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 تقديم
 

ة في                  ات الزراعي دات اآلف ان آلالت رش مبي ال توجد معایير قياسية للجودة واألم
ة     ة والزراع ة األغذی ي منظم اء ف دول األعض ل ال ای (FAO)آ ا أن المع ير ، آم

ر م                   وع من اآلالت، یكون في أغلب األحوال غي  ناسب الدولية الموجودة لهذا الن
ن   ر م دول لكثي ذه ال د . ه ف وق م عك ة   قس ة الزراعي دمات الهندس  (AGSE)خ

ام  ب ذ ع ة من ة والزراع ة األغذی ة  1995منظم داد خطوط توجيهي ى إع دف عل به
 .دامالرش األآثر شيوعًا في االستخ آالت تحسين أمان وآفاءة أنواع

 
ة،  وط التوجيهي تند الخط ن وتس ادرة م أن   الص ة بش ة والزراع ة األغذی منظم

ة واألور           ة،    والمعایير القياسية، على ما هو موجود من المعایير الدولي ة والمحلي بي
ى المراجع المنشورة ة . باإلضافة إل ة المتعمق ى المعرف د أیضًا عل ا تعتم ا أنه آم

راء ل  الواسعة خبرةالو ين بال   ،لخب ة      ،مشروع  المعين ایير الدولي ، آلالت الرش   بالمع
الم           ،.وآذلك  على خبرة المؤلفين في مجال استخدام وتطبيق مبيدات اآلفات في الع
 .النامي

 
ایو   ي م وط     1997وف ن الخط ى م دارات األول ر اإلص ى نش ة عل ت الموافق ، تم

دات         ق مبي زة تطبي ن أجه ة ع ة والزراع ة األغذی دتها منظم ي أع ة الت التوجيهي
ات  دات   اآلف االت مواصفات مبي ي مج ة ف راء المنظم ن خب ة م طة مجموع بواس

دأ      بقة عن    "اآلفات، ومتطلبات التسجيل ومعایير التطبيق، وعلى مب ة المس الموافق
م ال         "عل ي مج ة ف ة والزراع ة األغذی راء منظم ة خب ة مجموع ذلك موافق ، وآ

 .الهندسة الزراعية
 

ى من   وع هو النسخة المنقحة األول ذا المطب د ه ة، وُیع لة الخطوط التوجيهي  سلس
اء،        دول األعض ن ال ي وردت م ات الت ات والمقترح من التعليق ي تتض الت

ذ       دثت من ي ح دة الت ة الجدی ورات الدولي ن   . 1997والتط ان م د مجموعت وتوج
ية آلالت  ات األساس ى من المتطلب د األدن ى تغطي الح ة، األول الخطوط التوجيهي

ا   الرش، والثانية تغطي معایير أآثر دقة و      اليب إجراء االختب د مدى   راتأس  لتحدی
 .التطابق مع هذه المعایير القياسية
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 الحد األدنى للمتطلبات

 
ات             مهیتمثل أحد األهداف ال    ى للمتطلب ة الخاصة بالحد األدن مة للخطوط التوجيهي

االت األخرى لكي تضمن أن آالت                  ة والزراعة والوآ في مساعدة منظمة األغذی
و         تم شراؤها تك ي ی ة    الرش الت ائمين باستخدامها وللبيئ ة للق یضًا ذات  أ و،ن مأمون

ة             ًا دورًا       . آفاءة وتتحمل طویًال تحت ظروف التشغيل العملي ویلعب السعر دائم
راء   ة ش ي حال ى ف ه ینبغي حت رش، إال أن زة ال راء أجه رار ش اذ ق د اتخ ًا عن هام

ایير األم                      ى لمع ا الحد األدن ق عليه زة أن ینطب ذه األجه واع من ه ان أرخص األن
 .والتحمل

 
دت          ي أع ات الت دنيا للمتطلب ة والزراعة      وهذه الحدود ال ة األغذی ، تأخذ في     ها منظم

ا مع           اسوآالت الرش الموجودة فعًال في األ      اعتبارها ر منه ق، والتي یتوافق الكثي
دول األعضاء     هو  وعلى ذلك فقد أصبح الهدف الرئيسي      .هذه المتطلبات   حث ال

تخلص من آالت الرش دون           على تطبيق هذه المتطلبات على ا      لفور، والبدء في ال
ى               الالمستوى القياسي وغير     ة تختفي عل ة، وفي النهای مأمونة من أسواقها المحلي

 .المستوى العالمي
 

ات األساسية في             ى للمتطلب وقد تم عرض الخطوط التوجيهية الخاصة بالحد األدن
ل ا  رش، مث زة ال ة ألجه ات المختلف ي المجموع لة تغط دات منفص واع مجل ألن

ة     رش المحمول ن آالت ال ية م غيلها  (الرئيس ائم بتش طة الق منة ) بواس آالت متض
رش  ات    ئذات المجزال طة مرآب ورة بواس ة والمقط دوارة والمحمول  ات ال

 .، وأنواع أخرى)جرارات(
 

 اتإجراء االختبارأساليب  المعايير القياسية و بشأنخطوط توجيهية
 

ي متطلبا     ر ف ة أآث وط التوجيهي ذه الخط ى      ه د األدن ة بالح ك الخاص ن تل ا ع ته
ة الرش                   ة آلل ر دق ان أآث ا تعطي مستویات أم ذه    . للمتطلبات حيث أنه وتشتمل ه
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ة        الخطوط التوجيهية للمعایير القياسية على مواصفات ومتطلبات ُمفصلة، ومدعم
ة          ة األغذی ایير منظم ع مع ا م دى تطابقه اس م ارات لقي راء االختب اليب إج بأس

واع ال  ة لألن واء    والزراع ة س ات الزراعي دات اآلف ن آالت رش مبي ية م رئيس
ة والزراعة            ة األغذی وتعكس  . الُمصنعة أو المستخدمة في الدول األعضاء لمنظم

ة      ية الدولي ایير القياس ة، والمع نيع الحالي اليب التص ية أس ایير القياس ذه المع ه
ة رىوالمحلي ذه     األخ ي ه ة ف روف الحقلي ي تحت الظ ع العمل ا تعكس الواق ، آم

 .لدولا
 

ایير       بوتهدف الخطوط التوجيهية الخاصة      ات، والمع ى للمتطلب كل من الحد األدن
ي ومن     للصنعين والحكومات بنظام ضمان        القياسية إلى تزوید المُ    . ظمتجودة عمل

ا                         دخل به ي ت نمط والسرعة الت دول األعضاء أن تحدد ال ة من ال ویمكن لكل دول
بيق على المستوى القطري، وضمن      إلى حيز التط  تي تعنيها   الخطوط التوجيهية ال  

 .  عندما یكون ذلك مناسبًاهاتشریعات
 
 :آما یليأخرى  خطوط توجيهية  على الكاملة السلسلةشتملوت
 

راءات  أن إج ة بش وط توجيهي ار   خط هادات واختب جيل واصدار الش زةاتس  ألجه
  لتطبيق مبيدات اآلفات الزراعية؛الجدیدة

 
از    رض بإیج ة تع وط التوجيهي ذه الخط ات    ه ن للحكوم افية یمك ة إض  طریق

ق                      ات، عن طری دات اآلف د التعامل مع مبي ان عن ات األم ق متطلب بواسطتها تطبي
ر أو     ل القط واء الُمصنعة داخ ات س دات اآلف ق مبي زة تطبي ودة ألجه ة الج مراقب

توردة نعين   . المس زم الُمص ة ُیل ریعات الوطني من التش ب ض ال مطل وبإدخ
ميًا وا رس أن یعلن ية والمستوردین ب ایير القياس ي بالمع زتهم تف  أن مواصفات أجه

دریجيًا من آالت الرش دون المستوى          لألمان والتحمل، یكون من الممكن الحد ت
 .القياسي وفي النهایة استبعادها من األسواق تمامًا

 
رش        هادات آلالت ال دار الش ار وإص رامج اختب يم ب أن تنظ ة بش وط توجيهي خط

 ؛دات اآلفات الزراعيةها في تطبيق مبيخدامالجاري است
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؛

 
تخدمة       رش المس هادات آلالت ال دار الش ارات وإص وع االختب ذا المطب ى ه یغط

ة  المزارع التجاری ات ب دات اآلف ق مبي ي تطبي ًا ف وط . حالي ذه الخط ز ه وترآ
اج المحاصيل         ات في إنت دات اآلف التوجيهية على الحاجة الماسة عند استخدام مبي

وم        في آثير من البلدان، إلى ما یضمن       ة، تق زة مأمون ا بواسطة أجه  القيام بتطبيقه
رة   . بوظائفها على الوجه األآمل  وینطبق هذا األمر على آل من آالت الرش الكبي

ة                 تانية وأیضًا آالت الرش المحمول ة والبس المستخدمة في رش المحاصيل الحقلي
 .بواسطة القائم بتشغيلها

 
دریب و            رامج الت ل ب نح الشهادات      خطوط توجيهية بشأن تنظيم وتفعي إجراءات م

 ؛للقائمين بتشغيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات
  

ؤالء     هادات له نح الش ار وم دریب واختب رامج ت ة بب وط التوجيهي ذه الخط تم ه ته
ات،         ى أفضل      هألن  الذین یقومون فعًال بتشغيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلف الت آ حت

في  وهى مكن تقدیرها  ال یًاالرش في تصميمها وصيانتها یمكن أن تحدث أضرار 
 .من شأن هذه الخطوط التوجيهيةأال نقلل ماهر ومن ثم ینبغي الغير   العامليدیأ

 
ق       اوهناك آتيبان آخر  ان تطبي ذه السلسلة یغطي ة ضمن ه ن من الخطوط التوجيهي

ة، وآالت رش        آمبيدات اآلفات باستخدام الطائرات، و      الت رش المحاصيل الحقلي
 :هما الشجيرات،األشجار ومحاصيل 

 
 خطوط توجيهية بشأن الممارسة الصحيحة للتطبيق الجوى لمبيدات اآلفات

 .خطوط توجيهية بشأن الممارسة الصحيحة للتطبيق األرضي لمبيدات اآلفات
 
ائمين   ِعُأ ل الق اد لك ة واإلرش اعدة العملي دیم المس ة لتق ذه الخطوط التوجيهي دت ه

ذ     اج الغ ات إنت ي عملي ات ف دات اآلف تخدام مبي يل اء وباس ي  محاص اف أو ف األلي
ة رامج الصحة العام رش األرضي  . ب ية لل ق الرئيس اليب التطبي ى تغطي أس وه

 .يوالجو
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 مقدمة
 

دف ذهته نعة      ه ات الُمص زارعين والجه د الم ى تزوي ة إل وط التوجيهي  الخط
ية  اوالهيئ ع اآلالت الرئيس ت لجمي ى وثاب ودة عمل ام ضمان للج ة بنظ ت الحكومي

ام    موردة إلى أو مصنعة فى التلرش المحاصيل سواء آانت هذه اآل      الم الن  .يالع
ال    غيل وس ائم بالتش ان الق ة خاصة ألم ه عناي م توجي ةوت ى ،مة البيئ افة إل  باإلض

 .إدخال اختبارات التحمل والمتانة أينما ينطوى األمر على األمان
 

زة  ية من أجه واع الرئيس ة األن ذه الخطوط التوجيهي د األول من ه ويغطى المجل
 آالت الرش الظهرية يدوية      وهى )المحمولة بواسطة القائم بتشغيلها   (الرش النقالة   

ورات ا  ة وموت غيل برافع الهواء ال  التش رش ب ة وآالت ال رش الظهري غوطمل  ،ض
وائى      دفع اله ل بال ى تعم رش الت اتنا(وآالت ال رذاذفخ رش ذات ،) ال  وآالت ال

ات      ال أما آالت    .المجزئات الدوارة  ي   رش المحمولة أو المقطورة بواسطة مرآب  الت
اتين    ي رش البس تخدمة ف ذلك المس ة وآ ي رش المحاصيل الحقلي تخدم ف تم تس  في

ى  ا ف انى تغطيته د الث ايير المجل ى       للمع د عل ذا المجل ن ه زء م ل ج وى آ  ويحت
د          لالمواصفات   ارات لتحدي اليب إجراء االختب كل نوع من اآلالت، وسلسلة من أس

 .مة لالختبار تفى بهذه المواصفاتما إذا آانت اآللة المقدَّ
 

ة واألور    ايير الدولي ى المع ارات عل فات واالختب تند المواص ة  ووتس ة والقطري بي
ًا  ال ة حالي ورة   قائم ع المنش ى المراج رىوعل ى     .األخ ًا عل تند أيض ا تس ا أنه  آم

ة ةالمعرف رة المتعمق عة والخب راء المعي  ب  الواس رش للخب ايير آالت ال ين نمع
راء والمُ  ن الخب تخدمة م ات المس ى المعلوم روع وعل دوليين، بالمش نعين ال ص

دات             ق مبي ات فى   وآذلك على خبرة المؤلفين فى مجال استخدام وتطبي الم   اآلف الع
 . يالنام
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 لمواصفاتل النسقينموذج ال
  

ق تم وضع صي  Modular(يغة البيانات المتعلقة بالمواصفات فى شكل نموذج نس
 format)ذي عت    ال ة وض اس لوثيق ؤلفين آأس ائه الم ام بإنش ة األها ق ة غذي منظم

لشراء  لكى تسترشد بها وترشد الوآاالت األخرى التى تقوم با        ) FAO(عة  اوالزر
ة         : عند اختيار آالت رش المحاصيل     ة األغذي ة األساسية لمنظم الخطوط التوجيهي

ة  ة   )FAOوالزراع ة، يوني ات الزراعي دات اآلف ار آالت رش مبي أن اختي  بش
1995. 

)

 
 يمكن   آل وحدة عيارية ترتبط بمكون رئيسى أو مجموعة وظيفية للمكونات         من  و

ة  مواصفات ثابتة   تجميع ا لكملبأ الرش  آلل ة   1- شكل حويوض . ه  الوحدات العياري
 . آلالت الرش المحمولةنسقيةال
 

د           ى أح ه إل ا موج ل منه ة آ رات مرقم ن فق ة م دات العياري ذه الوح ون ه وتتك
ي       هذه المواصفات    و . على حدة  المتطلبات وأالمواصفات    تصميماً ال تحدد أو ُتمل

يًا غيلية، دون أن ًان معيهندس ة أو تش ات وظيفي دد متطلب ا تح ة تق، وإنم د حري ي
 . للقائم بالتصنيعيالتصميم الهندس

 
ة                  يوف تم استخدام نفس الوحدات العياري ات أو اإلجراءات، ي  حالة تماثل المتطلب

اً        ك بغض النظر عن          . والفقرات وأسلوب التعبير أينما يكون ذلك عملي ق ذل ويطب
دروليكي ضمن آل من       ،نوع آلة الرش   دخل البشبورى الهي  فعلى سبيل المثال، ي

 .اررت الرش المحمولة والمقطورة بجآال
 
 ساليب إجراء االختباراتأ
 

ة  (سلسل  بت اتيتم عرض أسلوب إجراء االختبار    خطوة بخطوة   )خطوات متتابع
ار   إجراء االختب ائمين ب اعدة الق دف   ،لمس ك به رابط، وذل وفير الوضوح والت  وت

 .استعمال لغة واضحة غير معقدة دون اإلخالل بالدقة الفنية
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 لمواصفاتتطابق ا
 
عد الطريقة المتبعة لتحديد مدى المطابقة للمواصفات هى أحد العناصر األساسية      ُت

م                ا يتضمن     / فى برنامج االختبار والتى تتمثل فى نظام بسيط يشمل نع ال وحيثم
ى المستوى         إاألمر قيم رقمية، فإنها      تند إل ايير القياسية       اما أن تس ول من المع لمقب

م الم  ى حك ورة أو إل ذ ف المنش ع األخ اريهم، م ًايؤلفين ومستش ار دائم  أن  االعتب
ون     ب أن تك تخدمة يج د المس ةالقواع ة    مرتبط ة وحال ل العملي ات الحق  باحتياج

نتال ام  .عيص من النظ ارة ويتض لة    إش راء أو سلس د إج رة لتحدي ل فق ة آ ى نهاي  ف
ا  وب عمله راءات مطل ألداء(إج ار ل ل تصميم أو معي راءات ) لك ذه اإلج ع ه وتق

ت أ ات  تح ع فئ قرب اس  و،)Check (تحق م بالقي ر و،)Measure (ق          اختب
)Test(، قم بإجراء اختبار و)Test procedure(ها آما يلىعريف، ويمكن ت : 
 

وب هو عمل مالحظة أو إ                         تحقق راء بسيط  ج عندما يكون آل المطل
ة الرش   لتحديد ما إذا آانت       ة  آل ال     أم ال،   مطابق  ينبغي أن  "  مث

دار الضغط    ان مق تديمة لبي ات مس راطيم عالم ل الخ ون بك تك
 ."فى االعتبار المطلوب أخذه

 
اس  م بالقي م أو                ق ل الحج يط، مث اس بس ى قي ط إل ة فق دعو الحاج ا ت حيثم

 .أو الطول أو الضغط السماآة
 

ارات  اختبر ل اختب ى عم االت إل ض الح ى بع ر ف ب األم د يتطل ق
يطة، ة   بس فة عام حة بص ون واض تدعتك وات ي، وال تس  خط

ال     ينبغي أن تكون الرشاشة    " اختبار مكتوبة، فعلى سبيل المث
ى     درة حت اآن المنح وق األم ة ف ى قائم تقرة وتبق % 15مس

بغض النظر عن مقدار السائل      ) بمقدار جزء من سبعة أجزاء    (
 ".الموجود بالخزان

 
 قم بإجراء
 اختبار

ث  وة حي ة خط وات متتابع ى خط ل ف تم العم وة، ي  سبح بخط
   . الوارد في آل جزء من هذا المجلدالوصف
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  الوحدات العياریة النسقية لمكونات آالت الرش المحمولة1-شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القص الهوائى

RA-موعة الرشاشة مج 

) المسكرأس الرش، القارورة، يد(

)الحماالت(األحزمة.4
 )الحشيات(والتوسيد

MB -أنبوب الهواء وخرطوم الرش  - CS, MK, LK   مجموعة
 الرمح وخرطوم الرش

M - المضخة/  المحرك 

  - Mالمروحة/ المحرك 

 مجموعة الرمح.3

 الخزان والمصفاة والغطاء.2

 متطلبات عامة.1

، ظهري  روليكي 
افخ رذاذ (ي  ، )ن
 
 
 

  مصدر القدرة .5

CS- الكباس اليدوى
الرافعة اليدوية والمضخة-LK والمضخة

RA-البطاريات  K 

B   
 
 
بشابير بشابير هيدروليكية 

)المرذذات (المجزئات-6
أجهزة توليد الرش

ور رش    = MK  ، ل برافعة      دموت هي
 MB =  دفع ور رش بال وائموت اله
 .ةدوار) ات
  دوارةتمجزئا

 
 

LK =آلة رش ظهرية يدوية التشغي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب ، آل
RA = مرذذ(آلة رش ذات مجزئات
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 ): بواسطة القائم بتشغيلها(آالت الرش المحمولة 
 المواصفات 

 
 )LK(ش الظهریة یدویة التشغيل برافعة رآالت ال

 
 ) LKالرشاشة ( متطلبات عامة -  1 عياریةوحدة .1
 

ة        ينبغي أن تكون آالت الرش الظهرية        ي تعمل برافع ة  الت ة ويمكن     ،  يدوي  مأمون
 .االعتماد عليها وقادرة على العمل بكفاءة تحت ظروف الحقل الفعلية

  
دوم طويًال وال تكون             ة تتحمل وت واد قوي ة من م ة البني  آما ينبغي أن تكون متين

 الحد العادى أثناء االستخدام الحقلى، مما يؤثر عكسيًا على          منلتدهور أآثر   قابلة ل 
 .األمان ويقلل آفاءتها بسبب التآآل أو الصدأ أو التشوه أو االستهالك المبكر

  
وع م  ذا الن ى ه ى يف ة األ رآالت الن  ولك ية لمنظم ايير القياس ة غش بالمع ذي

 : ليةينبغي أن تخضع للمتطلبات التا) FAO(والزراعة 
 
الى          1-1 ا بأقصى سعة           25ينبغي أن ال يتجاوز وزنها اإلجم د ملئه  آجم عن

 )قدر الوزن (قم بالقياس .موصى بها من قبل الجهة الُمصنعة 
 
  1 قم بإجراء اختبار . ينبغي عدم حدوث تسرب أو رشح من آلة الرش  1-2
 
داخل أو      1-3 ن ال واء م ًا س ف تمام هلة التنظي ة س ون الرشاش ي أن تك  ينبغ

 التى فيورج، آما ينبغي تجنب اآلالت ذات األسطح الخشنة والتجا  الخا 
 تحقق .يصعب تنظيفها 

 
تقط أو    1-4 ذى يل ة للرشاشة بالشكل ال ينبغي أن ال تكون االسطح الخارجي

 2 قم بإجراء اختبار .يحجز سائل الرش 
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ببة للخدش أو السح                 1-5 اطق مس ادة أو من  أو جينبغي عدم وجود حواف ح

 تحقق .، مما قد يضر القائم بالعملضروره بروزات ليست لها 
 
مح     1-6 ا يس ان مناسب مم ى مك بض ف ى مق ة عل تمل الرشاش ي أن تش ينبغ

 تحقق .بحملها بأمان فىحالة عدم االستعمال 
 
تقرة و    1-7 ة مس ون الرشاش ي أن تك لينبغ ةتظ عها  قائم د وض وق  عن  ف

ى   درة حت اآن المنح زاء  % (15االم بعة أج ن س زء م دار ج ) بمق
 اختبر .ن مقدارالسائل الموجود بالخزانبصرف النظر ع

 
ل     1-8 ف لك بط والتنظي يانة والض ة والص ات الخدم تم عملي ي أن ت  ينبغ

ى استعمال أدوات خاصة                  دون الحاجة إل مكونات آلة الرش بسهولة وب
 تحقق .)أى أدوات مصممة خصيصًا للرشاشة( 

 
تبدال       1-9 ع االس ى قط ة عل رف بدق ة التع هيل عملي ار (لتس ع الغي ) قط

ة   لل  م الجه ان اس ة لبي حة دائم ات واض ع عالم ي وض ة، ينبغ رشاش
 تحقق .الُمصنعة وعنوانها واسم وطراز آلة الرش 

 
تبدال          1-10 داد بقطع االس ى اإلم ال للمساعدة ف ى فع وافر نظام عمل ينبغي ت

