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NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA 



Zakaj v sodobnem gasilstvu enostavno 

ne gre brez kemije? 

• Gorenje samo je kemijska reakcija!  

 

• Skokovit tehnološki razvoj v zadnjih stoletjih 

• Iskanje in sinteza umetnih materialov s točno določenimi 

specifičnimi lastnostmi in njihova uporaba v tehniki 

 

• Neizbežna prisotnost raznih modernih umetnih materialov in 

snovi v požarih – razvoj strupenih plinov in drugih snovi 

 

• Poznavanje osnovnih nevarnosti ob stiku s strupeno snovjo v 

ekstremnih pogojih in možnosti učinkovite osebne zaščite je 

NUJNO 
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OSNOVNI POJMI – KEMIJA V 

GASILSTVU 
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• Atom 
• Osnovni gradnik snovi 

• Jedro iz nevtronov in protonov  

• Okoli jedra so v orbitalah paroma  

    razporejeni elektroni.  

• Atom je gradnik za čisti element 

 

• Periodni sistem elementov 
• Tabela vseh poznanih elementov 

• Vrstno število – št. elektronov, protonov 

• Masno število – atomska masa elementa 

• Valenca atoma – koliko vezi lahko tvori 
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• Izotop 
• Manjše število nevtronov v jedru 

• Določeni izotopi so stabilni, določeni pa razpadajo. Slednji so 

radioaktivni in povzročajo ionizirajoče sevanje. 

  

• Radioaktivnost  
• Alfa, beta in gama radioaktivni razpad 

• Različne energije sevanih “delcev” – različna prodornost in 

tudi škodljivost za živa bitja (povzroča napake v dednem 

zapisu, deformacijo tkiva). Gama žarki so najbolj prodorni. 

• Svinec - najboljša zaščita pred sevanjem 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



• Molekula  
• Povezava dveh ali več atomov 

• Medatomske vezi različnih jakosti 

• Molekule so gradniki čiste snovi  

 

• Mol snovi 
• Količina 1 mol predstavlja 6.022×1023 delcev (atomov, 

ionov, molekul, ionov, itd.) 

 

• Molska masa 
• Molska masa pove maso enega mola snovi; enota [g/mol] 
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• Agregatno stanje 
• TRDNO, TEKOČE in PLINASTO 

• Trdne snovi -  se močno upirajo 

    spremembi oblike; so praktično  

    nestisljive; medmolekulske razdalje so kratke, vezi močne. 

• Tekoče snovi - nimajo svoje oblike in zavzamejo obliko 

posode v katero jih vlijemo; še vedno praktično nestisljive, 

vendar bolj stisljive kot trdne snovi; molekule so tudi tu zelo 

skupaj, vendar so interakcije (vezi) med njimi šibke.  

• Plini - nimajo svoje oblike; so zelo stisljivi in, če jih stiskamo 

pri pravi temperaturi, jih lahko utekočinimo; zelo šibke 

medmolekulske interakcije; velike hitrosti molekul; hranjenje 

možno le v nepredušno zaprtih posodah.  
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• Toplota  
• Toplota je energija (enota: Joule).  

• Energija - spreminja iz ene oblike v drugo. 

• Toploto lahko dobimo iz mehanske, električne, 

    svetlobne, potencialne energije, …  

 

• Temperatura  
• Temperatura nam pove višino toplotnega stanja snovi. 

• Različne enote: stopinje Celzija (°C), Kelvina (K), … 

• Kelvinova skala - absolutna temperaturna skala. 

• Celzijeva skala - relativna temperaturna skala (določena na 

osnovi zmrzišča in vrelišča vode - vmes je sto stopinj).             

Pretvorba: 0,00 °C je 273,15 K  
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• Kemijska reakcija 
• Eksotermne ali endotermne reakcije – sproščanje toplote 

(reakcijska zmes se greje) ali porabljanje toplote med 

reakcijo (reakcijsko zmes je potrebno segrevati) 

• Eksotermne reakcije so veliko hitrejše in burnejše od 

endotermnih 

 

• Kemijska enačba 
• Prikaže katere snovi, v kakšnem  

    razmerju in pri kakšnih pogojih nastopajo pri kemijski reakciji 

• Pogosto je za reakcijo potreben presežek določene snovi ali 

prisotnost “katalizatorja”… 
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• Katalizator 
• Snov, ki zniža aktivacijsko energijo in tako omogoči, pospeši, 

in/ali optimizira kemijsko reakcijo 

• Katalizator se pri kemijski reakciji ne porablja. 

• Primer iz našega vsakdana - “katalizator” izpušnega sistema: 
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• Jedkost 
• Sposobnost nažiranja drugih snovi.  

• Močne kisline in močne baze so zelo jedke.  

 

• Zrak 
• Zrak je zmes več plinov. Povprečna sestava suhega zraka:  

    kisik (21 %), dušik (78 %), argon (0,9 %),  

    ogljikov dioksid (0,03 %), ostali plini   

• Molska masa zraka je odvisna od   

    njegove sestave in je enaka približno  

    29 g/mol 
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• Gorenje je reakcija oksidacije - reakcija spajanja 

s kisikom 
• Potrebna je zadostna količina toplote – aktivacijska energija  

• Eksotermna reakcija - sproščene toplote je več od porabljene  

• Sprošča se tudi precej svetlobne energije, saj in raznih plinov 

od katerih so nekateri tudi strupeni 

  

• Za gorenje je potrebno vsaj 17% kisika v  zraku  
• Določene snovi vsebujejo dovolj lastnega (vezanega) kisika, 

da gorijo celo pri nižjih koncentracijah kisika v zraku ali celo 

pod vodo.  

• Pri nizkih koncentracijah kisika je izgorevanje nepopolno.  
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Požarni trikotnik – trikotnik gorenja 

Trikotnik, ki prikazuje vse tri nujno potrebne elemente za gorenje, ki 

so gorljiva snov, kisik in zadostna količina toplote. Če katerikoli 

izmed teh elementov izostane, potem gorenje ni možno. 
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 Karakteristične temperature vžiga  

 
• Plamenišče 

• temperatura pri kateri se nad tekočino  

    pojavijo plameni, če približamo zunanji plamen 

    ugasnejo, če zunanji vir odmaknemo.  

 

• Gorišče 
• temperatura pri kateri plamen nad tekočino ob umiku 

zunanjega vira plamena že ne ugasne več.  

 

• Vnetišče 
• temperatura pri kateri se gorljiva snov vžge sama od sebe, 

brez zunanjega vira plamena. 
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Kvaliteta izgorevanja 

• Pri popolnem izgorevanju je kisika zadosti  
• Takrat nastajata CO2 in H2O ter oksidi drugih prisotnih 

elementov.  

• Zaradi prisotnosti vodne pare v dimu je dim bel. 

