O cisterna cu acid sulfuric in pericol sa ia foc

O cisterna care transporta peste 20 de tone de acid sulfuric a fost in pericol sa ia foc ieri de dimineata.
Interventia prompta a pompierilor a oprit declansarea unui dezastru pe DN 1, in zona Apoldu de Sus.
Apelul la 112 a venit in jurul orei 4 de dimineata. "Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Miercurea
Sibiului s-au deplasat cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma si un echipaj SMURD pe DN 1 KM
305 pentru localizarea si stingerea unui inceput de incendiu izbucnit la toba de esapament a unei cisterne.
Din fericire nu au fost victime, incendiul fiind lichidat intr-un minut. Cel mai probabil incendiul a
izbucnit din cauza unei defectiuni tehnice in exploatare la sistemul TURBO, lichidul de ungere (ulei)
patrunzand in toba de esapament. Din cauza temperaturii ridicate, amestecul de ulei, gaze de esapament
si aer s-a autoaprins, producand distrugerea tobei de esapament ", se arata intr-un comunicat de presa al
ISU Sibiu.
Pompierii sibieni au intervenit si miercuri la un alt incendiu izbucnit la deseurile textile amplasate sub
Podul de Piatra, pe strada Malului, in municipiul Sibiu. "in cel mai scurt timp Grupa operativa a ISU
Sibiu impreuna cu ehipajele de pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Sibiu s-au deplasat la
fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o autospeciala de prima interventie si comanda si
o ambulanta SMURD.
Din fericire nu au fost victime, iar in urma interventiei au ars aproximativ 10 kg deseuri textile. Cel mai
probabil incendiul a izbucnit din cauza utilizarii focului deschis in spatii deschise ", se arata in
comunicatul de presa al ISU Sibiu.
Cuvinte cheie: miercurea sibiului apoldu de sus municipiul sibiu smurd sibiul sport ambulanta
miercurea isu sibiu pompieri sibiu prima strada malului autospeciale deseuri textile puma textil lulu
time
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