
�ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંો  

િનયમપાલનની તાલીમ 
સસં્કરણ 3.6 

 

 

 

પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 

િવભાગ 
 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

િનયમપાલનની તાલીમના લાભો 
 

 

• િનયમપાલનની સમસ્યાઓની વ� ુસાર� ��િૃત 
• વ� ુસાર� તાલીમ પામેલા ટાકંાના મા�લકો અને 

ઓપર�ટરો 
• ઓછા કામકાજ સબંિંધત િનયમપાલનના ઉલ્લઘંનો 
• પયાર્વરણ માટ� વ� ુરક્ષણ 
• ઓપર�ટરની તાલીમ/ �નુ:તાલીમની જ��રયાતો �રૂ� 

કરવા માટ� 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 
• દર�ક �િુવધા ઓપર�ટરોના ત્રણ વગ� ધરાવતી હોવી જોઈએ. 

– વગર્ A – UST કામકાજ અને �ળવણી માટ�ની એકંદર જવાબદાર� 
– વગર્ B – UST િનયમપાલન માટ� સ્થળ ઉપરની રોજ�દ� જવાબદાર� 
– વગર્ C – ��ુક્ત સમયની કટોકટ�ઓની જવાબદાર� 

• દર�ક ઓપર�ટર વગર્ માટ� ખાસ તા�લમની જ��રયાતો 
• ટાકંાના મા�લકોએ તેઓની મા�લક�ની દર�ક �િુવધા માટ� વગર્ A 

અને વગર્ B ઓપર�ટરો િન�કુ્ત કરવા માટ� ટ�નેસી ટ�ક હ�લ્પર 

ઑનલાઇન કાયર્ક્રમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
https://tdec.tn.gov/tankhelper 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

\

 

 

સૌથી વારંવાર બનતા ઉલ્લઘંનો 
1 �રસાવ શોધવાના ર�કોડર્ રાખવમા ંિનષ્ફળતા 

2 ઑટોમે�ટક લાઇન લીક ડ�ટ�ક્ટસર્�ુ ંપર�ક્ષણ કરવામા ં

િનષ્ફળતા 
3 વાિષ�ક લઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ કરવામા ંિનષ્ફળતા 

4 ક�થૉ�ડક રક્ષણ�ુ ંપર�ક્ષણ કરવામા ંિનષ્ફળતા 

5 સ�ંદગ્ધ ��ુક્તની �ણ કરવામા ંિનષ્ફળતા  

આ ઉલ્લઘંનો તમન ે�બૂ જ મ�ઘા પડ� શક� છે... 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અ�કુ સામાન્ય �હ�ર દંડ 

ઉલ્લઘંન �હ�ર દંડ 
�રસાવ શોધવાના ર�કોડર્ (>4 મ�હનાઓ) રાખવાની િનષ્ફળતા $3,200 / ટાકંો 
દબાણ�કુ્ત પાઇિપ�ગની પર�ક્ષણમા ંિનષ્ફળતા $2,000 / લાઇન 
ઑટોમ�ટકસાવ શોધક પર�ક્ષણમા ંિનષ્ફળતા $2,000 / લાઇન 
ક�થૉ�ડક રક્ષણ�ુ ંપર�ક્ષણ કરવામા ંિનષ્ફળતા $1,200 / CP પર�ક્ષણ 
સ�ંદગ્ધ ��ુક્તની �ણ કરવામા ંિનષ્ફળતા $3,200 / ઘટના 
��ુક્તની શોધ કરવામા ંિનષ્ફળતા $3,200 / ટાકંો 
ઢોળાવાની ઘટના અટકાયત કરાવવામા ંિનષ્ફળતા $2,000 / ટાકંો 
વ� ુભરવા સામે રક્ષણ �ગેની િનષ્ફળતા $2,000 / ટાકંો 

એક ગૌણ પ્રમાણ�તૂ UST િસસ્ટમને બધં કરવામા ંિનષ્ફળતા $3,200 / UST િસસ્ટમ 

ઉલ્લઘંનોને �ધુારવામા ંિનષ્ફળતા અથવા દંડો �કુવવામા ંિનષ્ફળતા તમાર� �િુવધાને લાલ ટ�ગ 

લાગવામા ંપ�રણમી શક� છે. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે તેને પણ આવર� લઈ�ુ.ં.. 

• સ્થાપન અને �ચુના 
• મરામતો 
• ��ુક્તની �ણકાર� 
• ટાકંો બધં કરવાની �ક્રયા 
• ર�કોડર્ની �ળવણી 
• નાણાક�ય જવાબદાર� 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 4 બાબતો તમાર� �ણવી જ�ર� છે: 
1 ક�ુ ંઉપકરણ તમાર� �િુવધા ઉપર છે. 

2 �ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે  

3 �ાર� તે કર�ુ ંજોઈએ, 

4 એક તપાસ માટ� તમાર� પાસ ે�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 
સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી ઉપકરણો, ઉત્પાદનો ક� સેવાઓની કોઇપણ ખાસ બ્રાન્ડ્સ, 

ઉત્પાદકો, અથવા િવક્ર�તાઓને સમથર્ન આપ�ુ ંનથી. 

આ પ્રસ્�િુતમા ંઉલ્લેખ કરાયેલા ક� આલેખન કરાયેલા કોઇપણ ઉપકરણ, ઉત્પાદનો 

ક� સેવાઓનીકોઇપણ ખાસ બ્રાન્ડ્સ નામોનો ફક્ત ઉદાહરણના હ��ઓુ માટ� જ 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે અને તે આવા ઉપકરણ, ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓની 

સમંિતઓ ક� ભલામણો નથી અને એવી ર�તે અથર્ઘટન કરવામા ંઆવશે નહ�. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

મોટાભાગની �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાની (UST) વ્યવસ્થાઓ 

બનલેી હોય છે: 
 એક અથવા વ� ુ�ગૂભર્ ટાકંાઓની 
 પાઇિપ�ગ 
 ઢોળાવાની અટકાયત 
 વધાર� ભરવા સામ ેઅટકાયત 
 કાટ સામ ે�રુક્ષા 
 �રસાવ શોધવાની િસસ્ટમ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 

ટાકંાનો ટ્રક 

�ડ�લવર�નો હોઝ 

ભરવાનો પાઈપ 

ઉત્પાદન 

�ડ�લવર� 

લાઇ સ 

ઉત્પાદન 

�ડસ્પેન્સસર્ 

વેન્ટ 

પાઈપ 

લાઇન લીક 

�ડટ�ક્ટસર્ 

�ુબેલા પમ્પના ભાગો 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• ધા�નુી 
– ક�થોડની ર�તે ર�ક્ષત સ્ટ�લ 

• �બન-ધા�ત્વક 
– ફાઈબરગ્લાસ-ક્લેડ સ્ટ�લ 
– �ક�ટ�ડ સ્ટ�લ 
– ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટક (FRP) 

* ટાકંા એકલી અથવા બેવડ� �દવાલવાળા હોઈ શક� છે* 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• Sti-P3® ટાકંો – બહારની બા�ુ ઉપર એક ડાઈઇલે�ક્ટ્રક પડ ધરાવે છે 

અને ટાકંાની બહારની બા�ુએ જોડ�લા ગેલ્વેનીક એનોડસ ધરાવે છે. 
• �લુ્લો સ્ટ�લનો ટાકંો – ફ�ક્ટર� દ્વારા ગોઠવેલ કોઈ રક્ષણ નહ�. કે્ષત્ર 

સ્થાિપત કાટ રક્ષણનો ઉપયોગ કર� છે. 

  
Sti-P3 �લુ્�ુ ંસ્ટ�લ 

 

ઈલે�ક્ટ્રકલ 

આઇસોલેશન 

(�િશ�ગ્સ) 
ડાઈઇલે�ક્ટ્રક રક્ષાત્મક 

પડ 

ક�થૉ�ડક રક્ષણ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• ક્લેડ સ્ટ�લ ટાકંો – એક સ્ટ�લ ટાકંો ક� � ટાકંાની બહારની 

બા�ુએ એક �બન-સકં્ષારક સામગ્રી�ુ ંએક ��ુ ંપડ ધરાવે છે 

�વા ક� ફાઈબરગ્લાસ અથવા �રુ�થેન યાિંત્રક ર�તે બધંાયેલ 

(ક્લેડ) � ટાકંાને સડતા બચાવે છે. 
 

ન�નૂાનો વીલેડ ટાકંો 

• �ક�ટ�ડ સ્ટ�લ ટાકંો – એક સ્ટ�લનો ટાકંો ક� � �બનસકં્ષારક, 

�બન ધા�નુી સામગ્રીઓ �વી ક� ફાઈબરગ્લાસ ક� 

પોલીઈથીલીનમા ંસમાયેલો(અથવા �ક�ટ�ડ) હોય છે.  
�ક�ટ�ડ ટાકંો 

• ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટક (FRP) ટાકંો – આ 

ટાકંાઓ ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટકના બનેલા હોય 

છે. 
 

ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટક (FRP) 

ટાકંો 
 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• કમ્પાટર્મેન્ટ ટાકંાઓ – ને બે 

અથવા વ� ુભાગોમા ંિવભા�ત 

કરવામા ંઆવે છે. આ સામાન્ય 

ર�તે �ુદા �ુદાઉત્પાદન ગે્રડસ 

  
 

• મેનીફોલ્ડ�ડ ટાકંાઓ – પાઈિપ�ગ વે 

જોડાયેલા બે અથવા વ� ુટાકંાઓ 

આ હમંેશાસરખા ઉત્પાદન ગે્રડ 

ધારણ કર� છે. 

 
 

ટાકંાઓ 

સીફોન લાઇન 

ભરો 

વેન્ટ (બાહ્ય �ખુ) 

વધારાના 

ટાકંાઓમાથંી 
�ડચા� લાઇન  



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• ધા�નુી 
– ક�થોડની ર�તે ર�ક્ષત સ્ટ�લ 

• �બન ધા�ત્વક 
– ફાઈબરગ્લાસ 
– લચી�ુ ંપ્લા�સ્ટક 
– સખત પ્લા�સ્ટક 

 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટક પાઇિપ�ગ (RP) - 

એ ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટક�ુ ંબનેલ હોય 

છે  ત ેસખત પાઈિપ�ગ છે (લચી� ંનહ�) 
 

ન�નૂા�ુ ંFRP પાઈિપ�ગ 

• લચી�ુ ંપ્લા�સ્ટક પાઇિપ�ગ -ખાસ ર�તે તૈયાર કરાયેલ 

પેટ્રો�લયમ પ્રિતરોધક પોલીમસર્�ુ ંબનેલ હોય છે.  
ન�નૂા�ુ ંલચી�ુ ંપાઈિપ�ગ 

• અધર્–સખત પાઇિપ�ગ - મોટા ભાગના લચીલા પ્લા�સ્ટક 

પાઇિપ�ગ કરતા વધાર� ��ુ હોય છે અને સામાન્ય ર�તે 

ઈલેક્ટ્રોફ�ઝુન પાઈિપ�ગ જોડાણો ધરાવે છે. 

 

*પાઈિપ�ગ એકલી અથવા બેવડ� �દવાલવા�ં હોઈ શક� છે* ન�નુા�ુ ંઅધર્-સખત પાઈિપ�ગ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• સ્થાપનના ર�કોડર્ 

 

• દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ 

 

• પર�ક્ષણ 
 

• અગાઉની તપાસના ર�કોડર્ 
 

 

ડ્રાય હાયડ્રન્ટ હ�ડ 

અસેમ્બલી 

2 1/2" F NST �ફલ 

પૉઇન્ટ્સ 

2 1/2" F NST ર�સ�ુર્લ�ટ�ગ 

પૉઇન્ટ્સ  વેન્ટ અને સાઈટ 
ASSY 

ગ્રાઉન્ડ 

ડ્ર�ઇન હોટ્સ 

10,000 – 30,000 ગલેન્સ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઈથેનોલ િમિશ્રત �ધણો: 
 E 10 – 10% �ધુી�ુ ંઈથેનોલ, TN મા ંસૌથી વ� ુસામાન્ય �ધણ. 
 E 15 –TN મા ંવ્યાપાર� ર�તે ઉપલબ્ધ થવા�ુ ંશ�ુ થઇ ર�ુ ંછે. 
 E 85 – TN મા ંમયાર્�દત ઉપલબ્ધતા; ફક્ત ફ્લેક્ષ ઈધણ ધરાવતા વાહનો માટ� જ 

ઈથનેોલ િમિશ્રત �ધણોનો સગં્રહ કરતા 

ટાકંાઓની બહાર પાણીને રાખવા માટ� 

�બૂ મહત્વ�ુ.ં 
ટાકંામા ંવધારા�ુ ંપાણી “ફ�ઝ સેપર�શન”મા ં

પ�રણમી શક� છે �યા ંપાણી/ઇથનેોલ 

ગેસોલીનથી ��ંુ થાય છે – �ધણ િવવરણ 

  ે ે  ે ે  
 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

🗸🗸ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ 

આગામી: 
ઢોળાવાની અટકાયત 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઢોળાવાની ઘટના સામ ેઅટકાયત �ગે તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજોઈએ

 એક સમયે 25 ગલેન્સ અથવા વ� ુસાથે ભર�લ કોઇપણ ટાકંો ઢોળાવા સામે અટકાયત ધરાવતો 

હોવો જ�ર� છે. 
 ઢોળાવાની ઘટના સામે અટકાયતના ઉપકરણો એવી ઢોળાવાની ઘટનાઓને રોક� શકાય તે 

જ�ર� છે �યાર� �ડ�લવર� નળ�ને ભરવાની નળ�થી �ટ� કરવામા ંઆવે ત્યાર� બને છે. 
 તેમને મોટ�ભાગ ે“સ્પીલ બક�ટ્સ” અથવા ક�ચમ�ટ બેસીન્સ” કહ�વામા ંઆવે છે. 

 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઢોળાવાની ઘટના સામ ેઅટકાયત �ગે તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજોઈએ

 અ�કુ ઉત્પાદનન ેટાકંામા ંખાલી કરવા માટ� ડ્ર�ઇન વાલ્વસ ધરાવે◌ે છે. 
 �યાર� સ્પીલ બક�ટ્સની સામગ્રીઓન ેકોઇ ટાકંામા ંખાલી કરવામા ંઆવે 

છે ત્યાર�, કોઇપણએકિત્રત પાણી ક� કચરો પણ ટાકંામા ંપ્રવેશી શક� છે. 

  
 

ડ્ર�ઇન 

ભરવાનો 

પાઈપ 

ક�ચમેન્ટ 

બેસીન 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઢોળાવાની ઘટના સામ ેઅટકાયત �ગે તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજોઈએ

 તેઓઉત્પાદનનેસમયના લાબંા ગાળા માટ� રાખવા માટ� તૈયાર કરવામા ં

આવેલનથી. 
 સ્પીલ બક�ટ્સ મોટ� ભાગે ટાકંાઓ ક� પાઈિપ�ગ કરતા �ૂં�ુ “આ�ષુ્ય” ધરાવે છે. 

 સ્પીલ બક�ટ્સની ઓછામા ંઓછ� દર મ�હને એક વાર તપાસ કરવી જ�ર� છે. 

  
 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સ્પીલ બક�ટ્સ બાબતે શા માટ� �ચ�તા છે? 

ફ્લોર�ડામા ંUST લીકના �ોતો 
ફ��આુર� 07 

554 �ોતો 
સ્પીલ બક�ટ્સ 47% 

સબમિસ�બલ 

ટબાર્ઇન પમ્પ્સ 3%  

ગ્રાહકના 

વાહનો 1% 

�ડ�લવર� વાહનો 
2%  

�ડસ્પેન્સરો 
12% 

અન્ય 

1% 

�ડસ્પેન્સર અને 

પાઈિપ�ગ સપં્સ 

1% ટાકંાઓ 

10% 

લાઇન લીક 

ડ�ટ�ક્ટસર્ 
2% વેન્ટ લાઇન્સ 

1% 

ફ્લેક્ષ-કનેક્ટસર્ 3% 

�ફલ અને ર�મોટ �ફલ 

પાઈપો 
1% 

પાઈિપ�ગ 

14% 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઢોળાવાની ઘટના અટકાવવા માટ�ના િનયમો 
• સ્પીલ બક�ટ્સને પાણી, ગદંક�, કચરો અને અન્ય પદાથ�થી �કુ્ત 

રાખ�ુ ંજ�ર� છે. 
• સ્પીલ બક�ટ્સની દ્રશ્યમાન ર�તે દર મ�હને એક વાર તપાસ થવી 

જ�ર� છે અને છેલ્લા 12 મ�હનાઓની સ્પીલ બક�ટ તપાસ 

દશાર્વતી એક લૉગ* રાખવો જોઈએ. 
• તમામ સ્પીલ બક�ટ્સ ઉપર ઢાકંણાઓ હોવા જ�ર� છે અને 

રાઈઝર સાથે સપંકર્મા ંહોવા જોઈએ નહ�. 

* માિસક ર�ત�ુ ંસ્પીલ બક�ટ્સ તપાસ�ુ ંપત્રક UST ની વેબસઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સ્પીલ બક�ટ તપાસ�ુ ંપત્રક  

 
સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નસેી 

પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ િવભાગ 

�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 

િવ�લયમ આર. સ્પોન્ડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 

312 Rosa I.. પાક્સર્ એવને્�,ુ 12મો માળ  
Nashville, Tennessee 37243 માિસક સ્પીલ બક�ટ તપાસની લૉગ 

�ચૂનાઓ  
ટ�નેસી �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાના િનયમો માટ� એ આવશ્યક છે ક� માિસક ધોરણ ેતમામ સ્પીલ બક�ટ્સ�ુ ંદ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ કરવામા ંઆવે. િનયમ 0400-18-01-

.02(3)(b)3. જણાવે છે ક�; 

“સ્પીલ ક�ચમેન્ટ બેસીન્સ�ુ ંઢોળાવાની ઘટનાના િનયતં્રણ માટ� આપવામા ંઆવેલ સગં્રહની જગ્યાની અખ�ંડતતાની ખાતર� કરવા માટ� દર મ�હને ઓછામા ં

ઓ� ંએક વાર મા�લક અને/અથવા ઓપર�ટર દ્વારા દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ કરવામા ંઆવશે. ઓછામા ંઓછા છેલ્લા બાર (12) મ�હનાની િવગતો દશાર્વતો આ 

તપાસોનો એક લૉગ મા�લક અને/અથવા ઓપર�ર દ્વારા �ળવવામા ંઆવશે.” 

•દર મ�હને એક વાર �િુવધામા ંદર�ક સ્પીલ બક�ટના દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણના પ�રણામોને ર�કોડર્ કરવા માટ� આ પત્રકનો ઉપયોગ કરો. 
•દર�ક �િુવધા માટ� એક અલગ પત્રકનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. આપવામા ંઆવેલ જગ્યામા ંઆ પત્રક � વષર્ માટ� છે તે દશાર્વો. 
•આ પત્રકનો આગળનો ભાગ છ સ્પીલ બક�ટ્સ �ધુીની જગ્યા ધરાવે છે. જો આ �િુવધા ઉપર છ કરતા વધાર� સ્પીલ બક�ટ્સ હોય તો, આ પત્રકમના પાછળના 

ભાગનો ઉપયોગ કરો અથવા વધારાની નકલો કરો. 
•જો કોઇપણ પડતર પ્રવાહ� ક� સ્પીલ બક�ટ્સની ખામીઓ (કાપાઓ, ફાટ� ગયેલ કનેક્ટર વગેર�)ન�ધવામા ંઆવે નહ� તો, યોગ્ય કોલમ અને રોમા ં“ઓક�” લખો. 
•જો કોઇપણ પડતર પ્રવાહ� ક� સ્પીલ બક�ટ્સની ખામીઓ ન�ધવામા ંઆવે તો, યોગ્ય કોલમમા ં“નોટ ઓક�” લખો અને ક�ુ ંપગ�ુ ંલેવામા ંઆવ્�ુ ંહ�ુ ંતે દશાર્વો. 
•જોવામા ંઆવેલ કોઇપણ સ્પીલ બક�ટ્સની ખામીઓની મરામત કરવા માટ� તમાર� પગલા લેવા જ�ર� છે. જો સ્પીલ બક�ટ્સની ખામીઓ અને �કુ્ત થયેલ 

પેટ્રો�લયમની િનશાનીઓ હોય તો, તેની �ણ સ�ંદગ્ધ ��ુક્ત તર�ક� િનયમ 0400-18-01-.05 અને .06 �જુબ કરવી જ�ર� છે. 
•આ તપાસોની છેલ્લા 12 મ�હનાઓની યાદ� �ળવો અને રા�યની તપાસ માટ� તેને ઉપલબ્ધ બનાવો. 