 وينبغي   ،لمدة خمسة سنوات على األقل بعد تاريخ الصنع       ) قطع الغيار ( 
ما    دم ض نعة أن تق ة الُمص ى الجه ب   عل ى الكتي درج ف ذلك ي ابى ب ن آت
 تحقق). 17-1انظر فقرة ( اإلرشادى الستخدام الرشاشة  

 
ا         1-11 ة وظائفه رش، فينبغي أن تستمر فى تأدي ة ال إذا حدث وإن سقطت آل

ا تسرب أو رشح                إجراء     .بطريقة عادية، وينبغي أن ال يحدث فيه م ب ق
 7اختبار  
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
 

تالمس م      1-12 ى ت رش الت ة ال زاء آل ون أج ي أن تك رش   ينبغ ائل ال ع س
ر ماصة ومناسبة                بصفة  واد غي مباشرة ومستمرة، مصنوعة من م

إجراء     .لالستعمال مع مستحضرات مبيدات اآلفات المسموح بها       م ب ق
  8 اختبار

 
درج                 1-13 ابى ي دم ضمان آت  ينبغي على الجهة الُمصنعة آللة الرش أن تق

 يفيد )17-15انظر فقره  (ضمن محتويات آتيب االستخدام االرشادى   
ى ضوء الشمس المباشر بصفة                 أ ن أجزاء آلة الرش التى تتعرض إل

  تحقق .روتينية مصنوعة من مواد ال تتدهور أآثر من الحد العادى
 
رش، ينبغي أن        1-14 ائل ال جميع أجهزة التحكم فى الضغط وفى انسياب س

  تحقق .يتم ضبطها من خارج نطاق خزان الرش
 
ان           1-15 از أم ع تجاوز أقصى       ينبغي أن تتضمن مكونات الرشاشة جه لمن

تم      ،ى أى من أجزاء الرشاشة       ف  بار   5ما مقداره   بضغط    وينبغي أن ي
  اختبر .تصريف السائل النافث أو الخارج إلى داخل الخزان

 
ة تتحمل طويًال مع االستعمال ويمكن               1-16 ينبغي أن تكون آلة الرش متين

 12 قم بإجراء اختبار .االعتماد عليها
 
نعة   1-17 ة الُمص وم الجه ي أن تق رش بكت  ب ينبغ ة ال د آل ادى يتزوي ب إرش

وب           الستخدام اآللة يكون بسيط وواضح وبه رسومات إيضاحية ومكت
  تحقق .بلغة بلد الصنع وباللغة االنجليزية أو الفرنسية أو األسبانية

 
ى اإلجراءات الخاصة حول                   1-18 ينبغي أن يحتوى الكتيب اإلرشادى عل

 : ما يلى
 . الترآيب أو التجميع األولى •
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
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RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

ف • تبدال   ) وصف (تعري ع االس ل قط ار (لك ع الغي ة ) قط لآلل
ة ومُ    ا مفكك ة له زاء المكون انى لألج م بي منًا رس لة، متض فص

 .وبيان آيفية تجميعها 
 . والمعايرة) أوضاع الضبط(اإلعداد  •
ات           • تقليل مدى الحاجة للتخلص من المحلول المخفف لمبيد اآلف

 . إلى الحد األدنى
 . تج الغسيلالتنظيف والتخلص المأمون من نوا •
 . ة والتخزيننيالصيانة الروتي •
 . االستعمال الحقلى الصحيح •
تعمال    ييالتس • د اس رمح عن ى ال ى ف أمون للضغط المتبق ب الم

  .مام تنظيم للرشص
 تحقق

 
 : وينبغي أن يقدم هذا الكتيب أيضًا معلومات حول ما يلى

ط            • ة وخل ر مخفف التعامل المأمون مع الكيماويات الزراعية الغي
 . اويات وتعبئة الخزانالكيم

ات       • دات اآلف وات مبي التخلص من سائل الرش المتبقى ومن عب
 . الفارغة

 ). 1-6انظر فقرة ( الرش ونوعيهريف البشبورى صمعدل ت •
تعماله          • أقصى مقاس للبشبورى وأقصى ضغط تشغيل يمكن اس

 .فى آلة الرش
غيل     • ائم بالتش ى الق اطر عل ة لخفض المخ ات الالزم االحتياط

 .لوث البيئى إلى أدنى حدوعلى الت
  تحقق
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
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ة  .2 دة عياری اء -  2 وح زان والمصفاه والغط شاشة رال( الخ
 LK(. 

 
 : ينبغي وضع عالمات مستديمة واضحة على الخزان توضح ما يلى   2-1

زان     • لء الخ توى لم ى مس ة     (أقص ل الجه ن قب ه م ى ب موص
د عن                )الُمصنعة ا ال يزي ادل م ذى ينبغي أن يع من  % 95وال

 .م الكلى للخزانالحج
 .مستويات الملء المتوسطة والمناسبة •

   قم بالقياس
 
ًا            2-2  أثناء عملية الملء، ينبغي أن يكون مستوى السائل فى الخزان مرئي

 اختبر .بوضوح وهو يقترب من مستوى أقصى سعة موصى بها 
 
لء         2-3 ة الم ى فتح وعة ف فاة موض ى مص زان عل تمل الخ ي أن يش ينبغ

 تحقق .و محلول الرش عند دخول أى منهما الخزانلترشيح الماء أ
  
ا الصحيح             2-4 ينبغي أن يكون من السهل نزع ووضع المصفاة فى مكانه

ار       (مع ارتداء قفازات األيدى      ى تستعمل لغرض االختب والقفازات الت
 تحقق .) مم0.5 يكون الحد األدنى لسمكها نينبغي أ

  
 قم بالقياس . مم1  عنكية للمصفاةينبغي أن ال يزيد قياس الفتحة الشب  2-5
  
ام أو تشكل              ث ينبغي أن تُ   2-6 بت شبكة المصفاة داخل جسم المصفاة بإحك

 تحقق .جزء ضمن آيانها
 
مح          2-7 ا يس ا بم ى مكانه ا ف وعة تمام فاة موض ون المص ي أن تك  ينبغ

ح أو طرطشة                 بإجراء  ة دون أن يحدث طف عملية ملء سهلة ومأمون
فا   ع المص ائل أو رف ون    للس رح أن تك اد، يقت ا ولالسترش ن مكانه ة م
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ل عرض             ة  المصفاة غائر  فى تجويف فتحة الملء التى ينبغي أن ال يق
 4  بإجراء اختبارقم.  مم100أصغر أبعادها عن 

  
د   2-8 ت الح فاة تح د المص ا تمت د، حينم ن الح د ع لء الزائ ب الم لتجن

دد     من مح ي أن تتض ه، ينبغ ى ب لء الموص توى الم ى لمس األقص
رب مستوى السائل من               عال دما يقت مات الذى يظل مرئيا بوضوح عن

 اختبر .أقصى مستوى موصى به أثناء الملء
 
ام          2-9 ا (دها  س فتحة ملء الخزان ينبغي أحك بواسطة غطاء يمكن      ) غلقه

دون استخدام أدوات              دى وب فتحة وغلقه بإحكام مع ارتداء قفازات األي
 حققت).  فيما يتعلق بالقفازات4-2انظر فقرة (

 
ع      2-10 ذى يجم كل ال ون بالش ي أن ال يك ق، ينبغ اء مغل ون الغط دما يك عن

 اختبر .سائل الرش
 
 تحقق . ينبغي أن يكون ألى من الغطاء أو الخزان صمام تهوية 2-11
 
ادى     حينما تعتبر آلة الرش      2-12 ائل      " فارغة  "فى الوضع الع إن حجم س ف

ة الضغط    فى الخزان والمضخة      (المحتجز فى الرشاشة     الرش وغرف
رمح وم وال ين )والخرط د المع اوز الح ي أن ال يج إجراء  .، ينبغ م ب ق

 9اختبار 
 
ة             2-13 ب، ينبغي أن يتحرك بحري از تقلي ى جه عندما تحتوى آلة الرش عل

ادة    ه وإع ن نزع ة، ويمك رى بالرشاش زاء األخ ل األج وق عم وال يع
ازات دى داخل قف هولة واألي ه بس رة . (تثبيت ا 4-2انظر فق ق  فيم يتعل

   تحقق ).بالقفازات
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ة   .3 دة عياری رش     -   3 وح وم ال رمح وخرط ة ال مجموع
 .)LKالرشاشة ( 

 
د إن  3-1 اء180اء الخرطوم ثنعن ة بإنحن دعم رى نصف قط  درج ر م غي

دم ى    50 هراق رارة تصل حت ات ح د درج م عن ي أن5 30 م ال   ينبغ
 اختبر .ل أو يلتوى أو يتفرطحفتين

  
وم  3-2 هل ضبطها   ،وصالت الخرط ن الس ون م ي أن يك ق( ينبغ ) للتواف

دى      ازات األي داء قف ع ارت ا م رة   (ونزعه ر فق ق   4-2انظ ا يتعل  فيم
ازات ادة توصيلها) بالقف د إع ا ينبغي أن ال تحدث أى تسرب عن  .آم

 اختبر
  
ة              3-3 ة الحرآ ينبغي أن يكون خرطوم الرش بالطول الكافى للسماح بحري

 تحقق .الرشوالوضع المناسب للرمح إلجراء 
 
اد  3-4 ة مقبض الزن رمح من مقدم ى لطول ال د األدن ينبغي أن يكون الح

 قم بالقياس . مم50اليدوى إلى البشبورى 
 
ة            3-5 رمح فى حال ينبغي أن تتضمن آلة الرش نظام تخزين قوى لتأمين ال

 تحقق .عدم استعماله
  
غيل  3-6 مام تش ز بص رمح مجه ون ال ي أن يك وع / ينبغ ن الن اف م إيق

  تحقق ."اإليقاف"الزنادى الذى يمكن غلقه فى وضع 
 
ًا من موضع      ) ذراع(ينبغي أن ال يقل طول رافعة         3-7 اد مقاس صمام الزن

 قم بالقياس . مم100محور االرتكاز عن 
 
ن   3-8 ر م اد أآث مام الزن اج ص ي أن ال يحت وتن 1.5ينبغ زم متر/ ني ع

 قم بالقياس .هدوران لفتح
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  5قم بإجراء اختبار .ام الزناد موثوق بهينبغي أن يكون صم 3-9
 
ون    3-10 ه ويك ن نزع ح يمك ى مرش رمح عل ة ال تمل مجموع ي أن تش ينبغ

ه ونزعه مع             3قياس فتحاته الشبكية ال تتجاوز        م ومن السهل تثبيت  م
دى   ارتداء  ازات األي رة  (قف ازات 4-2انظر فق ق بالقف ا يتعل م  .) فيم ق
 بالقياس

 
ح 3-11 ون المرش ي أن يك ه ينبغ ل لنزع رة ( القاب ر الفق ى ) 10-3انظ ف

 تحقق . ضد اتجاه سائل الرش بالنسبة لصمام الزناد موضع
 
اد      3-12 ح صمام الزن إن مرش ه للتصريف ف دل موصى ب د أقصى مع عن

 قم بالقياس. % 5أن ال يقلل من انسياب السائل بأآثر من  ينبغي
 
ي أن يُ     3-13 تبداله    ينبغ ن اس ابير يمك رش بش ة ال ع آل ها   ورد م ع بعض ا م

 تحقق . تعديلها أو توفيقها يتمليست بشابيرو
  
د البشبورى              3-14 ار  4ينبغي أن ال يتجاوز أقصى ضغط للتشغيل عن م  . ب  ق

 بالقياس
 
ة   3-15 ين للضغط بالرشاش ود مب ة وج اه ،ى حال ى اتج ون ف ي أن يك  ينبغ

 تحقق . اإليقاف/تيار سائل الرش بالنسبة لصمام التشغيل
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دة ع .4  ة  وح ة  -  4ياری االت(األحزم يد ) الحم والتوس
 )LK الرشاشة ) (الحشيات( 

 
ة وتتحمل    ) الحماالت( ينبغي أن تكون األحزمة      4-1 وأدوات التثبيت متين

 6قم بإجراء اختبار .طويًال
 
مصنوعة  ) الحشيات (والتوسيد   ) الحماالت(ينبغي أن تكون األحزمة      4-2

 3 قم بإجراء اختبار .من مواد غير ماصة
 
ة     4-3  االت ( ينبغي أن تكون األحزم ة  ) الحشيات (والتوسيد  ) الحم مقاوم

رات  ع مستحض ها م د تالمس ادى عن د الع ن الح د ع دهور الزائ للت
تعمالها مبيدات  موح باس ات المس ة الُمصنعة  ،اآلف ى الجه ي عل  وينبغ

ديم ضمان ادى   تق ب اإلرش ات الكتي درج ضمن محتوي ذلك ي ابى ب آت
  تحقق .)17-1انظر فقرة  (الستخدام آلة الرش

 
زة بحزام              4-4 ة الرش مجه ة ( ينبغي ان تكون آل ل      ) حمال وسط لحمل ثق

 تحقق .الرشاشة
  
ف، ينبغي أن يكون الحد                4-5  الجزء الحامل لثقل الرشاشة من حزام الكت

 قم بالقياس . مم50األدنى لعرضه 
 
ائ    4-6 ود وس ة وج ى حال يات (د ف ف ) حش ن للكت ن الممك بط وم  ض

ا  ضعها، ينبغيموا م الضبط عليه ى ت ى المواضع الت ة ف أن تظل ثابت
 تحقق .وذلك أثناء استعمال الرشاشة

 
ديل بسهولة      بقابلة للض ) الحماالت(ينبغي أن تكون األحزمة       4-7 ط أو التع

ائم                    ى ظهر الق وءة وفى وضع التشغيل عل حينما تكون الرشاشة ممل
 اختبر .بعملية الرش
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ربط       ) الحماالت(حزمة  ينبغي أن تكون األ     4-8 مزودة بماسكات سريعة ال
ع  ى وض وءة وف ة ممل ون الرشاش دما تك اءة عن ل بكف ل وتعم والح

 براخت. التشغيل على ظهر القائم بعملية الرش
 
 
 )LKالرشاشة (مصدر القدرة  -  5 وحدة عياریة   .5
 

 الرافعة اليدویة والمضخة
 
ة      5-1 ول الرافع ى لط د األدن ون الح ي أن يك ذراع ( ينبغ وم  ) ال ى تق الت

ا    ن ال يتعدى قوسأ مم و  400المضخة   بتشغيل  م 400حر آته م   . م ق
 بالقياس

 
تخدام  5-2 واء باس ة للعمل س ة الرافع ة تهيئ اك إمكاني ون هن  ينبغي أن يك

 تحقق . اليد اليسرى أواليد اليمنى
 
 ينبغي أن تكون نهاية الرافعة مجهزة بمقبض يدوى ثابت متين والحد        5-3

ه      25 ىدنى لمقاس مقطعة العرض   األ م 100 مم والحد األدنى لطول  . م
 .قم بالقياس وتحقق

 
ريف وضغوط تشغيل موصى بها، ينبغي       صلتحقيق أقصى معدالت ت     5-4

ة فى     و ش  30-20أن تعمل المضخة فى مدى يتراوح ما بين          ط للرافع
  85 تتجاوز الالدقيقة وينبغي أيضا أن تكون أقصى قوة على المقبض   

N) وتنن افة ) ي ى مس از400عل ور االرتك ة مح ن نقط م م م . م  ق
  بالقياس

 
دل ت    5-5 ى مع د أعل ل     صعن اس قب غط المق إن الض ه، ف ى ب ريف موص

اوز       ا يج رف بم ي أن الينح رة، ينبغ بورى مباش م . % 10± البش ق
 بالقياس
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ة    .6 دة عياری دروليكي     -  6وح غط الهي ابير الض بش

 ) LKالرشاشة(
 

ى         تقع على عاتق الجه    ة الُمصنعة للرشاشة مسئولية تطابق مواصفات البشابير الت
ذه        و آانت ه ى ول يتم توريدها أو التوصية بها آللة الرش مع المتطلبات التالية حت

 . صل من الجهة الُمصنعة للبشابيرألالمعلومات ناشئة فى ا
 
ات     6-1 درج ضمن محتوي رش أن ت ة ال نعة آلل ة الُمص ى الجه ي عل ينبغ

ب اإلرش  ة  الكتي تخدام اآلل رة  (ادى الس ر الفق ات ، )17-1انظ معلوم
 :حول ما يلى

 
 . ، بار 4 ، 3 ، 2 طريف البشبورى عند الضغوصمعدالت ت •
د ضغوط     • رش عن ا ال زة وزواي رش الممي رز ال  4 ، 3 ، 2ط

 .بار
معبرًا عنه  ) آمقياس لتوزيع حجم القطيرات   ( الرش   نوعيةفئة   •

   ؛ 10 اختبارراء إج مع1وفقا لفئات الرش الواردة بجدول 
ى    • ذى تبل ت ال د الوق ة لتحدي راءات المتبع تهلك(اإلج ه ) تس في

ابير ع البش دار  وتتس دالت ت% 125 بمق ن مع ريفها صم
تبدالها           األصلية عند ضغوط التشغيل الموصى بها، وينبغي اس

 .عند هذا الحد
ع      • ارتفاعات البشبورى والمسافة بين البشابير التى تعطى توزي

ر م ال انس لحج د التو متج دف ، وعن توى اله د مس يه صش عن
ة      ابير مروحي ع بش ى م ابير افق ل بش تعمال حام        طةمنبسباس

  تحقق .قياسية
 

ود          6-2 س آ ا نف ابير له طة بش ردى أو بواس بورى ف ن أى بش رج م الخ
ا نفس الخصائص            أن له ن ب  ينبغي أن ال يختلف       ،التعريف، أى المعل
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أآثر من   هالم(عن الخرج اإلسمى % 10 ±ب د ) وصى ب عن
  قم بالقياس.أى ضغط موصى به

 
ة المنبسطة ينبغي أن يتضمن نظام تثبيت                 6-3  بالنسبة للبشابير المروحي

ل   ى حام بورى عل ليم للبش ه الس مان التوجي ة لض بورى طريق البش
  تحقق .البشابير

 
 )MK(موتورات الرش الظهریة 

 
 )MKالرشاشة ( متطلبات عامة -  1وحدة عياریة  .1
 
ى الظهر                   1-1 ور وتحمل عل ى تعمل بموت ينبغي أن تكون آالت الرش الت

ل                 مأمونة يُ  اءة تحت ظروف الحق ى العمل بكف ادرة عل ا وق عتمد عليه
 . الفعلية

 
دوم طويًال وال                  1-2 ة تتحمل وت واد قوي  ينبغي أن تكون بنيتها متينة من م

، مما  تكون قابلة للتدهور أآثر من الحد العادى أثناء االستخدام الحقلى         
يؤثر عكسيا على األمان ويقلل من آفاءتها بسبب التآآل أو الصدأ أو              

 . التشوه أو االستهالك المبكر
  
ة                 1-3 ايير القياسية لمنظم ة مع المع ورات الرش الظهري لكى تتوافق موت

  . ينبغي أن تفى بالمتطلبات اآلتية األغذية والزراعة
  
ا بأقصى سعة          25ينبغي أن ال يتعدى وزنها اإلجمالى        1-4 د ملئه  آجم عن

مية  ة الُمصنعة ( اس ل الجه ن قب ا م اس.)موصى به م بالقي در  (  ق ق
 )الوزن

  
 1 قم بإجراء اختبار.ينبغي أن ال يحدث تسرب أو رشح من آلة الرش  1-5
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داخل أو     1-6 ن ال واء م ًا س ف تمام هلة التنظي ة س ون الرشاش ي أن تك ينبغ

طح ال   ب اآلالت ذات األس ي تجن ا ينبغ ارج آم اويف الخ نة والتج خش
  تحقق.التى يصعب تنظيفها

 
تق              1-7 ذى يل  أو  ط ينبغي أن ال تكون األسطح الخارجية للرشاشة بالشكل ال

  2 قم بإجراء اختبار.يحجز سائل الرش
 
ببة للخدش أو السحج أو               1-8 اطق مس ادة أو من ينبغي عدم وجود حواف ح

   تحقق.بروزات ليست لها أهمية، مما قد يضر القائم بالعمل
 
ا يسمح               ينب 1-9 ان مناسب مم غي أن تتضمن الرشاشة وجود مقبض فى مك

   تحقق.بحملها بأمان فىحالة عدم االستعمال
 
ة     1-10 ل قائم تقرة وتظ ة مس ون الرشاش ي أن تك عها ينبغ د وض وق  عن  ف

ى   درة حت اآن المنح زاء  % (15األم بعة أج ن س زء م دار ج ) بمق
 اختبر. بصرف النظر عن مقدار السائل الموجود بالخزان 

 
ات    ينب 1-11 غي أن تتم عملية الخدمة والصيانة والضبط والتنظيف لكل مكون

تعمال أدوات خاصة   ى اس ة إل دون الحاج هولة وب رش بس ة ال أى ( آل
   تحقق.)أدوات مصممة خصيصا للرشاشة

 
للرشاشة، ) قطع الغيار (لتسهيل عملية التعريف الدقيق لقطع االستبدال        1-12

تديمة ينبغي وضع عالمات واضحة        ان اس    مس ة الُمصنعة     ، لبي م الجه
  تحقق.وعنوانها واسم وطراز آلة الرش

 
تبدال               1-13 داد بقطع االس قطع  ( ينبغي وجود نظام عملى للمساعدة فى اإلم

اريخ التصنيع         ) الغيار د ت ل بع ى األق  وينبغي  ،لمدة خمسة سنوات عل
ذلك      وب ب مان مكت ديم ض نعة تق ة الُمص ى الجه من يعل درج ض
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رة    (م آلة الرش     محتويات الكتيب اإلرشادى الستخدا     .)20-1انظر فق
  تحقق

 
ا   1-14 ى أداء وظائفه تمر ف رش، فينبغي أن تس ة ال إذا حدث وأن سقطت آل

ا تسرب أو رشح                 إجراء    .بطريقة عادية وينبغي أن ال يحدث به م ب ق
    7اختبار

 
أجزاء آلة الرش التى تتالمس مع سائل الرش بصفة مباشرة ومستمرة             1-15

ر ماصة، ومناسبة لالستعمال       ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غي       
 8 قم بإجراء اختبار .مع مستحضرات مبيدات اآلفات المسموح بها

 
فة         1-16 ر بص مس المباش وء الش ى ض رض إل ى تتع رش الت ة ال زاء آل أج

ر من الحد                روتينية، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد ال تدهور أآث
ادى مان  ،الع ديم ض نعة تق ة الُمص ى الجه ي عل ابي وينبغ ذا آت  به

ة  ال تخدام آل ادى الس ب اإلرش ات الكتي درج ضمن محتوي خصوص ي
  تحقق.)17-1انظر فقرة (الرش 

