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Predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj avgusta Kuharja v letu 2006 

 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja, ki jo sestavljata 

predsednik mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja 

Maribor) in član prof. dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani), 

 

ocenjuje, da dosežek  

univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike Mihaela Čokla 

 

odžveplanje grodlja v Salonitu Anhovo 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2006. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2006 za 

univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike Mihaela Čokla, ki jo je 

10. junija  2006 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor; 

2. obiska dne 16. avgusta 2005 v prostorih IVD Inštituta za varstvo pri delu in 

varstvo okolja v Mariboru in pogovora s kandidatom; 

3. bibliografije prispevkov kandidata Mihaela Čokla na strokovnih srečanjih; 

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek 

za leto 2006; 

5. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja; 

6. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:   

 

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike Mihael Čokl je eden redkih 

vrhunskih slovenskih strokovnjakov za protieksplozijsko zaščito. Po zaposlitvi na 

IVD Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor v letu 1980 se je 

specializiral za to področje, ki je bilo v tistem času eno pomembnejših varnostnih 

problemov. Opravil je strokovni izpit iz varstva pri delu na Višji tehniški 

varnostni šoli pri prof. Ludoviku Oskarju Kavsu. Opravil je tudi projektantski 

izpit pri komisiji Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne 

poslove i zaštitu čovjekove okoline SR Hrvatske, ki je potrjen pri Inženirski 

zbornici (E-735). Sodeluje v tehničnih odborih Slovenskega inštituta za 

standardizacijo SIST. 

 

Za nagrado Avgusta Kuharja je bil predlagan zaradi strokovne rešitve za 

protieksplozijsko varnost pri odžveplanju grodlja v Salonitu Anhovo. Na tej 

podlagi je Tovarna dušika Ruše dodelala tehnologijo, s katero je proizvode 

kasneje  prodajala na zahtevni trg Evropske unije. 

 

Tovarna dušika Ruše je proizvajala kalcijev karbid. Pri reakciji kalcijevega 

karbida z vodo se razvija acetilen, ki se uporablja kot "DISSOUS plin" za 
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plamensko varjenje. Karbid je temeljna surovina za sintezo širokega spektra 

organskih spojin – od polimerov in kondenzacijskih proizvodov ter sintetičnega 

kavčuka do organskih topil in drugih organskih snovi. Kalcijev karbid ustreza 

standardu DIN 53922 (leto 1979). Kalcijev karbid z dodatki se uporablja za 

proces odžveplanja v železarstvu in livarstvu. S kalcijevim karbidom za 

odžveplanje je mogoče odstraniti iz taline od 60 do 80 % žvepla. 

 

Tovarna dušika Ruše je v 90. letih 20. stoletja sklenila v Salonitu Anhovo 

izkoristiti obstoječi kroglični mlin za mletje surovin za odžveplanje grodlja. Za 

linijo proizvodnje sredstva za odžveplanje je republiški inšpektor za delo zahteval 

oceno tveganja, ki jo je Salonit Anhovo naročil pri IVD Maribor. Delo je prevzel 

Mihael Čokl. Reševanje varnostnih razmer na liniji je trajalo od 1995 do 1998, ko 

je IVD Maribor po dveh izdanih negativnih strokovnih ocenah končno izdal 

pozitivno. Tovarna dušika je na podlagi rešitev Mihaela Čokla kot projektant 

zagotovila protieksplozijsko varnost linije za proizvodnjo sredstev za odžveplanje 

grodlja. 

 

Kratek povzetek opisa tehnologije proizvodnje sredstva za odžvepljanje grodlja v 

Salonitu Anhovo: V železarstvu se kot sredstvo za odstranjevanje žvepla iz 

surovega železa (grodlja) uporablja mešanica kalcijevega karbida, apnenca in 

drugih dodatkov v različnih razmerjih. Vse surovine (razen magnezija) morajo biti 

zmlete pod 63 μm. 