UST �િુવધાની મા�હતી 
નામ, �િુવધા ID I વષર્ 

સરના�ુ:ં શહ�ર ઝીપ 

 
તપાસ્�ુ ં

મમ/�દ�દ/વવ 
માિસક સ્પીલ બક�ટના �ૃશ્યમાન િનર�ક્ષણો 

યોગ્ય સ્પીલ બક�ટ માટ� દર�ક બ્લૉકમ �સ્થિત ર�કૉડર્ કરો (S13) 

લેવાયેલ પગ�ુ ંજો  

SB ઓક� ન હોય 

તો  SB # 1 SR # 2 S13 # 3 SB # 4 SB # 5 SB # 6  

/ /        

/ /        

/ /        

/ /        

/ /        
 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઢોળાવાની અટકાયત 
તમાર� �ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે: 

• દર મ�હને એક વાર ઘસારો, કાપાઓ ક� િછદ્રો ની િનશાનીઓ 

માટ� તમારા ઢોળાવાની ઘટના અટકાયતની તપાસ કરો 

• એ વાતની ખાતર� કરો ક� તમા�ંુ ઢોળાવાની ઘટનાની અટકાયત 

દર�ક �ડ�લવર� પહ�લા અને પછ� પ્રવાહ� અને કચરાથી ખાલી 

હોય. 
• માિસક ર�તે ઢોળાવાની ઘટનાની અટકાયતની તપાસોની એક 

ન�ધ રાખો  



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

• સ્પીલ બક�ટની અખ�ંડતતા�ુ ંપર�ક્ષણ કરો 
– િવભાગના માગર્દશર્ન અથવા PEI -RP1200 માગર્દશર્ન�ુ ંપાલન કરો 
– પાસ = કોઈ બદલાવ નહ�, ફ�ઈલ = સ્પીલ બક�ટ બદલાવો. 

• સ્પીલ બક�ટ બદલાવો - બદલાવવાના 24 કલાક પહ�લા િવભાગન ે�ણ 

કરો 
– જો અ��ુદ્ધ જોવા મળે તો તેન ેસ�ંદગ્ધ ��ુક્ત તર�ક� �ણ કરો. 

• સ્પીલ બક�ટની મરામત કરો 
– માત્ર ઉત્પાદકની ભલામણો અ�સુાર જ. 

• મોટા ભાગના સ્પીલ બક�ટ ઉત્પાદકો દ્વારા માન્ય નહ� કરાયેલ સ્પીલ બક�ટ 

લાઇનસર્. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

🗸🗸ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ 
🗸🗸ઢોળાવાની અટકાયત 

આગામી: 
વધાર� ભરવા સામે અટકાયત 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

વધાર� ભરવા સામે અટકાયત 
કોઇપણ ટાકં� ક� � એક સમય ે25 ગલેન અથવા વ� ુભરવામા ંઆવ ેછે ત ે

વધારા�ુ ંભરવા સામે અટકાયતની વ્યવસ્થા ધરાવતી હોવી જ�ર� છે. 

વધારા�ુ ંભરવા સામેની અટકાયત �ડ�લવર� દરિમયાન વધાર� ભરાવાથી 

ટાકંાઓન ેઅટકાવતી હોવી જોઈએ. 

વધારા�ુ ંભરવા સામે અટકાયતની વ્યવસ્થા તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે: 
1. ઉત્પાદના પ્રવાહન ેઅટકાવવા, અથવા 
2. ઉત્પાદના પ્રવાહન ેઘટાડવા, અથવા 
3. ટાકંો �રૂો થઇ �ય અન ેઉત્પાદન છોડવા�ુ ંશ� કર� તે પહ�લા 

�ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્તને સાવધાન કરવા 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

વધાર� ભરવાની અટકાયત વ્યવસ્થાના 3 પ્રકારો 

વધાર� ભરવા સામેની અટકાયતના 3 સૌથી વ� ુસામાન્ય પ્રકારો: 

🖙🖙 ઑટોમે�ટક શટઓફ (�ાર�ક-�ાર�ક 'ફ્લેપર વાલ્વસ’કહ�વામા ંઆવે છે) 

🖙🖙 પ્રવાહ પ્રિતબધં (કોઈક વાર ‘બોલ ફ્લોટ્સ’ કહ�વામા ંઆવે છે) 

🖙🖙 ઓવર�ફલ એલામર્ (કોઈક વાર ‘હાઈ લેવલ એલામ્સર્’ કહ�વામા ંઆવે છે) 

ચાલો આપણે દર�ક પ્રકારને તપાસીએ... 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 ઑટોમે�ટક શટઓફ ઉપકરણ અથવા “ફ્લેપર વાલ્વ” �યાર� ઉત્પાદન ટાકંામા ં

અ�કુ સપાટ�એ પહ�ચેલ હોય ત્યાર� ઉત્પાદનના પ્રવાહને ધીમો કર� છે અને અટકાવે 

છે. 
 ઑટોમે�ટક શટઓફઉપકરણો 

�ફલ પાઈપમા ંઆવેલા હોય છે. 

  

ભરવાનો 

પાઈપ 

શટઓફ 

વાલ્વ 

ફ્લોટ 

ભરવાનો 

પાઈપ 

ફ્લોટ 

શટઓફ 

વાલ્વ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 
• આ ઉપકરણો સામાન્ય ર�તે �યાર� 

ટાકંો 95%  ભર�લો હોય ત્યાર� 

ઉત્પાદનના પ્રવાહને અટકાવે છે. 
• ઉપકરણનોઆભાગ જોવા માટ� 

�ફલ પાઈપમા ંનીચે �ુઓ 

• તમે �ફલ પાઈપમાથંી એક લાઇન 

ક�ટ�ગ હોવા�ુ ંજણાય છે તે જોશો 

(અથવા તમારા �ફલ પાઈપમા ંએક 

અધર્ ચદં્ર આકાર) 

ઑટોમે�ટક શટઓફ ઉપકરણના 

છેડામાથંી જો�ુ ં
શટઓફ ઉપકરણ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ેટક શટઓફ ઉપકરણના ઉદાહરણો 

 

પ્લેપર વાલ્વ સાથેની 

ડ્રોપ ટ�બ 

“ફ્લેપર” વાલ્વ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

� અમે જોવા માગંતા નથી... 

જો ટાકંા�ુ ંમાપ કરવાની લાકડ� �ફલ પાઈપમા ં

રહ� �ય તો ત્યાર� આવા ટાકંા માટ� વધાર� 

ભરવા સામેની અટકાયત િન�ષ્ક્રય બને છે. 

 

 

 
તે એક મહા અપરાધ છે  

ટ�નેસી સ્ટ�ટ કાયદા હ�ઠળ 
 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ૂંકો િવરામ... 

�ુ ંતે �ગે કોઇપણ પ્ર�ો છે... 

 

ફ્લેપર વાલ્વ્સ? 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સ 
• એક બોલ ફ્લોટ વાલ્વ વેન્ટ પાઈિપ�ગમા ંટાકંાની �દર આવલેો હોય છે. 

  
 

ન�નૂાનો 

બોલ ફ્લોટ 

વાલ્વ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સ ક�વી ર�તે કામ કર� છે 
�વો ટાકંો ભરાય ક� વાલ્વમા ં

રહ�લ એક દડો �ચે આવે છે 

અને ટાકંાની બહાર વરાળના 

પ્રવાહને સીિમત કર� છે. 
પ્રવાહનો દર ઘટ� છે અને 

�ડ�લવર� અટકાવવા માટ� 

�ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્તને 

સાવચેત કર� છે. 
બોલ ફ્લોટ વાલ્વસ �યાર� 

ટાકંો 90%  ભર�લો હોય છે 

ત્યાર� જોડાય છે. 

�લુ્લી અને બધં �સ્થિતઓમા ંબોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સ 

 
 

વેન્ટ લાઇન 

સાથે ફ�ટ કર�લ 

બોલ 

ફ્લોટ 

વેન્ટ લાઇન 

સાથે ફ�ટ 

કર�લ 

બોલ ફ્લોટ 

ક�જના ત�ળયે એક દડા સાથેનો બોલ ફ્લોટ વાલ્વ 

અને વેન્ટ લાઇન �લુ્લી આ બાબત દશાર્વે છે ક� 

ઉત્પાદન ક�જની નીચે છે અન ેવે ટ લાઇન �લ્લી છે  

�મ ઉત્પાદન ઉપર આવ ેછે તેમ બોલ ફ્લોટ વાલ્વ 

ઉપર આવે છે. બોલ છેવટ� વેન્ટ લાઇનમા ંબેસી �ય 

છે અને ભરાઈ �ય તે પહ�લા વેન્ટની બહાર નીકળતી 

ે ે ે  



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સ 

�ડસ્પેન્સર 

�ડસ્પેન્સર 

કન્ટ�નમેન્ટ હ�ઠળ 

સમ્પ 

મેનવે 

મેન્હોલ 

�ધણના પ્રવાહને ધીમો કર� છે 

સ્પીલ બક�ટ 
�ફલ 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

ઇન્સ્પેક્શન પોટર્  

વેન્ટ 

ATG રાઈઝસર્ રાઈઝર 

વધે�ુ ંદબાણ 

STP 
શાફ્ટ 

ATG 
પ્રોબ 

ડ્રોપ 

ટ�બ 

ટ�ક 

બગં્સ ફ્લેપર 

વાલ્વ્સ 
બોલ 

ફ્લોટ 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

જગ્યા 

STP 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સ�ુ ંસ્થાન 

 

 

 

 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�કુશાની પામેલ બોલ ફ્લોટ વાલ્વ 
 

  

ક�જન ેઅટકાવતો વાયર �ટૂ� ગયો છે અને 

બોલ �મુ છે 

ક�જન ેઅટકાવતો વાયર ઢ�લો છે 

 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ૂંકો િવરામ... 

�ુ ંતે �ગે કોઇપણ પ્ર�ો છે... 

 

બોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સ? 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 ઑટોમે�ટક ટ�ક ગેજ (ATG) પ્રોબ ઉપર આવેલ ટાકંામા ંરહ�લ સેન્સર 

એકઓવર�ફલ એલામર્નો ઉપયોગ કર� છે. 

 ઓવર�ફલ એલામર્ એક ચેતવણી આપે છે �યાર� ટાકંો �રૂો ભરાવાની 

તૈયાર�મા ંહોય છે, �ને �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા જોઈ શકાય છે 

અથવા સાભંળ� (અથવા બનેં) શકાય છે. 
 �યાર� એલામર્ સ�ક્રય થાય છે ત્યાર� �ડ�લવર� કરનાર વ્ય�ક્તએ 

ટાકંામા ંતાત્કા�લક ઉત્પાદનના પ્રવાહન ેઅટકાવવો જોઈએ. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઓવર�ફલ એલામ્સર્ના ઉદાહરણો 

 

આ સકં�ત આપતા ઉપકરણો 

ઉત્પાદનની �ડ�લવર� �ાર� 

અટકાવવી તે �ણવા માટ� �યા ં

�ડ�લવર� ચાલકો તેમને જોઈ 

અને સાભંળ� શક� ત્યા ંઆવેલા 

હોવા જોઈએ 

 

 
ન�નૂા�ુ ંઓવરફ�લ એલામર્ 

જો અલામર્નો અવાજ 

સભંળાય પછ� �ડ�લવર�ને 

ઝડપથી અટકાવવામા ંઆવે 

નહ� તો, તે શ� છે ક� ટાકંો 

વધાર� ભરાઈ શક� છે. 

 

ગેલન્સ  1075 
�ચીસ  975 

�� ુ

એલામર્ 

એ

લા

મર્ 
લી

ક 
મો

ડ 

ઑટોમે�ટક ટ�ક ગેજ 

ઓવર�ફલ 

એલામર્ 

ઇન ટ�ક 

ઇન્વેન્ટર� પ્રોબ 

ઈલેક્ટ્રોિનક 

હાઉિસ�ગ 

ઉત્પાદન લેવલ 

ફ્લોટ  

વોટર લેવલ 

ફ્લોટ 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ૂંકો િવરામ... 

�ુ ંતે �ગે કોઇપણ પ્ર�ો છે... 

 

ઓવર�ફલ એલામ્સર્? 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

વધાર� ભરવા સામે અટકાયત 

વધાર� પડ�ુ ંભરાવા�ુ ંઅટકાવવા માટ��ુ ંએક માધ્યમ હોય 

છે � હમંેશા કામ કર� છે..... 

અને આપણે તનેી ચચાર્ કર�લ નથી. 

 

તમ ે�ણો છો ક� તે �ુ ંછે? 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

વધાર� ભરવા સામે અટકાયત 
0400-18-01-.02(3)(b) 

�યા ં�ધુી પેટ્રો�લયમનો સગં્રહ કરવા માટ� UST િસસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવ ેછે ત્યા ં�ધુી, મા�લકો અન/ેઅથવા ઓપર�ટરો એ �િુનિ�ત કરશ ેક� 

ઢોળાવા ક� વધાર� ભરાવાના કારણ ેપેટ્રો�લયમ બહાર નીકળવાની ઘટના બન ે

નહ�. 
 મા�લકો અને/અથવા ઓપર�ટરો એ �િુનિ�ત કરશે ક� માત્રાક� � ટાકંામા ંઉપલબ્ધ છે તે 

પેટ્રો�લયમની માત્રા કરતા વધાર� હોય ક� � માત્રા પેટ્રો�લયમ�ુ ંસ્થાનાતંર કરવામા ંઆવે 

તે પહ�લા ટાકંામા ંહોય અને સ્થાનાતંરની કામ�ગર� ઉપર વધાર� ભરાવાની અને 

ઢોળાવાની ઘટના અટકાવવા માટ� સતત ર�તે મોિનટ�ર�ગ રાખવામા ંઆવે. 



પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ડલવર�ની માત્રાઓની ગણતર� કરવી 
 

સમસ્યા 

મા�લક ધરાવે છે: 
ફ્લેપર વાલ્વ ઓવર�ફલ ઉપકરણ 

સાથેનો 10,000 ગેલનનો ટાકંો 

ટાકંામા ંબાક� રહ�લ 5000 ગેલન્સ 

ઉત્પાદન 

�ધણની મહ�મ માત્રા ક�ટલી હોય ક� � 

ઓડર્ર કરવી જોઈએ? 

 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ડલવર�ની માત્રાઓની ગણતર� કરવી 
 

સમસ્યા 

મા�લક ધરાવે છે: 
ફ્લેપર વાલ્વ ઓવર�ફલ ઉપકરણ 

સાથેનો 10,000 ગેલનનો ટાકંો 

ટાકંામા ંબાક� રહ�લ 5000 ગેલન્સ 

ઉત્પાદન 

�ધણની મહ�મ માત્રા ક�ટલી હોય ક� � 

ઓડર્ર કરવી જોઈએ? 

ઉક�લ 

10,000 ગેલનનો ટાકંો 
-5,000 ગેલન્સ ટાકંામા ંરહ�લ  

5,000 ગેલન્સ ઉલેજ 

�યાર� ટાકંો 95% ભરાય ત્યાર� ફ્લેપર વાલ્વ 

ઓવર�ફલ ઉપકરણ સ�ક્રય થાય છે, તેથી 10,000 

ના 5% = 500 ગેલન જગ્યા ક� �નો ઉપયોગ કર� 
શકાતો નથી. 
5,000 ગેલન્સ ઉલેજ 
-5,000 ગેલન્સ 
4,500 ગેલન્સ મહ�મ 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે આવર� લીધેલ છે... 

🗸🗸ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ 
🗸🗸ઢોળાવાની અટકાયત 
🗸🗸વધાર� ભરવા સામે અટકાયત 

આગામી:  

કાટ સામે �રુક્ષા 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 

બધા િનયિંત્રત �ગૂભર્ ટાકંાઓ અન ેપાઈિપ�ગ કાટ સામ ે

�રુ�ક્ષત હોવા જોઈએ. 

• માટ� અન/ેઅથવા પાણી સાથ ેસપંકર્મા ંહોય તવેો UST 

િસસ્ટમનો ભાગ કાટ સામ ે�રુ�ક્ષત હોવો જોઈએ. 
• પાણી તેમજ પટે્રો�લયમ સમ્પસમાથંી �ૂર કરવા જોઈએ. 

�ગૂભર્ જળ ટાકંાઓ અને પાઈિપ�ગના અ�કુ પ્રકારોને 

વધારાના કાટ સામનેા રક્ષણની જ�ર પડતી નથી. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ટાકંાઓ ક� �ને જ�ર પડતી નથી  વધારાના 
 

🗸🗸ફાઈબરગ્લાસ-ક્લેડ સ્ટ�લ 

🗸🗸�ક�ટ�ડ સ્ટ�લ 
🗸🗸ફાઈબરગ્લાસ ર�ઇન્ફોસ્ડર્ પ્લા�સ્ટક (FRP) 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

પાઈિપગ ક� �ને જ�ર પડતી નથી  વધારાના 
 

  

ફાઈબરગ્લાસ પાઈિપ�ગ લચીલા પ્લા�સ્ટક પાઈિપ�ગ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અન્ય UST ભાગો ક� �ને અ�કૂ જ�ર પડ� છે 
 

 સ્ટ�લ ફ્લેક્ષ કનેક્ટસર્ 

 �રમોટ �ફલ પાઈિપ�ગ 

 સ્ટ�લની મેનીફોલ્ડ સીફોન પાઈિપ�ગ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

આ ભાગોને જ�ર પડ� છે 
 

  

ધા�નુા ભાગો 

કાટસામે ર�ક્ષત 

હોવા જોઈએ 

  

 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

શા માટ� તે આ ર�ુ:ં સ્ટ�લ કાટ 

 

 

 

“પોઇન્ટ કોરોઝન” 

ધા�નુી સપાટ�ઓ 

ઉપર એક ડ્ર�લની �મ 

કામ કર� છે. 

 

પાણીના 

ટ�પા ં

Fe(OH)3 
કાટ 

Fe3O4 Fe(OH)3 

Fe(OH)2 Fe(OH)2 
O2 

O2 

O2 

O2 

O2 
O2 

Fe2+ Fe2+ 
O2 +H2O 4OH- HOH- O2 H2O 2e- 

ઈલેક્ટ્રોન કરંટ 

આયનર્ 

ઈલેક્ટ્રોન કરંટ 

e- e- e- 
e- 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

 

1. ગેલ્વિેનક (સે�ક્ર�ફિસયલ એનૉડ્સ) 
2. ઈમ્પ્રસે્ડ કરંટ 
3. અઈસોલેશન (ફ્લેક્ષ કનેક્ટસર્) 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ગેલ્વેિનક (સે�ક્ર�ફિસયલ એનૉડ્સ) 
 

ગેલ્વેિનક િસસ્ટમ્સ �ગૂભર્ ટાકંા ક� 

પાઇિપ�ગ સાથે જોડ�લ દાટ�લ એનૉડ્સનો 

ઉપયોગ કર� છે 

ગેલ્વિેનક િસસ્ટમન ેજોઈ શકાતી નથી. 

ગેલ્વિેનક િસસ્ટમમા ંકોઈ 

ર�ક્ટ�ફાયરહો� ુ ંનથી. 

 
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

1. ગેલ્વેિનક (સે�ક્ર�ફિસયલ એનૉડ્સ) 
એનૉડ્સન ેફ�કટર�મા ંટાકંાઓ ઉપર ગોઠવવામા ંઆવે છે (�વા 

ક� sti-P3® ટાકંા ઉપર) અન ે�ફલ્ડમા ંપાઈિપ�ગ અને અન્ય 

�ગૂભર્ ધા�નુા ભાગો ઉપર ગોઠવી શકાય છે. 

 
ધા�નુી પાઈિપ�ગ સાથે જોડાયેલ બેગ એનૉડ્સ  

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ િસસ્ટમ 
ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ ક�થોડ�ક �રુક્ષા િસસ્ટમ કાટ સામ ે�રુક્ષા ��ંુૂ પાડવા માટ� ટાકંા, 

પાઈિપ�ગ ક� અન્ય ભાગોન ેકરંટ આપવા માટ� એક ર��ક્ટફાયરનો ઉપયોગ કર� છે. 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ િસસ્ટમ 
• ર��ક્ટફાયર હમેંશા �િુવધામા ંકોઇક જગ્યાએ આવે�ુ ંહોય છે તે 

�બલ્ડ�ગની �દર અથવા બહાર જોવા મળ� શક� છે. 

