Natychmiastowe działania dla minimalizacji szkód
Natychmiastowe działania po pożarach
Z uwzględnieniem wymaganych środków ochrony indywidualnej ŚOI (np. ubranie ochronne kat. III/5+6,
rękawice ochronne „kwasoodporne“, maska do ochrony dróg oddechowych P3 oraz dyrektywy VDS 2357,
przepisów Berufsgenossenschaft DGUV 101-004 (dawniej BGR 128), oraz TRGS 524).

tak

nie

Informacje ogólne
·
Pozostałe gazy odprowadzić do atmosfery (otworzyć okna, drzwi zewnętrzne itp.)
·
Wodę gaśniczą usunąć przez odsysanie, zbieranie, wycieranie itp., głębiej położnych kanałów nie
zapomnieć
·
Obszary niedotknięte zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się sadzy (przegrody, śluzy), np. w
przejściach - drzwi, bramy - położyć wilgotne szmaty lub wycieraczki
·
Usunąć wilgotne przedmioty (izolacje, meble, zasłony itp.)
·
Odessanie luźnych osadów sadzy
Instalacje i urządzenia elektroniczne
·
Nadające się do transportu urządzenia elektroniczne przenieść do pomieszczeń suchych,
niedotkniętych pożarem
·
Względna wilgotność powietrza zmniejszyć jak najszybciej poniżej 40 %, żeby nie dopuścić do rozwoju
korozji, np. ustawić osuszacze powietrza
Maszyny i instalacje techniczne
·
Rozwój korozji na powierzchniach metalicznych maszyn, zapasów i instalacji technicznych wstrzymać
przez nałożenie środków antykorozyjnych (nie stosować do urządzeń elektronicznych)
·
W razie możliwości maszyny obudować i zainstalować osuszacze powietrza do zmniejszenia korozji
Ogólne działania wstępne
·
Obszary zagrożone zawaleniem zabezpieczyć przed wstępem
·
Zabezpieczyć miejsca niebezpieczne przed wstępem osób obcych
·
Zabezpieczyć przed zagrożeniem środowiska przez wyciekające ciecze
·
Zabezpieczyć przed wodą deszczową, która może spowodować szkody ekologiczne przez wymywanie
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono
·
Natychmiast wyłączyć układy elektryczne i elektroniczne, zatrzymać i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem (VDE 0105); także odłączyć ewentualne zasilanie awaryjne z akumulatorów
·
Odłączyć maszyny i instalacje produkcyjne
·
Wyłączyć z użytkowania instalacje wentylacyjne i klimatyzację, układy zasilania gazami i powietrzem
·
Poinformować ubezpieczyciela
·
Udokumentować stan (fotografie, wideo itp.)
·
Nie przeprowadzać żadnych testów funkcjonowania maszyn i urządzeń
Wszystkie czynności zalecane przez POLYGONVATRO powinny zostać wykonane z należytą starannością przesz
odpowiedni fachowy personel. W szczególności podkreślamy, że niewłaściwe odłączenie maszyn lub instalacji od sieci
zasilającej może spowodować szkody następcze.
W przypadkach wątpliwych skontaktować się ze specjalistycznym personelem POLYGONVATRO!
Działania natychmiastowe po zalaniu
·
Jeżeli jeszcze nie wykonano: Wszystkie dotknięte instalacje zasilające mediami koniecznie I
natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem zgodnie z VDE 0105
·
Zasilanie awaryjne (akumulatory, UPS, itp.) także natychmiast odłączyć
·
Wyciągnąć płyty układów scalonych z bateriami podtrzymującymi (pamięć)
·
Dopóki wpływa lub ścieka woda, instalacje zabezpieczyć przykrywając, przez bariery itp.
·
Usunąć media wchłaniające wodę, mokre meble, materiały/zasłony, dywany, kartony, izolacje
itp.
·
Pozostałe ruchomości, ściany, sufity itp. wytrzeć do sucha
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Podłogę odkurzyć lub wytrzeć do sucha, także położone głębiej kanały
Instalacje elektroniczne, maszyny lub części wilgotne przedmuchać sprężonym powietrzem,
ewentualnie wysuszyć ciepłym powietrzem (Uwaga: maksymalna temperatura elektroniki 50 - 60 °C)
W dotkniętych pomieszczeniach ustawić osuszacze powietrza
Maszyny i zapasy: Środek antykorozyjny nanieść na powierzchnie metalowe
Także wysuszyć osobno zmagazynowane części pojedyncze i akcesoria

Działania natychmiastowe po silnym zapyleniu lub po gaszeniu proszkowym
·
Odessanie luźnych osadów pyłów i proszku gaśniczego
·
Urządzenia wrażliwe na pył natychmiast odłączyć, ponieważ zanieczyszczenia o strukturze
krystalicznej może spowodować bardziej intensywne (wysokie) zużycie części ruchomych
·
W miarę możliwości nie używać urządzeń elektronicznych, ponieważ ze względu na słabe
odprowadzanie ciepła mogą one przegrzać się; części ruchome zużywają się szybciej
·
Nie wyciągać bez potrzeby płytek obwodów drukowanych, ponieważ mogą zetrzeć się styki
·
Proszek gaśniczy: Zapewnić suche otoczenie, żeby zapobiec korozji (osuszacze powietrza)
·
Dotknięte maszyny i instalacje ewentualnie obudować i wysuszyć przy użyciu osuszaczy powietrza,
żeby zapobiec reakcjom chemicznym
Środki nadzwyczajne po awarii turbiny wiatrowej: Wyciek oleju / pożar / pęknięcie łopaty wirnika
Park wiatrowy:
Współrzędne:
Typ instalacji:
·
Koordynacja pierwszych działań na miejscu (straż pożarna itp.)
·
Natychmiastowe zebranie substancji zagrażających wodzie lub odpadów, jeśli WTG nie stwarza
zagrożenia z powodu spadających części.
·
Odłączenie uszkodzonej turbiny wiatrowej WTG; ponowne uruchomienie farmy wiatrowej
·
Służba ochrony, 24-godzinna ochrona placu budowy
·
Informacja dla operatora na awaryjny adres e-mailowy o aktualnym statusie, podjętych uzgodnieniach
i dalszych działaniach, które należy podjąć.
·
Niezbędna służba ratunkowa,
Godziny od zgłoszenia szkody do przybycia
·
Biegły geolog / chemik
Instalacja klienta [1] / POLYGONVATRO [2]
Instalacja do mycia obuwia

Agregat prądotwórczy

Ogrodzenie budowlane w m:

Biuro

Kontener: Personel

Służba ochrony

Materiał

Obiekty sanitarne

Zrobimy to dla Ciebie.
Centrala Olpe:
POLYGONVATRO GmbH
Raiffeisenstraße 25, D-57462 Olpe
Tel.: +49(2761)93810, faks: +49(2761)938140
service@polygonvatro.de
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Dane kontaktowe Twojej najbliższej filii
znajdziesz także w Internecie
www.polygonvatro.de
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