانه و يا نزديكي آن مورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد بايـد          4-2-1

داراي شـيب  جـاده هـا و محوطـه بايـد     . باشـد ) آسفالت، بتن، سنگفرش و غيـره (داراي سطح سخت و هموار 
  .مناسب براي دفع هرز آبها، قابل نظافت، داراي جدول بندي و محوطه سازي مناسب باشد

بايد داراي ديواركشي با ارتفاع مناسب باشد به گونه اي كه مانع از ورود حيوانات موذي به محوطـه      4-2-2
  .كارخانه شود

شده باشد كه امكان عبور و مرور وسـايل سـنگين   دور تا دور سالن توليد بايد به اندازه اي آسفالت     4-2-3
  .وجود داشته باشد

  ساختمان  4-3
  ســاختمانهاي واحــد توليــدي بايــد براســاس مقــررات و ضــوابط منــدرج در اســتانداردهاي ملــي ايــران بــه   

  :طراحي و بنا گردند و موارد ذيل نيز رعايت گردد  2800و  519شماره هاي 
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ايد داراي استحكام الزم باشند و ازنظـر فنـي در شـرايط رضـايت بخشـي      ساختمان و متعلقات آن ب    4-3-1
  .نگهداري شوند

  .فضاي كافي كاري جهت انجام كليه عمليات به نحو مطلوب وجود داشته باشد    4-3-2
  

ن متر مكعب فضا منظور گردد و فضاي اشغال شـده بـه وسـيله ماشـي     12براي هر كارگر در كارخانه حداقل بايد  -2يادآوري 
  .متر جزو فضاي مزبور محسوب نمي گردد 3آالت يا ابزار و اثاثيه مربوط به كار و هم چنين فضاي باالتر از ارتفاع 

  
ساختمان فضاي توليدي بايد به نحوي طراحي شده باشد كه به آساني و بطور كامل قابـل نظافـت       4-3-3

زمانهاي نـاظرين بهداشـت آسـان و ممكـن     باشد و نظارت بر بهداشت توليد نمك طبق ضوابط و معيارهاي سا
  .گردد

ساختمان بايد به گونه اي ساخته شودكه از ورود آفات و مواد آلوده كننده محيطـي ماننـد گـرد و        4-3-4
  .خاك، دود و غيره جلوگيري گردد

سـتفاده از  بـا ا (مراحلي از توليد كه امكان آلودگي متقابل بين آنها وجود دارد بايد از هم جدا شود     4-3-5
  ).اتاقهاي مجزا و يا ديوارهاي جدا كننده تا سقف

ساختمانهاي واحدهاي توليد نمك بايد به گونه اي باشند كه از مرحله ورود مـواد اوليـه تـا توليـد         4-3-6
  .فرآورده نهايي بتوان كليه مراحل را ازنظر بهداشتي مراقبت كرد

پرده هوا يا پرده مكانيكي بـوده و بـراي جلـوگيري از ورود     محل ورود و خروج كارگران بايد داراي    4-3-7
حشرات و جوندگان در مواقع عادي بسته بوده و رفت و آمد كارگران از درهاي مجهز به تورهـاي سـيمي كـه    
بطور خودكار بسته مي شوند صورت گيرد و چنانچه از درهاي بزرگ استفاده مي شود بايـد درب كـوچكي در   

  .ميان آن تعبيه شود
  فضاهاي عمومي و توليد    4-3-8
  فضاي ذخيره نمك به عنوان ماده اوليه    4-3-8-1
  فضاي خطوط توليد و مخازن ذخيره سازي توليد فله اي    4-3-8-2
  فضاي تجهيزات بسته بندي    4-3-8-3
  فضاي سالن انبار محصول    4-3-8-4
  فضاي محوطه كارخانه    4-3-8-5
  هفضاي آزمايشگا    4-3-8-6
  فضاي سرويس هاي بهداشتي و محل استراحت كارگران    4-3-8-7
  فضاي بخش هاي اداري    4-3-8-8
  مشخصات سالن ها  4-4
  كف   4-4-1

  :كف ها بايد داراي شرايط و امكانات زير باشند 
  غير قابل نفوذ    4-4-1-1
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  قابل شستشو    4-4-1-2
  غير سمي    4-4-1-3
  غير لغزنده    4-4-1-4
  پايدار در برابر مواد اسيدي، قليايي ومقاوم در برابر تركيبات خورنده    4-4-1-5
  بدون درز و شكاف    4-4-1-6
  داراي كف شوي مناسب با پنجره مشبك و شترگلو    4-4-1-7
  داراي شيب مناسب به طرف كف شوي    4-4-1-8
  )پخي به صورت منحني يا(نداشتن زاويه در محل اتصال با ديوار     4-4-1-9
  آسان بودن نظافت و ضدعفوني كردن    4-4-1-10
  ديوار      4-4-2

  :ديوارها بايداز موادي ساخته شوند كه داراي شرايط زير باشند 
  غير قابل نفوذ به آب و مواد ديگر    4-4-2-1
  )ترجيحاً از جنس كاشي(قابل شستشو و نظافت به گونه اي آسان     4-4-2-2
  .عفوني شودبĤساني ضد    4-4-2-3
  بدون مواد سمي    4-4-2-4
  كاشي سفيد    4-4-2-5
  صاف و بدون درز و شكاف    4-4-2-6
  بدون زاويه و به صورت منحني و پخي در محل پيوستگي با يكديگر، با كف و سقف    4-4-2-7
ر آنهـا بـوده و   ارتفاع ديوارها بايد متناسب با حجم سالن ها، دستگاهها و تجهيزات قابل نصـب د     4-4-2-8

  .داراي استحكام كافي باشند
  .كليد و پريزهاي تعبيه شده روي ديوار بايد ضدآب و قابل تميز كردن باشند    4-4-2-9
  .از ساختن ديوارهاي دو جداره جهت ممانعت از النه گزيني جوندگان بايد اجتناب كرد    4-4-2-10
سيمان ضدآب پوشش داده شده باشند تا تمامي درزهـا و  تمامي ديوارهاي بتوني داخلي بايد با     4-4-2-11

