BEZPEČNÁ
PŘEPRAVA SUCHÉHO
LEDU
BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA
Ve vozidlech může docházet
k nahromadění plynného oxidu
uhličitého
•

•

Suchý led se může ve vozidle
pohybovat
•

•

•

Zásobníky nebo balení se suchým ledem
mohou vážit i více než 25 kg (až do 200 kg).

•

Během nakládání nebo vykládání může dojít
ke zranění osob následkem pádu zásobníků
nebo balení se suchým ledem a nebo
nesprávnou manipulací s nimi.

•

Dalšími riziky způsobenými přetížením
vozidla nebo nevhodným rozložením
nákladu jsou špatné chování vozidla při
řízení a brzdění vozidla.

Suchý led uvolňuje plynný oxid uhličitý
a v uzavřeném vozidle to může vést ke vzniku
nebezpečného složení atmosféry a tím
k intoxikaci a smrti zadušením.
Vyšší teploty ve vozidle a nedostatečné
větrání urychlí nahromadění plynného oxidu
uhličitého.

Zásobníky nebo balení se suchým ledem
mohou způsobit zranění a poškodit se, pokud
se mohou pohybovat, když vozidlo zatáčí nebo
brzdí.
Každý volně se pohybující zásobník nebo balení se suchým ledem představuje nebezpečí.
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Rizika produktu

Suchý led může být těžký
a obtížně se s ním manipuluje
•

Štítky popisují rizika a hmotnost balení
obsahujících suchý led, a jsou jediným
způsobem identifikace obsahu zásobníku.

DOPRAVNÍ PŘEDPISY

Nebezpečí suchého ledu – chlad
& tlak

•

Suchý led je vyjmutý z dopravních předpisů
ADR. Pozor na označení nevětraných vozidel
a školení osob dle ustanovení 5.5.6.1 ADR.

•

Suchý led je velmi studený (-78 °C). Kontakt
suchého ledu s holou kůží nebo očima
způsobuje omrzliny.

•

•

Vystavení plastů nebo jiných tvrdých
materiálů suchému ledu může mít za
následek jejich zkřehnutí a roztříštění.

Pokud se suchý led převáží obchodním
letadlem nebo jinými způsoby osobní
dopravy, ověřte, jakým způsobem se
příslušné dopravní předpisy na vás vztahují.

•

•

Pokud se suchý led umístí do utěsněného
zásobníku, vytváří se uvnitř tohoto
zásobníku přetlak, který může narůst až do
nebezpečných hodnot tlaku.

Specifické údaje produktu týkající se přepravy
plynů najdete v publikacích EIGA:
• Info 24 – Oxid uhličitý
• SL 01 – Nebezpečí zadušení
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JAK ZŮSTAT V BEZPEČÍ
ČINNOSTI V PŘÍPADĚ NOUZE

Nakládání a vykládání
Zabraňte nahromadění plynu
•

Zkraťte dobu, po kterou se nachází suchý led
ve vozidle. Nebezpečná úroveň oxidu
uhličitého se může vytvořit do 20 minut.

•

Minimalizujte množství suchého ledu
převáženého ve vozidlech, která nejsou pro
tento účel určena.

•

Nedoporučuje se převážet
v osobních vozidlech.

•

Produkt vyložte z vozidla co nejdříve – nikdy
neskladujte suchý led v nevětraném vozidle.

suchý

•

U těžkých zásobníků použijte mechanické
pomůcky nebo požádejte o pomoc při
nakládání a vykládání vozidla.

•

Noste ochranou obuv.

•

Prostudujte si bezpečnostní list produktu
a štítky označující obsah zásobníku, abyste
porozuměli rizikům materiálu, se kterým
manipulujete.

led

Vyvarujte se ostatním rizikům
suchého ledu
Všechny zásobníky dobře
zajistěte
•

•

Zajistěte, aby byly zásobníky rovnoměrně
zatíženy a zajištěny, aby se zabránilo jejich
pohybu
během
zatáčení,
zrychlování
a nouzového brzdění vozidla.

•

Při manipulaci se suchým ledem noste vždy
ochranné rukavice, které poskytují tepelnou
ochranu.

•

Se suchým ledem manipulujte co možná
nejkratší dobu.

•

Se suchým ledem by neměly manipulovat
osoby se špatným krevním oběhem.

•

Nikdy neukládejte suchý led do utěsněných
zásobníků, aby nedošlo k nárůstu tlaku.

Zajistěte, aby vozidlo nebylo přetíženo.

SL 09/17

Pokud se necítíte dobře nebo máte
podezření, že došlo k nahromadění
oxidu uhličitého:
•

Co nejdříve zastavte a vystupte z vozidla.

•

Vyvětrejte vozidlo – otevřete všechny dveře.

•

Pokud máte podezření, že došlo
k nahromadění plynu v zaparkovaném
vozidle, nevstupujte do něj.

Požádejte svého dodavatele
suchého ledu o další rady a kopii
bezpečnostního listu produktu
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