 

• Nepopolno izgorevanje – primanjkuje kisika 
• Dim je sajast, črn in zelo gost – katranove pare, lahki pepel  

• Poleg produktov popolnega izgorevanja nastajajo v tem 

primeru tudi drugi produkti, ki pa so vsi še gorljivi: ogljikov 

monoksid (CO), saje (C; ogljik), itd. 

• Pri nepopolnem izgorevanju se sprosti precej manj toplote 

kot pri popolnem izgorevanju  
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• Kisik (O2) 
• Je eden od treh nujnih elementov gorenja 

• Pri normalnih pogojih je plin brez vonja in  

    okusa, pri –183 °C pa se utekočini. Mole- 

    kula je sestavljena iz dveh atomov.  

• Je zelo reaktiven saj se spaja skoraj z  

    vsemi elementi periodnega sistema  

• Sam ne gori, gorenje v njem pa je intenzivnejše kot  v zraku.  

• Molska masa kisika je 32 g/mol – kisik je torej težji od zraka 

(~29 g/mol)! 

• Kisik pridobivamo iz zraka s frakcionirno destilacijo, hranimo 

pa ga v jeklenkah pri tlaku 150 bar  
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• Ozon (O3) 

• Druga pojavna oblika kisika. Molekula je sestavljena iz treh 

atomov. 

• Značilen rezek vonj. Pri višjih temperaturah se razkraja, pri 

višjih koncentracijah pa je eksploziven. 

• Je veliko boljši oksidant kot kisik in povzroča med drugim tudi 

staranje kože ter uničuje mikroorganizme. 
 

• Nascentni kisik (O)  

• Gre za atomarno obliko kisika, ki je od vseh najbolj reaktivna 

in tako tudi najbolj nevarna. Reakcije so zelo hitre in burne. 
  

• Snovi, ki se s kisikom ne spajajo so negorljive 
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• Ogljikov dioksid (CO2) 
• Je brezbarven plin kiselkastega vonja in okusa – v vodi tvori 

ogljikovo kislino H2CO3  

• Molska masa je 44 g/mol – je težji od zraka (in tudi kisika), 

zato se zadržuje pri tleh; izpodriva zrak. 

• Na požaru je CO2 segret – zaradi vzgona se dviga in ga ni 

več pri tleh.  

• Pridobivamo ga iz zemeljskih plinov ali z učinkovanjem 

kisline na karbonate  

• Živim bitjem direktno ni strupen, obstaja pa nevarnost  

zadušitve: občutek zadušljivosti se pojavi že pri 3 % CO2 v 

zraku, 8 % je nevarna koncentracija, 25 % pa povzroči 

takojšnjo zadušitev. 
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• Ogljikov monoksid (CO) 
• Je brez vonja in okusa  

• Molska masa je 28 g/mol – je lažji od zraka. 

• Živim bitjem je zelo strupen in je poznan tudi pod imenom 

“krvni strup” – ireverzibilno se veže na hemoglobin 

(prenašalec kisika v krvi) in iz njega izpodrine kisik (ima 250-

krat večjo afiniteto do hemoglobina kot kisik).  

• Nastaja pri nepopolnem izgorevanju snovi – je gorljiv in zgori 

v CO2. 

• Že zelo majhne koncentracije povzročajo glavobol in 

omotičnost, 1% koncentracija pa povzroči smrt v nekaj 

sekundah. 

• Pod vplivom alkohola je občutljivost na CO še povečana.  
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• Drugi nevarni plini v dimu 
• Gorenje lesa, sena ali papirja – dim le neprijetno draži dihala 

• Gorenje umetnih materialov ali kemikalij – razvijajo se bolj 

strupeni plini. 

• Ob prisotnosti žvepla se razvija SO2, ki je  zelo strupen, saj z 

vodo tvori žveplovo kislino, ki močno draži sluznico.  

• HCl nastaja ob gorenju kloriranih ogljikovodikov – močno 

draži sluznico 

• Ob prisotnosti dušika v gorljivi snovi se lahko razvija izredno 

strupen HCN ali drugi strupeni dušikovi oksidi. 

• Pred strupenimi plini se zasilno zavarujemo z dihanjem skozi 

mokro krpo – boljša zaščita je plinska maska, še boljša pa 

izolirni dihalni aparat (IDA). 
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Oblike gorenja 

• Plamen 
• Gre za močno segret plin, ki oddaja svetlobo – zato je 

plamen dobro viden 

• Barva plamena je odvisna od vrste gorljive snovi in od 

kvalitete (popolnosti) izgorevanja  

• Pri nepopolnem izgorevanju  

    je plamen rdečkasto rumen  

   (žareči delci ogljika) in zelo  

    sajast 

• Pri popolnem izgorevanju pa je 

    plamen moder ali brezbarven 
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Oblike gorenja - struktura plamena sveče 

Plamen sveče je sestavljen iz treh plasti. 

Popolnost izgorevanja na-rašča od sredine 

plamena navzven:  

 

Območje tik ob stenju – ta del plamena je 

temen. Vosek se tu segreva in pretvarja v 

gorljive hlape. 

 

Srednji del plamena – ta del je svetleč. Delci 

tu žarijo, ker trpijo pomanjkanje kisika in ne 

morejo popolno izgorevati. 

 

Zunanji del plamena – ta del je modrikast in 

najbolj vroč. Zaradi zadostne količine kisika tu 

pride do popolnega izgorevanja.  
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Shematski prikaz plamena 

sveče: 

  

 

Gorljivi produkti 

nepopolnega izgorevanja: 
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Oblike gorenja 

• Zublji  
• Zelo dolgi, koničasti in zelo vroči plameni  

• V zaprtih prostorih kjer zmanjka kisika za gorenje so plini po 

navadi močno segreti – v prostoru je tudi povečan tlak. Ko 

vdremo, plini uhajajo iz prostora z veliko silo in se zaradi 

visoke temperature hitro vžgejo.  

• Zublji se pojavijo vedno v  

   zgornjem delu vstopne odprtine,  

   saj so segreti plini pri vrhu 

• Zaradi svoje vročine so izredno  

   nevarni za gasilce – v primeru  

   vdiha so smrtni  
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Oblike gorenja 

• Žerjavica - tlenje  
• Nekatere močno segrete trdne snovi gorijo z žarenjem. Za 

njih uporabimo izraz žerjavica  

• Tako gorijo mnoge kovine in tudi ogljik  

• Ko zmanjka kisika, plamen ugasne, žerjavica pa lahko tli še 

dolgo 

• Žerjavica se ob stiku z zrakom 

    lahko zopet vname, zato jo je  

    potrebno pri gašenju zadosti  

    ohladiti.  
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Agregatno stanje snovi in način gorenja 

• Gorenje vnetljivih plinov 
• Plini gorijo s plamenom 

• Molekule plina so majhne, proste in zelo dobro gibljive – zelo 

hitro najdejo molekule kisika, ki so potrebne za oksidacijo, 

zato lahko zgorijo tudi eksplozivno 

 

• Gorenje vnetljivih tekočin 
• Tekočine ne gorijo direktno – gorijo njihovi hlapi nad gladino 

• Parni tlak – količina hlapov tekočine je močno odvisna od 

njene hlapnosti in temperature 

• Primerjava vnetljivosti tekočin – primerjava parnih tlakov 

tekočin pri določeni temperaturi (višji parni tlak pomeni višjo 

vnetljivost) 
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Agregatno stanje snovi in način gorenja 

• Zakaj plamen nad tekočino plapola?  

