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 کێشھکانی پابھندبوون سھبارەت بھ ھۆشیاری زیاتری  •
 باشتر ڕاھێنراوی تانکیھکان بھکارخھری خاوەن و  •
 پێشێلکاری کھمتری پابھندبوون کارپێکردن •
 پارێزگاری زیاتری ژینگھ  •
بۆ بھدیھێنانی ڕاھێنانی بھکارخھر/داواکاریھکانی  •

 ڕاھێنان  دووبارە
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 بھکارخھری ھھبێت:  سێ جۆریپێویستھ ھھموو دامھزراوەیھک  •

 USTبھرپرسیاریھتی گشتی بۆ کردار و چاککردنھوەی  - Aجۆری  –
 USTبھرپرسیاریھتی ڕۆژانھ لھ شوێنی کار بۆ پابھندبوونی  - Bجۆری  –
 بھرپرسیاریھتی بۆ بھربوونی لھناکاو  - C جۆری –

 بھکارخھر. داواکاری ڕاھێنانی تایبھت بۆ ھھر جۆرێکی  •
 Tennessee Tankپێویستھ خاوەن تانکیھکان پرۆگرامی ئۆنالینی  •

Helper  بھکاربێنن بۆ تھرخانکردنی بھکارخھری جۆریA   و جۆریB  
 بۆ ھھر شوێنێک کھ ھھیانھ. 

https://tdec.tn.gov/tankhelper 



\
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 پێشێلکاریھ زۆر دووبارە بووەکان
 شکستھێنان لھ ھھبوونی تۆمارەکانی پشکنینی دزەکردن   1
شکستھێنان لھ پشکنینی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی پشکێنھری دزەکردنی   2

 ھێڵ 
 شکستھێنان لھ ئھنجامدانی پشکنین توندوتۆڵی ھێڵی سا�نھ 3
 شکستھێنان لھ پشکنینی پاراستنی کاتۆدیک  4
 شکستھێنان لھ ڕاپۆرتكردنی ب�وبوونھوەیھکی گومانلێکراو   5

 دەکرێت ئھم پێشێلکاریانھ تێچوونی زۆربێت بۆتۆ...
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 ھھندێک سزایی مھدەنی باو
 

 پێشێلکاری سزای مھدەنی 
 مانگ)  4دزەکردن (> شکستھێنان لھ ھھبوونی تۆمارەکانی دۆزینھوەی  / تانکی  $3,200

 شکستھێنان لھ پشکنین توندوتۆڵی بۆڕی پھستێنراو / ھێڵ  $2,000
 شکستھێنان لھ پشکنینی ئۆتۆماتیکیی پشکنھری دزەکردنی ھێڵ / ھێڵ  $2,000

 شکستھێنان لھ پشکنینی پاراستنی کاتۆدیک  CP/ پشکنینی  $1,200
 وەیھکی گومانلێکراوشکستھێنان لھ ڕاپۆرتكردنی ب�وبوونھ  / ڕووداو $3,200
 شکستھێنان لھ دۆزینھوەی ب�و بوونھوە / تانکی  $3,200
 شکستھێنان لھ ھھبوونی ڕێگری کردن لھ ڕژان / تانکی  $2,000
 شکستھێنان لھ ھھبوونی پاراستنی زیاد پربوون  / تانکی  $2,000

 USTشکستھێنان لھ داخستنی سیستھمێکی ستاندەری  UST/ سیستھمی  $3,200

شکستھێنان لھ ڕاستکردنھوەی پێشێلکاری یان دانی سزاکان دەکرێت ببێتھ ھۆی نیشانکردنی شوێنی کارەکھت بھ نیشانھی  
 سوور.
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 ...ھھروەھا ئێمھ ڕووماڵی ئھمانھش دەکھین
 دامھزراندن و ئاگادارکردنھوە  •
 چاککردنھوە  •
 ڕاپۆرتکردنی ب�و بوونھوە  •
 داخستنی تانکی •
 پاراستنی تۆمار  •
 بھرپرسیاریھتی دارایی •
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 :بیانزانیتشت کھ پێویستھ  4
 لھ دامھزراوەکھتدا ھھیھ. کامھ کھرەستھ 1

 پێویستھ بکرێت، چی 2

 پێویستھ بکرێت، کھی 3

 . پشکنین چیت ھھبێت بۆ   پێویستھ 4
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ویالیھتی تێنیسی پشتیوانیی لھ ھیچ براند، کۆمپانیای بھرھھمھێنھر یان فرۆشیاری دیاریکراوی  

 کھرەستھ، بھرھھم یان خزمھتگوزاری ناکات. 

ھھر کھرەستھیھک، بھرھھمێک یان خزمھتگوزاریھک ھھر براندێکی ئاماژە پێکراو یان وێنھکراو لھ 
لھم دەقھ تھنھا بۆ مھبھستی ڕوونکردنھوەن و پشتیوانیی یان پێشنیار نین بۆ ئھم جۆرە کھرەستھیھ، 

 بھرھھم یان خزمھتگوزاریھ و نابێت بھم شێوەیھ لێکبدرێتھوە.
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سیستھمھکانی تانکی عھمبارکردنیعھمبارکردنی زۆرینھی 
 ) لھمانھی خوارەوە پێک دێن: USTژێرزەوی ( 

  تانکیھک یان زیاتری ژێرزەوی 
  بۆڕی 
 ڕێگری کردن لھ ڕژان 
 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون 
  پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان 
 سیستھمی دۆزینھوەی دزەکردن 
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 بارھھڵگری تانکی

 سۆندەی گھیاندن

 بۆڕی پڕکردن

ھێڵھکانی گھیاندنی 
 بھرھھم

دابھشکھری 
 بھرھھم

بۆڕی 
 ھھواگۆڕکێ

پشکنھرەکانی 
 دزەکردنی ھێڵ

 کۆکراوەی پھمپی ژێرئاو
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 كانزایی •
 پۆ�ی پارێزراوی کاتۆدی  –

 کانزایی -نا •
 پۆ�ی پۆشراو بھ فایبھرگالس –
 پۆ�ی پۆشراو  –
 ) FRPپالستیکی بھھێزکراوی فایبھرگالس ( –

 *ڕەنگھ تانکیھکان تاک یان دوو دیوار بن*



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
  دارستانھکان و روبارەکان 

نھگھیھنھری لھ دەرەوە ھھیھ و ئھنۆدی گاڵڤانیکی ڕووپۆشێکی  -®P-Sti3تانکی   •
 پێوەلکاوە بۆ دەرەوەی تانکیھکھ.

ھیچ پاراستنێکی کارگھ دانھنراوە. پارێزگاری دژە ژەنگی   -تانکی ستیلی ڕووت  •
 مھیدانی بھکاردەھێنێت. 

  

Sti-P3 پۆ�ی ڕووت 
 

جیاكردنھوەی کارەبایی 
 )ناوپۆش(

ڕووپۆشی پارێزەری 
 نھگھیھنھر

 پاراستنی کاتۆدی



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
  دارستانھکان و روبارەکان 

 

 
 نموونھی تانکی ڤالد

تانکی پۆ� چینێکی ئھستووری  -  تانکی بھ پۆ� پۆشراو  •
ماددەی دژە داخوڕانی ھھیھ وەک فایبھرگالس یان 

(پۆشھر) بۆ   بھ شێوەی میکانیکی لکێنراوەیوریسان 
 دەرەوەی تانکیھکھ کھ تانکیھکھ لھ ژەنگھێنان دەیارێزێت.

 
 تانکی پۆشراو 

(یان  پۆشراوەتانکێکی پۆ�یھ کھ   -  تانکی پۆ�ی پۆشراو  •
ڕووپۆشکراوە) بھ ماددەیھکی دژە ژەنگ یان نا کانزایی 

 وەک فایبھرگالس یان پۆلیسیلین.

 
 )FRPتانکی پالستیکی بھھێزکراوی فایبھرگالس (

ئھم  - )FRPتانکی پالستیکی بھھێزکراوی فایبھرگالس (  •
فایبھرگالس تانکیانھ لھ پالستیکی بھھێزکراوی 

 دروستکراون.
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بھسھر  -تانکیھ ژوور بچووکھکان  •
دوو ژووری بچووک یان زیاتر 

ئھمانھ بھ شێوەیھکی . دابھشکراون
جیا    پلھی بھرھھمیگشتى 

 لھخۆدەگرن.

 

یھک تانکی  - تانکیھ ھھمھجۆرەکان  •
یان زیاتری بھیھکھوە بھستراو لھ 

ھھمان  ھھمیشھڕێگھی بۆڕی. ئھمانھ  
 ھھڵدەگرن.ئاستی بھرھھم 

 

 تانکی

 ھێڵی سیفۆن

 پڕکردن

 ھھواگۆڕکێ

لھ تانکیھ 
 زیادەکان

 ھێڵی بھتاڵکردن
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 كانزایی •
 پۆ�ی پارێزراوی کاتۆدی  –

 

 ناکانزایی  •
 فایبھرگالس –
 پالستیکی جیڕ –
 پالستیکی ڕەق  –
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 FRPنموونھی بۆڕی 

لھ  - )FRPپالستیکی بھھێزکراوی فایبھرگالس (  •
پالستیکی بھھێزکراوی فایبھرگالس دروستکراوە.  

 بریتیھ لھ بۆڕی ڕەق (جیڕ نیھ).

 
 نموونھی بۆڕی جیڕ

لھ پیترۆڵی بھرگھگری  - بۆڕی پالستیکی جیڕ •
 پۆلیمھری نایبھت پێکھاتووە. 

 

ئھستوورترە لھ زۆرینھی بۆڕی  - بۆڕی نیمچھ ڕەق •
پالستیکی جیڕ و بھ شێوەیھکی گشتى بھستنھوەی بۆڕی 

 ئھلیکترۆفیوژنی ھھیھ.

 *ڕەنگھ بۆڕیھکان تاک یان دوو دیوار بن* نموونھی بۆڕی نیمچھ رەق 
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 تۆمارەکانی دامھزراندن •

 

 پشکنینی بھ چاو  •

 
 پشکنین  •

 
 تۆمارەکانی پشکنینی پێشووتر •

 

لێکدانی سھری بۆری 
 ئاگركوژاندنھوەی ووشک

" 1/2 2خاڵی پڕکردنی 
F NST 

 F" 1/2 2خاڵی دووبارە سووڕاندنھوەی 
NST  لێکدانی ھھواگۆڕکێ و

 شوێن

 زەمین

سۆندەی 
 بھتاڵکردن

 گاڵۆن 30,000 – 10,000
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 سووتھمھنی تێکھڵی ئیسانۆل:
 E 10 -  ئیسانۆل، باوترین سووتھمھنی لھ تێنیسی.10تا % 
 E 15 - .سھرەتای ئھوەی بھ شێوەی بازرگانی لھ تێنیسی بھردەست بێت 
 E 85 - ی ئۆتۆمبێلھکان کھ دەچھمێنھوەبھردەست بوونی سنووردار لھ تێنیسی; تھنھا بۆ سووتھمھن 

 

گرنگھ ئاو لھ تانکیھکان دەربکھیت کھوا زۆر 
 سووتھمھنی تێکھڵی ئیسانۆلیان تێدایھ. 

ئاوی زۆر لھ ناو تانکی دەکرێت ببێتھ ھۆی 
"جیاکردنھوەی قۆناغ" کھ تیایدا ئاو/ئیسانۆل  

سووتھمھنی لھ  -لھ گازۆلین جیادەبێتھوە 
 تێکدەچێت.تایبھتمھندی دەردەچێت و 
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 تانکی و بۆڕی �🗸�

 دوواتر: 
 ڕێگری کردن لھ ڕژان 
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ئایا پێویستھ چی بزانیت دەربارەی ڕێگری کردن لھ ڕژان
  بھ یھک جار پێویستھ ئامرازی ڕێگری کردن لھ  گاڵۆن یان زیاتر  25ھھر تانکیھکی پڕکراو بھ

 ڕژانی ھھبێت.
  ئامێرەکانی ڕێگری کردن لھ ڕژان پێویستھ ئھو ڕژانھ خۆبگرێت کھ ڕەنگھ لھ کاتی جیاكردنھوەی

 ڕوو دەدات. بۆڕی پڕکردنلھ  سۆندەی گھیاندن
 ."ئھوانھ زۆرجار پێیان دەوترێت "سھتڵی ڕژان' یان "حھوزی گرتن 
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ئایا پێویستھ چی بزانیت دەربارەی ڕێگری کردن لھ ڕژان

  ھھیھ بۆ ڕێگھدان بھ بھرھھمھکھ تا بچێتھ ناو  دەمھوانھی بھتاڵکردنیان ھھندێک
 تانکیھکھ.

 ،ڕەنگھ  ھھرئاو یان پاشماوەیھکی کۆکراوەشکاتێک سھتڵی ڕژان دەچێتھناو تانکیھکھ
 بچێتھ ناو تانکیھکھ.

  
 

 بھتاڵکردن

بۆڕی 
 پڕکردن

 حھوزی گرتن



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
  دارستانھکان و روبارەکان 

 

ئایا پێویستھ چی بزانیت دەربارەی ڕێگری کردن لھ ڕژان

  لھخۆ بگرن.ماوەی درێژ تاوەکو بھرھھمھکھ بۆ نھکراونبۆ ئھوە درووست 
  زۆرجار سھتڵھکانی ڕژان "مھودایھکی ژیانی" کورتیان ھھیھ بھراورد بھ تانکی یان

 بۆڕی. 
  مانگانھ یھک جار پشکنینیان بۆ بکرێتپێویستھ سھتڵھکانی ڕژان بھ الیھنی کھم . 
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 بۆچی نیگھرانی لھ سھتڵی ڕژان ھھیھ؟
 لھ فلۆریدا USTسھرچاوەی دزەکردنی 

 ی شوبات7
 سھرچاوە 554

 %47سھتڵی ڕژان 

پھمپی تۆربینی نوقم بوو 
3% 

ئۆتۆمبێلی 
 1%بھکاربھر 

ئۆتۆمبێلی گھیاندن 
2% 

 %12دابھشکھر 

 %1ھیتر 
دابھشکھر و 

 %1پھمپی بۆڕیی 
تانکی 
10% 

دۆزەرەوەی 
دزەکردنی ھێڵ 

ھێڵی ھھواگۆڕکێ  2%
1% 

بھستھرەوەری چھمانھوە 
3% 

پڕکردن و بۆڕیی پڕکردنی 
 دوورەدەست

1% 

 %14بۆڕی 
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 ڕێساکانی ڕێگری کردن لھ ڕژان
 سھتڵی ڕژان دوور بێت لھ ئاو، پیسی، پاشماوە یان ماددەی تر. پێویستھ •
و   مانگانھ جارێک بھ چاو پشکنینی بۆ بکرێتسھتڵی ڕژان  پێویستھ •

 مانگی پشکنینھکانی سھتڵی ڕژان نیشان بدات.  12یاداشتی* ھھڵگیراو 
پێویستھ قھپاغ لھ سھر سھرجھم سھتڵھکان ھھبێت و نابێت بھرکھوتنی   •

 لھگھڵ بھرزکھرەوە ھھبێت.

 بھردەستھ. UST* پشکنینی مانگانھی سھتڵی ڕژان لھ ماڵپھریمالپھری 
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 فۆرمی پشکنینی سھتڵی ڕژان
 

 
 ویالیھتی تێنیسی 

 وەزارەتی ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان 
 ژێرزەوی تانکی عھمبارکردنی فھرمانگھی

William R. Snodgrass Tennessee Tower 
312 Rosa I.. Parks Avenue, 121h Floor 

Nashville, Tennessee 37243 
 پشکنینی مانگانھی سھتڵی ڕژان یاداشتی 

 ڕێنماییھکان  

ڕێسای   بکرێت.  ڕژان  سھتڵی  بۆ  مانگانھ  دەکات  چاو  بھ  پشکنینی  داوای  ژێرزەوی  عھمبارکردنی  تانکیھکانی  بۆ  تێنیسی  - 01-18-0400ڕێساکانی 
.02)3 )(b(3 ;دەڵێت . 

بھکارخھر النیکھم مانگی جارێک ئھنجام بدرێت بۆ دلنیابوونھوە لھوەیمھودای  "پێویستھ بھ چاو پشکنین بۆ حھوزی گرتنی ڕژان لھ الیھن خاوەن و/یان  
) مانگ نیشان بدات، پێویستھ لھ الیھن خاوەن  12ھھڵگرتنی دابینکراوئ بۆ لھخۆگرتنی ڕژان بێ کێشھیھ. یاداشتی ئھم پشکنینانھ الیھنی کھم دوازدە (

 و/یان بھکارخھرەکھ ھھڵبگیرێت." 

 مھ بھکاربھێنھبھکاربھێنھ بۆ تۆماركردنی ئھنجامھکانی پشکنین بھ چاو بۆ ھھر سھتڵێکی ڕژان لھ شوێنی کاردا.ھھر مانگ جارێک ئھم فۆر·
 بۆ ھھر شوێنێک پێویستھ فۆرمێکی جیاواز بھکاربێت بۆ ھھر . ئاماژە بھ ساڵ بکھ کھ ئھم فۆرمھی تێدا بھکارھاتووە لھ شوێنی دابینکراو. ·
شوێنی ھھیھ بۆ شھش سھتڵی ڕژان. ئھگھر زیاتر لھ شھش سھتڵی ڕژان لھم شوێنھ ھھبیت، دواوەی فۆرمھکھ یان کۆپی زیاتر  بھشی پێشھوەی ئھم فۆرمھ ·

 بھکاربھێنھ. 
 "باشھ". ئھگھر ھیچ کھموکوڕیھکی شلھ یان سھتڵی ڕژان (درز، بھستھری تێکچوو، و ھتد). تێبینی نھکرێت، لھ شوێنی ڕیز و ستوونی گونجاو بنووسھ ·
 ئاماژە بھو کردارە بکھ کھ گیراوەتھ بھر. "باش نییھ" ھر کھموکوڕیھکی شلھ یان سھتڵی ڕژان تێبینی دەکرێت، لھ ستوونی گونجاو بنووسھ ئھگھر ھ·
اژەی  پێویستھ ڕێکاری پێویست بگریتھ بھر بۆ چاککردنھوەی ھھر کێشھیھکی تێبینیکراوی سھتڵی ڕژان. ئھگھر ھھر کھم و کوڕیھکی سھتڵی ڕژان و ئام·

 . 06و .   05.- 01-18-0400و بوونھوەی پیترۆڵ ھھبوو، پێویستھ ڕاپۆرت بکرێت وەک ب�و بوونھوەی گومانلێکراو بھگوێرەى ڕێسای ب�
 مانگ ھھڵبگرە و بۆ پشکنینی ویالیھت با بھردەست بێت.  12دوایین پشکنینی  ·

 USTزانیاری دامھزراوەی  
 ساڵ ناسنامھی دامھزراوە  ناو،

 پۆستھکلیل کۆدی  شار ناونیشان: 
 

 پشکنراو 
 پشکنینی بھ چاوی مانگانھی سھتڵی ڕژان  مانگ/ڕۆژ/ساڵ 

 ) S13لھ ھھر بلۆکێکی گونجاو بۆ سھتڵی ڕژان بارودۆخھکھ تۆمار بکھ ( 

ئھو ھھنگاوەی گیراوەتھ  
 بھر ئھگھر  

SB  باش نھبێت 
 SB  #1 SR  #2 S13  #3 SB  #4 SB  #5 SB  #6  

 /  /        

 /  /        

 /  /        

 /  /        

 /  /        
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 ڕێگری کردن لھ ڕژان
 پێویستھ چی بکھیت: 

ڕژانی ئھنجام بدە بۆ مانگانھ جارێک پشکنینی ڕێگری کردن لھ  •
 دۆزینھوەی نیشانھی تێکچوون، درز، یان کون.

و پاشماوە  خاڵییھ لھ بوونی شلھکھوا ڕێگری کردن لھ ڕژان  دڵنیابھ  •
 پێش و دوای گھیاندن.

 پشکنینی ڕێگری کردن لھ ڕژان ھھڵبگرە. تۆمارێکی مانگانھی  •
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 ئھنجام بدەپشکنینی سھتڵی ڕژان  •
 بکھ  PEI - RP1200پھیڕەوی ڕێنوێنی دابھشکردن یان ڕێنمایی  –
 دەرچوو = بێ گۆڕین; دەرنھچوو = گۆڕینی سھتڵی ڕژان –

کاتژمێر پێش گۆڕینھکھ ئاگاداری  24 - سھتڵی ڕژان بگۆرە  •
 فھرمانگھکھ بکھوە

ئھگھر پیسبوون دۆزرایھوە، وەک ب�و بوونھوەی گومانلێکراو ڕاپۆرتی   –
 بکھ. 

 چاککردنھوەی سھتڵی ڕژان  •
 تھنھا بھپێی پێشنیاری کۆمپانیای بھرھھمھێن. –

 بھتانھی سھتڵی ڕژان کھ لھ الیھن کۆمپانیای بھرھھمھێن پھسھند نھکراوە. •
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 تانکی و بۆڕی �🗸�
 ڕێگری کردن لھ ڕژان�🗸�

 دوواتر: 
 زیادپڕبوون ڕێگری کردن لھ 
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 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون
پێویستھ ڕێگری کردن لھ  بھجارێک گاڵۆن یان زیاتر   25ھھر تانکیھکی پڕکراو بھ 

 زیادپڕبوونی ھھبێت.

تانکیھکان بپارێزێت لھوەی لھ کاتی گھیاندن لھ  ڕبوونیپزیادپێویستھ ڕێگری کردن لھ 
 بڕی خۆیان زیاتر پڕ بکرێ.

 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون دیزاین کراوە بۆ:
 گوزەری بھرھھم، یان وەستاندنی .1
 گوزەری بھرھھم، یان کھمکردنھوەی .2
کھسی گھیاندن پێش ئھوەی تانکیھکھ پڕ بێت و دەست بھ   ئاگادارکردنھوەی .3

 ب�و بوونھوەی بھرھھمھکھ بکات
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 جۆری ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون 3 
 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون ئھمانھن: باوترین جۆرەکانی 3

 'دەمھوانھی زمانھ')(ھھندێک جار پێی دەوترێت   ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی �🖘�

 (ھھندێک جار پێی دەوترێت 'تھوافھ') سنوردارکردنی گوزەر  �🖘�

(ھھندێک جار پێی دەوترێت 'ئاگادارکھرەوەی  ئاگادارکھرەوەی زیادپڕبوون �🖘�
 ئاست بھرز')

 با ھھر یھک لھ جۆرەکان تاقی بکھینھوە...
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  یان "دەمھوانھی زمانھ" گوزەری بھرھھم ھێواش   ئامێرێکی ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی
 دەکاتھوە و دەوەستێنیت کاتێک بھرھھمھکھ دەگاتھ ئاستێکی دیاریکراوی تانکیھکھ. 

  

 ئامێرەکانی ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی 
 بۆڕی پڕکردن . ناو بۆڕی پڕکردندەکھونھ 

 سھرئاوکھوتن

دەمھوانھی 
 ڕاگرتن

 بۆڕی پڕکردن

دەمھوانھی 
 ڕاگرتن

 سھرئاوکھوتن
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 تھماشاکردنی دواوەی ئامێری ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی

 ئامێری ڕاگرتن 

ئھم ئامێرانھ بھ شێوەیھکی ئاسایی   •
گوزەری بھرھھمھکھ دەوەستێنن  

 پڕە. %95کاتێک تانکیھکھ 

تھماشای خوارەوەی بۆڕی پڕکردن   •
 . ئامێرە  ئھم بکھ بۆ بینینی بھشی 

ئھوە دەبینیت کھ ھێڵێکی بڕینھ لھ  •
بۆڕی پڕکردن (یان شێوەیھکی نیوە  

 مانگی لھ ناو بۆڕی پڕکردنت). 
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 نموونھی ئامێرەکانی ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی

 

لوولھی دڵۆپ لھگھڵ 
 دەمھوانھی زمانھ

 دەمھوانھ" زمانھ"
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 ...ئھوەی نامانھوێت بیبینین

ئھگھر گێچی تانکیھک لھ ناو بۆڕی پڕکردن بێت، ئھو  
زیادپڕبوون بۆ ئھم تانکیانھ کات ڕێگری کردن لھ 

 ناچاالک دەکرێت

 

 

 

 بھگوێرەی تاوانھ ئھمھ 
 یاسای ویالیھتی تێنیسی
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 ...وەستانێکی کورت

 ئایا ھیچ پرسیارێکت ھھیھ دەربارەی...

 

 دەمھوانھی زمانھ؟
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 دەمھوانھی تھوافھ
 بۆڕیی ھھواگۆڕکێ. دەکھوێتھ ناوەوەی تانکی لھ دەمھوانھی تھوافھ •

  
 

نموونھی 
دەمھوانھی 

 تھوافھ
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 چۆن دەمھوانھی تھوافھ کار دەکات
کاتێک تانکیھکھ پڕ دەبێت،   دەمھوانھی تھوافھ لھ دۆخھ کراوە و داخراوەکان

ناو دەمھوانھکھ تۆپێک لھ 
بھرز دەبێتھوە و ڕێگری 

گوزەری دەرچوونی ھھڵم لھ  
 ناو تانکیھکھ دەکات. 

ڕێژەی تھوژم کھم دەبێتھوە و 
ئاگاداری کھسی گھیاندن  

دەکاتھوە بۆ وەستاندنی 
 گھیاندن.

دەمھوانھی تھوافھ ئھو کاتھ 
   %90 کار دەکات کھ تانکیھکھ

 پڕە. 
 

 

لھ ھێڵی 
ھھواگۆڕکێ 

 دانراوە

 تھوافھ

لھ ھێڵی 
ھھواگۆڕکێ 

 دانراوە

 تھوافھ

کھ تۆپێکی ھھیھ لھ خوارەوەی قھفھزەکھ و ھێڵی  دەمھوانھی تھوافھ
ئھمھ ئاماژەیھ کھوا بھرھھمھکھ لھ خوارەوەی . ھھواگۆڕکێ کراوەیھ

 قھفھزەکھیھ و ھێڵی ھھواگۆڕکێ کراوەیھ
لھ . تھوەلھگھڵ بھرزبوونھوەی بھرھھم بھرز دەبێ دەمھوانھی تھوافھ

کۆتاییدا تۆپھکھ لھ ناو ھێڵی ھھواگۆڕکێکھ دادەنیشێت و ڕێگری لھ 
 .دەرچوونی ھھڵم دەکات لھ ھھواگۆڕکێکھ پێش ئھوەی تانکیھکھ پڕ بێت
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 دەمھوانھی تھوافھ

 دابھشکھر

لھ ژێر 
لھخۆگرتنی 

 دابھشکھر

 چاڵ

 مانوەی

 مانھۆڵ

تھوژمی سووتھمھنی 
 ھێواش دەکاتھوە

 سھتڵی ڕژان
 پڕکردن

 پۆرتی پشکنین نێوان

ھھواگۆڕ
 کێ

ATG بھرزکھرە
 وەکان

بھرزکھرە
 وە

 پھستانی زیادکراو

شافتی 
STP 

قووڵی 
پێوی 
ATG 

تیوبی 
 دڵۆپ

 سھمولھ
دەمھوانھ
 ی زمانھ

 تھوافھ

 شوێنی نێوان
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 شوێنی دەمھوانھی تھوافھ
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 دەمھوانھی تھوافھی شکاو 
 

  
 وایھری لێکدانی قھفھزەکھ شلھ وایھری لێکدانی قھفھز شکاوە و تۆپھکھ وونھ. 
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 ...وەستانێکی کورت

 ئایا ھیچ پرسیارێکت ھھیھ دەربارەی...

 

 دەمھوانھی تھوافھ؟ 
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  ھھستھوەرێک لھ ناو تانکیھکھ بھکاردێنێت کھ   زیادپڕبوونئاگادارکھرەوەی
 ).ATGدەکھوێتھ سھر ھھستگھری گێچی ئۆتۆماتیکیی تانکی (

  دابین دەکات کاتێک تانکیھکھ نزیکھ ئاگادارکردنھوە ئاگادارکھرەوەی زیادپڕبوون
لھوەی پڕ بێت کھ دەکرێت ببینرێت یان ببیسترێت (یان ھھردووک) لھالیھن کھسی 

 گھیاندنھوە.

  تھوژمی  دەستبھجێ کھسی گھیاندنکاتێک ئاگادارکھرەوە چاالک دەبێت، پێویستھ
 بوەستێنێت. بھرھھمھکھ بۆ تانکیھکھ 
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 زیادپڕبووننموونھی ئاگادارکھرەوەی 

 
نموونھی ئاگادارکھرەوەی 

 زیادپڕبوون
ئھگھر گھیاندن بھخێرایی 

دوای نھوەستێنرێت لھ 
دەنگی ئاگادارکھرەوەکھ، 

ڕەنگھ تانکیھکھ زیاد 
 لھڕێژەیی خۆی پڕ بێت 

 
ئھم ئامێرانھی ھێماکردن پێویستھ لھ  
شوێنێک بن کھوا شوفێری گھیاندن 
دەتوانێت بیبینێت و بیبیستێت بۆ  

زانینی ئھوەی کھی گھیاندنی 
 بھرھھمھکھ بوەستێنێت 
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ئاگادارکھرەوە
 ی زیادپڕبوون

لھ ھھستگھری 
 ئینڤێنتری تانکی

لھخۆگرتنی 
 ئھلیکترۆنی

سھرئاوکھوتنی 
 ئاستی بھرھھم 

سھرئاوکھوتنی 
 ئاستی ئاو
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 ...وچانی کورت 

 ئایا ھیچ پرسیارێکت ھھیھ دەربارەی...

 

 ئاگادارکھرەوەی زیادپڕبوون؟ 
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 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون

ھیچ ڕێگایھکی ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون نیھ کھ گشت كاتێك  
 کار بکات...

 ئێمھش باسمان نھکردووە.

 

 دەزانیت چیھ؟ئایا 
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 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون
0400-18-01-.02 )3)(b( 

بھکاردێت بۆ ھھڵگرتنی پیترۆڵ، خاوەن و/یان  USTتا ئھو کاتھی سیستھمی 
بھکارخھرەکان پێویستھ دڵنیای ئھوەی بکھنھوە کھ ب�و بوونھوە بھھۆی ڕژان یان 

 زیادپڕبوون ڕوونادات.

خاوەن و/یان بھکارخھرەکھ پێویستھ دڵنیای ئھوە بکھنھوە کھ قھبارەی بھردەست لھ ناو 
کھ بۆ تانکیھکھ بگوازرێتھوە پێش ئھوەی   تانکیھکھ زیاترە لھ قھبارەی پیترۆڵ

گواستنھوەکھ ئھنجام بدرێت  و کرداری گواستنھوەش بھردەوام چاودێری دەکرێت بۆ 
 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون یان ڕژان.
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 ھھژماركردنی بڕەکانی گھیاندن
 

 
 کێشھ 

 خاوەنھکھ ئھمھی ھھیھ: 
بوونی ئامێری دەمھوانھی گاڵۆن بھ  10,000

 زمانھی زیادپڕبوون 

 گاڵۆن لھ بھرھھمی ماوە لھ ناو تانکیھکھ 5000

زۆرترین بڕی سووتھمھنی چھندە کھ پێویستھ 
 داوا بکرێت؟

 
 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
  دارستانھکان و روبارەکان 

 

 ھھژماركردنی بڕەکانی گھیاندن
 

 چارەسھر 

 گاڵۆنی   10,000تانکی 
  ناو تانکیھکھگاڵۆنی ماوە لھ  5,000 -

 گاڵۆن پێویست   5,000

ئامێری دەمھوانھی زمانھی زیادپڕبوون ئھو کاتھ  
% پڕە، بۆیھ  95چاالک دەبێتھ کھوا تانکیھکھ 

گاڵۆن مھودا کھ ناکرێت    500=   10,000ی 5%
 بھکاربێت 

 گاڵۆن پێویست   5,000
 گاڵۆن   500 –
 گاڵۆن   4,500ئھوپھڕی 

 کێشھ 

 خاوەنھکھ ئھمھی ھھیھ: 
گاڵۆن بھ بوونی ئامێری دەمھوانھی  10,000

 زمانھی زیادپڕبوون 

 گاڵۆن لھ بھرھھمی ماوە لھ ناو تانکیھکھ 5000

زۆرترین بڕی سووتھمھنی چھندە کھ پێویستھ 
 داوا بکرێت؟
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 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی �🗸�
 ڕێگری کردن لھ ڕژان�🗸�
 ڕێگری کردنی زیادپڕبوون �🗸�

 دوواتر:  
 پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان 
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سھرجھم تانکیھ ڕێکخراوەکانی ژێرزەوی و بۆڕیھکان پێویستھ لھ  
 داخواردن و ژەنگھێنان پارێزراو بن. 

کھ بھرکھوتنیان لھگھڵ خاک و/یان ئاو  USTبھشھکانی سیستھمھکانی   •
 ھھیھ پێویستھ لھ داخواردن بپارێزرێن.

 پێویستھ ئاو و پیترۆڵ لھ چاڵھکان دەربھێنرێت. •

تانکی و بۆڕی ژێرزەوی پێویستیان بھ پارێزگاری  ھھندێک جۆری
 نیھ. زیاتر کردن لھ ژەنگھێنانی 
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 بھ زیاتری نیھئھو تانکیانھی کھوا پێویستیان 
 

 پۆ�ی پۆشراو بھ فایبھرگالس�🗸�
 پۆ�ی پۆشراو�🗸�
 ) FRPپالستیکی بھھێزکراوی فایبھرگالس (�🗸�

 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
  دارستانھکان و روبارەکان 

 

 بھ زیاتری نیھئھو بۆڕیانھی کھوا پێویستیان 
 

  
 بۆڕی فایبھرگالس پالستیکی جیڕبۆڕی 
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 بھ کھ پێویستی ھھیھ UST پێکھاتھی تری
 

  �بھستھرەوەی چھماوەی پۆ 

  بۆڕی پڕکردن لھ دوورەوە 

  �بۆڕی سیفۆنی ھھمھجۆری پۆ 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
  دارستانھکان و روبارەکان 

 

 ئھم پێکھاتانھی پێویستیان ھھیھ بھ 
 

  

پێویستھ 
پێکھاتھ  

کانزاییھکان 
لھ داخواردن 
و ژەنگھێنان  

 بپارێزرێن
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 پۆ� دادەخوڕێت: لھ بھر ئھمھیھ

 
 

 

"خاڵی داخواردن و 
ژەنگھێنان" وەک درێلێک 
کار لھ سھر ڕووپۆشی 

 کانزا دەکات

 

 دڵۆپەی ئاو

Fe(OH)3 
 ژەنگ

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- 

تەزووی 
 ئەلیکترۆن

 ئاسن

 تەزووی ئەلیکترۆن

e- e- e- 
e- 
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 گاڵڤانی (ئھنۆدی بھرکھوتوو)  .1
 تھزووی کارتێکراو  .2
 جیاكردنھوە (بھستھرەوەی چھماوە)  .3
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 )ئھنۆدی بھرکھوتوو(گاڵڤانی 
 

ئاخنراو   سیستھمی گالڤانی ئھنۆد
بھکاردێنن کھ بھ تانکی یان بۆڕی  

 ژێرزەوی لکێنراوە. 

 سیستھمی گالڤانی ناکرێت ببینرێت.

تھزوو   بگۆڕیلھ سیستھمی گالڤانی 
 بوونی نیھ. 

 
 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 )ئھنۆدی بھرکھوتوو(گاڵڤانی . 1
)  sti-P3®ئھنۆدەکان لھ کارگھ دەخرێنھ سھر تانکی (بۆ نمونھ سھر تانکی  

 و دەکرێت بخرێنھ سھر بۆڕی و پێکھاتھی تری کانزایی ژێرزەوی. 

 
  کانزاییھوە لکێنراون کیسی ئھنۆد بھ بۆڕی 
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 سیستھمی تھزووی کارتێکراو
بھکاردێنێت بۆ  بگۆڕێکی تھزوو  تھزووی کارتێکراو سیستھمی پاراستنی کاتۆدی 

دابینکردنی تھزوو بۆ تانکی، بۆڕی و پێکھاتھی تر بۆ مھبھستی پارێزگاری کردن لھ 
 ژەنگھێنان.

 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 سیستھمی تھزووی کارتێکراو
. ڕەنگھ لھ ناوەوە یان دەرەوەی شوێنێکی دامھزراوەکھھھمیشھ بگۆڕەکھ دەکھوێتھ  •

 باڵھخانھکھ بێت.

 
 نموونھی بگۆڕی تھزوو
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 CPھێزی سیستھمی 
سیستھمی پاراستنی کاتۆدی تھزووی کارتێکراو پێویستھ لھ سرکێتێکی جیاواز لھ  

 پێکھاتھ کارەباییھکانیتردابنرێت

 
 2005ی ئاداری 11
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 سیستھمی تھزووی کارتێکراو
 بھردەوام بێت.  سھر لھبگۆڕەکھ پێویستھھێزی کارەبایی بۆ  •
ھھمیشھ لھ شوێنی کار سیستھمی پاراستنی کاتۆدی تھزووی کارتێکراو   •

 دانراوە. 

 

 بگۆڕی تھزوو

 پلھ
 خاک

 کارتێکراو تانکی
 تھزوو

 ڕێڕەوی ئێستا

 ئھنۆد

 نموونھی ھێڵکاری سیستھمی تھزووی کارتێکراو 
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 بھستھرەوەی چھماوەی پۆ�
پێویستھ بھستھرەوەکانی چھماوەی پۆ� لھ داخواردن و ژەنگھێنان  

 :بپارێزرێن بھ یھکێک لھمانھى خوارەوە 
لھ بھرکھوتن بھ خاک و ئاو لھ ڕێگھی دانانی   جیاکردنھوەی بھستھرەوە چھماوەکھ .1

 لھ سھر بھستھرە چھماوەکھ،  ڕووپۆشێکی پارێزەر
 

 

 یان...
 
