8) Përdorimi i kontejnerëve
• Mos zbrazni tërësisht kontejnerët; mbani gjithmonë një

tepricë me presion të ulët

SHPËRNDARËSIT TONË:

• Mbyllni gjithmonë valvolat në punët e përfunduara
• Ahapni dhe mbyllni valvolat në mënyrë graduale dhe pa

përdorim të celësave ose mjeteve të papërshtatshme
• Në rast të valvolave me difekt ose të mbërthyera, izoloni

kontejnerin dhe kontaktoni zyrat tona
• Mos përdorni vaj, graso dhe lubrifikantë në përgjithësi për

•
•
•
•

të lehtësuar lidhjet në rast të bombolave të gazit të
oksigjenit ose gaze të tjerë të ndezshëm
Përpara se të zëvendësoni kontejnerin bosh, siguroni që valvola është mbyllur
dhe kapaku është montuar dhe shtrënguar mirë në bombol
Mos ekspozoni kontejnerët në temperatura më të larta se 50°C
Mos ekspozoni kontejnerët në afërsi të mjeteve në lëvizje, shkarkime të
pezulluara dhe në përgjithësi në cfarëdo situate që mund të provokojë rënien
Mos depozitoni kontejnerët në vende të lagështa ose në afërsi të zonave ku
duhet të përdoren agjentë kimikë gërryes
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• TË SHKRUANI MBI KONTEJNERË
• VENDOSNI NGJITJE OSE SHIRITA NGJITËS PËR TË IDENTIFIKUAR

KONTEJNERËT BOSH
• TË FSHIJË OSE TË HEQË ETIKETIMET E BOMBOLAVE TË APLIKUARA
NGA FURNIZUESI;
• CLIRONI VALVOLAT DHE NË PËRGJITHËSI DISPOZITAT MBI
SIGURINË E KONTEJNERIT;
• LIDHNI VALVOLA TË TJERA REDUKTUESE TË PRESIONIT; DISPOZITA
NË PËRGJITHËSI TË PAPAJTUESHME ME GAZIN E PËRMBAJTUR;
• KALIMI I NJË GAZI NGA NJË KONTEINER NË NJË TJETËR;
• PËRDORIMI JO I DUHUR I GAZIT DHE I KONTEINERËVE

KUJDES: Mos zbatimi i këtyre më sipër mund të çojë në borxh të
shpenzimeve të bëra për rivendosjen e kushteve të sigurisë, etiketimit
dhe bojës së kontejnerëve.

Duke ju falenderuar për preferencën që vazhdoni në kohë, ju lutemi të
përdorni numrat tanë të telefonit dhe adresën info@messer.al për të
raportuar cdo ndërprerje ose për të na dërguar sugjerime dhe/ose
këshilla gjithmonë të mirëpritura, që do të na lejojnë të përmirësojmë
ose të bëjmë edhe më efektive aktivitetet tona kundrejt klientelës.
Kujtohuni që objektivi ynë primar është kënaqësia Juaj dhe siguria e
operatorëve Tuaj.

Operoni qetë, për të tjerat mendojmë ne!
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KËSHILLA
PRAKTIKE PËR
PËRDORIMIN E
GAZIT TEKNIK NË
BOMBOLA

HYRJE

Kjo broshurë ka për qëllim përmirësimin e shërbimit tonë të furnizimit me gaze
teknike në kontejnerë të lëvizshëm (bombola dhe paketa bombolash). Ju ftojmë
t’i kushtoni vëmendje maksimale argumentave të përfshira këtu, që do të
kontribuojnë për të përmirësuar më tej cilësinë e produkteve tona dhe
eficencën e shërbimeve tona, si dhe për të bërë biznesin tuaj më konkurrues.
Ju lutemi të shpërndani këtë broshurë te i gjithë personeli juaj i përfshirë në
drejtimin e gazeve si dhe personelit dhe organeve të brendshme që mbikëqyrin
sigurinë e ndërmarrjes.