 
ائل الرش ينبغي أن               1-17     جميع أجهزة التحكم فى الضغط وفى انسياب س

   تحقق.يتم ضبطها من خارج نطاق خزان الرش
 
ى ال يتعدى أقصى               1-18 ينبغي أن تتضمن مكونات الرشاشة جهاز أمان حت

داره   ا مق ي    5ضغط م ة وينبغ زاء الرشاش ن أج زء م ى أى ج ار ف ب
   اختبر.تصريف السائل النافث أو الخارج فى داخل الخزان

 
اد    1-19 ن االعتم تعمال ويمك د االس ويًال عن رش ط ة ال ل آل ي أن تتحم ينبغ

 12 قم بإجراء اختبار .اعليه
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ادى       1-20 ب إرش رش بكتي ة ال د آل نعة بتزوي ة الُمص وم الجه ي أن تق ينبغ
وب      حون بسيط وواض  الستخدام اآللة يك    وبه رسومات إيضاحية ومكت

   تحقق.بلغة بلد الصنع، وباللغة االنجليزية أو الفرنسية أو األسبانية
 
ا     1-21 راءات الخاصة بم ى اإلج ادى عل ب اإلرش وى الكتي ي أن يحت ينبغ

 :يلى
 

 . الترآيب أو التجميع األولى •
ف  • تبدال  ) وصف( تعري ع االس ل قط ار (لك ع الغي ة ) قط لآلل

منا  لة       متض ة ومفص ا مفكك ة له زاء المكون انى لألج م بي رس
 . وبيان آيفية تجميعها

 . والمعايرة) أوضاع الضبط(اإلعداد  •
ات           • تقليل مدى الحاجة للتخلص من المحلول المخفف لمبيد اآلف

 . إلى الحد األدنى
 . التنظيف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل  •
 .  الصيانة الروتينية والتخزين •
 . الحقلى الصحيح االستخدام  •
تعمال    ييالتس • د اس رمح عن ى ال ى ف أمون للضغط المتبق ب الم

 .صمام تنظيم للرش
  تحقق

 
  

 : وينبغي أن يقدم هذا الكتيب اإلرشادى أيضا معلومات حول ما يلى
 

ط            • ة وخل ر مخفف التعامل المأمون مع الكيماويات الزراعية الغي
 . الكيماويات وتعبئة الخزان

ر   • ائل ال ن س تخلص م ات   ال دات اآلف وات مبي ى وعب ش المتبق
 . الفارغة

 ). 6-1ة رانظر فق(  الرش نوعيةمعدل تصريف البشبورى و •



20                                                                 المعايير القياسية:أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية    

LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

ن   • غيل يمك غط تش ى ض بورى وأقص اس للبش ى مق  أقص
 .استعماله فى الرشاشة

ى حد سواء              • وث ألدن االحتياطات الالزمة لخفض مخاطر التل
 . على القائم بالعمل أو على البيئة

 تحقق
 

الرشاشة  ( الخزان والمصفاة والغطاء      -  2اریة   وحدة عي  .2
 MK( 

 
  :ما يلى ينبغي وضع عالمات واضحة مستديمة على الخزان توضح  2-1

 
ة   • ل الجه ن قب ه م ى ب زان موص لء الخ توى لم ى مس أقص

د عن         ا ال يزي ادل م ذى ينبغي أن يع من  % 95الُمصنعة، وال
 . الحجم الكلى للخزان

  قم بالقياس.ة مستويات الملء المتوسطة والمناسب •
  

لء  2-2 ة الم اء عملي الخزان  ،أثن رش ب ائل ال توى س ون مس ي أن يك      ينبغ
ًا لء   مرئي ه للم توى موصى ب ن اقصى مس ه م د اقتراب  .بوضوح عن
 اختبر

 
لء      2-3 ة الم ى فتح فاة موضوعة ف ى مص زان عل وى الخ ي أن يحت ينبغ

ول أى منه   د دخ رش عن ول ال اء أو محل يح الم زانملترش ى الخ    .ا إل
 تحقق

 
ا الصحيح             2-4 ينبغي أن يكون من السهل نزع ووضع المصفاة فى مكانه

وألغراض االختبار، ينبغي أن يكون الحد      (مع ارتداء قفازات األيدى     
  تحقق.) مم 0.5األدنى لسمك القفازات 

 
  قم بالقياس.مم 1ينبغي أن ال يتجاوز قياس الفتحة الشبكية للمصفاة   2-5
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ام أو تشكل جزء          ينبغي أن تُ   2-6 ثبت شبكة المصفاة داخل جسمها بإحك

  تحقق.من آيانها
 

ينبغي أن تكون المصفاة موضوعة تماما فى مكانها بما يسمح بإجراء             2-7
عملية ملء سهلة ومأمونة دون أن يحدث طفح أو طرطشة للسائل أو             

دها   ن مقع فاة م ع المص اد، ُي. رف رولالسترش فاة  حقت ون المص  أن تك
 تجويف فتحة الملء، التى ينبغي أن ال يقل عرض أصغر            فى غائرة 

 4 قم بإجراء اختبار. مم100عن  أبعادها 
 
ى           2-8 ت اقص فاة تح د المص ا تمت د حينم ن الح د ع لء الزائ ب الم لتجن

ذى     ات، ال دد عالم ي أن تتضمن مح ه، ينبغ لء موصى ب توى م مس
يظل مرئيًا بوضوح عندما يقترب مستوى السائل إلى أقصى مستوى            

  اختبر .موصى به أثناء الملء
 
داد بواسطة غطاء  2-9 ة اإلنس لء الخزان محكم ة م ون فتح ينبغي أن تك

دون استخدام أدوات                دى وب ازات األي داء قف يمكن غلقه بإحكام مع ارت
  تحقق.) فيما يتعلق بالقفازات4-2انظر فقرة (

 
ق   2-10 اء مغل ون الغط دما يك ي أن،عن ذى يج  ال ينبغ كل ال ون بالش ع  يك م

 اختبر  .سائل الرش
 
   تحقق.ينبغي أن يكون ألى من الغطاء أو الخزان صمام تهوية   2-11

 
ادي     حينما تعتبر آلة الرش        2-12 ائل      " فارغة  "فى الوضع الع إن حجم س ف

رمح    (الرش المحتجز فى الرشاشة      ) الخزان والمضخة والخرطوم وال
  9 قم بإجراء اختبار .ينبغي أن ال يتجاوز الحد المعين
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ة   .3 دة عياری رش    -  3وح وم ال رمح وخرط ة ال  مجموع
 )MKالرشاشة ( 

 
د إن        3-1 وم ثنعن اء180اء الخرط ة بانحن ر  درج دعم ىنصف قط ر م  غي

ى           50ره  اقدم   م ، ينبغي أن ال      5 30 مم عند درجات حرارة تصل إل
  اختبر.ل أو يتفرطحتقنيلتوى أو ي

 
      ا لخرطوم بسهولة فك وصالتو) للتوافق(ينبغي أن تتم عملية ضبط  3-2

، ) فيما يتعلق بالقفازات4-2انظر فقرة (ارتداء قفازات األيدى  مع
 .وينبغي أن ال يحدث منها أى تسرب أو رشح عند إعادة توصيلها

  اختبر
 
و  3-3 ة  نينبغي أن يك ذى يسمح بحري افى ال الطول الك رش ب  خرطوم ال

 قق تح.الحرآة والوضع المالئم للرمح إلجراء الرش
 
اد         3-4 ة مقبض الزن رمح من مقدم ى لطول ال  ينبغي أن يكون الحد األدن

 قم بالقياس.  ملم500اليدوى إلى البشبورى 
 
ة                3-5 رمح فى حال  ينبغي أن تتضمن آلة الرش نظام تخزين قوى لتأمين ال

  تحقق.عدم استعماله
 
غيل             ي3-6 مام تش ز بص رمح مجه ون ال ي أن يك وع  / نبغ ن الن اف م إيق

 تحقق". اإليقاف"الزنادى، الذى يمكن غلقه فى وضع 
  
صمام الزناد مقاسة من موضع    ) ذراع(ينبغي أن ال يقل طول رافعة           3-7

 قم بالقياس. مم 100محور االرتكاز عن 
 
ن          8 -3 ر م اد أآث مام الزن اج ص ي أن ال يحت وتن 1.5ينبغ زم متر/ ني ع

 قم بالقياس.  لفتحة ندورا
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  5 قم بإجراء اختبار. موثوق بهدينبغي أن يكون صمام الزنا 3-9
 
رمح مرشح       ل ينبغي أن تشم         3-10 زع    مجموعة ال ل للن ه      قاب اس فتحات  ، وقي

ازات           3الشبكية ال تتعدى     داء قف  مم، ومن السهل تثبيته ونزعه مع ارت
  قم بالقياس.) فيما يتعلق بالقفازات4-2انظر فقرة (األيدى 

 
رة    (نبغي أن يكون المرشح القابل للنزع       ي 3-11 فى موضع    ) 10-3انظر فق

  تحقق.ضد اتجاه سائل الرش بالنسبة لصمام الزناد
  
عند أقصى معدل تصريف موصى به، فإن مرشح صمام الزناد ينبغي                 3-12

 قم بالقياس%. 5أن ال يقلل من انسياب السائل بأآثر من 
 
     مع آلة الرش يمكن استبدالها مع بعضها، وليست  ابيرنبغي توريد بش       ي  3-13

  تحقق.بشابير يتم تعديلها أو توفيقها
 
د البشبورى           ي       3-14 ار 4نبغي أن ال يتجاوز أقصى ضغط للتشغيل عن م  . ب  ق

 بالقياس
 
اه         3-15 ى اتج ون ف ة، ينبغي أن يك ين للضغط بالرشاش ة وجود مب ى حال ف

 تحقق. اإليقاف/ صمام التشغيل تيار سائل الرش بالنسبة ل
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ة          -4 دة عياری ة -  4وح االت( األحزم يد ) الحم والتوس
 )MKالرشاشة ) (الحشيات(

 
ة      4-1 االت (ينبغي أن تكون األحزم ة وتتحمل    ) الحم وأدوات التثبيت متين

 6 قم بإجراء اختبار .طويًال
 
ة            4-2 ون األحزم ي أن تك االت(ينبغ نؤ )الحم ر   عو مص واد غي ن م ة م

 3قم بإجراء اختبار. ماصة
 
ة           4-3 ون األحزم ي أن تك االت(ينبغ يد ) الحم يات التوس ة وحش  مقاوم

رات  ع مستحض ها م د تالمس ادى عن د الع ن الح د ع دهور الزائ للت
 وينبغي على الجهة الُمصنعة أن       ،مبيدات اآلفات المسموح باستعمالها   

ذلك يُ  ابى ب دم ضمان آت ادى  درج ضمن محتق ب اإلرش ات الكتي توي
  تحقق).17-1انظر فقرة (الخاص باستخدام آلة الرش 

 
ة                4-4  االت (الجزء الحامل لثقل الرشاشة من أحزم ف، ينبغي أن     ) حم الكت

 قم بالقياس.  ملم50يكون الحد األدنى لعرضها 
 
 يمكن ضبط مواضعها،       التي للكتف) حشيات   (دفى حالة وجود وسائ            4-5

م ضبطها         ين ى ت ا بغي أن تظل ثابتة فى المواضع الت اء    عليه ك أثن  وذل
   تحقق.استعمال الرشاشة

 
ديل بسهولة      لقابلة  ) الحماالت(ينبغي أن تكون األحزمة              4-6 لضبط أو التع

ى ظهر            ا وفى وضع التشغيل عل وءة تمام حينما تكون آلة الرش ممل
  اختبر.القائم بعملية الرش

 
ة   ين         4-7 ون األحزم ي أن تك االت(بغ ريعة   ) الحم كات س زودة بماس م

اق  ك(األعت ًا  ) الف وءة تمام ة ممل ون الرشاش دما تك اءة عن ل بكف وتعم
 اختبر. وفى وضع التشغيل على ظهر القائم بعملية الرش
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 ) MKالرشاشة ( مصدر القدرة -   5 وحدة عياریة .        5

        
 المحرك

انق يجب أن يظل          5-1 ى أى ) Throttle(ذراع الصمام الخ دة ف ًا بش ثابت
  اختبر.وضع سبق وأن تم ضبطه عليه خالل التشغيل

  
ي أن يت        5-2 ة  مت ينبغ رك بآلي اف"ع المح ى  Cut out" إيق ة، والت  فوري

ى   ة ف ون الرشاش دما تك ا عن رش أن يصل إليه ة ال ائم بعملي يسهل للق
 تحقق .وضع التشغيل وهى محمولة على ظهره

 
إجراء   . ينبغي أن يتمتع المحرك بآلية قوية ومأمونة لبدء الحرآة                   5-3 قم ب

 5 اختبار
 
  :)أنبوب انفالت الغازات المستهلكة(ينبغي أن يكون العادم          5-4

 . موجه بعيدا عن جسم القائم بالتشغيل       •
ه أدوات            • ود ب ب الموج اآس للجان ب المع ى الجان وع ف  موض

 . التحكم فى الرشاشة
الرش أو مساعده أو              ُم    • ائم ب راق الق غطى بواقى قوى منعا الحت

 .غيره من العاملين
 . تحقق         

 
طة                  5-5 ة بواس ل اآلل ل حم ن هيك زوًال ع رك مع ون المح ي أن يك ينبغ

   تحقق.مثبتات مضادة لالهتزاز
 
دة ض           5-6 ًا بش رك محمي ون المح ي أن يك ارئ  ينبغ ف ط دوث أى تل د ح

  تحقق.ألجزائه
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ريان         5-7 مام س ود وص زان الوق ون خ ي أن يك و/  ينبغ اف الوق  دإيق
و         ل مخاطر انسكاب الوق أنها تقلي اآن من ش ى  دموضوعان فى أم  عل

 تحقق. المحرك إلى أدنى حد ممكن
  
ذ مخرج           / ينبغي أن يكون صمام سريان               5-8 ًا من منف ود قريب اف الوق  إيق

ا تكون         ه بسهولة حينم خزان الوقود، ويمكن لقائم بالرش أن يصل إلي
 تحقق .الرشاشة فى وضع التشغيل على ظهر القائم بالعمل

 
ى          5-9 ون موضعه عل تخدام، ويك ود صالح لالس وافر مرشح وق  ينبغي ت

 تحقق). آربوريتور(خط الوقود بين الخزان والُمكربن 
  
تبداله        ينبغي توافر مر         5-10 دخل        وشح هواء يمكن اس يوضع مباشرة فى م

  تحقق).آربوريتور (الُمكربن 
 
تم              5-11 ى ي الوظ الت امير الق ى المس ينبغي أن يكون من السهل الوصول إل

ربن  ور(ضبط الُمك زاء أ) آربوريت زع أج ى ن ا دون الحاجة إل  ومنه
 .)أى أدوات مصممة خصيصًا للرشاشة    ( إلى استعمال أدوات خاصة     

  تحقق
 
ة       5-12 ائم بتشغيل اآلل د إذن الق دى مستوى الضوضاء عن  ينبغي أن ال يتع

  قم بالقياس) .dB( ديسبل 85 عن
 
دة                     ي       5-13 ة للتشغيل المتواصل لم نبغي أن يكون خزان الوقود بالسعة الكافي

 اختبر. ساعة آحد أدنى
 
ائى األشواط، ينبغي أن يكون خز            5-14 د   فى حالة وجود محرك ثن ان المبي

ة  ه عالم تديمةعلي ودمس بة الوق ين نس ى، تب ت /  وال تتالش الزي
  تحقق.المطلوبة
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دًا بواسطة واقى                         5-15 ة جي ة معزول ينبغي أن تكون آل األجزاء المتحرآ
  تحقق.لمنع حدوث الضرر

 
د أقصى عدد        ) السعة(ينبغي أن يكون للمضخة الطاقة             5-16 الكافية لكى تم

ه م   ادل   موصى ب دل تصريف يع د مع ائل، عن ابير بالس % 25ن البش
  قم بالقياس. زيادة عن أعلى معدل موصى به

 
ًا         5-17 ون مغطى تمام ي أن يك ين المحرك والمضخة ينبغ ة ب ل الحرآ ناق

  تحقق.لمنع حدوث الضرر
 
 
ة  .       6 دة عياری ة  -  6 وح ابير الهيدروليكي ة  ( البش الرشاش

MK( 
 

لجهة الُمصنعة آللة الرش مسئولية تطابق مواصفات البشابير تقع على عاتق ا
التى يتم توريدها أو التوصية بها للرشاشة مع المتطلبات التالية حتى ولو آانت 

 . المعلومات صادرة فى األصل من الجهة الُمصنعة للبشابير
 
ب             6-1 ى آتي ات ف ديم معلوم رش تق ة ال نعة آلل ة الُمص ى الجه ي عل  ينبغ

 : حول ما يلى) 17-1انظر فقرة ( يمات استخدام الرشاشة تعل
 . بار 4 ، 3 ، 2ت تصريف البشبورى عند الضغوط المعد •
 .  بار 4 ، 3 ، 2طرز الرش المميزة وزوايا الرش عند  •
معبرًا عنه  ) آمقياس لتوزيع حجم القطيرات   ( الرش   نوعيةفئة   •

 ؛10مع اختبار . 1 -وفقا لفئات الرش الواردة فى جدول
ابير وتتسع                  • ه البش ى في ذى تبل د الوقت ال ع لتحدي اإلجراء المتب

دار  دالت ت% 125بمق د ضغوط صمن مع ريفها األصلية عن
 .التشغيل الموصى بها، وينبغي استبدالها عند هذا الحد

ع      • ارتفاعات البشبورى والمسافة بين البشابير التى تعطى توزي
ي     د التوص دف، وعن توى اله د مس رش عن م ال انس لحج ة متج
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تعمال طة      باس ة منبس ابير مروحي ع بش ى م ابير أفق ل بش حام
)Flat fan (تحقق . قياسية 

 
ف،                       6-2 ود التعري الخرج من أى بشبورى فردى أو بين بشابير لها نفس آ

أآثر من              ± أى المعلن بأن لها نفس الخصائص، ينبغي أن ال يختلف ب
 .ى به وعند أى ضغط موص   ) الموصى به (عن الخرج األسمى    % 10

 قم بالقياس
 
ة المنبسطة     6-3 ابير المروحي ينبغي أن يتضمن   ) Flat fan(بالنسبة للبش

ى             ليم للبشبورى عل نظام تثبيت البشبورى طريقة لضمان التوجيه الس
  تحقق.حامل البشابير 

 
 

 )CS) (الهواء المضغوط (ضغاط ألنآالت الرش با
 
 )CSالرشاشة ( متطلبات عامة -  1وحدة عياریة         .1
 

رش با  ون آالت ال ي أن تك واء المضغوط(ضغاط ألنينبغ ة ) اله ة (النقال المحمول
اءة          ) بواسطة القائم بتشغيلها   مأمونة ويمكن االعتماد عليها وقادرة على العمل بكف

 .تحت ظروف الحقل الفعلية
  

دوم طويًال، وال تكون                     ة تتحمل وت واد قوي  آما ينبغي أن تكون بنيتها متينة من م
ؤثر              عرضة لل  ا ي ى، مم تدهور أآثر من الحد العادى بسهولة أثناء االستخدام الحقل

وه أو     ل أو الصدأ أو التش بب التآآ ا بس ن آفاءته ان ويخفض م ى األم يًا عل عكس
 . االستهالك المبكر

 
ة     ة األغذي ية لمنظم ايير القياس ع المع غاط م رش باالنض ة ال ق آل ى تتواف ولك

 :لبات اآلتيةينبغي أن تفى بالمتط) FAO(والزراعة 
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دى      1-1 ي أن ال يتع ر، ينبغ ى الظه ل عل ى تحم رش الت بة آلالت ال بالنس

ل        (وزنها اإلجمالى عند ملئها بأقصى سعة اسمية           ا من قب موصى به
أما اآلت الرش التى تحمل باليد فينبغي أن        .  آجم 25) الجهة الُمصنعة 

مية عن   عة اس وءة بأقصى س الى وهى ممل ا اإلجم د وزنه  10ال يزي
 م بالقياسق. آجم

 
 1  قم بإجراء اختبار.ينبغي أن ال تحدث آلة الرش تسرب أو رشح 1-2
 
داخل أو           1-3 ًا سواء من ال  ينبغي أن تكون الرشاشة سهلة التنظيف تمام

اويف     نة والتج طح الخش ب اآلالت ذات األس ي تجن ا ينبغ ارج آم الخ
  تحقق.الغائرة التى يصعب تنظيفها

 
تقط أو      ل ينبغي أن ال تكون األسطح الخارجية        1-4 لرشاشة بالشكل الذى يل

 2 قم بإجراء اختبار .يحجز سائل الرش
  
ر        1-5 روزات غي اطق خادشة أو ب ادة أو من  ينبغي عدم وجود حواف ح

 تحقق. ضرورية والتى قد تضر القائم بالعمل 
 
قبض فى مكان مناسب مما يسمح م ينبغي أن تتضمن الرشاشة وجود     1-6

 حققت. بحملها بأمان فى حالة عدم االستعمال
 
ة     1-7 ى قائم تقرة وتبق ة مس ون الرشاش ي أن تك عها   ينبغ د وض وق عن ف

ى    درة حت اآن المنح زاء    % (15األم بعة أج ن س زء م دار ج ، ) بمق
 اختبر. بصرف النظر عن مقدار السائل الموجود بالخزان

 
ل      1-8 ف لك بط والتنظي يانة والض ة والص ات الخدم تم عملي ي أن ت ينبغ

ة إلى استعمال أدوات خاصة      مكونات آلة الرش بسهولة وبدون الحاج     
 تحقق). أى أدوات مصممة خصيصا للرشاشة(
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ة  1-9 رف بدق ة التع هيل عملي ى لتس تبدال عل ع االس ار(قط ع الغي ) قط

ة                  ان اسم الجه تديمة لبي للرشاشة، ينبغي وضع عالمات واضحة مس
 تحقق. الُمصنعة وعنوانها واسم وطراز آلة الرش

 
تبدال          ينبغي توافر نظام عملى فعال للمساعدة       1-10 داد بقطع االس  فى اإلم

ار ( ع الغي نع     ) قط اريخ الص د ت ل بع ى األق نوات عل ة س دة خمس . لم
ذلك يُ                ابى ب دم ضمان آت ة الُمصنعة أن تق ى الجه درج فى  وينبغي عل