  .شكاف ها پر شده و از تجمع گرد و غبار جلوگيري شود
  سقف     4-4-3

  :سقف ها بايد از موادي ساخته شوند كه داراي شرايط زير باشند 
  غير قابل نفوذ به آب و مواد ديگر    4-4-3-1
  نقابل شستشو و نظافت به گونه اي آسا    4-4-3-2
  بĤساني ضدعفوني شود    4-4-3-3
  بدون مواد سمي    4-4-3-4
  رنگ سفيد    4-4-3-5
  صاف و بدون درز و شكاف    4-4-3-6
  بدون زاويه و به صورت منحني و پخي در محل پيوستگي با ديوارها    4-4-3-7
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  جلوگيري از تراكم بخار آب    4-4-3-8
وباز استفاده مي شود بايد كليه تيرها، لوله ها و يا ساير اجـزاي  در محل هايي كه از تانك هاي ر    4-4-3-9

ساختمان زير سقف كاذب جاسازي شوند و يا آنكه در قسمت باالي خط توليد از سقف كاذب يا پوشش قابـل  
  .شستشو و تميز كردن استفاده شود

بـت و حـرارت بـه داخـل     عايق بندي سقف سالن ها و انبارها بايد طوري باشد كه از نفـوذ رطو     4-4-3-10
  .جلوگيري نمايد

  پنجره      4-4-4
  :پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشند 

  داراي سطح صاف و قابل شستشو    4-4-4-1
  بدون درز و ترك    4-4-4-2
  مجهز به توري قابل نظافت و شستشو، براي جلوگيري از ورود حشرات بداخل    4-4-4-3
داراي آسـاني نظافـت و بـدون قابليـت اسـتفاده بـه عنـوان        (داخل و خارج  داراي شيب تند در    4-4-4-4

  )طاقچه
بايد داراي اندازه مناسب بوده و به گونه اي طراحـي شـود كـه از ورود و تجمـع گـرد و غبـار و           4-4-4-5

  .آلودگي به داخل سالن توليد ممانعت كند
  .م شكستن داخل محصول توليدي نريزدداراي شيشه هاي ايمن باشد به گونه اي كه هنگا    4-4-4-6
  در     4-4-5

  :درها بايد داراي شرايط زير باشند 
  .داراي سطح صاف و قابل شستشو باشد    4-4-5-1
  بدون درز و شكاف    4-4-5-2
  نفوذ ناپذير به آب و مواد ديگر    4-4-5-3
  .بĤساني باز و بسته شود    4-4-5-4
  تشو و نظافت براي جلوگيري از ورود حشراتمجهز به توري قابل شس    4-4-5-5
  .جنس آنها از مواد زنگ نزن باشد    4-4-5-6
  .بطور خودكار بسته شوند    4-4-5-7
  .ناحيه زيرين دربها هم سطح با كف باشد    4-4-5-8
  پله    4-4-6

  :پله ها، پاگردها و نردبانها بايد داراي شرايط زير باشند 
  .فاظ مناسب باشدداراي نرده و ح    4-4-6-1
  داراي سطوح غير لغزنده    4-4-6-2
  داراي نور مناسب    4-4-6-3
  .بĤساني قابل نظافت، شستشو و ضدعفوني كردن باشد    4-4-6-4
  سانتي متر 30كمينه پهناي پله ها     4-4-6-5
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  سانتي متر 17-20كمينه بلندي پله ها     4-4-6-6
  آسانسور     4-4-7

ايطي را كه در مورد كف، ديوارها، سقف، روشنايي و تهويه سالن ها ذكر شده دارا باشـند و  آسانسورها بايد شر
  .ازنظر ايمني داراي وضعيت مناسب و مجهز به وسايل اعالم خطر باشند

  فضاهاي مورد نياز در سالن توليد  4-5
تقيم نمـك و مـواد   كليه وسايل، تجهيزات و تأسيسات بايدطوري نصب شوند كه از آلودگي مستقيم و غير مس

زيربناي سطح اشـغال  . اوليه در اثر جمع شدن بخار و چكيدن قطرات آب جلوگيري شود و مانع نظافت نگردد
درصد فضاي اصلي سالن توليد، بـا   25-30شده توسط ماشين آالت بايد برحسب نوع ماشين آالت و ابعاد آن 

يربناي هر بخش بستگي بـه ظرفيـت توليـد    ز. احتساب حداقل يك متر فضاي خالي از هر طرف دستگاه باشد
  .كارخانه دارد

  
، توالت، حمام و دستشـويي  )سگ نگهبان(محل زندگي و استراحت كارگران و كارمندان، محل نگهداري حيوانات  -3يادآوري 

  .بايد كامالً از محل توليد جدا باشد و ارتباط مستقيم با آن نداشته باشد
  
  فضاي ماشين آالت      4-5-1

ه بر ابعاد دستگاه بايد فضا براي پلكان و سكو جهت ماشين هايي كه داراي ارتفاع زياد مي باشـند درنظـر   عالو
گفت، هم چنين فضايي براي تعمير دستگاه خصوصاً وقتي وسايل حجيم جابجايي مورد استفاده باشـند بايـد   

هم چنـين حـريم رفـت و آمـد     . درنظر گرفته شود، عموماً حداقل فاصله تجهيزات از ديوار بايد يك متر باشد
  .اپراتور و راههاي فرار به هنگام خطر نيز بايد درنظر گرفته شود

  فضاي تانك ها و مخازن      4-5-2
تانك ها معموالً در كنار ديوارهاي سالن توليد قرار مي گيرند ولي دستگاهها به علـت راهبـري و تعميـرات در    

  .وسط گذاشته مي شوند
  ت ثابت حمل و نقلفضاي تجهيزا      4-5-3

  .است... تجهيزاتي نظير باالبرها، نقاله ها، ناوداني ها و 
  فضاي تردد وسايل حمل و نقل      4-5-4

حـداقل عـرض راهـرو جهـت     . مسير حركت وسايل نقليه يا دستي بايد توسط خط كشي كامالً مشخص باشد
د نيـاز باشـد عـرض راهـرو جهـت      چنانچه فضا جهت دور زدن نيز مـور . متر است 2وسايل دستي يا موتوري 

  .متر است 8/2متر و جهت ريچ تراك  4ليفتراك 
  فضاي تردد پرسنل      4-5-5

چنانچه ترافيك سالن كم باشد مي توان از راهرو و وسايل حمل و نقل جهت پرسـنل نيـز اسـتفاده نمـود، در     
و جهـت عبـور همزمـان يـك     عرض راهر. غير اين صورت بايد راهرو جداگانه اي با عرض مناسب استفاده شود

