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Опасности при злоупотреба с технически газове 

 

 

„Асоциацията на производителите и дистрибуторите на технически газове в България” 

(БИГА) би желала да запознае обществеността и, особено медиите, с опасностите, 

свързани със „забавленията” с технически и медицински газове. 

 

 

В интернет има видео клипове и статии за газове, представящи ги като „безобидно забавни” и 

дори, в случая с вдишване на азотен оксид, като нещо, което е „готино” да опиташ. БИГА остро 

осъжда такива действия и предавания. 

Членовете на БИГА обръщат особено внимание на необходимостта, да се запознават 

клиентите с безопасна употреба на продуктите, за да се гарантира, че потребителите 

осъзнават опасностите, на които могат да се натъкнат, и че опитите им няма да ни изненадват 

неприятно. . 

 

Хелий  / газ за балони 

 

Хелият е много лек, инертен газ, не е токсичен, но може да е смъртоносен, ако измести 

кислорода. Смешно е да направиш хелиевия трик с писклив глас, но далеч не е забавно, когато 

при това умират хора, често деца. Няколко вдишвания на хелий са достатъчни човек да  

изпадне в безсъзнание и да умре. 

Опасността трябва да се осъзнае специално от младежите и  БИГА настоява към  всеки балон с 

хелий и към всяка бутилка с хелий за балони, доставени на широката общественост, да се 

прикрепва предупреждение за опасност за онези, които не могат да прочетат всички 

подробности, вписани в информационните листове за безопасност. 

 

Серен хексафлуорид (SF6) 

 

Този газ също е инертен и не е токсичен, но е много по-тежък от въздуха и има обратен на 

хелия ефект – гласът става много дълбок. Този газ е дори по-опасен от хелия. Докато има 

вероятност лекият хелий, да излезе от белите дробове по естествен път, ако пострадалият е 
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изправен и диша чист въздух, SF6 е толкова тежък, че е много по-трудно да напусне белите 

дробове. Както при хелия, няколко вдишвания могат да са с летален изход. 

 

Двуазотен оксид (N2O), райски газ 

 

Вдишването на двуазотен оксид заради упойващия му ефект за развлечение, определено не е 

смешно. Като при много други форми на наркотична зависимост, се стига до 

пристрастеност, извършване на  престъпления, за да се задоволява вредният навик и 

има опасност от задушаване и смърт . Мислете за райския газ по същия начин, като за 

дишането на лепило. Дори и при първата експозиция сериозно се нарушава способността за 

възприемане и преценка, с всички рискове, свързани със състоянието на злоупотреба с 

наркотични вещества. 

Внимание  – вдишването на газа може да причини незабавно задушаване  

 

Като анестезиращ газ, N2O е медицински продукт и е незаконно да се доставя на други, освен на 

квалифициран медицински персонал. Други немедицински приложения на N2O са:  увеличаване 

мощността на състезателни автомобили и изтласкване на сметаната от спрейове за бита 

сметана. 

Добросъвестните  потребители на диазотен оксид в промишления, хранителния и медицински 

сектори трябва да са много бдителни и да следят както запасите от диазотен оксид, така и 

персонала и други лица, които могат да го присвоят за собствена употреба или за препродажба. 

 

Крио-готварство и превръщане на пластични неща в трошливи при използване на 

течни криогенни продукти 

 

Може би е интересно да се види как свежо цвете се разтрошава след  потапяне в течен азот, но 

няма да е толкова интересно, ако по време на процеса получите тежки рани по ръцете или 

очите. 

БИГА е особено разтревожена от идеите на някои готвачи от телевизионни предавания да 

използват течен азот, например за приготвянето на сладолед. За щастие широката 

общественост няма достъп до течен азот, но възразяваме срещу опитите да се използва течен 

азот в домашни условия. 



 
 

 

 
 
“Асоциация на Производителите и      
Дистрибуторите на Индустриални                   
Газове в България “                   
Гр. София, район Искър      
Бул. Димитър Пешев 3А 
(в офис на Месер Б-я) 
Тел: 02/ 8073232/Факс: 02/8073211 
Е-mail:Stefan.stanchev@messer.bg 
                                                                                                                                   

 
 
БУЛСТАТ: 175104117      
Банка: MKB Unionbank     
IBAN BGN: BG51CBUN91951000299956  
IBAN EUR: BG61CBUN91951040299957                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
Президент: 
Стефан Станчев 
Вице-Президент: 
Франческо Джорджио 

 

 

Освен тежки изгаряния, стават и много сериозни злополуки, причинени от хора, 

опитващи да съхраняват криогенни течности в неподходящи съдове като термоси, 

които експлодират 

 

Твърд въглероден диоксид (CO2), сух лед 

 

Да поставиш пелети сух лед (твърд CO2) в нечие питие може да изглежда впечатляващо, но има 

опасност пелетата сух лед да бъде погълната и да причини тежки, потенциално 

смъртоносни криогенни изгаряния. 

Употребата на сух лед може да причини задушаване, ако се използва в затворено 

пространство, или изгаряне, ако има пряк контакт с кожата. В радио шоу участниците 

бяха поканени да опитат колко могат да издържат седнали върху блок сух лед. Тази 

глупост доведе до изгаряния трета степен и необходимост от присаждане на кожа! 

 

Сценични ефекти – мъгла 

 

От БИГА са много разтревожени и от наскоро разработени системи за покриване пода на 

дансинга в нощни клубове с гъста мъгла чрез изпускане на течен азот или течен въглероден 

диоксид. 

И в този случай има значителен риск от задушаване и криогенни изгаряния, а използването на 

такива системи може да наруши разпоредбите за затворените пространства 

 

Инертни газове в затворени пространства 

 

С изключение на кислорода и въздуха, всеки вдишан съзнателно или изпуснат неволно в 

затворено пространство газ (например подземно заведение), може да причини смърт 

чрез задушаване. 

Бутилките за сгъстени или втечнени газове съдържат огромен обем газ, който, веднъж 

изпуснат, е повече от достатъчен да измести кислорода, дори в просторни помещения. 

Повечето инертни газове нямат мирис или вкус и пострадалите просто изпадат в безсъзнание 

без предупреждение. Има многобройни тъжни примери за колеги, които влизат в затворени 
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пространства с цел да спасят пострадали от задушаване, и също стават жертви.  

 

Използване на газ под налягане за задвижване на предмети 

 

Има многобройни примери за злоупотреба с налягането в бутилки за промишлени газове, 

отразени по телевизията като страхотно забавление – например да се избие с чук вентила 

на бутилка със сгъстен CO2 или азот, за да полети тя във въздуха, или същото при бутилка, 

предварително закрепена за импровизирано „превозно средство” (пазарска количка, карт и 

др.)! 

Но хората слабо разбират опасностите при внезапно изпускане на газ по този начин. 

Налягането само в една автомобилна гума може да е достатъчно да причини смърт , а 

бутилките за промишлени газове съдържат обикновено сто пъти по-голямо налягане. 

Щом освободеното налягане е в състояние да накара бутилка с тегло над 80 kg 

да полети, последиците може да са потресаващи! 

 

Резюме 

 

Промишлените газове имат широка употреба в много сектори на промишлеността и са безценни 

при правилна употреба. Но неквалифицирани лица, особено младежи, не бива да се работят с 

газови бутилки без да са надлежно обучени. Застраховка не се изплаща в случаи на 

безразсъдно поведение като отразените в настоящата брошура. 

Медиите трябва да се придържат към своите етични кодекси и да престанат да представят 

боравенето с бутилки за промишлени газове по безотговорен начин. 

 


