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Za  rokovanje s PLINSKIMI JEKLENKAMI veljajo številni predpisi in pravila; v nadaljevanju 
so navedena tista, ki so za uporabnika najbolj pomembna. (Spodaj so navedena pravila in 
ne predpisi) 

1. S PLINI lahko rokuje samo izkušeno in strokovno usposobljeno osebje. 
2. PLINSKE JEKLENKE uporabljajte samo s pomočjo primernega reducirnega ventila. 

(Izjema: Jeklenke s potopno cevjo, ki so namenene pod tlakom utekočinjenim 
plinom morajmo uporabljati brez reducirnega ventila). Ventile na plinskih jeklenkah 
odpiramo in zapiramo samo ročno in to počasi. Za priklop reducirnega ventila 
uporabljamo samo dovoljene (originalne) tesnilne elemente.  

3. PLINSKE JEKLENKE se ne smejo prevrniti, pri uporabi pa se zavarujejo pred 
padcem oziroma prevrnitvijo (npr. z verigo ali trakom). 

4. PLINSKE JEKLENKE moramo zavarovati pred nevarnim pregretjem (čez 50ºC), ki 
lahko nastane zaradi grelnih teles ali zaradi vira (brez vira) odprtega ognja. 

5. PLINSKO JEKLENKO ne smemo polniti iz druge PLINSKE JEKLENKE. PLINSKE 
JEKLENKE zaščititi pred povratnim tokom. 

6. Razpoznavne oznake PLINSKE JEKLENKE (vtisnjene oznake, nalepke) se ne 
smejo poškodovati, spremeniti ali odstraniti. 

7. VENTILI ZA PLINSKE JEKLENKE, še posebej priključni navoji, kot tudi reducirni 
ventili, morajo biti zaradi tehnično varnostnih razlogov brez prisotnosti olj ali maščob 
in zaščiteni pred umazanijo. 

8. Poškodovane PLINSKE JEKLENKE (npr. poškodovan ventil, požarna poškodba, 
mehanska poškodba), se ne smejo uporabljati. Takšna jeklenka se mora razločno 
označiti, uporabnik pa se mora nemudoma posvetovati z dobaviteljem glede 
nadaljnjega ravnanja. 

9. PLINSKE JEKLENKE se smejo transportirati samo z odobreno ventilsko zaščito 
(npr. kapa za jeklenke). Pri transportu morajo biti ustrezno zavarovane pred 
premikanjem ali proti kotaljenju. 

10. VENTILI PLINSKE JEKLENKE morajo biti zaprti tako dolgo, dokler jeklenke ne 
začnemo uporabljati. 

 

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 GIZ TP, in tistih, ki so sodelovali pri pripravi publikacije, je 
izključena. 