  .سانتي متر باشد 248سانتي متر و چهار نفر  187سانتي متر، سه نفر  127سانتي متر، دو نفر  70نفر، 
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  انبارها و بخش هاي وابسته  4-6
بوده و موارد ذيـل نيـز رعايـت     1891شرايط و ويژگيهاي انبارها بايد مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

  :گردد 
كليه انبارها بايد بهداشتي، منظم، عاري از حشرات و جوندگان، بدون گرد و خاك، آلودگي و مـواد        4-6-1

  .خارجي باشند
نحوه قرار دادن محصوالت در انبار بايد به گونه اي باشـد كـه بتـوان براحتـي در بـين محصـوالت             4-6-2

  .گردش كرده و بازرسي الزم را انجام داد
بايد با رمز و كدخاصي انبار شود كه معموالً معرف زمان ورود به انبار يـا زمـان توليـد     هر محصول      4-6-3

  .محصول باشد تا به ترتيب زمان ورود، خارج شوند
بطوريكـه از  . كف انبار بايد همواره پاكيزه و تميز بوده و در و پنجره هاي آن كامالً پوشـيده باشـند        4-6-4

  .ودورود هرگونه آلودگي جلوگيري ش
  .براي تميز و ضدعفوني كردن انبار بايد طبق مقررات بهداشتي عمل كرد      4-6-5
  .انبارها بايد در صورت نياز، مجهز به زنگ خطر و دستگاه كنترل رطوبت باشند      4-6-6
كليه قفسه ها يا پالت ها و سيستم هاي حمل و نقل بايد از جنس مقـاوم، قابـل شستشـو و تميـز           4-6-7

  ).غير چوبي(باشند  كردن
  .پنجره ها مجهز به توري ريز بافت و قابل شستشو باشند     4-6-8
  .در كليه انبارها بايد سيستم ايمني بسته به نوع محصول رعايت شده باشد      4-6-9
  .در كليه انبارها وجود تهويه مناسب ضروري است      4-6-10
موذي و مسئول كنترل آن بايـد مشـخص بـوده و تمـامي      روش كنترل مستند جانوران و حيوانات      4-6-11

  .براي كنترل جانوران موذي توسط مرجع ذيصالح تائيد شده باشد) آفت كش ها(مواد مصرفي 
  سطح زيربناي انبارها  4-7

سطح انبار بستگي به حجم توليد، حداكثر زمان نگهداري كاال در انبار دارد كه آن نيز بسـتگي بـه اختالفـات    
  .د و فروش و نيز تنوع محصوالت و ميزان ورود كاال در روز داردزمان تولي

روزه و حداقل ارتفاع مفيـد   30ميزان سطح زيربناي انبار از فرمول زير با احتساب حداقل تعداد روز انبارداري 
  :متر بدست مي آيد  5/3چيدمان 

  زيربناي انبار=  + متر  1حاشيه + 

  فضايي جهت عبور و مرور افراد و وسايل نقليه+ پالت هاي خالي و دفتر فضايي جهت 
  
  :انبار مواد اوليه بسته بندي     4-7-1

. مواد و وسايل بسته بندي مانند كارتن، پاكت، برچسب و غيره بايد در محلي بطـور جداگانـه نگهـداري شـود    
چيدن كاال . درصد باشد 50-70آن  درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 15-20دماي اين انبار . توصيه مي شود

در انبار بايد به گونه اي باشد كه آسيب هاي فيزيكي شيميايي و بهداشتي به اين مواد وارد نشود، هم چنـين  

  حجم هر ماده ×تعداد × تعداد روزهاي انبارداري 
 ارتفاع مفيد چيدمان



8 
  

خطر سقوط و بروز سوانح به حداقل ممكن برسد و آمد و شد افراد و ترابري كاال در انبـار بـه آسـاني صـورت     
  .پذيرد

  :انبار محصول      4-7-2
در طراحي انبار محصول بايد موارد . الي بسته بندي شده به اين انبار منتقل شده و آماده فروش خواهد بودكا

  :زير را درنظر گرفت 
  .درجه حرارت و رطوبت مناسب داشته باشد     4-7-2-1
  .بجز محصول نهايي چيز ديگري در آن نگهداري نشود و نزديك محل بسته بندي باشد     4-7-2-2
در اين روش . مي باشد LIFO2و يا  FIFO1از روشهاي استقرار محصول نهايي به صورت برخي      4-7-2-3

كاالهائيكه مراجعه به آنها فراوان اسـت در  . ها بايد سعي نمود كه رديف ها به ترتيب و بطور كامل تخليه شود
كاالهايي بـا مراجعـه متوسـط در     طبقات پائين و كاالهايي كه مراجعه به آنها بسيار كم است در طبقات باال و

  .طبقات مياني جاي گيرد
  

سبب تخريـب و كـاهش   ) ماه 6بيش از (نگهداري نمك هاي يددار در معرض نور آفتاب و يا ذخيره آن بمدت طوالني  -1تذكر 
  .ميزان يد نمك مي گردد

  
  :انبار قطعات و لوازم       4-7-3

. نها،  فرسودگي آنها و نيز كيفيت ماشين خريـداري شـده دارد  اندازه آن بستگي به تعداد ماشين آالت، تنوع آ
. امروزه نگهداري تعداد كافي قطعات يدكي، يكي از اساسي ترين عوامل در كاهش زمان توقفـات توليـد اسـت   

اين انبار بايد داراي رطوبـت قابـل   . شابه در يك گروه و در يك مكان نگهداري شوندبايد سعي شود كاالهاي م
كنترل بوده تا به قطعات يدكي در حين نگهداري آسيب وارد نشود و جهت آساني دستيابي، در نزديكي سالن 

  .توليد احداث گردد
  :انبار عمومي       4-7-4

يل اداري، ظروف خالي، لباس كار و ديگر ملزومات كـه  محلي است جهت نگهداري وسايل متفرقه از قبيل وسا
  .ابعاد آن بستگي به گستردگي كارخانه دارد ولي بايد از نگهداري اقالم غير ضروري در آن جلوگيري شود

  :انبار مواد شيميايي       4-7-5
و در ظروفـي بـا   كليه مواد شيميايي مورد استفاده بايد در محلي جدا و دور از سالن هاي توليـد قـرار داشـته    

اين ظروف بايد دور از تابش مستقيم نـور خورشـيد بـوده و در شـرايط     . پوشش كامل بسته بندي شده باشند
  مناسب نگهـداري شـوند و هـم چنـين كليـه ضـوابط مربـوط بـه انبارهـا در آن رعايـت شـود و بهتـر اسـت              