 
 

 
توندکردنی جیاکردنھوەی ژێرەوەی  

 بھستھرەوە چھماوەکھ لھ خاک
 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 بھستھرەوەی چھماوەی پۆ�
 لھ بھرکھوتن بھ بھستھرەوەی چھماوە یان بۆڕی کانزایی البردنی خۆڵ و/یان ئاو  .2

 

 

 
نابێت بھرد یان خۆڵ بھرکھوتنی لھگھڵ بھستھرەوەی چھماوە یان بۆڕی 

 کانزایی ھھبێت
نابێت ھیچ ئاوێکی ناو چاڵھکھ بھرکھوتنی لھگھڵ بھستھرەوەی چھماوە  

 یان بۆڕی کانزایی ھھبێت  
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 بھستھرەوەی چھماوەی پۆ�
 بۆ بھ بھستھرەوەی چھماوەی پۆ�. زیادکردنی ئھنۆد .3

 

 ئھنۆدی تووڵی ناوەوە
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 پشکنین پاراستنی کاتۆدی
پاراستنی کاتۆدی تھزووی گاڵڤانی و  لھ سیستھمھکانی  ھھریھکھ

لھ الیھن  ساڵێک)   3پێویستھ ناوبھناو بپشکنرێن (ھھموو   کارتێکراو
بۆ دڵنیاکردنی ئھوەی بھ دروستی کار  پشکنھرێکی پاراستنی کاتۆدی

 دەکھن. 
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 پشکنین پاراستنی کاتۆدی
 سیستھمھکانی پاراستنی کاتۆدی: بۆ 

  و  لھ دامھزراندنھکھ    لھ ماوەی شھ مانگپێویستھ پشکنینێک ئھنجام بدرێت
 ھھر سێ ساڵ جارێک.  دوواتر النیکھم

  پشکنینی پاراستنی کاتۆدی ھھڵبگرە. دوو تۆماری دوایین 
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 پشکنین پاراستنی کاتۆدی
 کاتۆدی تھزووی کارتێکر:  سیستھمھکانی پاراستنی بۆ

پشکنینی بۆ بکرێت و  ڕۆژێک 60 تھزووەکھ بھ الیھنی کھم ھھموو بگۆڕیپێویستھ 
 تۆمار بکرێت بۆ دڵنیا کردنی ئھوەی ھھڵکراوە و بھ دروستی کار دەکات.

  پشکنینی بگۆڕی تھزوو ھھڵبگرە بھ بھکارھێنانی فۆرمی  سێتۆمارەکانی دوایین
 فھرمانگھ بۆ بگۆڕی تھزووەکھ.
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  CPبگۆڕی تھزووی 
 یاداشتی پشکنین

 
 [پۆشھری قۆڵھکان] 
 ویالیھتی تێنیسی 

 وەزارەتی ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان 
 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی 

W  lam R Snodgrass Tennessee Towel 
312 Rossa Parks Avenue ,12. Floor 

Nashville, Tennessee 37243 
www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks 

 سیستھمھکانی پاراستنی کاتۆدی تھزووی کارتێکراو 
 ڕۆژی کرداری بگۆڕی تھزوو  60تۆماری 

  ڕۆژ جارێکپشکنینی کارکردنی بۆ   60بھڵگھنامھیھی کھ بگۆڕی تھزووی سیستھمی پاراستنی کاتۆدی تێدا پشکنێراوە و النی کھم ھھموو ڕەنگھ ئھم سھرخھسھ سوودی لێ وەربگیرێت لھو
 دەکرێت، 

 ."پشکنین بۆ کارکردن واتھ کھ دڵنیاكراوەتھوە کھ بگۆڕی تھزووەکھ تھزووی وەردەگرت و "ھھڵکراوە 
 پێویستھ ڤۆڵتاج، ئھمپێریھ و ژمارەی کاتژمێرەکانی سھر پێوەرەکھش تۆمار بکھیت،  ئھگھر بگۆڕی تھزووەکھت بھم شێوازەیھ ھھروەھا 
 دنی پێویست ئھنجام بدرێت.ھھر جیاوازیھکی بھرچاو پێویستھ بھ کارمھندی تایبھت بھ داخواردن و ژەنگھێنان بوترێت تاوەکو ھھر کردارێکی چاککردنھوە و/یان ھھموارکر 

 دامھزراوەی لیست USTخاوەنی 
 ناو: ناسنامھ: ناو:

 ناونیشان:  ناونیشان: 
 ویالیھت:  شار: ناوچھناوچھ: شار:

 داتای بگۆڕی تھزووی کارتێکراو
 کۆمپانیای بھرھھمھێنھری بگۆڕی تھزوو. ڕێژەی تھزووی دەرچوو: ____________ڤۆڵت __________ ئھمپێر

 مۆدێلی بگۆڕی تھزوو:  ژمارەی زنجیرەیی بگۆڕی تھزوو:
 شێوەی دیزاینکراو' یان دوایین دەرچووی پێشنیاركراو چیھ؟___________ڤۆڵت __________ ئھمپێر'بھ 

 ڕۆژەی کرداری بگۆڕی تھزوو  60یاداشتی 
پیتی سھرەتای  سھرنج 

 پشکنھر 
بگۆڕی تھزوو   ڕێکبھندەکانی بھلوعھ  تھزووی دەرچوو پێوەری کاتژمێر 

 ھھڵکراوە؟ 
 ڕێکھوتی پشکنین 

 توند  باش ڤۆڵت ئھمپێر 
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 کێشھی ئھمھ چیھ؟
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 پێویستھ چیت لھبیر بێت 
 دەربارەی پاراستنی کاتۆدی

کار بکھن و سھرجھم    بھردەوامپێویستھ سیستھمھکانی پاراستنی کاتۆدی  .1
بپارێزن کھ پھیوەندیان بھ زەمین، ئاوی   بۆڕیھکان   و   تانکی ئاسنھکان

 ماوە یان شلھی تر بپارێزێت.

بۆ ماوەی  CPئھگھر سیستھمی  .2
 کوژا بێتھوەمانگ یان زیاتر  12

پێویستھ ، , یان کار نھکات
بخرێنھ دەرەوەی  تانکیھکان 

 خزمھتگوزاری و دابخرێن.
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 پێویستھ چیت لھبیر بێت 
 دەربارەی پاراستنی کاتۆدی

 پێویستھ سیستھمھکانی پاراستنی کاتۆدی بپشکنرێن: .3

a. ھھموو سێ ساڵ جارێک 

b.   ھھڵبگرە.   پشکنینی پاراستنی کاتۆدیی  دووتۆمارەکانی دوایین 

c. دامھزراندن لھ   مانگ  6 لھ ماوەی 

d. چاککردنھوە لھ   مانگ  6 لھ ماوەی 

   پشکنینی بۆ بکرێتڕۆژێک  60ھھموو   IC بگۆڕی تھزووی  پێویستھ .4
 و دوایین سێ پشکنینیش ھھڵگبیرێن. 
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 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی 
  ڕێگری کردن لھ ڕژان 
  ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون 
  ژەنگھێنان پارێزگاری کردن لھ 

 دوواتر: 
 دۆزینھوەی دزەکردن
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 شێوازە بھردەستھکانی دۆزینھوەی دزەکردن
 گێچکردنی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی تانک  •
 ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی •
چاودێریکردنی ماوەیی لھ سھر تانکی و بۆڕی پھستێنراوی   پێویستھ( •

 )بھکاربێت 2007/ 24/7دانراو لھ دوای 
 ڕێگادەگمھنترین   - گێچکردنی دەستی تانکی  •
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 چی بزانیت دەربارەی دۆزینھوەی دزەکردن پێویستھ
  پێویستھ 2007ی تھموزی 24   لھ دوای دانراوەکان  تانکیھسھرجھم  •

ھھبێت و چاودێریکردنی ماوەیی دۆزینھوەی ب�و بوونھوە   دوو دیواریان 
 . بھکاربێنن

 ھھروەھا ئھمھ بھ سھر تانکیھکانی مۆلیدەی لھناکاو جێبھجێ دەبن*.  •
 ڕۆژ جارێک ئھنجام بدرێن.  30  پێویستھ دۆزینھوەی دزەکردن ھھموو •
 12النی کھمی دوایین بۆ   پێویستھ تۆمارەکانی دۆزینھوەی دزەکردن  •

 .مانگی لھدوای یھک ھھلبگیردرێت

 .2021جیاکراونھتھوە لھ دۆزینھوەی ب�و بوونھوە تا مانگی تشرینی یھکھمی  2007ی تھموزی 24*تانکیھکانی مۆلیدەی لھناکاوی دانراو پێش 
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 )ATG(تانک ئۆتۆماتیکی گێچکردنی 

 

 

 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 )ATG(گێچکردنی ئۆتۆماتیکیی تانک 
ATG  کھ زانیاری وەک  لھ ھھستگھری دامھزراوی ھھمیشھییسیستھمێکھ پێکدێت

لھشوێنھکھدا کھ  ئامێریكی ئھلیکترۆنیئاستی بھرھھم و پلھی گھرمی کۆ دەکاتھوە، و
گۆڕانکاریھکانی ئاستی بھرھھم ھھژمار دەکات دەکرێت لێچوونھکان دەستنیشان  

کاتێک   ئاگادارکردنھوەیھک دەربکات بکات. پێویستھ ئامێرە ئھلیکترۆنیھکھ 
   gph  0.2ـیھک بتوانێت دزەکردنی  ATGکێشھیھکی گوماناوى ھھیھ. پێویستھ  

 بدۆزێتھوە
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 دوو لھ سھر دەی گاڵۆنێک چھندە؟
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 ATGدۆزینھوەی دزەکردنی مانگانھی 
بتوانێت   ATGکھ پێویستھ  مانگانھیھئھمھ قھبارەی دزەکردنی 

 بیدۆزێتھوە:

 دوو لھ سھر دەی 
 گاڵۆنێک 

 گالۆن. 0.2
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 پێکھاتھکانی گێچکردنی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی تانکی

 

 ھھستگھر 
 (لھ ناوەوەی تانکیھکھ) 

 

 
 ئامێری ئھلیکترۆنی 
 (لھ ناوەوەی باڵھخانھکھ) 
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 گێچکردنی ئۆتۆماتیکیی تانکیشوێنھکان ھھستگھری 
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 ATG ئایا پێویستھ چی بزانیت دەربارەی
 شێوازەکانی پشکنین:

پشکنینێکھ کھوا پێویستی بھ ماوەیھکھ(بێ فرۆشتن یان گھیاندن)  - پشکنینی جێگیر •
 بۆ ماوەیھکی دیاریکراوکاتێک پشکنینھکھ ئھنجام دەدرێت.

ڕێگایھک کھ ڕێگھ بھ تانکیھکان دەدات لھ کارکردن  - تاقیکردنھوەی بھردەوام •
تھ ھۆی بمێننھوە لھکاتی ئھنجامدانی پشکنینھکان. بھردەوام داتا کۆ دەکرێتھوە کھ دەبێ

 پشکنینی مانگانھ.
کھمترینی دیاریکراوی بھرھھمھ لھ ناو  بڕێکیـیھکان پێویستیان بھ ATGھھموو   •

 تانکیھکھ بۆ ئھنجامدانی تاقیكردنھوەیھکی دروست. 
کۆتایی مانگھکھ،   بھردەست نھبێت تا  GPH 0.2ئھگھر تاقیكردنھوەیھکی مانگانھی 

تۆمارێکی    بۆ بھرھھم ھێنانیپێویستھ تاقیكردنھوەیھکی جێگیر ئھنجام بدرێت 
 دۆزینھوەی ب�و بونھوە بۆ مانگھکھ.
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 پشتگوێ مھخھ ATGھھرگیز ئاگادارکھرەوەکانی 
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 ئۆتۆماتیکیی تانکگێچکردنی 
 پێویستھ چی بکھیت:

پشکنینی دزەکردن ئھنجام بدە ئھگھر نیکھم بۆ ھھر تانکیھک مانگی جارێک  ال  •
 ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکی ئھنجام نادرێت. 

بۆ ھھر تانکیھک لھ   ئھنجامی پشکنینی مانگانھی دزەکردن چاپ بکھ و ھھڵبگرە یھکالنیکھم   •
ATG .وا باشترینھ ئھگھر مانگانھ ئھنجام بدرێت. ـیھکھ 

ببھستیت بۆ ھھڵگرتنی تۆمارەکانی دۆزینھوەی    ATGکارێکی باش نیھ پشت بھ بیرگھی   •
 دزەکردن. بۆچی؟ 

 کاتژمێر ڕاپۆرتی ھھموو ب�و بوونھوەیھکی گومانلێکراو بکھ.  72لھ ماوەی  •
 مانگی دوای یھکی ئھنجامھکانی دۆزینھوەی دزەکردن ھھڵبگرە.  12دوایین   •
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 چاودێری کردنی نێوانی
بۆ مھودای نێوان دیوارەکانی تانکی یان دیوارەکانی  پشکنینھکانی چاودێریکردنی نێوانیی 

بۆڕی، یان بۆڕی یھک دیوار و بھربھستێکی جیاکھرەوەی لھ ژینگھکھ (بۆڕی چاڵ یان 
 بۆڕی دەکردن).

 .ی الوەکی""راگرزۆرجار بھربھستی دەرەوە پێی دەوترێت  •
، و بۆ تانکی و یان چاڵ  مھودای بۆشاییمھودای نێوان بھربھستھکان پێی دەوترێت  •

 بھردەوام چاودێری بکرێت.بۆڕیھکان، پێویستھ 
تانکی یان  دیواری ناوەوەیپێویستھ ئھم شێوازە توانای دۆزینھوەی ب�و بوونھوەی  •

 بۆڕیھکھی ھھبێت.
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 چاودێری کردنی نێوانی بھ بھکارھێنانی
 راگری الوەکی

 چھندین ڕێگا ھھن: 
نیوانی پڕکراو لھ شلھ بھکاردێنێت لھگھل خھزانێک کھ  - شێوازە ھایدرۆستاتیھکان •

 تیایدا ئاستی شلھکھ چاودێری دەکرێت.

جێبھجێکردنی پھستان یان بۆشایی بۆ نێوانھکھ و  - شێوازەکانی پھستان/بۆشایی •
 چاودێریکردنی گۆڕانکاریھکان لھ پھستان یان بۆشاییھکھ.

دەخرێتھ نێوانیانھوە بۆ ناردنی سیگناڵ لھوکاتھی  - ھھستھوەرە ئھلیکترۆنیھکان •
 شلھکھ تێبینی دەکرێت. 

ئھنجامدانی چاودێری ھھستھوەرھھستھوەرەکان باوترینن و کھم تێچووترین ڕێگان بۆ 
 کردنی نێوانی. 
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 تانکی دوو دیوار
پێویستھ دوو  2007ی تھموزی 24سھرجھم ئھو تانکیانھی کھوا دانراون دوای  •

 .چاودێریکردنی نێوانی بھکاربێنن. دیواریان یان ڕووپۆشیان ھھبێت، و 

 
 تانکیھک کھوا دوو توێکڵی ھھیھ (تانکی لھ ناو تانکی) 

FRP  ـی یانگی دەرەوەی
 فرە چین

تۆڕی نێوانبھند و پێچانھوەی 
 تھنکی پۆلستھر

 UL58تانکی ناو پۆ�ی 
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 چاودێری کردنی نێوانی بھ بھکارھێنانی
 راگری الوەکی

 

 

 دیواریھ. ئھمھ تانکیھکی دوو  

مھودای نێوان دیوارەکان بریتیھ لھ  
 . بۆشایی نێوانی  مھودای

دەکرێت بھ چھندین شێواز چاودێری 
 بکریت. 

ڕەنگھ چاودێری کردنی نێوانی لھگھڵ  
 بۆڕی راگری الوەکیش بھکاربێت. 

 ھھستھوەرھھستھوەرە ئھلیکترۆنیھکان، بۆشایی، پھستان، 
 چاودێری کردنی مھودای نێوانی. یان شلھ لھوانھیھ بھکاربێت بۆ 
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 چاودێریکردنی ھایدرۆستاتی لھ تانکی دوو دیوار

 

  
 دزەکردن لھ دیواری دووەم شوێنی ھھستکردنی دزەکردنی ئاسایی

 

 پادی ھاتووچۆی کۆنکریتی

ھھستھوەری 
ئارەزومھندانھی ئاستی 
 شلھی خھززانی 

ئاستی شلھی خھززانی 
 جێگیر

 بھرھھمی جێگیر

 دیوارتانکی ژێرزەوی دوو 

 ئاستی ئاوی ژێرزەمین

 پێشێلی دیواری دەرەوە
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 چاودێریکردنی ھایدرۆستاتی لھ تانکی دوو دیوار

 

  
 دزەکردن لھ دیواری دووەم  شوێنی ھھستکردنی دزەکردنی ئاسایی

 ئاوی سھر زەوی بھرز 
     

 پادی ھاتووچۆی کۆنکریتی

ھھستھوەری 
ئارەزومھندانھی ئاستی 
 شلھی خھززانی 

ئاستی شلھی خھززانی 
 جێگیر

 بھرھھمی جێگیر

 تانکی ژێرزەوی دوو دیوار

 ئاستی ئاوی ژێرزەمین

 پێشێلی دیواری دەرەوە
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 ی دوو دیواریFRPبھکارھێنانی ھھستھوەر لھ تانکیی 
 

 

 
 ھھستھوەرھھستھوەری تانکی فایبھرگالس

دیوارەکانی تانکی دو  لھ نێوان  ئھگھر ھھستھوەرھھستھوەرەکھ پیترۆڵ
 دزەکردنی گوماناوی مامھڵھی لھگھڵ دەکرێت.   وەکو بدۆزێتھوە،  دیوار

 

کێبڵ بۆ کۆنترۆڵھری 
 بھکاربھر

بۆڕی یان تانکی دوو 
 دیوار

 نیشاندراو لھ شوێنی کراوە

M3769 
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 ـی مانگانھ IMفۆرمی 

 

 ڕاپۆرتكردنی ئاگادارکردنھوەی چاودێری کردنی نێوانی مانگانھ

 ویالیھتی تێنیسی
 دارستانھکان و روبارەکانوەزارەتی ژینگھ و چاکسازی 

 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی
William R.Snodgrass Tennessee Tower 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 
Nashville, TN 37243 

 USTچاودێریکردنی نێوانھکان بۆ سھرجھم سیستھمھکانی . بھکاردێت کھ راگری الوەکی ھھیھ) UST(ئھم ڕاپۆرتھ بۆ بھبھلگھنامھکردنی چاودێری کردنی نێوانی سیستھمھکانی تانکیی عھمبارکردنی ژێرزەوی 
 .دانراون 2007ی تھموزی 24پێویستھ کھ لھ دوای 

 .مار بکھ کھ لھ ماوەی چاودێریکردن ڕاپۆرتکراوەدۆخی ھھموو ئاگادار کردنھوەیھک تۆ
 .مانگ پارێزگاری لھم تۆمارانھ بکھ و لھ سھر داواکاری فھرمانگھکھ بۆ پێداچوونھوە پێشکھشی بکھ 12النیکھم بۆ 

