POŽAR V KUHINJI - 3. DEL
V večini gospodinjstev se kot glavni energent za termično pripravo hrane uporablja
utekočinjen naftni plin (UNP v tlačnih posodah), ponekod pa je izvedena plinska napeljava za
zemeljski plin.
Največjo nevarnost predstavljajo tlačne posode. Vse več je primerov neustreznih tlačnih
posod, ki lahko počijo in povzročijo pravo razdejanje. Tudi nepravilna menjava tlačnih posod
je pogost vzrok izpusta UNP v prostor. Izpuščen UNP v prostoru lahko eksplodira, lahko pa
povzroči zadušitev.
Zemeljski plin je lažji od zraka in se prost zadržuje pri stropu, prost UNP pa se v prostoru
zadržuje pri tleh saj je težji od zraka. Potrebno je vedeti, da so otroci nižje rasti in so lahko
izpostavljeni nevarnosti, ko odrasli izpuščenega plina še ne zaznamo. Še posebej ogroženi so
dojenčki in majhni otroci, ki radi ležijo na tleh ali pa kobacajo. Podobno velja za hišne pse,
mačke in druge hišne ljubljenčke.
UNP v tlačnih posodah je tudi zelo priljubljen energent za termično pripravo hrane na žaru.
Tlačno posodo velikokrat postavimo preblizu žara in pregretje tlačne posode lahko povzroči
eksplozijo.
Za varnost je potrebno poznati tudi pravi vrstni red vžiga plinskega gorilnika: najprej
odpremo ventil na tlačni posodi, približamo vir vžiga in odpremo ventil gorilnika. Ob koncu
uporabe pa najprej zapremo ventil na tlačni posodi in šele nato ventil na gorilniku.
Za preprečevanje požarov in eksplozij zaradi gospodinjskega plina:
1. ob menjavi tlačne posode preverite tesnilo in s posebno tekočino ali milnico
preverite tesnost spojev,
2. tlačne posode naj bodo nameščene vsaj 1,5m stran od vira toplote,
3. tlačnih posod ne shranjujte kleteh,
4. tudi priročni javljalniki UNP niso več dragi,
5. priključna cev ni večna in z leti postane porozna, zato jo pravočasno zamenjajte z
novo,
6. v primeru požara v stanovanju, tlačno posodo odnesite ven. Če tega ni bilo
mogoče storiti, na tlačno posodo opozorite gasilce,
7. če začne plin uhajati iz tlačne posode in se pri tem vžge, se nikar ne bojte
eksplozije. Zaščitite roke, obraz in telo, zaprite ventil na tlačni posodi in jo nesite
na odprt prostor ter jo ohladite z vodo,
8. redno prezračujte prostore, ki jih ogrevate s plinskimi pečmi, ki niso priključene
na dimnik za odvajanje produktov izgorevanja. Pri izgorevanju plina se troši
kisik iz prostora, povečuje se koncentracija ogljikovega dioksida in monoksida.
Vdihovanje te koncentracije je nevarno za življenje,
9. plinu je dodan umetni vonj za lažje zaznavanje. Če zaznate vonj po plinu, takoj
napravite prepih in evakuirajte ljudi in živali. Ničesar ne prižigajte ali vključujte
ter takoj pokličite gasilce. Po možnosti izključite glavno električno stikalo, če je to
izven ogroženega področja. Gasilci bomo prostore dobro prezračili s pomočjo
prisilne ventilacije,
10. če boste dalj časa odsotni, zaprite ventil na tlačni posodi oziroma glavni plinski
ventil stabilne plinske napeljave.

V primeru požara v kuhinji nemudoma pokličite pomoč na številko 112. Povejte kdo ste, kaj gori in
kje gori, kako velik je požar in ali so ogrožene osebe oz. živali. Gasilski enoti omogočite dostop. Požar
poskušajte pogasiti sami, vendar le, če s tem ne ogrozite svojega življenja. Če požara ne obvladate, ne
vstopajte v kuhinjo, zaprite vrata in vstop preprečite tudi drugim. Gasilce opozorite na morebitne
nevarnosti v prostoru, kot so npr. tlačne posode z UNP. Ko bo požar pogašen, bomo gasilci
preventivno pregledali elemente ter prostore in tako preprečili ponoven vžig.
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