 

સેમ્પલ ર��ક્ટફાયર 
 

 
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

CP િસસ્ટમ પાવર 
ઈમ્પ્રસે્ડ કરંટ ક�થોડ�ક �રુક્ષા િસસ્ટમ અન્ય ઈલે�ક્ટ્રકલ ભાગોથી એક અલગ 

સક�ટ ઉપર હો�ુ ંજોઈએ. 
 

MAR 11 2005 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ િસસ્ટમ 
• ર��ક્ટફાયરને વીજ પાવર સતત ર�તે ચા� ુરહ�વો જોઈએ. 
• ઈમ્પે્રસ્ડ કરંટ ક�થોડ�ક �રુક્ષા િસસ્ટમહમેંશા �ફલ્ડની �દર સ્થાિપત 

કરવામા ંઆવે  છે. 

 

ર��ક્ટફાયર 

કક્ષા 

જમીન 

ટાકંો ઈમ્પ્રસે્ડ 
વીજ પ્રવાહ 

વીજ પ્રવાહનો માગર્ 

એનોડ 

ન�નૂાની ઈમ્પે્રસ્ડ કરંટ િસસ્ટમની આ�ૃિ�  



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સ્ટ�લ ફ્લેક્ષ કનેક્ટસર્ 
સ્ટ�લ ફ્લેક્ષ કનકે્ટસર્ નીચેના પૈક� કોઈ એક દ્વારા કાટ સામે ર�ક્ષત હો�ુ ં

જોઈએ: 
1. ફ્લેક્ષ કનેક્ટર ઉપર એ રક્ષાત્મક આવરણ અથવા �ટૂ�કૂ�ને માટ� 

અને પાણી સાથે સપંકર્થી ફ્લેક્ષ કનેક્ટરને અલગ કરવા 
 

 

અથવા... 
 
 
 

 

શ્ર�ક ર�પ �ટૂ ફ્લેક્ષ 

કનેક્ટરને જમીનથી અલગ 

કર� છે  



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સ્ટ�લ ફ્લેક્ષ કનેક્ટસર્ 
2. ફ્લેક્ષ કનેક્ટર અથવા ધા�નુી પાઈિપ�ગ સાથે સપંકર્મા ંમાટ� 

અને/અથવા પાણીને �ર કરવા 

 

 

 

સમ્પમા ંરહ�લ કોઇપણ પાણી ફ્લેક્ષ કનેક્ટર અથવા 

ધા�નુી પાઈિપ�ગ સાથે સપંકર્મા ંન રહ�� ુ ંજોઈએ. 

 કાકંર� અથવા માટ� ફ્લેક્ષ કનેક્ટર અથવા ધા�નુી પાઈિપ�ગ 

સાથે સપંકર્મા ંઆવવા જોઈએ નહ�. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સ્ટ�લ ફ્લેક્ષ કનેક્ટસર્ 
3. એક સ્ટ�લ ફ્લેક્ષ કનેક્ટરમાએંનૉડ્સ ઉમેરવા. 

 

ડ્રાઈવ –ઇન રોડ એનોડ 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ક�થોડ�ક �રુક્ષા�ુ ંપર�ક્ષણ કર�ુ ં
બનં ેગેલ્વનેીક અને ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ ક�થોડ�ક રક્ષણ િસસ્ટમ્સ�ુ ંએક 

ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન ટ�સ્ટર દ્વારા તેઓ યોગ્ય ર�તે કામ કર� રહ� છે તે 

�િુનિ�ત કરવા માટ� સમયાતંર� (દર 3 વષ�) પર�ક્ષણ કર�ુ ંજોઈએ. 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ક�થોડ�ક �રુક્ષા�ુ ંપર�ક્ષણ કર�ુ ં

ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન િસસ્ટમ્સ માટ�: 

 ઇન્સ્ટોલેશનના છ મ�હનાની �દર એક પર�ક્ષણ અને 

ત્યારબાદ ઓછામા ંઓછા દર ત્રણવષ� કર�ુ ંજોઈએ. 

 છેલ્લાબે ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન પર�ક્ષણોનો ર�કોડર્ રાખો. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ક�થોડ�ક �રુક્ષા�ુ ંપર�ક્ષણ કર�ુ ં
ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ  ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન િસસ્ટમ્સ માટ�: 

તે ચા� ુછે અને યોગ્ય ર�તે કામ કર� રહ�લ છે તે �િુનિ�ત કરવા 

માટ� ર��ક્ટફાયરની ઓછામા ંઓછા દર 60 �દવસો ઉપર 

તપાસ કરવી જોઈએ અને ન�ધ કરવી જોઈએ 
 િવભાગ ર��ક્ટફાયર પત્રકનો ઉપયોગ કર�ને છેલ્લી ત્રણ 

ર��ક્ટફાયર તપાસનો ર�કૉડર્ રાખો. 
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇમ્પ્રસે્ડ કરંટ CP   

તપાસનો લૉગ 
 

[કોટ ઓફ આમ્સર્] 
સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી 

પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ િવભાગ 
�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 
ડબલ્� ુઆર સ્નૉડગ્રાસ ટ�નેસી ટોવેલ  
312 રોઝા પાક્સર્ એવેન્� ુ12. માળ  
Nashville, Tennessee 37243 

www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks 
ઈમ્પે્રસ્ડ કરંટ ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન િસસ્ટમ  

ર��ક્ટફાયરની કામગીર�નો 60-�દવસનો ર�કોડર્ 
 આ પત્રકનો દસ્તાવેજમા ંઉપયોગ કર� શકાય છે ક� ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન િસસ્ટમ ર��ક્ટફાયર કામકાજ માટ� દર 60 �દવસો ઉપર ઓછામા ંઓછ� એક વાર 

તપાસવામા ંઆવે છે, 
 કામકાજ તપાસવા માટ�નો અથર્ એ ર�તે ગણવામા ંઆવે છે ક� તે બાબતની ખાતર� કરવામા ંઆવી હતી ક� ર��ક્ટફાયર પાવર મેળવી ર�ુ ંહ� ુ ંઅને તેને “ચા�”ુ છે 
 જો તમા�ંુ ર��ક્ટફાયર આ�ુ ંસજ્જ હોય તો તમાર� આઉટ�ટુ વોલ્ટ�જ, એમ્પીર�જ અને મીટર ઉપર રંગેલા કલાકોની સખં્યા પણ ન�ધવી જોઈએ. 
 કોઇપણ ન�ધપાત્ર તફાવતની �ણ તમારા કાટ �ગેના વ્યાવસાયીકને કરવી જોઈએ �થી કોઇપણ મરામતો અને/અથવા જ�ર� ગોઠવણીઓ કર� શકાય છે. 

UST મા�લક �િુવધાની યાદ� બનાવો  

નામ: નામ: ID: 

સરના�ુ:ં સરના�ુ:ં 

શહ�ર: રા�ય: શહ�ર: પરગ�ુ:ં 

ઇમ્પે્રસ્ડ કરંટ ર��ક્ટફાયરનો ડ�ટા 

ર��ક્ટફાયર ઉત્પાદક: ર�ટ�ડ ડ�સી આઉટ�ટુ: __________ વોલ્ટ્સ ___________ AMPS 

ર��ક્ટફાયરમોડલ: ર��ક્ટફાયર સી�રયલ નબંર: 

‘તૈયાર કયાર્ �જુબ’ અથવા છેલ્લે ભલામણ કયાર્ �જુબ ર��ક્ટફાયર આઉટ�ટુ �ુ ંછે?____________ વોલ્ટ્સ ________ AMPS 

ર��ક્ટફાયર કામકાજનો 60 �દવસનો લૉગ 

તપાસ કર�લ 

તાર�ખ 
ર��ક્ટફાયર ચા� ુ

ક�ુ� હ� ુ?ં 

સેટ�ગ્સ ઉપર ટ�પ કરો ડ�સી આઉટ�ટુ 
ફ્લોર મીટર િનર�ક્ષકના 

આદ્યાક્ષરો 
ટ�કા �ટપ્પણો 

બરછટ ��ૂમ વોલ્ટ્સ AMPS 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

આ બાબત ે�ુ ંખો�ંુ છે? 

 
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

તમાર� �ુ ંયાદ રાખ�ુ ંજ�ર� છે  

ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન �ગે 
1. ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન િસસ્ટમ સતત ર�તે જમીન, �સ્થર પાણી, અથવા 

અન્ય પ્રવાહ�ઓ સાથેના સપંકર્મા ંરહ�લા બધા ધા�નુા 

ટાકંાઓઅનેપાઈિપ�ગ સાથે ચાલવી જોઈએ અને રક્ષણ કર�ુ ંજોઈએ. 

2. જો CP િસસ્ટમ 12મ�હના અથવા 

વ� ુસમય�ધુી બધં હોય ક� ચલાવી 

શકાય તેવી ન હોય તો, ટાકંાઓને 

સેવાની બહાર લઇ લેવા જોઈએ અને 

   
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

તમાર� �ુ ંયાદ રાખ�ુ ંજ�ર� છે  

ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન �ગે 
3. ક�થોડ�ક પ્રોટ�ક્શન િસસ્ટમ�ુ ંપર�ક્ષણ કર�ુ ંજોઈએ: 

a. દર ત્રણ વષ� 

b. છેલ્લા બેક�થોડ�કપ્રોટ�ક્શન પર�ક્ષણો નો ર�કોડર્ રાખો. 

c. ઇન્સ્ટોલેશન ના 6 મ�હનાઓની �દર  

d. કોઇપણ મરામતના 6 મ�હનાઓની �દર 

4. IC ર��ક્ટફાયરો દર 60 �દવસો ઉપર તપાસ કરવા જોઈએ અને 

અન ેછેલ્લી ત્રણ તપાસોન ે�ળવવી જોઈએ. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે આવર� લીધેલ છે... 

 ટાકંાઓ અન ેપાઇિપ�ગ 
 ઢોળાવાની અટકાયત 
 વધાર� ભરવા સામ ેઅટકાયત 
 કાટ સામ ે�રુક્ષા 

આગામી: 
લીક �ડટ�ક્શન 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઉપલબ્ધ લીક �ડટ�ક્શનની પદ્ધિતઓ 

• ઑટોમ�ટક ટ�ક ગેજ�ગ 
• સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર�નો �રક�ન્સલીએશન 
• ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગનો (ઉપયોગ ટાકંાઓ ઉપર ક� 7/24/2007 

બાદ સ્થાપેલ દબાણવાળ� પાઈિપ�ગ ઉપર કરવો જોઈએ) 
• મેન્�અુલ ટ�ક ગેજ�ગ -સૌથી ઓછ� સામાન્ય પદ્ધિત 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

લીક �ડટ�ક્શન �ગે તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજ�ર� છે 

• �ુલાઈ 24, 2007 બાદ ગોઠવાયેલ બધા ટાકંાઓ બેવડ� �દવાલવાળા 

હોવા જોઈએ અનેઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ ર�લીઝ �ડટ�ક્શન નો 

ઉપયોગ કરતા હોવા જોઈએ. 
• આ બાબત આપાતકાલીન જનર�ટર ટાકંાઓને પણ લા� ુપડ� છે*. 
• લીક �ડટ�ક્શન દર 30 �દવસો ઉપર કર�ુ ંજ�ર� છે. 
• લીક �ડટ�ક્શનનો ર�કોડર્ ઓછામા ંઓછાછેલ્લા 12 સળંગ મ�હનાઓ 

�ધુી રાખવો જોઈએ. 

*�ુલાઈ 24, 2007 પહ�લા સ્થપાયેલા આપાતકાલીન જનર�ટર ટાકંાઓને ઓક્ટોબર, 2021 �ધુી ર�લીઝ 

�ડટ�ક્શનમાથંી મો�ૂફ રાખવામા ંઆવેલ છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ટક ટ�ક ગેજ�ગ (ATG) 

 

 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ટક ટ�ક ગેજ�ગ (ATG) 
એક ATG િસસ્ટમમા ંએક કાયમી ર�તે ગોઠવેલ પ્રોબ  હોય છે ક� � મા�હતી 

એકત્ર કર� છે �વી ક� ઉત્પાદનની સપાટ� અન ેતાપમાન, અને �િુવધાની �દર 

કોન્સોલ� ઉત્પાદનની માત્રામા ંફ�રફારોની ગણતર� કર� છે � એક લીકને દશાર્વી 

શક� છે. �યાર� એક સ�ંદગ્ધ સમસ્યા હોય ત્યાર� કોન્સોલ ેએક એલામર્નો સકં�ત 

આપવો જોઈએ. ATG 0.2 gph લીકશોધવા માટ� સક્ષમ હો�ુ ંજોઈએ. 

  
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

એક ગેલનના બે દસાસં ક�ટ�ુ ંથાય છે? 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

માિસક ATG લીક �ડટ�ક્શન 

આ માિસક લીકની એક માત્રા છે ક� �ન ેશોધવા માટ� ATG 

સક્ષમ હોવી જોઈએ: 

 

એક ગેલનના બે 

દશાશં  
0.2 ગેલન 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ેટક ટ�ક ગેજના ઘટકો 

 

પ્રોબ્સ 
(ટાકંાની �દર) 

 

 

કોન્સોલ 
(ઈમારતની �દર) 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ેટક ટ�ક ગેજ પ્રોબના સ્થાનો 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ATGs �ગે તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજોઈએ 
પર�ક્ષણની પદ્ધિતઓ: 
• �સ્થર પર�ક્ષણ – એક પર�ક્ષણ �ના માટ� �યાર� પર�ક્ષણ કરવામા ંઆવી ર�ુ ંહોય 

ત્યાર� થોડા સમય �ધુીના શાતં સમયગાળા (કોઈ વ�ચાણ ક� �ડ�લવર� નહ�) ની 

આવશ્યકતા હોય છે. 
• સતત પર�ક્ષણ –એવી પદ્ધિત ક� � ટાકંાઓને પર�ક્ષણ કરવા દરિમયાન સેવામા ં

રહ�વાની અ�મુિત આપે છે. મા�હતી સતત ર�તે એકત્ર કરવામા ંઆવે છે � માિસક 

પર�ક્ષણમા ંપર�ણમે છે. 
• તમામ ATGs માટ� એક માન્ય પર�ક્ષણ કરવા માટ� ટાકંામા ંઉત્પાદનની એક ચો�સ 

માત્રા ની આવશ્યક છે. 
જો માિસક 0.2 GPH પર�ક્ષણ પ�રણામ મ�હનાના �ત �ધુીમા ંઉપલબ્ધ બને નહ� તો 

મ�હના માટ� એક ર�લીઝ �ડટ�ક્શન ર�કોડર્ ઉત્પ� કરવા માટ� એક �સ્થર પર�ક્ષણ  કર�ુ ં

જોઈએ. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ATG એલામ્સર્ની �ાર�ય અવગણના કરશો નહ� 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ટક ટ�ક ગેજ�ગ 

તમાર� �ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે: 
• જો તે આપોઆપ કરવામા ંઆવે નહ� તો દર�ક ટાકંા માટ� દર મ�હને ઓછામા ંઓ� ં

એક લીક પર�ક્ષણ કરો. 
• િપ્રન્ટ કાઢો અને ATG માથંી દર�ક ટાકંા માટ� ઓછામા ંઓ� ંએક પાિસ�ગ માિસક લીક 

પર�ક્ષણ પ�રણામ રાખો. જો તે માિસક ર�તે કરવામા ંઆવ ેતો તે ઉ�મ છે. 
• લીક �ડટ�ક્શનના ર�કોડર્ને સગં્રહ કરવા માટ� ATG ની મેમર� ઉપર આધાર રાખવો એ 

ભલામણ કરવામા ંઆવતી પ્રથા નથી. શા માટ�? 
• 72 કલાકોની �દર તમામ સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની �ણ કરો. 
• છેલ્લા સતત 12 મ�હનાના લીક �ડટ�ક્શન પ�રણામો રાખો. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગ 
ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગ ટાકંાની �દવાલો અથવા પાઇિપ�ગ �દવાલો, અથવા 

એકલી �દવાલની પાઈિપ�ગ અન ેતને ેપયાર્વરણ (સમ્પ અથવા ચસે પાઈપ) થી 

અલગ કરતી એક આડશ વચ્ચનેી જગ્યા તપાસે છે. 

• બહારની આડશન ેમોટ� ભાગ ે“સકેન્ડર� કન્ટ�નમેન્ટ” કહ�વામા ંઆવ ેછે”. 

• આડશો વચ્ચનેી જગ્યાને ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલજગ્યા અથવા ઇન્ટરસ્ટ�સ કહ�વામા ં

આવ ેછે, અન ેટાકંાઓ અન ેપાઈિપ�ગ માટ�, તેના ઉપર સતત ર�તમોિનટ�ર�ગ 

રાખવી જ�ર� છે. 
• આ પદ્ધિત એક ટાકંા ક� પાઈિપ�ગની �દરની �દવાલમાથંી એક ��ુક્તને 

શોધી કાઢવા માટ� સક્ષમ હોવી જ�ર� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ ઉપયોગ કર�ન ે

સેકન્ડર� કન્ટ�નમને્ટ 
ક�ટલીક ર�તો છે: 

• હાયડ્રોસ્ટ��ટક પદ્ધિતઓ - એક સગં્રહ સાથે પ્રવાહ� ભર�લ નાનકડ� જગ્યા ક� �યા ં

પ્રવાહ�ની સપાટ� ઉપર મોિનટ�ર�ગ રાખવામા ંઆવે છે તેનો ઉપયોગ કરવો. 

• દબાણ/�નૂ્યાવકાશ પદ્ધિતઓ – નાનકડ� જગ્યા ઉપર દબાણ ક� �નૂ્યાવકાશ 

લગાવો અને દબાણ ક� �નૂ્યાવકાશમા ંથતા ફ�રફારો ઉપર મોિનટ�ર�ગ રાખો. 

• ઈલેક્ટ્રોિનક સેન્સસર્ – �યાર� પ્રવાહ� શોધી કાઢવામા ંઆવે ત્યાર� એક સકં�ત 

મોકલવા માટ� નાનકડ� જગ્યામા ં�કૂવામા ંઆવે છે. 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ કરવા માટ� સેન્સસર્ સૌથી વ� ુસામાન્ય અને સૌથી ઓછ� 

ખચાર્ળ ર�ત છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બેવડ� �દવાલવાળા ટાકંાઓ 
• �ુલાઈ 24, 2007 બાદ સ્થાિપત કરાયેલ બધા ટાકંાઓ બેવડ� દ�વાલવાળા અથવા 

�ક�ટ�ડ હોવા જ�ર� છે અને ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગનો ઉપયોગ કરતા હોવા 

જ�ર� છે. 

 

બે શેલ્સ સાથેનો ટાકંો (ટાકંાની �દર એક ટાકંો) 

મલ્ટ�-લેયર FRP 

બાહ્ય યાકં 
સ્ટ�ન્ડઓફ મેશ અને 

પોલીસ્ટર �ફલ્મ-ર�પ 

UL 58 સ્ટ�લ �દરનો ટાકંો 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ ઉપયોગ કર�ન ે

સેકન્ડર� કન્ટ�નમને્ટ 
 

આ એક બેવડ� �દવાલવાળો ટાકંો છે. 

દ�વાલો વચ્ચેની જગ્યા એ  ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

જગ્યા છે. 
તેના ઉપર ઘણી ર�તે મોિનટ�ર�ગ રાખી 

શકાય છે. 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગનો ગૌણ ર�તે 

િનયિંત્રત પાઈિપ�◌ંગ માટ� પણ ઉપયોગ કર� 

શકાય છે.  