  .دماشين هاي سنگين وارد انبار نشده و ترجيحاً از نوار نقاله استفاده شو
  
  

                                                 
1. First In Firsi Out 
2. Last In First Out 



9 
  

  بخش هاي سرويس دهنده و تأسيسات كارخانه  5
  منبع يا مخزن تأمين آب  5-1
در صورت لزوم مخزن ذخيـره آب  . آب به مقدار كافي با فشار و دماي مناسب بايد در دسترس باشد     5-1-1

  .دو توزيع بهداشتي آن بايد وجود داشته باشد و در كليه مراحل از آلودگي آب مصرفي جلوگيري بعمل آي
بخاري كه در تماس مستقيم با نمك يا سطوحي كه با آن در تماس هستند به كـار مـي رود بايـد         5-1-2

  .عاري از مواد زيان آور براي سالمتي انسان باشد
آب مصرفي عمومي كارخانه و تأسيسات بايد مورد تأييد بوده و با توجـه بـه نـوع كـاربرد، ويژگـي           5-1-3

  .خاص آن را داشته باشد
آب غير آشاميدني كه در توليد بخار، سرد كردن، آتش نشاني و آبياري فضاي سبز به كار مـي رود       5-1-4

  و در ارتباط با نمك نيسـت بايـد داراي لولـه كشـي مسـتقل و مجـزا باشـد كـه بـه وسـيله رنـگ آميـزي از             
از آلودن شدن آب آشاميدني  اين لوله كشي بايد به نحوي باشد كه. لوله هاي آب آشاميدني متمايز شده است
  .در اثر وجوداتصاالت متقابل جلوگيري شود

  فاضالب  5-2
. تأسيسات فاضالب بايد داراي سيستم مجهز و مؤثر باشد و همواره منظم و در شرايط خـوبي نگهـداري شـود   

كه  كليه خطوط انتقال و مجاري جمع آوري فاضالب و پس آب نيز بايد داراي ظرفيت مناسب باشد به نحوي
بتواند حداكثر مواد زائد را انتقال دهد و هم چنين به گونه اي سـاخته شـود كـه موجـب آلـودگي منـابع آب       

  .آشاميدني نگردد
  سيستم روشنايي و المپ ها  5-3
المپ ها بايد بطور مناسبي در برابر شكستگي حفاظت شده باشند و داراي حفـاظ و قـاب مناسـب         5-3-1

  .باشند
  .قابل شستشو و تميز كردن باشند براحتي     5-3-2
فوت شـمع،   50مكانهاي بازرسي و كنترل : مقدار روشنايي موردنياز بخش هاي مختلف عبارتنداز      5-3-3

 10-20فوت شمع، انبار مواد اوليه و محصـول   30-50فوت شمع، بخش هاي اداري و رفاهي  50سالن توليد 
  .فوت شمع 5-10فوت شمع، محوطه 

  
ام راهروها و نقاط خروجي ساختمان بايد به جريان روشنايي اضطراري مجهز باشـد تـا در طـول شـب و در مواقـع      تم -2تذكر 

  .قطع برق شبكه بتوان از آن استفاده كرد
  
در كليه محل هاي توليد بايد نور طبيعي و يا مصنوعي كافي وجود داشـته باشـد، در صـورتيكه از         5-3-4

  .شدت نور نبايد باعث تغيير رنگ محيط شودنور مصنوعي استفاده مي شود 
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  سيستم نصب لوله ها و كابل ها  5-4
لوله ها و كابل هاي داخل محوطه بايد به موازات خيابان هاي كارخانه كشيده شوند و سعي بر اين      5-4-1

  .است كه لوله ها روكار شوند مگر در مواردي كه ايمني، يخ زدگي در زمستان اجازه ندهد
در داخل سالن ها، لوله ها بايد به مـوازات ديوارهـا كشـيده شـوند تـا بتـوان از پايـه هـاي آهنـي               5-4-2

. درجه نبايد از ديوار منشعب شود 90هيچگاه لوله با زاويه اي غير از . ساختمان جهت بست زدن استفاده كرد
  .سانتي متر باشد 20 لوله ها بايد موازي يا عمود بر ديوار باشند و حداقل فاصله لوله ها از كف

  .لوله هايي كه مايع داغ درونشان جريان دارد بايد از كابل هاي برق دور باشند     5-4-3
شيرها و جعبه هاي مخصوص آتش نشاني بايد درحريم مسيرهاي خـارج كارگـاه و يـا مسـيرهاي          5-4-4

عنـوان مثـال جعبـه آتـش نشـاني را      عبور و مرور داخل سالن منطبق بر اصول ايمني كار قرار گرفته باشد به 
-50نبايد در پشت يك دستگاه يا ماشين مخفي كرد و برخالف ساير لوله ها، لوله هاي آتش نشـاني بايـد در   

  .سانتي متري كف بوده و نبايد در ارتفاع قرار گيرد 40
 4اي كـوچكتر  متر و جهت لوله هـ  6و بزرگتر،  4حداقل فاصله بين بست هاي زير لوله هاي نمره      5-4-5

  .متر است
داشته باشند تـا بتـوان در    cm/m1لوله هاي باد و بخار بايد در يك جهت شيب مختصري حدود      5-4-6

انشعاب از لوله هاي اصلي باد و بخار . نقطه انتهايي، آب درون آن را توسط شير دستي يا تله جمع آوري نمود
  .آب به داخل مسيرهاي فرعي جلوگيري شود بايد حتماً از باالي لوله گرفته شود تا از نفوذ

لوله هاي گرم و سرد بايد كامالً عايق بندي و روكش گذاري شده باشند تا از كندانس بخار آب بـر       5-4-7
  .سطح آنها جلوگيري شود

  .لوله هاي بخار داراي عايق بندي مناسب باشند     5-4-8
  سيستم تهويه  5-5

هاي بهداشتي و كارگري بايد داراي دستگاههاي تهويه مناسب و وسايل گرم  كليه سالن ها، انبارها و سرويس
تمـامي  . و سرد كننده متناسب با حجم مكانهاي مذكور و تغييرات درجه حرارت با توجه به فصول سال باشـد 