 

Do nevarnosti eksplozije na liniji za proizvodnjo sredstva za odžveplanje pride 

predvsem zaradi prisotnosti acetilena, ki nastaja ob dostopu vode (zračne vlage) 

do kalcijevega karbida. Dodatno obstaja tudi nevarnost prašnih eksplozij zaradi 

finosti prahu. V notranjosti krogličnega mlina za mletje surovin (in eventualno v 

notranjosti transportnih sistemov) nastopajo energetsko bogate mehanske iskre, ki 

lahko povzročijo eksplozijo. Za preprečitev eksplozije je zato bil uveden sistem 

zaščite s kontrolirano inertizacijo celotnega sistema linije z dušikom (izrinjanje 

kisika z vbrizgavanjem dušika v mlin). Varnost se zagotavlja s stalnim merjenjem 

koncentracije kisika v mlinu in občasnim merjenjem kisika v drugih delih linije 

ter s kontroliranim dodajanjem dušika. Za zmanjšanje posledic eksplozij v najbolj 

kritičnih napravah linije so bile vgrajene eksplozijske membrane. 

 

 

 

Prispevek univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike Mihaela 

Čokla k razvoju stroke: 

 

Mihael Čokl je član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor in s 

svojimi strokovnimi predavanji aktivno sodeluje na seminarjih društva, IVD 

Maribor ter Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Njegovo delo je 

predstavljeno v izboru prispevkov na koncu poročila.  

 

 

Ocena dosežka univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike 

Mihaela Čokla: 
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Mihael Čokl je v Sloveniji znan kot strokovnjak, ki na področju varovanja pred 

električno ali mehansko nevarnostjo tako dolgo išče vse možne vrste tveganj, da 

na koncu lahko z mirno vestjo s predlaganimi rešitvami zagotavlja varno 

obratovanje zapletene tehnologije. Pri svojem delu se mora pogosto spopadati z 

naivnostjo pogumnežev, ki projektirajo ali kupujejo nevarno tehnologijo in 

podcenjujejo tveganja. Mihael Čokl zato velja za načelnega strokovnjaka, ki lahko 

delodajalcem in delavcem zanesljivo svetuje.   

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

Izbor prispevkov Mihaela Čokla k razvoju stroke: 

 

1. predavanje Statična elektrika kot možen vir vžiga eksplozivne atmosfere, 

Zbornik IV. mednarodnega simpozija o varnosti in zdravju pri delu  

Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 19. in 20. 

november 1997; 

2. predavanje Prašne eksplozije, Zbornik seminarja Društva strojnih 

inženirjev in tehnikov Maribor Požarna varnost, 22. februar 2001; 

3. članek Prašne eksplozije, revija Požar, št. 2/2001; 

4. priprava predloga Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in 

obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 

114/2004) (v sodelovanju z Jankom Mercem); 

5. predavanje O nevarnostih električnega toka (in elektrostatičnih 

razelektritev), Seminar za laborante srednjih šol RS v Mariboru, 10. junij 

2005; 

6. predavanje o novem Pravilniku o tehničnih zahtevah za gradnjo in 

obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 

114/2004), Seminar o ADR-predpisih, IVD Maribor, Radenci, 18. junij 

2005; 

7. sodelovanje v dveh delovnih skupinah (ob njem so bili člani prve: mag. 

Milivoj Kotnik, druge: mag. Milan Srna, mag. Boris Ružič, mag. Štefan 

Greif) za pripravo še ne sprejetih sprememb Pravilnika o varstvu pri delu 

pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992);  

8. sodelovanje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo SIST: 

• v tehničnem odboru Varnost strojev TC/VSN je leta 1999 predlagal 

sprejetje standarda EN 60204-1:1999 Safety of machinery - Electrical 

equipment of machines -- Part 1: General requirements (IEC 60204-

1:1997+corrigendum Sep.1998) in bil predsednik delovne skupine za 

prevod standarda SIST EN 60204-1:1999, za katerega pa je od 15. 

aprila 2002 skrbnik SIST/TC SET (Strokovni svet SIST za področja 
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elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij). Do 

izdaje prevoda še ni prišlo, 

• član tehničnega odbora CEN/TC 271 Naprave za obdelavo površin - 

Varnost. Pristojen je za prevajanje naslovov standardov s področja 

lakirnic in (posredne) protieksplozijske zaščite, 

• član TC/EXP Električni aparati za eksplozivne atmosfere. 
 