ઈલેક્ટ્રોિનક સેન્સસર્, �નૂ્યાવકાશ, દબાણ, 
અથવા પ્રવાહ�નો ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ જગ્યાની મોિનટ�ર�ગ કરવા માટ� ઉપયોગ કર� શકાય છે. 
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બેવડ� �દવાલવાળા ટાકંાઓમા ંહાયડ્રોસ્ટ��ટક 

 
 

  

સામાન્ય લીક સેન્સ�ગ �સ્થિત ગૌણ �દવાલમા ંલીક 

 

કોન્ક્ર�ટ ટ્રા�ફક પેડ 

વૈક�લ્પક સગં્રહ પ્રવાહ� 

સ્તર સેન્સર 

�સ્થર સગં્રહ પ્રવાહ�ની 

સપાટ� 

�સ્થર ઉત્પાદન  

બેવડ� �દવાલનો �ગૂભર્ 

ટાકંો 

�ગૂભર્ જળની સપાટ� 

બાહ્ય �દવાલ�ુ ંભગંાણ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બેવડ� �દવાલવાળા ટાકંાઓમા ંહાયડ્રોસ્ટ��ટક 

 
 

  

સામાન્ય લીક સેન્સ�ગ �સ્થિત ગૌણ �દવાલની �ચાઈમા ં�ગૂભર્ 

જળમા ંલીક 

     

કોન્ક્ર�ટ ટ્રા�ફક પેડ 

વૈક�લ્પક સગં્રહ પ્રવાહ� 

સ્તર સેન્સર 

�સ્થર સગં્રહ પ્રવાહ�ની 

સપાટ� 

�સ્થર ઉત્પાદન  

બેવડ� �દવાલનો �ગૂભર્ 

ટાકંો 

�ગૂભર્ જળની સપાટ� 

બાહ્ય �દવાલ�ુ ંભગંાણ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બેવડ� �દવાલવાળા FRP ટાકંાઓમા ંસેન્સરનો 

  

 

ફાયબરગ્લાસ ટાકંાઓ માટ� સેન્સર 

 

જો એક સેન્સર બેવડ� �દવાલવાળા ટાકંાની �દવાલો 

વચ્ચે પેટ્રો�લયમ શોધી કાઢ� તો, તેને એકસ�ંદગ્ધ ��ુક્ત 

તર�ક� ગણવામા ંઆવે છે   

ક�બલ �ુ 

કસ્ટમર 

કન્ટ્રોલર 

બેવડ� �દવાલવાળા 

પાઈપર અથવા ટાકંો 

�લુ્લી �સ્થિતમા ંદશાર્વેલ 

M3769 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

માિસક IM પત્રક 

 

માિસક ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ એલામર્નો અહ�વાલ 

સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી 
પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ િવભાગ 
�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 

William R.Snodgrass Tennessee Tower િવ�લયમ આર સ્નૉડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 
312 Rosa L. Parks Avenue, 12મો માળ 

Nashville, TN 37243 

આ અહ�વાલનો ઉપયોગ સેકન્ડર� કન્ટ�નમેન્ટ વડ� સજ્જ �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંા (UST) વ્યવસ્થાઓની ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ�ુ ંદસ્તાવે�કરણ કરવા માટ� કરવામા ંઆવે છે. ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ �ુલાઈ 24, 

2007 પછ� સ્થાિપત થયેલી તમામ UST િસસ્ટમ્સ માટ� આવશ્યક છે. 
મોિનટ�ર�ગના સમયગાળા દરિમયાન અહ�વા�લત થયેલ કોઇપણ એલામ્સર્ની �સ્થિત�ુ ંદસ્તાવે�કરણ કરો. 
આ દસ્તાવેજોને ઓછામા ંઓછા 12 મ�હના �ધુી �ળવો અને �ડવીઝન દ્વારા િવનતંી કરવા ઉપર તેમને સમીક્ષા માટ� ર�ૂ કરો. 
મોિનટ�ર�ગના સમયગાળા માટ� તમામ માિસક સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ ઇિતહાસના અહ�વાલોની નકલો જોડો. 
કોઇપણ અસામાન્ય કામકાજની �સ્થિતઓ ક� શોધી કાઢ�લ સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની �ડવીઝનને શોધના 72 કલાકની �દર �ણ કરો. 
આવશ્યક વાિષ�ક સેન્સર પર�ક્ષણ માટ�, વાિષ�ક ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ પર�ક્ષણ અહ�વાલ (CN-1339) �રૂો કરો. 

I. UST �િુવધાની મા�હતી II. મોિનટ�ર�ગ કરતી વ્ય�ક્ત 

UST �િુવધાની ID # 

�િુવધા�ુ ંનામ: 

સરના�ુ:ં 

શહ�ર: પરગ�ુ:ં 

નામ: 

કંપની: 

શહ�ર: રા�ય: 

ફોન નબંર: 

III. ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટર�ગ એલામર્ લૉગ 
અહ�વાલના આ િવભાગનો ઉપયોગ કર�ને પાછલા 30 �દવસો દરિમયાન થયેલ તમામ સેન્સર એલામ્સર્ને દસ્તાવે� સ્વ�પ આપો. 
એ બાબતને દસ્તાવે� સ્વ�પે ર�ૂ કરો ક� તમામ એલામ્સર્ ક� સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની તપાસ કરવામા ંઆવેલ છે અને જો જ�ર� લાગે તો આ અહ�વાલના ઉ�ચત દસ્તાવે� 

સ્વ�પને જોડો. 
જો તમા� ંમૉિનટર�ગ કર� ુ ંઉપકરણ “એક એલામર્ ઇિતહાસનો અહ�વાલ” ર�ૂ કર� શક� તેમ હોય તો, આ પત્રક સાથે અહ�વાલની એક નકલ જોડો. 

મોિનટ�ર�ગનો સમયગાળો 
(મ�હનો/વષર્) 

જો કોઈ એલામ્સર્ ન હોય તો, આ બોક્સને ખરાની િનશાની કરો: 

એલામર્ની તાર�ખ સેન્સર�ુ ંસ્થાન અને એલામર્�ુ ંકારણ લવેામા ંઆવલે પગલા�ુ ંવણર્ન કરો 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ ઇિતહાસના 

 

 

ઇન્કોન 
ઇન્ટ�લ�ન્ટ કન્ટ્રોલ્સ ઇન્ક 

પી.ઓ બૉક્સ 638 
સાકો ME 04072 
1-800-984-6266 

08/01/1998 બપોર� 12.16 

સેન્સરની �સ્થિતનો અહ�વાલ 

સેન્સર ન.ં 1 

સેન્સર ન.ં 2 

સેન્સર ન.ં 3 

સેન્સર ન.ં 4 

સેન્સર ન.ં 5 

સેન્સર ન.ં 6 

સેન્સર ન.ં 7 

સેન્સર ન.ં 8  

સેન્સર 1 
ઓક� 

સેન્સર 2 
ઓક� 

સેન્સર 3 
ઓક� 

સેન્સર 4 
ઓક� 

સેન્સર 5 
ઓક� 

સેન્સર 6 
ઓક� 

સેન્સર 7 
પ્રમાણ�તૂ સેન્સર સ�ક્રય 

સેન્સર 8 
સ�ક્રય લો બ્રાઇન લેવલ 

INCON TS-1001 સેન્સર 
�સ્થિતનો અહ�વાલ �સ્થિતનો અહ�વાલ 

વીડર �ટ TLS-350 પ્રવાહ� 

પ્રવાહ�ની �સ્થિત 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ઑગસ્ટ 30. 2010 13:13 

L 1:DISP 1-2 
સેન્સર સામાન્ય 

L 2:DISP 3-4 
સેન્સર સામાન્ય 

L 3:DISP 5-6 
સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 
L 4:DISP 7-8 

સેન્સર સામાન્ય 
L 5:DISP 9-10 

સેન્સર સામાન્ય 
L 6:DISP 11-12 

સેન્સર સામાન્ય 
L 7:DISP 13-14 

સેન્સર સામાન્ય 
L 8:DISP 15-16 

સેન્સર સામાન્ય 
L 9:પે્રમ ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 

L11:અનલેડ એન્�લુેપ 

L12:ડ�ઝલ STP સમ્પ 

L13:પે્રમ STP સમ્પ 

L14:UNLD STP સમ્પ 

* * * * * સમાપ્ત * * * * * 

એલામર્ ઇિતહાસનો અહ�વાલ  

---સેન્સર એલામર્ ----- 
L 2:પ્રીમ્ STP સમ્પ 
STP સમ્પ 
�ધણ એલામર્ 
�ુલાઈ  20. 2017 સવાર� 10:01 

�ધણ એલામર્ 
�ુલાઈ  3. 2017 બપોર� 3:43 

સેન્સર આઉટ એલામર્ 
મે 3, 2017 બપોર� 2:25 

ઇન્કોમ 
ઇન્ટ�લ�ન્ટ કન્ટ્રોલ્સ ઇન્ક 

પી.ઓ બૉક્સ 638 
સાકો ME 04072 
1-800-984-6266 

01/04/1999 બપોર� 2:22 

સેન્સર એલામ્સર્ 

બપોર� 2:20 01/04/1999 
હાઈ બ્રાઇન લેવલ 
સેન્સર 16 
સેન્સર ન.ં 16 

01/04/1999 બપોર� 2:20 

બપોર� 2:20 

બપોર� 2:19 

બપોર� 2:19 

બપોર� 2:12 

* * * * * સમાપ્ત * * * * * 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

�કૂો �વૂો 
સેન્સર 12 
સેન્સર ન.ં 12 

હાઈ બ્રાઇન લેવલ 
સેન્સર 8 
સેન્સર ન.ં 8  

સેન્સર 15 
સેન્સર ન.ં 15 

પ્રમાણ�તૂ સેન્સર 

પ્રમાણ�તૂ સેન્સર 
સેન્સર 7 
સેન્સર ન.ં 7 

�કૂો �વૂો 
સેન્સર 4 
સેન્સર ન.ં 4 

ઇન્કોન TS-1001 સેન્સર એલામર્ 
ઇિતહાસ 

ઑગસ્ટ 30. 2010 13:13 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

વાિષ�ક IM પર�ક્ષણ પત્રક 

 

સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી 
પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ િવભાગ 
�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 

િવ�લયમ આર. સ્પોન્ડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 
312 Rosa L. Parks Avenue, 12મો માળ 

Nashville, Tennessee 37243 

વાિષ�ક ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટ�ર�ગ પર�ક્ષણ અહ�વાલ 
આ અહ�વાલનો ઉપયોગ ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટ�ર�ગ કરતા ઉપકરણોના કાયર્કાર� પર�ક્ષણને દસ્તાવે� સ્વ�પ આપવા માટ� કરવામા ંઆવે છે. 

એક માન્ય 3� પક્ષકારની પર�ક્ષણ પ્ર�ક્રયા ક� ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરાયેલ પ્રથાની ગેરહાજર�મા,ં નીચે જણાવેલ પ્ર�ક્રયાનો ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ મૉિનટ�ર�ગા 

ઉપકરણો યોગ્ય ર�તે કામ કર� રહ્યા છે તેની ખરાઈ કરવા માટ� ઉપયોગ કર� શકાય છે. 
ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટ�ર�ગ �ુલાઈ 24, 2007 પછ� સ્થાિપત થયેલ તમામ UST િસસ્ટમ્સ માટ� આવશ્યક છે. 
શોધના 72 કલાકોની અંદર આ પરી�ણ દરિમયાન શોધી કાઢવામાં આવેલ કોઇપણ અસામાન્ય કામકા� િસ્થિતઓ કે સંિદગ્ધ મુિ�ઓની િડિવઝનને �ણ કરો. આમ કરવામાં 
િનષ્ફળ જવાની બાબત મુિ�ની ઘટનામાં નાણાકીય ર�ણને પ્રભાિવત કરી શકે છે 
તમામ પૂણ� કરાયેલ મરામતો, સેવાના ભરિતયાઓ, કે લીક િડટેક્શન ઉપકરણ બદલાવવાના સંપૂણ� દસ્તાવે�કરણને આ અહેવાલ સાથે જોડો, અને આ દસ્તાવેજો 12 મિહનાના 
સમયગાળા સુધી �ળવો 

I. UST �િુવધા   II. પર�ક્ષણ કરનાર વ્ય�ક્ત 
UST �િુવધાની ID # 

�િુવધા�ુ ંનામ: 

સરના�ુ:ં 

શહ�ર: 
પર�ક્ષણ કરનારની સહ�: 

પરગ�ુ:ં 

નામ: 

કંપની: 

શહ�ર: 
ઝીપ: 

પર�ક્ષણની તાર�ખ: 

રા�ય 

ફોન: 

III. પર�ક્ષણ અને મૉિનટ�ર�ગ ઉપકરણની મા�હતી (જ�ર �જુબ વધારાના પાના જોડો) 
સેન્સર ID 

ઉત્પાદક 

મોડ�લ # 

સ્થાન: 

સેન્સર(રો)નો પ્રકાર: 
(લા� ુપડ� તે તમામને 

ખરાની િનશાની કરો) 

િસસ્ટમ�ુ ંસેટઅપ 
(લા� ુપડ� તે તમામને 

ખરાની િનશાની કરો) 

ફ્લોટ સ્વીચ– પ્રકાર: 

ઑ�પ્ટકલ સેન્સર 

વે�મૂ મૉિનટ�ર�ગ ઉપકરણ 
જો સેન્સરને સ�ક્રય કરવામા ંઆવેલ હોય તો, ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ િસસ્ટમ નીચેના કાય� સાથે પ્રિતભાવ આપે છે: 

દ્રશ્યમાન એલામર્ 

સબમિસ�બલ પપં શટડાઉન 

ઑ�ડબલ (સાભંળ� શકાય તે� ુ)ં 

એલામર્ ઓફ સાઇટ ટ�લીમેટ્ર� એલામર્ 

ટ�ક મોિનટર લીક એલામર્ 

અન્ય (સ્પષ્ટ કરો) 

ભેદ કરનાર ભેદ નહ� કરનાર) 

ઈલેક્ટ્ર�કલ કંડક્ટિવટ� સેન્સર દબાણ ઉપર મોિનટ�ર�ગ રાખવા�ુ ં

સાધન અન્ય (સ્પષ્ટ કરો): 

IV. ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ પર�ક્ષણ પ્ર�ક્રયા 
કાયર્ તપાસ �ણૂર્ કર� 
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િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગ 

તમાર� �ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે: 
• માિસક IM પત્રક �ણૂર્ કરો અને સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ 

ઇિતહાસના અહ�વાલો દર 30 �દવસે જોડો. 
• છેલ્લા સતત 12 મ�હનાના લીક �ડટ�ક્શન પ�રણામો રાખો. 

• 72 કલાકોની �દર બધા એલામ્સર્ની તપાસ કરો અને લેવાયેલ 

પગલાઓને દસ્તાવે� સ્વ�પ આપો 
• 72 કલાકોની �દર તમામ સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની �ણ કરો. 

• યોગ્ય કામગીર� �િુનિ�ત કરવા માટ� વાિષ�ક સેન્સર પર�ક્ષણ 

કરો. 
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સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર�નો �રક�ન્સલીએશન (SIR) 

SIR દર 30 �દવસે ઇન્વેન્ટર�, �ડ�લવર� અને િવત�રત કરવાની મા�હતી�ુ ં�કડાક�ય 

િવશ્લેષણ કરવા માટ� એક કમ્પ્�ટુર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કર� છે. એક ગેજ�ગ સ્ટ�ક અથવા 

ATG નો ઇન્વેન્ટર�ની મા�હતી એકત્ર કરવા માટ� ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

SIR ટાકંાના મા�લકો માટ� ખાસ મા�હતી એકિત્રકરણની પ્ર�ક્રયાઓ�ુ ંપાલન 

કરવા�ુ ંઆવશ્યક બનાવ ેછે. 

• દ� િનક 1/8 in. �ધણ માપનો 

• દર�ક �ડ�લવર� પહ�લા અને પછ� 1/8 in. �ધણ માપનો 

• ગેલન્સમા ંરોજ��ુ વ�ચાણ 

• માિસક પાણીના ર��ડ�ગ્સ 

• વાિષ�ક મીટર ક�લીબ્રેશન 

• ડ્રોપ ટ�બુો દ્વારા �ડ�લવર� 
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સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર�નો �રક�ન્સલીએશન (SIR) 

• ટાકંાના મા�લક માટ� SIR વેન્ડર દ્વારા અથવા એક સ્વી�ૃિત 

SIR કાયર્ક્રમનો ઉપયોગ કર�ને ટાકંાના મા�લક દ્વારા SIR 

કરવામા ંઆવી શક� છે. 
• SIR પ�રણામોની પાસ, ફ�ઈલ અથવા અિનણાર્યક તર�ક� 

�ણ કરવી જ�ર� છે. 
• SIR પ�રણામો ટાકંાઓ અન ેપાઈિપ�◌ંગ માટ� ફક્ત માિસક 

લીક �ડટ�ક્શન માટ� જ લા� ુપડ� છે. 
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સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર�નો �રક�ન્સલીએશન (SIR) 
• ઇન્વને્ટર�ની મા�હતી દર 30 �દવસે ઓછામા ંઓછ� એકવાર SIR વેન્ડરને 

(અથવા SIR વેન્ડર દ્વારા ટાકંાના મા�લકન ેપટ્ટ� આપલે એક કમ્પ્�ટુર 

પ્રોગ્રામમા ંદાખલ કરવામા ંઆવ ેછે) મોકલવામા ંઆવ ેછે. 
• તે સમયગાળા માટ� મા�હતી એકિત્રકરણના �ત બાદ એક અહ�વાલ માિસક 

ર�ત ેજણાવવો જ�ર� છે. 

• તમાર� સ�ંણૂર્ SIR દસ્તાવજેો રાખવા જોઈએ: 
– રોજ�દ� ઉત્પાદનની સપાટ�ઓ 

– પ્રત્યક્ષ માપનો દ્વારા ન�� કરાયા �જુબ �ડ�લવર� અને વ�ચાણો 

– ટાકંામા ંગણતર� કરાયેલ માત્રાઓની �લુનામા ંટાકંામા ંમાપવામા ંઆવેલ માત્રાઓનો 

દ� િનક મેળ 
– સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર� �રક�ન્સલીએશન (પ્રદાતા તરફથી માિસક અહ�વાલ) 
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SIR અિનણાર્યક પ�રણામો 
• SIRઅિનણાર્યક  પ�રણામનો અથર્ થાય છે તમાર� પાસે મ�હના માટ� એક પાિસ�◌ંગ 

લીક �ડટ�ક્શન પ�રણામ નથી  
• સમસ્યા નબળા માપનો, �લૂભર�લા માપાકંન કરાયેલા મીટરો, �કુ� જવાયેલી 

�ડ�લવર�ઓ અથવા કોઈક અન્ય બાબત હોઈ શક� છે. મદદ માટ� તમારા SIR વેન્ડરનો 

સપંકર્  કરો. 
• જો એક અિનણાર્યક માિસક પ�રણામ 

પ્રાપ્ત થાય તો, તમાર� �રંુત તપાસ કરવી 

જોઈએ અને કોઇપણ સમસ્યાને 

�ધુારવી જોઈએ. 
• તપાસના પ�રણામો�ુ ંદસ્તાવે� સ્વ�પ 

આપો અને તેને લીક �ડટ�ક્શન ન�ધો 

સાથ ેરાખો  
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SIR અિનણાર્યક પ�રણામો 

• જો તમે અિનણાર્યક પ�રણામો 2 સળંગ મ�હનાઓ માટ� 

મેળવો તો, તે એક સ�ંદગ્ધ ��ુક્ત છે, અને આ બાબતની 

�ડિવઝનને 72 કલાકોની �દર  �ણ કરવી જ�ર� છે. 
• તમામ ફ�ઈલ SIR પ�રણામોની 72 કલાકોની �દર એક સ�ંદગ્ધ 

��ુક્ત તર�ક� �ડવીઝનને �ણ કરો. 
• 2 સળંગ માિસક અિનણાર્યક અથવા એક ફ�ઈલ SIR પ�રણામની 

�ણ કયાર્ બાદ �ડવીઝન દ્વારા આપવામા ંઆવેલી �ચૂનાઓ�ુ ં

પાલન કરો. 
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સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર�નો �રક�ન્સલીએશન (SIR) 

તમાર� પાસ ે�ુ ંહો�ુ ંજ�ર� છે: 
• માિસક લીક �ડટ�ક્શન ર�કોડર્� ુ ંિવશ્લેષણ કરવા માટ� SIR પ્રદાતા સાથેનો એક કરાર, 

અથવા SIR િવશ્લેષણ કરવા માટ� એક SIR કાયર્ક્રમ. 
• રોજ�દા ધોરણે ઉત્પાદન ઇન્વેન્ટર� મા�હતી એકત્ર કરવા માટ�ના માધ્યમો (ગેજ�ગ 

સ્ટ�ક, અથવા ATG). 
• માપનોને ગેલન્સમા ં�પાતંરણ કરવા માટ�ના માધ્યમો (ટ�ક ચાટર્) 
• વાિષ�ક ર�તે માપાકંન કરાયેલા બધા મીટરો 

એ વાતની ખાતર� કરો ક� તમારા માપવાના 

ઉપકરણો સારા આકારમા ંછે – આ ઘસાઈ 

ગયેલ લાકડ� �વા નહ�. 
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સ્ટ��ટ�સ્ટકલ ઇન્વેન્ટર�નો �રક�ન્સલીએશન (SIR) 

તમાર� �ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે: 
• દર 30 �દવસે ઇન્વેન્ટર�ની મા�હતી એકત્ર કરો અને ન�ધો. 

