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1 Predstavitev 

Skladiščenje kriogenskih plinov v tekočem stanju pod tlakom pri uporabniku ne zagotavlja le 

učinkovitega shranjevanja plinov, temveč tudi boljšo varnost, ko se uporablja v povezavi z 

distribucijskimi sistemi.  

Vendar pa posamezne lastnosti kriogenskih plinov zahtevajo nekatere varnostne ukrepe in 

pravila, ki jih je potrebno upoštevati.  

Kot del stalnih prizadevanj za spodbujanje visoke ravni varnosti je bila stari IGC doc. 16/85[1] 

in 17/85[2] nadomeščena s tem dokumentom. Novi dokument je bil revidiran leta 2012 in 

zajema nedavne informacije iz industrije.  

Dokument je namenjen kot vodilo za osebje, ki je direktno povezano z zasnovo, delovanjem in 

vzdrževanjem naprav za skladiščenje kriogenih tekočin. Dokument ne pokriva celotne zadeve, 

saj je kljub vsemu potrebno uporabiti zdravo inženirsko presojo.  

2 Področje 

Ta EIGA dokument obravnava statične, vakuumske izolirane sisteme za shranjevanje tekočega 

kisika, dušika in argona, pri uporabniku. Načela, ki so tukaj omenjena se uporabljajo tudi za 

druge kriogenske pline.  

Dokument pokriva inštalacije cistern s prostornino 1000 in 125 000 litri.  

Za inštalacije, ki presegajo 125 000 litrov, se lahko ta dokument uporablja tudi kot smernica; 

veljavni lokalni predpisi, lahko predlagajo različne varnostne razdalje.  

Dokument se uporablja za nove obrate in se lahko uporablja kot vodilo za obstoječe obrate.  

3. Opredelitev 

3.1 Statična kriogena posoda 

Toplotno izolirana posoda namenjena za uporabo za eno ali več kriogenskih tekočin, sestoji iz 

notranje posode, zunanjega plašča in primernega cevnega sistema. Če je ta posoda polna, se 

ne sme prevažati. Transport iz ene lokacije na drugo je možen samo če je posoda prazna, ali 

pa če vsebuje mejne vrednosti kriogenskega plin (manj kot 2 barg). Ta statična kriogena posoda 

predstavlja celoten sklop, funkcionalno celoto pripravljeno za začetek obratovanja.  

3.2 Notranja posoda 

Tlačna posoda namenjena za držanje kriogenske tekočine.  

3.3 Plašč 

Neprodušno ohišje, ki podpira notranjo posodo, je izolirano in poskrbi da nastane vakuum.  
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3.4 Začetek delovanja 

Postopek v katerem je posoda pripravljena za uporabo. Uporabi se nova posoda, ali posoda, ki 

je že bila uporabljena, in bo zdaj ponovno.  

3.5 Pristojna oseba 

Oseba (iz podjejta s plini), ki ima izkušnje, izobrazbo in je predlagana za določeno nalogo. 

3.6 Odgovorna oseba 

Odgovorna oseba je nekdo, ki je bil dodeljen s strani lastnika posode, uporabnika ali organov, 

ki določajo naloge in dolžnosti.  

3.7 PED 

Direktiva 97/23/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 5.1997 o približevanju zakonodaje 

držav članic v zvezi z tlačno opremo. 

3.8 Uporabnik  

V tem dokumentu se šteje, da je uporabnik, stranka, ki uporablja proizvod, vsebovan v 

kriogenski posodi.  

4 Splošno 

Plinasti kisik, dušik in argon so brez barve, vonja in okusa. Dušik in argon nista strupena, vendar 

sta zadušljiva. Kisik prav tako ni strupen, je nekoliko gostejši od zraka. Ni vnetljiv, vendar odlično 

podpira zgorevanje. Dihanje čistega kisika pri atmosferskem tlaku ni nevarno, vendar lahko več 

urna izpostavljenost povzroči začasne funkcionalne motnje v pljučih.  

Upoštevajo se naslednja EIGA objave: 

 Doc. 04 Nevarnost požara zaradi kisik in ozračja obogatenega s kisikom [3] 

 Doc. 44 Nevarnost inertnih plinov in porabe kisika [4] 

 SL 01     Nevarnost zadušitve [5] 

4.1 Lastnosti dušika, argona in kisika 

Fizikalne lastnosti dušika, kisika in argona so: 

  Dušik Kisik Argon 

Vsebina v zraku Vol % 78.1 21 0.9 

Gostota plina 

pri 1.013bar in 

15C 
Kg/m

3
 1.19 1.35 1.69 

Vrelišče pri 

1.013bar 
C -196 -138 -186 

Tekoča gostota 

pri 1.013bar in 

vrelišču 
Kg/m

3
 805 1140 1405 
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Volumen plina 

tekočine pri 

pogojih okolice 

tekoče/plinasto 679 842 831 

 

Hlapi, ki nastanejo zaradi hladnega kisika, dušika in argona so težji od zraka in se lahko kopičijo 

v jamah in jarkih.  

4.2 Varnostni ukrepi 

Lastnosti kisika, dušika in argona upravičujejo naslednje posebne varnostne ukrepe.  

4.2.1 Pomankanje kisika ali obogatitev kisika v atmosferi 

Atmosfera običajno vsebuje 21% kisika. Povečanje kisika na npr. 25%, lahko privede do 

znatnega povečanja stopnje izgorevanja. Dušik in argon bosta delovala kot dušilo za 

izpodrivanje kisika iz atmosfere. Številni materiali, vključno z nekaterimi kovinami, ki niso 

vnetljive na zraku, lahko gorijo v kisiku, če pride do vžiga. Nevarnosti zaradi obogatitve ali 

pomankanja kisika so pojasnjene v publikacijah EIGA; glej [3] [4] in [5].  

Vedno je potrebno zagotoviti dobro prezračevanje kjer se hranijo ali prenašajo kriogeni plini. 

4.2.2 Ozebline 

Stik z kriogenimi plini, njihovimi hladnimi plini in neizoliranimi cevmi posode, lahko privedejo 

do hudih nevarnostih za kožo. Zaščitna oprema je tako obvezna (zaščita rok, oči).  