 تحقق). 15-1انظر فقرة (آتيب االستخدام اإلرشادى للرشاشة 
 
ا             1-11 ة وظائفه ة الرش ينبغي أن تستمر فى تأدي   إذا حدث وإن سقطت آل

 قم بإجراء . بطريقة عادية، وينبغي أن ال يحدث منها تسرب أو رشح      
 7اختبار 

 
رة     1-12 فة مباش رش بص ائل ال ع س تالمس م ى ت رش الت ة ال زاء آل أج

ر ماصة، ومناسبة           واد غي ومستمرة، ينبغي أن تكون مصنوعة من م
إجراء     .لالستعمال مع مستحضرات مبيدات اآلفات المسموح بها       م ب  ق

 8اختبار 
 
ابى يُ                ينبغي ع  1-13 دم ضمان آت ة الرش أن تق درج لى الجهة الُمصنعة آلل

رة   (ضمن محتويات آتيب االستخدام اإلرشادى      د  ) 15-1انظر فق يفي
بأن أجزاء آلة الرش التى تتعرض إلى ضوء الشمس المباشر بصفة               

 تحقق. روتينية مصنوعة من مواد ال تتدهور أآثر من الحد العادى
 
ار  .  دورة ضغط10.000 ينبغي أن تتحمل آلة الرش   1-14 إجراء اختب  قم ب

13 
  
ينبغي أن تقوم الجهة الُمصنعة بتزويد آلة الرش بكتيب إرشادى عن                1-15

استخدام اآللة يتميز بالبساطة والوضوح ووجود الرسوم اإليضاحية            
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بانية         بلغة بلد الصُ   بومكتو . نع وباللغة االنجليزية أو الفرنسية أو االس
 تحقق

 
 : رشادى على اإلجراءات الخاصة بما يلىينبغي أن يحتوى الكتيب اإل 1-16
 

  ؛الترآيب أو التجميع األولى       •
ف  • تبدال   ) وصف(تعري ع االس ل قط ار (لك ع الغي ة ) قط لآلل

لة       ة ومفص ا مفكك ة له زاء المكون انى لألج م بي منة رس متض
 ؛وبيان آيفية تجميعها

 ؛والمعايرة) أوضاع الضبط( اإلعداد        •
  ؛آيفية ملء آلة الرش       •
ات           • تقليل مدى الحاجة للتخلص من المحلول المخفف لمبيد اآلف

 ؛إلى الحد األدنى
  ؛التنظيف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل       •
 ؛الصيانة الروتينية والتخزين       •
 ؛االستعمال الحقلى الصحيح       •
تعمال      • د اس رمح عن ى ال ى ف أمون للضغط المتبق بيب الم التس

 ؛صمام تنظيم للرش
 . تحقق 

 
 : وينبغي أيضًا أن يقدم الكتيب معلومات حول ما يلى

التعامل المأمون مع الكيماويات الزراعية الغير مخففة، وخلط         •
  ؛الكيماويات وتعبئة الخزان

ات      • دات اآلف وات مبي ى وعب رش المتبق ائل ال ن س تخلص م ال
 ؛الفارغة

 ؛)1-6انظر فقرة ( الرش ونوعيةمعدل تصريف البشبورى  •
ة         أقصى مق  • اس للبشبورى وأقصى ضغط تشغيل يستخدم فى آل

 ؛الرش
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غيل        • ائم بالتش ى الق اطر عل ل المخ ة لتقلي ات الالزم االحتياط
   ؛وعلى التلوث البيئى إلى أدنى حد

 ؛االحتياطات الالزمة عند استعمال مصادر خارجية للضغط •
 تحقق              
 

ة           .2 ا   -  2وحدة عياری الرشاشة  (ء  الخزان والمصفاة والغط
CS( 

 
 قم بالقياس.  لتر 5ينبغي أن يكون الحد األدنى لسعة الخزان          2-1
 
ان أقصى            2-2 زان لبي ى الخ تديمة عل ات واضحة مس ود عالم ي وج ينبغ

ة الُمصنعة      (مستوى أسمى للملء     ذى  ( الموصى به من قبل الجه ،وال
ى لل       % 75ينبغي أن يعادل ماال يزيد عن         م  . خزان   من الحجم الكل ق

 بالقياس
 
اء                            2-3 ائل الرش بوضوح فى الخزان أثن ة مستوى س ذر رؤي فى حالة تع

 : الملء ينبغي
ادل الحجم الموصى               • ائل الرش يع    استعمال حجم معلوم من س

 قم بالقياسبه لملء الرشاشة ؛ 
مى  • م األس ون الحج ة (أن يك ل الجه ن قب ه م ى ب الموص

ح على الخزان ، وفى آتيب         بوضو مبين باللترات   ) الُمصنعة
 ). 15 - 1 ره انظر فقط(االستخدام اإلرشادى للرشاشة 

 .حقق         ت
 

ينبغي تزويد آلة الرش بقمع مع مصفاة مكملة لترشيح الماء أو محلول          2-4
 تحقق .الرش عند دخول أى منهما الخزان

 
بكية لمصفا               2-5 اس الفتحة الش د قي م 1ة القمع عن   ينبغي أن ال يزي م  .  م ق

 .بالقياس
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ام أو تكون                         2-6  ينبغي أن تثبت شبكة مصفاة القمع داخل جسم القمع بإحك
 تحقق. بمثابة جزء ضمن آيانه 

. 
ح أو             2-7 دون طف أمون ب هل م لء س إجراء م ع ب مح القم ي أن يس ينبغ

 4 قم بإجراء اختبار .طرطشة للسائل
 
ة االنسداد بغطاء للخزان ،     ون فتحة ملء الخزان مُ  ينبغي أن تك            2-8 حكم

ه و  ن فتح ذى يمك دى    غال ازات األي داء قف ع ارت ان م ام وأم ه بإحك لق
وإلغراض االختبار ينبغي أن يكون     (وبدون الحاجة الستعمال أدوات     

 تحقق) . مم 0.5 الحد األدنى لسماآة القفازات
 
 تحقق. ن الضغط ينبغي أن يزود الخزان بجهاز لبيا          2-9
 
ع      / ينبغي أن يكون الخزان مجهز بصمام تصريف                 2-10 ان للضغط لمن    أم

 اختبر.  بار  6زيادته فى الخزان عن
  
ن السهل         2-11 ون م زان بصمام تصريف للضغط يك زود الخ  ينبغي أن ي

دى    ازات األي داء قف ع ارت غيله م رة (تش ر الفق ق 8 - 2انظ ا يتعل  فيم
 اختبر) . اتبالقفاز

 
ع الغطاء                        2-12 ام بخل بعد إجراء الرش ، ينبغي أن ال يكون من الممكن القي

 اختبر. قبل تصريف الضغط المتبقى فى الخزان) أو المضخة(
 
ا               2-13 د قطره ى يزي الخزان الت ة لألجزاء ذات الضغط ب الوصالت الملولب

ن  د    13ع وات أو أخادي ى قن وى عل ي أن تحت م ، ينبغ مان  م  لض
 ققتح) . أو المضخة(تصريف الضغط من الخزان قبل نزع الغطاء 

 
ائل      " فارغة   " فى الوضع العادي  حينما تعتبر آلة الرش             2-14 إن حجم س ف

ة    ى الرشاش ز ف رش المحتج غط   (ال ة الض خة وغرف زان والمض الخ



34                                                                 المعايير القياسية:أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية    

LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

رمح   ين          ) والخرطوم وال إجراء   . ، ينبغي أن ال يتجاوز الحد المع م ب ق
 9اختبار

 
ون المضخة         2-15 ا تك ل  حينم ذي يعم وع ال ن الن د  م ط وال توج دويًا فق  ي

ينبغي أن يتحمل الخزان       ف ،إمكانية إلنضغاطها من مصدر خارجى        
. دون حدوث تشوية أو رشح       )   بار 8(ضعف أقصى ضغط للتشغيل     

 11قم بإجراء اختبار 
 

سمح بإنضغاطها من مصدر        يينما تكون الرشاشة مجهزة بموصل      ح 2-16
ة أضعاف أقصى ضغط    خ زان خمس ل الخ ي أن يتحم ارجى، فينبغ

ار20(للتشعيل  ار. دون حدوث تشوه أو رشح )   ب إجراء اختب م ب  ق
11 

 
ة    .3 دة عياری رش   -  3وح وم ال رمح وخرط ة ال  مجموع

 )CSالرشاشة (
   
ى             3-1 اء الخرطوم حت د انثن اء نصف قطر    180عن ر  ى  درجة بانحن غي

 م ، ينبغي أن  5 30درجة حرارة تصل إلى م وفى    م 50  مقداره مدعم
 راختب. ال يلتوى أو ينفتل أو يتفرطح 

 
داء          3-2 ينبغي أن تتم عملية فك وترآيب وصالت الخرطوم بسهولة مع ارت

، آما ينبغي أن    )  فيما يتعلق بالقفازات   8-2انظر فقرة (قفازات األيدى   
 اختبر. ال تحدث تسرب عند إزالتها وإعادة توصيلها 

   
ة             3-3 مح بحري ذى يس افى ال الطول الك رش ب وم ال ون خرط ي أن يك ينبغ

  تحقق. الحرآة والوضع المناسب للرمح إلجراء الرش 
 
اد         3-4 ة مقبض الزن رمح من مقدم ى لطول ال  ينبغي أن يكون الحد األدن

 قم بالقياس.  مم 500اليدوى إلى البشبورى 
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ة    ينبغي أن تتضم         3-5 رمح فى حال ن آلة الرش نظام تخزين قوى لتأمين ال

 تحقق. عدم استعماله 
  
غيل            3-6 مام تش ز بص رمح مجه ون ال ي أن يك وع  /  ينبغ ن الن اف م إيق

 تحقق. " اإليقاف " الزنادى الذى يمكن غلقه فى وضع 
  
ع قاسه من موض   صمام الزناد ُم) ذراع( رافعة طولينبغي أن ال يقل           3-7

  .قم بالقياس.  مم 100محور االرتكاز عن 
 
ر من                3-8 اد أآث اج صمام الزن وتن  1.5  ينبغي أن ال يحت ر  / ني  عزم  مت

  قم بالقياس. دوران لفتحه 
 
 5قم بإجراء اختبار .  ينبغي أن يكون صمام الزناد موثوق به         3-9
  
يمكن نزعه وقياس فتحاته ينبغي أن تشتمل مجموعة الرمح على مرشح     3-10

اوز  بكية ال تتج داء  0.3الش ع ارت ه م ه ونزع هل تثبيت ن الس م ، وم  م
دى     رة   (قفازات األي ازات    8-2انظر فق ق بالقف ا يتعل م  و تحقق ) .  فيم ق

  بالقياس
 
فى موضع ) 10-3انظر الفقرة ( ينبغي أن يكون المرشح القابل للنزع              3-11

  تحقق. ام الزناد ضد اتجاه سائل الرش بالنسبة لصم
  
اد           3-12 مام الزن ح ص إن مرش ه ، ف دل تصريف موصى ب د أقصى مع عن

 قم بالقياس % . 5ينبغي أن ال يقلل من انسياب السائل بأآثر من 
 
ها ،               3-13 ع بعض تبدالها م ن اس رش يمك ة ال ع آل ابير م د بش ي توري  ينبغ

 تحقق. وليست بشابير يتم تعديلها أو توفيقها 
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د البشبورى                 3-14 ار     4 ينبغي أن ال يتعدى أقصى ضغط للتشغيل عن م  .  ب ق
 بالقياس

 
اه              15 ين للضغط بالرشاشة؛ ينبغي أن يكون فى اتج ة وجود مب     فى حال

 قتحق .اإليقاف/ تيار سائل الرش بالنسبة لصمام التشغيل
 
ة         .4 ة -       4وحده عياری االت( األحزم  والتوسيد )الحم

  )CSالرشاشة  ()ياتالحش(
 
ة        4-1 االت (ينبغي أن تكون األحزم ة وتتحمل   ) الحم وأدوات التثبيت متين

 6قم بإجراء اختبار . طويًال
 
ة          4-2 االت (ينبغي أن تكون األحزم مصنوعة  ) الحشيات (والتوسيد  ) الحم

 3قم بإجراء اختبار. من مواد غير ماصة
 
ة      4-3 ون األحزم ي أن تك ا(ينبغ يد ) التالحم يات(والتوس ة ) الحش مقاوم

رات  ع مستحض ها م د تالمس ادى عن د الع ن الح د ع دهور الزائ للت
تعمالها   موح باس ات المس دات اآلف ة الُمصنعة  . مبي ي عل الجه وينبغ

ذلك ُي ابى ب ديم ضمان آت ادى تق ب االرش ات الكتي درج ضمن محتوي
 تحقق ). 15-1انظر فقرة (الستخدام الرشاشة 

  
ة         ا        4-4 االت (لجزء الحامل لثقل الرشاشة من أحزم ف، ينبغي أن     ) حم الكت

 قم بالقياس.  مم50يكون الحد األدنى لعرضه 
 
ائ          4-5 ود وس ة وج ى حال يات (دف ديل ،  ) حش ة للضبط أو التع ف قابل للكت

اء     عليهافينبغي أن تظل ثابتة فى المواضع التى تم ضبطها           ك أثن ، وذل
 تحقق. استعمال الرشاشة 
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ديل بسهولة        )الحماالت( ينبغي أن تكون األحزمة              4-6  قابلة للضبط أو التع
ى ظهر                    ا وفى وضع التشغيل عل وءة تمام حينما تكون الرشاشة ممل

 اختبر. القائم بعملية الرش 
 
 مزودة بماسكات سريعة الحل   )الحماالت (  ينبغي أن تكون األحزمة           4-7

 الرشاشة مملوءة تماما وفى وضع التشغيل       وتعمل بكفاءة عندما تكون   
 راختب. على ظهر القائم بالعمل 

 
 )CSالرشاشة ( مصدر القدرة  -   5 وحدة عياریة.       5
 

  الكباس اليدوى والمضخة
 
عندما تكون المضخة يدوية ، ينبغي أن تنتج ضغطا فى خزان السائل    5-1

داره  اال4مق تكمال م د اس ار عن د عن  ب ل60 يزي اس  شوط آام  للكب
 قم بالقياس) . الموصى بها(والخزان مملوء إلى السعة االسمية 

 
ائل الرش ، ينبغي أن                            5-2 داخل خزان س عندما يكون موضع المضخة ب

 :تفى بالمتطلبات التالية
ى              • ائل الرش إل ار وصمام     4عندما يتم اإلنضغاط بخزان س     ب

رة  رش لفت ائل ال ى س ا ف ور تمام د الخروج للمضخة مغم  تزي
ن  ي أن ال       15ع خة ينبغ ى المض بح ف مام الك إن ص ة ف  دقيق

  .اختبر. يسمح للسائل بالتسرب إلى داخل اسطوانة المضخة 
ه ينبغي أن يكون ذراع المضخة مريح ومن السهل الوصول        •   ل

 اختبر. عند االستعمال 
ذراع عن              • م   100ينبغي أن ال يقل الطول الداخلى لمقبض ال  م

 قم بالقياس.  مم 25طعه العرضى والحد األدنى لمقاس مق
ق مجموعة                 • وم بغل از يق ينبغي أن تكون الرشاشة مزودة بجه

ل    ن حم ى يمك غيل حت ع للتش ى وض ى أدن ى ف اس وه الكب
 قتحق. الرشاشة من ذراع المضخة بأمان 
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 ) CSالرشاشة (وليكيةر البشابير الهيد-   6وحدة عياریة  .6
 

ى       الجهة الُمصنعة للرشاشة مسئول    عاتقتقع على    ية تطابق مواصفات البشابير الت
ا   ية به دها أو التوص تم توري ة   للي ات اآلتي ع المتطلب ة م ت  ،رشاش و آان ى ول  حت

 .المعلومات صادرة فى األصل من الجهة الُمصنعة للبشابير
 
ب      6-1 ى الكتي ات ف ديم معلوم رش تق ة ال ة الُمصنعة آلل ى الجه ي عل ينبغ

 :حول ما يلى ) 15-1رة  انظر فق(االرشادى الستخدام آلة الرش 
 ؛ بار 4 ، 3 ، 2غوط ضمعدالت تصريف البشبورى عند ال •
  بار ؛4 ، 3 ، 2 وزوايا الرش عند  المميزه  طرز الرش •
معبرا عنه  ) آمقياس لتوزيع حجم القطيرات   ( الرش   نوعيةفئة   •

  ؛10 اختبار  اجراء مع1وفقا لفئات الرش الواردة فى جدول 
د الو      • ع لتحدي ابير وتتسع            اإلجراء المتب ه البش ى في ذى تبل قت ال

دار د ضغوط  % 125بمق دالت تصريفها األصلية عن من مع
 ؛ ومن ثم ينبغي استبدالها عند هذا الحد،التشغيل الموصى بها

ع      • ارتفاعات البشبورى والمسافة بين البشابير التى تعطى توزي
د   دف ، عن توى اله د مس رش عن ول ال م محل انس لحج متج

تعمال حا ية باس ة   التوص ابير مروحي ع بش ى م ابير أفق ل بش م
 .منبسطة  قياسية

 تحقق 
 

ريف ،  عج من أى بشبورى فردى أو بين بشابير لها نفس آود الت           خرال         6-2
أآثر من               بأى المعلن      أن لها نفس الخصائص ، ينبغي أن ال يختلف ب

ن % ±10    رج ع مى الخ ه ( االس ى ب غط  ) الموص د أى ض ، وعن
 اسقم بالقي. موصى به 

 
ة المنبسطة  ينبغي أن يتضمن نظام تثبيت                         6-3  بالنسبة للبشابير المروحي

ل  بال ى حام بورى عل ليم للبش ه الس مان التوجي ة لض بورى طريق ش
 .البشابير
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  (MB)) ذاذنافخ الر( الرش بالدفع الهوائى اتموتور

 
 )MBالرشاشة  ( متطلبات عامة-   1 وحدة عياریة.       1
  

وائى             ينبغي أن  دفع اله ر   ( تكون آالت الرش التى تعمل بال ة  ) ذاذنافخات ال مأمون
 .ويمكن االعتماد عليها وقادرة على العمل بكفاءة تحت ظروف الحقل الفعلية

 
دوم طويال ، وال تكون                   ة تتحمل وت  آما ينبغي أن تكون متينة البنية من مواد قوي

اء االستخدا             ادى أثن ر من الحد الع دهور أآث يا     قابلة للت ؤثر عكس ا ي ى ، مم م الحقل
بب الت    ا بس ض آفاءته ان وخف ى األم تهالك   آعل وه أو االس دأ أو التش ل أو الص آ

 .المبكر
 

وائى      دفع اله رش بال ورات ال ق موت ى تتواف ر (ولك ات ال ايير  ) ذاذنافخ ع المع م
 :، ينبغي أن تفى بالمتطلبات التالية) FAO(القياسية لمنظمة األغذية والزراعة 

 
ن           1-1 الى ع ا االجم د وزنه ي أن ال يزي عة  25 ينبغ ا بالس د ملئه م عن  آج

مية  نعة    (االس ة الُمص ل الجه ن قب ا م عة موصى به م ) . أقصى س ق
 )قدر الوزن (بالقياس

 
  1 قم بإجراء اختبار. ينبغي عدم حدوث تسرب أو رشح من آلة الرش        1-2
 
هلة التنظيف        1-3 ة س ون الرشاش داخل أو  ينبغي أن تك ن ال ا سواء م  تمام

ارج  نة  . الخ طح الخش رش ذات األس ب آالت ال ي تجن ا ينبغ آم
  تحقق. والتجاويف التى يصعب تنظيفها 

 
تقط أو                       1-4 ذى يل  ينبغي أن ال تكون األسطح الخارجية للرشاشة بالشكل ال

  2قم بإجراء اختبار . يحجز سائل الرش 
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وا         1-5 ود ح دم وج ي ع ر  ينبغ روزات غي ة أو ب اطق خادش ادة أو من ف ح

 تحقق. ضرورية ، والتى قد تضر القائم بالعمل 
 
ا يسمح            1-6  ينبغي أن تتضمن الرشاشة وجود مقبض فى مكان مناسب مم

 تحقق. بحملها بأمان فى حالة عدم االستخدام 
 
ة     1-7 ى قائم تقرة وتبق ة مس ون الرشاش ي أن تك عها ينبغ د وض وق  عن  ف

اآن ا ى األم درة حت زاء  % (15لمنح بعة أج ن س زء م دار ج ) بمق
 راختب. بصرف النظر عن مقدار السائل الموجود بالخزان 

 
ل                1-8 ف لك بط والتنظي يانة والض ة والص ات الخدم تم عملي ي أن ت ينبغ

مكونات آلة الرش بسهولة وبدون الحاجة إلى استعمال أدوات خاصة           
 تحقق) . أى أدوات مصممة خصيصًا للرشاشة(

  
ار  (ريف الدقيق لقطع االستبدال     ع لتسهيل عملية الت            1-9 ، ينبغي   )قطع الغي

ا        مستديمةوضع عالمات واضحة      لبيان اسم الجهة الُمصنعة وعنوانه
 تحقق. واسم وطراز آلة الرش

  
ال               1-10 ى فع تبدال          ل ينبغي توافر نظام عمل داد بقطع االس لمساعدة فى اإلم

ار( ع الغي اريخ الصُ   ) قط د ت ل بع ى األق نوات عل ة س دة خمس . نع لم
ذلك يُ                ابى ب دم ضمان آت ة الُمصنعة أن تق ى الجه درج فى  وينبغي عل

 تحقق)  . 15-1انظر فقرة (الكتيب االرشادى الستخدام الرشاشة 
    
ا              1-11 ة وظائفه ة الرش ينبغي أن تستمر فى تأدي إذا حدث وأن سقطت آل

ة ، وال ين ة عادي ح بطريق رب أو رش ا تس دث منه ي أن يح م . بغ ق
  7بإجراء اختبار 
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ائل الرش بصفة                      1-12  ينبغي أن تكون أجزاء آلة الرش التى تتالمس مع س
بة      ة ، ومناس ر ماص واد غي ن م نوعة م تمرة ، مص رة ومس مباش

قم بإجراء  . لالستعمال مع مستحضرات مبيدات اآلفات المسموح بها        
  8اختبار 

 
درج                   ي       1-13 ابى ي دم ضمان آت ة الرش أن تق نبغي على الجهة الُمصنعة آلل

ة             ات الكتيب االرشادى الستخدام اآلل رة   (, ضمن محتوي -1انظر فق
ى  ) 15 ى تتعرض إل رش الت ة ال أن أجزاء آل د ب وء الشمس ض، يفي

ر من الحد              ر المباشر بصفة    دهور أآث وتينية مصنوعة من مواد ال تت
  تحقق. العادى 

