
Hazmat team för farliga ämnen 



Den allmänna situationen

Karaktär:John B arbetar för räddningstjänsten, de har 
två Hazmat team. John är en del av teamet och är 
lagets ledande specialist för upptäckt, identifiering 
och övervakning .

Område: Det finns också ett varierat utbud av lätt, 
medel och tung industri. En blomstrande 
jordbrukssektor ger effekt för jordbrukskemikalier 
(t.ex. bekämpningsmedel, herbicider, gödselmedel) 
och farliga ämnen som stöder livsmedelsindustrin 
(köldmedier, rökmedel).
En liten brand i ett fruktlager kan lätt involvera stora 
mängder köldmedier, bekämpningsmedel och 
gödselmedel om den växer.



Incident 1 - Faten

John är arbetsledare för en kemgrupp 
på fyra personer en tisdag eftermiddag. 
Teamet får ett larm. 
- Trafikolycka på en mindre väg i ett lantligt 

område 
- Räddningstjänsten rycker ut med 

kemresurs till olycksplatsen 
- En lastbil med ett stort antal fat har 

välter och flera är tunnor som läcker.
- Brandmän gör livräddning i larmställ och 

andningsapparater för en nödåtkomst till 
området och räddade föraren.

- Brandmännen och sjukvårdare har dragit 
sig tillbaka.



John och hans kollegor anländer till platsen

Det finns saker som karbamat- och 
organofosfatbekämpningsmedel som är mycket giftiga, 
gödningsmedel som är mycket reaktiva mot vatten eller 
lösningsmedel som är mycket brandfarliga. Värre, denna 
olycka kan vara en cocktail av alla ovanstående.

- Genomför en första vindruta med hjälp av ett 
teleskop 

- Kontrollera lastbilens registrering och kontakta 
företaget för att samla in mer information 

- Varningsskylt orange - vilket är standardpraxis för 
blandad last av farligt gods 

- Det borde finnas fraktpapper och markeringar på de 
enskilda tunnorna, men det finns inget sätt att se det 
från hundratals meter bort 

- Vikten av att ha korrekt dokumentation och märkning 
för transport av farligt gods 



Vad händer egentligen?

- Teammedlemmarna tar på sig andningsapparater 
och kemdräkter

- Allt som laget bär måste vara lätt och lätt att 
använda. Ta med dem: 
- Gasmonitor med en brännbar gasindikator 

och en fotojoniseringsdetektor 
- Digital kamera i en plastpåse 
- Serstech 100-indikator, som är liten och lätt 

- Fotografera fat och etiketter 
- Gassensor indikerar förekomsten av måttliga 

nivåer av brännbar gas eller ånga i det allmänna 
området 

- Få PID-avläsningar på flera hundra delar per miljon 
flyktiga organiska kemikalier 

- Använd Serstech 100-indikatorn på de tre olika 
vätskorna. Det tar bara några sekunder att samla 
in varje spektra 



Insamlad data om ChemDash

- Teamet skickar de spektra de har samlat in till 
ChemDash-programvaran

- John drar upp filerna på sin bärbara dator nästan 
direkt. Han identifierar följande kemikalier:

- Digitala kamerabilder av läckande tunnor

Acetamiprid - ett insektsmedel som ofta används på fruktträd. Lösligt i vatten.
Xylen - en flyktig organisk kemikalie, brandfarlig, som ofta finns i 
motoravfettningsmedel och liknande produkter
Difenocazole - En fungicid.
Metanol - en vanlig alkohol som ibland används som bärare / lösningsmedel för 
difenokazol



Slutsats

- Baserat på Serstech Identifiering kan John dra slutsatsen att de 
andra två produkterna är en motoravfettningsmedel och en 
fungicid.

- Den brännbara gasindikatorn och PID-avläsningarna 
överensstämmer med närvaron av xylen och metanol.

- Ingen av dessa kemikalier kommer att utgöra en allvarlig fara 
och inte heller kräva en allvarlig isolerings- eller skyddsåtgärd.

- De kan nu påbörja en plan för att säkert hantera produkterna 
och hantera det farliga godset tills sanering påbörjas.