شكافها و منافذي كه در سقف ها و قسمت هاي فوقاني ساختمان به منظور هواكش تعبيه شده اند بايد مجهز 
در انتخاب توري هاي سيمي بايد دقت شـود  . بادگير و توري سيمي باشد تا از ورود جوندگان ممانعت شود به

هـم  . كه منافذ آن خيلي ريز نباشد تا گرد و خاك با مسدود كردن سوراخ ها مانع خروج بخار آب و هوا نشود
توري استفاده شـده  . تمان شودچنين نصب و ساختار هواكش ها بايد طوري باشد كه مانع ورود باران به ساخ

بايد از جنس موادي باشد كه در برابر زنگ زدگي و خورندگي مقاوم و بĤساني قابـل تميـز كـردن و شستشـو     
  .باشند

  تأسيسات بخار و هواي فشرده  5-6
يك منبع تهيه بخار جهت اطمينان از فعاليت مطلوب تجهيزات فرآيند گرمـايي، خشـك كـردن طـي توليـد      

آب مورد استفاده جهـت  . ماي الزم براي نظافت، ضدعفوني كردن و ساير موارد مورد نياز استنمك، ايجاد گر
ــواد، تركيبــات مضــر و عناصــر     ــاري از م ــد ع ــا محصــول مــي باشــد باي   بخــاري كــه در تمــاس مســتقيم ب

  .سختي زا باشد به تأئيد آزمايشگاه مربوطه رسيده و مستندات آن تهيه و بايگاني شود
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بخار و تأسيسات مربوطه بايد در خارج سالن توليد و با فاصله مناسب از سالن هاي توليد، محل استقرار ديگ 
انبارها، فضاهاي كارگري و اداري بوده و برابر مقررات سازمانهاي ذيربط، مسائل ايمنـي آن رعايـت و تأييديـه    

  .هاي الزم اخذ گرديده باشد
  تأسيسات برق  5-7

اتور كه وسايل آن توسط كارخانه خريداري و توسـط شـركت بـرق نصـب     عالوه بر پست برق و اتاق ترانسفورم
. مي شود، بايد مكاني جهت تابلوهاي برق مادر، خازنها، ژنراتور برق و منبع روزانه آن درنظر گرفته شده باشـد 

  .درصد برق مصرفي است 50-100ظرفيت ژنراتور براساس نياز كارخانه است و بين 
  تعميرگاه  5-8

محل تعميرگاه در عين حـال كـه   . ت تعمير دستگاهها و وسائط نقليه احتياج به تعميرگاه داردهر كارخانه جه
نظربه اينكه تعميرات در سال هاي اول توليـد  . نزديك ماشين آالت توليد است بايد به خيابان راه داشته باشد

ــذا در طراحــي تعميرگــاه نبايــد مــالك ر   ــدارد ل   ا تعميــرات بســيار كــم اســت و نيــاز بــه فضــاي وســيعي ن
  .سال هاي اول قرار داد

  سيستم لوازم ايمني و كمك هاي اوليه  5-9
بايد در كليه قسمت ها و در فواصل مناسب كپسول اتش نشاني و شلنگ آب و غيره نصب و وسايل مورد نيـاز  

بايـد قبـل از شـروع بـه كـار، ازنظـر       (براي كمك هاي اوليه پزشكي در محل مناسب و در دسترس قرار گيرد 
  ).يمني جهت آتش سوزي، گواهي مربوطه از سازمانهاي ذيربط اخذ شودا

  سيستم تخليه زباله  5-10
كارخانجات توليد نمك بايد محلي براي خروج زباله و يا وسيله حمل استفاده نمايند تـا پـس از پايـان توليـد     

ايـد در محوطـه داخـل و    هم چنـين ب . روزانه، ضايعات را به خارج از كارخانه در محل موردنظر منتقل نمايند
  .خارج ساختمان، ظروف زباله دردار، با رعايت اصول بهداشتي وجود داشته باشد

  سيستم حمل و نقل  5-11
جهت كمك به كاهش هرچه بيشتر مواد نامحلول و مواد خارجي در آب نمـك، بخصـوص هنگـام اسـتفاده از     

يونهـاي اختصاصـي اسـتفاده شـود و از     نمك هاي دريايي، بايد جهت حمل نمك دريايي يا سنگ نمك از كام
  .كاميونهاي مخصوص خاك برداري و مصالح ساختماني هرگز استفاده نشود

  
  شرايط فني و بهداشتي قسمت هاي رفاهي  6
  بخش تعويض لباس  6-1

در كليه . باشد 2287بايد در مجاورت سرويس هاي بهداشتي كارگران و مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 
توليدي بايد امكانات كافي و مناسب جهت تعويض لباس وجود داشته باشد و به ازاء هر كارگر يـك   واحدهاي

در كارخانه هايي كه خانم ها نيز كار مـي كننـد بايـد رخـت كـن      . كمد قفل دار سه طبقه وجود داشته باشد
  .مناسب جداگانه درنظر گرفته شود
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  سرويس هاي بهداشتي  6-2
متناسـب بـا وسـعت كارخانـه و تعـداد      ) دستشويي، حمام و توالـت (ي بهداشتي وجود سرويس ها     6-2-1

  .كاركنان و رعايت اصول مطرح شده در مورد در، ديوار، كف، سقف و پنجره ضروري است
  .بايد مجهز به شير آب گرم و سرد باشند     6-2-2
د را با صـابون يـا مـواد شـوينده     بعد از استفاده از توالت دست هاي خو«در توالت ها نصب تابلوي      6-2-3

  .ضروري است» بشوئيد
توالت ها بايد در محلي باشند كه آلودگي محيط به حداقل برسد و نبايد در توالت به سمت سـالن       6-2-4

  .توليد و انبارها باز شود
  .پنجره توالت مشرف به فضاي آزاد و داراي توري باشد     6-2-5
  .مكانيكي متناسب با حجم آن باشدتوالت داراي هواكش      6-2-6
  .توالت و دستشويي داراي سطل زباله دردار پدالي بوده كه بدون دخالت دست باز شود     6-2-7
  .در كنار دستشويي ها بايد مواد شوينده و ضدعفوني كننده وجود داشته باشد     6-2-8
  .اده شودحتي االمكان براي شستشوي دستها از شيرهاي پدالي استف     6-2-9
مواد ضدعفوني و شوينده داراي محل خاصي بوده، شماره گذاري شده و مسئول مشخصي داشـته       6-2-10

