
«Аміак. Правила поведінки при НС» 

 Аміак широко використовується в промисловості та в разі його витоку – становить загрозу життю та 
здоров’ю людини. У газоподібному стані легший за повітря, але може перебувати і в  рідкому стані. 
 

Як розпізнати? 

 Безбарвний газ з різким задушливим запахом нашатирного спирту, майже у два рази 

легший за повітря та добре розчиняється у воді.  

 Перевозять у зрідженому стані під тиском, при потраплянні в атмосферу «димить» - 

утворюється хмара сірого кольору. 

 Випари аміаку високо піднімаються у повітрі, розсіюються та не накопичуються в 

низинах. При підвищеній вологості розносяться над поверхнею землі. 

 80% аміаку використовуються в сільському господарстві у якості добрива, майже 20% - 

в охолоджувальних пристроях та холодильних установках.  

 

Заходи безпеки! 

 Одягніть пов’язку змочену слабким 5% розчином лимонної або оцтової кислоти. 

 Не користуйтесь відкритим вогнем. 

 Проведіть герметизацію приміщення: зачиніть вікна та двері. 

 Вимкніть всі прилади, системи обігріву та охолодження, перекрийте газ. 

 Рухайтеся перпендикулярно напрямку вітру низинами, уникаючи пагорбів та інших 

підвищень місцевості. 

Симптоми отруєння (виникають практично відразу)! 

 Сльозотеча, нежить, підвищене слиновиділення. 

 Першіння та біль у горлі, напади сухого кашлю, осиплість голосу. 

 Диспепсичні розлади (біль у животі, нудота, блювання, печія). 

 Розлад дихання і кровообігу, набряк легенів або пневмонія. 

 При потраплянні на шкіру можливий опік. 

 При ураженні очей можлива втрата зору. 

 Віддалені наслідки: тремор кінцівок, дезорієнтація, зменшення чутливості, 

запаморочення, послаблення зору та слуху. 

Домедична допомога. 

 При можливості, організуйте виклик швидкої медичної допомоги.  

 Вийдіть на свіже повітря, зберігайте тепло та спокій. 

 Випийте тепле молоко з харчовою содою та знеболюючі засоби. 

  Шкіру промийте проточною водою та накладіть примочки 5% розчину лимонної, 

оцтової або борної кислоти. 

 Очі промийте проточною водою та закапайте розчином лідокаїну, а повіки змастіть 

вазеліном чи оливковою олією та накладіть ватно-марлеву пов’язку. 

 Рот, ніс, горло промивайте 5% розчином  лимонної кислоти впродовж 15 хвилин. 
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