4.2.3 Kondenzacija zraka 

Zrak iz okolice se lahko kondenzira na neizoliranih ceveh in posodah, ki vsebujejo tekoči dušik 

z nizkim tlakom (manj kot 1,5barg). Tako lahko nastanejo lokalne obogatitve kisika v ozračju.  

4.2.4 Olje, mast, gorljivi material in drugi tujki 

Večina olj, masti in organskih materialov predstavljajo nevarnost eksplozij ali požara v okolju z 

obogatenim kisikom v atmosferi. V nobenem primeru se ti materiali ne smejo uporabljati na 

opremi, ki je namenjena za aplikacijo s kisikom.  

Vsa oprema za aplikacije s kisikom je posebej oblikovana in pripravljena.  

Pred uporabo naprav, ki delujejo s kisikom, bodisi prvič ali po vzdrževanju, je bistveno, da so 

vse površine, ki bi lahko prišle v stik z kisikom popolnoma čiste, kar pomeni: suhe in brez 

kakršnih prostih ali ohlapnih sestavin, kot so žlindra, rja, ostanki varjenja, kjer poteka 

razstreljevanje materialov, povsem brez ogljikovih ali drugih materialov, ki niso združljivi s 

kisikom.  

Vzdrževanje in montaža opreme za kisik se opravi pod čistimi pogoji, brez olj. Vsa orodja in 

zaščitna oprema (kombinezon, rokavice, obutev) morajo biti čista, brez maščob in olj. Kjer se 

ne uporabljajo rokavice, je bistveno, da so roke čiste.  

Razmaščevanje naprav ali delov mora biti opravljeno s posebnim razmaščevalnim sredstvom, 

ki izpolnjuje naslednje pogoje:  
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 Brez ali nizko toksičnostjo (nizek parni tlak, koncentracija hlapov pod mejno 

vrednostjo) in 

 Materiali združljivi s kisikom 

Pomembno je, da so vse sledi razmaščevalnih sredstev odstranjena pred uporabo kisika. 

Nekatera sredstva, kot halogena topila so lahko nevnetljiva v zraku, vendar lahko eksplodirajo 

v atmosferi obogateni s kisikom.  

Pomembno je konstantno čiščenje delovnega okolja, da ne pride do kontaminacije z različnimi 

tujki in vnetljivimi snovmi.  

Dušik in argone nimata reakcij na uporabo olj ali masti. Tudi tukaj je pomembno, da se 

uporablja dober standard čistoče, čeprav ni potrebno, da je tako strog kot pri napravah z 

uporabo kisika.  

Napotke za čiščenje kisika, lahko najdete v EIGA Doc 33 [6]. Standard čistoče za obratovanje s 

kisikom je mogoče najti v EN12300 [7]. 

4.2.5 Krhkost materiala 

Številni materiali, kot so ogljikova jekla in plastike, so pri nizkih temperaturah krhka. Uporaba 

ustreznega materiala je bistvena, za pogoje, ki prevladujejo. Zaščita za cevovode in posode, ki 

gredo od uparjalnika, so izpostavljena nizkim temperaturam, glejte EIGA Doc 133 [8]. 

4.2.6 Kajenje/delo z vročino  

Kajenje, delo z vročino in odprti ogenj so prepovedani znotraj območja (razen če niso sprejeti 

posebni varnostni ukrepi), razdalje so določene v prilogi A in B. 

4.2.7 Izolacijski materiali 

Deli, uporabljeni v izolaciji cevovoda tekočega kisika, morajo biti takšni, da je končni proizvod 

primeren za delo s tekočim kisikom.  

4.3 Kodeks in pravila 

Tekoče inštalacije kriogena, morajo biti skladiščene v skladu s tem dokumentom, kjer so 

opisane minimalne zahteve. Upoštevati je treba nacionalne in lokalne predpise.  

5 Lastnosti postavitve in oblikovanje 

5.1 Na splošno 

Za preprečitev nevarnega uhajanja, je potrebno strogo upoštevati pravilno projektiranje in 

gradbena pravila za tlačne posode in opremo, ki je z posodo povezana.  

Namestitev opreme mora biti takšna, da se zmanjša tveganje za osebje, lokalno prebivalstvo in 

imejte. Razmisliti je potrebno na lokacijo potencialnih nevarnih procesov v bližini, ki bi lahko 

ogrozile trdnost vgradnje za shranjevanje.  
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5.1.1 Varnostna razdalja 

Dane razdalje so namenjene zaščiti namestitve za shranjevanje, kot tudi okolja.  

Štejejo se, kot zaščita pred tveganji, v skladu s praktičnimi izkušnjami v normalnem delovanju 

kriogenskih naprav za skladiščenje kriogena.  

Razdalje prikazane v Prilogo B ustrezajo uporabljenim izkušnjam v Evropi in ZDA. Nanašajo se 

na več kot 300 000 cisterniških let, ki kažejo da je revizija potrebna.  

Varnostne razdalje navedene v Prilogi B, so minimalne priporočljive varnostne razdalje, 

izmerjene v tlorisu bodisi iz zunanje lupine rezervoarja tekočega kriogena ali iz katere koli točke 

stalne postavitve, kjer lahko pride do puščanja med normalnim delovanjem. Na primer na točki 

polnitve ali napravi za zmanjšanje tlaka.  

5.1.2 Lokacija obratovanja 

Naprava naj se nahaja na odprtem prostoru, na mestu kjer ni možnih poškodb zaradi mimo 

vozečih vozil.  

Ne sme biti postavljena pod nivojem tal, razen če je bilo to tveganje ustrezno dokumentirano, 

ocenjeno in izvedeno, ter so bili sprejeto vsi potrebno ukrepi.  

Skladiščni rezervoar mora biti postavljen na isti ravni kot parkirišče vozila z cisterno, s tem se 

omogoči, da lahko prevoznik nadzoruje postopek prenosa.  

5.1.2.1 Zaščita pred električnimi nevarnostmi 

Lokacijo je potrebno izbrati tako, da ne nastane škoda za napravo, z iskrenjem. Vsi deli naprave 

morajo biti ustrezno ozemljeni in zaščiteni pred udarci strele in v skladu z lokalnimi predpisi.  

