
asbestos (görög) = kiolthatatlan

amiantos (görög) = tiszta, 
szennyezetlen, beszennyezhetetlen

Azbeszt: csodálni-, avagy félnivaló?

Weiszburg Tamás, ELTE Ásványtani Tanszék
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1. Az azbeszt definíciója (ásványtan + morfológia)

2. Az azbeszt hasznos tulajdonságai és (egykori) 
alkalmazási területei, jelenéléte az épített 
környezetünkben

3. Az azbeszt egészségkárosító hatása

4. Az azbesztet helyettesítő anyagok

5. Esettanulmányok: bányaterület rekultiváció, 
azbeszttartalmú útalap veszélyessége



1. Az azbeszt definíciója

Az azbeszt (angolul „asbestos”) szó elsősorban ipari fogalom, 
azon szálas megjelenésű, hosszirányban szinte a végtelenségig
hasítható szilikátásványok – többnyire krizotil és amfibol –
gyűjtőneve, amelyeket hajlékonyságuk, sav- és hőállóságuk, jó
hang- és hőszigetelő tulajdonságaik, jó húzószilárdságuk, felületi
megkötőképességük, stb. miatt valaha is ipari méretben
hasznosítottak. 

Szőhető-fonható, éghetetlen ásványok!

Korabeli felhasználás (már i.e. több ezer évvel):
•kanóc 
•asztalterítő (a koszos  terítőből a morzsa kiég!)
• hamvasztási lepel (a halott és a hamvasztáshoz használt fa 
hamvai nem keverednek)



1. Az azbeszt definíciója – a. Morfológiai kritérium

Azbesztszálnak minősül
az a részecske, amelynek:
• hossza (L) > 5 µm
•átmérője (D) < 3 µm
• L / D > 3 
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L = 3 x DL > 3 x D
L > 5 µm
D < 3 µm

0

0

Azbesztszálnak minősülő részecske méretei a  83/477/EEC irányelv alapján: 
Szálhosszúság (L) a szálátmérő (D) függvényében



1. Az azbeszt definíciója – b. Ásványtani kritérium
A 80/110/EEC irányelv alapján azbesztnek minősített ásványok

Név kémiai összetétel kereskedelmi név

krizotil Mg3[Si2O5(OH)4] fehér azbeszt

aktinolit Ca2(Mg,Fe2+)5[Si8O22(OH)2] aktinolit azbeszt

antofillit (Mg, Fe2+)7[Si8O22(OH)2] antofillit azbeszt

grünerit (Fe2+,Mg)7[Si8O22(OH)2] amozit, barna azbeszt

riebeckit Na2Fe3+
2(Fe2+,Mg)3[Si8O22(OH)2] krokidolit, kék azbeszt

tremolit Ca2Mg5[Si8O22(OH)2] tremolit azbeszt



1. Az azbeszt definíciója – b. Ásványtani kritérium
A 80/110/EEC irányelv alapján azbesztnek minősített ásványok

Név kémiai összetétel kereskedelmi név

krizotil Mg3[Si2O5(OH)4] fehér azbeszt

aktinolit Ca2(Mg,Fe2+)5[Si8O22(OH)2] aktinolit azbeszt

antofillit (Mg, Fe2+)7[Si8O22(OH)2] antofillit azbeszt

grünerit (Fe2+,Mg)7[Si8O22(OH)2] amozit, barna azbeszt

riebeckit Na2Fe3+
2(Fe2+,Mg)3[Si8O22(OH)2] krokidolit, kék azbeszt

tremolit Ca2Mg5[Si8O22(OH)2] tremolit azbeszt Szálas (=azbeszt)
krizotil, USA

Szálas (=azbeszt 
megjelenésű)
tremolit, Kanada

Nem szálas 
tremolit, USA

szerpentin

Szálas (=azbeszt 
megjelenésű)
grünerit, Dél-Afrika

Szálas (=azbeszt 
megjelenésű)
riebeckit, Bolívia

amfibol

AMOSIT: Asbestos Mines of South Africa („amozit”, barna azbeszt)



