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1 IDENTIFIKÁCIA CHEMICKEJ LÁTKY A SPOLOČNOSTI
1.1 Identifikácia chemickej látky
Obchodný názov: Zemný plyn
Chemický názov: Zemný plyn, sušený
CAS číslo:
68410-63-9
EINECS číslo: 270-085-9
1.2 Použitie chemickej látky
Zemný plyn je používaný v hlavnej miere ako palivo.
1.3 Identifikácia spoločnosti
Názov:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO:
35 815 256
DIČ:
2020259802
IČ DPH:
SK 2020259802
Adresa:
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
tel. číslo:
02-5869-1111
1.4 Núdzový telefón:

02-5341-5101, 02-5341-3439

2 INFORMÁCIA O ZLOŽENÍ A PRÍSADÁCH
2.1 Popis
Zemný plyn je prírodná zmes nižších alifatických uhľovodíkov a inertných plynov s premenlivým zložením,
ktorá sa získava ťažbou z podzemných ložísk. Po vyťažení, vyčistení a vysušení sa transportuje k užívateľom
podzemnými rozvodmi. Zloženie s limitnými koncentráciami: metán–min 85 obj. %, etán-max. 5 obj. %,
propán a vyššie uhľovodíky-max. 7 obj. %, inertné plyny–max 7 obj. %, celková síra–max. 100mg/m3 pri obsahu
sulfánu max. 7 mg/m3. Obsah ostatných zložiek a nečistôt je menší ako 0,1 hmot. %.
Je dôležité poznamenať, že užívateľom sa distribuuje zemný plyn odorizovaný tetrahydrotiofénom, ktorého
obsah môže byť maximálne 0,005 hmot. %. Slovenský plynárenský priemysel a.s. ako dovozca dodáva zemný
plyn, ktorý obsahuje v priemere 98 obj. % metánu a tým je určený charakter rizík zemného plynu, ktoré sú
podobné ako pri metáne.
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2.2 Nebezpečné zložky
Nebezpečné zložky prípravku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke aj s ich percentuálnym zastúpením, CAS a
EINECS číslami, R a S vetami.

3 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK NEBEZPEČNEJ LÁTKY
Zemný plyn je zmes plynných zložiek. Je nebezpečný tým, že je nedýchateľný, prudko horľavý a so vzduchom
tvorí v rozmedzí 5-15 obj. % výbušnú zmes. Nemá toxické ani otravné účinky.
4 POKYNY PRE PRVÚ POMOC
Prvá pomoc pri nadýchaní
Príznaky
Príznaky, ktoré sa prejavujú pri nadýchaní sa zemného plynu, odpovedajú príznakom dusenia sa: ťažký dych,
hlasité dýchanie až chrapot, pena na ústach, zmodranie pier, tváre a nechtov, bezvedomie, zastavenie dýchania.
Prvá pomoc
Zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, kontrolovať frekvenciu dýchania v 10 min. intervaloch. Ak je potrebné,
postihnutého resuscitovať. Privolať lekára.
Prvá pomoc pri popálení
Prvá pomoc sa poskytuje podľa druhu popálenia. Hlavné zásady:
• prerušiť prívod tepla (uhasiť odev, zabrániť zvýšenému pohybu, odtiahnuť postihnutého z dosahu pôsobenia
tepla)
• zistiť stav vedomia a stav dýchania, volať pomoc
• chladiť popálené miesto 15 -20 min tečúcou vodou, ponorením, polievaním studenou kvapalinou
• odstrániť odev, obuv, prstene, hodinky, opasok ak nie sú zlepené s popáleninou
• ošetriť popálené miesta prekrytím sterilným obväzom, vreckovkou, plachtou (z popálenej plochy
neodstraňovať prilepený odev, nestrhávať a neprepichovať pľuzgiere, neodstraňovať voľne visiacu kožu, na
popálené miesto neaplikovať masť, krém alebo olej)
• vykonať protišokové opatrenia (upokojenie postihnutého, tíšenie bolesti, teplo, poloha, tekutiny)
5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Protipožiarne opatrenia sa vykonávajú na miestach možného úniku plynu a pozostávajú z možnosti odvetrať
priestor, v ktorom hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. V uvedenom priestore je potrebné používať neiskriace
prístroje a náradie. Priestor je označený bezpečnostnými tabuľkami „Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným
ohňom“, „Pozor, nebezpečenstvo výbuchu“, „Nepovolaným vstup zakázaný“, „Zákaz používania mobilných
telekomunikačných zariadení“. V prípade požiaru sa používajú snehové, práškové a halónové hasiace prístroje.
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6 OPATRENIA PRI ÚNIKU – HAVARIJNÁ SITUÁCIA
V prípade úniku zemného plynu je potrebné uzatvoriť hlavný uzáver a prerušiť únik, zabezpečiť miesto úniku
pred vznikom požiaru alebo výbuchom odstavením zdrojov otvoreného ohňa a zariadení spôsobujúcich iskrenie.
Priestory sa odvetrajú a pokles koncentrácie plynu v priestore sa kontroluje vhodným detekčným prístrojom.
7 MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Pre potreby odberateľov sa zemný plyn dopravuje potrubnými rozvodmi a neskladuje sa.
8 OSOBNÁ OCHRANA A KONTROLA EXPOZÍCIE
Odborní užívatelia používajú pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky – ochranný odev a obuv, ktorých
materiály nespôsobujú elektrostatické výboje schopné iniciovať výbušnú atmosféru. Pracovisko, pracovné
prostriedky a inštalácie prístupné užívateľom sa musia projektovať, konštruovať, inštalovať, umiestňovať,
montovať, udržiavať a používať tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo nebezpečenstvo výbuchu.
9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI CHEMICKEJ LÁTKY
Fyzikálne a chemické vlastnosti látky sú určené zložením prípravku. Približne 98% tvorí metán a fyzikálnochemické vlastnosti sú podobné metánu, malé množstvo ostatných zložiek mení tieto vlastnosti minimálne.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné fyzikálno-chemické parametre jednotlivých zložiek.