Za rezervoarje kisika, mora biti električna oprema nameščena na razdalji, ki je določena v Prilogi 

B. Biti mora zaščitni razred IP54 oz. boljše EN 60529 [9].  

5.1.2.2 Raven montaže in naklon 

Tekoči rezervoarji kriogenskih plinov, morajo biti nameščeni na višji ravnini in morajo biti 

podprti z namensko oblikovano strukturo, ki rezervoarje drži, in varuje pred razlitjem tekočine.  

Naklon tal mora biti takšen, da je omogočeno normalno odvajanje površinskih voda.  

Za kisik je tudi potrebno upoštevati preprečevanje usmerjanja nevarnih snovi (olja) proti sami 

napravi.  

5.1.2.3 Položaj plinskih zračnikov 

Zračniki, vključno s tistimi o varnostni razbremenitvi naprav, morajo delovati v smeri, kjer je 

odprt prostor, kjer ne vplivajo na osebje, stavbe in konstrukcije.  

Zračniki kisika morajo biti nameščeni tako, da se tok ne premeša z tokom, ki prihaja iz zračnikov 

za vnetljive.  

Pozornost je treba nameniti preprečevanju kopičenja vode, vključno s kondenzacijo v zračnih 

izhodih.  
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5.1.2.4 Parni oblaki 

Pri nameščanju naprave, je potrebno razmisliti tudi o možnosti gibanja nevarnih hlapov, ki 

nastanejo zaradi razlitja ali uhajanja. Upoštevati je potrebno prevladujočo smer vetra in 

topografijo.  

5.1.3 Področje prenosa tekočine 

Področje prenosa tekočine mora biti označeno z ''PREPOVEDANO PARKIRANJE''.  

Cestna ali železniška cisterna mora biti pri praznjenju/polnjenju v odprtem prostoru. Cisterne 

morajo imeti enostaven dostop/izstop iz obrata v vsakem trenutku.  

Območje prenosa tekočine se mora nahajati v bližini vrat naprave. Območje mora biti 

zasnovano tako, da je v primeru nevarnosti omogočena vožnja naravnost.  

Prenos tekočine z cisterne, ki stoji na javni lastnini ni priporočljiva. Območje kjer prihaja do 

prenosa tekočine, mora biti ustrezno označeno. Dostop do območja mora biti tudi strogo 

nadzorovan. 

Območje prenosa, mora biti izdelano iz betona ali drugih materialov, ki niso porozni ali za kisik 

negorljivi.  

5.1.4 Zračenje črpalk v zaprtem območju 

Kadar so črpalke in/ali uparjalniki v zaprtem območju, morajo biti ti ustrezno prezračeni. 

Odprtine, ki se uporabljajo za dostop morajo voditi do kraja, kjer prost izhod za hladno paro. 

Enako velja v primeru kisika, če ne pride do kopičenja gorljivih snovi, ki so lahko nevarne.  

5.1.5 Postavitev opreme 

Oprema mora biti nameščena tako, da zagotavlja enostaven dostop in vzdrževanje.  

5.1.6 Izolacijski ventili 

Potrebno je uporabiti zaščito izolacijskih ventilov, pred zunanjimi poškodbami.  

5.1.7 Sekundarna izolacija 

Pozornost je treba nameniti zagotavljanju sekundarne izolacije za tiste linije, ki presegajo 9mm 

nominalne vrtine (nominal bore), izpod normalne ravni tekočine in imajo samo eno možno 

izolacijo med cisterno in ozračjem. Za preprečitev večjih razlitij tekočine je potreben primerni 

zaporni ventil.  

Sekundarno sredstvo za izolacijo, kjer je določeno, lahko dosežemo na primer z namestitvijo 

drugega ventila (nepovratni ventil) ali s stalno ali odstranljivo kapico na odprtem koncu cevi.  

Ustrezna sredstva morajo biti zagotovljena, da ne pride do nabiranja pritiska, katerekoli 

tekočine. 
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5.1.8 Preusmeritev razlitja 

Kjer bi lahko prihajalo do velikih razlitij tekočine iz posode, morajo biti uvedeni preventivni 

ukrepi. Z namenom preusmeritve razlitja do varnega območja.  

5.1.9 Spojke(couplings) 

Spojke, ki se uporabljajo za prenos tekočega plina morajo biti nezamenljive s tistimi, ki se 

uporabljajo za druge izdelke.   

5.9.10 Obratna kontaminacija 

Kjer je mogoča obratna kontaminacija (povratni tok) od uporabnika do posode, je potrebno 

uvesti preventivne ukrepe.  

5.9.11 Ograje 

Ograje potrebno uporabiti, da se prepreči dostop nepooblaščenim osebam. Na območjih kjer 

je zadosten nadzor, ograja ni potrebna.  

Najmanjši razmik med ograjo in napravo mora biti 0,6m, da se omogoči prost dostop in izhod 

v sili. Ograja ne sme ovirati prezračevanja.  

Varnostne razdalje, naveden v Prilogi B morajo biti uporabljene, ne glede na položaj ograje. 

Višina ograje mora biti približno 1,8m.  

Les ali drugi gorljiv material se ne sme uporabiti za ograjo.  

Vrata se morajo navzven odpirati dovolj široko, da se zagotovi enostaven dostop in izhod 

osebja. Vrata morajo biti zaprta med normalnim delovanjem.  

Pozornost je treba nameniti zagotavljanju izhoda v sili. 

V primeru rezervoarjev za kisik, morajo biti vse stene odporne na ogenj, oz. iz opek ki so iz 

nevnetljivega materiala.  

Pozornost je treba nameniti razsvetljavi, kjer pride do dobave in prenosa tekočine ponoči.  