• Plamen nad tekočino se neprestano izmenjaje dviga in 

spušča - plapola.  

• Ko je vroč plamen blizu gladine tekočine, se tekočina pod 

njim lokalno nekoliko bolj segreje. S tem se tik nad gladino 

pojavi več hlapov tekočine, ki ne morejo tako hitro zgoreti 

oziroma izgorevajo nepopolno (sajast plamen).  

   Posledično temperatura tekočine pod  

   plamenom lokalno rahlo pade, kar  

   pomeni počasnejše izparevanje  

   tekočine. Vroč plamen se zato  

   zopet približa gladini, jo lokalno  

   bolj segreje in cikel se ponovi.  
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Agregatno stanje snovi in način gorenja 

• Gorenje vnetljivih trdnih snovi  

• Trdne snovi lahko gorijo na več različnih načinov: 

 

• Trdna snov se direktno spoji s kisikom takoj ko je zadosti 

segreta (fosfor, magnezij, itd.) 

• Trdna snov sublimira (direktno hlapi) in nato gori kot plin 

(kafra, naftalin, itd.) 

• Trdna snov se najprej stali in nato gori kot tekočina (voski, 

smole, žveplo, itd.) 

• Trdna snov se na vročini razkroji v gorljive pline v štirih fazah: 

sušenje, suha destilacija, segrevanje produktov do 

vnetišča, gorenje            PIROLIZA  

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



Agregatno stanje snovi in način gorenja 

• Piroliza  

• Gre za termični razkroj trdne snovi pri višjih temperaturah in 

odsotnosti kisika 

• Pogoj so dovolj visoke temperature – trdne snovi se običajno 

lahko segrejejo precej bolj kot tekočine  

• Za organske snovi je običajno potrebno od 280 do 300 °C 

• Zaključi se s pooglenenjem trdne snovi – pooglenelo 

območje je na površini snovi  

• V pooglenelem območju poteka gorenje ogljika (površinska 

oksidacija) – tam so temperature najvišje (npr. za celulozne 

snovi v mirnem zraku od 600 do 700 °C), toplota pa se potem 

prenaša v notranjost kjer poteka sama piroliza.  
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Agregatno stanje snovi in način gorenja 

• Goreč  les: 

 

 

 

 
 

 

• Goreča plastika – umetna masa: 
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Agregatno stanje snovi 

in način gorenja 

Torej, ne glede na to v 

kakšnem agregatnem 

stanju je gorljiva snov, 

na koncu dejansko 

vedno gorijo (oksidirajo) 

le plinske komponente 

gorljive snovi (hlapi) – te 

se pomešajo s kisikom 

in ob zadostni količini 

toplote (aktivacijska 

energija) zgorijo.  
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Definicija eksplozije  

• Poznamo več vrst eksplozij. Vsem je skupno to, 

da v nekem trenutku pride do močnega porasta 

tlaka, ki se sprosti s hipno ekspanzijo plinov, 

ki ima lahko zelo veliko rušilno moč. 
 

• Fizikalna eksplozija 
• Nima nobene zveze z gorenjem – je mehanskega 

   izvora; npr.  eksplozija zaprte posode, v kateri tlak  

   naraste do meje, ki jo posoda ne zdrži več. 

• Preprečimo jih lahko z ustreznimi varnostnimi  

   ukrepi (pazljivost, namestitev varnostnih ventilov) 

• Vnetljivi plini - fizikalni eksploziji lahko sledi požar 
Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 
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Plinske jeklenke po eksploziji 

Ostanki  različnih vrst jeklenk po eksploziji.  Jeklenke so izdelane 

tako, da naj bi pri eksploziji ostale v kosu – razletele naj bi se na 

čim manj delov. 
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• Kemijska eksplozija  
• Gre za bliskovito hitro gorenje (reakcijo), pri katerem se v 

trenutku sprosti ogromna količina plinov! 

• Zaradi povišane temperature plinov je običajno tlak še večji.  

• Eksplozivno gorijo predvsem nekateri plini in razstreliva.  

 

• Prašna eksplozija 
• Potrebna je prava koncentracija zelo finih delcev gorljivega 

prahu v zraku in vir vžiga 

• Odvisna od sestave prahu, velikosti delcev in temperature  

• Po navadi sledijo kakšni drugi eksploziji, ki predhodno dvigne 

prah, ga pomeša z zrakom in tako pripravi eksplozivno zmes 
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Vrste eksplozij – 

eksplozivne plinske 

zmesi 

• Vnetljivi plini eksplozivno gorijo le v ustrezni 

zmesi z zrakom. 

• Zgornja in spodnja eksplozijska meja – plinska 

zmes eksplodira le, če je njena sestava nekje 

med tema mejama. Če ni, je zmes lahko še 

vedno gorljiva, vendar pa ne eksplozivno. 

• Eksplozijske meje so dobljene na osnovi 

poskusov (vnetljiv oblak je običajno lahko precej 

nehomogen), zato se podatki v literaturi 

razlikujejo. Pogosto tudi ni jasno podano 

razlikovanje med mejami eksplozivnosti in 

mejami vnetljivosti. 

 

• Cisterno vedno zračimo tako, da se vstopajoči 

zrak takoj nasiti z vnetljivo tekočino in je tako 

plinska zmes v cisterni vedno nad zgornjo 

eksplozijsko mejo.  
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Vrste eksplozij 

• BLEVE eksplozija 
• Angl. »Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion« 

• Pri jeklenkah z utekočinjenimi plini 

• Jeklenka se predre (prva eksplozija) – parna faza jo zelo 

hitro zapusti in tlak se zniža – burno vrenje tekočine v 

jeklenki hipno povzroči nadtlak in drugo močnejšo eksplozijo 

 

 

 

 

 

• Do BLEVE eksplozije lahko pride tudi v primeru negorljivega 

plina, zato to ni nujno kemijska eksplozija 
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BLEVE eksplozija 

Če je plin vnetljiv, potem je zelo verjetno, da se takoj po BLEVE 

eksploziji ogromen oblak plina vname in povzroči ogromno ognjeno 

kroglo oziroma lahko celo eksplodira – plinska eksplozija. 
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• »Boilover« eksplozija 
• Pojavi se lahko pri gorenju zmesi vnetljivih tekočin v bazenu 