  .باشد
  
  موارد بهداشتي ديگر  7
  نگهداري موقت پس مانده هاي توليد  7-1

دد و جهت نگهداري موقت پس مانده هاي توليد قبل از انتقال از واحد توليدي، امكانات مناسب بايد فراهم گر
اين امكانات به گونه اي طراحي شده باشند كه از آلوده كردن كارخانه و مـواد آن، آب آشـاميدني، تجهيـزات،    

  ضـــمناً كليـــه وســـايل مـــورد اســـتفاده پـــس . ســـاختمانها و جـــاده هـــاي ارتبـــاطي جلـــوگيري شـــود
خـوراكي مـورد اسـتفاده     مانده هاي توليد بايد نشانه گذاري شوند تا از ساير وسايل متمايز شوند و براي مواد

  .قرار نگيرند
  

مي توان آنها را با آب به چاه فاضالب هـدايت  ) لرد و لجن(در صورتيكه پس مانده هاي توليد نگهداري نمي شوند  -2يادآوري 
  .كرد
  
پس از پايان كار روزانه و هم چنين در مواقع مختلـف برحسـب ضـرورت و نـوع فعاليـت،  كـف هـا،             7-2

  .وي ها و مجاري هدايت فاضالب و ابزار توليد نمك بايد تماماً و كامالً تميز گردندديوارها، كف ش
  .رخت كن ها و سرويس هاي بهداشتي بايد دائماً تميز نگهداري شوند     7-3
  .جاده ها و محوطه هايي كه مورد استفاده واحد توليدي قرار مي گيرند بايد تميز نگهداري شوند     7-4
امه مستمر نظافت و ضدعفوني كردن بايد براي واحد توليدي تنظيم گردد تا اطمينان حاصـل  يك برن     7-5

شود كه كليه مناطق بخوبي تميز شده اند و در اين برنامه الزم است توجه خاصـي بـه منـاطق و تجهيـزات و     
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در رأس آن  براي اين منظور، تشكيالتي كـه . موادي كه از اهميت بهداشتي بيشتري برخوردارند مبذول گردد
فردي كه داراي بينش بهداشتي و درك صحيح از آلودگي و خطرات مربوطـه مـي باشـد بـه عنـوان مسـئول       
انتخاب گردد و افرادي كه زيرنظر وي انجام وظيفه مي كنند، بايد در زمينه رعايت اصـول بهداشـتي آمـوزش    

  .ديده باشند
  پايش آفات  7-6
  .هت پايش آفات وجود داشته باشدبايد يك برنامه مؤثر و مداوم ج     7-6-1
اقدامات ريشه كني آفات از طريق روش هـاي شـيميايي، فيزيكـي و بيولـوژيكي بايـد تحـت نظـر             7-6-2

  .كارشناسان ورزيده و متخصص انجام گيرد
آفت كش ها فقط هنگامي بايد مورد استفاده قرار گيرند كه اقدامات احتياطي ديگـري نتوانـد بـه         7-6-3

قبل از به كار بردن آفت كش، وسايل و لوازمي كه براي اين كار مـورد اسـتفاده   . ؤثر به كار گرفته شوندطور م
  .قرار گرفته اند بايد كامالً شسته و تميز شوند تا براي استفاده مجدد، بقايايي در آنها باقي نماند

  نگهداري مواد خطرناك و زيان آور  7-7
ست خطراتي براي سالمتي انسان ايجاد نمايند با برچسبي مناسب كه آفت كش ها يا ساير موادي كه ممكن ا

  آنهـا بايـد در اتـاق مخصـوص يـا قفسـه       . در آن نام و طرز اسـتفاده آن نوشـته شـده اسـت مشـخص گـردد      
توزيع و كار كردن با آنها بايد فقط توسط افراد آموزش ديده و مجـاز انجـام گيـرد و    . قفل دار نگهداري گردند

  .اً مراقبت گردد تا نمك توليدي به هيچ وجه با مواد زيان بخش آلوده نشودهم چنين شديد
  نيازهاي بهداشتي و سالمت فردي كاركنان  7-8
  آموزش بهداشت     7-8-1

  مسئوالن واحد توليدي بايد ترتيبـي دهنـد تـا بطـور مـداوم افـرادي كـه در توليـد نمـك دخالـت دارنـد در            
اشت فردي آموزش ببينند تا با شناخت نكات بهداشتي از آلودگي نمك زمينه هاي بهداشت مواد غذايي و بهد

  .توليدي جلوگيري بعمل آيد
  آزمايش پزشكي     7-8-2

افرادي كه در واحدهاي توليدي نمك كار مي كننـد بايـد طبـق ضـوابط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش        
  .مجاز باشندپزشكي، تحت آزمايش هاي پزشكي قرار گيرند و داراي كارت تندرستي 

  بيماري هاي واگير     7-8-3
مديريت واحد توليدي بايد مراقبت و اطمينان حاصل كند كه اشخاص بيمار يا مشكوك به بيماريهاي واگير و 

در محـل هـاي   . مي باشند... يا ناقلين سالم و هم چنين افرادي كه مبتال به جراحات و يا زخم هاي جلدي و 
ر شخصي كه داراي زخم يا بريدگي غيرعفوني باشد نبايد بدون پوشش مشخص ه. توليد حضور نداشته باشند

  .و مطمئن ضدآب بر روي زخم يا بريدگي در محل توليد حضور داشته باشد
  بهداشت فردي     7-8-4

هر فردي كه در محل توليد كار مي كند بايد از نظافت كامل برخوردار باشد و در طول ساعات كار بايـد داراي  
كاله، روپوش، شلوار، پايپوش مناسب كـار، در صـورت ضـرورت دسـتكش، ماسـك      : ر مناسب، شامل لباس كا

اين پوشش ها بايد به تعداد حداقل دو دست براي هر فرد درنظـر گرفتـه شـود و    . دهان و بيني و عينك باشد
  .هم چنين قابل شستشو و ضدعفوني كردن باشد
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ه از زيور آالت مانند حلقه، انگشتر، سـاعت و ماننـد آنهـا در    استفاد. ناخن هاي دست بايد هميشه كوتاه باشد
  .هم چنين كاركناني كه در قسمت توليد كار مي كنند بايد داراي موي كوتاه باشند. هنگام كار ممنوع است

  رفتار شخصي     7-8-5
آدامـس،  غذا خوردن، اسـتعمال دخانيـات، جويـدن    : هر نوع رفتاري كه منجر به آلودگي محصول شود مانند 