5.1.12 Tekoči uparjalniki 

Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje padca temperature sistema, pod najmanjšo dovoljeno 

vrednost (glejte 4.2.4) 

5.1.13 Temelji, konstrukcija tal in privijanje 

Temelji rezervoarja morajo biti narejeni tako, da varno držijo težo rezervoarja in vsebino, ter 

morebitne obrnitve vetra, snega. Tla na katerih je rezervoar morajo biti iz betona ali drugega 

ustreznega materiala. V primeru kisik, morajo biti tla na katerih je nameščen rezervoar v radiju 

enega metra od polnilne cevi iz betona, ali drugih nepozornih, negorljivih materialov. Dilatacije 

materiala morajo biti sprejemljive za uporabo z tekočim kisikom. Izogibati se je treba kopičenju 

vode. Pozornost je potrebno nameniti zaščiti območja  temeljev, pod zračniki. Ker nobena 

dilatacija materiala ni združljiva s kisikom, bi morala zasnova biti tako narejena, da ni stikov 

znotraj enega metra od cevi priključka.  
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Veliko dejavnikov določa ali je potrebno rezervoar priviti v temelje. Upoštevajo se naslednji 

dejavniki: 

 Potresne aktivnosti 

 Obremenitve vetra, vključno z:  

o Hitrost vetra 

o Topografija (terena) 

o Hrapavost tal  

o Faktor oblike rezervoarja (razmerje L/D, priloge k rezervoarju) 

Za dodatne informacije in izračune glejte EN standard. EN 1991-4 [10] za veter in EN 1998-4 

[11] za potresne aktivnosti.  

5.1.14 Dodatne zahteve 

Mesto naprave mora biti sprejemljivo za dobavitelja plina in mora imeti prostor za shranjevanje 

kriogenih tekočin.  

Naprava mora biti nameščena, testirana, vzdrževana in modificirana v skladu z veljavno oznako, 

nacionalno zakonodajo in z dogovorom lastnika posode.  

5.2 Notranja namestitev 

Pokriti ali zaprti prostori za namestitev niso priporočljivi. Vendar če so izvedene namestitve 

znotraj, morajo biti izvedena in ocenjena posebna tveganja. Če je notranja inštalacija potrebna, 

morajo biti upoštevani naslednji pogoji.  

5.2.1 Konstrukcija 

Namestitev mora biti v ločeni zgradbi zgrajena iz negorljivega materiala. Za kisik, mora biti 

neprepusten material.  

Če je namestitev v obstoječi stavbi, je potrebno paziti, da se zagotovi popolna izolacija 

tekočega kriogena. Vsaj dve steni ograjenega prostora morata biti zunanji steni objekta.  

Zagotoviti je potrebno zasilni izhod.  

5.2.2 Vrata 

Vrata se morajo nahajati na zunanji steni in odpirati navzven.  

Vrata morajo biti zaklenjena ko je naprav brez nadzora.  

5.2.3 Prezračevanje 

Predvideti je potrebno ustrezno naravno ali prisilno zračenje na sveži zrak. Zagotoviti se mora 

raven kisika med 19% in 23,5%.  

5.2.4 Jarki, jame, jaški, kanali 

Jarki, jame, jaški, kanali niso dovoljeni v prostoru.  
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5.2.5 Električni kabli znotraj ograjenega območja 

Električni kabli niso dovoljeni v ali nad zaprtim prostorom, ali tam kjer bi lahko bili v stiku z 

razlitjem. Dovoljeni so samo kabli, ki so potrebni za delovanje sistema. 

6 Dostop do obrata 

6.1 Osebje 

Obrat mora biti zasnovan tako, da imajo pooblaščene osebe dostop in izhod iz operacijskega 

območja obrata v vsakem trenutku.  

Dostop nepooblaščenim osebam mora biti prepovedan. Opozorilna obvestila morajo biti jasno 

vidna. 

6.2 Dostop do nadzora obrata 

Zagotovljen mora biti neoviran dostop do kontrole opreme in priključkov polnjenja. Priključki 

polnjenja in kontrolna oprema naj se nahaja v neposredni bližini drug od drugega, ter tako, da 

so kontrole rezervoarjev vidne in enostavno dostopne. Pri tem je potrebno upoštevati, da je 

fleksibilna povezovalna cev običajno dolga 3-4m.  

Razširjeni polnilni priključki morajo biti omejeni na 10 m razdalje, kjer je omogočeno neovirana 

pot. Za daljšo razdaljo ali slabo vidljivost na inštrumente rezervoarja so potrebne dodatne 

določbe, npr. uporaba dveh ljudi, ali ponovitev inštrumentov in ventilov posode na polnilnem 

mestu.  

6.3 Obvestila in navodila 

6.3.1 Splošni varnostni ukrepi 

Obvestila morajo biti jasno prikazana, v bližini rezervoarja, da so vidna v vsakem trenutku. Zlasti 

na dostopnih točkah : 

 TEKOČI DUŠIK/ATGON/KISIK 

 PREPOVEDANO KAJENJE* 

 PREPOVEDANI DELO Z VROČINO* 

 PREPOVEDANO SKLADIŠČENJE VENTLIVIH PLINOV* 

 VSTOP SAMO ZA POOBLAŠČENE OSEBE 

 NE VSTOPAJTE, PARNI OBLAKI  

Dodatno za shranjevanje kisika: 

 ODPRTI OGENJ PREPOVEDAN 

 PREPOVEDANO SHRANJEVANJE OLJ, MASTI ALI GORLJIVIH MATERIALOV 

Uporabljeni morajo biti PIKTOGRAMI, npr. 
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* Čeprav sta dušik/argon inertna plina, je priporočljivo da sta kajenje in odprt ogenj 

prepovedana.  

Da bi bil olajšani nadzor nujnih primerov, morajo biti prikazani znaki za: 

 Ime in naslov dobavitelja plina* 

 Telefonska številka dobavitelja plina* 

 Telefonska številka nujne pomoči 

* ali družbe odgovorne za posodo.  

Tudi te informacije morajo biti na voljo na nadzorni točki.  

6.3.2 Prepoznavanje vsebine 

Rezervoar mora biti jasno označen ''TEKOČI DUŠIK''; ''TEKOČI ARGON'' ali ''TEKOČI KISIK''.  

Da bi se izognili zmedi, morajo biti vsi priključki, polnilne linije jasno označeni z znakom ali 

imenom plina (glejte 5.1.9). 

6.3.3 Čitljivost besedil 

Vsa prikazana obvestila morajo biti berljiva, jasna, vidna in ažurna. 

