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 سووتھمھنی تێکھڵ 
دانانی سیستھمی   لھ    USTپێش  ئیسانۆل زیاتر  تێکھڵی  بۆ ھھڵگرتنی سووتھمھنی  لھ    %10دیزاینکراو  تێکھڵی زیاتر  یان  ناو   %20ئیسانۆل  بۆ  بایۆدیزڵ 

پڕ بکھنھوە و پێشکھشی   )CN-1283(ڕوونکردنھوەی گونجاویی  و    )CN-1285(لیستی گونجاویی کھرەستھ  خزمھتگوزاریھکھ، پێویستھ خاوەنی تانکیھکان  
 . جاوەبکات کھ لھگھڵ بھرھھمھ ھھڵگیراوەکان گون USTبکھن، کھ ئاماژە بۆ پێکھاتھکانی سیستھمی 

ئھسیلی کحول   %85ڕێژەی    E-85سووتھمھنیھکی نیشانھکراو وەک  .  سووتھمھنی تێکھڵی ئیسانۆل بھ بڕی بوونی ئیسانۆلی ناو سووتھمھنیھکھ دیاری دەکرێن
بایۆدیزڵ لھ ناو سووتھمھنیھکھ تێکھڵی بایۆدیزڵ بھ بڕی بوونی  .  گازۆلینی تێدایھ  %90ئھسیلی کحول و    %10تھنھا ڕێژەی    E-10.  گازۆلینی تێدایھ  %15و  

لھگھڵ ھھموو سوودەکانی سووتھمھنی جێگرەوە، .  دیزڵی تێدایھ  %80بایۆدیزڵ و    %20ڕێژەی    B-20سووتھمھنیھکی نیشانھکراو وەک  .  دیاری دەکرێن
ھکان لھخۆ بگرن و دەست بھرداری بن،  کھ دیزاینکراون بۆ ئھوەی بھرھھمھ نھوتی  USTگرنگھ کھ ئھوەت لھبیرت بێت کھ ھھموو پێکھاتھکانی سیستھمھکانی  

 .ڕەنگھ لھگھڵ سووتھمھنی جێگرەوە گونجاو بن

، کھ سووتھمھنی تێکھڵ لھخۆ دەگرێت، بھگوێرەی پێناسھی )TCA  68-215-102(فھرمانگھکھ ئھرکی پێدراوە بۆ ھھڵگرتنی سھالمھتی بھرھھمھ نھوتیھکان  
فھرمانگھکھ نیگھرانی گونجاویی سووتھمھنی تێکھڵھ لھگھڵ .  UST  بھپێی مھرجھکانیڵ ھھڵدەگرن  کھ سووتھمھنی تێکھ  USTسیستھمھکانی  .  رێکخستنی پیترۆڵ

دەکرێت زیان بھخشانھ بکھونھ بھر کاریگھری   USTپێکھاتھ کانی سیستھمی . دیزاینکراو بۆ ھھڵگرتنی ڕێژەی بھرزتری پیترۆڵ USTپێکھاتھکانی سیستھمی 
 . کارلێک کردن لھگھڵ سووتھمھنیھ تێکھڵھکان

 بژاردەکانی دابھشکھر
کۆمپانیای بھرھھمھێنھری دابھشکھر ئھو دابھشکھرانھ دەفرۆشن کھ پشتڕاستی دەکھنھوە .  ـنUSTدابھشکھرەکان پێکھاتھیھکی گرنگی سیستھمی سووتھمھنی  

 . دەکات بۆ بھکارھێنان لھگھڵ سووتھمھنی تێکھڵئھمھ ئھو بژاردەیھیھ کھوا فھرمانگھکھ پێشنیاری . کھوا بھ تھواوی گونجاون لھگھڵ سووتھمھنی تێکھڵ

کھ بکاتھوە  ئھوە  پشتڕاستی  دایدەنێت  الیھنھی  ئھو  پێویستھ  تێکھڵ،  سووتھمھنی  لھگھڵ  بھکاربێنێت  دابھشکھرێک  بیھوێت  تانکیھک  خاوەن  ھھموو   ئھگھر 
کراونھتھوە لھ الیھن کۆمپانیای بھرھھمھێنھر پشتڕاست)  CN-1285(ی لیستی پشکنینی گونجاویی کھرەستھی ئیسانۆل    2پێکھاتھکانی دابھشکھرەکھ لھ بھشی  

ھێماکرا "  بھڵێ"ئھگھر ھھموو پێکھاتھکان بھ  .  ھێماکراون وەک گونجاندنێک لھگھڵ سووتھمھنی تێکھڵ، لھ ڕێگھی پڕکردنھوەی لیستی پشکنینھکھ  ULیان بھ  
 .بن ئھو کات دابھشکھرەکھ بھ گونجاو لھگھڵ سووتھمھنی تێکھڵ ھھژمار دەکرێت

یان پشتڕاستکراوە لھ الیھن کۆمپانیای بھرھھمھێنھر بسھلمێنرێت، ئھو کات دابھشکھرەکھ بھ   ULک ھێماکراوی ئھگھر ھھر یھکێک لھ پێکھاتھکان نھکرێت وە
ھێما نھکراون    ULئھو دابھشکھرانھی لھ الیھن کۆمپانیای بھرھھمھێنھر پشتڕاست نھکراونھتھوە یان وەک  . گونجاو لھگھڵ سووتھمھنی تێکھڵ ھھژمار ناکرێت

ئھ تێکھڵ  بھکارھێنانی  بۆ سووتھمھنی  بھ  کھرەستھ  یان شکستھێنانی  دزەکردن  بوونی  بۆ  بکرێت  بۆ  پشکنینیان  پێویستھ ڕۆژانھ  پشکنینی لیکترۆنی  فۆرمی 
داب یان  .  )CN-1284(ھشکھر  ڕۆژانھی  دابھشکھرێک  بۆ ھھر  فۆرم  یھک  بھرھھم(  MPDپێویستھ  فرە  تانکی سووتھمھنی )  دابھشکھری  بھ  کھ  بھکاربێت 
 .پێویستھ ئھم تۆمارانھ لھ شوێنی کارەکھ بۆ ماوەی یھک ساڵ ھھڵبگیرێن. بھستراوەتھوە

 :بکھیت EPAبۆ زانیاری زیاتر دەربارەی سووتھمھنیھ جێگرەوەکان، دەتوانیت سھردانی ماڵپھری 
 1-usts#tab-tanks-storage-underground-and-fuels-https://www.epa.gov/ust/emerging 

 

https://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN-1285
https://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN-1283
https://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN-1284
https://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN-1284
https://www.epa.gov/ust/emerging-fuels-and-underground-storage-tanks-usts#tab-1
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