1) Si të bëhet një porosi
Porositë tuaja mund të bëhen nga e Hëna në të Premte nga ora 08.30 në
12.00 dhe nga 13.00 në 16.00, në numrat e telefonit të treguar më sipër.
Për të kryer aktivitetin e marrjes së porosive, ju këshillojmë t’i dërgoni edhe
përmes fax.
Kushtet tona të përgjithshme të shitjes parashikojnë dorëzimin brenda 3 ditësh
pune nga marrja e porosisë, përvec nëse parashikohet ndryshe, ose në rastin e
transferimit në ditë të caktuara për të përcaktuar zonën gjeografike.

4) Prova dhe etiketimi i kontejnerëve

5) Dispozitiva të sigurisë së kontejnerëve.

4.1) Prova

Bombolat me gaz të ngjeshur kanë kapak fiks dhe të palëvizshëm. Një
dispozitiv i tillë sigurie kundër goditjes ose rënies së kontejnerit duhet
të përdoret në të gjitha fazat e transportit dhe lëvizjes së bombolave.
Bombolat bosh mund të merren vetëm në rastin e marrjes së kapakut
të mbrojtjes. Transportuesit tanë nuk bëjnë tërheqje të bombolave pa
kapak.
Mos përdorni shporta të tjera të ndryshme nga përmbajtja e
kontejnerëve tanë bosh.
Humbja e dispozitave të sigurisë (kapakë, tapa, metalikë sigurie, etj.)
do t’ju vërë në borxh.

Kontejnerët e përdorur për ngarkimin e gazeve teknikë, duhet të jenë të provuar dhe
me ngjyrë specifike që i dallon të parashikuar nga normat në fuqi. Kontejnerët vinë
nga ne të furnizuar sipas periudhës së provës të parashikuar për cdo tip kontejneri.
Periudha e mbulimit shënohet në harkun e cdo bombole (muaj/vit). Për sigurinë tuaj
ju lutemi të bëni kontejnerët në momentin e skadimit të provës.
Të gjithë kontejnerët e pajisur me ngjyrë të ndryshme duhet të bëhen të
disponueshëm në fund të riklasifikimit sic parashikohet nga normat në fuqi.

4.2) Etiketimi ADR
Normat në fuqi për transportin në rrugë të substancave të rrezikshme, parashikon
për kontejnerët e gazeve teknike, vënien e një etikete që përmban informacionet e
sigurisë në lidhje me përmbajtjen e gazit. Raportohen informacionet e mëposhtme:
- Fraza e rrezikut;
- Të dhënat e prodhuesit; Numri i emergjencës
- Emërtimi i gazit ;
- Simboli i rrezikut (i ngjeshur, i djegshëm, i ndezshëm, toksik, gërryes);
- Numrat CE – ADR – UN
- Informacione mbi sigurinë

6) Siguria dhe parandalimi i incidenteve të shkaktuar
nga përdorimi i kontejknerëve të gazit
Për sigurinë tuaj ju ftojmë të shihni skedën e sigurisë të produkteve të
gazta të furnizuara. Të njëjtat ju ja dhënë para
dorëzimit të gazeve teknike. Ju lutemi ti rikërkoni
në zyrat tona në rast se ju kanë humbur,
Ju kujtojmë të përdorni materiale të pajtueshme
me përdorimin e gazit, në vecanti theksojmë
rëndësinë e kësaj rregulle për gazet e dejgshme si
Oksigjeni.