6.3.4 Navodila in uporaba navodil v sili 

Navodila morajo biti na voljo v objektu. Morajo biti berljiva in ažurna. 

7. Testiranje in zagon  

7.1 Testiranje objekta 

Pred zagonom so naslednji testi, izvedeni s strani dobavitelja ali njegovega zastopnika v skladu 

z ustaljenimi postopki.  

7.1.1 Tlačni preizkus 

Tlačni preizkusi opreme po navadi niso potrebni s strani zakonodaje, so pa lahko potrebni za 

cevovode izdelane na mestu objekta. Kjer so potrebni tlačni preizkusi, se sredstva za navedbo 

tlaka namestijo pred samim preizkusom. Sprejeti je potrebno ukrepe za preprečitev prevelikega 
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pritiska v sistemu, med preizkusom. Če je potreben pnevmatski preizkus, testirani tlak ne sme 

presegati 1,1-kratnika maksimalnega delovnega tlaka. Pred vsakim hidravličnim preizkusom je 

treba sistem/objekt izprazniti in temeljito posušit in preverit. Če je pnevmatski preizkus 

določen, je suhi zrak/dušik prednosten preizkusni medij. Tlak v sistemu se mora postopno 

povečevati do preizkusnega tlaka. Morebitne ugotovljene napake med preizkusom se 

popravijo in ponovno testirajo. Preden se nadaljuje delo mora biti sistem brez tlaka-

razbremenjen. 

Testiranje tlaka se začne s strani odgovorne osebe, izda se podpisano potrdilo o preizkusu. 

Takšna potrdila se shranijo za nadaljnjo rabo.   

Tovarniški inštrumenti, merilniki, itd. niso uporabljeni v tlačnem preizkusu, se pa uporabijo pred 

izvajanjem tlačnega testa za puščanje/uhajanje. (preizkušanje tesnosti, je sestavljeno iz 

preverjanja puščanja spojev, in se običajno izvaja pri tlaku, ki je nižji od najvišjega dovoljenega 

delovnega tlaka) 

7.1.2 Tlačne varnostne naprave 

Zagotoviti je potrebno, da so vse transportne naprave odstranjene od naprav za razbremenitev 

tlaka iz notranjih posod, zunanjega plašča in vodovodnih sistemov. Ter, da so vse naprave 

nepoškodovane in v delujočem stanju.  

Tlak varnostne naprave (odtisnjen ali pritrjen na vsako napravo) se preveri, da vidite ali je v 

skladu z maksimalnim dovoljenim obratovalnim tlakom sistema.  

Če je tripotni ventil nameščen za sprejem dveh naprav za razbremenitev tlaka, ki deluje bodisi 

simultano ali alternativno , potem mora biti oblikovan tako, da je vsaj ena varnostna naprava 

izpostavljena tlaku rezervoarja s polno izvrtino, ne glede na položaj tripotnega ventila.  

*Proizvedene cisterne in tlačne posode za vgradnjo so preizkušene v skladu s predpisi pri 

proizvajalcu. Nadaljnji  testi ne smejo biti izvedeni brez referenc proizvajalca. Izogibati se je 

potrebno hidravličnim testom, glejte EIGA doc 119 Periodični pregled statične krioposode, [12].  

7.2 Prilagoditev nadzornih naprav 

Nadzorne naprave se morajo prilagoditi zahtevanim pogojem obratovanja sistema in morajo 

biti podvržene uspešno opravljenemu testu funkcioniranja.  

7.3 Objava obvestil 

Obvestila (glejte 6.3) morajo biti objavljena pred uporabo objekta. 

7.4 Pregled  

Pregled se izvaja samo s strani pooblaščenih oseb in v skladu s pisnim postopkom v skladu z 

nacionalno zakonodajo (če je potrebno). 

Predhodni pregledi se morajo izvajati. Priloga C se lahko uporablja kot vodilo za pripravo 

kontrolnega seznama.  



 

 

16 

 

8. Obratovanje in vzdrževanje 

8.1 Obratovanje naprave 

8.1.1 Osebje 

Samo pooblaščene osebe imajo dovoljenje za delo z napravami. Navodila za uporabo morajo 

biti dostopna za osebje.  

Za boljšo preglednost mora dobavitelj označiti krmila ventilov, ki se zaprejo v nujnih primerih, 

z različnimi barvami, ali drugimi sredstvi. 

Ti ventili so običajno:  

 Sprejemni in povratni ventil iz ter na tlak uparjalnika 

 Sprejemni ventil na uparjalniku produkta 

 Vsak povratni ventil  

Število ventilov se spreminja, glede na vrsto naprav.  

8.1.2 Težave in nujni primeri  

Kakršnakoli težava ali nujni primer glede naprave, mora biti posredovana do dobavitelja plina. 

Oprema dobavitelja, ne sme biti modificirana s strani stranke/kupca. 

Kakršnekoli spremembe morajo biti dogovorjene z dobaviteljem plina. 

8.2 Redni pregledi in vzdrževanje 

8.2.1 Na splošno 

Rutinski pregledi in vzdrževanje opreme se izvede načrtovano in se ustrezno evidentira.  

Naprave morajo biti redno pregledane, da se zagotovi in ohranja ustrezno stanje, ter da so 

varnostne razdalje ustrezne in prav tako ohranjene.  

8.2.2 Cisterna 

Kadar cisterno odstranijo iz uporabe zaradi modifikacij ali vzdrževanja, mora biti v suhem, 

inertnem stanju. Dostopna območja cisterne morajo biti pregledana s strani pristojne osebe, 

nemudoma pred ponovno uporabo.  

8.2.2.1 Notranja posoda 

Periodično testiranje notranje posode ni potrebno zaradi: 

 Notranja površina posoda ne trpi korozije zaradi procesne tekočine (mokre 

razmere) 

 Zunanja površina posode je zaščitena pred korozijo.  

 Materialne lastnosti notranje posode so primerne za nizke temperature.  
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Pregled naj bi obsegal: 

 Zunanji pregled posode in opreme, da se zagotovi vakum med notranjo posodo in 

zunanjim plaščem.  