    
ينبغي أن تكون آلة الرش متينة وتتحمل طويال مع االستعمال ويمكن                    1-14

  12قم بإجراء اختبار . االعتماد عليها 
 
نعة          1-15 ة الُمص وم الجه ي أن تق ادى    بينبغ ب ارش رش بكتي ة ال د آل تزوي

وب           الستخدام اآللة يكون بسيط وواضح وبه رسومات إيضاحية ومكت
  تحقق.  اإلنجليزية أو الفرنسية أو األسبانية نع، وباللغةبلغة بلد الُص

 
 : ينبغي أن يحتوى الكتيب االرشادى على اإلجراءات الخاصة بما يلى      1-16
 

 الترآيب أو التجميع األولى ؛ •
ف عت • تبدال   ) وصف(ري ع االس ل قط ار (لك ع الغي ة ) قط لآلل

لة       ة ومفص ا مفكك ة له زاء المكون انى لألج م بي منة رس متض
  ؛ة تجميعهاوبيان آيفي

  ؛والمعايرة) أوضاع الضبط(اإلعداد  •
ات           • تقليل مدى الحاجة للتخلص من المحلول المخفف لمبيد اآلف

 ؛إلى الحد األدنى 
 ؛التنظيف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل  •
 ؛والتخزين الروتينية الصيانة  •
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 ؛االستعمال الحقلى الصحيح •
 تحقق 

 
 :ومات حول ما يلىوينبغي أن يقدم هذا الكتيب أيضا معل

 
التعامل المأمون مع الكيماويات الزراعية الغير مخففة وخلط  •

 ؛الكيماويات وملء الخزان
دات   • وات مبي ى وعب رش المتبق ائل ال ن س أمون م تخلص الم ال

 اآلفات الفارغة؛
 ضغط   ىوأقص) وحدة التحكم (ف  يرصأقصى مقاس لمحدد الت    •

  ؛)حيثما توجد مضخة(لتشغيل 
ات الالزم  • غيل    االحتياط ائم بالتش وث الق اطر تل ض مخ ة لخف

 .والبيئة إلى أدنى حد
 تحقق

 
ة     .       2 الرشاشة  ( الخزان والمصفاة والغطاء        -   2 وحدة عياری

MB (  
 :ينبغي وجود عالمات واضحة مستديمة على الخزان توضح ما يلى      2-1
 

موصى به من قبل الجهة     (أقصى مستوى اسمى لملء الخزان       •
من   % 95والذى ينبغي أن يعادل ما ال يزيد عن        ،  ) الُمصنعة

 ؛الحجم الكلى للخزان
 ؛مستويات الملء المتوسطة والمناسبة •

 قم بالقياس

 
ا            2-2 أثناء عملية الملء ، ينبغي أن يكون مستوى السائل فى الخزان مرئي

 اختبر. بوضوح وهو يقترب من مستوى أقصى سعة موصى بها
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فاة م    2-3 ى مص زان عل تمل الخ ي أن يش لء   ينبغ ة الم ى فتح وعة ف وض
  تحقق. لترشيح الماء أو محلول الرش عند دخول أى منهما الخزان 

 
ا الصحيح            2-4 ينبغي أن يكون من السهل نزع ووضع المصفاة فى مكانه

ار، ينبغي أن يكون الحد        (مع ارتداء قفازات األيدى      ألغراض االختب
 تحقق) .  مم0.5األدنى لسماآة القفازات المستعملة 

 
مصافة عن أصغر قياس لفتحة  آ ينبغي أن ال يزيد قياس الفتحة الشبكية              2-5

 قم بالقياس. محدد التصريف الموصى به من قبل الجهة الُمصنعة 
 
زء                 2-6 كل ج ام أو تش مها بأحك ل جس فاة داخ بكة المص ت ش ي تثبي ينبغ

 تحقق .ضمن آيانها
 
 فى مكانها بما يسمح بإجراء       ينبغي أن تكون المصفاة موضوعة تماما              2-7

عملية ملء سهلة ومأمونة دون أن يحدث طفح أو طرطشة للسائل أو             
دها    ن مقع فاة م ع المص فاة    . رف ون المص رح أن تك اد يقت ولالسترش

 أصغر   ضال يقل عر    غائرة فى تجويف فتحة الملء ، التى ينبغي أن        
  4قم بإجراء اختبار .  مم 100أبعادها عن 

 
ب الملء الزائد عن الحد ، فى حالة امتداد المصفاة تحت أقصى                لتجن         2-8

 ينبغي أن تتضمن المصفاة محدد عالمات  ،ى به للملء    صمستوى مو 
ى أقصى                  راب مستوى السائل إل د اقت ًا بوضوح عن ، الذى يظل مرئي

 تحقق. مستوى موصى به أثناء الملء
 
ة االن         2-9 لء الخزان محكم ون فتحة م داد بواسطة غطاء ينبغي أن تك س

دون استعمال                   دى ب ازات األي داء قف ام مع ارت ه بإحك يمكن فتحة وغلق
 تحقق) .  فيما يتعلق بالقفازات4-2انظر فقرة ( أدوات 
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ائل                    2-10 عندما يكون الغطاء مغلق ينبغي أن ال يكون بالشكل الذى يجمع س
 اختبر. الرش

 
زة بمض                2-11 ة الرش مجه تم االنضغاط         عندما ال تكون آل خة ، فيجب أن ي

ا   بورى ، آم ى البش رش أن ينساب إل ائل ال ين س ائل لتمك زان الس بخ
 تحقق. يجب أن يكون الغطاء محكم السد تماما مع الخزان 

 
يل    2-12 وم التوص ى خرط زان وف ى الخ غط ف دى الض ي أن ال يتع ينبغ

 قم بالقياس.  بار0.5)  التوزيع(
 
وى أى من غطاء             عند احتواء آلة الرش على             2-13 مضخة ، ينبغي أن يحت

 تحقق. الخزان أو الخزان على صمام تهوية 
 
ائل  , على النحو المعتاد " فارغة " حينما تعتبر آلة الرش         2-14 فإن حجم س

ينبغي  ) الخزان والمضخة والخرطوم   (الرش المحتجز فى الرشاشة     
 9قم بإجراء اختبار .  أن ال يجاوز الحد المعين

 
دة ع .3 ة وح وم  -   3ياری واء وخرط وب اله ة أنب  مجموع

  )MBالرشاشة (الرش 
 
واء ُت وب اله ا أنب واء بأنه وب اله ة أنب ه،عرف مجموع اء أو  بأآمل وع غط ن آ  م

 .قميص المروحة إلى مخرج الهواء
 
ن ذراع         3-1 وب م ول األنب ة(ط غيل ) رافع رج / التش ى مخ اف إل اإليق

 قم بالقياس. م  م400الهواء، ينبغي أن ال يقل عن 
 
 تحقق. كون أنبوب الهواء مزود بمقبض أو يد للمسك يينبغي أن          3-2
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 ينبغي أن يكون أنبوب الهواء متصل بكوع غطاء أو قميص المروحة                     3-3
ادة ال          ) قابل لالنثناء (بواسطة امتداد أنبوب مرن      ر من م ذو قطر آبي

ة          ل االمتصاص لكى تسمح ب      بتق ة فى المستويات األفقي سهولة الحرآ
 تحقق. والرأسية 

 
المستخدمة لوصل األنبوب المرن مع أنبوب ) ترآيبة التشغيل (اآلليات          3-4

ادة            ، وقميص المروحة   الصلب الهواء  ينبغي أن يكون من الممكن إع
دى                ازات األي داء قف استخدامها ومن السهل ضبطها أو تعديلها مع ارت

ى     تحقق).  فيما يتعلق بالقفازات   4-2انظر فقرة   ( ة   عاتق  تقع عل  الجه
 الُمصنعة للرشاشة

 
واء                      3-5 وب اله ينبغي أن تتضمن آلة الرش نظام قوى لتأمين مجموعة أنب

رش  ة ال تعمال آل دم اس ة ع ى حال ا ف ى وضع رأسى تقريب . الصلب ف
 تحقق

 
زع وص                     3-6 ديل ون الت الخرطوم   ينبغي أن يكون من السهل ضبط أو تع

دى       رة     (مع ارتداء قفازات األي ازات      4-2انظر فق ق بالقف ا يتعل ، )  فيم
 اختبر.  أو رشح عند إعادة توصيلهابآما ينبغي أن ال تحدث تسر

 
ائل          3-7 وم الس اء خرط د انثن ر 180عن اء نصف قط ة بانحن ر ى  درج غي

ى         50 مقدارهمدعم   ن  م ، ينبغي أ     5 30 مم عند درجة حرارة تصل إل
 اختبر. ال يلتوى أو ينفتل أو يتفرطح 

 
م فى                            3-8 ى البشبورى صمام تحك داد السائل إل ينبغي أن يتضمن خط إم

 تحقق. إيقاف السائل / سريان 
 
غيل          3-9 ا يتضمن صمام التش ة / حينم اف رافع ي أن ال ) ذراع(اإليق ينبغ

 م بالقياسق.  مم ، مقاسا من محور االرتكاز 100يقل الطول عن 
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ر        / ينبغي أن ال يحتاج صمام التشغيل              3-10 اإليقاف عزم دوران لفتحة أآث
 قم بالقياس. تر م/ نيوتن 1.5من 

 
ة              3-11 ون الرشاش ي أن تك رش ينبغ ائل ال ريف س دل تص ى مع تحكم ف لل

ددات   زة بمح ع   (Restrictors)مجه ا م ن مبادلته ريف يمك  للتص
 تحقق. ز مميبعضها ولها آود لونى

 
ددات         3-12 دالت التصريف للمح ون   (Restrictors)مع س ل ا نف ى له  الت

ا نفس الخصائص         (وآود التصريف    أن له ينبغي أن ال    , )أى المعلن ب
ن  أآثر م دالت ب ذه المع ف ه ريف  % 10± تختل دل التص ن مع م

 قم بالقياس). الموصى به من قبل الجهة الُمصنعة(االسمى 
 
ي أ       3-13 رش       ينبغ ى ألداء ال د األدن ات الح رش بمتطلب ة ال ى آل م  .ن تف  ق

   14بإجراء اختبار 
 
 
 
 
ة  .       4 دة عياری ة -   4 وح االت( األحزم يد ) الحم    والتوس

  )MBالرشاشة) (الحشيات(
 
ة           4-1 االت ( ينبغي أن تكون األحزم ة وتتحمل    ) الحم وأدوات التثبيت متين

 6قم بإجراء اختبار . طويال
 
يد مصنوعة من        ) الحماالت(ينبغي أن تكون األحزمة             4-2 وحشيات التوس

 3 قم بإجراء اختبار. ماصةغير مواد 
 
ة          4-3 ون األحزم ي أن تك االت( ينبغ ة  ) الحم يد مقاوم يات التوس وحش

رات  ع مستحض ها م د تالمس ادى عن د الع ن الح د ع دهور الزائ للت
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تعمال       ات المسموح باس ة الُمصنعة        . ها  مبيدات اآلف ى الجه وينبغي عل
ة        تقديم ضمان آتابى بذلك يُ     درج ضمن الكتيب االرشادى الستخدام آل

 تحقق ). 15-1انظر فقرة (الرش 
 
ة                  4-4 االت (األجزاء الحاملة لثقل الرشاشة من أحزم لكتف ، ينبغي     ا) حم

 قم بالقياس.  مم 50أن يكون الحد األدنى لعرض أى منها 
 
ديل  التي لكتف ل) حشيات(جود وسائد فى حالة و   4-5  هايمكن ضبطها أو تع

مواضعها التى تم الضبط عليها حينما تكون      فى  ، ينبغي أن تظل ثابتة      
 تحقق. الرشاشة فى وضع التشغيل 

 
ديل بسهولة         ) الحماالت( ينبغي أن تكون األحزمة             4-6 ة للضبط أو التع قابل

ا وفى        وءة تمام ى ظهر     حينما تكون آلة الرش ممل وضع التشغيل عل
 اختبر. القائم بعملية الرش 

 
ة          4-7 ون األحزم ي أن تك االت( ينبغ ريعة  ) الحم كات س زة بماس مجه

اق  ا ) الحل(االعت وءة تمام ة ممل ون الرشاش دما تك اءة عن ل بكف وتعم
 اختبر. وفى وضع التشغيل على ظهر القائم بالعمل

 
 
  )MBالرشاشة (درة  مصدر الق-   5 وحدة عياریة .       5
 

 المحرك
مثبت بشدة فى أى      )  Throttle(ذراع الصمام الخانق    يجب أن يظل             5-1

 اختبر. وضع سبق وأن تم الضبط عليه خالل التشغيل
 
فورية والتى يسهل    " Cut out"  ينبغي أن يتمتع المحرك بآلية إيقاف       5-2

لرشاشة فى وضع التشغيل      للقائم بالعمل أن يصل إليها عند ما تكون ا        
 تحقق. وهى محمولة على ظهره
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ة                   5-3 إجراء    .  ينبغي أن يتمتع المحرك بآلية قوية ومأمونة لبدء الحرآ م ب ق

  15اختبار
 
 ): الغازات المستهلكةفالتأنبوب ان(ينبغي أن يكون العادم         5-4

 موجة بعيدا عن جسم القائم بالتشغيل •
ب المع    • ى الجان وع ف ه أدوات   موض ود ب ب الموج اآس للجان

 التحكم فى الرشاشة
ه            يمغطى بواق  •  قوى منعا الحتراق القائم بالعمل أو المساعد ل

 .أو غيره من العاملين
 تحقق               

 
ات  5-5 ينبغي أن يكون المحرك معزوال عن إطار الحمل بواسطة مثبت

 تحقق. مانعة لالهتزاز 
 
رك          5-6 ون المح ي أن يك دوث   ينبغ دة ضد ح ا بش ارئ أي محمي ف ط تل

 تحقق. ألجزاءه 
ريان              5-7 مام س ود وص زان الوق ون خ ي أن يك ود  /  ينبغ اف الوق إيق

ى           ود عل ل مخاطر انسكاب الوق أنها تقلي اآن من ش موضوعان فى أم
 تحقق. المحرك إلى أدنى حد ممكن 

 
 من مخرج خزان      إيقاف الوقود قريبا  /  ينبغي أن يكون صمام سريان               5-8

ون         ا تك هولة حينم ه بس ل إلي غيل أن يص ائم بالتش ن للق ود ويمك الوق
 تحقق. الرشاشة فى وضع التشغيل على ظهر القائم بالعمل

 
ى خط                  5-9  ينبغي توافر مرشح وقود صالح لالستخدام ويكون موضعه عل

 تحقق) . آربوريتور(الوقود بين الخزان والُمكربن 
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دخل                ينبغ       5-10 تبداله ، يوضع مباشرة فى م ي توافر مرشح هواء يمكن اس
 تحقق). وريتآربور(الُمكربن 

 
تم                      5-11 ى ي الووظ الت امير الق  ينبغي أن يكون من السهل الوصول إلى المس

ربن  زاء أو ) ورريتآربو(ضبط الُمك زع أج ى ن ا دون الحاجة إل منه
ة  تعمال أدوات خاص ا للر(اس ممة خصيص ةأى أدوات مص ) . شاش

 تحقق
 
 ينبغي أن ال يزيد مستوى  الضوضاء عند أذن القائم بتشغيل اآللة عن                   5-12

 قم بالقياس) . dB (ديسبل 85
 
دة                     5-13 ة للتشغيل المتواصل لم  ينبغي أن يكون خزان الوقود بالسعة الكافي

 اختبر. ساعة آحد أدنى
  
واط،       5-14 ائى األش ود محرك ثن ة وج ى حال ة  ف ة دائم ود عالم ي وج  ينبغ

 تحقق. الزيت المطلوبة/  تبين نسبة الوقود الوقودعلى خزان 
 
ى          5-15 طة واق دا بواس اة جي ة مغط زاء المتحرآ ل األج ون آ ي أن تك  ينبغ

 تحقق. لمنع حدوث الضرر
 

 المروحة
مقاس قطره ) غطاء( ينبغي أن تكون المروحة محمية بواسطة قميص       5-16

 قم بالقياس.  سم 45 ال يتعدى
 
زا بواسطة واقى                  5-17 دخل المروحة مجه ى   ، ينبغي أن يكون م  الحد األدن

 قم بالقياس.  مم 10 مم والحد األقصى 5لمقاس فتحته الشبكية 
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 المضخة

ادرة              5-18 ة الرش ، فينبغي أن تكون ق ا تشكل المضخة جزء من آل  حينم
ع  ى توزي دل تصريف) توصيل(عل ل  أقصى مع ن قب ه م  موصى ب

دد    ر مح ى أآب نعة إل ة الُمص دما  ) Restrictor(الجه ه عن موصى ب
ل              يكون أنبوب الهواء الصلب فى وضع رأسى ومجهز بوصلة تطوي

 اختبر. تر م1تبلغ 
 
 
ة  .       6 دة عياری وائى   -  6 وح القص اله زئ ب ابير التج  بش

(Shear))  الرشاشةMB(  
 
ر       عندما يتم تجهيز آالت            6-1 ى   ذاذ   الرش من نوع نافخات ال ابير الت  بالبش

ة الرش أن                   ة الُمصنعة آلل ى الجه وائى ، ينبغي عل تجزئ بالقص اله
ة          ُت رة انظر   (درج ضمن محتويات الكتيب االرشادى الستخدام اآلل  فق

معلومات حول مدى معدالت تصريف سائل الرش الموصى          ) 1-15
 تحقق. به ألغراض المحاصيل المختلفة 

 
 
 

 )RA(الدوارة ) اتذذالمر( الرش ذات المجزئات آالت
  

ة     ة الرش المحمول ى آل ارة إل ة يمكن اإلش ذه الخطوط التوجيهي ألجل أغراض ه
زئ  ر(ذات المج ذى      ) ذذالم رعة ، ال دور بس زئ ي ن مج ون م ا تتك دوار بأنه ال

ى      تحكم ف ذى ي رش ، ال رات ال تج قطي ه وتن تم تفتيت رش في ائل ال ه س اب علي ينس
 .ن سرعة دوران المجزئ وانسياب السائل آل مأحجامها
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 وتدار آالت الرش ذات المجزئات الدوارة عادة بواسطة محرك آهربائى صغير            
ة           دة الجاف ات مصباح الجيب     (يستمد القدرة من سلسلة من األعم ، أو من   ) بطاري

 ،  هحمل الرشاش   ) ممسك (بطاريات يمكن إعادة شحنها ، توضع إما داخل ذراع           
 .قائم بالتشغيل ، أو على حزام معلق فوق آتف القائم بالتشغيلأو على حزام ال

 
ة           ارورة صغيرة مرآب ة من ق  ينساب سائل الرش فوق المجزئ بواسطة الجاذبي

 .أو من خزان معلق على الظهر أو على الكتف/ على رأس الرش ، و 
 
  )RAالرشاشة ( متطلبات عامة -   1 وحدة عياریة -1
 

ون آالت ال  ي أن تك اد     ينبغ ن االعتم ة ويمك دوارة مأمون ات ال رش ذات المجزئ
 .عليها وقادرة على العمل بكفاءة تحت الظروف الحقلية الفعلية

 
دهور                 آما ينبغي أن تكون متينة البنية من مواد قوية تتحمل طويال وغير قابلة للت
ان               ى األم يا عل ؤثر عكس ا ي ى ، مم اء االستخدام الحقل ادى أثن الزائد عن الحد الع

 .فض آفاءتها بسبب التآآل أو الصدأ أو التشوه أو االستهالك المبكروخ
 

ى تت قولك ة    واف ة والزراع ة األغذي ية لمنظم ايير القياس ع المع ذه اآلالت م  ه
(FAO)ينبغي أن تفى آالت الرش ذات المجزئات الدوارة بالمتطلبات التالية : 

 
وءة بأقصى       آجم 25 ينبغي أن ال يزيد وزنها االجمالى عن                 1-1  وهى ممل

مية  عة أس ة الُمصنعة(س ل الجه ا قب اس) . موصى به م بالقي در  (ق ق
 )الوزن

وزن                     ة ال ق بجزئي ا يتعل ة فيم د مقبول ة تع ادية التالي وط االرش والخط
 .الكلى

رى    20 • زان الظه ى للخ د أقص م آح ى  ( آج ق عل أو المعل
ة   ) مصدر القدرة  (بما فى ذلك وزن البطارية      ) الكتف المحمول

 على حزام الوسط أو على حزام الكتف ؛
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رمح  7 • م لل ارورة    /  آج رش وق ات ورأس ال ة البطاري حافظ
 ).حيثما يكون ذلك محموال باليد(سائل الرش والخزان 

 
 1قم بإجراء اختبار .  ينبغي أن ال تحدث الرشاشة تسرب أو رشح         1-2
 
هلة التن         1-3 ة س ون الرشاش داخل أو اظيف تمامينبغي أن تك ن ال  سواء م

 اآلالت ذات األسطح الخشنة والتجاويف         ب تجن  ىآما ينبغ  . الخارج  
 تحقق. صعب تنظيفها يالتى 

  
تقط أو                       1-4 ذى يل ينبغي أن ال تكون األسطح الخارجية للرشاشة بالشكل ال

   2 قم بإجراء اختبار .يحجز سائل الرش 
 
و        1-5 ود ح دم وج ي ع ر   ينبغ روزات غي ة أو ب اطق خادش ادة أو من اف ح

 تحقق. ضرورية ، والتى قد تضر القائم بالعمل
 
ي أن         1-6 دم  ي ينبغ ة ع ى حال ان ف ة بأم ل الرشاش هل حم ن الس ون م ك

 تحقق. االستخدام 
 
ل               1-7 ف لك بط والتنظي يانة والض ة والص ات الخدم تم عملي ي أن ت  ينبغ

هولة وب   رش بس ة ال ات آل ة  مكون ى أدوات خاص ة إل أى (دون الحاج
 تحقق). هأدوات مصممة خصيصا للرشاش

ار  (ريف الدقيق لقطع االستبدال     ع لتسهيل عملية الت           1-8 ، ينبغي   ) قطع الغي
ة        م الجه ين اس ة تب ى الرشاش تديمة عل حة مس ات واض ود عالم وج

 تحقق. الُمصنعة وعنوانها واسم وطراز آلة الرش
 
تبدال                 ينبغي ت          1-9 داد بقطع االس ال للمساعدة فى اإلم ى فع وافر نظام عمل

ار( ع الغي نع    ) قط اريخ الص د ت ل بع ى األق نوات عل ة س دة خمس . لم
درج فى الكتيب     وينبغي أن تقدم الجهة الُمصنعة ضمان آتابى بذلك يُ         