Amfibolok (szalagszilikátok) szerkezete: AB2C5T8O22(OH)2

A kettős tetraéderszalag adja a szálas megjelenés 
szerkezeti alapját



Szerpentin alapszerkezet: Mg3Si2O5(OH)4 (rétegszilikát)

T

O

T

Ooktaéderes réteg > 
tetraéderes réteg

torzuló szerkezet

A feltekeredő TO rétegek (= csövek) teszik lehetővé a
szálas megjelenést



2. Az azbeszt hasznos tulajdonságai és (egykori) alkalmazási területei, 
jelenéléte az épített környezetünkben

Két alapvető alkalmazás

Azbesztcement: 5-10% 
azbeszt, cementbe 
ágyazva

• sík- ill. hullámpala

• vízvezetékcső

Szórt / kis kötőanyag-tartalmú 
azbeszt: 80-95% azbeszt, némi 
kötőanyaggal

• szórt azbeszt szigetelés
• azbesztháló (laborfelszerelés)
• azbesztlap (kályhák, radiátorok, 
kazánok környezetében)
• fékpofa



Szórt / kis kötőanyag-
tartalmú azbeszt: 80-95% 
azbeszt, némi kötőanyaggal

Azbesztcement: 5-10% 
azbeszt, cementbe ágyazva

(krizotiltartalmút 
Magyarországon 2005-ig 
állítottak elő, Nyergesújfalu 
- pala, Selyp – cső)

Régi autófékpofák 
(jól elnyelik a 
súrlódási hőt)

Vízvezetékcső, elszívócső

hullámpala

Szórt cső- ill. falszigetelés - (1970-1985 
közt nagy mennyiségű felhasználás)



3. Az azbeszt egészségkárosító hatása
Azbesztszálak bejutása a 
szervezetbe:

Jól, szinte a végtelenségig 
hasítható
szálak => 

aprózódás, porok alkotórésze

=> belélegezhető, lenyelhető



porszemcse (bármilyen): idegen test a tüdőben, védekező 
mechanizmust vált ki, gyulladásos állapotot hoz létre

expozíció: kitettség

expozíciós idő: az az időtartam, 
amíg a szervezetbe azbeszt 
juthat be a környezetből

Az azbeszthez kötődő 
betegségeket az 1970-es évektől
figyelték meg, azbesztbányász / 
azbesztfeldolgozó munkásoknál, 
akik évtizedeken át, nagy 
koncentrációjú szálterhelésnek
voltak kitéve.



3. Az azbeszt egészségkárosító hatása – máig 
ellentmondásos adatok

szerpentinazbeszt: 1–12 hónap alatt oldódik a tüdőben, 
keresztben aprózódik

amfibolazbeszt: nem oldódik a tüdőben, csak hasad

Szemcseméret jelentősége: falósejtek mérete: 8–12 µm, 
nagy szemcsét csak részben kebelezi be.

5 µm

A szervezet védekezési 
mechanizmusa az idegen 
testtel szemben: elkülönítés, 
vas-fehérje komplex 
bevonat kialakítása a 
szemcsén

„asbestos body”: vas-fehérje kéreggel bevont azbesztszál, alveoláris falósejtekkel



Milyen formában lehet ránk veszélyes az azbeszt?

Európai irányelvek:
•1983 óta tilos a kékazbeszt felhasználása
•1985-től korlátozták a többi azbesztfajta alkalmazását
•1991-től tilos az összes amfibolazbeszt alkalmazása
•1999-től tilos a krizotil alkalmazása (2005-ig kellett az 
irányelveknek megfelelő törvényeket a tagországoknak 
megalkotni)

Magyarország:
•1992-től tilos a kékazbeszt alkalmazása
•2005-től tilos a krizotil alkalmazása

Ma már nem építik be / használják fel, 
tehát csak a meglevő beépített azbeszt 

lehet veszélyes !

Azbesztre figyelmeztető nemzetközi jelzések



Milyen formában lehet ránk veszélyes az azbeszt?