(npr. surova nafta) – temperatura na vrhu je blizu vrelišča 

• Voda je na dnu vnetljiva tekočina pa plava na njej  

• Na površini gorijo lažje frakcije z nižjim vreliščem, težje 

frakcije pa se segrete spuščajo na dno – ko dosežejo vodo 

na dnu ta zaradi visoke temperature hipoma upari in potisne 

vnetljivo tekočino iz bazena – eksplozivni ognjeni izbruh 

• Do podobnega efekta pride, če na goreče olje v ponvi 

pljusknemo  vodo – “maščobna eksplozija” 
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• »Backdraft« – povratni ogenj 
• Pogosto imenovan tudi »Backdraught« (povratni vlek, vsrk)  

• Požar je v zaprtem prostoru zavrt zaradi pomanjkanja zraka 

(kisika), v prostoru pa je veliko plinskih produktov 

nepopolnega izgorevanja, ki so segreti nad temperaturo 

vnetja – gost rumenkast ali rjav dim, pulzno puhanje dima 

skozi reže, … 

• Nenaden vdor zraka v tak  

   prostor je tudi zaradi  

   močnega podtlaka običajno  

   neizbežen – eksplozivni  

   povratni ogenj običajno 

   zakasni tudi do 10 sekund! 
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Samovžig 

• Gorljiva snov se vžge brez zunanjega vira vžiga 
  

• Fizikalni samovžig 
• Mehanska energija (trenje) – kopičenje toplotne 

   energije in vžig. Trenje lahko omilimo z mazivi 

   in preprečimo samovžig.  

• Tudi vžig zaradi sončne svetlobe – leča zbere svetlobo v 

fokusni točki, temperatura močno naraste in snov se vžge. 

 

• Kemični samovžig 
• Kontakt med snovmi, ki med sabo burno reagirajo – se 

vžgejo  
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Samovžig 

• beli fosfor – na zraku se vžge, zato ga hranimo pod vodo 

• natrij – ob stiku z vodo eksplozivno zagori, zato ga hranimo 

pod petrolejem  

• Samovžigi rastlinskih sušljivih olj  – zaradi oksidacije se na 

zraku segrevajo  

 

• Biološki samovžig 
• Samovžig sena –  premalo suho  

   seno vsebuje še veliko živih  

   mikroorganizmov – ob presnovi se kopiči  

   toplota (doseže se do 110 °C)  

• Vžig uskladiščene krme, silosi, … 
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Definicija požara 

• Požar je vsako neobvladano gorenje, ki se 

nekontrolirano širi in povzroča škodo 

• Vsako gorenje torej še ni požar 

• Kontrolirano gorenje je pomemben vir energije – 

sposobnost obvladovanja ognja je imela temeljno 

vlogo v razvoju in napredku človeštva. 

• Pri požaru se sprošča veliko toplote, dima in tudi bolj 

ali manj nevarnih snovi (plinov)  
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Vrste požara 

• Glede na gorečo snov: 

• razred A – gorljive trdne snovi 

• snovi, ki gorijo z žerjavico (les, tekstil, premog, guma, …) 

• razred B – gorljive tekočine  

• Tudi snovi, ki se pri gorenju stopijo in gorijo kot tekočina 

• razred C – gorljivi plini   

•  Gorljivi plini (zemeljski plin, metan, butan, acetilen, vodik) 

• razred D – kovine   

• Zelo visoke temperature gorenja (magnezij, aluminij, …) 

• razred E – električni udar 

• Snovi prejšnjih razredov ob možnosti električnega udara 
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Faze požara - dinamika 

požara v prostoru 

Faza vžiga – vžig in začetno gore-

nje. Možni viri vžiga: plamen, se-

vanje ali daljše kopičenje toplote, 

električna iskra, reakcija, samovžig.  

Faza rastočega požara – požar se 

lahko širi različno hitro. Vroči plini 

širijo požar po prosoru.  

»Flashover« – trenutek, ko nena-

doma pride do popolnega razvoja 

požara – hipoma je vsa površina v 

ognju (lahko zaradi plinske eksplo-

zije, samovžiga, nenadnega dotoka 

zraka v prostor, …). 

Faza razvitega požara – Gorijo vsi 

gorljivi deli v prostoru. Temperatura 

je najvišja in ne narašča več.   

Faza pojemajočega požara – 

Zmanjkuje gorljive snovi, zato se 

požar umirja in pojema. Požar 

lahko pojema tudi v primeru, ko 

pride do pomanjkanja kisika.  
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Prikaz trenutka »Flashover« 

Trenutek, ko se požar hipoma razvije v požar polnega obsega – v 

ognju je vsa površina. To se zgodi, ko je večina površine v prostoru 

segreta nad temperaturo vnetišča gorljivih plinov. 
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Dinamika požara 
• V prostoru 

• Razvoj odvisen od gorljive snovi, vrste gorenja - dim, plamen 

• Predelne stene, stropi, vrata, okna, … – s  svojo požarno 

vzdržnostjo ovirajo in upočasnjujejo širjenje požara 

• Ustvarijo se lahko nezadostni pogoji za gorenje – npr. veliko 

dima in premalo zraka; požar pojenjuje 

• gibanje delcev dima in nezgorelih plinov je odvisno od dotoka 

zraka v prostor 

• Na prostem 
• Ni sten oziroma podobnih ovir, ki bi zadrževale ogenj 

• Gibanje zraka je naravno in močno vpliva na širjenje požara 

• Odvajanje toplote (izgube) je večje kot v primeru požara v 

prostoru 
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• Vsako segreto telo oddaja toploto manj segreti 

okolici.  
• Toplota je energija – v snovi se lahko “skladišči” v različnih 

oblikah: kinetična (gibanje molekul), vibracijska, rotacijska, 

potencialna energija, … 

 

• Prevajanje ali kondukcija 
• Molekule predajajo energijo ena drugi s trki  

• Toplotna prevodnost: kovine (atomi so v  

    “kontaktu”) > druge kompaktne trdne snovi > 

    paste > tekočine (medmolekulskih trkov je veliko) > plini 
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• Mešanje ali konvekcija 
• Gre za mešanje plinov ali tekočin.  

• Toplota se prenaša iz enega mesta na drugega 

    zaradi gibanja vzbujenih molekul po prostoru 

• Primer: centralna kurjava, kjer voda kroži po  

   sistemu in na ta način prenaša toploto. 