 .ێریکردنداکۆپی دۆخی مانگانھی سھرجھم ھھستھوەرەکان و ڕاپۆرتھکانی مێژووی ئاگادار کردنھوە ھاوپێچ بکھ لھکاتی ماوەی چاود
 .کاتژمێر لھ کاتی دۆزینھوەکھ 72ڕاپۆرتی ھھموو دۆخێکی نائاسایی کارکردن یان ب�و بوونھوەی گومانلێکراو بکھ کھ دۆزراوەتھوە بۆ فھرمانگھکھ لھ ماوەی 

 تھواو بکھ) CN-1339(بۆ پشکنینی پێویستی سا�نھی ھھستھوەر، ڕاپۆرتی چاودێری کردنی نێوانی ئھلیکترۆنی سا�نھ 

I . زانیاری دامھزراوەیUST II .ئھو کھسانھی چاودێریکردن ئھنجام دەدەن 

 ناسنامھی دامھزراوەی  
 #UST 

 :ناوی دامھزراوە

 :ناونیشان

 :ناوچھ :شار

 :ناو

 :كۆمپانیا

 :ویالیھت :شار

 :ژمارە تھلھفۆن

III .یاداشتی ئاگادارکردنھوەی چاودێری کردنی نێوانی 
 .ڕۆژی رابردوو ڕوویداوە لھرێگھی بھکارھێنانی ئھم بھشھی ڕاپۆرتھکھوە 30ھھموو ئاگادار کردنھوەکانی ھھستھوەر تۆمار بکھ کھ لھ ماوەی 

 .م ڕاپۆرتھ بکھئاگادار کردنھوە یان ب�و بوونھوە گومانلێکراوەکانھ بکھ کھ لێکۆڵینھوەیان لێکراوە و ئھگھر پێویستی کرد ، بھڵگھی گونجاو ھاوپێچی ئھتۆماری سھرجھم ئھو 

 .ھاوپێچی ئھم فۆرمھ بکھئھگھر ئامێری چاودێریکردنت دەتوانێت ڕاپۆرتێکی مێژووی ئاگادار کردنھوە دروست بکات، ئھو کات کۆپیھکی ڕاپۆرتھکھ 

 ماوەی چاودێریکردن
 :ئھگھر ھیچ ئاگادار کردنھوەیھک نیھ، ئھو کات ئھم خانھیھ دیاری بکھ )ساڵ/مانگ(

 باسی کردار ئھنجامدراو بکھ شوێنی ھھستھوەر و ھۆکاری ئاگادارکردنھوە ڕێکھوتی ئاگادارکردنھوە
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 دۆخی ھھستھوەر و ڕاپۆرتھکانی مێژووی ئاگادار کردنھوە

 

INCON 
INTELLIGENT CONROLS INC 

P. O. BOX 638 
SACO ME 04072 

1-800-984-6266 

 دوای نیوەڕۆ 12:16 08/01/1998

 ڕاپۆرتی دۆخی ھھستھوەر

 1. ھھستھوەری ژمارە

 2. ھھستھوەری ژمارە

 3. ھھستھوەری ژمارە

 4. ھھستھوەری ژمارە

 5. ھھستھوەری ژمارە

 6. ھھستھوەری ژمارە

 7. ھھستھوەری ژمارە

 8. ھھستھوەری ژمارە

 1ھھستھوەرى 
 باشھ

 2ھھستھوەرى 
 باشھ

 3ھھستھوەرى 
 باشھ

 4ھھستھوەرى 
 باشھ

 5ھھستھوەرى 
 باشھ

 6ھھستھوەرى 
 باشھ

 7ھھستھوەرى 
 چاالک ھھستھوەری ستاندەر

 8ھھستھوەرى 
 ئاستی نزمی ئاوێکی زۆر بھ خوێ چاالک

 INCON TS-1001ھھستھوەری 
 ڕاپۆرتی دۆخ ڕاپۆرتی دۆخ

 TLS-350شلھی ڤیدەر ڕووت 

 دۆخی شلھ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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L 1:DISP 1-2 
 ھھستھوەر ئاساییھ

L 2:DISP 3-4 
 ھھستھوەر ئاساییھ

L 3:DISP 5-6 
 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 4:DISP 7-8 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 5:DISP 9-10 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 6:DISP 11-12 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 7:DISP 13-14 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 8:DISP 15-16 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 9:PREM نێوانی 

 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ

L11 :بێ قوڕقوشم 

L12 : چاڵیSTP ـی دیزڵ 

L13 : چاڵیPREM STP 

L14 : چاڵیUNLD STP 

 * * * * *کۆتایی * * * * * 

 ئاگادارکردنھوەڕاپۆرتی مێژووی 

 ----ئاگادار کردنھوەی ھھستھوەر  ----
L2 : چاڵیPREM STP 

 STPچاڵی 
 ئاگادارکردنھوەی سووتھمھنی

 بھیانی 10:01 2017. 20تھموز 

 ئاگادارکردنھوەی سووتھمھنی
 دوای نیوەڕۆ 3:43 2017. 3تھموز 

 ئاگادارکردنھوەی ھھستھوەری لھکارکھوتوو
 دوای نیوەڕۆ 2:25 2017ی ئایاری 3

INCOM 
INTELLIGENT CONROLS INC 

P. O. BOX 638 
SACO ME 04072 

1-800-984-6266 

 دوای نیوەڕۆ 2:22 01/04/1999

 ئاگادار کردنھوەی ھھستھوەر

 01/04/1999 دوای نیوەڕۆ 02:20
 ئاستی بھرزی ئاوێکی زۆر بھ خوێ

 16ھھستھوەرى 
 16. ھھستھوەری ژمارە

 دوای نیوەڕۆ 02:20 01/04/1999

 دوای نیوەڕۆ 02:20

 دوای نیوەڕۆ 02:19

 دوای نیوەڕۆ 02:19

 دوای نیوەڕۆ 02:12

 * * * * *کۆتایی * * * * * 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

 بیری ووشک
 12ھھستھوەرى 

 12. ھھستھوەری ژمارە

 ئاستی بھرزی ئاوێکی زۆر بھ خوێ
 8ھھستھوەرى 
 8. ھھستھوەری ژمارە

 15ھھستھوەرى 
 15. ھھستھوەری ژمارە

 ھھستھوەری ستاندەر

 ھھستھوەری ستاندەر
 7ھھستھوەرى 
 7. ھھستھوەری ژمارە

 بیری ووشک
 4ھھستھوەرى 

 4. ھھستھوەری ژمارە

 INCON TS-1001ئاگادار کردنھوەی ھھستھوەری 
 مێژوو

 13:13، کاتژمێر 2010ی ئابی 30



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 IMفۆرمی پشکنینی سا�نھی 

 

 ویالیەتی تێنیسی
 روبارەکانوەزارەتی ژینگە و چاکسازی دارستانەکان و 

 فەرمانگەی تانکی عەمبارکردنی ژێرزەوی
William R. Snodgrass Tennessee Tower 

312 Rosa L. Parks Avenue ,12th Floor 
Nashville, Tennessee 37243 

 ڕاپۆرتی پشکنینی چاودێری کردنی نێوانی ئەلیکترۆنی سا�نە
 کرداریی ئامێرەکانی چاودێری کردنی نێوانی ئەلیکترۆنی بەکاردێتئەم ڕاپۆرتە بۆ تۆمارکردنی پشکنینی 

یەم یان کرداری پێشنیاركراوی کۆمپانیای بەرھەمھێنەر،ڕێکاری دیاریکراوی خوارەوە دەکرێت بەکاربێت بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئامێرەکانی  3لە نەبوونی ڕێکاری پەسەندکراوی پشکنینی الیەنی 
 ە دروستی کار دەکەنچاودێری کردنی نێوانی کە ب

 .دانراون 2007ی تەموزی 24پێویستە کە لە دوای  USTچاودێریکردنی نێوانی بۆ سەرجەم سیستەمەکانی 
شکستھێنان لە . کاتژمێر لە کاتی دۆزینەوەکەی لە ماوەی ئەم پشکنینە 72ڕاپۆرتی ھەموو دۆخێکی نائاسایی کارکردن یان ب�و بوونەوەی گومانلێکراو بکە کە دۆزراوەتەوە بۆ فەرمانگەکە لە ماوەی 

 وەیەکئەنجامدانی ئەمە دەکرێت کار بکاتە سەر ڕووماڵی پاڵپشتی دارایی لە ئەگەری ب�و بوونە
 مانگ پارێزگاری لەم تۆمارانە بکە 12بکە، و بۆ ماوەی بەڵگە وەرگرتنی ھەموو چاککردنەوە تەواوکراوەکان، پسوولەی خزمەتگوزاری یان گۆڕینی کەرەستەی دۆزینەوەی دزەکردن ھاوپێچی ئەم ڕاپۆرتە 

I . دامەزراوەیUST  II .ئەو کەسەی تاقیکردنەوە ئەنجام دەدات 
 UST# ناسنامەی دامەزراوەی  

 :ناوی دامەزراوە

 :ناونیشان

 :شار
 :واژۆی ئەنجامدەری پشکنین

 :ناوچە

 :ناو

 :كۆمپانیا

 :شار

 :کۆدی پۆستە

 :ڕێکەوتی تاقیکردنەوە

 ویالیەت

 :تەلەفۆن

III . بەپێی پێویست الپەڕەی دیکە زیاد بکە(زانیاری ئامێری چاودێریکردن و پشکنین( 
 ناسنامەی ھەستەوەر

 کۆمپانیای بەرھەمھێنەر

 #مۆدێلی 

 :شوێن

جۆری ھەستەوەر 
 )ھەستەوەرەکان(

گشت ئەوانە دیاری بکە (
 )کە جێبەجێ دەبن

 ئامادەکردنی سیستەم
گشت ئەوانە دیاری بکە (

 )جێبەجێ دەبنکە 

 :جۆری سویچی سەرئاوکەوتن

 ھەستەوەری ئۆپتیکاڵ

 ئامێری چاودێریکردنی بۆشایی
 :ئەگەر ھەستەوەرێک چاالک بکرێت، سیستەمی چاودێری کردنی نێوانی بەم کردارانەی خوارەوە وە�م دەداتەوە

 ئاگادارکردنەوەی بینراو

 کوژاندنەوەی پەمپی ژێردەریایی

 ئاگادارکردنەوەی بیستراو

 ئاگادارکردنەوەی پێوانەکردن لە دوورەوە

 ئاگادارکردنەوەی دزەکردنی چاودێری تانکی

 )دیاری بكە(ئی تر 

 )نەکردنی جیاکاری جیاکاری

 ئامێری چاودێریکردنی پەستان ھەستەوەری ئەنجامدانی کارەبایی

 ):دیاری بكە(ئی تر 

IV  .پشکنینی چاودێری کردنی نێوانی ئەلیکترۆنی 

 بپشکنین تەواو بوو ئەرک
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 چاودێری کردنی نێوانی
 پێویستھ چی بکھیت:

ـی مانگانھ تھواو بکھ و دۆخی ھھستھوەر و ڕاپۆرتھکانی  IMفۆرمی  •
 ڕۆژێک ھاوپێچ بکھ.  30مێژووی ئاگادار کردنھوەی ھھموو  

 مانگی دوای یھکی ئھنجامھکانی دۆزینھوەی دزەکردن ھھڵبگرە. 12دوایین  •
کاتژمێر لێکۆڵینھوە لھ سھرجھم ئاگادار کردنھوەکان بکھ و    72لھ ماوەی  •

 تۆمار بکھکردارە ئھنجامدراوەکان 
 کاتژمێر ڕاپۆرتی ھھموو ب�و بوونھوەیھکی گومانلێکراو بکھ.   72لھ ماوەی  •
 پشکنینی سا�نھی ھھستھوەر ئھنجام بدە بۆ دڵنیاکردنی کرداری گونجاو.  •
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 )SIR(لیستی ئاماریی ھاوتاکردنی 
SIR   شیکردنھوەی پرۆگرامێکی کۆمپیۆتھر بھکاردێنێت بۆ ئھنجامدانی

 30بۆ لیستی کھلوپھل، داتای گھیاندن و دابھشکردنی ھھموو  ئاماریی
بۆ کۆکردنھوەی داتای لیستی   ATGڕۆژێک. ستیکێکی گێچکردن یان 

 کھلوپھل بھکاردێت. 

SIR   داوای ئھوە دەکات کھوا خاوەنی تانکیھکھ پھیڕەوی ڕێکاری
 بھتی کۆکردنھوەی داتا بکات.تای

 ئینج 1/8پێوانھکردنی سووتھمھنی ڕۆژانھ  •

 ئینج پێش و دوای ھھموو گھیاندنێک  1/8پێوانھکردنی سووتھمھنی  •

 فرۆشتنی ڕۆژانھ بھ گاڵۆن  •

 خوێندنھوەی مانگانھی ئاو  •

 پلھکاری سا�نھی پێوەر •

 گھیھنراوەکان لھ ڕێگھى تیوبی دڵۆپ  •
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 )SIR(ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی 
خاوەنی    بۆئھنجام بدرێت  SIRفرۆشیاری لھ الیھن   SIRڕەنگھ  •

 SIRخاوەنی تانکیھک پرۆگرامی پھسندکراوی لھرێگھیتانکیھکھ، یان
 بھکاربێنێت. 

دەرچوو، دەرنھچوو، یان کۆتایی پێ  وەک  SIRپێویستھ ئھنجامھکانی   •
 ڕاپۆرت بکریت. نھھاتوو

  وبۆ تانکی   مانگانھتھنھا بۆ دۆزینھوەی دزەکردنی   SIRئھنجامھکانی   •
 بۆڕی جێبھجێ دەبن. 
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 )SIR(ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی 
(یان نووسراو لھ ناو   SIR داتای لیستی کھلوپھلی نێردراو بۆ فرۆشیارێکی •

پرۆگرامێکی کۆمپیۆتھری بھکرێدراو بۆ خاوەنی تانکیھکھ لھ الیھن فرۆشیاری 
SIR  ڕۆژ جارێک. 30) بھ الیھنی کھم ھھموو 

پێویستھ ڕاپۆرتێک مانگانھ بنێردرێت لھ دوای کۆتایی کۆکردنھوەی داتا بۆ ئھو  •
 ماوەیھ. 

 بکھیت: SIR تھواوی پێویستھ پارێزگاری لھ تۆماری •
 ئاستی ڕۆژانھی بھرھھم –
 گھیھنراو و فرۆشتن بھو شێوازەی لھ الیھن پێوانھی ڕاستھوخۆوە دیاریکراوە –
ھاوتاکردنی ڕۆژانھی بڕی پێوانھکراوەکان لھ ناو تانکیھکھ بھراورد بھ بڕە   –

 ژمێردراوەکانی ناو تانکیھکھ 
 ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی (ڕاپۆرتی مانگانھ لھ الیھن دابینکھرەکھوە) –
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 SIR ئھنجامی کۆتایی پێ نھھاتووی
واتھ تۆ ئھنجامێکی دەرچووی دۆزینھوەی دزەکردنت    SIR کۆتایی پێ نھھاتووی ئھنجامێکی  •

 . نیھبۆ مانگھکھ  
ڕەنگھ کێشھکھ پێوانھکردنی الواز، پێوەری خراپ ڕاستکراو، گھیھنراوی نادیار یان شتێكی تر   •

 ی خۆت بکھ. SIRبێت. بۆ یارمھتیدانت پھیوەندی بھ فرۆشیاری 

  کۆتایی پێ نھھاتوویئھگھر ئھنجامێکی  •
پێویستھ راستھوخۆ  مانگانھ وەربگیرێت،  

و ھھموو کێشھیھک  لێکۆڵینھوە بکھیت 
 ڕاست بکھیتھوە. 

ئھنجامھکانی لێکۆڵینھوە تۆمار بکھ و   •
 تۆمارەکانی دۆزینھوەی دزەکردن ھھڵبگرە. 
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 SIR ئھنجامی کۆتایی پێ نھھاتووی
ئھنجامێکی کۆتایی پێ نھھاتوو   بھدواییھکدا2  بۆ ماوەی دوو مانگی  ئھگھر •

  72لھ ماوەی و پێویستھ  ب�وبوونھوەیھکی گوماناویھوەربگریت، ئھمھ 
 بھ فھرمانگھکھ ڕابگھیھنرێت. کاتژمێردا

وەک ب�و بوونھوەی   SIR دەرنھچووەکانیئھنجامھ  ھھمووراپۆرتی  •
 کاتژمێر بھ فھرمانگھکھ ڕابگھیھنھ.  72لھ ماوەی   گوماناوی

پھیڕەوی ئھو رێنماییانھ بکھ کھوا لھالیھن بھشھکھوە دەدرێت لھدووای   •
مانگی لھسھریھک لھ ئھنجامی کۆتایی پێ نھھاتوو    2راپۆرتکردنی بۆ ماوەی 

 تێدابوو. SIRیان یھک دەرنھچووی مانگانھی  
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 )SIR(ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی 
 پێویستھ ئھمانھت ھھبێت:

ۆ شیکردنھوەی تۆمارەکانی دۆزینھوەی دزەکردنی ب  SIRگرێبھستێک لھگھڵ دابینکھرێکی   •
 .SIRبۆ ئھنجامدانی شیکردنھوەی   SIRمانگانھ، یان پرۆگرامێکی 

) لھ سھر  ATGڕیگایھک بۆ کۆکردنھوەی داتای لیستی بھرھھم (داری گێچکردن، یان   •
 بنھمای ڕۆژانھ. 

 ڕێگایھک بۆ گۆڕینی پێوانھکان بۆ گاڵۆن (ھێڵکاریی تانکی). •
 ان سا�نھ پێوانھ دەکرێن ھھموو پێوەرەک •

 

دڵنیابھ کھرەستھی پێوانھکردنت لھ دۆخێکی باشدایھ 
 نھوەک ھاوشێوەی ئھم دارە تێکچووە -
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 )SIR(ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی 
 پێویستھ چی بکھیت:

 ڕۆژێک داتای لیستی کھلوپھل کۆ بکھوە و تۆمار بکھ.  30ھھموو  •
یان   SIRتۆمارەکان شی بکرێنھوە لھ الیھن دابینکھری   ڕۆژ جارێک 30ھھموو با  •

 .SIRپرۆگرامێکی کۆمپیۆتھری  
  ڕاستیبکھ و  کۆتایی پێ نھھاتووەکانلێکۆڵینھوە لھ ھۆکارەکانی سھرجھم ئھنجامھ  •

 .بکھوە
 مانگی دوای یھکی ئھنجامھکانی دۆزینھوەی دزەکردن ھھڵبگرە.  12دوایین   •
کاتژمێر ڕاپۆرتی ھھموو ب�و بوونھوەیھکی گومانلێکراو بکھ. لھگھڵ   72لھ ماوەی  •

 )دوو ئھنجامی کۆتایی پێ نھھاتووی دوای یھک ، یان ھھر  ئھنجامێکی دەرنھچوو ھھر(
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 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی �🗸�
 ڕێگری کردن لھ ڕژان�🗸�
 ڕێگری کردنی زیادپڕبوون �🗸�
 ژەنگھێنان پارێزگاری کردن لھ �🗸�
 دۆزینھوەی دزەکردنی تانکی �🗸�

 دوواتر: 
 دۆزینھوەی دزەکردنی بۆڕی 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 دۆزینھوەی دزەکردنی بۆڕی
 جۆری سیستھمھکانی بۆڕی:  دوو 

پھمپھکھ دەکھوێتھ تانکیھکھ و لھژێر پھستان پاڵ بھ   - پھستێنراو  •
 دابھشکردن. سووتھمھنیھوە دەنێت بۆ  

پھمپھکھ سووتھمھنی لھ تانکیھکھ ھھڵدەکێشێت. -مژین   •
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 چاڵی بۆڕیی پھستێنراو
بھکاردێنێت کھ دەکھوێتھ ناوەوەی تانکیھکھ کھ پاڵ بھ  پھمپێکی تۆربینی ژێرئاو  •

 بھرھھمھکھ دەنێت بھرەو دابھشکھرەکھ.

