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1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju 
 
Ime proizvoda:  ZEMELJSKI PLIN 
 
Firma:   Geoplin d.o.o. Ljubljana 
Naslov:   Cesta Ljubljanske brigade 11 
   p.p. 3706, 1001 Ljubljana 
Telefon:    01 / 58 20 666 
 

 
 
2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah 
 
2.1. Kemijske karakteritstike 
     
EINECS št.:  232 - 343 - 9 ;    CAS  št.:  8006 - 14 - 2   Zemeljski plin 
 
Mešanica ogljikovodikov, osnovna sestavina je metan (od 85-99%). Ostale primesi so še etan, propan, različni butani, 
ogljikov dioksid, dušik in žveplove spojine. 
 
2.2. Dodatna opozorila (nevarne sestavine)  
 
  ---------- 
 
 
3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih 
 
Glej točko 4,11 in 12 
 

 
 
4. Ukrepi za prvo pomoč 
 
4.1. Inhalacija (vdihavanje) 
 
Vdihavanje visokih koncentracij zemeljskega plina povzroči izgubo zavesti in nato zadušitev zaradi pomanjkanja 
kisika. Ponesrečence rešujemo iz jam, prostorov, itd.  samo z uporabo izolirnih dihalnih aparatov.  
Ponesrečence takoj prenesti na svež zrak. Odpeti tesna oblačila. Po potrebi nuditi umetno dihanje oz. masažo srca. 
Poskrbeti za nujno medicinsko  pomoč. 
Simptomi:  glavobol, vrtoglavica, zaspanost, stanje podobno pijanosti, izguba zavesti (samo pri izrazitem pomanjkanju 
kisika). 
 

4.2. Stik s kožo in očmi:  ------------ 
4.3. Zaužitje: ------------- 
4.4. Vnos snovi v pljuča (aspiracija):  Glej 4.1. 
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5. Ukrepi ob požaru 
 
5.1.  Sredstva za gašenje:    Prah,  vodna megla in CO2  v zaprtih prostorih 
           Po pogasitvi plamena obstaja nevarnost ponovnega vžiga.  
 
5.2.  Neustrezna sredstva za gašenje:  Uporabe pene je neučinkovita 
    
5.3.  Tehnični varovalni ukrepi: Pri zgorevanju nastaja CO2  in H2O. Pri nepopolnem  zgorevanju se tvori CO. Glej 

tudi točko 6. 
 
5.4. Zaščitna oprema: V ogroženem področju delati samo v oblekah, ki nudijo zaščito  pred visokimi 

temperaturami in z izolirnimi dihalnimi aparati. 
 

 
6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih 
 
Pri uhajanju zemeljskega plina se tvorijo  z zrakom eksplozivne zmesi. Je  lažji od zraka, zato se hitro dviga. 
Preprečiti iskrenje - izklopiti vire vžiga (npr. ugasniti motor). Pristopiti s strani vetra (veter v hrbet) - paziti na 
spremembo smeri vetra.  Z eksplozimetrom določiti nevarno področje, ga označiti in preprečiti dostop. V ogroženem 
področju delati samo z oblekami, ki nudijo zaščito  pred visokimi temperaturami in z izolirnimi dihalnimi aparati. Po 
možnosti zatesniti puščanje ali zapreti plinsko zaporno pipo na dovodni strani. Po daljšem požaru plamen pogasiti 
šele, ko je okolica ohlajena z vodo, sicer obstaja možnost ponovnega vžiga oz. eksplozije. 
 

 
 
7. Ravnanje z nevarno snovjo / pripravkom in skladiščenje      
 
Transport plina poteka po ceveh z nadtlakom. Pri uporabi je potrebno upoštevati varnostne ukrepe za delo s požarno 
nevarnimi snovmi. V primeru skladiščenja plina v jeklenkah, le-te shranjujemo na odprtem, hladnem, dobro 
prezračevanem prostoru, zaščitene pred toplotnimi viri. Preprečiti je potrebno nastajanje statične elektrike, uporabo 
odprtega plamena in kajenje, zaščititi jeklenke pred udarci in tresljaji in jih ne shranjevati z vnetljivimi snovmi. 