  .ريختن آب دهان و بيني در محيط كار ممنوع است
  ضرورت هاي بهداشتي در توليد     7-8-6
بايد از پذيرش هرگونه مواد اوليه كه آلوده به آفات، انگل ها، مواد سمي و ناخالصي هايي باشـد       7-8-6-1

ـ    ه حـد قابـل قبـول كـاهش داد،     كه نتوان با استفاده از روش هاي معمول در واحد توليدي، آلـودگي آنهـارا ب
  .خودداري شود

مواد اوليه قبل از اينكه به محوطه توليد وارد شوند بايـد بررسـي و مـورد آزمـون قـرار گيرنـد،            7-8-6-2
  .چنانچه داراي كيفيت مطلوب باشند بايد در توليد استفاده شوند

آالت و تجهيـزات، نظافـت آنهـا بـا      براي جلوگيري از تجمع ذرات ريز در زواياي مرده ماشـين      7-8-6-3
  .استفاده از هواي فشرده يا بخار آب ضروري است

  
  تجهيزات و لوازم  8

ماشين آالت و تجهيزات مورد استفاده بايد ازنظر طرح و نصب طوري باشند كه به سهولت قابل تميـز كـردن   
هاي مختلف آنها بـا يكـديگر    بوده واثر سؤ روي فرآورده توليدي نداشته باشند، هم چنين بايد ظرفيت قسمت

  .متناسب بوده تا مراحل كار بتواند بطور متوالي از ابتدا تا انتها انجام شود
  )1پيوست ( 1حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد نمك خوراكي بروش تبلور مجدد  8-1
  واحد محلول سازي و تصفيه آب نمك    8-1-1
  آسياب اوليه    8-1-1-1

ز سنگ نمك، آسياب بايد از جنس مناسب براي صـنايع غـذايي و مقـاوم بـه خـوردگي و      در صورت استفاده ا
  .باشد 3و يا از جنس فوالدهاي آلياژي 2سايش باشد بطور مثال از جنس فوالد زنگ نزن

  مخلوط كن توليد آب نمك اشباع    8-1-1-2
  و يـا   304نـگ نـزن   از جنس مناسـب بـراي صـنايع غـذايي و مقـاوم بـه خـوردگي مـثالً از جـنس فـوالد ز          

  .حوضچه هاي محلول سازي از بتن با روكش مناسب اپوكسي يا كاشي باشد
  مخزن ذخيره آب نمك تصفيه نشده    8-1-1-3

از جنس مناسب براي صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس آهن با روكش اپوكسي و يا فوالد زنگ 
  .نزن و يا پلي مرهاي با درجه خوراكي باشد

                                                 
1. Recrystalization 
2. Stainless steel 
3. Alloy steel 
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  تجهيزات توليد محلول هاي كربنات سديم و پلي الكتروليت    8-1-1-4
  .باشد 304از جنس مناسب براي صنايع غذايي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 

  راكتورهاي واكنش سودسوزآور و كربنات سديم    8-1-1-5
  .باشد 304از جنس مناسب براي صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 

  صافي اوليه نمك فرآوري شده    8-1-1-6
از نوع دكانتور كالسيك و يا دكانتورهاي المال از جنس مناسب براي اسـتفاده در صـنايع غـذايي مـثالً فـوالد      

  .باشد 316زنگ نزن 
  صافي نهايي آب نمك فرآوري شده از نوع شن    8-1-1-7

  .باشد 316 فوالد زنگ نزن از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي مثالً
  مخازن ذخيره محلول آب نمك تصفيه شده    8-1-1-8

از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً آهن با روكش اپوكسـي و يـا فـوالد    
  .زنگ نزن و يا پلي مرهاي با درجه خوراكي باشد

  واحد توليدي كريستال يا بلور    8-1-2
  توليد كننده هاي بلور    8-1-2-1

توليد كننده هاي بلور تحت خالء يك مرحله اي يا چند مرحله اي و يا تحت فشار يك مرحله اي در تماس با 
آب نمك، هم چنين پمپ ها، لوله هاي انتقال و دكانتورها بايد از جـنس مناسـب بـراي اسـتفاده در صـنايع      

  .ندغذايي و مقاوم در برابر خوردگي آب نمك داغ باش
و يـا   L316چنانچه از سيستم وكيوم استفاده شود بدنه توليد كننده بلور مي تواند از جنس فوالد زنـگ نـزن   

و  2با درجه خوراكي باشد و چنانچه از سيستم تحت فشار استفاده گردد بدنـه از جـنس مونـل    1فوالد رابرالين
  .در هر دو حالت مبدل هاي حرارتي از جنس تيتانيوم باشد

  سانتريفوژها    8-1-2-2
سانتريفوژها و متعلقات مربوطه از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم بـه خـوردگي مقابـل    

  .باشد 316نمك و آب نمك داغ مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 
  تجهيزات خشك كن    8-1-3
  خشك كن    8-1-3-1

سـتفاده شـود بـه هـيچ وجـه از شـعله مسـتقيم        در خشك كن بايد از حرارت غير مستقيم مانند هـواي داغ ا 
بايـد از  ) Vibro Fluid Bed Dryer – Flash Dryer – Rotary Drumانـواع  (خشك كـن هـا   . استفاده نگردد

  .جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي و زنگ زدگي باشند
  ندسيستم هاي انتقال مواد و مخازن واسطه اي فرآي    8-1-3-2

همه از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خـوردگي مـثالً از جـنس فـوالد زنـگ نـزن       
L304 باشند.  