سیستھمێکی بۆڕیی  •
پھستێنراو پێویستھ سھرێکی  

STP  ـی لھ چاڵی
 سھرەوەی تانکیھکھ ھھبێت.

ئھم چا�نھ بھ قھپاغێک  •
داپۆشراون و ھھروەھا  
ڕەنگھ ڕووپۆشێکیان لھ 

 ژێر قھپاغھکھ ھھبێت.
 

 قھپاغی چاڵ

ڕووپۆشی 
 چاڵ

STP 

 چاڵ
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 )STP(سھری تۆربینی ژێرئاو
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 داواکاریھکانی بۆڕی پھستێنراو
 جۆری لھ دۆزینھوەی دزەکردن ھھبێت:  دووبۆڕی پھستێنراو   پێویستھ

ۆ دۆزینھوەی ب�و بوونھوەی لھناکاوی زۆر، وەک شکستھێنانی   -کارەساتبار .1
 )GPH  3.0بۆڕی. (رێژەی دزەکردنی 

 بۆ دۆزینھوەی ب�و بوونھوەی بچووکتر و کھمتر تێبینیکراو   - ماوەیی  .2

 با تھماشای ھھر جۆرێکیان بکھین... 
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 دۆزەرەوەی دزەکردنی ھێڵی ئۆتۆماتیکی
لھ ڕێگھی دۆزەرەوەی دزەکردنی ھێڵی  دۆزینھوەی دزەکردنی ھێڵی کارەساتبار

 ).ELLDsیان  ALLDs( دەبێت  ئۆتۆماتیکی
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 دۆزەرەوەی دزەکردنی ھێڵی ئۆتۆماتیکی
ALLD ) دەکھوێتھ سھر پھمپی تۆربینی ژێرئاوSTP لھ ناو چاڵھکھی (

 تانکیھکھ. سھرەوەی 
 ھھن: ALLDدوو جۆری  

دەمھوانھی پھستان کھ پشکنین بۆ دزەکردنی بۆڕی دەکات ھھر  -میکانیکی  .1
  3.0تھنھا دزەکردنی جارێک کھسێک ھھوڵی پھمپکردنی سووتھمھنیھکھ دەدات. 

gph (کارەسات) دەدۆزێتھوە 
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 دۆزەرەوەی دزەکردنی ھێڵی ئۆتۆماتیکی
 و

ھھستھوەری پھستانی ئھلیکترۆنی کھ پھیوەندی لھگھڵ پھناڵی   -ئھلیکترۆنی  .2
  0.2(کارەسات) و (ماوەیی)  gph 3.0دەکات. دەتوانێت   ATGکۆنترۆڵی 

gph   0.1ی مانگانھ یان gph ی سا�نھ تێبینی بکات 
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 داواکاریھکانی دۆزەرەوەی دزەکردنی ھێڵی ئۆتۆماتیکی
(میکانیکی و ئھلیکترۆنی)    ئامێرەکانی پشکنینی دزەکردنیسھرجھم  •

 تاقی بکرێنھوە.   مانگ جارێک 12پێویستھ النیکھم ھھموو  
لھ سالێکدا    جارێک پێویستھ النیکھم  ALLDئھنجامھکانی پشکنینی   •

 ھھڵبگیرێن. 
پێویستھ ھھموو دۆزەرەوەکانی دزەکردن بھگوێرەى تایبھتمھندیھکانی   •

بھرھھمھێنھر کار بکھن؛ ئھگھر ناتوانن دزەکردنێکی  کۆمپانیای 
تێبینی بکھن پێویستھ    gph @ 10 psi 3.0الیھنی کھمی 

 .  gph @ 10 psi 3.0بگۆڕدرێن یان ڕێکبخرێن بۆ دۆزینھوەی
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ELLD لھگھڵ بۆڕی پھستێنراو 
 ) ELLدزەکردنی ھێڵی ئھلیکترۆنی (دۆزەرەوەی  

تێبینی بکھن، ھھروەھا پشکنینی   gph 3.0دەتوانن دزەکردنی زۆری  •
ئھنجام بدەن کاتێک بھ دروستی   gph 0.1و   gph  0.2ھێڵی ماوەیی  

 پرۆگرامکراون. 
 لھ دامھزراوەکھ.  ATGپھیوەندی کردن بھ ئامێری ئھلیکترۆنی   •

ی پھمپی ژێرئاو یھکان پرۆگرام بکرێن بۆ ئھوەELLDپێویستھ  •
 بکوژێننھوە ھھر کاتێک دزەکردنی زۆری ھێل بھدیکرا.
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 پشکنینی سا�نھی ھێڵ بۆ بۆڕیی پھستێنراو
 شێوەیھکی دۆزینھوەی دزەکردنی ماوەیی بۆڕی  •
پھستان بھکاردەھێنێت بۆ دەستنیشانکردنی ئھگھری ھھبوونی دزەکردن لھ   •

 ھێڵھکھدا
 الیھن پشکنھری ڕێپێدراوی ھێڵ ئھنجام بدرێت.پێویستھ سا�نھ لھ  •
ئھم شێوازەی پشکنین پێویستی بھوەیھ ھێڵھكان لھ خزمھتگوزاری دەربکرێن  •

 لھ ماوەى پشکنینھکھ.
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 چاودێری کردنی نێوانی بھ بھکارھێنانی
 راگری الوەکی

 شێوەیھک بۆ دۆزینھوەی دزەکردنی ماوەیی بۆڕی •
  2007ی تھموزی  24دانراوەکانی دوای  بۆڕیھ پھستێنراوەسھرجھم  •

چاودێریکردنی  پێویستھ دوو دیواریان یان راگرتنی الوەکیان ھھبێت، و 
 . نێوانی بھکاربھێنن

 بھکاربێت. ALLDپێویستھ لھگھڵ  •
پێویستھ چاڵھکان بھردەوام چاودێری بکرێن و ھھستھوەر لھ ھھموو   •

 کھتیایدا دەشێت بھرھھمێک دزە بکات و کۆ بێتھوە. چاڵێک دابنرێت 
 .بۆڕی مژینی سھالمھت بۆ  پێویست نیھ   چاودێریکردنی نێوانی •
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 ھھستھوەری چاڵھکان بکھتھماشای 

ھھستھوەری  
سھر چاڵی تانکی  

کھ بۆڕی 
 دووەمی ھھیھ 
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 بۆڕی دوو دیوار
 بۆڕی لھخۆگیراوی دووەم

 

 

بۆڕی دوو دیوار 
لھگھڵ سندوقی 

 پشکنین 

 

 بۆڕی دەرکردن

 

 بۆڕی دوو دیوار
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 چاودێری کردنی نێوانی
 تۆ پێویستھ چی بزانیت:

ئاگادار کردنھوەی ھھڵھ بھھۆی بوونی ئاو لھ ناو ڕەنگھ ھھستھوەری چاڵ زەنگی  •
 چاڵھکان لێ بدات.

 . سھرپێچیھکی تاوانکاریھناچاالک کردن یان دەستکاری کردنی ھھستھوەرێک  •
 دەرھێنانی ھھستھوەرێک لھ شوێنی خۆی بۆ دۆزینھوەی شلھ پێشێلکاریھ.  •
پشکنینی ھھستھوەرەکان ھھستھوەر دەکرێت باش کار نھکات؛ بۆیھ، پێویستھ سا�نھ  •

 بکھیت بۆ دڵنیاکردنی دروستی کارکردنیان. 
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 لھم وێنھیھدا چی ھھڵھیھ؟
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 ـی مانگانھ IMفۆرمی 

 ئاگادارکردنھوەی چاودێری کردنی نێوانی مانگانھڕاپۆرتكردنی 

 ویالیھتی تێنیسی
 وەزارەتی ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان

 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی
William R. Snodgrass Tennessee Tower 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 
Nashville, TN 37243 

 USTچاودێریکردنی نێوانھکان بۆ سھرجھم سیستھمھکانی . بھکاردێت کھ راگری الوەکی ھھیھ) UST(ئھم ڕاپۆرتھ بۆ بھبھلگھنامھکردنی چاودێری کردنی نێوانی سیستھمھکانی تانکیی عھمبارکردنی ژێرزەوی 
 .دانراون 2007ی تھموزی 24پێویستھ کھ لھ دوای 

 .ھوەیھک تۆمار بکھ کھ لھ ماوەی چاودێریکردن ڕاپۆرتکراوەدۆخی ھھموو ئاگادار کردن
 .مانگ پارێزگاری لھم تۆمارانھ بکھ و لھ سھر داواکاری فھرمانگھکھ بۆ پێداچوونھوە پێشکھشی بکھ 12النیکھم بۆ 

 .اوەی چاودێریکردنداکۆپی دۆخی مانگانھی سھرجھم ھھستھوەرەکان و ڕاپۆرتھکانی مێژووی ئاگادار کردنھوە ھاوپێچ بکھ لھکاتی م
 .کاتژمێر لھ کاتی دۆزینھوەکھ 72ڕاپۆرتی ھھموو دۆخێکی نائاسایی کارکردن یان ب�و بوونھوەی گومانلێکراو بکھ کھ دۆزراوەتھوە بۆ فھرمانگھکھ لھ ماوەی 

 تھواو بکھ) CN-1339(بۆ پشکنینی پێویستی سا�نھی ھھستھوەر، ڕاپۆرتی چاودێری کردنی نێوانی ئھلیکترۆنی سا�نھ 

I . زانیاری دامھزراوەیUST II .ئھو کھسانھی چاودێریکردن ئھنجام دەدەن 
 ناسنامھی دامھزراوەی 
  #UST 

 :ناوی دامھزراوە

 :ناونیشان

 :ناوچھ :شار

 :ناو

 :كۆمپانیا

 :ویالیھت :شار

 :ژمارە تھلھفۆن

III , ئاگادارکردنھوەی چاودێری کردنی نێوانییاداشتی 
 .ڕۆژی رابردوو ڕوویداوە لھرێگھی بھکارھێنانی ئھم بھشھی ڕاپۆرتھکھوە 30ھھموو ئاگادار کردنھوەکانی ھھستھوەر تۆمار بکھ کھ لھ ماوەی 

 .ێکراوە و ئھگھر پێویستی کرد ، بھڵگھی گونجاو ھاوپێچی ئھم ڕاپۆرتھ بکھتۆماری سھرجھم ئھو ئاگادار کردنھوە یان ب�و بوونھوە گومانلێکراوەکانھ بکھ کھ لێکۆڵینھوەیان ل

 .کھئھگھر ئامێری چاودێریکردنت دەتوانێت ڕاپۆرتێکی مێژووی ئاگادار کردنھوە دروست بکات، ئھو کات کۆپیھکی ڕاپۆرتھکھ ھاوپێچی ئھم فۆرمھ ب

 ماوەی چاودێریکردن
 :کردنھوەیھک نیھ، ئھو کات ئھم خانھیھ دیاری بکھئھگھر ھیچ ئاگادار  )ساڵ/مانگ(

 باسی کردار ئھنجامدراو بکھ شوێنی ھھستھوەر و ھۆکاری ئاگادارکردنھوە ڕێکھوتی ئاگادارکردنھوە
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 دۆخی ھھستھوەر و ڕاپۆرتھکانی مێژووی ئاگادار کردنھوە

INCOM 
INTELLIGENT CONROLS INC 

P. O. BOX 638 
SACO ME 04072 

1-800-984-6266 

 دوای نیوەڕۆ 12:16 08/01/1998

 ڕاپۆرتی دۆخی ھھستھوەر

 1. ھھستھوەری ژمارە

 2. ھھستھوەری ژمارە

 3. ھھستھوەری ژمارە

 4. ھھستھوەری ژمارە

 5. ھھستھوەری ژمارە

 6. ژمارەھھستھوەری 

 7. ھھستھوەری ژمارە

 8. ھھستھوەری ژمارە

 1ھھستھوەرى 
 باشھ

 2ھھستھوەرى 
 باشھ

 3ھھستھوەرى 
 باشھ

 4ھھستھوەرى 
 باشھ

 5ھھستھوەرى 
 باشھ

 6ھھستھوەرى 
 باشھ

 7ھھستھوەرى 
 چاالک ھھستھوەری ستاندەر

 8ھھستھوەرى 
 نزمی ئاوێکی زۆر بھ خوێئاستی  چاالک

 INCON TS-1001ھھستھوەری 
 ڕاپۆرتی دۆخ ڕاپۆرتی دۆخ

 TLS-350شلھی ڤیدەر ڕووت 

 دۆخی شلھ
- - - - - - - - - - - 

 13:13، کاتژمێر 2010ی ئابی 30

L 1:DISP 1-2 
 ھھستھوەر ئاساییھ

L 2:DISP 3-4 
 ھھستھوەر ئاساییھ

L 3:DISP 5-6 
 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 4:DISP 7-8 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 5:DISP 9-10 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 6:DISP 11-12 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 7:DISP 13-14 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 8:DISP 15-16 

 ھھستھوەر ئاساییھ
L 9:PREM نێوانی 

 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ

 ھھستھوەر ئاساییھ

L11 :بێ قوڕقوشم 

L12 : چاڵیSTP ـی دیزڵ 

L13 : چاڵیPREM STP 

L14 : چاڵیUNLD STP 

 * * * * *کۆتایی * * * * * 

 ڕاپۆرتی مێژووی ئاگادارکردنھوە

 ----ئاگادار کردنھوەی ھھستھوەر  ----
L2 :چاڵی PREM STP 

 STPچاڵی 
 ئاگادارکردنھوەی سووتھمھنی

 بھیانی 10:01 2017. 20تھموز 
 ئاگادارکردنھوەی سووتھمھنی

 دوای نیوەڕۆ 3:43 2017. 3تھموز 

 ئاگادارکردنھوەی ھھستھوەری لھکارکھوتوو
 نیوەڕۆدوای  2:25 2017ی ئایاری 3

INCOM 
INTELLIGENT CONROLS INC 

P. O. BOX 638 
SACO ME 04072 

1-800-984-6266 

 دوای نیوەڕۆ 2:22 01/04/1999

 ئاگادار کردنھوەی ھھستھوەر

 01/04/1999 دوای نیوەڕۆ 02:20
 ئاستی بھرزی ئاوێکی زۆر بھ خوێ

 16ھھستھوەرى 
 16. ھھستھوەری ژمارە

 دوای نیوەڕۆ 02:20 01/04/1999

 دوای نیوەڕۆ 02:20

 دوای نیوەڕۆ 02:19

 دوای نیوەڕۆ 02:19

 دوای نیوەڕۆ 02:12

 * * * * *کۆتایی * * * * * 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

01/04/1999 

 بیری ووشک

 12ھھستھوەرى 
 12. ھھستھوەری ژمارە

 بھرزی ئاوێکی زۆر بھ خوێئاستی 
 8ھھستھوەرى 
 8. ھھستھوەری ژمارە

 15ھھستھوەرى 
 15. ھھستھوەری ژمارە

 ھھستھوەری ستاندەر

 ھھستھوەری ستاندەر
 7ھھستھوەرى 
 7. ھھستھوەری ژمارە

 بیری ووشک
 4ھھستھوەرى 
 4. ھھستھوەری ژمارە

 INCON TS-1001ئاگادار کردنھوەی ھھستھوەری 
 مێژوو

 13:13، کاتژمێر 2010ی ئابی 30
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 IMفۆرمی پشکنینی سا�نھی 

 
 

 ویالیھتی تێنیسی
 وەزارەتی ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان

 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی
William R.Snodgrass Tennessee Tower 

312 AvenueRosa L. Parks  ,12th Floor 
Nashville, Tennessee 37243 

 ڕاپۆرتی پشکنینی چاودێری کردنی نێوانی ئھلیکترۆنی سا�نھ
 ئھم ڕاپۆرتھ بۆ تۆمارکردنی پشکنینی کرداریی ئامێرەکانی چاودێری کردنی نێوانی ئھلیکترۆنی بھکاردێت

یھم یان کرداری پێشنیاركراوی کۆمپانیای بھرھھمھێنھر،ڕێکاری دیاریکراوی خوارەوە دەکرێت بھکاربێت بۆ پشتڕاستکردنھوەی ئامێرەکانی  3نھبوونی ڕێکاری پھسھندکراوی پشکنینی الیھنی لھ 
 چاودێری کردنی نێوانی کھ بھ دروستی کار دەکھن

 .دانراون 2007ی تھموزی 24پێویستھ کھ لھ دوای  USTچاودێریکردنی نێوانی بۆ سھرجھم سیستھمھکانی 
کستھێنان لھ ش. کاتژمێر لھ کاتی دۆزینھوەکھی لھ ماوەی ئھم پشکنینھ 72ڕاپۆرتی ھھموو دۆخێکی نائاسایی کارکردن یان ب�و بوونھوەی گومانلێکراو بکھ کھ دۆزراوەتھوە بۆ فھرمانگھکھ لھ ماوەی 

 ئھنجامدانی ئھمھ دەکرێت کار بکاتھ سھر ڕووماڵی پاڵپشتی دارایی لھ ئھگھری ب�و بوونھوەیھک

 پارێزگاری لھم تۆمارانھ بکھمانگ  12بکھ، و بۆ ماوەی بھڵگھ وەرگرتنی ھھموو چاککردنھوە تھواوکراوەکان، پسوولھی خزمھتگوزاری یان گۆڕینی کھرەستھی دۆزینھوەی دزەکردن ھاوپێچی ئھم ڕاپۆرتھ 

I . دامھزراوەیUST  II .ئھو کھسھی تاقیکردنھوە ئھنجام دەدات 
 UST# ناسنامھی دامھزراوەی  

 :ناوی دامھزراوە

 :ناونیشان

 :شار
 :واژۆی ئھنجامدەری پشکنین

 :ناوچھ

 :ناو

 :كۆمپانیا

 :شار

 :کۆدی پۆستھ
 :تاقیکردنھوەڕێکھوتی 

 ویالیھت

 :تھلھفۆن

III . بھپێی پێویست الپھڕەی دیکھ زیاد بکھ(زانیاری ئامێری چاودێریکردن و پشکنین( 
 ناسنامھی ھھستھوەر