 
8.  Nadzor nad izpostavljenostjo / varnost in zdravje pri delu 
 
Na mestih močnega izhajanja lahko pride do pomanjkanja kisika (pod 18 %). Potrebno uporabiti  ustrezno zaščito: 
aparate z dovodom zunanjega  zraka ali/in izolirne dihalne aparate. Glej tudi točko 6.  Za mejne vrednosti glej točko 9.  
Zagotoviti je potrebno  dobro prezračevanje prostora, izsesavanje iz zgornjih delov prostora, varnostni ukrepi pred 
statično elektriko, uporabljati razsvetljavo in ostale elektro instalacije v "Ex" izvedbi. 
Odstraniti vire vžiga - NE KADITI IN  UPORABLJATI ODPRT OGENJ. 
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9. Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
Oblika: Plinasta                                     Barva:  Brez barve     Vonj:  Skoraj brez vonja  
 
Vrelišče:    - 161,5 °C 
 
Plamenišče:    - 188 °C 
 
Vžigna temperatura:    595 °C - 630 °C 
 
Eksplozijske meje:   Sp. eksplozijska meja:   4,4 vol%           Zg. eksplozijska meja: 16,5 vol % 
 
Gostota :    0,66 - 0,95 kg/ m3 (pri 15 °C in 1,01325 bar) 
 
Relativna gostota (zrak =1):  0,56 - 0,90 
 
Parni tlak (mmHg/20° C):  ni podatkov 
 
pH - vrednost (pri g/l H2O)  ni podatkov 
 
Topnost v vodi:    nepomembna 
 
Ostali podatki :     Lažji od zraka , neviden 

 
10. Obstojnost in reaktivnost 
 
Termični razkroj:   ------------ 
Nevarni produkti razgradnje:  ------------ 
Nevarne reakcije: V stiku z močnimi oksidanti, kot so na primer dušikovi oksidi, klor in kisik , 

lahko pride do spontane reakcije (lahko zagori in eksplodira). 
 

 
11. Toksikološki podatki  
 
Ogljikovodiki , ki jih vsebuje zemeljski plin niso  škodljivi, toksični, dražeči,  kancerogeni , mutageni,  škodljivi za 
reprodukcijo in ne povečujejo občutljivosti. 
 
 
 
 

12. Ekotoksikološki podatki  
 

Metan kot glavna sestavina zemeljskega plina se uvršča med toplogredne pline.  Morebitni kontrolirani izpusti nimajo 
toksikoloških učinkov na živali in rastline.  
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13. Odstranjevanje 
 
Pri distribuciji zemeljskega plina ne nastajajo odpadki. 
 
 
14. Transportni predpisi 
 
Pri transportiranju  po cevovodih  poteka  transport plina skladno z Zakonom o temeljih varnosti transporta po 
naftovodih in plinovodih (Ur. list SFRJ št. 64/73), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/2001), Pravilnikom o tehničnih 
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 
barov (Uradni list RS, št. 26/2002), Energetskim zakonom (Ur. list RS št. 79/99)  
 
 
Pri cestnem prevozu je potrebno upoštevati  ADR prepise  
Označba nevarnosti:         23 
Identifikacijsko število snovi  (U.N. - št.):  1971 
ADR/RID/ADN - razvrstitev :                    Kl. 2,  št. 1F              
Nalepke nevarnosti:      št. 2.1 
 
 
15. Zakonsko predpisani podatki / podatki o predpisih 
 
Označevanje po Zakonu o kemikalijah:                                      F+ 

                                                                                                 
CAS število: 8006 - 14 - 2   Zemeljski plin           ZELO LAHKO VNETLJIVO 
 
Standardna opozorila: 

Stavki R  12 - Zelo lahko vnetljivo 
Stavki S  (2) / 9 / 16 / 33 -  Hraniti izven dosega otrok , na dobro prezračevanem mestu in ločeno od virov 

vžiga - ne  kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. 
 
 
  
16. Druge informacije 
 
Te informacije so izdelane na osnovi našega dosedanjega znanja in so namenjene samo za opis snovi  v smislu 
varovanja zdravja in okoljevarstvenih zahtev in ne  kot garancija  za specifične lastnosti . 
Pri poklicni uporabi je potrebno upoštevati, da je zemeljski plin vnetljiv in v določenih pogojih predstavlja  tveganje 
zadušitve.  
Glavni viri pri sestavi tega lista so: 
- Handbuch der geferlicher Güter, Hommel, Merkblatt 399c 
- Sicherheitsdatenblat  ÖMV - Erdgas allgemein 
- Scheda dati di sicurezza Snam - Gas  naturale 