• એક SIR પ્રદાતા દ્વારા અથવા એક SIR કમ્પ્�ટુર પ્રોગ્રામ દ્વારા 

દસ્તાવેજો�ુ ંદર 30 �દવસે િવશ્લેષણ કરાવો. 
• કોઇપણ અિનણાર્યક માટ� તપાસ કરો અને કારણોને �ધુારો 

પ�રણામો. 

• છેલ્લા સતત 12 મ�હનાના લીક �ડટ�ક્શન પ�રણામો રાખો. 

• તમામ સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની 72 કલાકોની �દર �ણ કરો. 

(કોઈપણફ�ઈલ, અથવા કોઇપણ બે સળંગ અિનણાર્યક  પ�રણામો) 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે આવર� લીધેલ છે... 

🗸🗸ટાકંાઓ અન ેપાઇિપ�ગ 
🗸🗸ઢોળાવાની અટકાયત 
🗸🗸વધાર� ભરવા સામ ેઅટકાયત 
🗸🗸કાટ સામ ે�રુક્ષા 
🗸🗸ટાકંાના લીક�ુ ં�ડટ�ક્શન 

આગામી: 
પાઈિપ�◌ગં લીક �ડટ�ક્શન 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

પાઈિપ�◌ગં લીક �ડટ�ક્શન 

પાઈિપ�◌ંગ િસસ્ટમ્સના બ ેપ્રકારો: 

• દબાણ�કુ્ત- પપં ટાકંામા ંઆવલે છે અન ેદબાણ હ�ઠળ 

�ધણન ે�ડસ્પેન્સસર્ તરફ મોકલ ેછે. 

• સકશન – પપં ક� � આવલે હોય છે અન ે�ડસ્પેન્સર 

ટાકંામાથંી �ધણન ેઉપરની તરફ ખ�ચે છે.



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�◌ગં સપં 
• ટાકંાની �દર આવલે એક સબમિસ�બલ ટબાર્ઇન પપં (STP) નો ઉપયોગ 

કર� છે ક� � ઉત્પાદનને �ડસ્પેન્સર તરફ ધક�લ ેછે. 
• એક દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�◌ગં 

િસસ્ટમમા ંટાકંાની ઉપર એક 

સપંમા ંએક STP હ�ડ હોવો 

જોઈએ. 
• આ સપં્સન ેએક ઢાકંણા દ્વારા 

ઢાકંવામા ંઆવ ેછે અન ે

ઢાકંણાની નીચે એક સપં કવર 

પણ હોઈ શક� છે.  

સપંલીડ 
સપં કવર 

STP 

સમ્પ  



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સબમિસ�બલ ટબાર્ઇન (STP) હ�ડ્સ 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�ગની જ��રયાતો 

દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�ગ લીક �ડટ�ક્શનના બેસ્વ�પો ધરાવતા 

હોવા જ�ર� છે : 

1. આપિ�જનક -અચાનકની મોટ� ��ુક્તઓ શોધવા માટ�, �વી ક� 

પાઈિપ�ગની િનષ્ફળતા. (3.0 GPH લીક દર) 

2. સામિયક - નાની, ઓછ� ન�ધપાત્ર ��ુક્તઓ શોધવા માટ�  

ચાલો દર�ક પ્રકારને જોઈએ.... 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ેટક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટસર્ 

આપિ�જનક લાઇન લીકની શોધ ઑટોમે�ટક લાઇનલીક �ડટ�ક્ટસર્ 

(ALLDs અથવા ELLDs) દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ેટક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટસર્  
ALLDs ટાકંા ઉપર સપંમા ંસબમિસ�બલ ટબાર્ઇન પપં (STP) હ�ડ ઉપર 

આવેલા હોય છે. 
બે પ્રકારના ALLDs હોય છે: 

1. યાિંત્રક – દબાણ વાલ્વ્સ ક� � કોઈ વ્ય�ક્ત �ધણ નાખવાનો પ્રયાસ કર� ત્યાર� દર 

વખતે પાઇિપ�ગ લીક્સ�ુ ંપર�ક્ષણ કર� છે. ફક્ત શોધે છે3.0 gph લીક્સ 

(આપિ�જનક) 

  
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમ�ેટક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટસર્  
અને 

2. ઈલકે્ટ્રોિનક – ઈલકે્ટ્રોિનક દબાણ સેન્સરો ક� � એક ATG કન્ટ્રોલ પનેલ 

સાથ ેજોડાણ કર� છે. 3.0 gph (આપિ�જનક) અને (સામિયક) -0.2 

gph માિસક અથવા 0.1 gph વાિષ�ક ર�તે શોધી શક� છે. 

   



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઑટોમે�ટક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટસર્ની જ��રયાતો 

• તમામ લીક �ડટ�ક્ટરો (યાિંત્રક અને ઈલેક્ટ્રોિનક) �ુ ં

ઓછામા ંઓછા દર 12 મ�હનેપર�ક્ષણ કર�ુ ંજ�ર� છે. 
• ALLD પર�ક્ષણ પ�રણામો ઓછામા ંઓછા એકવષર્ �ધુી 

રાખવા જ�ર� છે. 
• તમામ લીક �ડટ�ક્ટરો ઉત્પાદકના િવવરણો �જુબ કામ 

કરવા જોઈએ; જો તે ઓછામા ંઓછા 3.0 gph @ 10 psi 

ના લીકને શોધી શક� નહ� તો તઓેને બદલાવવા જોઈએ 

અથવા 3.0 gph @ 10 psi શોધવા માટ� ગોઠવવા જોઈએ. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�ગ સાથે ELLDs 

ઈલેક્ટ્રોિનક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટસર્ (ELLDs) 
• તેઓ 3.0 gph આપિ�જનક લીક શોધી કાઢ� શક� છે તેમજ 

�યાર� યોગ્ય ર�તે ગોઠવવામા ંઆવે ત્યાર� સામિયક 0.2 gph 

અને 0.1 gph સામિયક લાઇન પર�ક્ષણો કર� શક� છે. 
• �િુવધા ઉપર ATG કોન્સોલ સાથે વાતચીત કરો. 

• �યાર� પણ આપિ�જનક લાઇન લીક્સ શોધી કાઢવામા ંઆવે 

ત્યાર� ELLDs સબમિસ�બલ પપંને બધં કરવા માટ� તૈયાર 

કરાયેલા હોવા જ�ર� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�◌ંગ માટ� વાિષ�ક લાઇન પર�ક્ષણ 

• સામિયક પાઈપ લીક �ડટ�ક્શન�ુ ંપત્રક 

• લાઇન લીક થઇ રહ� છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� દબાણનો ઉપયોગ કર� છે. 

• પ્રમા�ણત લાઇન પર�ક્ષણ કરનાર દ્વારા વાિષ�ક ર�તે કરાવ�ુ ંજ�ર� છે. 

• આ પર�ક્ષણ પદ્ધિત માટ� લાઇન પર�ક્ષણ વખતે સેવામાથંી લાઇનોને બહાર 

કાઢવાની જ�ર પડશે. 

  



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ ઉપયોગ કર�ન ે
સેકન્ડર� કન્ટ�નમેન્ટ 

• સામિયક પાઈિપ�◌ંગ લીક �ડટ�ક્શન�ુ ંસ્વ�પ 
• �ુલાઈ 24, 2007 બાદ સ્થાિપત તમામ દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�◌ગં 

બેવડ� �દવાલવાળ� અથવા ગૌણ ર�તે િનયિંત્રત હોવી જ�ર� છે અને 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગનો ઉપયોગ કરવો જ�ર� છે. 
• ALLD સાથે સયંોજનમા ંઉપયોગ કરવો જ�ર� છે. 
• સપં્સ ઉપર સતત ર�તે મોિનટ�ર�ગ રાખવી જ�ર� છે અને દર�ક સપંમા ં

�યા ંઉત્પાદન લીક થઇ શક� છે અને સ�ંચત થઈ શક� છે ત્યા ંસેન્સસર્ 

સ્થાિપત કરવા જોઇએ. 
• ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ સલામત સકશનપાઈિપ�◌ંગ માટ� જ�ર� 

નથી. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સમ્પ સેન્સસર્ના દ્રશ્યો 

 

ગૌણ ર�તે િનયિંત્રત 

પાઈિપ�◌ંગ સાથે 

ટાકંાના ઉપરના 

સમ્પ સેન્સર 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

બેવડ� લાઇન�ુ ંપાઈિપ�◌ગં 
સેકન્ડર� કન્ટ�ન્ડ પાઈિપ�◌ગં 

 

 

પર�ક્ષણ �ટુ્સ સાથે 

બેવડ� �દવાલ�ુ ં

પાઈિપ�◌ંગ 

 

બેવડ� લાઇન�ુ ંપાઈિપ�◌ંગ 

 

ચેઝ પાઈિપ�◌ંગ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગ 

તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજ�ર� છે: 
• સમ્પ સેન્સસર્ સપં્સમા ંપાણીમાથંી ખોટા એલામ્સર્નો અવાજ કર� શક� 

છે. 
• કોઇ સેન્સરને િન�ષ્ક્રય કર�ુ ંક� તેમા ંગડબડ કરવી એ એક �નુા�હત 

અપરાધ છે. 
• પ્રવાહ�ને શોધી કાઢવા માટ� સેન્સરને સ્થાન પરથી ખસેડ�ુ ંએ એક 

ભગં છે. 
• સેન્સસર્ બગડ� શક� છે; તેથી યોગ્ય કામ �િુનિ�ત કરવા માટ� વાિષ�ક 

ર�તે તમાર� સેન્સસર્�ુ ંપર�ક્ષણ કર�ુ ંજ�ર� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

આ �ચત્રમા ં�ુ ંખો�ંુ છે? 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

માિસક IM પત્રક 

માિસક ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ એલામર્નો અહ�વાલ 

સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી 
પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ િવભાગ 
�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 

િવ�લયમ આર. સ્પોન્ડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 
312 Rosa L. Parks Avenue, 12મો માળ 

Nashville, TN 37243 

આ અહ�વાલનો ઉપયોગ સેકન્ડર� કન્ટ�નમેન્ટ વડ� સજ્જ �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંા (UST) વ્યવસ્થાઓની ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ�ુ ંદસ્તાવે�કરણ કરવા માટ� કરવામા ંઆવે છે. 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ �ુલાઈ 24, 2007 પછ� સ્થાિપત થયેલી તમામ UST િસસ્ટમ્સ માટ� આવશ્યક છે. 
મોિનટ�ર�ગના સમયગાળા દરિમયાન અહ�વા�લત થયેલ કોઇપણ એલામ્સર્ની �સ્થિત�ુ ંદસ્તાવે�કરણ કરો. 
આ દસ્તાવેજોને ઓછામા ંઓછા 12 મ�હના �ધુી �ળવો અને �ડવીઝન દ્વારા િવનતંી કરવા ઉપર તેમને સમીક્ષા માટ� ર�ૂ કરો. 
મોિનટ�ર�ગના સમયગાળા માટ� તમામ માિસક સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ ઇિતહાસના અહ�વાલોની નકલો જોડો. 
કોઇપણ અસામાન્ય કામકાજની �સ્થિતઓ ક� શોધી કાઢ�લ સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની �ડવીઝનને શોધના 72 કલાકની �દર �ણ કરો. 
આવશ્યક વાિષ�ક સેન્સર પર�ક્ષણ માટ�, વાિષ�ક ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ પર�ક્ષણ અહ�વાલ (CN-1339) �રૂો કરો. 

I. UST �િુવધાની મા�હતી II. મોિનટ�ર�ગ કરતી વ્ય�ક્ત 

UST �િુવધાની ID # 

�િુવધા�ુ ંનામ: 

સરના�ુ:ં 

શહ�ર: પરગ�ુ:ં 

નામ: 

કંપની: 

શહ�ર: રા�ય: 

ફોન નબંર: 

III, ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગ એલામર્ લૉગ 
અહ�વાલના આ િવભાગનો ઉપયોગ કર�ને પાછલા 30 �દવસો દરિમયાન થયેલ તમામ સેન્સર એલામ્સર્ને દસ્તાવે� સ્વ�પ આપો. 
એ બાબતને દસ્તાવે� સ્વ�પે ર�ૂ કરો ક� તમામ એલામ્સર્ ક� સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની તપાસ કરવામા ંઆવેલ છે અને જો જ�ર� લાગે તો આ અહ�વાલના ઉ�ચત દસ્તાવે� 

સ્વ�પને જોડો. 
જો તમા� ંમૉિનટર�ગ કર� ુ ંઉપકરણ “એક એલામર્ ઇિતહાસનો અહ�વાલ” ર�ૂ કર� શક� તેમ હોય તો, આ પત્રક સાથે અહ�વાલની એક નકલ જોડો. 

મોિનટ�ર�ગનો સમયગાળો 
(મ�હનો/વષર્) 

જો કોઈ એલામ્સર્ ન હોય તો, આ બોક્સને ખરાની િનશાની કરો: 

એલામર્ની તાર�ખ સેન્સર�ુ ંસ્થાન અને એલામર્�ુ ંકારણ લવેામા ંઆવલે પગલા�ુ ંવણર્ન કરો 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ ઇિતહાસના 

 ઇન્કોમ 
ઇન્ટ�લ�ન્ટ કન્ટ્રોલ્સ ઇન્ક 

પી.ઓ બૉક્સ 638 
સાકો ME 04072 
1-800-984-6266 

08/01/1998 બપોર� 12.16 

સેન્સરની �સ્થિતનો અહ�વાલ 

સેન્સર ન.ં 1 

સેન્સર ન.ં 2 

સેન્સર ન.ં 3 

સેન્સર ન.ં 4 

સેન્સર ન.ં 5 

સેન્સર ન.ં 6 

સેન્સર ન.ં 7 

સેન્સર ન.ં 8  

સેન્સર 1 
ઓક� 

સેન્સર 2 
ઓક� 

સેન્સર 3 
ઓક� 

સેન્સર 4 
ઓક� 

સેન્સર 5 
ઓક� 

સેન્સર 6 
ઓક� 

સેન્સર 7 
પ્રમાણ�તૂ સેન્સર સ�ક્રય 

સેન્સર 8 
સ�ક્રય લો બ્રાઇન લેવલ 

INCON TS-1001 સેન્સર 
�સ્થિતનો અહ�વાલ �સ્થિતનો અહ�વાલ 

વીડર �ટ TLS-350 પ્રવાહ� 

પ્રવાહ�ની �સ્થિત 
- - - - - - - - - - - 
ઑગસ્ટ 30. 2010 13:13 

L 1:DISP 1-2 
સેન્સર સામાન્ય 

L 2:DISP 3-4 
સેન્સર સામાન્ય 

L 3:DISP 5-6 
સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 
L 4:DISP 7-8 

સેન્સર સામાન્ય 
L 5:DISP 9-10 

સેન્સર સામાન્ય 
L 6:DISP 11-12 

સેન્સર સામાન્ય 
L 7:DISP 13-14 

સેન્સર સામાન્ય 
L 8:DISP 15-16 

સેન્સર સામાન્ય 
L 9:પે્રમ ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 

સેન્સર સામાન્ય 

L11:અનલેડ એન્�લુેપ 

L12:ડ�ઝલ STP સમ્પ 

L13:પે્રમ STP સમ્પ 

L14:UNLD STP સમ્પ 

* * * * * સમાપ્ત * * * * * 

એલામર્ ઇિતહાસનો અહ�વાલ  

---સેન્સર એલામર્ ----- 
L 2:પે્રમ STP સમ્પ 
STP સમ્પ 
�ધણ એલામર્ 
�ુલાઈ  20. 2017 સવાર� 10:01 

�ધણ એલામર્ 
�ુલાઈ  3. 2017 બપોર� 3:43 

સેન્સર આઉટ એલામર્ 
મે 3, 2017 બપોર� 2:25 

ઇન્કોમ 
ઇન્ટ�લ�ન્ટ કન્ટ્રોલ્સ ઇન્ક 

પી.ઓ બૉક્સ 638 
સાકો ME 04072 
1-800-984-6266 

01/04/1999 બપોર� 2:22 

સેન્સર એલામ્સર્ 

બપોર� 2:20 01/04/1999 
હાઈ બ્રાઇન લેવલ 
સેન્સર 16 
સેન્સર ન.ં 16 

01/04/1999 બપોર� 2:20 

બપોર� 2:20 

બપોર� 2:19 

બપોર� 2:19 

બપોર� 2:12 

* * * * * સમાપ્ત * * * * * 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

�કૂો �વૂો 
સેન્સર 12 
સેન્સર ન.ં 12 

હાઈ બ્રાઇન લેવલ 
સેન્સર 8 
સેન્સર ન.ં 8  

સેન્સર 15 
સેન્સર ન.ં 15 

પ્રમાણ�તૂ સેન્સર 

પ્રમાણ�તૂ સેન્સર 
સેન્સર 7 
સેન્સર ન.ં 7 

�કૂો �વૂો 
સેન્સર 4 
સેન્સર ન.ં 4 

ઇન્કોન TS-1001 સેન્સર એલામર્ 
ઇિતહાસ 

ઑગસ્ટ 30. 2010 13:13 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

વાિષ�ક IM પર�ક્ષણ પત્રક 
 

 
સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી 

પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ િવભાગ 
�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 

William R.Snodgrass Tennessee Tower િવ�લયમ આર સ્નૉડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 
312 Rosa L. Parks Avenue, 12મો માળ 

Nashville, Tennessee 37243 

વાિષ�ક ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટ�ર�ગ પર�ક્ષણ અહ�વાલ 
આ અહ�વાલનો ઉપયોગ ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટ�ર�ગ કરતા ઉપકરણોના કાયર્કાર� પર�ક્ષણને દસ્તાવે� સ્વ�પ આપવા માટ� કરવામા ંઆવે છે. 