 کۆمپانیای بھرھھمھێنھر

 #مۆدێلی 

 :شوێن

جۆری ھھستھوەر 
 )ھھستھوەرەکان(

گشت ئھوانھ دیاری بکھ (
 )کھ جێبھجێ دەبن

 ئامادەکردنی سیستھم
گشت ئھوانھ دیاری بکھ (

 )کھ جێبھجێ دەبن

 :جۆری سویچی سھرئاوکھوتن

 ھھستھوەری ئۆپتیکاڵ

 ئامێری چاودێریکردنی بۆشایی
 :ئھگھر ھھستھوەرێک چاالک بکرێت، سیستھمی چاودێری کردنی نێوانی بھم کردارانھی خوارەوە وە�م دەداتھوە

 ئاگادارکردنھوەی بینراو

 کوژاندنھوەی پھمپی ژێردەریایی

 ئاگادارکردنھوەی بیستراو

 ئاگادارکردنھوەی پێوانھکردن لھ دوورەوە

 ئاگادارکردنھوەی دزەکردنی چاودێری تانکی

 )دیاری بكھ(ئی تر 

 )نھکردنی جیاکاری جیاکاری

 ئامێری چاودێریکردنی پھستان ھھستھوەری ئھنجامدانی کارەبایی

 ):دیاری بكھ(ئی تر 

IV  .پشکنینی چاودێری کردنی نێوانی ئھلیکترۆنی 

 بپشکنین تھواو بوو ئھرک
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 چاودێری کردنی نێوانی

 پێویستھ چی بکھیت:
ـی مانگانھ تھواو بکھ و دۆخی ھھستھوەر و ڕاپۆرتھکانی  IMفۆرمی  •

 ڕۆژێک ھاوپێچ بکھ.  30مێژووی ئاگادار کردنھوەی ھھموو  
 مانگی دوای یھکی ئھنجامھکانی دۆزینھوەی دزەکردن ھھڵبگرە. 12دوایین  •
کاتژمێر لێکۆڵینھوە لھ سھرجھم ئاگادار کردنھوەکان بکھ و    72لھ ماوەی  •

 تۆمار بکھکردارە ئھنجامدراوەکان 
 کاتژمێر ڕاپۆرتی ھھموو ب�و بوونھوەیھکی گومانلێکراو بکھ.   72لھ ماوەی  •
 پشکنینی سا�نھی ھھستھوەر ئھنجام بدە بۆ دڵنیاکردنی کرداری گونجاو.  •
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SIR  بۆڕیبۆ دۆزینھوەی ب�و بوونھوەی 

 فۆرمی دۆزینھوەی ب�و بوونھوەی ماوەیی بۆڕی  •
پێوانھکان ئھو کاتھ وەردەگیرێن کھوا سووتھمھنیھکھ سھرەتا  بھھۆی ئھوەی  •

دەخرێتھ ناو تانکیھکھ و کاتێک لھ نۆزڵھکھ دابھش دەکرێت، ئھم ڕێگایھ  
 دۆزینھوە بۆ تانکی و بۆڕیھکان دابین دەکات

 مانگی ڕابردوو ھھبێت.  12ـی  SIRپێویستھ تۆماری تھواوی  •
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 داواکاریھکانی بۆڕی پھستێنراو
 بژاردەکانی دۆزینھوەی ماوەیی دزەکردنی ھێڵ: 

 چاودێریکردنی مانگانھ .1
 ) gph 0.2یان ئھنجامھکانی چاودێری کردنی نێوانی ( SIRمانگ لھ  12 –

 پشکنینی توندوتۆڵی سا�نھی ھێڵ  .2
 )gph 0.1لھ ریغھی پشکنھرێکی باوەڕپێکراوی توندوتوڵى بۆ ریغای پشکنینھکھ. ( –

 دۆزەرەوە ئھلیکترۆنیھکانی دزەکردنی ھێڵ .3
 gph  0.1یان؛ ئھنجامی سا�نھی  gph 0.2مانگ دەرچوونی ئھنجامی  12 –
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 پوختھی بۆڕی پھستێنراو
یھک  پێویستی بھ  دۆزینھوەی دزەکردنی بۆڕی پھستێنراوئامرازی 

   B ستوونیدانھ لھ  و یھک، Aستوونی لھ  دانھ ھھیھ 

 Bستوونی  Aستوونی 
 کارەسات ماوەیی

 دۆزەرەوەی دزەکردنی ھێڵی ئۆتۆماتیکی
 )کارەباییمیکانیکی یان (

 )0.1gph(پشکنینی توندوتۆڵی سا�نھی ھێڵ 

ئھنجامی سا�نھی دۆزەرەوەی ھێڵی دزەکردنی 
 )0.1gph(ئھلیکترۆنی 

مانگی دۆزەرەوەی ھێڵی دزەکردنی  12ئھنجامی 
 )0.2gph(ئھلیکترۆنی 
 SIRمانگی  12تۆمارەکانی 

)0.2 gph( 
ڕاپۆرتھکانی مانگی دۆخی ھھستھوەر و  12

 مێژووی ئاگادار کردنھوە

 و
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 بۆڕی مژین
 لھ ناو دابھشکھرەکھ. پھمپی مژینبھرھھمھکھ لھ تانکیھکھ وەردەگرێت بھ بھکارھێنانی 

بۆڕی مژین بھ بوونی پھمپی مژین لھناو دابھشکھرەکھ ئاماژەی پێدەکرێت (بھدوای پول 
 و قایش بگھڕێ).

 تانکیھکھ نیھ.ھیچ سھرێکی پھمپی ژێرئاو لھ ناو چاڵھکیھ سھر 
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 'مژینی ئھوروپی'مژینی سھالمھت، ھھروەھا ناسراوە بھ 

ھاوتابێت لھگھل بۆ بۆڕی مژین کھ  پێویست نییھدۆزینھوەی دزەکردن 
 مھرجھی الی خوارەوە:  ئھم دوو

بۆ گھڕاندنھوە بۆ تانکیھکھ ئھگھر مژین  بۆڕیھکھ بھ الی بھرھھمھکھ لێژدەبێتھوە .1
 نھمێنێت؛

 و 
ھھیھ لھ نزیکی پھمپی مژینھکھ لھ ژێرەوەی  یھک دەمھوانھی پشکنینتھنھا   .2

 لھ ناو تانکیھکھ). نھوەکدابھشکھرەکھ (و 

 "مژینی سھالمھت".ئھو بۆڕیھی کھوا ئھم مھرجانھی تێدا بێت پێی دەوترێت 

 .پێویستھبۆڕی مژین   بۆ، دۆزینھوەی دزەکردن بھدی نھیھن ئھگھر ئھم دوو مھرجھ 
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 دۆزینھوەی دزەکردنی بۆڕی مژین

دۆزینھوەی دزەکردنی بۆڕی بھ  پێویستھ،  “  نیھ مژینی سھالمھت  ئھگھر
 یھکێک لھم ڕێگایانھی خوارەوە ئھنجام بدەیت: 

 ساڵێک پێویستھ  3ھھموو   - پشکنینی توندوتوڵى ھێڵ  •
لھ ماوەی    SIRسھرجھم تۆمارە دروستھکانی   -  چاودێریکردنی مانگانھ •

 دووازدە مانگی رابردوو یان تۆماری چاودێری کردنی نێوانی 
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 پێویستھ چی بزانیت دەربارەی
 دۆزینھوەی دزەکردنی بۆڕی

 .بۆڕی مژین بکھیت وبۆڕی پھستێنراو  بزانھ چۆن جیاوازی نێوان  >
دۆزینھوەی دزەکردنی   دوو جۆریبۆڕی پھستێنراو پێویستھ  >

 ھھیھ.(کارەسات و ماوەیی) 
چھند   ئھگھر،   نیھبۆڕی مژین پێویستی بھ دۆزینھوەی دزەکردن  >

 ) مژینی سھالمھتمھرجێکی تێدابوو. (
کھ مژینی سھالمھت نیھ و پێش    بۆڕی مۆلیدە باری لھناکاو >

ی  13دانراوە کھ پێویستی بھ دۆزینھوەی دزەکردنھ تا   7/2007/ 24
. 2021تشرینی یھکھمی 
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 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی �🗸�
 ڕێگری کردن لھ ڕژان�🗸�
 ڕێگری کردنی زیادپڕبوون �🗸�
 پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان �🗸�
 دۆزینھوەی دزەکردن �🗸�

 دوواتر: 
 ئاگادارکردنھوە، دامھزراندنی نوێ، مۆتۆڕ 

 دابھشکھری سووتھمھنی 
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 ئاگادارکردنھوەی دامھزراندن
 ھھنگاویھ: 2ئاگاداری دامھزراندن پرۆسھیھکی 

، فۆرمێکی ئاگادارکردنھوەی پێش  پێش دامھزراندنڕۆژ  15 .1
 کرێی تانکی پێشکھش بکھ، و  ودامھزراندن  

، فۆرمی  دوای دانانی تانکیھک لھ دۆخی کارکردن ڕۆژ  15 .2
 . CN -1260ئاگادارکردنھوە پێشکھش بکھ، 

فۆرمھ جێگرەوەکانی سووتھمھنی پێویستھ پێشکھش بکرێن بۆ ئھو  
ی ئیسانۆل  %10 تانکیانھی سووتھمھنیھک لھخۆدەگرن کھ ڕێژەی

 بایۆدیزڵی تێدایھ. %20 یان
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 پێش بھکارخستنی تانکیھکھ
 دانانی بھرھھمھکھ لھ ناو تانکیھکھ بۆ جاری یھکھم: پێش

 پێویستھ تانکیھکان تۆمار بکرێن و کرێکھشی بدرێت.  .1
 پێویستھ ڕێگری کردن لھ ڕژان و زیادپڕبوون ئامادە بێت. .2

 کاتێک بھرھھمھکھ بۆ یھک جار دەخرێتھ ناو تانکیھکھ:
 دەست بھ دۆزینھوەی دزەکردن بکھ. .1
بھر لھ پشکنینی توندوتوڵى تانکی و ھێڵی دابھشکردنی سووتھمھنی ئھنجام بدە  .2

 .دەرکردنی سوتھمھنی
ڕەنگھ دەمھوانھی تھوافھ بھکارنھیھت بۆ ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون بۆ  .3

 دامھزرێنراوە. 2018تشرینی یھکھمی  13کھ دوای  USTسیستھمی نوێی 
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 ڕاپۆرتی ئھم گۆڕانکاریانھ بکھ
 بھ فھرمانگھ ڕابگھیھنرێت:  ڕۆژ 30لھ ماوەی ئھم گۆڕانکاریانھ لھ دۆخدا پێویستھ 

 گۆڕانکاری خاوەنداریھتی؛ •
 گۆڕانکاری ناونیشانی خاوەن یان بھکارخھر؛  •
 گۆڕانکاری لھ تانکی یان کھرەستھی بۆڕی یان ناوەڕۆکی تانکی؛ •
 گۆڕانکاری لھ خزمھتگوزاری (داخستن یان داخستنی کاتی) •
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 فۆرمی ئاگادارکردنھوە
 فۆرمی ئاگادارکردنھوە لھ سھر ماڵپھریماڵپھری فھرمانگھکھ بھردەستھ: •

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

 فۆرمی ئاگادارکردنھوە دەکرێت وەربگیرێت لھ: •

 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی 

William R. Snodgrass Tennessee Tower 

312  Rosa L. Parks Avenue ,12th Floor 

Nashville, Tennessee 37243 

 نووسینگھکھیی مھیدانی ژینگھی ناوچھیی. 8یان لھ ھھریھکێک لھ 
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 ھھموو دامھزراندنھ نوێیھکان پێویستیان ھھیھ بھ
 الوەکیراگری 

ی 24دانراو لھ دوای  گۆڕدراویو  نوێ تانکیھکان و بۆڕی پھستێنراویسھرجھم  •
پێویستھ دوو دیواری ھھبێت، یان شێوەی دووەمی لھخۆگرتنی  2007تھموزی 

 .دزەکردنی چاودێریکردنی نێوانیھھبێت لھگھڵ دۆزینھوەی 

  راگری الوەکی پێویستھ بۆ دابھشکھری سووتھمھنی مۆتۆڕی نوێی دامھزرێنراو لھ •
 . 2007ی تھموزی 24دوای 

پێویستھ راگری الوەکی ڕێگری بکات لھ ب�و بوونھوە بۆ ناو ژینگھ و ب�و بوونھوە  •
 لھخۆ بگرێت تا دەکرێت بدۆزرێتھوە و الببرێت.

 بۆڕی مژینی سھالمھت پێویستی بھ راگری الوەکی نیھ. •
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 راگری الوەکی لھ دامھزراندنی نوێدا

 
 

 چاڵھکانی راگری دابھشکھر کھ بۆڕی راگرتنی الوەکیان ھھیھ 
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 دابھشکھری سووتھمھنی ئۆتۆمبێل
 لھ ژێر راگری دابھشکھر:  •

 پێویستھ شلھی بھتوندی بھستراو بێت.  –
 بێت.پێویستھ لھگھڵ بھرھھم گونجاو  –
 پێویستھ ڕێگھ بھ پشکنینی بینراو بدات.  –

 پشکنیان بۆ بکرێت.وەرزیدابھشکھرەکان بھشێوەی  سھرجھمپێویستھ  •
 پشکنینھکان* ھھڵبگیرێت.  یاداشتێکیپێویستھ  •

 * فۆرمێکی ئھمھ دەکرێت لھ سھر ماڵپھریماڵپھری فھرمانگھکھ بھدەستبخرێت. 
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 دابھشکھرفۆرمی پشکنینی 

 

 ویالیھتی تێنیسی
 وەزارەتی ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان

 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی
William R.Snodgrass Tennessee Tower 

312 Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 
Nashville, Tennessee 37243 

 یاداشتی پشکنینی وەرزی دابھشکھر

 ڕێنماییھکان

داوای ئھوە ) f)(1(04.-01-18-0400ڕێسای . نجام بدرێتڕێساکانی تێنیسی بۆ تانکیھکانی عھمبارکردنی ژێرزەوی داوای پشکنینی بھ چاو دەکات کھ بھ شیوەی وەرزی بۆ گشت دابھشکھرەکانی پیترۆڵ ئھ
یاداشتێکی ئھم . مانگ جارێک ئھنجام بدرێت) 3(نی کھم سێ دەکات قھپاغی دابھشکھرەکھ بکرێتھوە و پشکنینی بینراو بۆ ب�و بوونھوەی پیترۆڵ ئھنجام بدرێت، لھوانھش دزەکردن و دڵۆپھکردن، بھ الیھ

 .یان بھکارخھرەکھ ھھڵبگیرێت/الیھن خاوەن ومانگ نیشان بدات، پێویستھ لھ ) 12(پشکنینانھ کھ بھ الیھنی کھم دوازدە 

 .داوای پشکنینی بینراو دەکات بۆ چاڵی دابھشکھر بۆ بوونی پیترۆڵ) g)(1(04.-01-18-0400ڕێسای 

 .ئھم فۆرمھ بھکاربھێنھبھکاربھێنھ بۆ تۆماركردنی ئھنجامھکانی پشکنینی بینراوبھشێوەی وەرزیی بۆ ھھر دابھشکھرێک لھ شوێنھکھ
 .ئاماژە بھ ساڵ بکھ کھ ئھم فۆرمھی تێدا بھکارھاتووە لھ شوێنی دابینکراو. ر شوێنێک پێویستھ فۆرمێکی جیاواز بھکاربێت بۆ ھھر بۆ ھھ

 .ئھگھر زیاتر لھ حھوت دابھشکھر لھم شوێنھ ھھبیت، دواوەی فۆرمھکھ بھکاربھێنھ. بھشی پێشھوەی ئھم فۆرمھ شوێنی بۆ حھوت دابھشکھر ھھیھ
 .ھێما لھ ستوون و ڕیزی پھیوەندیدار بکھ OKچ دزەکردن یان دڵۆپھکردن تێبینی نھکرێت، بھ ئھگھر ھی

 .ھھر بھرھھمێکی ناو چاڵی دابھشکھرەکھ البدە. ئھگھر دزەکردن یان دڵۆپھکردن تێبینیکرا، لھ ستوونی پھیوەندیدار دیاری بکھ و ئاماژە بھ کرداری ئھنجامدراو بکھ
ئھگھر ھیچ چاڵێکی لھخۆگرتنی دابھشکھر نھبێت، پێویستھ دزەکردن و دڵۆپھکردن ڕاپۆرت بکرێت . پێویست بگریتھ بھر بۆ چاککردنھوەی ھھر دزەکردن یان دڵۆپھکردنی تێبینیکراوپێویستھ ڕێکاری 

 06.و  05.-01-18-0400وەک ب�و بوونھوەی دڵنیاكراوە بھگوێرەى ڕێسای 
 .بۆ پشکنینی ویالیھت با بھردەست بێتمانگ ھھڵبگرە و  12دوایین پشکنینی 

UST زانیاری دامھزراوە 
 ناو

 ناونیشان

 #:ناسنامھی دامھزراوە

 :کۆدی کلیلی پۆستھ :شار

 ساڵ

 7# دابھشکھری 6# دابھشکھری 5# دابھشکھری 4# دابھشکھری 3# دابھشکھری 2# دابھشکھری 1# دابھشکھری ڕێکھوتی پشکنین
 دزەکردن دزەکردن باشھ باشھ

 کرداری ئھنجامدراو ئھگھر دزەکردن تێبینی بکرێت

 ی ئھو کھسھی پشکنینی ئھنجامداوە)کان(واژۆ

 دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ

 7# دابھشکھری 6# دابھشکھری 5# دابھشکھری 4# دابھشکھری 3# دابھشکھری 2# دابھشکھری 1# دابھشکھری ڕێکھوتی پشکنین
 دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن باشھ دزەکردن دزەکردن باشھ باشھ
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UDC )لھ ژێر لھخۆگرتنی دابھشکھر( 
 

 

لھ ژێر چاڵی 
 لھخۆگرتنی دابھشکھر 

 
دەمھوانھی 

 کاریگھری/بڕین
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UDC و گۆڕینی دابھشکھر 
• UDC  کھرەستھی بھستنھوە" دەگۆڕدرێن. وپێویستھ کاتێک دابھشکھر" 
 کھرەستھی بھستنھوە بریتیھ لھ کھرەستھی خوارەوە:  •

 دەمھوانھی کاریگھری/بڕین سیستھمی پھستێنراوە  –
 دەمھوانھی پشکنینی یھکخراو لھ سیستھمھکانی مژین –

 یھکخراودەمھوانھی پشکنینی 

 دەمھوانھی کاریگھری
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 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی �🗸�
 ڕێگری کردن لھ ڕژان �🗸�
 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون  �🗸�
 پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان  �🗸�
 دۆزینھوەی دزەکردن  �🗸�
ئاگادارکردنھوە، دامھزراندنی نوێ، و دابھشکھری سووتھمھنی  �🗸�

 ئۆتۆمبێل 
 دوواتر: 

TOS تۆماركردنھکان، و ب�و بوونھوە گومانلێکراوەکان ، ھھڵگرتنی 
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 )TOS( ئێستا کار ناکات
پێویستی بھ پێشکھشکردنی فۆرمی ئاگادارکردنھوەی ھھموارکراوە لھ ماوەی  •

 ڕۆژ ھھیھ.  30
دەستنیشانکردنی ب�و بوونھوەی ئھگھر تانکیھکان ئینجێک یان کھمتر شلھیان تێدا بێت ئھوا  –

 مانگانھ پێویست نیھ.
سیستھمی پاراستنی کاتۆدی (ئھگھر ھھبێت) پێویستھ بھ کارپێکراوی بمێنێتھوە کھ ئھمانھ   –

 دەگرێتھوە
 ساڵی. 3تازەترین دوو پشکنینی پاراستنی کاتۆدی  •
 ڕۆژی. 60سێ تازەترین خوێندنھوەی بگۆڕی تھزووی  •

گ بوو، پھمپھکان، ھێڵھکان و سھرپۆشھکان و کھرەستھی مان 3بۆ زیاتر لھ  TOSئھگھر  –
 یاریدەدەر پێویستھ بپارێزرێن.