Megengedett azbesztszál koncentráció 
határértéke levegőben: 0,3 szál / cm3

(általános munkavédelmi előírás, 508/2002)

1. Szórt / kis kötőanyag-tartalmú 
azbeszt => a szálak könnyen 
kiszabadulhatnak => Eltávolítandó!
=> Veszélyes hulladék!
www.azbesztmentes.hu: Magyar 
Azbesztmentesítők Szövetsége

Azbesztmentesítők 
védőöltözetben

2. Azbesztcement: 5-10% 
azbeszt, cementbe ágyazva => a 
szálak nem / nehezen szabadulnak 
ki => veszélytelen a környezetre

Azbesztre figyelmeztető nemzetközi jelzések

http://www.azbesztmentes.hu/


Azbesztgyanú: mit tegyek, ha úgy tűnik, hogy
egészségre káros formában van beépítve az azbeszt

környezetemben?

1. Szakhatóság értesítése, felmérés :
Azbeszt jelenlétének és veszélyességének felmérése
levegő rostkoncentrációjának meghatározása

2. Szükség esetén azbeszttartalmú anyag (elsősorban a 
szórt szigetelések) eltávolítása, cseréje

www.azbesztmentes.hu: Magyar 
Azbesztmentesítők Szövetsége

http://www.azbesztmentes.hu/


4. Helyettesítő anyagok

Követelmények: feleljen meg a feladatnak, ne károsítsa a 
környezetet, előállítása ne legyen túl drága

1. Természetes és mesterséges ásványi szálak: 
wollastonit, szepiolit, kőzetgyapot, üvegszál

2. Szintetikus szerves szálak: polipropilén (PP), 
polietilén (PE), polivinilalkohol (PVA) stb. anyagúak

3. Természetes szerves szál: cellulóz



5. Esettanulmány 1.: Azbesztprobléma Magyarországon

• Egy dunántúli városban 2006-ban zúzalékkővel fedtek 
le utakat

• Rövidesen (2 hét) az egyik lakó macskája megdöglött
• Felmerült, hogy a kőanyag egészségre veszélyes lehet
• A tömeges anyag vizsgálata (XPD) az egyik azbesztként 

is megjelenő ásványcsoport (szerpentin) nagy 
mennyiségű (40 %) jelenlétét mutatta ki  lakossági 
hisztéria



Jellemző minták a vizsgált útalapból

Változatos alakú, de nem 
azbeszt formájú 
ásványszemcsék



Jellemző minták a 
vizsgált útalapból 2.

Változatos alakú sványszemcsék, 
köztük azbeszt formájúak is

• a használt kőanyag a legtöbb 
utcában nem tartalmaz azbesztet

• ahol tartalmaz (egy utca), ott is 
csak alárendelten

• a képeket a jegyző és a 
(„szakértők” iránt bizalmatlan) 
lakosság képviselői is 
megértették, a vizsgálat 
eredményét elfogadták

• nem került sor a teljes útalap 
cseréjére (egy kiporzás elleni 
fedőréteget tettek rá)



Esettanulmány 2.: Azbesztbánya 
rekultiváció Cipruson

Amiantos, Troodos 
hegység, Ciprus:
Átalakult óceáni 
aljzat (ofiolit) a 

felszínen, 
harzburgit 

(bázisos mélységi 
kőzet) 

repedéseiben 
szerpentin, akár 2 

cm hosszú 
krizotilszálak



Esettanulmány 2.: Azbesztbánya rekultiváció Cipruson
A bánya 1904-1980 
közt működött, 
kezdetben kézi 
fejtéssel (30-as 
években 10 000 
munkás!), majd 
gépesítve.



Mára hatalmas tömegű, azbesztet még tartalmazó kőzetből álló törmelék 
(„meddő”) tölti fel a völgyet. Az egyetlen kockázatot az azbeszt jelenti: 
talajtakaró kiképzésével, fásítással kívánják az azbesztszálak további 
környezetbe (levegőbe) jutását megakadályozni.










	
	
	
	