 Funkcionalno preverjanje ventilov 

 Preizkus tesnjenja pri obratovalnih pogojih in 

 Presoja o morebitnih spremembah operativnih pogojev naprave in njene okolice 

8.2.2.2 Redno preverjanje naprave končnega uporabnika  

Uporabniki vakuumsko izoliranih skladiščnih cistern imajo dolžnost skrbnega ravnanja, da se 

zagotovi varna uporaba opreme. Za potrebnejše informacije se mora uporabnik obrniti na 

navodila za uporabo.  
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Poleg dokumentacije proizvajalca, morajo biti tudi posebna navodila oz. dokumentacija ki 

zajema poleg kriogenskih posod, še vse predmete, dobavljene dele: 

 Operacije,  

 Pomožne naprave 

 Kontrolni zapisi 

Ti dokumenti se hranijo pri lastniku ali uporabniku plovila.  

Uporabnik mora imeti na voljo ustrezna navodila za uporabo. Taka navodila se lahko pritrdijo 

na samo posodo.  

Prav tako je odgovornost uporabnika, da se zagotovi usposabljanje in ozaveščanje.  

Dnevne preglede je treba opraviti s strani uporabnika, čeprav je rezervoar že bil pregledan s 

strani voznika, v času polnjenja.  

Uporabnik mora preveriti: 

 Varnost naprave 

 Da je naprava čista, urejena, brez ovir ali materialov, ki bi lahko vplivali na njegovo 

varnost 

 Območje dostave cisterne (mora biti neovirana) 

 Poškodbe na rezervoarju ali cevovodu 

 Prekomerno zaledenelost cevi in uparjalnika (več kot 75% pokritost leda, ali leda ki 

se razteza do tal) 

 Oskrbo z namestitvijo v skladu z lokalnimi predpisi 

Posebno pozornost je treba nameniti znakom izgube vakuuma (ledene zaplate na zunanji 

posodi) za več informacij glejte prilogo D.  

Če ti pregledi niso rutinski, lahko to vodi do potencialnih okvar naprav.  Posledično pa tudi do 

ogrožanja varnosti.  

Uporabnik mora takoj obvestiti lastnika naprave, glede zgoraj navedenega.  

8.2.2.3 Inšpekcijski pregledi v času polnjenja.  

Naprave naj bi bile pregledano s strani voznika tik pred polnjenjem. Pregled se mora opraviti 

v skladu s pisnimi postopki.  

Pregled mora vključevati:  

 Pregledovanje navodil za uporabo 

 Preverjanje pravilne instalacije za izdelek 

 Vizualni pregled stanja opreme (poškodbe, umazanija, preveč leda) 

 Vizualni pregledi ventilov in varnostnih naprav 

 Vizualni pregledi polnilne linije (uhajanje pri obratovalnih pogojih) 

 Oceno morebitnih sprememb delovnih pogojev naprave in njene okolice (začasno 

skladišče, previsoka drevesa, veje) 

 Vizualni pregled, ki sestoji iz: 
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o Zunanjega pregleda posode in opreme, da se zagotovi vakuum med 

notranjo posodo in zunanjim plaščem. Glejte prilogo D za orientacijo. Če 

posoda izgubi vakuum, mora lastnik kriogen posode takoj raziskati vzrok 

izgube. 

o Če je prišlo do izgube vakuuma zaradi odpovedi cevi, npr. uhajanje pare 

skozi naprave za zmanjšanje vakuuma, potem je potrebno kriogenski 

rezervoar zavarovati z takojšnim zmanjšanjem tlaka na atmosferski in z 

praznjenjem vse kriogene tekočine na varen način. Zmanjšanje pritiska je 

najpomembnejši ukrep za zmanjšanje stopnje nevarnosti.   

Voznik ne sme napolniti cisterne, če je prisotna napaka, ki bi lahko ogrozila varnost posode.  

Pregled se mora zapisati. Voznik poroča o morebitnih napakah odgovorni osebi pri lastniku 

posode. Med dostavo mora voznik ohraniti v cisterni obratovalni tlak.  

8.2.3 Naprava/obrat 

Izvajati se mora redno in načrtovano vzdrževanje opreme.  

Izvesti se morajo letni pregledi potrditve vakuumske ovojnice, kontrole in izpostavljenosti 

cevovodov. To se lahko izvede s strani uporabnika ali voznika med dostavo.  

8.2.4 Uparjalniki 

Redni pregledi se morajo izvajati zaradi nastanka ledu in snega, ki morata biti odstranjena po 

potrebi. Če je potrebno odstraniti led, je zaželeno, da se uporabi vroča voda ali para, ker se s 

tem preprečijo mehanske poškodbe.  

Ko sta uporabljena vodna kopel in parni ogrevani tekoči uparjalnik priporočamo vizualni 

pregled lupine in zunanje površine cevi skupaj z pnevmatskim testom puščanja tuljave.  

8.2.5 Tlačne varnostne naprave 

Redni vizualni pregledi naprav se izvedejo med normalnim delovanjem. 

Redni preizkus vsakega ventila se izvede, da se preveri uporabnost za nadal no delo. Tlačne 

varnostne naprave morajo biti testirane v skladu z EIGA doc 24. Vakuumsko izolirane tlačne 

varnostne naprave kriogenske cisterne [13], razen če Nacionalni Predpisi ali pogoji ne 

narekujejo drugače. 

Lomljive ploščice elementov se lahko poslabšajo skozi čas, kar pomeni da se tlak zmanjša. Zato 

je potrebno od časa do časa te elemente zamenjati.  

9 Usposabljanje in varnost osebja  

9.1 Delovno dovoljenje 

Preden se opravlja vzdrževanje na napravi (delo v hladnem, delo v vročem, vstopne posode, 

električna dela itd.) je potrebno pisno dovoljenje za vrsto dela, ki se bo opravljalo. Izda ga 
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pristojna oseba za posameznika(e), ki bo delo opravil(o). Samostojno dovoljenje je dovoljeno 

za manjša dela.  

9.2 Usposabljanje osebja 

Vse osebje, ki neposredno sodeluje pri pregledu, obratovanju, vzdrževanju tekočih sistemov 

kriogenih skladiščnih sistemov mora biti obveščeno o vseh nevarnostih povezanih z kriogenimi 

plini in ustrezno usposobljeno.  