10. INFORMÁCIE O STABILITE A REAKTIVITE
Látka je za normálnych podmienok stabilná. Pri dostatočnom množstve vzduchu je prudko horľavá a v intervale
5 – 15 obj. % tvorí so vzduchom výbušnú zmes. Jednotlivé zložky nepodliehajú vo vode ani v pôde hydrolýze a
sú v oboch prostrediach stabilné.

10 INFORMÁCIE O STABILITE A REAKTIVITE
Látka je za normálnych podmienok stabilná. Pri dostatočnom množstve vzduchu je prudko horľavá a v intervale
5-15 obj. % tvorí so vzduchom výbušnú zmes. Jednotlivé zložky nepodliehajú vo vode ani v pôde hydrolýze a sú
v oboch prostrediach stabilné.
11 TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE
Pre človeka, stavovce, ryby, bezstavovce a mikroorganizmy nevykazuje chemická látka akútnu ani chronickú
toxicitu, nemá mutagénne a teratogénne vlastnosti, je nedráždivá a nespôsobuje precitlivenosť.
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12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Chemická látka sa neakumuluje vo vode ani v pôde a nemá žiadne nežiaduce vplyvy na životné prostredie.
Keďže v atmosfére spôsobuje skleníkový efekt, je potrebné znížiť na minimum únik do ovzdušia.
13 INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ZNEŠKODŇOVANIA PRÍPRAVKU A OBALOV
Prípravok sa zneškodňuje v prípade úniku vetraním uzatvorených priestorov.
14 INFORMÁCIE PRE DOPRAVU
Preprava sa zabezpečuje podzemnými a nadzemnými potrubnými rozvodmi a je upravovaná špeciálnymi
predpismi.
15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE
R-vety
R 12 Mimoriadne horľavý
S-vety
(2-)9-16-33
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí
S 9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste
S 16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia
S 33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom
16 INÉ UPOZORNENIA
Pokyny pre školenie
Odborní užívatelia, ktorí s látkou pracujú, musia absolvovať pravidelné školenia z oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdravia pri práci. Rozsah a cyklus školenia určujú všeobecne platné predpisy.
Použitá literatúra
STN 65 0322 Koncentračné medze výbušnosti
EU ESIS EUropean Existing Substances Information System
Na internetovej stránke SPP-distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk ) sú uverejňované Technické podmienky
prevádzkovateľa distribučnej siete, kde v prílohe č. 1 sú špecifikované kvalitatívne parametre zemného plynu
distribuovaného distribučnou sieťou SPP-distribúcia, a.s.
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