 

• Sevanje ali radiacija 
• Vsako močno segreto telo seva svetlobo  

• Svetloba ni vsa v vidnem delu spektra 

• Infrardeče  žarke zaznamo kot toploto 

• Prenos požara s sevanjem tudi do razdalje 30 metrov 
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• Požarna odpornost snovi 
• Požarno odporni elementi, lahko uspešno preprečijo ali vsaj 

močno upočasnijo širitev požara 

• Zadostna požarna odpornost snovi za zaustavitev požara se 

giblje od 30 min do nekaj ur  

 

• Kriteriji za požarno odpornost so: 
• Izolativnost – snov zelo slabo prevaja  

   toploto s kondukcijo; je toplotni izolator 

• Integriteta – preprečuje prehod plamenov  

   in vročih plinov; v požaru ne razpoka  

• Stabilnost – snov se pri požaru ne  

    razkraja in ostaja stabilna 
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• Vpliv toplote na snovi 
• fizikalna sprememba ob segrevanju – raztezanje  

• Plini – pri nizkih P se jim volumen spreminja sorazmerno s T 

• Zmanjšanje trdnosti ali sprememba agregatnega stanja – 

konstrukcija izgubi nosilnost 

• Železu že pri 500 °C pade nosilnost na polovico – v požaru 

se lesene konstrukcije obnašajo veliko bolje  

• Temperatura železa - barva: 

 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 

 Začetno žarenje 400 °C 

Temno rdeče žarenje 700 °C 

Češnjevo rdeče žarenje 850 °C 

Svetlo rdeče žarenje 950 °C 

Rumeno žarenje 1100 °C 

Začetno belo žarenje 1300 °C 

Polno belo žarenje 1500 °C 
 



• Absorpcija svetlobe 
• Najmanj toplote vpije svetla in  

   gladka površina (10-30%),  

   največ pa temna in hrapava  

   (90-99%) 

• Zaradi toplotnega sevanja ob  

   atomski bombi so bili ljudje s  

   temnejšimi oblačili bolj opečeni,  

   tisti z vzorčastimi pa so imeli  

   vzorce tudi na koži. 
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Osnove gašenja 

• V primeru da enega od treh potrebnih elementov 

gorenja umaknemo, smo požar pogasili – tri 

osnovne metode gašenja 
 

• Odstranjevanje gorljive snovi  
• Pri požarih z uhajajočim vnetljivim plinom zapremo  ventil in 

tako preprečimo dovajanje gorljive snovi. Če požar še ni 

izbruhnil, ga lahko preprečimo s prezračevanjem ali 

ventilacijo. 

• Metoda je možna tudi pri gorenju slame ali drugih materialov. 

Odstranjujemo lahko gorečo snov ali pa tisto, ki se še ni 

vžgala.  
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Pretakanje gorljivih tekočin 

Požar goreče tekočine lahko pogasimo tako, da tekočino pretočimo v 

drug rezervoar, kot je prikazano na zgornji sliki – gre za odstranjevanje 

gorljive snovi.  
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• Dušenje ali odstranitev kisika 
• Z dušenjem skušamo znižati koncentracijo  

   kisika pod mejo,  ki je potrebna za  

   gorenje – vsaj 17% kisika 

• Dušenje je uspešno le pri požarih plinov,  

   tekočin in trdnih snovi, ki ne gorijo z žerjavico  
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• Ohlajevanje ali odstranitev toplote 
• Temperaturo goreče snovi znižamo pod temperaturo gorišča 

• Uporabljamo predvsem tekočine – za segrevanje in uparjanje 

porabijo veliko toplote  

• Predvsem pri požarih trdnih snovi, ki gorijo z žerjavico 

  

• Antikatalitski učinek – motnja kemijskih 

reakcij gorenja  
• Inhibitor – ima nasproten učinek kot katalizator.  

• Reakcijo lahko zmotimo do te mere, da se zelo upočasni ali 

pa celo prekine 
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Gasilna sredstva 

• Gasilna sredstva so snovi s katerimi gasimo 

požare 

• Lastnosti dobrega gasilnega sredstva: 

• čim bolj enostavno gašenje 

• dober gasilni učinek 

• ne sme ogrožati zdravja gasilca 

• ne sme povzročati škode na gorečem materialu in 

okolici 

• uporaben za čim več vrst gorečih snovi 

• mora biti poceni 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



• Voda   
• Najenostavnejše, najcenejše, najlažje dosegljivo in  

   običajno tudi najučinkovitejše gasilno sredstvo – 

   najbolj univerzalno gasilno sredstvo 

• Vseeno se je ne da uporabiti v vseh požarih (nad  

    2000 °C razpade na kisik in vodik)  

• Zmrzne pri 0 °C in zavre pri 100 °C 

• Izredno visoka toplotna kapaciteta in izparilna entalpija – zelo 

efektivna pri ohlajevanju gorečih snovi  

• 100°C je precej pod temperaturo pri kateri se običajno pojavi 

in poteka piroliza trdnih snovi (250-450°C) 

• Koncentrirane kisline – vedno vlivamo bolj koncentrirano 

kislino v manj koncentrirano in nikoli obratno!  
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• Kemično čista voda skoraj ne prevaja električnega toka 

– običajna vodovodna voda  s katero po navadi gasimo 

pa dobro prevaja električni tok. Penilo poveča električno 

prevodnost vode tudi do več tisočkrat!   

• Z vodo ne gasimo vnetljivih tekočin, saj je to 

neučinkovito in nevarno – “maščobna eksplozija” pri 

visokih temperaturah 

• Z dodatki jo še izboljšamo - dodatek proti zmrzovanju, 

dodatek za zmanjšanje površinske napetosti – povzroči, 

da voda bolje omoči gašeno snov, … 

• Za gašenje požarov razreda C voda ni najboljša izbira 

• Učinek gašenja z vodo je predvsem hladilni, ima pa tudi 

dušilni efekt kot vodna megla ali para  
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• Pena  
• Zračna pena – v mehurčkih je zrak 

• Kemična pena – v ročnih gasilnikih – plin je npr. CO2    

• Čim bolj obstojna na vročini; ne sme se razkrajati v  

   gorečih tekočinah; nevtralna pH vrednost ; nekorozivna 

• Zračna pena – medmešalec in ročnik za peno;  

   mešalno razmerje penila in vode je po navadi nekje do 5 %. 

• Penilno število nam pove razmerje med volumnom vodne 

zmesi penila in volumnom nastale pene: 

– Težka pena – penilno število do 20 

– Srednja pena – penilno število med 30 in 200 

– Lahka pena – penilno število od 500 do 1000 
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• Pena ima predvsem dušilni učinek  

• Plava na tekočinah in je zelo primerna za gašenje požarov 

vnetljivih tekočin – zadostna količina pene! 