2) Sasia e porositur
Për motive të larta sigurie në fazën e
lëvizjes dhe transportit në rrugë të
kontejnerëve të gazit të ngjeshur, të
lëngshëm dhe të lirë, është parashikuar
përdorimi i koshave të përmbajtjes të
pajisura me shiritë mbylljeje ose me rrip
sigurie. Për sigurinë maksimale në
transportin dhe lëvizjen e koshave, ju
lutemi të formuloni porositë tuaja duke u
kujdesur të kërkoni një sasi bombolash që
i korrespondojnë sasisë maksimale të
ngarkuar në një kosh (12 bombola nga 50
litra) ose në rast të nevoja më të pakta se
12
bombola,
kërkoni
një
numër
bombolash që i korrespondon një radhe
mbushjeje të një koshi (për shembull 4
bombola me 50 litra ose 8 bombola me 50
litra). Problemi nuk ekziston qartësisht në
porositë e gazit në pako bombolash, të
cilët mund të jenë në formatet e
disponueshme në funksion të gazit të porositur (pako prej 12, 16 ose 20
bombolash).

3) Kontejnerët bosh

I ngjeshur

I ndezshëm

I djegshëm

Toksik

Gërryes

NDALOHET ABSOLUTISHT TË HIQEN OSE TË BËHEN TË PALEXUESHME
ETIKETA TË TILLA.

4.3) Identifikimi tregtar i produktit
Cdo kontejner gazi është pajisur me një etiketë
identifikimi të produktit të përmbajtur. Etiketa të
tilla vihen në harkun e kontejnerit ose në tabelën e
të dhënave të pakove të bombolave.
Kontejnerët janë pajisur me numra që i dallojnë
ata nga shuma e prodhimit.Numra të tillë vihen në
etiketën që mban informacionet për prodhimin,
datën, operatorin e prodhimit,dhe numri/tipi.
shembull: B60508ZF03). .”

Shëno me kujdes:
Përmbajtja e këtyre paragrafëve ka karakter informativ dhe nuk
ka asnjë vlerë juridike.
Dispozitat e vetme të detyrueshme janë ato të përmbajtura në
normativat në fuqi të cilave duhet t’i referoheni.
Informacione specifike të mëtejshme janë të disponueshme
me kërkesë.

7) Lëvizja e kontejnerëve
4.4) Shuma e prodhimit / grumbulli i shumës
Në etiketë vihet emërtimi tregtar i produktit dhe emri i gazit të përmbajtur.
(Es. FERROline C18 - ARGON 4.8 –Titulli 99,998 Vol.%).

Në aktin e formulimit të porosisë suaj për gaze të ngjeshur,
rezulton shumë e rëndësishme për organizatën tonë që të na
komunikohet numri dhe tipologjia e kontejnerëve bosh që do
të kthehen në momentin e dorëzimit të kontejnerëve plot Kjo
kërkesë është e lidhur me administrimin e hapësirave të
ngarkesës në mjetet tona të transportit.

Ritheksojmë disa rregulla të rëndësishme sigurie për tu zbatuar në
përdorimin e gazeve:
•evitoni formimet e përzierjeve të djegshme
•kontrolloni dhe eleminoni rrjedhjet e gazit
•shtrëngoni valvolat e bombolave në fund të punës
tuaj
•evitoni goditjet e dhunshme të bombolave
•përdorni dispozitat e sigurisë për ndalimin e
zjarrit
•mbani kontejnerët në zona të lokalizuara dhe
larg nga nxehtësia
•Mos formoni atmosfera të oksigjenuara
•Mos përdorni graso dhe vaj

•mos i rrotulloni kontejnerët në tokë;
•mos i vendosni në pozicion horizontal
•mos lëvizni bombolat që nuk kanë kapakun e

mbrojtjes;
•mos i tërhiqni bombolat duke i përdorur pa valvol

4.5) Produkte specifike
Të gjitha gazet e pastra dhe përzierjet speciale janë pajisur me etiketa specifike të
prodhimit të gazit, ku tregohen ndotësit e produktit.

ose kapak;
•mos depozitoni bombolat pa qënë të siguruara me
parete me përdorim të fiksuesve;
•evitoni goditjet e dhunshme të kontejnerëve;
•mos
përdorni bombola për përdorim të
papërshtatshëm ose të ndryshëm nga ai për të
cilin janë ndërtuar;