Usposabljanje mora biti narejeno tako, da pokriva vse tiste vidike in potencialne nevarnostii s 

katerimi se sooča operater. To vključuje, vendar ni nujno omejeno na vso osebje: 

 Potencialne nevarnosti zaradi plinov 

 Varnostni predpisi 

 Varnostni postopki 

 Uporaba zaščitnih oblačil/aparatov za dihanje 

 Prva pomoč za ozebline 

 Oprema za gašenje požarov 

Poleg tega morajo posamezniki opraviti ustrezno usposabljanje v dejavnostih v katerih so 

zaposleni.  

Priporočljivo je, da se usposabljanje izvaja na podlagi formaliziranega sistema predpisov , 

potrebno je voditi evidenco usposabljanja in kadar je mogoče, pridobljene rezultate preveriti, 

ter tam kjer je potrebno, omogočiti dodatno usposabljanje.  

Program usposabljanja je treba osveževati redno.  

9.3 Varnostni postopki 

Varnostni postopki morajo biti pripravljeni za primer razlitja tekočih kriogenskih plinov tako, 

da osebje opravi pravilne postopke za zmanjšanje škode.  

Smernice za varnostne postopke:  

 Sprožiti alarm 

 Klic na pomoč službi za nujne primere 

 Izolacija plinov, če je to mogoče in varno 

 Evakuirati vse osebje iz nevarnega območja 

 Opozoriti javnost na morebitne nevarnosti v ozračju 

 Obvestiti dobavitelja plina 
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Priloga A: Varnostna razdalja 

 

d1 + d2 = d3 + d4 = D (dolžina in lokacija predelne stene definira d1, d2, d3, d4) 

-------  = mejna namestitev, od koder se meri razdalja ''D'' 

''D'' = varnostna razdalja v skladu z določbo 5.1.1., merjeno od meje.  

''S'' = glede na izpostavljenost skupine 1 priloge B2, ki se meri z vseh vidikov sistema, kjer 

lahko pride do uhajanja kisika. Za dušik in argon je S =0 

''X'' = razdalja za skladiščenje nepakirane vnetljive tekočine glede na skupino v prilogi B 4   

Ilustracija mej rezervoarja okoli sistemskih odprtin, kjer se lahko pojavijo 

uhajanja in razlitja v normalnih pogojih delovanja kisika 

 

Predelna stena 
Rezervoar s 

pripadajočo 

opremo 
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Cevni 

priključki 



 

 

24 

 

Priloga B1:Minimalna varnostna razdalja za tekoči dušik in argon 

 

 
  

Vrsta 

izpostavljenosti: 

Skupina 

1 
Neskončni oddelki plinovodov, ki 

vsebujejo vnetljive pline ali 

tekočine, niso prekinjeni z vstavki, 

npr. ventili, spojke, vztrajniki 

Skupina 

2 

 Robni prostor, parkirne površine 

vozila (razen pooblaščenih vozil) 

 Področja, kjer je dovoljen odprti 

ogenj in kajenje 

 Fiksne naprave nevnetljivih HP-

plinov v  jeklenkah 

 Jame, kanali, drenaže, odprtine 

sistemov pod zemljo 

Skupina 

4 

 Pisarne, menze in prostori kjer se zbirajo 

zaposleni/obiskovalci 

 Fiksne naprave vnetljivih plinov 

 Fitingi npr. ventili, prirobnice, spojke v 

cevovodih, ki vsebujejo vnetljive pline ali 

tekočine 

 Bulk vnetljive tekočine in LPG 

skladiščenje v skladu z lokalnimi 

predpisi, če obstajajo za posebne snovi, 

ki so sicer v skladu z diagramom, 

merjeno od cistern za LPG 
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Priloga B2:Minimalna varnostna razdalja za tekoči kisik 

 

 
  

Vrsta 

izpostavljenosti: 
Skupina 

1  Razdalja ''S'' (glejte 5.1.1) 

 Kontinuirani odseki plinovodov, ki 

vsebujejo vnetljive pline ali tekočine, 

neprekinjeno z vložki, npr. ventili, 

spojke, vztrajniki.  

 

Skupina 

2  Robni prostor, parkirne površine 

vozila (razen pooblaščenih vozil) 

 Področja, kjer je prepovedan odprti 

ogenj in kajenje 

 Fiksne naprave nevnetljivih HP-

plinov v  jeklenkah 

 

Skupina 

3  Centri za srednje ali visoke napetosti 

elektro napajalne 

postaje/transformatorje/kontrole 

motorja 

 Zaloge gorljivih materialov, npr. les 

 Procesne opreme in stroji, ki niso del 

rezervoarja 

 Jame, kanali, drenaže, odprtine 

sistemov pod zemljo 

 Fitingi npr. ventili, prirobnice, spojke v 

cevovodih, ki vsebujejo vnetljive pline ali 

tekočine 

 
Skupina 

4  Pisarne, menze in prostori kjer se zbirajo 

zaposleni/obiskovalci 

 Fiksne naprave vnetljivih plinov 

 Fitingi npr. ventili, prirobnice, spojke v 

cevovodih, ki vsebujejo vnetljive pline ali 

tekočine 

 Bulk vnetljive tekočine in LPG 

skladiščenje v skladu z lokalnimi predpisi, 

če obstajajo za posebne snovi, ki so sicer 

v skladu z diagramom, merjeno iz cistern 

za LPG 
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Priloga B3: Diagram omrežja za določanje razdalj 

 

 
  

Prostornina rezervoarja V [l] 

''D'', ''S'' 

[m] 

 
10 000 l 

 

Rezervoar pri 

uporabniku 

 125 000 

l 

 

500 000 l 

 

Rezervoar(installation)  

v proizvodnem obratu 
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Priloga C: Poenostavljen izračun stabilnosti nagibanja 

 

 
 

Podatki za izračun: 

H višina     [m] 

D dolžina     [m] 

