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تمهيـد:
ذغرخذو انكشاجاخ ٔ ٔسػ ذصهٛح انغٛاساخ غاص األعرٛه ٍٛنهقؽغ أٔ انهحاو أٔ ذغخٍٛ
انصفائح انًؼذَٛح فْٛ ٙكم انًشكثح أٔ ف ٙكاذى صٕخ انؼادو أٔ غٛشِ.
ٚغرؼًم تؼط يغرخذيٗ غاص األعرٛه ٍٛيٕنذاخ غاصٚح صغٛشج يغ انكشتٛذ تذال يٍ
إعؽٕاَاخ انغاص انًعغٕغ ،حٛث ذشكم ْزِ انًؼذاخ تذٔسْا يخاؼش يحرًهّ يا نى ذرثغ
إحرٛاؼاخ انغاليح انرانٛح-:
إرشــادات:
ٚ .1جة أٌ ال ٚرجأص أقصٗ ٔصٌ ٔحجى يٍ انكشتٛذ نشحُح ٔاحذج يٕاصفاخ انصاَغ،
ٔػــادج فإٌ يٕنذاخ ذغزٚح انكشتٛذ ٚجة أٌ ذكٌٕ راخ يؼذل  62.4نرش /عاػح /كغ أٔ 1
قذو يكؼة /عاػح /سؼم يٍ انكشتٛذ انًؽهٕب نشحُح ٔاحذج.
ٚ .2جة ذٕفٛش صًاياخ ذخفٛف (ذُفٛظ) نغشف انرٕنٛذ ٔأٌ ٚرى ظثؽٓا نرفرح ػُذ ظغػ ال
ٚرجأص  1كغ /عى ،)psi 15( 2كًــا ٚجة ذٕفٛش ػذاد يُاعة نقٛاط انعغػ ،إظافــح
إنٗ أٌ صًاياخ انرخفٛف ٚجة أٌ ذغًح تإخرثاسْا ف ٙأ٘ ٔقدٔ ،أٌ ذكٌٕ جًٛغ
ذٕصٛالخ األَاتٛة ف ٙحانح جٛذج.
ٚ .3جة ذضٔٚذ كم يٕنذ تأَثٕب ذٕٓٚح يٍ صًاو ذخفٛف انعغػ إنٗ خاسج ٔسشح انؼًم.
ٚ .4جة أٌ ال ذغرخذو انًٕنذاخ انُقانح فَ ٙؽاق  3أيراس يٍ يٕاد قاتهح نإلحرشاق.
ٚ .5جة أٌ ال ذغرخذو انًٕنذاخ انُقانح ف ٙغشف ٚكٌٕ إسذفاع عقفٓا أقم يٍ  3أيراس.
ٚ .6جة أٌ ٚرى شحٍ ٔذُظٛف انًٕنذاخ كهًا كاٌ رنك ػًهٛا أثُاء /ف ٙظٕء انُٓاس نرجُة
ذؼشض انغاصاخ انقاتهح نإلشرؼال نًصذس إشرؼال.
 .7ػُذيا ال ذكٌٕ انًٕنذاخ انُقانح ف ٙحانح إعرؼًال فإَٓا ٚجة أٌ ال ذكٌٕ ف ٙغشف
ٚغرخذو فٓٛا انهٓة انًكشٕف كًا ٚجة أٌ ذكٌٕ غشف انرخض ٍٚجٛذج انرٕٓٚح.
ٚ .8جة ٔظغ انًٕنذاخ انُقانح ػهٗ تؼذ آيٍ يٍ يٕقغ انهحاو نرجُة ذؼشٚعٓا نهششس أٔ
انهٓة أٔ انرغخ ٍٛانضائذ يٍ انًٕاد ٔانؼًهٛاخ انحشاسٚح.
ٚ .9جة أٌ ذكٌٕ غشف يٛاِ انًٕنذ يًهٕءج إنٗ انًغرٕٖ انًؽهٕب.
ٚ .10جة أٌ ٚكٌٕ كشتٛذ انكانغٕٛو يحفٕظا ف ٙيغهف يؼذًَُٚ ٙغ َفار انٕٓاء ٔانًٛاِ .كًــا
ٚجة أٌ ٚكٌٕ انًغهف يؼهًا تصٕسج ٔاظحح ذشٛش إنٗ "كشتٛذ كانغٕٛو  -خؽش إرا كاٌ
سؼثا".
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ٚ .11جٕص ذخض ٍٚكًٛح يٍ كشتٛذ انكانغٕٛو ال ذرجأص  250كغ داخهٛا ف ٙأياكٍ جافح ػاصنح
نهًٛاِ ٔجٛذج انرٕٓٚح.
 .12ال ٚجٕص ذصشٚف خهٛػ تقاٚا انكشتٛذ  -انًٛاِ يٍ انًٕنذ إنٗ أَاتٛة انًجاس٘.
ٚ .13جة ػذو إعرخذاو انحذٚذ أٔ أٚح أدٔاخ حذٚذٚح أخشٖ ف ٙذٕصٚغ انشحُح.
 .14قثم إجشاء ػًهٛاخ ذصهٛح نهًٕنذ يرعًُح نحايا أٔ أػًاال حشاسٚح أخشٖ ٔانر ٙذُرج
يصذسا نإلشرؼال فإَّ ٚجة إصانح شحُح انكشتٛذ ذًاياٚ .جــة ذفشٚغ غاص األعرٛه ٍٛيٍ
انًٕنذ تٕاعؽح غًش ْٛكم انًٕنذ ذًايا تانًٛاِ كًا ٚجة فصم انًٕنذ يٍ انُظاو األَثٕت.ٙ

2064244

رقم اإلصدار2 :

2270160

تاريخ اإلصدار :أبريل 2010

الصفحة2/2:

