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GRADNJA AOD CONVERTERJA

AOD converter prvi na svetu izdelan po evropskem standardu SIST EN 
16774:2016 Standard določa:
Varnost strojev - Varnostne zahteve za peci za proizvodnjo jekla in pripadajočo 
opremo

• Večja produktivnost
• Po zagonu pričakujemo zmanjšanje „tap to tap“ 

120min na 90min
• Povečali bomo ulivanje šarž v sekvenci s 

sedanjih <2 na 3 do 4
• Boljši izplen, večja produktivnost ter nižja 

porabe medijev.
• Zmanjšanje stroškov proizvodnji – uporabljali 

bomo lahko cenejše legure z višjim ogljikom ob 
tem pa povečali izplen jekla

• Nov konverter omogoča produktivnost do 
455.000 ton proizvodnje taline na leto
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SIJ ACRONI 
Sodi med vodilne svetovne proizvajalce nerjavne debele pločevine 
ter debele pločevine iz visoko trdnostnih, obrabo odpornih, 
orodnih in ostalih specialnih jekel.

- JEKLARNA
- VROČA VALJARNA
- HLADNA PREDELAVA
- PREDELAVA DEBELE PLOČEVINE
- VZDRŽEVANJE

- LOGISTIKA
- ENERGETIKA
- UPRAVNA STAVBA

- Zaposlenih 1200
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ZUNANJI DEL GRADNJE AOD CONVERTER
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NAJBOLJ NEVARNA DELA
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Neprivezan, potencialna 
nevarnost padca v globino 
8m. 
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Oder popolnoma ne urejen. 
Pomanjkljive zaščite na ograjah. 
Prehod popolnoma nepravilno 
izdelan. Minimalno 60cm mora 
biti pohodna pot. 
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Jašek?
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Projektna dela potekajo na 
koti +24 in +27 in deloma 
na +30. Problematika je še 
vedno zelo veliko prahu, 
zelo slaba razsvetljava in 
odprtine v pohodnih 
površinah. Odprtine 
predstavljajo največjo 
potencialno nevarnost za 
nezgode. 
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Pisni sporazum  na skupnem delovišču (39.člen ZVZD 1)- primer

6. KAZENSKE DOLOČBE

6.1 Naročnik bo izvajal nadzor nad spoštovanjem določil tega 
sporazuma.

6.2 Za vsako prvo in drugo kršitev določil tega sporazuma, 
naročnik izvajalcu zaračuna denarno kazen v višini 5.000,00 EUR 
za vsak posamičen dogodek.. 
Naročnik bo za denarno kazen izvajalcu izstavil račun. Priloga 
računa je zapisnik o ugotovljeni kršitvi z dokaznim gradivom 
(fotografija, izjava, ipd.)

6.3 V primeru tretje kršitve določil tega sporazuma ima naročnik 
izvajalcu pravico odpovedati pogodbo oziroma z njim prekiniti 
poslovno sodelovanje.
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KOORDINACIJSKI SESTANEK IN KNJIGA UKREPOV 
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KNJIGA UKREPOV
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Ogljikov monoksid – CO 

Pred deli na delovni opremi in v prostorih, kjer lahko pride do pojava 
zdravju škodljivih plinov (ogljikov monoksid, eksplozivni plini, 
pomanjkanje kisika…) mora odgovorni vodja del poklicati gasilce, da 
opravijo meritve in pričeti z delom šele po zagotovilu gasilcev, da ni 
nevarnosti;

http://www.gasilec.net/uploads/podobe/Matjaz/Preventiva/Občani/co/Sl_1.JPG
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Koncentracija
CO

Čas Simptomi

30 ppm 8ur mejna vrednost za 8 urno izpostavljenost

200 ppm 2-3 ure rahel glavobol, utrujenost, slabost, vrtoglavica

400 ppm 1-2 uri
hud glavobol, ostali simptomi se intenzivirajo, po treh urah je 
ogroženo življenje

8OO ppm 45 minut
vrtoglavica, slabost, krči, nezavest po dveh urah, smrt pri 
izpostavljenosti od dve do tri ure

1600 ppm 20 minut glavobol, vrtoglavica, slabost, smrt v eni uri

3200 ppm 5-10 minut glavobol, vrtoglavica, slabost, smrt v eni uri

6400 ppm 1-2 minuti glavobol, vrtoglavica, slabost, srnrt v 25 do 30 minutah

12800 ppm 1-3 minute smrt
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Prenosni detektor plina
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DOBRA PRAKSA

Uvedli smo elektronsko knjigo ukrepov to pomeni da so sproti prejemali vsi 
odgovorni nove ukrepe VZD glede na ugotovljeno situacijo, ni možnosti 
sprenevedanja)

V kolikor ukrepi niso bili izvedeni smo RESNIČNO USTAVILI DELI ustavili delo na 
projektu do odprave ugotovljene neskladnosti.

Kršitelje smo odstranili z delovišča

V projekt so bili vključeni tudi var. Inz. Glavnih izvajalcev.

Imeli smo ves čas gradnje koordinatorja v proizvodnji vse ure dela (novost v 
Sloveniji)

Kar 2x na dan smo imeli koordinacijski sestanek 

Na sestankih je bila vedno prva točka varnost.

Za težka nedostopna oz. Smrtno nevarna dela so opravljali izkušeni alpinisti 
(smo jih najeli in so opravljali varilska dela na zelo težko dostopnih delih na 
višini)
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Za varjenje smo porabili pribl. 3t elektrod (ogromno varjenja na višini)
Vse se je dogajalo vzporedno s proizvodnjo. 

Delavce smo umikali z nevarnih območjih tako da smo sprožili močno sireno in 
opozorilo lučjo.

Povedali bomo kako smo se izogibali pilu CO ki nastaja pri našem teh. procesu. 
Vključili smo GARS in upoštevanje naših internih navodili za to nevarnost.

Pogoj za delo so morali biti vsi izvajalci z nase strani usposobljeni. Na delovišču 
je bilo več kot 200delavcev.

Kazenske določbe 5.000eur
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