એક માન્ય 3� પક્ષકારની પર�ક્ષણ પ્ર�ક્રયા ક� ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરાયેલ પ્રથાની ગેરહાજર�મા,ં નીચે જણાવેલ પ્ર�ક્રયાનો ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ મૉિનટ�ર�ગા 

ઉપકરણો યોગ્ય ર�તે કામ કર� રહ્યા છે તેની ખરાઈ કરવા માટ� ઉપયોગ કર� શકાય છે. 
ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મૉિનટ�ર�ગ �ુલાઈ 24, 2007 પછ� સ્થાિપત થયેલ તમામ UST િસસ્ટમ્સ માટ� આવશ્યક છે. 
શોધના 72 કલાકોની �દર આ પર�ક્ષણ દરિમયાન શોધી કાઢવામા ંઆવેલ કોઇપણ અસામાન્ય કામકા� �સ્થિતઓ ક� સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની �ડિવઝનને �ણ કરો. આમ 

કરવામા ંિનષ્ફળ જવાની બાબત ��ુક્તની ઘટનામા ંનાણાક�ય રક્ષણને પ્રભાિવત કર� શક� છે 
તમામ �ણૂર્ કરાયેલ મરામતો, સેવાના ભરિતયાઓ, ક� લીક �ડટ�ક્શન ઉપકરણ બદલાવવાના સ�ંણૂર્ દસ્તાવે�કરણને આ અહ�વાલ સાથે જોડો, અને આ દસ્તાવેજો 12 મ�હનાના 

સમયગાળા �ધુી �ળવો 
I. UST �િુવધા   II. પર�ક્ષણ કરનાર વ્ય�ક્ત 

UST �િુવધાની ID # 

�િુવધા�ુ ંનામ: 

સરના�ુ:ં 

શહ�ર: 
પર�ક્ષણ કરનારની સહ�: 

પરગ�ુ:ં 

નામ: 

કંપની: 

શહ�ર: 

ઝીપ: 
પર�ક્ષણની તાર�ખ: 

રા�ય 

ફોન: 

III. પર�ક્ષણ અને મૉિનટ�ર�ગ ઉપકરણની મા�હતી (જ�ર �જુબ વધારાના પાના જોડો) 
સેન્સર ID 

ઉત્પાદક 

મોડ�લ # 

સ્થાન: 

સેન્સર(રો)નો પ્રકાર: 
(લા� ુપડ� તે તમામને 

ખરાની િનશાની કરો) 

િસસ્ટમ�ુ ંસેટઅપ 
(લા� ુપડ� તે તમામને 

ખરાની િનશાની કરો) 

ફ્લોટ સ્વીચ– પ્રકાર: 

ઑ�પ્ટકલ સેન્સર 

વે�મૂ મૉિનટ�ર�ગ ઉપકરણ 
જો સેન્સરને સ�ક્રય કરવામા ંઆવેલ હોય તો, ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ િસસ્ટમ નીચેના કાય� સાથે પ્રિતભાવ આપે છે: 

દ્રશ્યમાન એલામર્ 

સબમિસ�બલ પપં શટડાઉન 

ઑ�ડબલ (સાભંળ� શકાય તે� ુ)ં એલામર્ 

ઓફ સાઇટ ટ�લીમેટ્ર� એલામર્ 

ટ�ક મોિનટર લીક એલામર્ 

અન્ય (સ્પષ્ટ કરો) 

ભેદ કરનાર ભેદ નહ� કરનાર) 

ઈલેક્ટ્ર�કલ કંડક્ટિવટ� સેન્સર દબાણ ઉપર મોિનટ�ર�ગ રાખવા�ુ ંસાધન 

અન્ય (સ્પષ્ટ કરો): 

IV. ઈલેક્ટ્રોિનક ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ પર�ક્ષણ પ્ર�ક્રયા 
કાયર્ તપાસ �ણૂર્ કર� 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટર�ગ 

તમાર� �ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે: 
• માિસક IM પત્રક �ણૂર્ કરો અને સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ 

ઇિતહાસના અહ�વાલો દર 30 �દવસે જોડો. 
• છેલ્લા સતત 12 મ�હનાના લીક �ડટ�ક્શન પ�રણામો રાખો. 
• 72 કલાકોની �દર બધા એલામ્સર્ની તપાસ કરો અને લેવાયેલ 

પગલાઓને દસ્તાવે� સ્વ�પ આપો 
• 72 કલાકોની �દર તમામ સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓની �ણ કરો. 
• યોગ્ય કામગીર� �િુનિ�ત કરવા માટ� વાિષ�ક સેન્સર પર�ક્ષણ 

કરો. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

પાઈિપ�ગ ��ુક્ત શોધ માટ� SIR 

• સામિયક પાઇિપ�ગ ��ુક્તની શોધ�ુ ંસ્વ�પ 
• �યાર� �ધણ સૌપ્રથમ ટાકંામા ં�કૂવામા ંઆવે ત્યાર� અને �યાર� તે 

નોઝલમા ંિવત�રત કરવામા ંઆવે ત્યાર� માપનો લેવામા ંઆવતા 

હોવાથી, આ પદ્ધિત બનેં ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ માટ� શોધ �રૂ� 

પાડ� છે. • પાછલા 12 મ�હનાઓના �ણૂર્ SIR દસ્તાવેજો હોવા જ�ર� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

દબાણ�કુ્ત પાઈિપ�ગની જ��રયાતો 
 

સામિયક લાઇન લીક �ડટ�ક્શનના િવકલ્પો: 
1. માિસક મોિનટર�ગ 

– SIR અથવા ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ મોિનટ�ર�ગ પ�રણામો (0.2 gph) ના 12 મ�હનાઓ 

2. વાિષ�ક લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ 
– પર�ક્ષણ પદ્ધિત માટ� પ્રમા�ણત એક લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ કરનાર દ્વારા (0.1 

gph) 
3. ઈલેક્ટ્રોિનક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટસર્ 

– 0.2 gph પ�રણામો પસાર કયાર્ના 12 મ�હનાઓ અથવા; વાિષ�ક 0.1 gph 

પ�રણામ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

દબાણ�કુ્ત પાઇિપ�ગ સ�ંક્ષપ્ત ન�ધ 
દબાણ�કુ્ત પાઇિપ�ગ લીક શોધ માટ� એક કોલમ A 

માથંી અને એક કોલમ B માથંી જ�ર પડ� છે 

કોલમ A કોલમ B 
સામિયક આપિ�જનક 

ઑટોમે�ટક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટર 
(યાિંત્રક ક� ઇલેક�ટ્રક) 

વાિષ�ક લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ (0.1gph) 

વાિષ�ક ઈલેક્ટ્રોિનક લીક લાઇન �ડટ�ક્ટર 

પ�રણામ (0.1gph) 
ઈલેક્ટ્રોિનક લીક લાઇન �ડટ�ક્ટર 

પ�રણામોના 12 મ�હનાઓ (0.2gph) 
SIR ર�કો�્ર્સના 12 મ�હનાઓ 

(0.2 gph) 
IM સેન્સરની �સ્થિત અને એલામર્ 

ઇિતહાસના અહ�વાલોના 12 મ�હનાઓ 

અન ે



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સકશન પાઇિપ�ગ 
�ડસ્પેન્સરમા ંએક સકશન પપંનો ઉપયોગ કર�ને ટાકંામાથંી ઉત્પાદન ખ�ચે છે. 
સકશન પાઇિપ�ગને �ડસ્પેન્સરની �દર એક સકશન પપંની હાજર� દ્વારા દશાર્વવામા ંઆવે છે 

(�લુી અને પટ્ટાઓને શોધો) 
ટાકંાની ઉપર સમ્પમા ંકોઈ સબમિસ�બલ પપં હ�ડ હોતો નથી. 

  



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સલામત સકશન a.k.a. ‘�રુોપીયન સકશન’ 
લીક �ડટ�ક્શન એવા સકશન પાઇિપ�ગ માટ� આવશ્યક નથી ક� � 

નીચેની બનં�ેસ્થિતઓ �ણૂર્ કર� છે: 
1. પાઇિપ�ગ ઢાળવા�ં છે તેથી જો સકશન ચાલ્�ુ ં�ય તો ઉત્પાદન ટાકંામા ંપા� ંવહ� 

થશે; 
અન ે

2. �ડસ્પેન્સરની નીચે સકશન પાઈપની ન�ક ફક્ત એક ચેક વાલ્વ આવેલ છે (અને 

નહ� ક� ટાકંામા)ં. 

પાઇિપ�ગ ક� � આ માપદંડો �રૂા કર� તેન ે“સલામત સકશન” કહ�વામા ંઆવ ેછે. 

જો આ બે માપદંડો �રૂા ન થાય તો, લીક ડ�ટ�ક્શન સકશન પાઇિપ�ગ માટ� આવશ્યક બને છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

સકશન પાઇિપ�ગ લીક �ડટ�ક્શન 

જો તમ ે“સલામત સકશન”ધરાવતાનહોવ તો, તમાર� નીચેની 

પદ્ધિતઓ પૈક�ની એક દ્વારા પાઇિપ�ગ લીક ડ�ટ�ક્શન કર�ુ ં

જ�ર� છે: 
• લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ - દર 3 વષ� આવશ્યક 
• માિસક મોિનટ�ર�ગ –માન્ય SIR અથવા ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

મોિનટ�ર�ગ મોિનટ�ર�ગ ર�કો�્ર્સના પાછલા બાર મ�હનાઓ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

તમાર� શેના િવષે �ણ�ુ ંજ�ર� છે 
પાઈિપ�◌ગં લીક �ડટ�ક્શન 

> દબાણ�કુ્ત પાઇિપ�ગઅને સકશન પાઇિપ�ગવચ્ચ ેતફાવત ક�વી 

ર�તે જણાવવો તે �ણો. 
> દબાણ�કુ્ત પાઇિપ�ગ લીક ડ�ટ�ક્શનના બે સ્વ�પો ધરાવ� ુ ંહો�ુ ં

જોઈએ. (આપિ�જનક અને સામિયક) 
> સકશન પાઇિપ�ગને લીક ડ�ટ�ક્શનની જ�ર પડતી નથીજો  તે 
અ�કુ જ��રયાતો �રૂ� કર� તો. (સલામત સકશન) 

> આપાતકાલીન જનર�ટર પાઇિપ�ગ  ક� � સલામત સકશન નથી 

અને � 7/24/2007 પહ�લા સ્થપાઈ હતી તેના માટ� ઓકટોબર 

13, 2021 �ધુીમા ંલીક ડ�ટ�ક્શનની જ�ર પડશે.



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે આવર� લીધેલ છે... 
🗸🗸ટાકંાઓ અન ેપાઇિપ�ગ 
🗸🗸ઢોળાવાની અટકાયત 
🗸🗸વધાર� ભરવા સામ ેઅટકાયત 
🗸🗸કાટ સામ ે�રુક્ષા 
🗸🗸લીક ડ�ટ�ક્શન 

આગામી: 
�ચૂના, ન�ુ ંઇન્સ્ટોલેશન, મોટર 

�ધણ �ડસ્પેન્સસર્ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્સ્ટોલેશનની �ચૂના 
ઇન્સ્ટોલેશનની નોટ�સ એ એક 2-પગલાની પ્ર�ક્રયા છે: 

1. ઇન્સ્ટોલેશનના 15 �દવસો અગાઉ, એક આગોત�ંુ 

ઇન્સ્ટોલેશન પત્રક અને ટાકંાની ફ� જમા કરો, અન ે
2. ટાકંાન ેસેવામા ં��ૂા બાદ 15 �દવસો પછ�, 

�ચૂના�ુ ંપત્રક , CN-1260 ર�ૂ કરો. 
વૈક�લ્પક �ધણના સ્વ�પો 10% કરતા વ� ુઈથનેોલ 

અથવા 20% બાયોડ�ઝલ ધરાવતા �ધણો ધારણ કરતા 

ટાકંાઓ માટ� ર�ૂ કરવા જ�ર� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ટાકંાને સેવામા ં�કૂતા પહ�લા 
પ્રથમ વખત માટ� ઉત્પાદનને ટાકંામા ં�કૂતા પહ�લા: 

1. ટાકંા(ઓ)ની ન�ધણી કરાવવી જોઈએ અને ફ� �કૂવવી જોઈએ. 

2. ઢોળાવાની ઘટના અને વ� ુભરાવા સામ ેઅટકાયતની વ્યવસ્થા અમલમા ં

હોવી જોઈએ. 
ઉત્પાદન સૌપ્રથમ �ાર� ટાકંામા ં�કૂવામા ંઆવ ેછે: 

1. લીક �ડટ�ક્શન શ�ુ કરો. 

2.  �ધણ િવતરણ કરતાપહ�લાટાકંા અન ેલાઇનની �સુ્તતા�ુ ંપર�ક્ષણ કરો. 

3. ઓક્ટોબર 13, 2018 પછ� સ્થપાયેલ નવી UST િસસ્ટમ્સ માટ� વ� ુભરાવા સામે 

અટકાયત માટ� બોલ ફ્લોટ વાલ્વ્સનો ઉપયોગ કર� શકાતો નથી. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

આ ફ�રફારોની �ણ કરો 

�સ્થિતમા ંનીચનેા ફ�રફારોની �ડવીઝનને 30 �દવસોની �દર 

�ણ કરવી જ�ર� છે: 
• મા�લક�નો ફ�રફાર; 
• મા�લક અથવા ઓપર�ટરના સરનામાના ફ�રફાર; 
• ટાકંા અથવા પાઇિપ�ગ ઉપકરણ અથવા ટાકંાની 

સામગ્રીમા ંફ�રફાર 
• સેવામા ંફ�રફાર (બધં અથવા કામચલાઉ બધં) 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ચૂના�ુ ંપત્રક  

• �ચૂના�ુ ંપત્રક �ડવીઝનની વબેસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે: 

http://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN-1260 

• �ચૂનાના પત્રક ને અહ�થી લઇ શકાય છે: 

�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ  

િવ�લયમ આર. સ્પોન્ડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12મોમાળ 

Nashville, Tennessee 37243 
અથવા 8 ક્ષેિત્રય પયાર્વરણીય ક્ષેત્ર ઓ�ફસના સ્થાનો પૈક�ના કોઇપણ સ્થાન ે

http://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN-1260


પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

તમામ નવા ઇન્સ્ટોલેશન માટ� જ�ર� છે 
સેકન્ડર� કન્ટ�નમને્ટ 

• �ુલાઈ 24, 2007 બાદ સ્થપાયેલ તમામ નવા અન ેબદલાવલે ટાકંાઓ અન ે

દબાણ�કુ્ત પાઇિપ�ગ બેવડ� �દવાલવાળા, અથવા ઇન્ટરસ્ટ�શ્યલ 

મોિનટ�ર�ગ લીક પ્રોટ�ક્શન સાથ ેગૌણ ર�ત ેિનયિંત્રત હોવા જ�ર� છે. 
• સેકન્ડર� કન્ટ�નમેન્ટ �ુલાઈ 24, 2007 બાદ સ્થપાયેલ નવા મોટર ફ�અુલ 

�ડસ્પેન્સસર્ માટ� આવશ્યક છે. 
• ગૌણ કન્ટ�નમને્ટ પયાર્વરણમા ંથતી ��ુક્તઓન ેઅટકાવવા જોઈએ અને તેન ે

શોધી શકાય અન ે�ૂર કર� શકાય નહ� ત્યા ં�ધુી ��ુક્તન ેિનયિંત્રત કરવા 

જોઈએ. 
• સલામત સકશન પાઈપ માટ� સકેન્ડર કન્ટ�નમેન્ટ આવશ્યક નથી. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

નવા ઇન્સ્ટોલશેનમા ંસેકન્ડર� કન્ટ�નમેન્ટ 

 

 

ગૌણ ર�તે િનયિંત્રત પાઇિપ�ગ સાથે �ડસ્પેન્સર 

કન્ટ�નમેન્ટ સપં્સ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

મોટર ફ�અુલ �ડસ્પેન્સસર્ 
• �ડસ્પેન્સર કન્ટ�નમેન્ટ હ�ઠળ: 

– પ્રવાહ� �સુ્ત હો�ુ ંજોઈએ. 
– ઉત્પાદનને �સુગંત હો�ુ ંજોઈએ. 
– દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ થઇ શક�ુ ંજોઈએ. 

• તમામ �ડસ્પેન્સરોની િત્રમાિસક ર�ત ેતપાસ થવી જોઈએ. 
• તપાસણીઓનો* લૉગ �ળવવો જ�ર� છે. 

*આ માટ��ુ ંપત્રક �ડવીઝનની વેબસાઇટ ઉપરથી મળ� શક� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

�ડસ્પેન્સર તપાસ પત્રક  

 

સ્ટ�ટ ઓફ ટ�નેસી 
પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ િવભાગ 

�ગૂભર્ સ્ટોર�જ ટાકંાઓનો િવભાગ 
William R.Snodgrass Tennessee Tower િવ�લયમ આર સ્નૉડગ્રાસ ટ�નેસી ટાવર 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12મો માળ 
Nashville, Tennessee 37243 

િત્રમાિસક �ડસ્પેન્સર તપાસનો લૉગ 

�ચૂનાઓ 
ટ�નેસી �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાના િનયમો માટ� આવશ્યક છે ક� તમામ પેટ્રો�લયમ �ડસ્પેન્સસર્ ઉપર િત્રમાિસક ર�તે દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ કરવામા ંઆવે. િનયમ 0400-18-01-.04(1)(f) આવશ્યક 

બનાવે છે ક� �ડસ્પેન્સરના કવર ખોલવાના છે અને પેટ્રો�લયમની ��ુક્ત માટ� દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ, ઝરવા અને ટ�પા ંપડવાની ઘટના સ�હત, ઓછામા ંઓછ� દર ત્રણ (3) મ�હને એક વાર કરવી 

જોઈએ  ઓછામા ંઓછા છેલ્લા (12) મ�હનાની િવગતો દશાર્વતી આ તપાસણીઓનો લૉગ મા�લક અને/અથવા ઓપર�ટર દ્વારા �ળવવામા ંઆવશે  
િનયમ 0400-18-01-.04(1)(g) પેટ્રો�લયમની હાજર� માટ� દર�ક �ડસ્પેન્સર સપં્સ�ુ ંદ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણ આવશ્યક બનાવે છે. 

દર ત્રણ મ�હને એક વાર �િુવધામા ંદર�ક �ડસ્પેન્સરની દ્રશ્યમાન િનર�ક્ષણના પ�રણામો ન�ધવા માટ� આ પત્રક નો ઉપયોગ કરો. 
દર�ક �િુવધા માટ� એક અલગ પત્રકનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. આપવામા ંઆવેલ જગ્યામા ંઆ પત્રક � વષર્ માટ� છે તે દશાર્વો. 
આ પત્રક નો આગળનો ભાગ સાત �ડસ્પેન્સસર્ માટ� જગ્યા ધરાવે છે. જો આ �િુવધા ઉપર સાત કરતા વધાર� �ડસ્પેન્સસર્ હોય તો, આ પત્રક ના પાછળના ભાગનો ઉપયોગ કરો. 
જો કોઈ લીક, ઝરવાની ક� ટપકવાની ઘટનાઓ ન�ધાયેલ હોય નહ� તો, યોગ્ય કોલમ અને રોમા ંOK �ચ�હ્નત કરો. 
જો લીક, ઝરવાની ક� ટપકવાની ઘટના જોવામા ંઆવે તો, તેને યોગ્ય કોલમમા ંન�ધો અને લેવાયેલ પગલા દશાર્વો. �ડસ્પેન્સર સપંમા ંરહ�લ કોઇપણ ઉત્પાદનને �ૂર કરો. 
તમાર� કોઇપણ લીક, ઝરવા ક� જોવામા ંઆવેલ ટપકવાની ઘટનાને ઠ�ક કરવા માટ� પગલા લેવા જ�ર� છે. જો કોઇ �ડસ્પેન્સર કન્ટ�નમેન્ટ સપં ન હોય તો, ઝરવા અને ટપકવાની 

ઘટનાઓની �ણ િનયમ 0400-18-01-.05 અને .06 �જબ ��ષ્ટ�ૃત ��ક્તઓ તર�ક� કરવી જ�ર� છે. આ તપાસોની છેલ્લા 12 મ�હનાઓની યાદ� �ળવો અને રા�યની તપાસ માટ� તેને ઉપલબ્ધ બનાવો. 

UST �િુવધા મા�હતી 
નામ 

સરના�ુ ં

�િુવધા ID #: 

શહ�ર: ઝીપ: 

વષર્ 

તપાસ કર�લ 

તાર�ખ 

�ડસ્પેન્સર #1 �ડસ્પેન્સર #2 �ડસ્પેન્સર #3 �ડસ્પેન્સર #4 �ડસ્પેન્સર #5 �ડસ્પેન્સર #6 �ડસ્પેન્સર #7 

ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� લીક લીક લીક લીક લીક લીક લીક 

જો કોઈ લીક જોવામા ંઆવેલ હોય તો લેવાયેલ પગલા ં

તપાસ કરતી વ્ય�ક્ત(ઓ)ની સહ�(ઓ) 

તપાસ કર�લ 

તાર�ખ 

�ડસ્પેન્સર #1 �ડસ્પેન્સર #2 �ડસ્પેન્સર #3 �ડસ્પેન્સર #4 �ડસ્પેન્સર #5 �ડસ્પેન્સર #6 �ડસ્પેન્સર #7 

ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� ઓક� લીક લીક લીક લીક લીક લીક લીક 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

UDC (�ડસ્પેન્સર કન્ટ�નમેન્ટ હ�ઠળ) 
 

 

�ડસ્પેન્સર 

કન્ટ�નમેન્ટ સપં્સ 

હ�ઠળ 

 

ઈમ્પેક્ટ/શીયર 

વાલ્વ્સ 

 
 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

UDC અને �ડસ્પેન્સર બદલાવવાની પ્ર�ક્રયા 
 • UDC ત્યાર� આવશ્યક છે �યાર� �ડસ્પેન્સરઅને “જોડ� ુ ંઉપકરણ” 

બદલવામા ંઆવે છે. 
• જોડ� ુ ંઉપકરણ એ આની નીચે�ુ ંઉપકરણ છે: 
– દબાણ�કુ્ત િસસ્ટમ્સમા ંઈમ્પકે્ટ/શીયર વાલ્વ્સ 
– સકશન િસસ્ટમ્સમા ં�િુનયન ચેક વાલ્વ 

�િુનયન ચેક વાલ્વ 

ઇન્પેક્ટ વાલ્વ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે આવર� લીધેલ છે... 
🗸🗸 ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ 
🗸🗸 ઢોળાવાની અટકાયત 
🗸🗸 વધાર� ભરવા સામ ેઅટકાયત 
🗸🗸 કાટ સામ ે�રુક્ષા 
🗸🗸 લીક �ડટ�ક્શન 
🗸🗸 �ચૂના, ન�ુ ંઇન્સ્ટોલેશન અને મોટર ફ�અુલ �ડસ્પને્સર 

આગામી: 
TOS, દસ્તાવેજ �ળવણી, અને સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ટ�મ્પરર�લી આઉટ ઓફ સિવ�સ (કામચલાઉ ર�ત ે

   • �ધુાર�લ �ચૂના પત્રક 30 �દવસોની �દર ર�ૂ કર�ુ ંજ�ર� છે. 
– જો ટાકંાઓ એક �ચ અથવા ઓ� ંપ્રવાહ� ધરાવે તો ત્યાર� માિસક ��ુક્તની શોધ 

આવશ્યક નથી. 
– ક�થોડ�ક �રુક્ષા િસસ્ટમ્સ (જો હાજર હોય તો) કાયાર્�ન્વત રહ�વી જોઈએ �મા ંસમાવેશ 

થાય છે 
• બે સૌથી તા�તરના 3 વષર્ના ક�થોડ�ક �રુક્ષા પર�ક્ષણો 
• ત્રણ સૌથી તા�તરના 60 �દવસોના ર��ક્ટફાયર વાચંનો. 