 تحقق) . 14-1انظر فقرة (االرشادى الستخدام الرشاشة 
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ى         1-10 رش الت ة ال زاء آل فة   أج ر بص مس المباش ى ضوء الش رض إل تتع

ن     ر م دهور أآث واد ال تت ن م ون مصنوعة م ي أن تك ة ، ينبغ روتيني
ادى د الع ذلك    ،الح ابى ب نعة ضمان آت ة الُمص دم الجه ي أن تق  وينبغ

ة الرش              انظر  (يدرج ضمن محتويات الكتيب االرشادى الستخدام آل
 تحقق) . 14-1فقرة 

 
ر         1-11 ة ال قطت آل دث وس ا     إذ ح ة وظائفه ى تأدي تمر ف ي أن تس ش، ينبغ

 7 قم بإجراء اختبار .بطريقة عادية، وال يحدث منها تسرب أو رشح
 
 أجزاء آلة الرش التى تتالمس مع سائل الرش بصفة مباشرة       1-12

ومستمرة ، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غير ماصة ومناسبة 
قم بإجراء  .وح بهالالستعمال مع مستحضرات مبيدات اآلفات المسم

  8اختبار 
 
د االستعمال         ي ينبغي أن تتحمل آلة الرش طو            1-13 م  . ال ، وموثوق بها عن ق

 12بإجراء اختبار 
  
ة الرش بكتيب ارشادى الستخدام                    1-14 ة الُمصنعة آل  ينبغي أن تزود الجه

وب           اآللة يتميز بالبساطة والوضوح ووجود الرسوم اإليضاحية ومكت
 تحقق. بلد الصنع وباللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو األسبانية بلغة 

 
 : ينبغي أن يحتوى الكتيب االرشادى على اإلجراءات الخاصة بما يلى      1-15

 ؛الترآيب أو التجميع األولى •
ف عت • تبدال   ) وصف(ري ع االس ل قط ار (لك ع الغي ة ) قط لآلل

ان آ   لة وبي ة ومفص ا مفكك انى ألجزائه م بي ة متضمنة رس يفي
 ؛تجميعها

 ؛والمعايرة) أوضاع الضبط(اإلعداد  •
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ات           • تقليل مدى الحاجة للتخلص من المحلول المخفف لمبيد اآلف
 ؛إلى الحد األدنى

 ؛التنظيف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل •
 ؛الصيانة الروتينية والتخزين •
 ؛االستعمال الحقلى المأمون شامال فواصل مجرات الرش •

 تحقق

 
 :م هذا الكتيب أيضا معلومات حول ما يلىوينبغي أن يقد

ط            • ة وخل ر مخفف التعامل المأمون مع الكيماويات الزراعية الغي
 ؛الكيماويات الزراعية وتعبئة الخزان

ات      • دات اآلف وات مبي ى وعب رش المتبق ائل ال ن س تخلص م ال
 الفارغة؛

دد  • رعة دوران  (Restrictor)مح ريف وس دل التص  مع
 ؛المجزئ وأحجام القطيرات

  ؛صى مقاس لمحدد معدل التصريف المستخدم مع آلة الرشأق •
ة          ألا • وث البيئ حتياطات لتقليل مخاطر تلوث القائم بالتشغيل وتل

 ؛إلى أدنى حد
 ؛البطاريات الموصى بها وآيفية ترآيبها •
  ؛نظام لتحديد متى ينبغي استبدال البطاريات •

 تحقق
 

ة     .       2 ا      -   2 وحدة عياری الرشاشة  (ء   الخزان والمصفاة والغط
RA(  

 
ائل الرش                   واء س الخزان أى وعاء يستعمل الحت ة يقصد ب فى هذه الوحدة العياري

د أو           الذى يطبق من خالل المجزئ الدوار، وقد يُ        ذا الوعاء أو الخزان بالي مسك ه
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ق بحزام            على  ) حماالت(يحمل بأحزمة    ائم بالعمل أو يعل ه (ظهر الق ى  ) حمال عل
 .آتفه

 
 :د عالمات واضحة مستديمة على الخزان توضح ما يلى ينبغي وجو        2-1

موصى به من قبل الجهة     (أقصى مستوى اسمى لملء الخزان       •
د عن  ) الُمصنعة  ا ال يزي ادل م ي أن يع ذى ينبغ  % 95، وال

 من الحجم الكلى للخزان ؛
 .مستويات الملء المتوسطة والمناسبة  •

 قم بالقياس

 
ي أن            2-2 لء ، ينبغ اء الم ا   أثن زان مرئي ى الخ ائل ف توى الس ون مس يك

 اختبر) . موصى به( بوضوح وهو يقترب من أقصى مستوى اسمى 
 
لء              2-3 ة الم ى فتح وعه ف فاة موض ى مص زان عل وى الخ ي أن يحت  ينبغ

 تحقق. لترشيح الماء أو محلول الرش عند دخول أى منهما الخزان 
 
ة وإ        2-4 داء  ينبغي أن يكون من السهل إزال ع ارت ادة وضع المصفاة م ع

دى  ازات األي ي آ(قف ار ، ينبغ راض االختب ماآة نألغ ل س  ال تق
 تحقق.  مم0.5القفازات عن 

 
ة            2-5 ن أصغر فتح فاة ع بكية للمص ة  الش اس الفتح د قي ي أن ال يزي  ينبغ

ة الُمصنعة                 ل الجه . لمحدد قياس معدل التصريف الموصى به من قب
 قم بالقياس

 
زء             2-6 كل ج ام أو تش مها بإحك ل جس فاة داخ بكة المص ي وضع  ش  ينبغ

 تحقق. ضمن آيانها
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 ينبغي أن تكون المصفاة موضوعة تماما فى مكانها بما يسمح بإجراء                    2-7
عملية ملء سهلة ومأمونة دون أن يحدث طفح أو طرطشة للسائل أو             

دها   ن مقع فاة م ع المص اد. رف و: ولالسترش رح أن تك فاة يقت ن المص
رض         ل ع ي أن ال يق ى ينبغ لء ، والت ة الم ف فتح ى تجوي ائرة ف غ

 4قم بإجراء اختبار.  مم 100أصغر أبعادها عن 
 
ى                  2-8 ت أقص فاة تح د المص ا تمت د حينم ن الح د ع لء الزائ ب الم  لتجن

مستوى ملء موصى به ، ينبغي أن تتضمن محدد عالمات الذى يظل    
رب م   دما يقت وح عن ا بوض توى    مرئي ى أقصى مس ائل إل توى الس س

 اختبر. موصى به أثناء الملء 
 
لء الخزان ُم        2-9 ون فتحة م داد بواسطة غطاء  ينبغي أن تك ة االنس حكم

دون استخدام   . يمكن فتحه وغلقه بإحكام مع ارتداء قفازات األيدى    وب
 تحقق) .  فيما يتعلق بالقفازات4-2انظر فقرة (أدوات 

 
ائل              عندما        2-10 يكون الغطاء مغلق ينبغي أن ال يكون بالشكل الذى يجمع س

 اختبر. الرش
 
ة        2-11 اء أو الخزان صمام تهوي ن الغط ون ألى م ث(ينبغي أن يك ) . تنفي

   تحقق
 
ائل      " فارغة    " فى الوضع العادي   حينما تعتبر آلة الرش            2-12 إن حجم س ف

ة    ى الرشاش ز ف رش المحتج زان والخرط (ال ي أن ال ) ومالخ ينبغ
 9 قم بإجراء اختبار.يتجاوز الحد المعين 

 
 الخزان وخرطوم اإلمداد بالسائل والوصالت المصاحبة ينبغي أن ال       2-13

  1قم بإجراء اختبار. تحدث تسرب أو رشح 
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بط          2-14 ة للض وم قابل ون وصالت الخرط ي أن تك ق( ينبغ ك ) التواف وللف
ازات      4-2انظر  ( األيدى   بسهولة مع ارتداء قفازات    ق بالقف ا يتعل )  فيم

 اختبر.  ينبغي أن ال تحدث تسرب أو رشح عند إعادة توصيلها و، 
 
ا        2-15 تقر ويظل قائم ى وضع مس زان ف ون الخ د وضعه  ينبغي أن يك عن

وق انف ى  مك در حت زاء  % (15 منح بعة أج ن س زء م دار ج ، ) بمق
 اختبر. خزانبصرف النظر عن مقدار السائل الموجود بال

 
دث       2-16 زانو  إذا ح قط الخ ه ،أن س ة وظائف ى تأدي تمر ف ي أن يس  ينبغ

ة   ا  بطريقة عادي إجراء   .  ينبغي أن ال يحدث تسرب أو رشح         آم م ب ق
 7اختبار 

 
اء ب درجة    180 الخرطوم    أنثناء عندم      2-17 دعم     يبنصف قطر    انحن ر م  غي

وى      ,  م   5 30 مم عند درجات حرارة حتى       50ره  اقدم ينبغي أن ال يلت
  اختبر. أو ينفتل أو يتفرطح

 
رة              2-18 ة الح مح بالحرآ افى ليس الطول الك وم ب ون الخرط ي أن يك  ينبغ

 تحقق. إلجراء الرش) المرذذ(والوضع المالئم للمجزئ 
 
زودا بصمام إغالق        2-19 وم م ون الخرط ي أن يك  Shtt - OFF) ينبغ

valve).  تحقق 
  
ر          ينب       2-20 اج صمام إغالق الخرطوم عزم دوران لفتحة أآث غي أن ال يحت

 قم بالقياس. تر م/ نيوتن 1.5من 
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 )RAالرشاشة ( مجموعة آلة الرش -   3وحدة عياریة .        3
 ))ممسك(رأس الرش والقارورة وذراع المسك (

 
ا ، ينبغي أن تكون رأس الرش               3-1   فى آل أوضاع التشغيل الموصى به

ى  البعيدة عن آل أجزاء جسم القائم بالتشغيل ب        أنها أن     مسافة الت   من ش
ل  رش بتقل رات ال وث المباشر من قطي ان من مخاطر التل در اإلمك ق

 تحقق. على القائم بالعمل 
 
ابير ، ينبغي أن تكون                       3-2 ى البش  للتحكم فى معدل انسياب سائل الرش إل

اس        ونى       (Restrictors)آلة الرش مزودة بمحددات قي ود ل زة بك  ممي
يرها بدون استخدام أدوات ييمكن مبادلتها مع بعضها ، والتى يمكن تغ       

 تحقق) . أى أدوات مصممة خصيصا للرشاشة(خاصة 
 
ة المجزئ من            3-3 زودة بغطاء واقى لحماي ة الرش م  ينبغي أن تكون آل

 تحقق. تلف أجزائه فى حالة عدم استعماله 
 
دما         3-4 ل     عن رش الواص ائل ال در س ون مص ن   إليك ط م زئ فق ى المج

رش     ى راس ال ودة عل ارورة الموج زان    اليأى(الق ن خ ا م اد ملئه ع
ادة ملء               ) لسائل الرش  ى يمكن إع ع حت ، فينبغي تزويد آلة الرش بقم

ائل  دون حدوث انسكاب أو طرطشة للس ارورة بسهولة ، وب م . الق ق
 4 بإجراء اختبار
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ة  .4 دة عياری ة -   4وح االت( األحزم يد ) الحم والتوس
  )RAالرشاشة ) (الحشيات(

 
ة           4-1 االت ( ينبغي أن تكون األحزم ة وتتحمل    ) الحم وأدوات التثبيت متين

 6قم بإجراء اختبار . طويال
 
ة          4-2 ون األحزم ي أن تك االت(  ينبغ واد   ) الحم ن م يد م يات التوس وحش

 3قم بإجراء اختبار . غير ماصة 
 
ة          4-3 ون األحزم ي أن تك االت( ينبغ ة  ) الحم يد مقاوم يات التوس وحش

رات          ع مستحض تالمس م ة ال ادى نتيج د الع ن الح ر م دهور أآث للت
ا  وح به ات المس دات اآلف ة  . مبي ة الُمصنعة آلل دم الجه ي أن تق وينبغ

ات الكتيب االرشادى             درج ضمن محتوي ذلك ي ابى ب  الرش ضمان آت
 تحقق). 14-1ر فقرة انظ( اآللة الستخدام

 
ة          4-4 ن أحزم ة م ل الرشاش ل لثق االت( الجزء الحام ة ) حم الكتف المثبت

 :للخزان المحمول على الظهر أو المعلق على الكتف ينبغي أن يكون
 

ل سعته عن              30الحد األدنى لعرضه     • ذى تق م للخزان ال  10 م
 لتر؛

د سعته عن          50الحد األدنى لعرضه     • ذى تزي  10  مم للخزان ال
 .لتر

  قم بالقياس 
 

ة                 4-5 ائد آتف قابل ديل     عند وجود وس  ، ينبغي أن تظل فى         للضبط أو التع
 أو التعديل عليه وذلك أثناء تشغيل الرشاشة         بطموضعها الذى تم الض   

 تحقق. 
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ديل بسهولة      بطقابلة للض ) الحماالت( ينبغي أن تكون األحزمة              4-6  أو التع
ائم    حينما يكون الخزان    مملوء تماما وفى وضع التشغيل على ظهر الق

  اختبر .بالعمل
 
للخزانات المحمولة على الظهر  ) الحماالت( ينبغي أن تكون األحزمة              4-7

اق        ا        ) الحل (مجهزه بماسكات سريعة األعت اءة حينم والتى تعمل بكف
ائم        ر الق ى ظه غيل عل ع التش ى وض ا وف وء تمام زان ممل ون الخ يك

 اختبر. بالعمل 
 
 
  ) RAالرشاشة ( مصدر القدرة -   5 وحدة عياریة .        5
 
 آالت الرش التى تستمد قدرتها من البطاریة 
 

ا    ة أو م دة جاف ا أعم دوارة إم ات ال رش ذات المجزئ ة آالت ال ى أغلبي تخدم ف  تس
درتها بطرق أخرى ،     .يعادلها من بطاريات  تم  ف أما آالت الرش التى تستمد ق ال ي

 . تماما فى هذه الوحدة العياريةبالكامل
 
 ينبغي أن يكون المحرك الكهربائى والوصالت الكهربائية على درجة           5-1

 تحقق. مناسبة لالستخدام المقصود 
 
 ينبغي أن يكون المحرك الكهربائى والوصالت الكهربائية محمية من                   5-2

 تحقق. التآآل بسبب دخول الرطوبة إليها 
  
 ينبغي أن يكون فى اإلمكان استبدال المحرك الكهربائى والتوصيالت                   5-3

ة   ة ألدوات خاص دون الحاج الحها ب ة وإص أى أدوات (الكهربائي
 تحقق) . مصممة خصيصا آللة الرش
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ة                        5-4 ات جاف ال بطاري ى سبيل المث ات صغيرة  ، عل  عند استخدام بطاري
م  ات  / Dحج تهالك ا  . R20بطاري إن اس زئ  ف رك المج درة لمح لق

 راختب.  وات 3ينبغي أن ال يتعدى 
 
درج ضمن             5-5  ينبغي أن تقدم الجهة الُمصنعة إرشادات بسيطة واضحة ت

ة          رة     (محتويات الكتيب االرشادى الستخدام اآلل عن  ) 14-1انظر فق
ال     ة إدخ ن آيفي درة وع در الق ة ، مص رك بالبطاري يل المح توص

 تحقق. البطاريات فى مواضعها
 
ى                5-6 ات ف ال البطاري ة إدخ ول آيفي ادات ح ون اإلرش ي أن تك  ينبغ

 تحقق. سومة بعالمات مميزة مستديمة على آلة الرش ومواضعها م
 
إيقاف القدرة فى موضع بحيث يمكن     /  ينبغي أن يكون مفتاح تشغيل          5-7

. غيل للقائم بالتشغيل إيقاف الرشاشة منه بسهولة وهى فى وضع التش        
 تحقق

 
 500 وأن يقوم بعمل      ،اإليقاف عمليا /  ينبغي أن يكون مفتاح التشغيل               5-8

 اختبر. إيقاف بدون أى تدهور فى أداء وظيفته / دوره تشغيل 
 
 
ة          .6 دة عياری ات -   6وح ر( المجزئ دوارة ) تذاذالم ال

 )RAالرشاشة (
 
ة الُمصنعة         6-1 دم الجه ي أن تق ة   ينبغ تخدام آل ادى الس ب االرش ى الكتي ف

 :معلومات عن) 14-1انظر فقرة (الرش 
 

 ؛)مقاسه باستعمال الماء(معدالت التصريف  •
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ريف     • دالت تص د مع ة عن زة الناتج رات الممي ام القطي أحج
 وسرعات المجزئ االسمية      (Restrictors)محددات القياس   

 ؛)الموصى بها من قبل الجهة الُمصنعة(
  ؛مجزئ لتحديد متى ينبغي استبدالهطريقة الختبار ال •

 تحقق
 

 من أى محدد قياس لتصريف السائل أو من بين عدة محددات              الخرج 6-2
ريف ، أى المعلن بأن لها نفس الخصائص ، ينبغي             علها نفس آود الت   

 ).الموصى به(من الخرج االسمى % 10± أن ال يختلف بأآثر من 
 قم بالقياس

 
 ):م بتشغيلهابواسطة القائ(آالت الرش المحمولة 

 أجراء االختبار
 

 أساليب أجراء االختبارات
 

ارات المقتر  اليب إجراء االختب تم أس ى نته ان ، وف ية باألم ايير القياس ذه المع ة به
واع     .المقام األول فيما يتعلق بالقائم بالتشغيل ولكنها تهتم أيضا بالبيئة          ا لألن وخالف

ذ          ى يصاحب استعمال آالت      األخرى من أجهزة المزرعة فإن الخطر األساسى ال
تم            ى ي ها ، الت ات نفس دات اآلف أثير مبي ة يكمن فى ت ات الزراعي دات اآلف رش مبي

زة       . تطبيقها بواسطة هذه األجهزة    ؤدى أجه امى ت الم الن رة فى الع ففى أجزاء آثي
 .التطبيق المعابه والغير مأمونة إلى زيادة أخطار مبيدات اآلفات

 
ا   راء االختب اليب أج ن أس ر م رش    وآثي ة ال وق بآل دى الوث اول م ة تتن رات التالي

غيل          ائم بالتش بة للق ب بالنس ون العواق د ال تك االت ق ض الح ى بع ا ، وف وتحمله
ار            . واضحة فى الحال     ين أجراء االختب ال ، يب ات أداء    14فعلى سبيل المث  متطلب

ر   (آلة الرش التى تعمل بالدفع الهوائى        رات        ) . ذاذنافخة ال ع قطي تم دف ا ال ي  فحينم
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الرش بعيدا بالدرجة الكافية عن مخرج الرش فى اآللة ، فسيكون هناك خطر من      
رات  ذه القطي ن ه غيل م ائم بالتش وث الق ار . تل راء االختب ا أج ى 15أم د عل  فيؤآ

دار بمحرك            ى ت ك        . الوثوق بآلية البادئ فى اآلالت الت اول ذل ام بتن ويرجع االهتم
ة من أ             ا أوضحته المسوحات الحقلي د حدوث عطل أو تحطم        األمر على م ه عن ن

ات              ه آشف أو        . لهذه اآلليات ، غالبا ما يحدث نقل أو نزع لهذه اآللي تج عن ا ين مم
 .ظهور األجزاء المتحرآة بسرعة التى تدار بواسطة المحرك وتسبب المخاطر

 
 ابع أجراء االختباراتتت

 
اءا ع               ارات بن ى الغرض    قد يختلف الترتيب أو التتابع الذى يتم فيه إجراء االختب ل

ار  إجراء االختب دأ ب اليب أن تب د األس ار ، وأح التسرب أو ب الخاص 1من االختب
ة فى التطابق             . الرشح   ة إذا فشلت اآلل ذه الحال ار      وفى ه ذا األختب و      فى ه ى ل  حت

وفر         آانت جديدة ، فال داعى حينئذ إلجراء االختبارات األخرى وبذلك يمكن أن ت
ة  ديل. الوقت والتكلف ة واألسلوب الب ارات المتعلق إجراء االختب ام ب و القي ذلك ه  ل

لة من              ة       "بالتحمل أو المتانة أوال وتتعامل معهم آسلس اءة األولي ارات الكف " اختب
 .قبل الدخول فى اختبارات التسرب األآثر حرجا

ايير القياسية ،         من المهم  ومع ذلك ،   ا مع المع تم التطابق تمام  مالحظة أنه لكى ي
رش ة ال ى آل ب أن تف ارات يج ة واالختب رات المرقم ى الفق ات ف ل المتطلب  بك

 .المرتبطة بهذه اآللة الواردة لكل من الوحدات العيارية
 

 ظروف االختبار

 
فإن االختبارات ينبغي أن تتم فى    , ما لم يذآر خالفا لذلك فى أجراء اختبار معين          

ة  بية  55 ± 5 20رارة حدرج ة نس ارير  % 5± % 60 م ورطوب ل تق ى آ وف
 .ار ، ينبغي تسجيل آل من الحرارة والرطوبة أثناء االختباراالختب
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  التسرب أو الرشح-    1 أجراء اختبار  خطوات .1
 

   LK , MK , CS , MBآلالت الرش 
 
م ب        أ  ، MK للرشاشة           1-1 ود وق اء         عمل  فرغ خزان الوق ذ للم ر منف  سد غي

ربن  دخل الُمك ود وم لء الوق وربآر(لكل من فتحة م  ومخرج )وريت
 .العادم

 
ى سعتها االسمية                         1-2 أقصى  ( لكل اختبارات التسرب ، أمأل الرشاشة إل

ة الُمصنعة     ادة     ) سعة موصى بها من قبل الجه ه م اء المضاف إلي بالم
ة مناسبة   بغو ص    % 0.1خافضة للتوتر السطحى غير أيونية بنسبة        

 0.01قل من   غة تكون ثابتة يمكن قياس آميتها األ      بيمكن تتبعها أى ص   
.( % 

 
 . اغسل ونظف وجفف السطح الخارجى للرشاشة بالكامل        1-3
 
ل  ي قم باختLK , MK , CS بالنسبة آلالت الرش         1-4 ار خزان مثل برمي

ا    مح ب ى يس ة لك ة الكافي ر بالدرج تيك آبي اء بالس ل لغأو وع مر الكام
 .للرشاشة دون حدوث إزاحة للماء من الخزان

 
اء     4-1 الخزان السابق وصفه فى الخطوة       أل أم         1-5 وم من الم  بحجم معل

بغة         ابقة للص ات س د أى تلوث اء لتحدي ن الم ه م ر عين ف واخت النظي
 .االستشفافية المختارة لالختبار

 . عندئذ قم بإجراء الخطوات التالية وفقا لنوع آلة الرش             
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 )استعمال ضغطبدون (نضغاط ألاختبارات فى حالة عدم ا
 