                                                 
1. Rubber line 
2. Monel 
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  سيستم توليد بخار و هواي فشرده    8-1-3-3
  سيستم يدزني    8-1-3-4

نـواختي  اين سيستم بايد به نحوي طراحي شود و در مرحله اي قرار گيرد كه حداكثر اطمينان از غلظت و يك
جنس سيستم بايد مناسب بـراي اسـتفاده در صـنايع غـذايي و مقـاوم بـه       . توزيع آن در فرآورده حاصل شود

  .خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن يا پلي مر با درجه خوراكي باشد
  واحد ذخيره توليد فله اي محصول و بسته بندي    8-1-4
  سيلوهاي ذخيره    8-1-4-1

و يا با  304استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن از جنس مناسب براي 
  .پوشش داخلي فوالد زنگ نزن يا فوالد با پلي مر با درجه خوراكي باشد

  تجهيزات بسته بندي    8-1-4-2
  .بايد به صورتي طراحي شوند كه از آلودگي ثانوي جلوگيري گردد

  )2پيوست ( 1د نياز براي توليد نمك خوراكي به روش سالكسحداقل تجهيزات مور    8-2
  سيستم شستشوي اوليه نمك معادن آبي    8-2-1

  .باشد 304از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 
  2سيستم انتقال نمك به داخل هيدروميل    8-2-2

  .باشد 304فاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن از جنس مناسب براي است
  دستگاه هيدروميل    8-2-3

  .باشد 304از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 
  سولفات كلسيم سيستم معلق سازي و جداسازي نمك محصول هيدروميل و ذرات    8-2-4

  .باشد 304از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 
  سيستم دكانتور    8-2-5

  .باشد 304از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 
  دستگاه يد زني    8-2-6

  .د دستگاه يد زني روش تبلور مجدد باشدمانن
  دستگاه سانتريفوژ با عملكرد پيوسته    8-2-7

  .مانند سانتريفوژ در روش تبلور مجدد باشد
  خشك كن    8-2-8

  .مانند دستگاه خشك كن روش تبلور مجدد باشد
  سرند نهايي محصول    8-2-9

  .باشد 304وردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خ
  سيستم انتقال و ذخيره سازي محصول    8-2-10

                                                 
1. Salex 
2. Hydromiel 
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  .باشد 304از جنس مناسب براي استفاده در صنايع غذايي و مقاوم به خوردگي مثالً از جنس فوالد زنگ نزن 
  سيستم كامل تصفيه آب نمك خروجي از سانتريفوژ و سيستم دكانتور    8-2-11

  :روش تبلور مجدد شامل تجهيزات ذيل باشد مانند 
سيستم تهيه محلول كربنات سديم و مخازن نگهداري و دستگاه تزريق آب بـه خـط آب نمـك        8-2-11-1

  مانند روش تبلور مجدد
  مخازن نگهداري سود سوزآورد دستگاه تزريق به خط آب نمك مانند روش تبلور مجدد    8-2-11-2
و نگهداري محلول پلي الكتروليت و دستگاه تزريـق آن بـه خـط آب نمـك ماننـد      مخازن تهيه     8-2-11-3

  روش تبلور مجدد
  سيستم دكانتور رسوب زدائي امالح ناخالص آب نمك مانند روش تبلور مجدد    8-2-11-4
  سيستم صافي هاي نهايي آب نمك تصفيه شده مانند روش تبلور مجدد    8-2-11-5
  و بسته بندي مانند روش تبلور مجدد ذخيره محصول فله    8-2-12
  حداقل تجهيزات مورد نياز براي يددار كردن نمك خوراكي  8-3

مـي   4045تجهيزات الزم براي يددار كردن نمك مطابق با آخرين تجديدنظر استاندارد ملي ايران بـه شـماره   
  .باشد

  
  آزمايشگاه  9
  .شرف به سالن توليد باشدآزمايشگاه بايد در محلي مناسب بنا گردد كه ترجيحاً م  9-1
  .مساحت آزمايشگاه بايد با توليد و تعداد نمونه مورد آزمون متناسب باشد  9-2
  .برخوردار باشد) طبيعي يا مصنوعي(بايد از نور كافي   9-3
  .داراي هود آزمايشگاهي با امكانات الزم باشد  9-4
  .سيستم تهويه مناسب داشته باشد  9-5
  .با روكش مناسب ضد اسيد و ضد حريق باشد داراي كابينت، ميز كار  9-6
  .داراي لوله كشي آب سرد و گرم و ظرفشويي باشد  9-7
انطبـاق داشـته   ) 17025اسـتانارد  (ديوارها، كف، سقف، درب ها و پنجره ها بايد با ضـوابط مربوطـه     9-8

  .باشد
  .لباس كار پرسنل آزمايشگاه مناسب باشد  9-9
  .باشدنظافت و بهداشت كافي داشته   9-10
  .پيش بيني هاي الزم جهت اطفاء حريق صورت گرفته باشد  9-11
  .بايد مجهز به وسايل كمك هاي اوليه باشد  9-12
  .راهنماي ايمني حالل ها و مواد شيميايي بايد در آزمايشگاه نصب گردد  9-13
  .بايد كليه تجهيزات الزم جهت انجام آزمايشات مربوطه را دارا باشد  9-14
  .اي لوازم شيشه اي و ساير ظروف مورد نياز جهت انجام آزمايشات مربوطه باشدبايد دار  9-15
  .بايد داراي وسايل ايمني از قبيل دستكش، ماسك و غيره باشد  9-16
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مسئول آزمايشگاه و پرسنل شاغل در آزمايشگاه بايد مشخص بوده و مدارك تحصيلي آنان مطابق بـا    9-17
  .نوع كارشان باشد

  .شگاه بايد دوره هاي آموزشي الزم را طي كرده باشندپرسنل آزماي  9-18
  .دستگاههاي موجود در آزمايشگاه بايد داراي برنامه كاليبراسيون و برچسب كاليبراسيون باشند  9-19
  .شرايط نگهداري مواد و حالل هاي شيميايي بايد مطابق با روش نگهداري آنها باشد  9-20
  .رچسب مشخص با ذكر تاريخ ساخت باشدمحلول هاي تهيه شده بايد داراي ب  9-21
  .بايد نحوه دفع ضايعات شيميايي در آزمايشگاه مشخص باشد  9-22
  .كليه روش هاي آزمايش و جزوات استانداردهاي مربوطه بايد در آزمايشگاه موجود و به روز باشند  9-23
اشـد كـه امكـان رديـابي     نتايج آزمون بايد روزانه در دفاتر مخصوص ثبت و كدگذاري آن به طريقي ب  9-24

  .نمونه هاي آزمون شده و تعميم آن به خط توليد به وضوح وجود داشته باشد
  
  بسته بندي ، نگهداري و حمل و نقل  10

  .انجام گيرد) آخرين تجديدنظر( 26برطبق مندرجات موجود در استاندارد ملي به شماره 
  
  ويژگي هاي فرآورده نهايي  11

و  26كي و نمك يددار به ترتيـب براسـاس اسـتانداردهاي ملـي بـه شـماره       ويژگي هاي شيميايي نمك خورا
  .مي باشند) آخرين تجديدنظر( 1995
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