– જો TOS 3 માસ કરતા વ� ુહોય તો, પપં્સ, લાઇનો, માનવ માગ� અને આ�ષુ�ંગક 

ઉપકરણ �રુ�ક્ષત કરવા જોઈએ. 
– ��ુક્ત શોધ �યાર� ટાકંાઓમા ં1 �ચ ઉત્પાદન �કૂવામા ંઆવેલ હોય ત્યાર� કરવી જ�ર� 

છે. 
– �યાર� ટાકંાઓને પાછા સેવામા ં�કૂવામા ંઆવે ત્યાર�, ટાકંાઓ હાલમા ંઉપયોગમા ંછે 

તેવી �ણ કર� ુ ંએક �ધુાર�લ �ચૂના પત્રક 30 �દવસોની �દર ફાઇલ કર�ુ ંજોઈએ. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

આ ર�કોડર્ ક�િપ�ગ નથી 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ર�કોડર્ ક�િપ�ગ (દસ્તાવેજ રાખવા) ની જ��રયાતો 
તમાર� નીચેના તમામ ર�કો�્ર્સ રાખવા જ�ર� છે: 

1. લીક �ડટ�ક્શન ર�કો�્ર્સ 
2. ક�થોડ�ક �રુક્ષા ર�કો�્ર્સ 
3. મરામતના ર�કો�્ર્સ 
4. બધં રાખવાના ર�કો�્ર્સ 
5. અ�કુ ઇન્સ્ટોલેશન અને કામકાજ સબંિંધત ર�કો�્ર્સ 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ર�કોડર્ ક�િપ�ગ માટ�ની ઉ�મ સચંાલન પ્રથાઓ 

 

ટ�બ્સ/�ડવાઇડર સાથે 3-

ર�ગ બાઈન્ડરમા ં

�ળવણીના 

િનયમપાલન�ુ ં

દસ્તાવે�કરણ તપાસો 

માટ�ની મા�હતી�ુ ંસ્થાન 

ન�� કરવા�ુ ંવ� ુસરળ 

બનાવે છે. 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ઇન્સ્ટોલેશન/કામકાજ સબંિંધત ર�કો�્ર્સ 
આ દસ્તાવેજોને િસસ્ટમના આ�ષુ્ય �ધુી રાખો: 

1. પ્રારં�ભક ટાકંો/લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ પ�રણામો. 
2. ટાકંાના ઇન્સ્ટોલેશન  અથવા ટાકંાના અપગ્રેડ �ગનેા 

કોઇપણ અને તમામ ર�કો�્ર્સ. 
3. CP િસસ્ટમ મરામતો �ગેના તમામ ર�કો�્ર્સ. 
4. CP િસસ્ટમ મરામત બાદ ટાકંા/લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણના 

પ�રણામો. 
5. તમામ ટાકંા અને પાઇિપ�ગ મરામતના ર�કો�્ર્સ 
***આ દસ્તાવેજો પછ�ના ટાકંાના મા�લકને મોકલવા જોઈએ*** 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

નીચેના મરામતના ર�કો�્ર્સ રાખો 

1. તમામ ટાકંા અને પાઇિપ�ગ મરામતના ર�કો�્ર્સ UST 

િસસ્ટમના આ�ષુ્ય �ધુી રાખો. 

2. ટાકંાની લાઇન�ગ અથવા ટાકંાના અપગે્રડ�ગના ર�કો�્ર્સ  

UST િસસ્ટમના આ�ષુ્ય �ધુી રાખો. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

��ુક્તની ઘટનાની શોધ�ુ ંર�કોડર્ ક�િપ�ગ 
1. લીક ડ�ટ�ક્શનના 12 મ�હનાના પ�રણામો 
2. વાિષ�ક લાઇન લીક �ડટ�ક્ટર પર�ક્ષણ પ�રણામો 
3. વાિષ�ક લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણ અથવા પાઇિપ�ગ માિસક 

મોિનટ�ર�ગના 12 મ�હનાના પ�રણામો 
4. �બન �રુ�ક્ષત સકશન લાઇન �સુ્તતા પર�ક્ષણના પ�રણામો 

ઓછામા ંઓછા 3 વષર્ �ધુી રાખવા જોઈએ. 
5. તમામ લીક ડ�ટ�ક્શન િસસ્ટમની �ળવણી, સેવા ક� 

મરામતોના બધા જ ર�કો�્ર્સ, મરામતની તાર�ખથી1 વષર્  

�ધુી. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ક�થોડ�ક �રુક્ષા ર�કોડર્ ક�િપ�ગ 

1. છેલ્લા બે ક�થોડ�ક �રુક્ષાના પ�રણામો. 
આ પર�ક્ષણો ક�થોડ�ક �રુક્ષા પર�ક્ષણ કરનાર દ્વારા દર 3 વષ� કરવા જ�ર� છે) 

2. છેલ્લી ત્રણર�ક્ટ�ફાયર તપાસો �યાર� ઈમ્પ્રસે્ડ કરંટનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવલે હોય ત્યાર�. 
(આ તપાસો ટાકંાના મા�લક અથવા ઓપર�ટર દ્વારા ખાસ ર�તે દર 60 �દવસે કરવી 

જોઈએ) 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

કાયમી બધં�ુ ંર�કોડર્ ક�િપ�ગ 
એવા ર�કો�્ર્સ ક� � બધંની જ��રયાતો સાથ ેિનયમપાલન 

અને સમાપન �લૂ્યાકંનના પ�રણામો દશાર્વ ેતેન ેનીચનેા 

દ્વારા �ણૂર્તા બાદ3 વષ� �ધુી �ળવવા જોઈએ. 
- � અગાઉના મા�લક �ણે UST િસસ્ટમ બધં કર� હતી, 

અથવા 
-તે સ્થાનના હાલના મા�લક, અથવા 
-�ડવીઝન ને આ દસ્તાવેજો મેઇલ કરનાર. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

અમે આવર� લીધેલ છે... 

🗸🗸ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ 
🗸🗸ઢોળાવાની અટકાયત 
🗸🗸વધાર� ભરવા સામે અટકાયત 
🗸🗸કાટ સામે �રુક્ષા 
🗸🗸લીક ડ�ટ�ક્શન 
🗸🗸�ચૂના, ન�ુ ંઇન્સ્ટોલેશન, અને મોટર ફ�અુલ �ડસ્પને્સસર્ 
🗸🗸TOS, અને ર�કોડર્ ક�િપ�ગ, 

આગામી: 
ર�ડ ટ�ગ્સ, નાણાક�ય જવાબદાર�, ��ુક્તઓ 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ગેરકાયદ�સર �ડ�લવર�ઓ �ગે થોડા શબ્દો... 

 

�ડ�લવર કરશો નહ� 
કોઇપણ �ડ�લવર� T.C.A 68-215-106(e) �ુ ંઉલ્લઘંન 

કર� 
�ડ�લવર� $10,000 ના દંડમા ંપ�રણમી શક� છે.  

T.C.A. 68-215-121 
અનઅિધ�ૃત ટ�ગ �ૂર કરવા એ વગર્ C �ુ ં 

�ુરાચરણ છે. 
UST ના �ડવીઝનનો (615) 532-0945 ઉપર સપંકર્  કરો. 

કરશો નહ� 

ભરો 

0000012 

અહ� દાખલ કરો 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ગેરકાયદ�સર �ડ�લવર�ઓ �ગે થોડા શબ્દો... 
 

• ત્યાર� બને છે �યાર� �ડ�લવર�ઓ એવા ટાકંાઓને કરવામા ં

આવે છે ક� �મન ેર�ડ ટ�ગ કરવામા ંઆવલે છે. 

• ટાકંાના મા�લક  અને �ડ�લવર�કંપનીમાટ� ઉલ્લઘંન 

• �ડ�લવર� કંપનીઓને ર�ડ ટ�ગ્સવાળા સ્થાનોની �ણ કરવા 

માટ� વેબ �લ�સ્ટ�ગ 
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-

tanks/ust/sites-under-delivery-prohibition.html 
 

http://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-
http://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-


પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ 
િવભાગ 

  

 

આના િવષે 

પયાર્વરણ અન ે 

સરંક્ષણ 
િવભાગ 

મધ્ય અન ે�વૂર્ ટ�નેસી �બર એલટર્ : કાલ� ટ્ર�ન્ટ | TBI માથંી િવગતો માટ� �ક્લક કરો 

�ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાઓ 
�ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાઓના �ડવીઝન�ુ ંધ્યેય ભાિવ પેટ્રો�લયમ �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાની ��ુક્તઓ અટકાવવી અને હાલની પેટ્રો�લયમ �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંાની અ��ુદ્ધ�ુ ંિનવારણ કર�ને માનવ આરોગ્ય�ુ ંઅને 

પયાર્વરણ�ુ ંરક્ષણ કરવા�ુ ંછે. 

કાયર્ક્રમના િવસ્તારો મ�ૂંર� આપતા સાવર્જિનક ભાગીદાર� સપંકર્  

tn.gov/environment/section/ust-underground-storage-tanks 

�ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંા 

પયાર્વરણ અને સરંક્ષણ સચર્ કરો. 

TN.gov ઉપર �વ 

સપંક� અને ઘટનાઓ પ્રિતબધંો હ�ઠળના સ્થાનો પત્રક ◌્સ અને માગર્દશર્ન 

આ યાદ� ઉપર દ�ખાતી �િુવધાઓ પેટ્રો�લયમની �ડ�લવર�ઓ મેળવતી 

હોવી જોઈએ નહ�, ક� તેઓ પેટ્રો�લયમ વ�ચતા હોવા જોઈએ નહ�. 

અહ� દાખલ કરો 

વ� ુવાચંો વ� ુવાચંો 

 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

��ુક્તઓની �ણ કરવી 
 

તમામ સ�ંદગ્ધ અથવા ��ુષ્ટ�ૃત ��ુક્તઓની �ડવીઝનન ે72 

કલાકોની �દર �ણ કરવી જ�ર� છે! 
સ�ંદગ્ધ ��ુક્તઓના ઉદાહરણો: 

• ફ�ઈલ થયેલ માિસક ATG અહ�વાલ 
• ફ�ઈલ થયેલ માિસક SIR અહ�વાલ 
• બ ેસળંગ SIR અિનણાર્યક અહ�વાલો 
• ફ�ઈલ થયેલ માિસક 0.2 ELLD પર�ક્ષણ 
• ટાકંા�ુ ંઇન્ટરસ્ટ�સ એલામર્ 
• અસામાન્ય કામકા� �સ્થિત 

(એકાએક પાણીનો પ્રવેશ, અિનયિમત 

િવતરણ વગેર�) 
• ફ�ઈલ થયેલ વાિષ�ક 0.1 ELLD પર�ક્ષણ (જો 

12 મ�હનાઓ�ુ ં0.2 gph પર�ક્ષણ ઉપલબ્ધ 

ન હોય તો.) 
• *ફ�ઈલ થયેલ વાિષ�ક લાઇન પર�ક્ષણ* 

સ�ંદગ્ધ ��ુક્તની �ણ કરવી આટલી જ�ર� શા માટ� છે? 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

નાણાક�ય જવાબદાર� 
ટ�નેસીના UST િનયમનો જણાવે છે ક� એક ટાકંાના મા�લક અથવા ઓપર�ટર 

એક UST િસસ્ટમમાથંી લીક માટ� નાણાક�ય ર�તે જવાબદાર હોવા જ�ર� છે. 

આનો અથર્ થાય છે: 

1. તમ ેઅ��ુધ્ધની સફાઈ કરવાનો ખચર્ �કુવવા માટ� સક્ષમ હોવા જ�ર� છે, 

અને/અથવા 
2. િમલકતના �કુશાન અન/ેઅથવા શાર��રક ઈ� માટ� ત્રી� પક્ષકારોન ે

વળતર આપવા માટ� સક્ષમ હોવા જોઈએ. 

��ુક્તન ેસાફ કરવાનો ખચર્ 

�ચો હોઈ શક� છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

મદદ ઉપલબ્ધ છે 
ટ�નેસી પાસ ેઆ ખચાર્ઓમા ંમદદ કરવા માટ� નાણાક�ય ભડંોળ છે, પરં� ુટાકંાના 

મા�લકોએ સફાઈનો એક ભાગ �કૂવવો જ�ર� છે. 

ખચાર્ઓ. 

આ ખચાર્ઓનો કયો 

ભાગ �કૂવવા�ુ ંતમે 

પસદં કરશો?  

 

 

 

    સફાઈનો ખચર્  



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

પેટ્રો�લયમ �ગૂભર્ સગં્રહ ટાકંા માટ�� ુ ંફંડ 
 

• પેટ્રો�લયમ ��ુક્તઓ િનવારવાના ખચાર્ઓ માટ� ટાકંાઓના મા�લકોન ેસક્ષમ બનાવવામા ંમદદ કરવા માટ� 

UST ફંડ પ્રસ્થાિપત કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં 
• નાણાક�ય ભડંોળ: 

– વાિષ�ક ટાકંાની ફ� (પ્રિત વષ� પ્રિત ટાકંા અથવા ટાકંાના કમ્પાટર્મ�ટ $125) 
– ટ�નેસીમા ંઆયાત કરાયેલ પેટ્રો�લયમ ઉત્પાદનસ અને ટ�નેસીમા ંઉત્પા�દત પેટ્રો�લયમ ઉત્પાદનસના 

દર�ક ગેલન ઉપર પ્રિત ગેલને એક સેન્ટના ચાર દસાસં (0.4¢) ની પયાર્વરણીય બાહ�ધર� ફ� 

• ફંડ ��ુક્ત માટ� $2 િમ�લયન ડોલર �ધુી અને ત્રી� પક્ષકારના �કુશાનો માટ� $1 િમ�લયન ડોલર �ધુીની 

રકમ આવર� લે છે. 
• આજની તાર�ખ �ધુી, ફંડ� સફાઈના ખચાર્ઓમા ં$344 િમ�લયનથી વ�નુી રકમ �કૂવેલ છે. 
• ફંડ એન્ટ્ર� લેવલ (“કપાતપાત્ર”) પ્રિત ઘટના (��ુક્ત) એ $20,000 છે. 

*ટાકંાના મા�લક� સફાઈ સાથે સબંિંધત પાત્રતાવાળા ખચાર્ઓ પ્રથમ $20,000 અને/અથવા મદદ પહ�લા કોટર્  દ્વારા 

અપાયેલા િનણર્યના અ�સુધંાને ત્રી� પક્ષકારને સ�ર્યેલ �કુશાન માટ� પ્રથમ $20,000 �કુવવા જ�ર� છે ત ે

ફંડમાથંી મેળવી શકાય છે. 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
િવભાગ 

 

 

ફંડનો ઉપયોગ કરવો 
આ ફંડનો ઉપયોગ કરવા માટ�: 

1. તમાર� ફંડ માટ�ની પાત્રતાપ્રસ્થાિપત કરવી જોઈએ અને �ળવવી જોઈએ. 
• �ડવીઝનમા ંદર�ક UST ની ન�ધણી કરાવવી. 
• દર�ક �િુવધા માટ� વાિષ�ક ટાકંાની તમામ ફ� સમયસર �કૂવવી. 

2. ફડં માટ� પાત્ર સ્થાનમાથંી થયેલ એક ��ુક્ત ફંડ હ�ઠળ ર�ક્ષત હોવી જ�ર� છે. ��ુક્તના 

સમયેનો અથર્ છે, મા�લક� નીચેની બાબતો �ગ ેિનયમપાલન દશાર્વ�ુ ંજ�ર� છે: 
• લા� ુUST બાધંકામ 
• લીક ડ�ટ�ક્શનની જ��રયાતો 
• કાયર્કાર� જ��રયાતો 
• �ણ કરવાની જ��રયાતો (કોઇ ��ુક્ત ક� સ�ંદગ્ધ ��ુક્તની �ડવીઝનને 72 કલાકોની �દર �ણ કરવી) 

ટાકંાના મા�લકો ફંડ હ�ઠળ ર�ક્ષત ન હોય તેવી ��ુક્તઓના 

નાણાક�ય ખચર્ માટ� જવાબદાર હોય છે! 



પયાર્વરણ અન ેસરંક્ષણ 
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બોટમ લાઇન... 
જોક� કોઇ �િુવધાી ફડં માટ� પાત્ર હોઈ શક� છે તો પણ, �િુવધાી પરની 

��ુક્તને સાફ કરવા માટ�ના દાવાનો ઇન્કાર થઇ શક� છે, જો �યાર� 

��ુક્તની ઘટના બની હતી ત્યાર� �િુવધા િનયમપાલનમા ંન હોય તો. 
આ બાબત તમાર� સાથે થવા દ�શો નહ�. 
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અમે આવર� લીધેલ છે... 
 ટાકંાઓ અને પાઇિપ�ગ 
 ઢોળાવાની અટકાયત 
 વધાર� ભરવા સામ ેઅટકાયત 
 કાટ સામ ે�રુક્ષા 
 લીક �ડટ�ક્શન 
 �ચૂના, ન�ુ ંઇન્સ્ટોલેશન અને મોટર ફ�અુલ �ડસ્પને્સર 
 TOS, અન ેર�કોડર્ની �ળવણી, 
 ર�ડ ટ�ગ્સ અને નાણાકં�ય જવાબદાર� 

આગામી: 



 

 

 
 

પર�ક્ષણનો સમય! 
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પ્રદ�શ 

પયાર્વરણીય 

ક્ષેત્ર ઓ�ફસ 

જોહ્નસન િસટ� કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 1 - વોિશ�ગ્ટન પરગ�-ુ 90 

2305 Silverdale Rd. 
Johnson City, TN 37601-2162 

(423) 854-5400 
(423) 854-5401 (ફ�ક્સ) 

ક�િવન રાઇસ...................(854-5441) 
*ડોન ટ�લર.................(854-5391) 
*માકર્  બ્રાસવેલ............(854-5459) 
િમત્ઝી બેર�.................(854-5444) 
માગાર્ર�ટ ગ્રીન........(854-5443) 
હ�થર મોટ...............(854-5486) 
ડ�સ્ટન ટનર્ર ...............(434-6625) 

*સેન્ટ્રલ ઓ�ફસની જગ્યાઓ 

નોક્સિવલ કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 2 - નોક્સ પરગ�-ુ 47 

3711 Middlebrook Pike 
Knoxville, TN 37921-5602 

(865) 594-6035 
(865) 594-6105 (ફ�ક્સ) 

હોલી માલ�................(594-5448) 
�ક્રસ લેિવસ...................(594-5449) 
ટોડ �બક્સલર...................(594-5455) 
કાયલ બેવલ� ...................(594-5454) 
�િસકા ડ� હોપ.........(594-5508) 
�રક ��ુચસન..............(594-5586) 
ડ�િવડ સ્ટોન...................(594-2145) 
�કલન િમડલટન............(594-5586) 
*ડગ ક�ન્ટ્ર�લ..............(594-2145) 

ચટ્ટ�ગૂા કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 3 - હ�િમલ્ટન પરગ�-ુ 33 

1301 Riverfront Parkway, સ્�ટુ #206 
Chattanooga, TN 37402 

(423) 634-5745 
(423) 634-6389 (ફ�ક્સ) 

ર�ન્ડ� સ્લેટર..................(634-5737) 
ડોનેન બેક�ટ..................(634-5722) 
િનગેલ લ્�થુર................................(634-

5760) 
�સુ રોહરબૉગ...............(634-5850) 
ટોન્યા સ્પેન્સ ક�સન......(634-5723) 
*�રક� ક�થી.....................(634-6024) 

�કૂિવલે કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 4 - �ટુનમ પરગ� ુ- 71 

1221 South Willow Ave. 
Cookeville, TN 38506 

(931) 520-6688 
(931) 432-6952 (ફ�ક્સ) 

ર�ન્ડ� સ્લેટર..................(520-6669) 
સ્ટ�સી ક્લાકર્........................(520-6671) 
સારા ક�ની.......................(520-6662) 
જ�સ્ટન ઇવાન્સ..................(520-6670) 

નેશિવલે કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 6 - ડ�િવડસન પરગ� ુ- 19 
711 R. .S. ગાસ બેલ્વેડ.  

