
Як діяти, якщо розбився ртутний градусник 

 

Зимова пора — це не лише період білосніжного снігу та активних видів 

спорту. На жаль, це ще й час вірусів та хвороб. Багато людей користуються 

ртутними градусниками. 

Ртутний градусник –самий популярний у 

нас медичний вимірювальний прилад. Але 

використовувана в термометрах ртуть – це 

рідкий у звичайних для нас умовах метал, який 

починає випаровуватися при 18 ° С. Якщо 

ртутний градусник розіб’ється, то ртуть, яка 

витекла, розпавшись на безліч крапельок, може 

поширитися по всьому приміщенню. 

Проникнувши в ворс килимів і щілини в підлозі, вона може довгий час 

отруювати повітря в приміщенні. Ртуть здатна накопичуватися в організмі і 

призводити до хронічного отруєння. 

Пропонуємо пригадати, що робити, якщо градусник випадково розбився. 

Адже пари ртуті є небезпечними для здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Якщо у вашому будинку випадково розбився ртутний градусник, то 

потрібно: 

 головне – не панікувати! Адже від вашого спокою і послідовності дій 

залежить здоров’я всієї родини і домашніх улюбленців; 

 відкрити кватирки, вікна, двері, щоб забезпечити максимальний приплив 

свіжого повітря і, по можливості, відтік «забрудненого» парами ртуті; 

 видалити з кімнати усіх людей, особливо хворих і маленьких дітей; 

 зібрати розбитий градусник, склавши його і осколки в пакет, закрити у 

скляну банку з водою кришкою, що загвинчується; 

 максимально зібрати ртуть з підлоги в ту ж банку, для початку це може 

бути міцний поліетиленовий пакет, який зав’язати; 

 провести домашню демеркуризацію (поняття походить від латинської 

назви ртуті – «Mercury»); 

 максимально і на довгий час не менше кількох тижнів обмежити доступ 

людей у цю кімнату, якщо вона прохідна – користуватися нею тільки для 

проходу в інші приміщення; 

 вжити заходів щодо зменшення розносу металевої ртуті в інші кімнати, 

постеливши біля дверей ганчірку або килимок, змочений адсорбуючою 

речовиною, наприклад, розчином марганцівки. 

 



Що не можна робити, якщо розбився градусник: 

 не можна викидати розбитий термометр у сміттєпровід. Випаровані там 

два грами ртуті здатні забруднити шість тисяч кубометрів повітря.  

 не можна підмітати ртуть віником: жорсткі лозини тільки подрібнять 

отруйні кульки в дрібний ртутний пил.  

 не можна збирати ртуть за допомогою пилососа: повітря, що продувається 

полегшує випаровування рідкого металу.  

 ні в якому разі не можна створювати протяг до того, як ви зібрали ртуть, 

інакше блискучі кульки розлетяться по всій кімнаті.  

 не можна спускати ртуть у каналізацію. Вона має властивість осідати в 

каналізаційних трубах. 

 не можна прати одяг і взуття, які контактували з ртуттю, в пральній 
машині. За можливості – цей одяг краще викинути.  

Збір частинок ртуті з розбитого градусника може зайняти кілька годин. З 

метою безпеки й уникнення  отруєння парами ртуті, кожні 10-15 хвилин треба 

робити перерву і виходити на свіже повітря. Після закінчення всіх процедур 

ліквідатору маленької ртутної аварії для профілактики отруєння треба пити 

більше рідини, адже  ртуть виводиться з організму через нирки. 

Ртутні градусники зараз вважаються застарілими – саме через небезпеку 

витоку ртуті з них. Тому краще все-таки придбатие електронний термометр – 

він не представляє небезпеки для людей в квартирі, і наслідки його поломок 

також не представляють ризику. 

Будьте обережнi! 
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