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(Health&Safety&Environmental) 

حمل سيلندر هاي كلر مايع   
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 :HSEIشماره  تماس واحد 

                                     2495292219-2495292911 

 شماره  تماس واحد حمل و نقل:

                                    2495294224 -2495292212 

 شماره تماس واحد توليد:

                                    2495292242-2495295212 

 492آتش نشاني: 442شماره تماس هاي اضطراري:   اورژانس:  

-بلوار امام خميني -شهرک صنعتي سمنان -سمنان  

1خيابان کوشش    

023-33652203تلفن:   

023-33652235فکس:   
WWW.CCPC.IR   INFO@CCPC.CM 

 خطرات مجاورت با گاز کلر

 1 آسم و بيماري هاي ریوي مزمن

 2 سرفه، سوزش چشم ها، بيني و مخاط گلو

 3 تورم شش ها و آسيب به قلب

 4 سوختگي پوست) تماس با کلر مایع سيلندرها
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 حمل و نقل سيلندر هاي كلر HSEنكات 

 الزامات قبل از ورود : 

همراه داشتن زنجير و سيم بکسل مناسب جهتت متهتار   -4
 کپسولها الزامي است.

 سالم بودن کف ماشين جهت حمل سيلندرها الزامي است. -9

 سيگارکشيدن داخل کارخانه ممنوع مي باشد . -2

رعایت کليه اصول، قوانين و مقررات راهنمایي و رانندگتي  -1
 هنگام حمل مواد شيميایي توسط رانندگان الزامي است 

حمل سایر مواد شيميایي در کنار سيلندرهاي کلر ممنتوع        -2
 مي باشد 

رانندگان خودرو بایستي در زمينه خطرات کلر و مهار نشتتي  -6
از سيلندرهاي کلر آموزش دیده بتاشتنتد و ختودرو حتمتل 
سيلندرهاي کلر، بایستي مجهز به لوازم ایمني کار با گاز کلتر و 

 کيت ایمني مهار نشتي باشد .

اطالع دقيق از اطالعات فني و حفاظت ایمني کتلتر متایتع  -1
(SDS) .وهمراه داشتن آن در وسيله نقليه الزامي است 

قبل از بارگيري بایستي کليه موارد ایمني خودرو از قتبتيتل  -5
ترمز ها ، چراغها ، زنجير چرخ ، آینه ها و... مورد بتازدیتد قترار 

 گرفته و سالمت آنها تایيد گردد.

 الزامات حين بارگيري  : 

 .سيگارکشيدن داخل کارخانه ممنوع مي باشد . -4

رانندگان مجاز به دخالت در عمليات بارگيري و تخليته بتار          -9
 نمي باشند .

راننده خودرو نبایستي براي مدت طوالني ختودرو را تترک  -2
کند و در طول مدت حمل و نقل وضعيت سيلندرهاي کتلتر و 

 نحوه مهار سيلندرها باید مورد بررسي قراردهد 

عتددمتتتنتاستب بتا تتعتداد             9نصب گوه به تعداد حداقل  -1
چرخ ها براي هر نوع خودرو حتامتل متواد شتيتمتيتایتي در          

 حين توقف الزامي است.

نصب بودن کالهك محافظ و درپوش شير روي سيلندرهتاي کتلتر  -2

 مایع هنگام تخليه، بارگيري الزامي است .

جهت مهار سيلندر در موقع حمل و نقل بایستي از مقرهاي هاللتي  -6

 شکل ، پالتهاي مخصوص یا بوسيله زنجير و سيم بکسل استفاده گردد .

کيلویي(بایستي به صورت ایستاده حتمتل 12سيلندرهاي تك شير )-1 

 شوند .

کيلویي کلر ، بيش از یك ردیتف روي 588چيدن سيلندرهاي پر -5 

 خودرو ممنوع مي باشد .

هرگز سيلندر را از ارتفاع روي زمين رها نکنيد و در حين بارگيتري  -2

 و تخليه دقت شود که به سيلندر ضربه اي وارد نشود .

از انجام جوشکاري ، برشکاري و همچنين روشن کردن آتتش و  - 48

ایجاد شعله در کنار سيلندرهاي کلر و وسایل نقليه حامل سيلندر هاي 

 کلر ، جلوگيري به عمل آورید

 

 الزامات حمل و اقدام در صورت بروز شرايط اضطرار : 

.رانندگان خودروي حامل مواد شيميایي هرگز مجاز به ستوارکتردن  -4

 مسافر نمي باشند 

توقف خودرو در شهرها و مناطق مسکوني پرجمعيت ممنتوع متي  -9

 باشد

تردد وسيله نقليه حامل مواد شيميایي در شرایط غيرعادي جتاده،  -2

نظير بارندگي شدید، هواي مه آلود و یا هرگونه عاملي اعم از جتوي و 

غيرجوي نامساعد که احتمال بروز حوادث رانندگي را افتزایتش متي 

دهند، ممنوع بوده و راننده وسيله نقليه موظف است در اوليتن متحتل 

 مناسب با رعایت نکات ایمني وسيله نقليه رامتوقف نماید

درصورتي که محموله دچارنشتي گردد راننده موظف است از خلتوت  -1

ترین مسيراز مناطق مسکوني خارج و سریعا نزدیکتریتن مترکتز آتتش 

نشاني یا پليس را از بروز حادثه مطلع نماید. )حرکت بر ختال  جتهتت 

 وزش  باد و شيب زمين (

همراه داشتن کپسول اکسيژن جهت مهار نشتي احتمالي کتپتستول  -2

 هاي کلر مایع الزامي است. 

همراه داشتن ماسك ضدگاز کلر )براي فرار( و خاموش کننده هتاي  -6

 دستي )پودري ( جهت اطفاء حریق احتمالي الزامي است. 

.راننده فقط در مواقع اضطرار غير از نشت کلر) خترابتي متاشتيتن، -1 

 بيماري راننده و ...( مجاز است در زیر پارکينگ هاي مسقف توقف نماید

.. از توقف وسيله نقليه در مناطق مسکوني ،شتيتب دار و در زیتر -5 

پارکينگ هاي مسقف خوداري شود و حتي االمکان عبور از جتاده هتاي 

 خلوت و کمربندي هاي خارج شهر صورت پذیرد.  

حمل سوخت اضافي در مخازن و بشکه هاي متحرک درون وستيتلته -2

 نقليه حامل سيلندر هاي کلر ممنوع است . 

چنانچه به هر دليلي وسيله نقليه حامل سيلندر هاي کتلتر نتاچتار  -48

توقف طوالني در نقطه اي گردد راننده مکلف استت در استرع وقتت  

 موسسه حمل و نقل را مطلع نماید.

از توقف ماشين در زیر نور مستقيم آفتاب،در مجاورت کوره یا مکان  -44

 هایي با رطوبت باال خودداري فرمایيد

در صورتي که محموله دچارنشتي گردد، رانتنتده متوظتف استت  -49

ازخلوت ترین مسير ازمناطق مسکوني خارج وستریتعتا نتزدیتکتتتریتن 

 HSEIمرکزآتش نشاني یا پليس را از بروز حادثه مطلع نموده و با واحتد

 شرکت کلران تماس گرفته شود.
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