ئینجی بھرھھمھکھ  1پێویستھ دۆزینھوەی ب�و بوونھوە ئھو کاتھ ئھنجام بدرێت کھ زیاتر لھ  –
 دەخرێتھ ناو تانکیھکھ.

لھ ماوەی کاتێک تانکیھکان دەکھونھوە کار فۆرمێکی ئاگادارکردنھوەی ھھموارکراو پێویستھ   –
 ڕۆژ پڕ بکرێتھوە، دیاریبکات کھوا تانکیھکان لھ ئێستادا لھکارن. 30
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 نیھئھمھ ھھڵگرتنی تۆمارەکان 
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 داواکاریھکانی ھھڵگرتنی تۆمار
 ئھم تۆمارانھ ھھڵبگریت: پێویستھ

 دزەکردنتۆمارەکانی دۆزینھوەی  .1
 تۆمارەکانی پاراستنی کاتۆدی .2
 تۆمارەکانی چاککردنھوە .3
 تۆمارەکانی داخستن .4
 تۆماری دامھزراندن و کرداریی .5
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 باشترین کرداری بھڕێوەبردن بۆ ھھڵگرتنی تۆمار

 

پارێزگاری کردن لھ 
بھڵگھنامھی پابھندبوون لھ 

ئھڵقھیی لھگھڵ  3ئاستێکی  
بھلوعھ/دابھشكھر دەکرێت 
دەسنیشانکردنی زانیاری بۆ  

 پشکنین ئاسانتر بکات.
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 کردارییھکان/تۆمارەکانی دامھزراندن
 ئھم تۆمارانھ بۆ ماوەی کارکردنی سیستھمھکھ ھھڵبگرە:

 .ئھنجامھکانی پشکنینی سھرەتایی توندوتوڵى تانکی/ھێڵ  .1
یان   بھ دامھزراندنی تانکی سھرجھم تۆمارە پھیوەستھکان  .2

 . بھرزکردنھوەی تانکی
 . چاککردنھوەکانی سیستھمسھرجھم تۆمارەکانی پھیوەست بھ  .3
ئھنجامھكانی پشکنینی توندوتوڵى تانکی/ھێڵ لھ دوای چاککردنھوەی   .4

 . CPسیستھمی 
 تۆمارەکانی چاککردنھوەی تانکی و بۆڕی سھرجھم  .5

 ویستھ بھ خاوەنی دواتری تانکیھکھ بدرێن******ئھم تۆمارانھ پێ
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 ئھم تۆمارانھی چاککردنھوەی خوارەوە بپارێزە
بھ درێژایی چاککردنھوەی تانکی و بۆڕی سھرجھم تۆمارەکانی  .1

 ھھڵبگرە.  USTماوەی کارکردنی سیستھمی 

تانکی بھ درێژایی   نوێکردنھوەیتانکی یان    ڕیزبھستیتۆمارەکانی   .2
 ھھڵبگرە. USTماوەی کارکردنی سیستھمی 
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 ھھڵگرتنی تۆماری دۆزینھوەی ب�و بوونھوە
 مانگی ئھنجامھکانی پشکنینی دزەکردن  12 .1
 ئھنجامھکانی پشکنینی سا�نھی پشکنینی دزەکردنی ھێڵ  .2
مانگی ئھنجامھکانی   12پشکنینی توندوتوڵى سا�نھی ھێڵ یان   .3

 چاودێریکردنی بۆڕی
پێویستھ ئھنجامھکانی پشکنینی توندوتوڵى ھێڵی مژینی سھالمھت بھ   .4

 ساڵ بھێلدرێتھوە.   3الیھنی کھم بۆ ماوەی 
،  سیستھمی پشکنینی دزەکردنتۆمارەکانی چاککردنھوەی سھرجھم  .5

رۆژی   لھ  ساڵ1خزمھتگوزاریھکان، یان چاککردنھوە  
 چاککردنھوەکھ ھھڵبگیردرێت. 
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 ھھڵگرتنی تۆماری پاراستنی کاتۆدی
 دوایین دوو پشکنینی پاراستنی کاتۆدی.  .1

 لھ الیھن پشکنھری پاراستنی کاتۆدی ئھنجام بدرێن) ساڵ جارێک 3ھھموو پێویستھ 

ووزە کاتێک تھزووی کارتێکراو  پشکنینی بگۆڕی  سێ  دوایین  .2
 بھکاردێت. 

 جارێک لھ الیھن خاوەنی تانکی یان بھکارخھرەوە ئھنجام بدرێن)  ڕۆژ 60ھھموو (پێویستھ ئھمانھ 
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 ھھڵگرتنی داخستنی ھھمیشھیی
نیشان دەدەن و   داخستنئھو تۆمارانھی کھ پابھندبوون بھ مھرجھکنی 

لھ تھواوکردنی  ساڵ  3پێویستھ ھھڵسھنگاندنی داخستن بۆ ماوەی 
 بھردەوامبێتلھ الیھن:

-  کھ سیستھمی   خاوەنی پێشووتر UST  ،یان داخستووە 
 - یان , خاوەنی ئێستا بۆ شوێنھکھ 
- فھرمانگھکھناردنی ئھم تۆمارانھ بۆ. 
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 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی �🗸�
 ڕێگریکردن لھ دزەکردن �🗸�
 ڕێگری کردن لھ زێدە پڕبوون �🗸�
 پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان �🗸�
 دۆزینھوەی دزەکردن  �🗸�
دابھشکھری سووتھمھنی  ئاگادارکردنھوە، دامھزراندنی نوێ، و �🗸�

 ئۆتۆمبێل 
🗸🗸TOS،و ھھڵگرتنی تۆمار ، 

 دوواتر: 
 نیشانھی سوور، بھرپرسیاریھتی دارایی، ب�و بوونھوە 
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 نیشانھ سورەکان

 
 

 مەگەیەنە
 بکات) T.C.A 68-215-106(eھەر گەیاندنێک پێشێلی 

 , 10,000$گەیاندن دەکرێت ببێتە ھۆی سزایەک تا 
T.C.A .68-215-121 

  Cالبردنی نیشانەی ڕێگە پێنەدراو جۆری 
 .تاوانە

 0945-532) 615(بکە بە ژمارە  USTپەیوەندی بە فەرمانگەی 

 ئەمانە مەکە
 پڕکردن

0000012 

لێرە بنووسە  
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 ...چھند وشھیھک دەربارەی گھیاندنھ نایاساییھکان
ئھو کاتھ ڕوو دەدات کھ گھیھنراوەکان بھ تانکیھکان دەگھیھنرێن کھ بھ  •

 سوور نیشانکراون. 

 گھیاندن   کۆمپانیایو  خاوەنی تانکیھکھپێشێلکاری  •

پۆلینی وێب بۆ ئاگادارکردنھوەی کۆمپانیاکانی گھیاندن لھو شوێنانھی   •
 نیشانھی سوور کراون. 

https//:www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage  -
tanks/ust/sites-under-delivery-prohibition.html 
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 دەربارە 

 وەزارەتی
 ژینگھ و

 چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان

 TBIکرتھ بکھ بۆ زانیاریھکانی | کارلی ترێنت : ئاگادارکردنھوەی ناوەراست و خۆرھھ�تی تێنیسی

 تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی
کردن لھ پھیامی فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی بریتیھ لھ پاراستنی تھندروستى و ژینگھی مرۆڤ لھ ڕێگھی ڕێگری 

 ب�و بوونھوەی پیترۆڵ لھ داھاتوودا لھ ژێرزەوی و چارەسھرکردنی پیسبوونی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی پیترۆڵی ئێستا

 پھیوەندی بھشداریکردنی خھڵک ڕێپێدان بوارەکانی پرۆگرام

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

 تانکی عھمبارگرتنی ژێرزەوی

 توێژینھوەی ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و روبارەکان

 TN.govبڕۆ سھر ماڵپھری 

 فۆرمھکان و ڕێنوێنی ئھو شوێنانھی قھدەغھن پھیوەندی و پێشھاتھکان

گھیھنراوی پیترۆڵ ئھو دامھزراوانھی لھم لیستھ دەردەکھون نابێت 
 .وەربگرن، و نابێت پیترۆڵ بفرۆشن

 مھگھیھنھ
 بکات T.C.A 68-215-106€ھھر گھیاندنێک پێشێلی

 , 10,000$گھیاندن دەکرێت ببێتھ ھۆی سزایھک تا 
T.C.A .68-215-121 

 البردنی نیشانھی ڕێگھ پێنھدراو
 .تاوانھ Cجۆری  

-532) 615( بکھ بھ ژمارە USTپھیوەندی بھ فھرمانگھی 
0945 

لێرە بنووسھ  

 زیاتر بخوێنھوە زیاتر بخوێنھوە
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 ڕاپۆرتکردنی ب�و بوونھوە
 

 پێویستھ سھرجھم ب�و بوونھوەیھکی گومانلێکراو یان دووپاتکراوەکان
 کاتژمێر بھ فھرمانگھکھ ڕابگھیھنرێت!   72لھ ماوەی 

 نموونھی ب�و بوونھوە گومانلێکراوەکان:
 ATGڕاپۆرتی مانگانھی شکست ھاتووی  •
 SIRڕاپۆرتی مانگانھی شکست ھاتووی  •
دوو ڕاپۆرتی کۆتایی پێ نھھاتووی بھدوای یھکی  •

SIR 
 0.2پشکنینی شکست خواردووی مانگانھی  •

ELLD 
 ئاگادارکردنھوەی نێوانیی تانکی  •

 بارودۆخی نائاسایی کارکردن

(چوونھژوورەوەی لھناکاوی ئاو، دەست 
 بھردابوونی ناڕێکخراو و ھتد) 

 0.1پشکنینی شکست خواردووی سا�نھی  •
ELLD  0.2مانگی  12(ئھگھر پشکنینی gph 

 بھردەست نھبێت)
 نھی شکست خواردووی ھێڵ* *پشکنینی سا� •

 بۆچی زۆر گرینگھ کھ ب�و بوونھوەی گومانلێکراو ڕاپۆرت بکرێت؟
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 بھرپرسیاریھتی دارایی
 

ـی تێنیسی ئھوە دیاری دەکات کھوا خاوەن یان بھکارخھر   USTڕێنماییھکانی  
. USTپێویستھ لھ ڕووی داراییھوە بھرپرسیار بێت لھ دزەکردن لھ سیستھمی 

 ئھمھ بھواتای: 

 پێویستھ بتوانیت پارەی تێچووی پاککردنھوەی پیسبوون بدەیت، و/یان بۆ .1
و/یان برینداری  قھرەبوو کردنھوەی الیھنھکانی سێیھم بۆ زیانی کھلوپھل  .2

 جھستھیی.

 تێچووی پاككردنھوەی ب�و بوونھوە دەکرێت

 بھرزبێت
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 یارمھتی بھردەستھ
تێنیسی پاڵپشتی دارایی ھھیھ بۆ پالپشتیکردن لھم تێچووانھ، بھ�م  

 خاوەنھکانی تانکی پێویستھ پارەی بھشێکی پاککردنھوەی  
 تێچووەکان بدەن. 

دەتھوێت کامھ بھشی تێچووەکان 
 بدەیت؟ 

 
 
 
 

 تێچووی پاککردنھوە 
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 عھمبارکردنی پیترۆڵی ژێرزەویپالپشتی داراییی تانکی 
 

تا تێچووی چارەسھری ب�و    USTداراییپاڵپشتی دارایی پالپشتی   • تانکیھکان  دامھزرا بۆ یارمھتیدانی خاوەنی 
 بوونھوە پیترۆڵ بدەن.

 پالپشتی داراییپاڵپشتی دارایی: •
 بۆ یھک تانکی یان ژوورۆچکھی تانکی) $125کرێی سا�نھی تانکی ( –
یھکی سھنتێک   – بیمھی ژینگھیی چوار  پیترۆڵی  ¢0.4(کرێی  بھرھھمی  گاڵۆنێکی  بۆ ھھر  گاڵۆن  یھک  بۆ   (

 ھاوردەکراو بۆ ناو تێنیسی و بھرھھمھ نھوتیھ دروستکراوەکان لھ تێنیسی

ملیۆن    1ملیۆن دۆالر ھاوکاری دەبھخشێت بۆ ب�و بوونھوە و تا    2پالپشتی داراییپالپشتھ داراییھکان بھ بری   •
 الریش بۆ زیانھکانی الیھنی سێیھم. دۆ

 ملیۆن دۆالری خھرجکردووە بۆ پاککردنھوە. 344تا ئھمڕۆ، پالپشتی داراییپالپشتھ داراییھکھ زیاتر لھ  •
 دۆالرە بۆ ھھر ڕووداوێک (ب�وبوونھوە). 20,000$ ئاستی لیستی پالپشتی دارایی ("لێداشکێنراو") •

بدەن بۆ تێچووی گونجاوی پھیوەست بھ پاککردنھوە و/یان یھکھم بڕی   20,000$ * خاوەنھکانی تانکی پێویستھ یھکھم بڕی
بۆ زیانھکان کھوا بھھۆی الیھنی سێیھم دروست بووە بھگوێرەی حوکمی بھخشراوی دادگا پێش ئھوەی بکرێت   $20,000

 یارمھتی لھ پالپشتی داراییپالپشتھ داراییھکھ وەربگیرێت. 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 دەسگھیشتن بھ پالپشتی داراییپالپشتھ داراییھکھ
 بۆ دەسگھیشتن بھم پالپشتی داراییھ:

 دیاری بکھیت و پارێزگاری لێ بکھیت شایستھبوونی پالپشتی داراییپێویستھ  .1
 ـیھک لھ الی فھرمانگھکھ.  USTتۆمارکردنی ھھر  •
 دامھزراوەیھک لھ کاتی خۆیدا.دانی ھھموو تێچووەکانی سا�نھی تانکی بۆ ھھر   •

پێویستھ لھ الیھن  شایستھی پالپشتی داراییلھ شوێنێکی   ب�و بوونھوەیھک .2
بھو واتایھی لھ کاتی ب�و   دارایی پالپشتھ داراییھکھ ڕووماڵ بکرێت.پالپشتی 

 بوونھوەکھ، پێویستھ خاوەنھکھ پابھندبوون نیشان بدات لھگھڵ: 
 USTپێکھاتھی جێبھجێکراوی  •
 داواکاریھکانی دۆزینھوەی دزەکردن  •
 داواکاری کرداریی  •
داواکاریھکانی ڕاپۆرتکردن (ڕاپۆرتکردنی ب�و بوونھوەیھک یان ب�و بوونھوەی گومانلێکراو بۆ   •

 کاتژمێر).  72ھ ماوەی فھرمانگھکھ ل

 خاوەنی تانکیھکان بھرپرسن لھ تێچووی دارایی 
 ب�و بوونھوە ڕووماڵ نھکراوی پالپشتی داراییپالپشتھ داراییھکھ!
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 ...کھمترین ئاست
شایستھی پالپشتی دارایی بێت، داواکاریھک بۆ  دامھزراوەیھکئھگھرچی ڕەنگھ 
لھ دامھزراوەکھ ڕەنگھ ڕەت بکرێتھوە ئھگھر دامھزراوەکھ   پاککردنھوەیھک 

 پابھندبوونی نھبوو بێت لھ کاتی ڕوودانی ب�و بوونھوەکھ. 
 ڕێگھ مھدە ئھمھت بھسھر بێت.

  

 



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 

 

 ...ڕووماڵی ئھمانھمان کردووە
 تانکی و بۆڕی 
 ڕێگری کردن لھ ڕژان 
 ڕێگری کردن لھ زیادپڕبوون 
  پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان 
 دۆزینھوەی دزەکردن 
 ئاگادارکردنھوە، دامھزراندنی نوێ، و دابھشکھری سووتھمھنی ئۆتۆمبێل 
 TOS،و ھھڵگرتنی تۆمار ، 
  بھرپرسیاریھتی دارایینیشانھی سوور و 

 دوواتر:



 

 

 
 

 !کاتی پشکنین



 

 
 وەزارەتی 

ژینگھ و چاکسازی  
   دارستانھکان و روبارەکان 
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4-56 

Clay 
4-14 

Pickett 
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 2020حوزەیرانی  1
 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی تێنیسی

 12th Floor, TN Tower نووسینگھی ناوەندیناونیشانی  نووسینگھی مھیدانی ژینگھیی
312 Rosa L. Parks Ave. 