• Neprimerna za požare električnih napeljav in objektov pod 

napetostjo 

• Veljajo vse omejitve kot pri gašenju z vodo, saj je voda ena 

od glavnih sestavin pene 

• Pena ima boljšo oprijemljivost, manjšo težo in manjši raznos 

v okolje kot voda 
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• Ogljikov dioksid – CO2 
• Uporablja se CO2 iz jeklenk, ki je stisnjen in delno  

   utekočinjen  

• Ekspanzija skozi ozko šobo – ohladi se na –78.5°C  

   in tvori sneg – neškodljiv za gorljivo snov (odhlapi)  

• Predvsem dušilni učinek – zadržuje se pri tleh in tako  

   izpodriva kisik ter vzdržuje inertno atmosfero 

• Hladilni učinek nekajkrat manjši kot pri vodi 

• Gasimo lahko tekočine, pline in tiste trdne snovi, ki gorijo 

brez žerjavice 

• Gašenje je učinkovito le v zaprtih prostorih – potrebno je 

paziti, da se ne zadušimo - 8 % je že nevarna koncentracija 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

e
b

o
.s

i 



• Začasno gasilno sredstvo - neohlajena gorljiva snov se lahko 

čez čas spet vžge, če se koncentracija CO2 zmanjša  

• Pri višjih temperaturah se CO2 razkroji na CO, ki je gorljiv plin 

in zato pospeši gorenje 

• Prednosti: učinkovitost, majhno onesnaževanje in majhne 

posledice na gorečem predmetu 

• Slabosti: visoka cena; uporaben je le v zaprtih prostorih; 

potrebno je paziti na ustrezno zaščito, saj se s CO2 lahko 

zadušimo    
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• Haloni – »halogenated hydrocarbons« 
• Halogenizirani ogljikovodiki – vsebujejo halogene elemente: 

fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I) 

• Izredno učinkoviti inhibitorji gorenja  

• Označujemo jih s petmestno številko, kjer prva cifra pomeni 

atome ogljika, druga fluora, tretja klora, četrta broma in peta 

joda. Primer: 

– Halon 1211 ………………. CF2ClBr 

• So strupeni in škodljivi za okolje 

• Primerni so za gašenje posebej rizičnih objektov: 

računalniška oprema (elektronska vezja), skladišča 

vnetlivih tekočin in črpališča, tankerji, objekti kulturne 

dediščine, v letalstvu za gašenje motorjev, … 
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• Dušik - N2 
• Glavna sestavina zraka (78 %) – redči kisik in preprečuje 

gorenje; uporablja se utekočinjeni – tekoči  dušik. 

• Gašenje razsutih živil in krmil (semena, žita,...), ker je 

popolnoma neškodljiv.  

• Slabosti: je lažji od zraka – nima široke uporabe kot gasilo 

  

• Gasilni prah 
• Suho gašenje; antikatalitični učinek 

• V jeklenkah -  potisni plin je CO2 ali N2 

• Osnova: natrijev hidrogen karbonat  (soda bikarbona) 

• Ob gorenju:  
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• Natrijev karbonat Na2CO3 se raztali – tvori skorjo na 

gorljivi snovi in prepreči dostop zraka – dušenje. 

• Gasimo lahko goreče tekočine, trdne snovi in tudi pline od 

česar je zelo učinkovit pri gašenju tekočin 

• Prednost: sprejemljiva cena in električna neprevodnost 

• Slabost: majhen domet aparatov in nizka gasilna 

sposobnost pri požarih razreda A, ki je posledica slabega 

odvajanja toplote; neprimeren je za gašenje elektronike; 

čiščenje … 
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•           Eksplozivi 

• Uporabljajo se za gašenje  

   požarov naftnih vrtin 

• Gašenje je zelo nevarno 

• Eksplozijski val odpihne plamen  

   stran od gorljivih plinov, podobno  

   kot odpihnemo plamen, ko  

   ugasnemo svečo  

• Nato je potrebno ohladiti okolico  

   in tako preprečiti ponoven vžig –  

   uporabijo vodo in ostala pomožna 

   gasilna sredstva 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 
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Škodljivi vplivi nevarnih snovi in zaščita  

• Škodljive snovi se nahajajo v delovni atmosferi v 

vseh treh agregatnih stanjih – pojavljajo se lahko 

tudi kot megla, aerosol ali prah 

• V organizem lahko pridejo preko dihal,  kože ali 

prebavil: 
• Zdravstveni vpliv – odvisen od sestave, koncentracije in časa 

ekspozicije 

• S predpisi določene maksimalne dovoljene koncentracije 

(MDK) nevarnih snovi v zraku 

• MDK ni edini kriterij škodljivosti – upoštevati je potrebno še 

tempo in težavnost dela! 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



• Plini 
• Vplivajo na dihalni trakt, mnogi dražijo tudi kožo in oči 

• Ogljikov monoksid (CO) je poznan kot zelo hiter krvni strup 

• Ozon – strupen, nastaja pri varjenju (UV žarki) 

• Dušikova oksida NO in NO2 – poškodbe pljuč  

• Kisik –  nad 50 % kisika  poškodbe možganov 

• Zaščita: razne maske, izolirni dihalni aparat  

   (IDA), plinotesna zaščitna obleka 

 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi Vse povzeto po ref. [3]. 



• Tekočine 
• Delujejo predvsem na kožo – kisline in baze so jedke in 

povzročajo ekceme na koži; organska topila – zelo strupena 

in povečini kancerogena (skozi kožo pronicajo v organizem) 

• Hlapi in aerosoli lahko pridejo v organizem tudi preko dihal 

• Slabost, omotica, nezavest, v večjih količinah lahko celo smrt  

• Gostota par – pove kje se nevarna snov zadržuje 

• Obleka odporna na agresivne kemikalije (plinotesna), IDA 

 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi Povzeto po ref. [3]. 



• Prah in dim 
• Izredno pomembna je velikost delcev – od nje je odvisna 

škodljivost in tudi strupenost prahu 

• Fin prah pod 0.5 mm običajno ne ostane v pljučih; tisti nad 10 

mm pa zelo hitro sedimentira – se izloči iz organizma 

• Najnevarnejši je prah med 1 in 5 mm.  

• Strupenost prahu je odvisna tudi od kemične sestave  

• Vpliva lahko tudi na kožo, oči in ušesa – povzroči lahko celo 

zastrupitve 

• Zaščita: običajno je dovolj zaščitna maska z ustreznim 

protiprašnim filtrom; če so prisotni tudi nevarni plini ali druge 

nevarne snovi, pa je potreben IDA oziroma ustrezna 

plinotesna zaščitna obleka 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



Vnetljive in požarno nevarne snovi 

• Vsako nepoznano snov smatramo za zelo 

nevarno in se v skladu s tem pri gašenju tudi 

primerno zaščitimo 

• Boljša je pretirana osebna zaščita kot pa neprimerna 

osebna zaščita 

 

• Kraju nesreče z nevarnimi snovmi se 

približujemo z vetrom v hrbet 
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• Splošni ukrepi – nesreča z nevarno snovjo 

• Če obstaja nevarnost sproščanja nevarnih snovi v 

okolje ali da te že izhajajo, moramo takoj: 

