SKLADIŠČENJE
PLINSKIH JEKLENK

Brošura št. 07 / 2012

1. Področje veljavnosti
Skladiščenje plinski jeklenk (tlačnih posod za pline), je urejeno v Pravilniku za tehnične pline
TRG 280 (Nemška tehnična pravila za pline).
V nadaljevanju je podan seznam pomembnejših zahtev pri postavitvi manjšega skladišča
(maksimalno 50 plinskih jeklenk) za inertne pline, pline, ki podpirajo gorenje in gorljive pline (npr.
argon, kisik, acetilen, propan).

2. Skladišče za plinske jeklenke
Skladišče za plinske jeklenke je območje, ki je določeno za skladiščenje stalne zaloge polnih
plinskih jeklenk in tudi za skladiščenje praznih plinskih jeklenk, pripravljenih za transport na drugo
mesto.
3. Splošne zahteve
- Skladiščno osebje se mora redno izobraževati na področju dela s plinskimi jeklenkami, prav tako
pa seznanjati z obratovalnimi navodili za delo z nevarnimi snovmi.
- Nepooblaščenim osebam se z opozorilno tablo prepove pristop nevarnemu območju, npr.:
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- Izključiti je potrebno nevarnost poškodb z vozili (npr z oviroali pregrado).
- Plinske jeklenke morajo biti varno postavljene na ravnih tleh in morajo biti zavarovane pred
padcem, npr. s postavitvijo v palete, sestave in skupine.
- Ventili se morajo tesno zapreti, na jeklenke pa se morajo priviti zaščitne kape.
- Za izvire toplote in grelna telesa mora biti izpolnjen pogoj, da so oddaljeni najmanj 0,5 metra.
- Na lahko dosegljivem mestu mora biti na razpolago gasilni aparat in telefon s klicnimi številkami
za nujno pomoč.
- Skladišče se ne sme postaviti na kritičnih območjih, kot so stopnišča, koridorji, reševalne poti,
garaže, prehodi in podvozi.
- Za skladiščne prostore pod nivojem tal se morajo upoštevati posebni pogoji iz pravilnika (TRG
280).
- Za gorljive pline mora je potrebno upoštevati zaščitno cono (glej točko 6).
- Plinske jeklenke z utekočinjenimi plini (npr. propan, butan), se morajo skladiščiti pokončno.
- Pretakanje plinov, prav tako popravila na plinskih jeklenkah ni dovoljeno izvajati v skladiščih.

4. Skladiščenje v prostorih
Skladiščenje v prostorih pomeni, skladiščenje v zaprtih ali z ene strani odprtih prostorih (izjeme glej
točko 5).
4.1 Splošne zahteve
- Stene sosednje zgradbe in zunanje stene skladišča morajo biti izdelane na način, ki zadržuje
širjenje požara; strešna kritina mora biti zadostno odporna proti širjenju požara in toplotnem
sevanju.
- Talne obloge morajo biti izdelane iz težko vnetljivega materiala.
- V skladiščnih prostorih se ne smejo nahajati neravnine, kanali ali odtoki v kanale, ki so brez
tekočinske zapore, prav tako ne vhodi v kleti ali kakšne druge odprte povezave do kletnih
prostorov. Prav tako se tam ne smejo nahajati niti čistilne, niti kakršnekoli druge dimniške odprtine.
- Zagotoviti je potrebno izdatno prezračevanje in odzračevanje (površina prezračevalnih površin
naj bo minimalno 1% površine tal).
- V skladiščnih prostorih se ne smejo skladiščiti razni vnetljivi materiali (npr. vnetljive tekočine, les,
papir). (Izjemoma lahko prostor ločimo z najmanj 2 metra visoko zaščitno steno).
- Skladiščni prostori, v katerih skladiščimo več kot 25 napolnjenih plinskih jeklenk, se ne smejo
nahajati pod ali nad prostori, v katerih se zadržuje osebje.
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4.2 Zahteve za vnetljive pline
- V primeru, da stena skladiščnega prostora meji na javno prometno pot, mora do višine dveh
metrov biti brez vrat ali oken (razen samozapornih in ognjevarnih vrat)
- Med plinskimi jeklenkami s plini, ki podpirajo gorenje in plinskimi jeklenkami z gorljivimi plini, se
mora ohranjati minimalna razdalja dveh metrov.

5. Skladiščenje na prostem
Med skladiščenja na prostem štejemo tudi območje, ki je odprto najmanj z dveh strani, kakor tudi
območje ki je odprto samo z ene strani, v kolikor izmerjena globina prostora na odprti strani ni
večja od višine odprte strani.
Določena stran prostora se smatra za odprto tudi, če je ograjena z žično mrežo ali podobno ograjo.
Varnostna razdalja do najbližjega nevarnega področja ( prav je območja) (npr, skladišča z
vnetljivimi materiali), mora znašati minimalno 5 metrov; varnostno razdaljo lahko zmanjšamo s
postavitvijo 2 metra visoke stene izdelane iz nevnetljivega gradbenega materiala.

6. Zaščitna cona
6.1 Splošne zahteve
- Na zaščitno cono in nevarnost eksplozije mora opozarjati opozorilna tabla (vzorčno tablo glej pod
točko 3).
- V zaščitni coni se ne smejo nahajati vnetljivi viri (verjetno vnetljive snovi).
- Električne naprave morajo biti izvedene v ekplozijsko varni izvedbi, ki ustreza zahtevam cone 2.
- Na tem območju smejo voziti le vozila, ki so potrebna pri obratovanju skladišča.
- Zaščitna cona ne sme zajemati sosednjih stavb ali javnih prometnih poti.

6.2 Zahteve za skladišče v prostorih
- Pri prostorih s površino do 20 m2, velja za zaščitno cono celoten prostor.
6.3 Zahteve za skladišče na prostem
- Zaščitna cona se sme zožiti z največ dveh strani, s postavitvijo najmanj dva metra visoke
zaščitne stene brez odprtin, ki je izdelana iz nevnetljivega gradbenega materiala. Pri tem se lahko
za eno stran uporabi tudi stena stavbe, ki pa mora biti brez odprtin v zaščitni coni.
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- V zaščitni coni za jeklenke z utekočinjenim plinom (npr. propan, butan) ne sme biti neravnin,
kanalov ali odtokov v kanale, ki so brez tekočinske zapore, prav tako ne vhodi v kleti ali kakšne
druge odprte povezave do kletnih prostorov, niti se smejo nahajati kakršnekoli čistilne ali druge
dimniške odprtine.
6.4 Dimenzije zaščitnih con
- Za vnetljive pline težje od zraka (npr. propan, butan).
- Za vnetljive pline lažje od zraka (npr. acetilen, metan, vodik).
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Ta publikacija ustreza stanju tehničnega znanja v času objave. Uporabnik mora, za vsak primer
posebej, preveriti uporabnost in ustreznost verzije na lastno odgovornost. Odgovornost in
obveznost GIZTP, in tistih, ki so sodelovali pri pripravi publikacije, je izključena.

Vaš dobavitelj plina Vam bo z veseljem posredoval dodatne informacije
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