  LK , MK للرشاشة 
 
ق مخرج         ) قمة( أنزع فوهة            1-6 البشبورى وضع محلها قرص مسدود لغل

 .السائل
 
ى منضدة أو سطح مستوى         1-7 ة عل رش قائم ة ال ل ضع آل فة مماث ه ش  ل

أن                .حول حوافه  ام ب ى المنضدة مع االهتم وليثين عل  ضع فرخ من الب
والمقصود من ذلك ضمان     , فية ليغطى الشفة    يكون آبير بالدرجة الكا   

تح   . وليثينب عدم األنسياب السطحى للسائل المتسرب خارج فرخ ال         أف
رخ    / صمام التشغيل   ى الف ى عل اإليقاف ، وأجعل الرمح فى وضع أفق

 . دقيقة60المنضدة وأترك آلة الرش لمدة / 
 
 ".التخزين "  أمن الرمح فى وضع         1-8
 
ى                   1-9 اء إل ع دخول الم ام لمن قم بسد غطاء الرشاشة ومدخل الهواء بإحك

 .خزان المحلول
 
ف             1-10 اء النظي زان الم ى خ وليثين ف رخ الب ا وف ة بكامله ر الرشاش         أغم

 .و أهتم بأن ال تفقد أى من السائل المتسرب
 
اء   سم فى25 حرك آلة الرش والفرخ إلى أعلى وإلى أسفل بمقدار        1-11  الم

 .ستة مرات ثم قلب الماء لمدة دقيقتين 
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ة الرش         . أخرج آلة الرش وفرخ البوليثين من الخزان              1-12 رخ وآل ق الف  عل
ائم  ( ودى أو ق ع عم ى وض ا بالصرف    ) ف مح لهم زان وأس وق الخ ف
 .لمدة دقيقتين) تصفية(

ر وعرضه              1-13 ه مت دنى طول  رج الماء فى خزان الغمر بشدة بقضيب مع
 . ثانية30 سم لمدة 10

 
 الصبغة فى الماء ل اختبر عينه من الماء لتحديد الكمية األصلية لمحلو            1-14

 .بواسطة القياس الفلورى أو القياس الطيفى
 

اك تطابق ى  ينبغي أن ُي،ولكى يكون هن ار الخاص بالتسرب ف ذا االختب ظهر ه
دم ا ة ع ن   غنضألحال د ع ا ال يزي ادل م راءة تع ن5اط ق ل م بغة  م ول الص  محل

 .األصلى
 
 

  MBبالنسبة للرشاشة 
  
واء            1-18 وب اله ة   .  افصل خرطوم امداد سائل الرش من وصلة أنب سد نهاي

م   اء، ث ذة للم ر منف ون غي ث تك الوظ بحي بك ق الخرطوم بواسطة مش
 .اإليقاف/ مام التشغيلصافتح 

  
ى منضدة أو مسطح مستو                     1-19 ائم عل ل    ضع الرشاشة فى وضع ق ى مماث

 . دقيقة60ين واترآها لمدة ثعلى فرخ نظيف من البولي
 
ى                       1-20 اه، أزل آل السائل من عل  وبدًال من غمر الرشاشة فى خزان المي

.  من القطن    حساباستعمال مم ) بما فيها أنبوب الهواء    (هسطح الرشاش 
ولي     اممالضع   رخ الب در أى              ثسح وف اء نظيف وق ه م ين داخل خزان ب

اعت ن  سرب باتب رات م ى الفق راء ف ى 11-1 اإلج ى  ( 14  -1 إل يعن
 ).ين فقطثمسحة وفرخ البوليمبالنسبة لكل من ال
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د            ،ولكى يكون هناك تطابق    ا ال يزي ادل م راءة تع ار ق ذا االختب  ينبغي أن يعطى ه
 . مل من محلول الصبغة األصلية5عن 

 
 

  RAبالنسبة لمجموعة رأس الرأس ووصالت الخرطوم للرشاشة 
 

كشف التسرب من القارورة المثبتة على رأس الرش أو من     لدم هذا االختبار  يستخ
وم   الت الخرط ل وص رش ا (آ ى رأس ال الت إل ى الوص كو يعن د المس  أو ي

 . أيدى أو جسم القائم بالعمل تلوثالتى يمكن أن ) الخزان
 
ارورة ر       1-21 أل ق ة وأإم ى  / س الرشاش وى عل اء المحت زان بالم أو الخ

 .2-1ق وصفة فى الفقرة ببة آما سصبغة مناس
  
 .إنزع قرص المجزئ       1-22
  
 .ضع الرشاشة فوق فرخ نظيف من البوليثين       1-23
  
دا       أقم بتشغيل الرشاشة ور          1-24 ادى متأآ س الرش فى وضع التشغيل الع

ك  . س الرش على الفرخأمن عدم سقوط أى سائل من ر       استمر فى ذل
 . لرش أو الخزان إن وجدحتى تفرغ قارورة ا

 
د المسك ووصالت الخرطوم باستعمال                   1-25 ى سطح ي  أزل السائل من عل

 . من القطنحسامم
  
 . وفرخ البوليثين فى وعاء آبير به ماء نظيف سحا أغمر المم     1-26
  
ه                   1-27 دنى مسطح طول دة     1  رج الماء فى الوعاء بشدة بقضيب مع ر لم  مت

 . ثانية30
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اء           1-28 ى الم ول الصبغة األصلى ف ة محل دد آمي اء وح ن الم ة م ذ عين خ
 .بواسطة القياس الفلورى أو القياس الطيفى

 
د                ينبغي أن يُ   ،ولكن يكون هناك تطابق    ا ال يزي ادل م راءة تع ار ق ذا االختب ظهر ه

 . مل من محلول الصبغة االصلى2عن 
  

 ) استعمال الضغط(اختبار التسرب مع االنضغاط 
 
 LK , MK , CSالنسبة للرشاشات ب

 
ة  (أنزع فوهة        1-29 ق مخرج             )قم تبدلها بقرص مسدود لغل  البشبورى واس

 .السائل
 
 .اإليقاف مفتوح/  بار وصمام التشغيل 4أوقع ضغط بالرشاشة حتى        1-30
 
 .أغسل ونظف وجفف السطح الخارجى للرشاشة بكاملة       1-31
 
ى منضدة أو                 ضع الرشاشة          1-32 ا عل رمح أفقي ائم مع وضع ال فى وضع ق

دة              ا لم  60سطح مستوى مماثل فوق فرخ نظيف من البوليثين واترآه
 .دقيقة

  
ام            1-33 واء بإحك دخل اله  , LKللرشاشتين  (أغلق غطاء الرشاشة وسد م

MK (لمنع الماء من الدخول إلى خزان المحلول. 
 
فرخ البوليثين فى خزان ماء نظيف آما سبق   اغمر الرشاشة بكاملها و          1-34

رة   ى فق فه ف واردة   4-1وص راءات ال اع اإلج رب باتب در أى تس ، وق
 .14-1 إلى 11-1بالفقرات من 
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ا ال                   ادل م راءة تع ار االنضغاط ق اك تطابق ينبغي أن يعطى اختب ولكى يكون هن
 .  مل من محلول الصبغة األصلى5يزيد عن 

 
 الةإلمار اباخت

  
 )الخزان فقط (LK , MK , MB , RAت للرشاشا

 
واء                  1-35 فى هذا االختبار ال تقم بإجراء ضغط بالرشاشة أو غلق مدخل اله

 .أو الغطاء
 
، أفصل خرطوم اإلمداد بسائل الرش من رأس    RA بالنسبة للرشاشة          1-36

ديل    ،الرش وقم بسده سدا غير منفذ للماء بواسطة مشبك قالوظ            أو الب
 تقوم بفصل الخرطوم من الخزان وسد مخرج الخزان بحيث   لذلك أن 

 .يكون غير منفذ للماء
  
راءات           1-37 ًا اإلج اء متبع ن الم زان م داد خ م بإع ي ق م والت ف ت ى ص ها ف

 .5-1 ، 4-1الفقرتين 
 
وق الخزان                  1-38 ائم ف رة   ( ضع الرشاشة فى وضع ق م  ) 32-1انظر فق وق

ام تمالاب ى اإلم ا إل ة90ه ه   ( درج ود ب ة الموج ب الرشاش ن جان أى م
 ).متجها ألسفل) الحمالة(الحزام 

 
ى             1-39 دها إل م أع ة ث دة دقيق ل لم عها المائ ى وض ة ف ى الرشاش افظ عل ح

 ).القائم(سى أالوضع الر
 
ى           1-40 وارد ف ًا للوصف ال رات وفق ة م ة خمس ة األمال راء عملي رر إج  آ

 .39-1 و 38-1 الفقرتين
 
 . أغلق غطاء خزان آلة الرش وسد مدخل الهواء بإحكام      1-41
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رخ    LK , MK , RA بالنسبة للرشاشات       1-42 ا وف  اغمر الرشاشة بأآمله

 ، وقدر أى تسرب قد      4-1البوليثين فى خزان ماء آما ورد فى الفقرة         
 .14-1 إلى 11-1 فى الفقرات من ةيحدث متبعًا اإلجراءات الوارد

  
 أزل آل السائل من سطح الرشاشة باستعمال          MBبة آللة الرش     بالنس      1-43

مماسح من القطن واغمر المماسح وفرخ البوليثين فى خزان ماء وفقًا          
 ، وقدر أى تسرب باتباع اإلجراءات المحددة   4-1لما ورد فى الفقرة  

رات   ى الفق ى 11-1ف وليثين    (14-1 إل رخ الب ن وف ح القط أى للماس
 ).فقط

 
د                 ولكى يكون هناك   ا ال يزي ادل م راءة تع ة ق  تطابق ينبغي أن يعطى اختبار األمال

ا ال     LK , MK , MB مل من محلول الصبغة األصلى للرشاشات    5عن  وبم
 .RA مل للرشاشة 2يزيد عن 

 
 
  االحتجاز السطحى-   2 إجراء االختبار  خطوات .       2
  
الرش   خزان   (LK , MK , CS , RAبالنسبة آلالت الرش    
 )قطف
 
 : قبل بدء االختبار         2-1

 . وغطاء الخزان من آلة الرش ) الحماالت(قم بإزالة األحزمة  •
اء       • ا بم م أشطفه تمام ول منظف ث اغسل سطح الرشاشة بمحل

 . نظيف
م         MKبالنسبة للرشاشة    • ام وق  أفرغ خزان الوقود وأغلقه بإحك

دخل                    ود وم اء لكل من فتحة ملء الوق ذ للم بعمل سد غير منف
 . ومخرج أنبوب العادم) وريتوربآر(لُمكربن ا
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بة للرشاش  • زان    RA ةبالنس ى الخ ار عل إجراء االختب م ب  ق
ق صمام اإلغالق أو               ا أغل والخرطوم فقط وحيثما يكون ممكن
م بفصل خرطوم الرش من رأس الرش وسده           ذلك ق ديل ل الب

 .بإحكام باستعمال مشبك قالوظ
 

ل        2-2 زان، أى برمي ار خ م باختي م  ق ه بحج تيك وأملئ اء بالس ر أو وع  آبي
وث السابق             معلوم من الماء النظيف واختبر عينة من الماء لتحديد التل

ار   ارة لالختب فة المخت بغة الكاش ة .بالص ون  : ملحوظ ي أن يك ينبغ
ة الرش        الغمر الكامل آلل الخزان آبيرًا بالدرجة الكفاية بحيث يسمح ب

 .بدون حدوث إزاحة للماء
  
ى وضع                          2-3 ى سطح سلكى شبكى أفق ائم عل ضع آلة الرش فى وضع ق

ى السطح الشبكى     )  LK , MK , CS للرشاشات   (الرمح  ا عل أفقي
 .بجانب الرشاشة

  
دخل                   2-4  ضع فرخ غشائى رقيق من البالستيك فوق فتحة الملء حتى ال ي

 .السائل الذى ينصب على الغشاء إلى خزان الرش
  
ة                قم بص          2-5 اء بعناي ا فى الم     ب محلول صبغة آاشفة مناسبة يمكن تتبعه

ول مفى ال  % 0.1أفضل من   ب أى صبغة ثابتة يمكن قياسها آميًا        (  )حل
م    ائية بحج ة الغش ى الطبق ام عل ط وبانتظ ى الوس م % 10ف ن الحج م

ة الُمصنعة           (األسمى   ل الجه للرشاشة  ) أقصى حجم موصى به من قب
ول الصبغ        ى سطح           وينبغي أن ينساب محل ان عل در اإلمك ة بانتظام ق

 .خزان سائل الرش
  
تم     منتصبهأترك الرشاشة            2-6 ) تصفية  (تصريف  فى الوضع القائم لكى ي

 .السائل لمدة دقيقة ثم أزل غشاء البالستيك من على فتحة الملء
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

أعد غطاء الخزان إلى مكانة وسد مدخل الهواء لمنع دخول الماء إلى              2-7
 . الرشاشة

 
 ". التخزين"الرمح فى وضع أمن  2-8
 
 .2-2أغمر الرشاشة فى خزان الماء النظيف آما ورد فى الفقرة          2-9
 
فل        2-10 ى أس ى وإل ى أعل ة إل تة 25حرك الرشاش اء س ى الم ًا ف م تقريب  س

 .مرات ثم قلب الماء لمدة دقيقتين
  
ا     قم بإزالة آلة الرش من الخزان وعلقها قائمة فوق                 2-11 الخزان واسمح له

 .لمدة دقيقتين) التصفية(ريف صبالت
  
دة                  2-12 دنى       30قم بتقليب الماء فى خزان الغمر بشدة لم ة بقضيب مع  ثاني

 . سم10طوله متر وعرضه 
 
ى           2-13 ول الصبغة االصلى ف ة محل د آمي م بتحدي اء وق ن الم ة م ذ عين خ

 .يفىالماء بواسطة القياس الفلورى أو القياس الط
  
ادل                    ا يع د عن م ا ال يزي              مل من   70ولكى يكون  هناك تطابق، يجب أن يوجد م

ات   بة للرشاش ول الصبغة االصلى بالنس ن 30ٍ أو LK, MK, CSمحل ل م        م
ة           RAحلول الصبغة األصلى للرشاشة     م  فى خزان الغمر أى الوارد من خارج آل

 . الرش
 

 MBبالنسبة للرشاشة 
 

اح بإجراء الغمر فى خزان،        سمللوبة سد مدخل الهواء على المروحة       بسبب صع 
ى              ار عل يستخدم هذا االختبار أسلوب المسح باستعمال وسائد قطنية ويرآز االختب

نا           ى     دآمية سائل الرش المحتجزة على خزان سائل الرش وعلى الس ة الت ة الظهري
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
 

ائ      بعد األجزاء   ُت م بالتشغيل وتشكل   الرشاشة التى تكون فى تالمس مستمر مع الق
 . معظم مخاطر التلوث الكيماوى

 
ودى        2-14 ى وضع عم رش ف ة ال ائم(ضع آل بكى ) ق لكى ش ى سطح س عل

 .  وضع مجموعة أنبوب الهواء أفقيا على هذا السطح،أفقى
 
ث ال           2-15 لء بحي ة الم وق فتح تيك ف ن البالس ق م ائى رقي رخ غش ضع ف

 . إلى خزان الرشنصب على الغشاءيدخل السائل الُم
 
م وصفه فى                           2-16 ا ت ة الرش آم ى آل  قم بصب محلول الصبغة الكاشفة عل

 .5-2الفقرة 
 
تم ت      منتصبهأترك الرشاشة    2-17 ) تصفية (ريف ص  فى الوضع القائم لكى ي

 . السائل لمدة دقيقتين ثم قم  بإزالة غشاء البالستيك
 
ائل           2-18 ل الس ن، أزل آ ن القط ح م تعمال مماس يات   باس ة حش ن مقدم  م

 . السنادة الظهرية ومن الخزاندوسائ
  
 . ضع المماسح فى آأس به ماء معلوم الحجم       2-19
 
اء                    2-20 خذ عينة من الماء وقم بتحديد آمية محلول الصبغة األصلى فى الم

 .بطريقة القياس الفلورى أو الطيفى
  

ول      5 ما يعادل    ولكى يكون هناك تطابق ، يجب وجود ما ال يزيد عن                 مل من محل
 .الصبغة االصلى فى الكأس، أى الوارد من السنادة الظهرية والخزان
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
ار    خطوات-.          3 ة      -   3 إجراء االختب االت ( تشرب األحزم ) الحم

 والحشيات 
 

  LK , CS , MK , MB , RAبالنسبة آلالت الرش 
 
 .آلة الرش وسجل وزنها الجافقم بإزالة األحزمة والحشيات من          3-1
 
 . والحشيات تماما فى الماء لمدة دقيقتين) الحماالت(أغمر األحزمة          3-2
 
 .  الماء الزائدفض من الماء وانإخراجها  قم ب        3-3
 
 .قم بتصفيتها لمدة خمس دقائق ثم أعد وزنها         3-4
  

لزيادة فى الوزن نتيجة التشرب ولكى يكون هناك تطابق، ينبغي أن ال تتعدى ا
 . من الوزن الجاف% 10عن 

 
  ملء الخزان-   4إجراء االختبار خطوات  .        4
  

  LK , MK , MB , CS , RAبالنسبة آلالت الرش 
 
ها االسمية مع وجود مصفاة الخزان أو القمع             عت امأل الرشاشة إلى س            4-1

ك باستعمال   فى الوضع العا ) CS , RAالرشاشتين ( دى للملء، وذل
 .  سم10لو مستدير وبدون شفه للصب، وقم بالصب من ارتفاع د

 
 : ولكى يكون هناك تطابق

ح أو        • دون طف مية ب عته اإلس ى س زان إل ئ الخ ي أن يمتل ينبغ
 : طرطشة وبمعدل ملء
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
 

 , LK , MK , MB لتر فى الدقيقة للرشاشات 25 •
RA. 

 .CS لتر فى الدقيقة للرشاشة 10 •
ى الرشاشة     لتر فى    • ة عل الدقيقة لقارورة الرش المثبت

RA. 
 ينبغي أن ال  LK , MK , MB , RAبالنسبة آلالت الرش    •

ة    راء عملي اء إج دها أثن ن مقع زان م ع لمصفاة الخ يحدث رف
 .الملء

  
وات.        5 ار  خط راء االختب اد   -   5 إج مام زن وق بص دى الوث  م

 اإلیقاف/ التشغيل 
  

 LK , MK , CSبالنسبة آلالت الرش 
 
رمح المتصال             5-1 ه  ن قم بتوصيل صمام الزناد ، وآال من الخرطوم وال  ب

غيل  از تش مام   / بجه تكمل الص ث يس انيكى مناسب ، بحي اف ميك إيق
 .  دورة فى الدقيقة10-15

 
ين    صقم بترآيب بشبورى رش بمعدل ت          5-2 ا ب داة م  , 0.7ريف يتراوح م

 .  بار3.5 ضغط   لتر فى الدقيقة عند0.8 -
 
يليكا            5-3 ق س ى معل وى عل اء يحت م بضخ م ى  % 20ق ده ف م تحدي ا ت آم

 ، بصفة مستمرة خالل دورة الرش طوال فترة االختبار مع   1الملحق  
 . بار عند الشبورى3ضغط يبلغ 

  
 .إيقاف/  دورة تشيغل 25.000 قم بتشغيل الصمام لعمل         5-4
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

أل الرشا         5-5 مية   ام عتها اإلس ى س ة إل ا (ش بغة  ) الموصى به ول ص بمحل
ا فى  ر ، ثم آ2-1آاشفة يمكن تتبعها آما فى     ر اختبارات التسرب آم

 .1 إجراء االختبارخطوات
 

 : ولكى يكون هناك تطابق
ة               • ة عادي ه بطريق ينبغي أن يستمر صمام الزناد فى أداء وظيفت

 . وبكفاءة أثناء وبعد االختبار
، ينبغي أن تعطى فى       ) 1إجراء االختبار   (اختبارات التسرب    •

ن        د ع ا ال يزي ادل م راءة تع ة ق ل حال ول   5آ ن محل ل م  م
 . الصبغة األصلى

 
وات.        6 ار خط راء االختب ل-   6 إج زام   و  تحم ة الح متان

 )الحمالة(
  

 )الخزان (LK , MK , CS , MB , RAبالنسبة آلالت الرش 
  
 ).هاالموصى ب(لماء إلى سعتها اإلسمية امأل خزان آلة الرش با         6-1
 
ة صلبة تتكون       فى ) الحماالت(علق آلة الرش بواسطة أحزمتها              6-2  دعام

م لكى يحاآى        75من قضيب أفقى قطرة الخارجى       ابه ( م اف  ) يش أآت
 .الشخص القائم بالتشغيل

 
ا   مرة مع السماح  25 مم واسمح لها بأن تسقط   300أرفع الرشاشة            6-3 له

ة  ة بواسطة الحزام أو األحزم ق بحري ا أن تتعل االت(دائم د ) الحم بع
 . آل سقوط

 
ة     ا بطريق ى أداء وظائفه ة ف تمر الرشاش ي أن تس ابق ينبغ اك تط ون هن ى يك  ولك

زيم االعتاق  بوا) الحماالت(عادية بعد االختبار آما ينبغي أن تظل جميع األحزمة          
 .اهزة لالستخدام تماماالسريع وجلب التوصيل وأدوات التعليق ج
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
 

 
  اختبار سقوط آلة الرش -   7 إجراء االختبارخطوات .        7
 

  )الخزان (LK , MK , CS , RAبالنسبة آلالت الرش 
 
بية صلبة          7-1 ن ُي(ضع منصة خش مكها م ون س رح أن يك م 30-20قت  م

ى أرضية مستوية ومحاطة        )  مم   800ومربعة الشكل بطول يبلغ      عل
 .  معدنى لحماية القائم باالختبار من الضرربقفص

 
 ).الموصى بها( إمأل خزان سائل الرش بالماء إلى سعته اإلسمية         7-2
  
ة                7-3 رمح والرافع ذراع (ضع مجموعة ال فى أقرب   ) LKللرشاشة  ) (ال

 .الخزانب وضع عمودى بقدر اإلمكان على جان
  
دراه     اسمح للرشاشة بأن تسقط         7-4 اع مق ى المنصة    0و6 من ارتف ر عل  مت

 : آما يلى
 ).  سقطات6( قائمة  •
دارها   • ة مق دتها بزاوي ى قاع ودى  5 10عل اه العم ى االتج   عل

 ). سقطات3( على أحد الجوانب 
دراها   • ة مق دتها بزاوي ى قاع ودى  5 10عل اه العم ى االتج   عل

 ).  سقطات3( على الجانب المقابل 
 

اء               ولكى يكون هناك تطابق، ي     نبغي أن ال يحدث آسر ألى جزء من الرشاشة أثن
ة  وعقب اال ختبارات ينبغي أن تؤدى ،هذه االختبارات  ة    آل ا بطريق  الرش وظائفه

توفية                 عادية بعد إجراء عمليات ضبط وتربيط بسيطة فقط آما ينبغي أن تظل مس
 . 1 ختبارإل إجراء ا خطواتلمتطلبات التسرب آما فى
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
 )أى آل الرشاشة (RAالرش والقارورة للرشاشة  س أبالنسبة للرمح ور

: 
غيل             7-5 ع التش ى وض ة ف ل الرشاش داخل    (أحم ات ب ود البطاري ع وج م

ة حافظة          ات لالرمح حيثما يكون بمثاب ر      ) لبطاري وتكون النقطة األآث
 .   متر أعلى المنصة0و6انخفاضا من الرشاشة على ارتفاع 

 
ق          7-6 أن تس ة ب مح للرشاش رات اس ا ست م اك  ،ط عمودي ون هن ى يك  ولك

رص       تبدال ق غيرة واس ديل ص بط أو تع ات ض د عملي ابق، بع تط
ارات أن         ب االختب ة عق ي للرشاش ر، ينبغ ى األم زئ إذا اقتض المج
ات        توفية لمتطلب ل مس ة تظ ة عادي ا بطريق ة وظائفه ى تأدي تمر ف تس

 .1ختبار إل إجراء ا خطواتالتسرب الواردة فى
 
  المقاومة للكيماویات-    8جراء االختبار إخطوات.       8 
  

  LK , MK , CS , RAبالنسبة آلالت الرش 
 

ة مباشرة ومستمرة                ينطبق هذا االختبار   تالمس بطريق ى ت ات الت  على آل المكون
ار               ذا االختب تثنى من ه ة ويس زة أو المخفف ات المرآ مع مستحضرات مبيدات اآلف

ى         واأل دوحشيات الوسائ ) الحماالت(األحزمة   ة الت جزاء المغلقة بإحكام أو المحمي
 .ال تتالمس بطريقة مباشرة ومستمرة مع المادة الكيماوية

 
 .قم بوزن وقياس المكونات آل على حده         8-1
  
ين             8-2 ن الكيروس ول م ى محل ات ف ر المكون م% 40أغم م / حج حج

زيلين      / حجم  % 20) بنزين الميثيل (ولوين  توال جم  ح% 40حجم  وال
 .  م5 25 –2 ساعة فى درجة حرارة تتراوح ما بين 12حجم لمدة / 
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LK =     آلة رش ظهرية يدوية التشغيل برافعة ،  MK =    ور رش دروليكي موت ، ظهري  هي
CS = غوط الهواء المض ة رش ب دفع  = MB،  آل ور رش بال وائيموت افخ رذاذ (اله  ، )ن
RA = ةدوار) مرذذات(آلة رش ذات مجزئات. 