• Zagotoviti umik z nevarnega območja - rešiti ponesrečence 

• Izpostaviti opozorilne table in obvestiti gasilce 

• Kontrolirati smer vetra 

• Opozoriti prebivalce območja in eventualno izprazniti objekte 

• Zapreti globoko ležeče prostore 

• Prekriti odprtine kanalizacije in opazovati smer odtoka snovi 

• Pogasiti odprt plamen 

• Shraniti prevozno listino in druge dokumente nevarne snovi 

• Ugotoviti, kakšna je nevarnost, in poklicati strokovnjake 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



• Nevtralizacija nevarnih snovi 

• Poslužujemo se več principov odvisno od tipa in 

nevarnosti oziroma strupenosti nevarne snovi: 

• ventilacija prostorov 

• razredčevanje z vodo 

• izkop in odvoz kontaminirane zemlje na ustrezno deponijo 

• nevtralizacija z bazo, kislino oziroma kemijska nevtralizacija  

• uporaba ustreznih absorbentov  

• kontroliran sežig v ustreznih pečeh s filtri in absorbenti za 

nevtralizacijo strupenih plinov 

• Nevtralizacija določene nevarne snovi je zelo specifična – za 

posamezno snov najdemo navodila v priročnikih 

Nadaljevalni tečaj za gasilca Požar in nevarne snovi 



Dekontaminacija 

Preprosta dekontaminacijska točka 

z dekontaminacijskim tušem. 
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• Nevarne snovi so snovi, ki imajo eno ali več 

nevarnih lastnosti. In sicer:  

 

• eksplozivnost, oksidativnost, 

vnetljivost, strupenost, jedkost, 

dražljivost, rakotvornost, 

mutagenost, nevarnost za 

okolje, itd.  



R  in S stavki            H(nevarnost)  in  P(previdnost) stavki 

 

Na etiketah napisa NEVARNO in POZOR 





• (identifikacijske številke Združenih narodov) 

(na oranžni tabli) je sestavljena iz dveh ali treh 

številk ali je k temu dodana še črka. 

KEVLERJEVO ŠTEVILO 

ŠTEVILKA NEVARNIH SNOVI  

IZ SPISKA  OZN 



 

• POMEN PRVEGA ŠTEVILA: 

• 1= eksplozivna snov 
 

• 2= plini (pod tlakom ali 
utekočinjeni) 
 

• 3= vnetljive tekočine, plini ali 
hlapi 

• 4= vnetljive trdne snovi 
 

• 5= oksidirajoče snovi ali 
organski peroksidi 

• 6= strupene snovi ali strupi 

• 7= radioaktivne snovi 

• 8= jedke snovi 

• 9= tveganje ob spontanih 
burnih reakcijah 

 



Vrste nevarnosti, ki jih označuje druga 

številka: 

• 0= ni posebne nevarnosti 

• 1= nevarnost eksplozije 

• 2= nevarnost nastajanja plinov 

• 3= vnetljivost 

• 4= značilno samo za taline 

• 5= oksidirajoče lastnosti 

• 6= strupenost 

• 7= radioaktivnost 

• 8= nevarnost burne kemijske reakcije 

• 9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah 

 



• 22= globoko podhlajen plin 

• 33= zelo vnetljiva tekočina 

• 44= trdna snov, ki je s taljenjem 
prešla v tekočino 

• 55= zelo močan oksidant 

• 66= zelo močan strup 

• 77= zelo močna radioaktivna 
snov 

• 88= zelo močno jedko sredstvo 
 



 
Kadar je druga številka 0 pomeni, da 
nevarna snov nima posebno močnih 
reakcijskih lastnosti. 

Kadar število sestavljajo trije znaki 
pomeni, da obstaja možnost verižne 
reakcije. 

Kadar je številkama dodan X pomeni, 
da bo snov burno reagirala z vodo. 

X= nevarnost pri stiku z vodo 

 



• Kadar je druga 

številka 0 pomeni, da 

nevarna snov nima 

posebno močnih 

reakcijskih lastnosti. 

• Kadar število 

sestavljajo trije znaki 

pomeni, da obstaja 

možnost verižne 

reakcije. 

• Kadar je številkama 

dodan X pomeni, da 

bo snov burno 

reagirala z vodo. 

• X= nevarnost pri stiku 

z vodo 

 



Označevanje nevarnih 

snovi v prometu 

• Zgornje število na tabli je t.i. “Kemlerjevo število” in predstav-lja 

“število nevarnosti”, ki je ses-tavljeno kot sledi: 

• X snov ne sme priti v stik z vodo! 

• 1. cifra – glavna nevarnost 

• 2. in 3 cifra – dodatna nevarnost 

 

• Spodnje število na tabli pa je UN število, ki predstavlja  “identifika-

cijsko število” nevarne snovi in sporoča za katero snov točno gre – 

uporablja se spisek nevarnih snovi Organizacije združenih narodov 
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Oznake za posamezne nevarnosti 

Poleg table z Kemlerjevim in UN številom imamo še  

oznake za posamezne nevarnosti, ki se obešajo na  

različnih mestih na transportnih vozilih. 
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NEVARNOSTNI 

DIAMANT  



89/85 

NEVARNOST 

 ZA ZDRAVJE 

NEVARNOST POŽARA 

REAKTIVNOST –  

NESTABILNOST 

POSEBNA NEVARNOST 
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 NEVARNOST ZA ZDRAVJE 

4 
Smrtno nevarno 

Škodljive so že zelo majhne koncentracije; 

potrebna popolna zaščitna oprema. 

3 
Zelo nevarno 

Jedko ali strupeno; izogibati se neposrednemu 

stiku in vdihavanju. 

2 
Nevarno Škodljivo ob vdihavanju ali zaužitju. 

 

1 
Manj nevarno 

Dražilno ob neposrednem stiku 

0 
Brez nevarnosti 
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NEVARNOST POŽARA  

4 Plamenišče pod 23 °C 

3 Plamenišče od 23 °C do 38 °C  

2 Plamenišče od 38 °C do 60 °C  

1 Plamenišče od 60 °C do 100 °C  

0 Ne gori 
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 REAKTIVNOST - NESTABILNOST  

4 
Velika nevarnost eksplozije 

3 
Nevarnost eksplozije zaradi 

vpliva toplote ali 

mehaničnega pretresa 

2 
Možna burna kemična 

reakcija 

1 
Nestabilno pri segrevanju 

0 
Stabilno 
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POSEBNA NEVARNOST  

OX 
Oksidant 

W  
Ne uporabiti vode  

Jedko 

Strupeno 

Radioaktivno 

Eksplozivno 



Nevarnostni diamant za bencin 

1-Manj nevarno 
  

3-Plamenišče od 23 °C-38 °C 
  

 0-Stabilno 

 

Nobene dodatne nevarnosti 



 



NE UPORABI VODE !!!! 
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Secondary Transporter 
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Disposer 
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PIRS postopek – kaj je to? 

 

P – prepoznati 

I – izolirati 

R – rešiti, omejiti 

S – sanirati 
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• Prepoznati 

 

Katere snovi so prisotne na mestu 

nesreče.  

