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1. Bevezetés, célkitűzés 

- azbeszt természetes ásvány- természeti környezetünk része 

- természetes azbeszt-előfordulásokra, helyi kitermelő és feldolgozó üzemekre 

kevés figyelem irányul 

 

 

- Dobsina (Szlovákia) - Magyarországhoz közeli természetes azbeszt-

előfordulás és külszíni fejtéses bánya vizsgálata (jelenlegi állapot, azbesztszálak 

potenciális terjedése, lehetséges egészségi kockázat) 

-XIX-XX. század- azbesztek széleskörű 

alkalmazása iparban, mindennapi életben 

- potenciális egészségkárosító hatás 

- csökkenő felhasználás, szabályozások, épített 

környezetből eltávolítás (jelentős pénzráfordítás) 



2. Azbeszt- definíció, egészségügyi hatás, felhasználás 

Azbeszt: 

- ásvány- természetes kristályos vegyület 

- jogi meghatározásuk:  

1. anyagi minőség (ásványtani kritérium) 

  - szerpentin csoport, amfibol csoport 

2. méret (morfológiai/alaki kritérium) 

 - hosszúság: legalább 5 µm, szélesség: legfeljebb 3 µm 

 - hosszúság/szélesség arány nagyobb mint 3:1 

- krizotil, krokidolit (riebeckit), amozit (grunerit), antofillit, tremolit, aktinolit 

 

- egészségi hatás (expozíció ideje): azbesztózis, tüdőrák, mezotelióma, (bélrák) 

- felhasználás: 

- előnyös tulajdonságok: hajlékonyság, 

ellenállóság, hő- és hangszigetelés 

- tűzvédelemben, azbesztpapír, -pala, 

csővezetékek, fékbetétek 



3. A dobsinai azbesztbánya- terület leírása, a bányászat 

története 

- Szepes-Gömöri érchegységben, Rozsnyó 

hegységben 

- szerpentinitesedett bázisos-ultrabázisos 

magmatitok repedéseiben- azbeszt 

- Dobsina- krizotilazbeszt: Mg3[Si2O5](OH)4 

- bánya nyitása: 1923 

- bányabezárás: 1998 

- településtől 100-200 méternyire 

- fő termék: azbesztpapír (helyben 

állították elő) 

 

- bányabezárást követően nem történt 

rekultiváció 



- a területen feldolgozatlan, osztályozatlan 

kőzettörmelék, és feldolgozás után visszatöltött 

meddő őrlemény (2-3% azbeszttartalmú) 

abc-minerals.com 

4. A bánya és környezetének jelenlegi állapota I. 



- a lefolyó csapadékvíz mély völgyeket formáz 

- azbesztszálakat szállít magával, melyek 

fennakadhatnak a növényzeten 

- szintek alján lelassuló csapadékvíz által lerakott 

szálak több milliméter vastag szálszövedékekké 

állnak össze- azbesztsár 

- esővizek egy tóban gyűlnek össze 

4. A bánya és környezetének jelenlegi állapota II. 



5. Elvégzett mintavételezések 

1. Szilárd minták 

- őrlemény, azbeszt szálköteg, azbesztsár, üledékes kéreg, siló őrleménye 

2. Levegő minták (AirCon2, 500 liter) 

- bányaudvarban (arany/MCE filter), laborban (mesterséges bolygatás, 

száraz/nedves őrlemény, arany filter) 



6. Elvégzett vizsgálatok 

A minta típusa A minták megnevezése Elvégzett vizsgálatok 

szilárd szabad azbeszt szálkötegek sztereomikroszkóp, XPD 

azbesztsár sztereomikroszkóp, XPD, SEM 

üledékes kéreg sztereomikroszkóp, XPD, SEM 

tároló siló alatti őrlemény sztereomikroszkóp, XPD, SEM 

tároló siló őrleménye sztereomikroszkóp, XPD, SEM 

levegő Au-filter, bányaudvar SEM 

MCE-filter, bányaudvar PCM, szálszámlálás 

Au-filter, labor, száraz SEM, szálszámlálás 

Au-filter, labor, nedves SEM, szálszámlálás 

- XPD: mintákban található ásványfázisok azonosítására 

- SEM: minták geometriája, elemi összetétele, szálszámlálás 

- PCM: levegőminta filter szálszámlálás 



7. Vizsgálati eredmények I. 

Szilárd minták 

 

- azbeszt szálköteg: foszló, szétnyíló krizotil szálak 

 

- azbesztsár: sárgás mátrix, szélén kilógó, 

foszladozó azbesztszálak (kevés illit, klorit, talk, 

kvarc) 

azbesztsár  (SEM-SE) 

azbesztsár  (SEM-SE) 



7. Vizsgálati eredmények II. 

Szilárd minták 

 

- üledékes kéreg: három rétegű, szál-gazdag, kőzettörmelékes, foszladozó-

leváló azbesztszálak, (azbesztsár cementálódott változata) 

 

- siló őrleménye: homogén méretű, lekerekített őrleményszemcsék, foszladozó 

azbesztszálak, apró fekete szemcsék 

üledékes kéreg  (SEM-SE) siló alatti őrlemény (SEM-SE) siló őrleménye  (SEM-SE) 