 
 

ا وقم بتخزينها فى الهواء لمدة      هأشطف المكونات فى ماء نظيف وجفف              8-3
بية     .  م 5 25 – 20 ساعة على درجة حرارة        24 ة نس    %60ورطوب
 ±5.% 

 
 .أعد وزن وقياس المكونات آل على حدة         8-4
  

 :  هناك تطابقولكى يكون
دى  • ي أن ال تتع اد  (ينبغ ى األوزان واألبع رات ف % 5 ±التغيي

 .من حالتها األصلية
ى      إلعادة    ينبغي أن تكون المكونات قابلة     •  تجميعها والقدرة عل

 . تأدية وظائفها األصلية
 
وات .9 ارخط راء االختب از -  9 إج ت( احتج ى ) اءبقاس ائل ف الس

 آلة الرش 
  

  LK , MK , CS , RAبالنسبة آلالت الرش 
 
 المثبت LK , MK , CS قبل البدء فى االختبار قم بتشغيل آلة الرش         9-1

ادى،        بها البشبورى ، ويكون الرمح والخرطوم فى وضع التشغيل الع
ميا    ى تصبح الرشاشة فارغة اس ه (حت دما ) حسب الموصى ب أى عن

ار  واء الخ طة اله رش بواس راز ال زق لط ن يحدث انفصام أو تم ج م
 .البشبورى

 
ى ان يتوقف انبعاث أو    MB بالنسبة للرشاشة           9-2  قم بتشغيل آلة الرش إل

دما تصبح الرشاشة فارغة              يخروج قط  واء أى عن رات من أنبوب اله
 . اسميا

 
زان قا          9-3 ون الخ ث يك ا بحي ى أو ثبته ى سطح أفق ة عل ا ئضع الرشاش م

 . ومستويا
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 . ر من الماء النظيف فى خزان سائل الرش لت5قم بصب          9-4
 
ع            9-5 ه م ادى الموصى ب غيل الع د ضغط التش رش عن ة ال غيل آل م بتش  ق

ة                   ى تصبح آل ادى حت وجود الرمح والخرطوم فى وضع التشغيل الع
 . سميا مرة ثانيةإالرش فارغة 

 
زان ،    9-6 ى الخ ى صبغة  5صب ف وى عل اء المحت ن الم ر أخرى م  لت

 .2-1مكن تتبعها آما هو محدد فى الفقرة ي آاشفة
 
ى                               9-7 ع آل السائل فى وعاء نظيف حت م بتجمي ة الرش وق         قم بتشغيل آل

سميا مرة أخرى، أى ال يكون هناك ماء أآثر         إتصبح الرشاشة فارغة    
رج  ن أن يخ ك يمك ن ذل ة .م بة للرشاش وم MB بالنس  ، افصل خرط

 .يل عملية تجميع السائلالسائل من أنبوب الهواء لتسه
  
 . ثانية30رج الماء الذى تم تجميعه لمدة   9-8
 
اس    9-9 ه بواسطة القي ز الصبغة في د ترآي م بتحدي اء وق ن الم ة م ذ عين خ

 . الفلورى أو القياس الطيفى 
 

اه                    ة المي ين أن آمي راءة تب ار ق ولكى يكون هناك تطابق، ينبغي أن يعطى أى اختب
ى الرشاشة م   ة ف رات الخمسة األصلية   المتبقي رة  (ن اللت د ) 3-9انظر الفق ال تزي

 عن 
 لخزان آالت الرش من        )المحددة  (من السعة اإلسمية   % 1.5 •

 .LK , MK , MBاألنواع 
 .CS مل للرشاشة 25  •
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  الرش ونوعية البشابير -  10إجراء االختبارخطوات  .10
 

 LK , MK , CSالرش  بالنسبة آلالت 
 

ار،  ذا االختب راد    بخصوص ه بورى الم رش للبش ة ال ة نوعي ن فئ ر ع تم التعبي  ي
ام        ع أحج اهاتها بتوزي ه ومض ة من رات الناتج ام القطي ع أحج اره بتوزي اختب

طة       ة المنبس ابير المروحي ن البش لة م ن سلس ة م رات الناتج ) Flat fan(القطي
 .1التقليدية آمرجع آما هو محدد فى جدول 

 
 

 1جدول 
  نوعية الرشالبشابير المرجعية لتحدید فئات

معدل التصريف  نوع البشبورى
 دقيقة/ لتر 

 حدود الفئة )بار(الضغط 

 ودقيقدقيق جدًا  4.5 0.48  5110مروحى منبسط 
 دقيق ومتوسط 3.0 1.20  5110مروحى منبسط 
 متوسط وخشن 2.0 1.96 5110مروحى منبسط 
 خشن وخشن جدًا 2.5 2.92 5 80مروحى منبسط 

 
 المراد اختبارهولتقييم البشبورى 

 
اره              ي قم باخت  10-1 راد اختب ة للبشبورى الم ل ممثل ار ثالثة عينات على األق

  . بشبورى آحد أدنى25بطريقة عشوائية من حجم عينة تحتوى على 
 

  الرش لكل بشبورى متبعًا نفس اإلجراء المستخدم لمعايرة نوعيةقيم   10-2
ى  3-10فقرات   وتم وصفه فى ال    ،2البشابير المرجعية فى شكل       -10 إل
 :  آما يلى7 
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دالت التصريف    10-3 د الضغوط ومع ابير عن اء نظيف خالل البش رش م
 1المذآورة فى جدول 

 
ع آل من معدالت الت   10-4 رة م م القطي ع حج ريف بواسطة صحدد توزي

از أشعة               واء باستعمال جه أخذ عينات للقطيرات أثناء حرآتها فى اله
 .ليزرالمناسب لا

 
ة بواسطة البشبورى تحت                 خ  10-5 ة المنبعث ة من سحابة الرش الكلي ذ عين

 .  مم من البشبورى500 و 350االختبار على مسافة تتراوح ما بين  
 

 موأحجا) على المحور السينى  (  تراآمى   شجم ر حوقع النتائج بيانيا آ     10-6
ة   رات المقاس ادى  ( القطي ور الص ى المح ى    ) عل ح ف و موض ا ه آم

 .2الشكل 
 

ع    ق 10-7 ر م بورى المختب ا للبش ل عليه ة المتحص وط البياني ارن الخط
 .مجاالت التوزيع للبشابير المرجعية

 
ة                  ة للثالث نقط البياني ولكى يكون هناك تطابق ، ينبغي أن يتماثل متوسط التوزيع لل
نعة        ة الُمص ل الجه ن قب ا م ن عنه رش المعل ة ال ة نوعي ع فئ رة م ابير المختب بش

اره     راد اختب دما     .  للبشبورى الم تم التطابق عن ة الحجم التراآمى،         وي تكون غالبي
ذى             صوعند ضغط ومعدل ت    ة داخل المدى ال ريف معلومان، تقع فى الفئة المالئم

 %.90-10يتراوح بين 
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كل  م      2ش ة للحج ات البياني ى التوقيع د عل رش یعتم ودة ال د ج ال لتحدی  مث
 أحجام القطيرات/التراآمى
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  ضغط الخزان واالسطوانة  -   11ار إجراء االختب خطوات .11
  

  LK واسطوانة الضغط للرشاشة CSبالنسبة للخزان فى الرشاشة 
 

ين الضغط     11-1 ث الضغط ومب رج وصمام تنفي وم الخ أزل وصلة خرط
زان   ى الخ رى ف ات أخ ا وأى فتح ق فتحاته ام / واغل طوانة بإحك االس

 .باستعمال سدادات ملولبة
 

زا   11-2 ون الخ ا ال يك زودًا بوصلة لمصدر ضغط  / ن حينم طوانة م االس
خارجى استعض عنها بوصلة مناسبة إلدخال الضغط ألى واحدة من   

 )1-11انظر فقرة (السدادات الملولبة المذآورة أعاله 
 

 . األسطوانة بالماء تماما وضعها فى قفص أمان/ امأل خزان الرش   11-3
 

ق وصلة        االسطوانة مع مضخة هيدروليك    / أقرن الخزان   11-4 ة عن طري ي
 . مدخل الضغط

 
دة      / قم بإجراء عملية ضغط فى الخزان         11-5 اإلسطوانة واحفظ الضغط لم

 :دقيقة آما يلى
 

ار 20(خمسة أضعاف الضغط اإلسمى      • ات  )  ب بالنسبة لخزان
ات  غط   CSالرشاش ادر للض تعمال مص مح باس ى تس  الت
 . الخارجى

ات ا )  بار8( ضعف الضغط االسمى    • لرشاشات  بالنسبة لخزان
CS   ار د خي ط وال يوج ة فق ة متكامل خات يدوي ع مض  م

ذلك بالنسبة ألسطوانات           الستعمال مصادر ضغط خارجية، آ
 . LK , MKالضغط للرشاشين 
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 : ولكى يكون هناك تطابق فإن الخزان أو اسطوانة الضغط
 ينبغي أن ال تتشوه أو تعوج بصفة دائمة؛  •
ي أن • ن    ينبغ ر م رب أآث دث تس إجراء   .لـ م5ال تح م ب ق

  1االختبار
 

  تحمل و متانة آلة الرش-  12إجراء االختبارخطوات  .12
  

 LK , MK , MB , RAبالنسبة آلالت الرش 
 

 . امأل ألة الرش بالماء إلى سعتها اإلسمية 12-1
  

ة    12-2 بة للرشاش ة  LKبالنس م بتوصيل رافع از ) ذراع( ق المضخة بجه
ث ال تصطدم الر   انيكى بحي غيل ميك دات  تش ى المص ة ف ائل (افع وس

 . فى قمة وقاع آل شوط) اإليقاف
 

ا                    12-3 دار آهربائي البنزين أو ت دار بمحرك يعمل ب   بالنسبة لألجهزة التى ت
)MK , MB , RA (رك غيل  / أدر المح رعة التش ور بس الموت

ة الُمصنعة ل          ل الجه ات الخرج        تتمالموصى بها من قب اشى مع متطلب
  .4-12 فى الفقرة

 
غط       رش   12-4 ى ض ريف وأقص دل تص ى مع رش بأقص ة ال ن آل اء م الم

 . موصى بهما من قبل الجهة الُمصنعة
 

ار       12-5 رة االختب اء فت ا أثن رغ تمام رش ال يف زان ال ن أن خ ا م د دائم تأآ
اء من البشبورى               ويمكن ع الم ا بتجمي ك إم ابير  (عمل ذل فى  ) أو البش

ل    ى داخ اء إل ذا اإلن ات ه د محتوي ث ترت تقل بحي اء مس ة وع الرشاش
ى               ى نحو مستمر إل اء عل داد بالم يفونية أو بواسطة اإلم بالخاصة الس

 .الرشاشة من مصدر بديل
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 :استمر فى إجراء االختبار لمدة    12-6
  

 LK ساعة بالنسبة للرشاشة 250 •
 MK , MB , RA ساعة بالنسبة للرشاشة 50 •

 
دار آهربا           ى ت رة    بالنسبة للمحرآات التى تعمل بالبنزين أو األجهزة الت إن فت ًا، ف ئي

حيث يمكن أن تكون      ) متصلة( ساعة ال يلزم أن تكون مستمرة        50االختبار لمدة   
 .متقطعة بفترات فاصلة أثناء الليل

 
 :ولكى يكون هناك تطابق

 
دون  • ار ب رة االختب اءة خالل فت رش بكف ة ال ل آل ينبغي أن تعم

رورة       ة أو أى ض وب فني ة أو عي ال ميكانيكي دوث أعط ح
 . استثناء عمليات تربيط بسيطةإلجراء صيانة ب

ات    • رش بمتطلب ة ال ى آل ي أن تف ار، ينبغ ذا االختب ب ه  عق
 .1 التسرب آما فى إجراء اختبار

ة  • بة للرشاش ا LK بالنس تم ملئه دما ي مية إ، عن عة اإلس ى الس ل
د      ار مع أقصى    3ينبغي أن تحافظ المضخة على الضغط عن  ب

ة الُمصنعة           (ريف  صمعدل ت  ل الجه ه من قب  طوال   )موصى ب
/  شوط    30فترة االختبار بدون زيادة عدد أشواط الرافعة عن         

 . دقيقة
ة   • بة للرشاش افظ الم MKبالنس ي أن تح ىض ، ينبغ  خة عل

دل تصريف         3 ضغط ل        ( بار مع اقصى مع ه من قب موصى ب
 .طوال فترة االختبار) الجهة الُمصنعة

 
 

  المزودة بأنظمة ضخ یدوىCSبالنسبة آلالت الرش 
 

 . ذه الحالة، ال تمأل الخزان بالماءفى ه   12-7
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م بتوصيل    12-8 انيكى لكى يعمل         ق از تشغيل ميك اس المضخة مع جه  آب

ة         ى القم ى أقص ف ف دات التوقي ع مص اس م طدم الكب ث ال يص بحي
 .والقاع لنهايتى آل شوط

  
ا    12-9 واء تمام ذى يسمح بتنفيث اله ام، ال أدمج صمام ضغط ضمن النظ

ى        عندما يصل الضغط فى خز      ائل الرش إل ود       4ان س ذ يع ار وحينئ  ب
 . إلى وضعه

 
 .  دورة تنفيث2.500استمر فىاالختبار حتى   12-10

 
 . م5 5±  م 5 20ينبغي أن يتم إجراء االختبار فى درجة حرارة   12-11

  
 : ولكى يكون هناك تطابق

       
يجب عدم وجود أعطال ميكانيكية أو عيوب فنية أو حاجة إلى         •

 .خة أثناء فترة االختبار إصالح المض
ى إحداث                • ادرة عل عقب االختبار ، ينبغي أن تكون المضخة ق

درة غطض د عن 3 ق ا ال يزي ار بم دما 45 ب اس عن  شوط للكب
 . يكون الخزان مملوء إلى السعة اإلسمية

 ينبغي أيضًا أن تفى الرشاشة بمتطلبات اختبار ضغط الخزان          •
 . 13 ، 11 إجراء االختبارين  خطواتالواردة فى
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وات .13 ار  خط راء االختب ة  -  13 إج ة رشاش ل ومتان  تحم
 االنضغاط 

 
 CSلرشاشة 

 
ا وال يقتصر                ُي ستخدم هذا االختبار لمعرفة مدى احتمال أو متانة آلة الرش بكامله

 . األمر فقط على خزان سائل الرش
 

م                   13-1 ر مجهز بوصلة لمصدر ضغط خارجى ق حينما يكون الخزان غي
 . يزه بوصلة إدخال مناسبةبتجه 

 
زان     13-2 ى خ مح للضغط ف ذى يس ام، صمام ضغط، ال ج ضمن النظ أدم

 . لى وضعهإ بار بأن ينفث تماما وحينئذ يعود 4عند وصوله  الرش 
 

ة        13-3 التها العادي ا ووص ل مكوناته رش بك ة ال ع آل ع  ( ض ة م أى آامل
ل      ل مح ات ليح ه فتح يس ب رص ل دودة بق رمح مس وم وال الخرط

 . مع صمام الزناد مفتوح ، فى قفص أمان) بشبورىال
 

 .غط دورة ض10.000 بار بعدد 4 بالخزان حتى غط أوقع ض 13-4
 

 . م5 5±  م 5 20 ينبغي إجراء االختبار فى درجة حرارة  13-5
 

 : ولكى يكون هناك تطابق
 

 ينبغي أن ال يتشوه الخزان بصفة دائمة ؛  •
ا           • د عن      ينبغي أن ال تحدث الرشاشة تسرب بم م  .  مل  5 يزي ق

 1 بإجراء اختبار
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ار .     14 راء االختب دفع   -  14 إج زئ بال ى تج رش الت ة ال  أداء آل
 )نافخة الرذاذ(الهوائى  

 
 . ينبغي أن يتم إجراء هذا االختبار تحت ظروف الهواء الساآن

 
 .إمأل آلة الرش إلى سعتها اإلسمية بالماء  14-1

 
ا     ) أعمدة  (ضع ثالثة قوائم      14-2 ر وقطره      1.5طول آل منه  سم   12.5 مت

ه        ذى يلي ا وال ل منه ين آ د ب ط والبع ى خ ع أوراق   5ف م ض ر، ث  مت
 . حساسة مائية بالقرب من قمة آل قائم

 
ة الرش فى وضع عمودى              14-3 ة   (ضع مخرج آل ة قائم ى خط    ) بزاوي عل

دل ت         أدنى مع اء ب ل     ص األعمدة، ثم قم برش م ه من قب ريف موصى ب
 .الجهة الُمصنعة

 
دارها  14-4 رعة مق دم بس ر م 1 تق دة  / ت واز لخط األعم اه م ى اتج ة ف ثاني

د  وعلى  دة   10بع ه لخط األعم رش مواج ة ال رج آل ه، ومخ ر من  مت
ى نحو            .للورق الحساس للماء   الحاملة  ه مخرج الرشاشة عل  قم بتوجي

 . منتظم على مستوى الورق الحساس المائى
 

ال هدف من األوراق الحساسة آرر هذا االختبار خمس مرات باستعم     14-5
 . الجديدة فى آل مرة

 
ى المحسوب       ولكى يكون هناك تطابق ينبغي أن يكون متوسط عدد القطيرات الكل

 .  قطيرة فى السنتيمتر المربع30من جميع األوراق ال يقل عن 
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وات  .15 ار خط راء االختب ادئ  -  15إج ة ب وق بآلي دى الوث  م
 إدارة المحرك

 
 MK , MB الرش آللتيبالنسبة 

 
ة أن تنجز          15-1 دء الحرآ ة ب  2500رآب المحرك مع جهاز لكى تمكن آلي

 . دورة متعاقبة 
 

 .أفصل أنظمة الوقود واإلشعال فى المحرك 15-2
 

ق   15-3 ن التزلي د م ت(تأآ ات   ) التزيي ود للمحرآ اء فصل الوق افى أثن الك
 . ثنائية األشواط

 
دون     ولكى يكون هناك تطابق، ينبغي أن تعمل         ار ب اآللية بكفاءة خالل فترة االختب

 .تعطل ميكانيكى أو حدوث خلل أو أن تستدعى الحاجة إلجراء صيانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

بشأن ) FAO(تستند الخطوط التوجيهية التى وضعتها منظمة األغذية والزراعة 
بية والقطرية الموجودة والمعايير القياسية على أساس المعايير الدولية واألور

حاليًا، وآذلك على المراجع األخرى المنشورة، آما أنها تستند أيضًا على 
ء، المعينين بالمشروع، بالمعايير المعرفة المتعمقة والخبرة الواسعة للخبرا

الدولية آلالت الرش وعلى خبرة المؤلفين في مجال استخدام وتطبيق مبيدات 
وتتضمن الخطوط التوجيهية الخاصة بالمعايير القياسية . ياآلفات في العالم النام

المواصفات والمتطلبات ُمفصلة ومدعمة بأساليب إجراء االختبارات لقياس مدى 
المعايير القياسية لمنظمة األغذية والزراعة لألنواع الرئيسية من التطابق مع 

آالت رش مبيدات اآلفات الزراعية الُمصنعة أو المستخدمة في الدول األعضاء 
وتعكس هذه المعايير أساليب التصنيع الحالية . في منظمة األغذية والزراعة

الواقع العملى في والمعايير القياسية الدولية والمحلية األخرى وما يحدث في 
وتهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى تزويد الجهات . الحقل في الدول األعضاء

الُمصنعة والحكومات بنظام ضمان للجودة عملى وثابت، وبذلك يمكن لكل دولة 
من الدول األعضاء أن تحدد نمط وسرعة إدخال الخطوط التوجيهية المعنية إلى 

ضمن التشريعات الوطنية عندما يكون ذلك حيز التطبيق على المستوى المحلى و
 .مناسبًا
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