To poskušamo ugotoviti z varne 

razdalje. 

Na podlagi vidnih označb, ki jih 

morajo imeti objekti in prevozna 

sredstva, katera skladiščijo, 

uporabljajo ali prevažajo te 

snovi.  

Če takih označb ni nastane 

težava. 

 



• Za identifikacijo nevarne snovi uporabljamo več 

naprav in priprav: 

- daljnogled 

- merilec vetra z orientacijsko napravo 

- cevčice za odkrivanje kontaminiranega območja 

- palica za jemanje vzorcev 

- digitalni pH meter 

- eksplozijo meter 
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• Izolirati 

Ko smo snov prepoznali 

moramo iz navodil 

prebrati kakšna je 

ogroženost za okolico in 

temu primerno izolirati 

območje.  

Iz tega območja je treba 

odstraniti vse vire 

dodatnih nevarnosti in 

ga seveda začasno 

evakuirati. 
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  Rešiti, omejiti 

 

Rešiti ponesrečence.  

Moramo jih iznesti iz območja 

direktne nevarnosti in jih 

čim    hitreje predati v 

medicinsko oskrbo. 

Preprečiti širjenje nesreče. 

Načine in metode izberemo 

glede na to kam in kako se 

nesreča širi. 
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     Sanirati 

• Ko smo preprečili širjenje je potrebno območje, ki 

se je pri nesreči onesnažilo sanirati. Treba je v 

največji možni meri vzpostaviti takšno stanje 

terena kot je bilo pred nesrečo. 

• Pri tem koraku pa se v proces morajo vključiti tudi 

druge službe. V mislih imam predvsem 

    inšpektorje za varstvo okolja, ki bi morali določiti 

načine sanacije terena, ter tudi načine 

    čiščenja uporabljene opreme. Tu pa se na terenu 

pojavijo težave, saj to področje ni najbolje 

    urejeno in ga bo v prihodnje potrebno urediti. 
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• Za sanacijo nezgode se 
uporabljajo predvsem 
naprave in sredstva, s 
katerimi prečrpavamo in 
absorbiramo različne 
nevarne snovi. Njihova 
značilnost je, da so izdelani 
iz zelo kvalitetnega 
materiala.  

• Poznamo več naprav in 
sredstev: 

- naprave za prečrpavanje 
(primarne in sekundarne) 

- absorpcijska sredstva 

- priročna orodja 



KLASIFIKACIJA NEZGODE 

   Nezgoda z nevarno snovjo je lahko v obliki 

iztekanja, razlitja, razsutja ali izhoda plinastih 

   nevarnih snovi. Lahko pa okolje ogrožajo hlapi 

nevarnih snovi ali produkti gorenja. Snovi 

   lahko burno reagirajo z okoljem in povzročijo 

tvorbo nevarnih snovi v drugačni obliki in 

   jakosti. Pogosto smo v situaciji, ko požar ogroža 

nevarne snovi in začnejo vplivati na okolje 

   šele pod vplivom ognja. 



UPORABA INTERVENTNIH SREDSTEV 

 IZTEKANJE:  tesnilna in lovilna sredstva. 

 

 RAZLITJE:  zapore odtekanja, lovilna in tesnilna 
sredstva, absorbcijska sredstva, nevtralizacijska 
sredstva, oprema za prečrpavanje in posode za 
začasno hranjenje. 

 

 RAZSUTJE:  preprečitev raznašanja in 
razpihovanja, prekritje s PVC folijo, pobiranje, 
sesanje s sesalci z ustreznimi filtri, začasno 
shranjevanje v posode. 

 

 



IZHOD PLINOV IN PAR:  ukrepi za okolje, 

uporaba ustreznih detekcijskih sredstev in 

zaščitnih sredstev in preventivni ukrepi 

 

 POŽARNA INTERVENCIJA ALI PREVENTIVNI 

UKREP:  uporaba vodnega curka, uporaba 

razpršenega curka ali vodne megle, uporaba 

pene ustrezne vrste ali uporaba gasilnega 

prahu. 

 

 



Pristojnosti ob nesreči z NS 

• zapora prometa, 

• odstranitev prebivalstva z mesta intervencije, 

• odstranitev intervencijskih ljudi z mesta 

nezgode, razen strogo intervencijskegaosebja, 

• zapora vode, 

• izklop energije, 

• evakuacija zaposlenih ali prebivalstva iz bližnje 

okolice, 

•  množična evakuacija, 



• zapora področja brez intervencijskega posega 

na kraj nezgode, 

• zalitje določenega prostora (cisterne klora, 

reaktorji), 

• zasutje določenega prostora, 

• sežig, 

• kemična nevtralizacija. 

 



• Za identifikacijo nevarne snovi uporabljamo več 
naprav in priprav: 

- daljnogled 

- merilec vetra z orientacijsko napravo 

- cevčice za odkrivanje kontaminiranega območja 

- palica za jemanje vzorcev 

- digitalni pH meter 

- eksplozijo meter 
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• Za sanacijo nezgode se 

uporabljajo predvsem naprave 

in sredstva, s katerimi 

prečrpavamo in 

• absorbiramo različne nevarne 

snovi. Njihova značilnost je, 

da so izdelani iz zelo 

kvalitetnega 

• materiala. Poznamo več 

naprav in sredstev: 

• - naprave za prečrpavanje 

(primarne in sekundarne) 

• - absorpcijska sredstva 

• - priročna orodja 
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Zahteve za plinotesno kemično 

zaščitno obleko 
• - kemično odporna 

• - plinsko odporna 

• - toplotno odporna 

• - mehansko odporna 

• - dolga uporabna doba 

•   Če uporabljamo kemijsko 
obleko potrebujemo: 

• - čelada 

• - bombažna pod obleka 

• - krpica 

• - prenosna UKW radijska 
naprava z govorno napravo 

• - nož za samoreševanje 



INFORMACIJE IZ PODATKOVNIH BAZ 

NEVARNIH SNOVI IN 

INFORMACIJE STROKOVNJAKOV PREK 

SISTEMOV ZVEZ 

 
   Pri zahtevnejši in dalj časa trajajoči intervenciji 

ob nezgodi z nevarno snovjo vzpostavimo 

   prek sistemov zvez povezavo z bazo podatkov 

ali s strokovnjakom in tako pridobimo večjo 

   količino potrebnih podatkov za ukrepanje in 

varovanje. Te informacije omogočajo 

   raznovrstne podatke, ki potrjujejo ali korigirajo že 

pridobljene informacije prvih stopenj.  



 



RIMER 

 

 

PRIMER: 

NESREČA CISTERNE, KI PREVAŽA  LITIJ 
 

 

- Oznake 

- Osebna izkaznica 

- Napotki 

- Ukrepanje –prva pomoč 

- Gašenje 

- Saniranje 
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