7. Vizsgálati eredmények III. 

Levegő minták 

 

- bányaudvar, Au-filter: nincs önálló azbesztszál, csak összetapadt 

aggregátumok, ±1 szál hiba a megfigyelésnél- kimutatási határ: 3,88 szál/dm3 

 

- bányaudvar, MCE-filter: 5,5 szál a filteren, szálkoncentráció: 2,66 szál/dm3 

Határérték 

típusa 

Határérték 

[rost/m3] 

Határérték 

[rost/dm3] 

Határérték 

[rost/cm3] 

Környezeti ~ 1000 1 0,001 

Tisztasági ~ 10 000 10 0,01 

Munkavédelmi ~ 100 000 100 0,1 

4/2011. (I. 14.) VM és 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletek 



7. Vizsgálati eredmények IV. 

Levegő minták 

 

- labor, száraz őrlemény, Au-filter: filter erősen szennyezett 

őrlemény-szemcsével és azbesztszállal, szálkoncentráció: 

182,5 szál/dm3 

 

- labor, nedves őrlemény, Au-filter: filter közepesen 

szennyezett, szálkoncentráció: 62,1 szál/dm3 

Határérték 

típusa 

Határérték 

[rost/m3] 

Határérték 

[rost/dm3] 

Határérték 

[rost/cm3] 

Környezeti ~ 1000 1 0,001 

Tisztasági ~ 10 000 10 0,01 

Munkavédelmi ~ 100 000 100 0,1 

4/2011. (I. 14.) VM és 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletek 

száraz őrlemény (SEM-SE) 

nedves őrlemény (SEM-SE) 

száraz őrlemény- részlet (SEM-SE) 



8. Lehetséges területhasznosítási beruházások 

- megvalósult: napelemek telepítése a bánya területének ~20%-án (2010) 

 

- tervezett: MgCl2, SiO2, szilikagél gyártás meddőhányó anyagából 

 

- lehetséges: CO2 elnyeletése az őrleményben: 

 
Mg3Si2O5(OH)4 + 3CO2 = 3MgCO3 + 2SiO2 + 2H2O 



8. Összegzés, következtetések 

A terület bejárása, és a minták vizsgálata után a következőket állapíthatjuk meg: 

 

- bánya területén sok őrlemény- beerdősült meddőhányó nem jelent kockázatot 

- azbeszt szálkötegek, azbesztsár csak száradás, és bolygatás esetén kockázatos 

- üledékes kéreg csak erős mechanikai hatás esetén (széttöredezés) jelenthet 

kockázatot 

- tároló siló őrleménye a siló felszámolása esetén komoly kockázat 

- terepi levegőmérések során enyhe határérték-átlépés 

- labor, száraz őrlemény levegőmérése során komoly határérték-átlépés 

 

- területrendezés, hasznosítás során jelentős porszennyezés (anyagmozgatás, 

munkagépek miatt) 

 

- tervezett beruházások rövidtávon kockázatot jelentenek (por és azbesztszál 

kikerülése a levegőbe) – minimálisra kell csökkenteni a munkálatok során 

- de hosszútávon előnyösek (őrlemény és szálak megkötése, meddőanyag 

hasznosítása) 
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Kérdések 

1. Legyen szíves részletesen kifejteni, hogy hogyan sikerült biztosítani, hogy a talajból 

a mintavétel reprezentatív legyen! 

 

- a mintázott őrlemény azonos technológiával történő feldolgozás során keletkezett, 

nem várható anyagváltozékonyság 

- két szintről, eltérő helyről, nagy mennyiségű anyagot (12-12 kg) mintáztunk meg 

 

 

2. A dobsinai helyszíni levegő minták tekintetében a SEM+EDX vagy a 

fáziskontrasztos mikroszkópos értékelés eredményeit tartod megbízhatóbbnak? Az 

értelmezéshez gondold végig a kapott eredményeket számszerűen is! 

 

- a SEM-EDX esetén az általunk megállapított kimutatási határ: 3,88 szál/dm3, illetve a 

leszámolt terület a filter területének mindössze 0,05%-a 

- a PCM esetén mért érték: 2,66 szál/dm3 



3. A helyi klíma vajon segíti vagy gátolja a szálak levegőbe jutását? (Vesd össze a 

görögországi bányahelyszínnel is!) 

 

- a dobsinai helyi klíma csapadékos, kissé szeles, hűvös- gátolja a szálak levegőbe 

jutását (nedvesség miatt összetapadó szálak és őrlemény) 

- görögországi bánya esetén száraz, szeles környezet- sokkal inkább kedvez a 

kiporzásnak 

 

 

4. Becsülhető-e valamiképp az esővíz szálkoncentráló hatásának („azbesztsár” 

képződés) sebessége? 

 

- szorosan összefügg a csapadék mennyiségével (csapadékosabb idő- több lemosódó 

azbesztszál) 

- becslése: nyári szárazság után egy tetszőleges teraszon elkeríteni egy azbesztsaras 

területet, megjelölni, felszedni tejesen az azbesztsarat, majd a tavaszi hóolvadás után 

visszamenni, és megfigyelni az elkerített részen a keletkezett azbesztsár mennyiségét 

Kérdések 