Nashville, TN-7000 
(615) 687-7000 

(615) 687-7078 (ફ�ક્સ) 

રોન્ડા ક�...................(532-0989) 
ક�ર� એન્સેલ.................(532-0987) 
રોબટર્  િવલ્સન ...............(687-7093) 
માકર્  �બ્રન્ટન.................(687-7096) 
પેજ ઓટનફ�લ્ડ..............(253-3994) 
એથન રાલ્ફ..................(687-7094) 
જો મેકક્રર� ...................(532-0123) 
�કમ �કકર્……………….(532-0141) 
**નેશિવલ ેક્ષેિત્રય ઓ�ફસ ચા� ુ

કોલ�ંબયા કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 6 - મોર� પરગ� ુ- 60 
1421 Hampshire Pike 
Columbia, TN 38401 

(931) 380-3371 
(931) 380-3397 (ફ�ક્સ) 

ડ�લ રો�બન્સન.................(840-4145) 
માકર્  મેશબનર્ ...............(840-4146) 
સ્ટ�વ મેકમેહન ...............(840-4147) 

**�હોન રાઈટ..................(687-7089) 
� સ્ટોમર્..................(687-7095) 
ક�ટ�રના હન્ટર ...............(687-7086) 
હ��ા નોડ�લ.............(253-3236) 

�ક્સન કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 7 અને 8 - મોર� પરગ� ુ- 57 

1625 Hollywood Drive 
Jackson, TN 38305 

(731) 512-1300 
(731) 661-6283 (ફ�ક્સ) 

રોન્ડા જોન્સન................(512-1342) 
બેન રોઝી.................(512-1344) 
એલન ડોજ......................(512-1346) 
�રોડ સ્લગ્ટર..................(512-1345) 

મે�મ્ફસ કે્ષિત્રય ઓ�ફસ 
પ્રદ�શ 9 - શેલ્બી પરગ� ુ- 79 
8383 Wolf Lake Drive 

Bartlett, TN 38133-4119 
(901) 371-3000 

(901) 371-3170 (ફ�ક્સ) 

�ફ �ફ�લપ્સ ...................................(371-3032) 
રોશદંા ફોસ�થ...........(371-3161) 
કાર� બોઝેદ......................(371-3124) 
ક�િવન �સુ........................(371-3037) 
ડ�િવડ ગ્રોસ.......................(371-3036) 
ક�સી નો�રસ......................(371-3034) 
જોનાથન િવલ્સન................(371-3030) 
કાયલ �રૂ�.........................(578-3030) 
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	એનૉડ્સને ફેકટરીમાં ટાંકાઓ ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે (જેવા કે sti-P3® ટાંકા ઉપર) અને ફિલ્ડમાં પાઈપિંગ અને અન્ય ભૂગર્ભ ધાતુના ભાગો ઉપર ગોઠવી શકાય છે.
	ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટ  કેથોડીક પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ્સ માટે:

	1. કેથોડીક પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ સતત રીતે જમીન, સ્થિર પાણી, અથવા અન્ય પ્રવાહીઓ સાથેના સંપર્કમાં રહેલા બધા ધાતુના ટાંકાઓઅનેપાઈપિંગ સાથે ચાલવી જોઈએ અને રક્ષણ કરવું જોઈએ.
	1. કેથોડીક પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ સતત રીતે જમીન, સ્થિર પાણી, અથવા અન્ય પ્રવાહીઓ સાથેના સંપર્કમાં રહેલા બધા ધાતુના ટાંકાઓઅનેપાઈપિંગ સાથે ચાલવી જોઈએ અને રક્ષણ કરવું જોઈએ.
	3. કેથોડીક પ્રોટેક્શન સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ:
	a. દર ત્રણ વર્ષે
	b. છેલ્લા બેકેથોડીકપ્રોટેક્શન પરીક્ષણો નો રેકોર્ડ રાખો.
	c. ઇન્સ્ટોલેશન ના 6 મહિનાઓની અંદર
	d. કોઇપણ મરામતના 6 મહિનાઓની અંદર
	4. IC રેક્ટિફાયરો દર 60 દિવસો ઉપર તપાસ કરવા જોઈએ અને અને છેલ્લી ત્રણ તપાસોને જાળવવી જોઈએ.



	 ટાંકાઓ અને પાઇપિંગ
	 ઢોળાવાની અટકાયત
	 વધારે ભરવા સામે અટકાયત
	 કાટ સામે સુરક્ષા
	આગામી:
	લીક ડિટેક્શન
	લીક ડિટેક્શન
	• ઑટોમટિક ટેંક ગેજીંગ
	• સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્વેન્ટરીનો રિકન્સિલીએશન
	• ઇન્ટરસ્ટીશ્યલ મોનિટરિંગનો (ઉપયોગ ટાંકાઓ ઉપર કે 7/24/2007 બાદ સ્થાપેલ દબાણવાળી પાઈપિંગ ઉપર કરવો જોઈએ)
	• ઇન્ટરસ્ટીશ્યલ મોનિટરિંગનો (ઉપયોગ ટાંકાઓ ઉપર કે 7/24/2007 બાદ સ્થાપેલ દબાણવાળી પાઈપિંગ ઉપર કરવો જોઈએ)
	• મેન્યુઅલ ટેંક ગેજીંગ -સૌથી ઓછી સામાન્ય પદ્ધતિ
	• મેન્યુઅલ ટેંક ગેજીંગ -સૌથી ઓછી સામાન્ય પદ્ધતિ
	• જુલાઈ 24, 2007 બાદ ગોઠવાયેલ બધા ટાંકાઓ બેવડી દિવાલવાળા હોવા જોઈએ અનેઇન્ટરસ્ટીશ્યલ મોનિટરિંગ રીલીઝ ડિટેક્શન નો ઉપયોગ કરતા હોવા જોઈએ.
	• જુલાઈ 24, 2007 બાદ ગોઠવાયેલ બધા ટાંકાઓ બેવડી દિવાલવાળા હોવા જોઈએ અનેઇન્ટરસ્ટીશ્યલ મોનિટરિંગ રીલીઝ ડિટેક્શન નો ઉપયોગ કરતા હોવા જોઈએ.
	• આ બાબત આપાતકાલીન જનરેટર ટાંકાઓને પણ લાગુ પડે છે*.
	• લીક ડિટેક્શન દર 30 દિવસો ઉપર કરવું જરૂરી છે.
	• લીક ડિટેક્શનનો રેકોર્ડ ઓછામાં ઓછાછેલ્લા 12 સળંગ મહિનાઓ સુધી રાખવો જોઈએ.
	• લીક ડિટેક્શનનો રેકોર્ડ ઓછામાં ઓછાછેલ્લા 12 સળંગ મહિનાઓ સુધી રાખવો જોઈએ.
	એક ATG સિસ્ટમમાં એક કાયમી રીતે ગોઠવેલ પ્રોબ  હોય છે કે જે માહિતી એકત્ર કરે છે જેવી કે ઉત્પાદનની સપાટી અને તાપમાન, અને સુવિધાની અંદર કોન્સોલજે ઉત્પાદનની માત્રામાં ફેરફારોની ગણતરી કરે છે જે એક લીકને દર્શાવી શકે છે. જ્યારે એક સંદિગ્ધ સમસ્યા હોય ત્યારે કો...
	એક ATG સિસ્ટમમાં એક કાયમી રીતે ગોઠવેલ પ્રોબ  હોય છે કે જે માહિતી એકત્ર કરે છે જેવી કે ઉત્પાદનની સપાટી અને તાપમાન, અને સુવિધાની અંદર કોન્સોલજે ઉત્પાદનની માત્રામાં ફેરફારોની ગણતરી કરે છે જે એક લીકને દર્શાવી શકે છે. જ્યારે એક સંદિગ્ધ સમસ્યા હોય ત્યારે કો...
	આ માસિક લીકની એક માત્રા છે કે જેને શોધવા માટે ATG સક્ષમ હોવી જોઈએ:
	આ માસિક લીકની એક માત્રા છે કે જેને શોધવા માટે ATG સક્ષમ હોવી જોઈએ:

	તમારે શું કરવું જરૂરી છે:
	કેટલીક રીતો છે:

	તમારે શું કરવું જરૂરી છે:
	• SIR પરિણામો ટાંકાઓ અને પાઈપિંંગ માટે ફક્ત માસિક લીક ડિટેક્શન માટે જ લાગુ પડે છે.

	તમારી પાસે શું હોવું જરૂરી છે:
	તમારે શું કરવું જરૂરી છે:

	🗸ટાંકાઓ અને પાઇપિંગ
	🗸વધારે ભરવા સામે અટકાયત
	🗸ટાંકાના લીકનું ડિટેક્શન
	પાઈપિંંગ લીક ડિટેક્શન
	પાઈપિંંગ લીક ડિટેક્શન
	• દબાણયુક્ત- પંપ ટાંકામાં આવેલ છે અને દબાણ હેઠળ ઇંધણને ડિસ્પેન્સર્સ તરફ મોકલે છે.
	• દબાણયુક્ત- પંપ ટાંકામાં આવેલ છે અને દબાણ હેઠળ ઇંધણને ડિસ્પેન્સર્સ તરફ મોકલે છે.
	• સકશન – પંપ કે જે આવેલ હોય છે અને ડિસ્પેન્સર ટાંકામાંથી ઇંધણને ઉપરની તરફ ખેંચે છે.
	• સકશન – પંપ કે જે આવેલ હોય છે અને ડિસ્પેન્સર ટાંકામાંથી ઇંધણને ઉપરની તરફ ખેંચે છે.
	દબાણયુક્ત પાઈપિંગ લીક ડિટેક્શનના બેસ્વરૂપો ધરાવતા હોવા જરૂરી છે :
	દબાણયુક્ત પાઈપિંગ લીક ડિટેક્શનના બેસ્વરૂપો ધરાવતા હોવા જરૂરી છે :
	• ALLD પરીક્ષણ પરિણામો ઓછામાં ઓછા એકવર્ષ સુધી રાખવા જરૂરી છે.
	• તેઓ 3.0 gph આપત્તિજનક લીક શોધી કાઢી શકે છે તેમજ જ્યારે યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવે ત્યારે સામયિક 0.2 gph અને 0.1 gph સામયિક લાઇન પરીક્ષણો કરી શકે છે.
	• તેઓ 3.0 gph આપત્તિજનક લીક શોધી કાઢી શકે છે તેમજ જ્યારે યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવે ત્યારે સામયિક 0.2 gph અને 0.1 gph સામયિક લાઇન પરીક્ષણો કરી શકે છે.
	• સુવિધા ઉપર ATG કોન્સોલ સાથે વાતચીત કરો.
	• જ્યારે પણ આપત્તિજનક લાઇન લીક્સ શોધી કાઢવામાં આવે ત્યારે ELLDs સબમર્સિબલ પંપને બંધ કરવા માટે તૈયાર કરાયેલા હોવા જરૂરી છે.
	• જ્યારે પણ આપત્તિજનક લાઇન લીક્સ શોધી કાઢવામાં આવે ત્યારે ELLDs સબમર્સિબલ પંપને બંધ કરવા માટે તૈયાર કરાયેલા હોવા જરૂરી છે.
	• સામયિક પાઈપ લીક ડિટેક્શનનું પત્રક
	• લાઇન લીક થઇ રહી છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે દબાણનો ઉપયોગ કરે છે.
	• પ્રમાણિત લાઇન પરીક્ષણ કરનાર દ્વારા વાર્ષિક રીતે કરાવવું જરૂરી છે.
	• આ પરીક્ષણ પદ્ધતિ માટે લાઇન પરીક્ષણ વખતે સેવામાંથી લાઇનોને બહાર કાઢવાની જરૂર પડશે.
	• આ પરીક્ષણ પદ્ધતિ માટે લાઇન પરીક્ષણ વખતે સેવામાંથી લાઇનોને બહાર કાઢવાની જરૂર પડશે.
	• સામયિક પાઈપિંંગ લીક ડિટેક્શનનું સ્વરૂપ
	• ALLD સાથે સંયોજનમાં ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.
	તમારે શું કરવું જરૂરી છે:
	લીક ડિટેક્શન એવા સકશન પાઇપિંગ માટે આવશ્યક નથી કે જે નીચેની બંનેસ્થિતિઓ પૂર્ણ કરે છે:
	લીક ડિટેક્શન એવા સકશન પાઇપિંગ માટે આવશ્યક નથી કે જે નીચેની બંનેસ્થિતિઓ પૂર્ણ કરે છે:
	અને
	પાઇપિંગ કે જે આ માપદંડો પૂરા કરે તેને “સલામત સકશન” કહેવામાં આવે છે.
	> દબાણયુક્ત પાઇપિંગઅને સકશન પાઇપિંગવચ્ચે તફાવત કેવી રીતે જણાવવો તે જાણો.
	> દબાણયુક્ત પાઇપિંગઅને સકશન પાઇપિંગવચ્ચે તફાવત કેવી રીતે જણાવવો તે જાણો.



	🗸ટાંકાઓ અને પાઇપિંગ
	🗸વધારે ભરવા સામે અટકાયત
	🗸લીક ડીટેક્શન
	સૂચના, નવું ઇન્સ્ટોલેશન, મોટર
	ઇન્સ્ટોલેશનની નોટીસ એ એક 2-પગલાની પ્રક્રિયા છે:
	સ્થિતિમાં નીચેના ફેરફારોની ડિવીઝનને 30 દિવસોની અંદર જાણ કરવી જરૂરી છે:
	સ્થિતિમાં નીચેના ફેરફારોની ડિવીઝનને 30 દિવસોની અંદર જાણ કરવી જરૂરી છે:
	• માલિક અથવા ઓપરેટરના સરનામાના ફેરફાર;
	• સેવામાં ફેરફાર (બંધ અથવા કામચલાઉ બંધ)
	• સેવામાં ફેરફાર (બંધ અથવા કામચલાઉ બંધ)
	• ડિસ્પેન્સર કન્ટેનમેન્ટ હેઠળ:
	• તમામ ડિસ્પેન્સરોની ત્રિમાસિક રીતે તપાસ થવી જોઈએ.
	• UDC ત્યારે આવશ્યક છે જ્યારે ડિસ્પેન્સરઅને “જોડતું ઉપકરણ” બદલવામાં આવે છે.
	• જોડતું ઉપકરણ એ આની નીચેનું ઉપકરણ છે:
	🗸 વધારે ભરવા સામે અટકાયત
	🗸 લીક ડિટેક્શન
	આગામી:
	તમારે નીચેના તમામ રેકોર્ડ્સ રાખવા જરૂરી છે:
	2. કેથોડીક સુરક્ષા રેકોર્ડ્સ
	4. બંધ રાખવાના રેકોર્ડ્સ
	1. પ્રારંભિક ટાંકો/લાઇન ચુસ્તતા પરીક્ષણ પરિણામો.
	3. CP સિસ્ટમ મરામતો અંગેના તમામ રેકોર્ડ્સ.

	2. ટાંકાની લાઇનીંગ અથવા ટાંકાના અપગ્રેડીંગના રેકોર્ડ્સ  UST સિસ્ટમના આયુષ્ય સુધી રાખો.
	2. ટાંકાની લાઇનીંગ અથવા ટાંકાના અપગ્રેડીંગના રેકોર્ડ્સ  UST સિસ્ટમના આયુષ્ય સુધી રાખો.
	4. બિન સુરક્ષિત સકશન લાઇન ચુસ્તતા પરીક્ષણના પરિણામો ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ સુધી રાખવા જોઈએ.
	4. બિન સુરક્ષિત સકશન લાઇન ચુસ્તતા પરીક્ષણના પરિણામો ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ સુધી રાખવા જોઈએ.
	1. છેલ્લા બે કેથોડીક સુરક્ષાના પરિણામો.
	2. છેલ્લી ત્રણરેક્ટીફાયર તપાસો જ્યારે ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હોય ત્યારે.
	2. છેલ્લી ત્રણરેક્ટીફાયર તપાસો જ્યારે ઈમ્પ્રેસ્ડ કરંટનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હોય ત્યારે.
	એવા રેકોર્ડ્સ કે જે બંધની જરૂરિયાતો સાથે નિયમપાલન અને સમાપન મૂલ્યાંકનના પરિણામો દર્શાવે તેને નીચેના દ્વારા પૂર્ણતા બાદ3 વર્ષો સુધી જાળવવા જોઈએ.
	એવા રેકોર્ડ્સ કે જે બંધની જરૂરિયાતો સાથે નિયમપાલન અને સમાપન મૂલ્યાંકનના પરિણામો દર્શાવે તેને નીચેના દ્વારા પૂર્ણતા બાદ3 વર્ષો સુધી જાળવવા જોઈએ.
	(-તે સ્થાનના હાલના માલિક, અથવા
	🗸ટાંકાઓ અને પાઇપિંગ
	🗸વધારે ભરવા સામે અટકાયત
	🗸લીક ડીટેક્શન
	🗸TOS, અને રેકોર્ડ કીપિંગ,
	રેડ ટેગ્સ, નાણાકીય જવાબદારી, મુક્તિઓ
	રેડ ટેગ્સ, નાણાકીય જવાબદારી, મુક્તિઓ
	• ત્યારે બને છે જ્યારે ડિલિવરીઓ એવા ટાંકાઓને કરવામાં આવે છે કે જેમને રેડ ટેગ કરવામાં આવેલ છે.
	• ત્યારે બને છે જ્યારે ડિલિવરીઓ એવા ટાંકાઓને કરવામાં આવે છે કે જેમને રેડ ટેગ કરવામાં આવેલ છે.
	• ડિલિવરી કંપનીઓને રેડ ટેગ્સવાળા સ્થાનોની જાણ કરવા માટે વેબ લિસ્ટિંગ
	• ડિલિવરી કંપનીઓને રેડ ટેગ્સવાળા સ્થાનોની જાણ કરવા માટે વેબ લિસ્ટિંગ



	તમામ સંદિગ્ધ અથવા પુષ્ટિકૃત મુક્તિઓની ડિવીઝનને 72 કલાકોની અંદર જાણ કરવી જરૂરી છે!
	તમામ સંદિગ્ધ અથવા પુષ્ટિકૃત મુક્તિઓની ડિવીઝનને 72 કલાકોની અંદર જાણ કરવી જરૂરી છે!
	2. મિલકતના નુકશાન અને/અથવા શારીરિક ઈજા માટે ત્રીજા પક્ષકારોને વળતર આપવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ.
	2. મિલકતના નુકશાન અને/અથવા શારીરિક ઈજા માટે ત્રીજા પક્ષકારોને વળતર આપવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ.
	ટેનેસી પાસે આ ખર્ચાઓમાં મદદ કરવા માટે નાણાકીય ભંડોળ છે, પરંતુ ટાંકાના માલિકોએ સફાઈનો એક ભાગ ચૂકવવો જરૂરી છે.
	ટેનેસી પાસે આ ખર્ચાઓમાં મદદ કરવા માટે નાણાકીય ભંડોળ છે, પરંતુ ટાંકાના માલિકોએ સફાઈનો એક ભાગ ચૂકવવો જરૂરી છે.
	ખર્ચાઓ.
	આ ફંડનો ઉપયોગ કરવા માટે:

	જોકે કોઇ સુવિધાી ફંડ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે તો પણ, સુવિધાી પરની મુક્તિને સાફ કરવા માટેના દાવાનો ઇન્કાર થઇ શકે છે, જો જ્યારે મુક્તિની ઘટના બની હતી ત્યારે સુવિધા નિયમપાલનમાં ન હોય તો.
	જોકે કોઇ સુવિધાી ફંડ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે તો પણ, સુવિધાી પરની મુક્તિને સાફ કરવા માટેના દાવાનો ઇન્કાર થઇ શકે છે, જો જ્યારે મુક્તિની ઘટના બની હતી ત્યારે સુવિધા નિયમપાલનમાં ન હોય તો.
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