Nashville, TN 37243 

6155320945 
 )فاکس( 6155320199
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Greene 
1-30 

Hawkins 
1-37 

Hancock 
1-34 

Sullivan 
1-82 

Carter 
1-10 

1-46 
Johnson 

Facility ID # Key 
5-190000 

 ناوچھ
 ھھرێم

 ژینگھیی
 مھیدانی

 نووسینگھ

 JOHNSONنووسینگھی مھیدانی شاری 
Region 1 - Washington County- 90 

2305 Silverdale Rd. 
Johnson City, TN 37601-2162 

)423 (854-5400 
)423 (854-5401 )Fax( 

Kevin Rice)...................854-5441( 
*Don Taylor).................5391-854( 
*Mark Braswell)............5459-854( 

Mitzie Berry).................854-5444( 
Margaret Greene)........854-5443( 

Heather Mott)...............854-5486( 
Dustin Turner)..............434-6625( 

 ناونیشانھکانی تری نووسینگھی ناوەندی*

 KNOXVILLEنووسینگھی مھیدانی 
Region 2 – Knox County- 47 
3711 Middlebrook Pike 

Knoxville, TN 37921-5602 
)865 (594-6035 

)865 (594-6105 )Fax( 

Holly Marlowe)................594-5448( 
Chris Lewis)...................594-5449( 
Todd Bixler)...................594-5455( 

Kyle Beverly)..................594-5454( 
Jessica De Hope)..........594-5508( 

Rick Huchison)..............594-5586( 
David Stone)..................594-2145( 

Killen Middleton)............594-5586( 
*Doug Cantrell)..............2145-594( 

 CHATTANOOGAنووسینگھی مھیدانی 
Region 3 – Hamilton County- 33 

1301 Riverfront Parkway, Suite #206 
Chattanooga, TN 37402 

)423 (634-5745 
)423 (634-6389 )Fax( 

Randy Slater).......................634-5737( 
Donene Beckett)..................634-5722( 

Nigel Luther)........................634-5760( 
Bruce Rohrbaugh)...............634-5850( 

Tonya Spence Casson)......634-5723( 
*Ricky Cathey).....................6024-634( 

 COOKEVILLEنووسینگھی مھیدانی 
Region 4 – Putnam County- 71 

1221 South Willow Ave. 
Cookeville, TN 38506 

)931 (520-6688 
)931 (432-6952 )Fax( 

Randy Slater).......................520-6669( 
Stacey Clark).......................520-6671( 
Sara Kenney).......................520-6662( 
Justin Evans).......................520-6670( 

 NASHVILLEنووسینگھی مھیدانی 
Region 6 – Davidson County- 19 

711 R. .S. Gass Blvd 
Nashville, TN-7000 

)615 (687-7000 
)615 (687-7078 )Fax( 

Rhonda Key)..................532-0989( 
Carrie Ancell).................532-0987( 

Robert Wilson)...............687-7093( 
Mark Brinton).................687-7096( 

Paige Ottenfeld).............253-3994( 
Ethan Ralph)..................687-7094( 
Jo McCrary)................…532-0123( 

Kim Kirk).................……532-0141( 
 Nashvilleدرێژەپێدەری نووسینگھی مھیدانی ** 

 COLUMBIAنووسینگھی مھیدانی 
Region 6 – Maury County- 60 

1421 Hampshire Pike 
Columbia, TN 38401 

)931 (380-3371 
)931 (380-3397 )Fax( 

Dale Robinson).................840-4145( 
Mark Mashburn)...............840-4146( 

Steve McMahan)..............840-4147( 

**John Wright)..................687-7089( 
Drew Storm)..................687-7095( 

Katrina Hunter)..............687-7086( 
Hannah Nodell).............253-3236( 

 JACKSONنووسینگھی مھیدانی 
Region 7  &8 – Maury County- 57 

1625 Hollywood Drive 
Jackson, TN 38305 

)731 (512-1300 
)731 (661-6283 )Fax( 

Ronda Johnson)................512-1342( 
Ben Rowsey).....................512-1344( 
Alan Dodge)......................512-1346( 

Jarrod Slaughter)..............512-1345( 

 MEMPHISنووسینگھی مھیدانی 
Region 9 – Shelby County- 79 

8383 Wolf Lake Drive 
Bartlett, TN 38133-4119 

)901 (371-3000 
)901 (371-3170 )Fax( 

Jeff Phillips)......................…371-3032( 
Roshanda Forsythe)...........371-3161( 

Kari Bouzeid).......................371-3124( 
Kevin Bruce)........................371-3037( 
David Groce).......................371-3036( 
Casey Norris)......................371-3034( 

Jonathan Wilson)................371-3030( 
Kyle Moore).........................578-3030( 

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html

	2 شکستهێنان لە پشکنینی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی پشکێنەری دزەکردنی هێڵ
	2 شکستهێنان لە پشکنینی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی پشکێنەری دزەکردنی هێڵ
	2 شکستهێنان لە پشکنینی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی پشکێنەری دزەکردنی هێڵ
	4 شکستهێنان لە پشکنینی پاراستنی کاتۆدیک
	5 شکستهێنان لە ڕاپۆرتكردنی بڵاوبوونەوەیەکی گومانلێکراو
	دەکرێت ئەم پێشێلکاریانە تێچوونی زۆربێت بۆتۆ...
	دەکرێت ئەم پێشێلکاریانە تێچوونی زۆربێت بۆتۆ...
	دەکرێت ئەم پێشێلکاریانە تێچوونی زۆربێت بۆتۆ...
	1 کامە کەرەستە لە دامەزراوەکەتدا هەیە.
	3 کەی پێویستە بکرێت،
	4 پێویستە چیت هەبێت بۆ  پشکنین.
	• كانزایی
	• ناکانزایی
	ئامێری ڕاگرتن
	• ئەم ئامێرانە بە شێوەیەکی ئاسایی گوزەری بەرھەمەکە دەوەستێنن کاتێک تانکیەکە 95% پڕە.
	• تەماشای خوارەوەی بۆڕی پڕکردن بکە بۆ بینینی بەشی ئەم  ئامێرە.
	• ئەوە دەبینیت کە هێڵێکی بڕینە لە بۆڕی پڕکردن (یان شێوەیەکی نیوە مانگی لە ناو بۆڕی پڕکردنت).
	سیستەمی گالڤانی ناکرێت ببینرێت.

	🗸تانکی و بۆڕی
	ڕێگری کردن لە ڕژان
	ڕێگری کردن لە ڕژان
	ڕێگری کردن لە ڕژان
	• پێویستە سەتڵی ڕژان دوور بێت لە ئاو، پیسی، پاشماوە یان ماددەی تر.
	• پێویستە قەپاغ لە سەر سەرجەم سەتڵەکان هەبێت و نابێت بەرکەوتنی لەگەڵ بەرزکەرەوە هەبێت.
	• مانگانە جارێک پشکنینی ڕێگری کردن لە ڕژانی ئەنجام بدە بۆ دۆزینەوەی نیشانەی تێکچوون، درز، یان کون.
	• پشکنینی سەتڵی ڕژان ئەنجام بدە
	• چاککردنەوەی سەتڵی ڕژان


	🗸تانکی و بۆڕی
	دوواتر:
	ڕێگری کردن لە زیادپڕبوون
	هیچ ڕێگایەکی ڕێگری کردن لە زیادپڕبوون نیە کە گشت كاتێك کار بکات...

	🗸ڕێگری کردنی زیادپڕبوون
	• بەشەکانی سیستەمەکانی UST کە بەرکەوتنیان لەگەڵ خاک و/یان ئاو هەیە پێویستە لە داخواردن بپارێزرێن.
	 بۆڕی سیفۆنی هەمەجۆری پۆڵا
	 بۆڕی سیفۆنی هەمەجۆری پۆڵا
	 بۆڕی سیفۆنی هەمەجۆری پۆڵا
	1. گاڵڤانی (ئەنۆدی بەرکەوتوو)
	3. جیاكردنەوە (بەستەرەوەی چەماوە)
	3. جیاكردنەوە (بەستەرەوەی چەماوە)
	3. جیاكردنەوە (بەستەرەوەی چەماوە)
	ئەنۆدەکان لە کارگە دەخرێنە سەر تانکی (بۆ نمونە سەر تانکی ®sti-P3) و دەکرێت بخرێنە سەر بۆڕی و پێکهاتەی تری کانزایی ژێرزەوی.
	بۆ سیستەمەکانی پاراستنی کاتۆدی تەزووی کارتێکر:

	1. پێویستە سیستەمەکانی پاراستنی کاتۆدی بەردەوام کار بکەن و سەرجەم تانکی ئاسنەکان  و  بۆڕیەکان بپارێزن کە پەیوەندیان بە زەمین، ئاوی ماوە یان شلەی تر بپارێزێت.
	3. پێویستە سیستەمەکانی پاراستنی کاتۆدی بپشکنرێن:
	a. هەموو سێ ساڵ جارێک
	b. تۆمارەکانی دوایین دوو پشکنینی پاراستنی کاتۆدیی هەڵبگرە.
	c. لە ماوەی 6 مانگ لە دامەزراندن
	d. لە ماوەی 6 مانگ لە چاککردنەوە
	4. پێویستە بگۆڕی تەزووی IC هەموو 60 ڕۆژێک پشکنینی بۆ بکرێت  و دوایین سێ پشکنینیش هەڵگبیرێن.



	 تانکی و بۆڕی
	 ڕێگری کردن لە ڕژان
	 ڕێگری کردن لە زیادپڕبوون
	 پارێزگاری کردن لە ژەنگهێنان
	دوواتر:
	دۆزینەوەی دزەکردن
	دۆزینەوەی دزەکردن
	دۆزینەوەی دزەکردن
	• گێچکردنی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی تانک
	• هاوتاکردنی لیستی ئاماریی
	• (پێویستە چاودێریکردنی ماوەیی لە سەر تانکی و بۆڕی پەستێنراوی دانراو لە دوای 24/7/2007 بەکاربێت(
	• گێچکردنی دەستی تانکی - دەگمەنترین ڕێگا
	• سەرجەم تانکیە دانراوەکان لە دوای  24ی تەموزی 2007 پێویستە دوو دیواریان هەبێت و چاودێریکردنی ماوەیی دۆزینەوەی بڵاو بوونەوە بەکاربێنن.
	• هەروەها ئەمە بە سەر تانکیەکانی مۆلیدەی لەناکاو جێبەجێ دەبن*.
	• پێویستە دۆزینەوەی دزەکردن هەموو 30 ڕۆژ جارێک ئەنجام بدرێن.
	• پێویستە تۆمارەکانی دۆزینەوەی دزەکردن بۆ لانی کەمی دوایین 12 مانگی لەدوای یەک هەلبگیردرێت.
	ATG سیستەمێکە پێکدێتلە هەستگەری دامەزراوی هەمیشەییکە زانیاری وەک ئاستی بەرهەم و پلەی گەرمی کۆ دەکاتەوە، وئامێریكی ئەلیکترۆنی لەشوێنەکەدا کە گۆڕانکاریەکانی ئاستی بەرهەم هەژمار دەکات دەکرێت لێچوونەکان دەستنیشان بکات. پێویستە ئامێرە ئەلیکترۆنیەکە ئاگادار...
	ATG سیستەمێکە پێکدێتلە هەستگەری دامەزراوی هەمیشەییکە زانیاری وەک ئاستی بەرهەم و پلەی گەرمی کۆ دەکاتەوە، وئامێریكی ئەلیکترۆنی لەشوێنەکەدا کە گۆڕانکاریەکانی ئاستی بەرهەم هەژمار دەکات دەکرێت لێچوونەکان دەستنیشان بکات. پێویستە ئامێرە ئەلیکترۆنیەکە ئاگادار...
	ئەمە قەبارەی دزەکردنی مانگانەیە کە پێویستە ATG بتوانێت بیدۆزێتەوە:

	پێویستە چی بکەیت:
	چەندین ڕێگا هەن:

	پێویستە چی بکەیت:
	• ئەنجامەکانی SIR تەنها بۆ دۆزینەوەی دزەکردنی مانگانە بۆ تانکی و بۆڕی جێبەجێ دەبن.

	پێویستە ئەمانەت هەبێت:
	پێویستە چی بکەیت:

	🗸تانکی و بۆڕی
	🗸ڕێگری کردنی زیادپڕبوون
	🗸 دۆزینەوەی دزەکردنی تانکی
	دۆزینەوەی دزەکردنی بۆڕی
	دۆزینەوەی دزەکردنی بۆڕی
	دۆزینەوەی دزەکردنی بۆڕی
	• پەستێنراو - پەمپەکە دەکەوێتە تانکیەکە و لەژێر پەستان پاڵ بە سووتەمەنیەوە دەنێت بۆ دابەشکردن.
	• مژین - پەمپەکە سووتەمەنی لە تانکیەکە هەڵدەکێشێت.
	پێویستە بۆڕی پەستێنراو دوو جۆری لە دۆزینەوەی دزەکردن هەبێت:
	• ئەنجامەکانی پشکنینی ALLD پێویستە لانیکەم جارێک  لە سالێکدا هەڵبگیرێن.
	• دەتوانن دزەکردنی زۆری 3.0 gph تێبینی بکەن، هەروەها پشکنینی هێڵی ماوەیی 0.2 gph و 0.1 gph ئەنجام بدەن کاتێک بە دروستی پرۆگرامکراون.
	• پەیوەندی کردن بە ئامێری ئەلیکترۆنی ATG لە دامەزراوەکە.
	• پێویستە ELLDیەکان پرۆگرام بکرێن بۆ ئەوەی پەمپی ژێرئاو بکوژێننەوە هەر کاتێک دزەکردنی زۆری هێل بەدیکرا.
	• شێوەیەکی دۆزینەوەی دزەکردنی ماوەیی بۆڕی
	• پەستان بەکاردەهێنێت بۆ دەستنیشانکردنی ئەگەری هەبوونی دزەکردن لە هێڵەکەدا
	• پەستان بەکاردەهێنێت بۆ دەستنیشانکردنی ئەگەری هەبوونی دزەکردن لە هێڵەکەدا
	• پەستان بەکاردەهێنێت بۆ دەستنیشانکردنی ئەگەری هەبوونی دزەکردن لە هێڵەکەدا
	• پێویستە ساڵانە لە لایەن پشکنەری ڕێپێدراوی هێڵ ئەنجام بدرێت.
	• ئەم شێوازەی پشکنین پێویستی بەوەیە هێڵەكان لە خزمەتگوزاری دەربکرێن لە ماوەى پشکنینەکە.
	• ئەم شێوازەی پشکنین پێویستی بەوەیە هێڵەكان لە خزمەتگوزاری دەربکرێن لە ماوەى پشکنینەکە.
	• ئەم شێوازەی پشکنین پێویستی بەوەیە هێڵەكان لە خزمەتگوزاری دەربکرێن لە ماوەى پشکنینەکە.
	• شێوەیەک بۆ دۆزینەوەی دزەکردنی ماوەیی بۆڕی
	• پێویستە لەگەڵ ALLD بەکاربێت.
	پێویستە چی بکەیت:
	دۆزینەوەی دزەکردن پێویست نییە بۆ بۆڕی مژین کە هاوتابێت لەگەل ئەم دوو مەرجەی لای خوارەوە:
	و
	ئەو بۆڕیەی کەوا ئەم مەرجانەی تێدا بێت پێی دەوترێت "مژینی سەلامەت".
	> بزانە چۆن جیاوازی نێوان بۆڕی پەستێنراو و بۆڕی مژین بکەیت.



	🗸تانکی و بۆڕی
	🗸ڕێگری کردنی زیادپڕبوون
	🗸 دۆزینەوەی دزەکردن
	ئاگادارکردنەوە، دامەزراندنی نوێ، مۆتۆڕ
	ئاگاداری دامەزراندن پرۆسەیەکی 2 هەنگاویە:
	ئەم گۆڕانکاریانە لە دۆخدا پێویستە لە ماوەی 30 ڕۆژ بە فەرمانگە ڕابگەیەنرێت:
	• گۆڕانکاری ناونیشانی خاوەن یان بەکارخەر؛
	• گۆڕانکاری لە خزمەتگوزاری (داخستن یان داخستنی کاتی)
	• گۆڕانکاری لە خزمەتگوزاری (داخستن یان داخستنی کاتی)
	• گۆڕانکاری لە خزمەتگوزاری (داخستن یان داخستنی کاتی)
	• لە ژێر راگری دابەشکەر:
	• پێویستە سەرجەم دابەشکەرەکان بەشێوەی وەرزیپشکنیان بۆ بکرێت.
	• UDC پێویستە کاتێک دابەشکەر و "کەرەستەی بەستنەوە" دەگۆڕدرێن.
	• کەرەستەی بەستنەوە بریتیە لە کەرەستەی خوارەوە:
	🗸 ڕێگری کردن لە زیادپڕبوون
	🗸 دۆزینەوەی دزەکردن
	دوواتر:
	پێویستە ئەم تۆمارانە هەڵبگریت:
	2. تۆمارەکانی پاراستنی کاتۆدی
	4. تۆمارەکانی داخستن
	1. ئەنجامەکانی پشکنینی سەرەتایی توندوتوڵى تانکی/هێڵ.
	3. سەرجەم تۆمارەکانی پەیوەست بە چاککردنەوەکانی سیستەم.

	2. تۆمارەکانی ڕیزبەستی تانکی یان نوێکردنەوەی تانکی بە درێژایی ماوەی کارکردنی سیستەمی UST هەڵبگرە.
	4. پێویستە ئەنجامەکانی پشکنینی توندوتوڵى هێڵی مژینی سەلامەت بە لایەنی کەم بۆ ماوەی 3 ساڵ بهێلدرێتەوە.
	4. پێویستە ئەنجامەکانی پشکنینی توندوتوڵى هێڵی مژینی سەلامەت بە لایەنی کەم بۆ ماوەی 3 ساڵ بهێلدرێتەوە.
	4. پێویستە ئەنجامەکانی پشکنینی توندوتوڵى هێڵی مژینی سەلامەت بە لایەنی کەم بۆ ماوەی 3 ساڵ بهێلدرێتەوە.
	1. دوایین دوو پشکنینی پاراستنی کاتۆدی.
	2. دوایین سێ  پشکنینی بگۆڕی ووزە کاتێک تەزووی کارتێکراو بەکاردێت.
	ئەو تۆمارانەی کە پابەندبوون بە مەرجەکنی داخستن نیشان دەدەن و پێویستە هەڵسەنگاندنی داخستن بۆ ماوەی 3 ساڵ لە تەواوکردنی بەردەوامبێتلە لایەن:
	(-خاوەنی ئێستا بۆ شوێنەکە, یان
	🗸تانکی و بۆڕی
	🗸ڕێگری کردن لە زێدە پڕبوون
	🗸 دۆزینەوەی دزەکردن
	🗸TOS، و هەڵگرتنی تۆمار،
	نیشانەی سوور، بەرپرسیاریەتی دارایی، بڵاو بوونەوە
	نیشانەی سوور، بەرپرسیاریەتی دارایی، بڵاو بوونەوە
	نیشانەی سوور، بەرپرسیاریەتی دارایی، بڵاو بوونەوە
	• ئەو کاتە ڕوو دەدات کە گەیەنراوەکان بە تانکیەکان دەگەیەنرێن کە بە سوور نیشانکراون.
	• پۆلینی وێب بۆ ئاگادارکردنەوەی کۆمپانیاکانی گەیاندن لەو شوێنانەی نیشانەی سوور کراون.
	• پۆلینی وێب بۆ ئاگادارکردنەوەی کۆمپانیاکانی گەیاندن لەو شوێنانەی نیشانەی سوور کراون.
	• پۆلینی وێب بۆ ئاگادارکردنەوەی کۆمپانیاکانی گەیاندن لەو شوێنانەی نیشانەی سوور کراون.



	پێویستە سەرجەم بڵاو بوونەوەیەکی گومانلێکراو یان دووپاتکراوەکان لە ماوەی 72 کاتژمێر بە فەرمانگەکە ڕابگەیەنرێت!
	2. قەرەبوو کردنەوەی لایەنەکانی سێیەم بۆ زیانی کەلوپەل و/یان برینداری جەستەیی.
	تێنیسی پاڵپشتی دارایی هەیە بۆ پالپشتیکردن لەم تێچووانە، بەڵام خاوەنەکانی تانکی پێویستە پارەی بەشێکی پاککردنەوەی  تێچووەکان بدەن.
	بۆ دەسگەیشتن بەم پالپشتی داراییە:

	ئەگەرچی ڕەنگە دامەزراوەیەک شایستەی پالپشتی دارایی بێت، داواکاریەک بۆ پاککردنەوەیەک لە دامەزراوەکە ڕەنگە ڕەت بکرێتەوە ئەگەر دامەزراوەکە پابەندبوونی نەبوو بێت لە کاتی ڕوودانی بڵاو بوونەوەکە.
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