G minimalna teža praznega rezervoarja 

 Po tehničnih specifikacijah, minus 10% [kN] 

a dolžina momenta   [m] 

v načrtovana hitrost vetra  [m/sec] 

cf aerodinamični faktor = 0,7  [-] 

q dinamični tlak
 1)

   [kN/m2] 

 

1) q=(1/2)**v
2
 s povprečno gostoto zraka 1,25 kg/m3, pospešek zaradi gravitacije  

   g=9,81*10-3 kN, postane 

     q=(1/2)*(1,25/9,81)[kg*sec2/m3*m] * 9,81*10-3 [kN/kg]*v2[m2/sec2] 

     q=0,625*10-3* v2[kN/ m2] 

     q=v2/1600 [kN/ m2] 
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Primer izračuna: (vse vrednosti, ki se uporabljajo so le primeri, dejanske lokalne vrednosti je 

treba določiti pri samem računanju) 

 

  Tank 1 Tank2 

Višina    H [m] 3.03 7.03 

Premer D [m] 1.3 1.8 

Razdalja  a [m] 0.314 0.433 

Min. teža G [kN] 10.8 34.20 

Načrtovana hitrost vetra 2) v [m/sec] 27.8 27.8 

Dinamični tlak q=v2/1600 [kN/ m2] 0.48 0.48 

Sila vetra w=0.7*q*D*H [kN] 1.33 4.25 

Moment vetra M= w*(H/2) [kNm] 2.01 14.94 

Statični moment Ms= G/a [kNm] 3.39 14.81 

Faktor nagiba 3) Ft=Ms/M 1.69 0.99 

Potrebno privijanje  no yes 

 
2) f.e. 27.8 m/s = 100 km/h 

 = max. lokalna hitrost vetra, prilagojena po lokalnih razmerah, po faktorju topografije 

in lastnostjo tal 

3) če je Ft  1,2 mora biti rezervoar privit v tla 
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Priloga D:  prevzemni kontrolni seznam  

 

 Da Ne Opombe 

Lahek dostop za osebje in 

avtocisterne 

   

Zadostna varnostna razdalja    

Primerni temelji    

Privijanje rezervoarja    

Naprava se ujema z listo pretoka    

Nameščen glavni zaporni ventil    

Navodila so na voljo    

Zapisi so pravilni in popolni    

Navodila so ažurna    

Pravi seznam na voljo    

Obvestilo se ujema s produktom    

Določena je tehnično odgovorna 

oseba 

   

Pravilna vgradnja varnostnih naprav    
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Priloga E:  Priporočila v primeru izgube vakuuma v krioposodah 

Praznine zaradi perlita: 

Veliko kriogenih posod je izoliranih z perlitom. Perlit je droben bel prah, narejen iz vulkanskega 

pepela. Uporablja se za zmanjšanje sevanja prenosa toplote iz notranje posode in zapolnjuje 

vrzel med notranjo in zunanjo posodo. Sčasoma se Perlit stisne in posede. To pušča perlitno 

praznino, kjer lahko pride do prenosa toplote med notranjo in zunanjo posodo, čeprav je 

vakuum še vedno na priporočeni ravni. Kadar se pojavijo praznine zaradi perlita, bodo površine 

na zunanji posodi zelene, ali pa bodo vidne leden zaplate (samo v hladnem vremenu).  

Praznine zaradi Perlita običajno, vendar ne vedno se pojavijo okoli vrha rezervoarja ali na strani 

kjer rezervoar stoji najbližje tlom za prevoz. Značilna oblika zaplat je krog ali polkrog. Nekateri 

primeri so navedeni spodaj: 

                                              

Perlitne praznine rahlo povečajo naravo izparevanja, ampak, če vakuum ostane pravi, to ne 

vpliva na varnost objekta.  

Zmrznjena mesta iz notranje posode: 

Notranje posode so podprte s številnimi traki in podporami, ki posodo držijo v zunanji posodi. 

Te podpore so namenjene zmanjšanju prenosa toplote, vendar to občasno pomeni, da lahko 

toplota preide preko teh podpor, to pa je vidno v obliki zelenih ali ledenih zaplat na zunanji 

posodi, običajno krožne oblike.  Primer je prikazan spodaj: 
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Kadar je Vakuum pravi, ta ledena mesta ne vplivajo na delovanje rezervoarja ali varnost 

naprave.  

Izguba vakuuma v atmosfero:  

Izguba vakuum se ne zgodi velikokrat. Kadar pa se zgodi, pa je navadno zaradi poškodbe 

tesnila na napravi za zapiranje vakuuma ali zaradi razpoke v zvaru cevi, priključenih na zunanjo 

posodo. Izguba vakuuma se običajno zgodi v daljšem obdobju. Izguba se lahko prepozna v 

zgodni fazi nastanka z višjo stopnjo plina, ki je odzračen iz ventila notranje posode, ali s 

povišanjem pritiska na varnostnem ventilu rezervoarja.  

Če pride do znatne izgube vakuuma se lahko pojavi glazura (ne vedno) na večjem odseku 

rezervoarja, kjer je podprta notranja posoda. Primer je prikazan spodaj: 
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Kadar obstaja sum precejšne izgube vakuuma, je potrebno takoj javiti lastniku rezervoarja. 

Lastnik mora tako preveriti in odpraviti morebitne napake.  

Izguba vakuuma zaradi notranje posode: 

Razpoke v notranjem prostoru ali notranji posodi bodo povzročile uhajanje tekočine v krožni 

prostor, kar bi povzročilo izgubo vakuuma (to se zgodi redko). Izguba vakuuma bo običajno 

hitra. To lahko prepoznamo po velik ledeni zaplati na rezervoarju, lahko ima tudi uhajanje 

hladne pare iz prezračevalnika. Primeri so prikazani spodaj: 

                                         

Kadar pride do popolne izgube vakuuma v notranji posodi, se ta rezervoar čim prej odstrani iz 

uporabe. Rezervoar je treba zavarovati z odzračevanjem na atmosferski tlak, ne glede na to 

koliko tekočine je ostalo v rezervoarju. O izgubi vakuuma se nemudoma obvesti lastnika. 

Tekočino odstrani pooblaščena oseba, ko je tlak zmanjšan na atmosferski tlak.  


