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Azbeszt fogalom bevezetése és hatásai 

Az azbesztek:  

• Szálas megjelenésű szilikát ásványok 

• Jogi definíció: 

• kémiai kritériumok  

  (szerpentin ill. amfibol ásványok) 

• morfológiai paraméterek:  

• átmérő: < 3 µm  

• hossz: > 5 µm 

• hossz/ átmérő aránya > 3 

• Betegségek: azbesztózis, tüdőrák 

• Egészségvédelmi határértékek: 

 Környezeti határérték 0,001 rost/cm3 1 rost/dm3 1000 rost/m3 

Tisztasági határérték 0,01 rost/cm3 10 rost/dm3 10000 rost/m3 

Munkavédelmi határérték 0,1 rost/cm3 100 rost/dm3 100000 rost/m3 

Forrás: Tóth E, Weiszburg T. (2011): Környezeti ásványtan 

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



Célkitűzések 

• Terepbejárásokon a kockázati tényezők 

felmérése, kijelölése 

• Mérések elvégzése a terepen 

• A minták vizsgálata környezeti ásványtani 

módszerekkel 

• Egészségi kockázat megállapítása 

• Rekultivációs javaslatok 



Alkalmazott módszerek 

• Anyagvizsgálat: 

– Röntgen pordiffrakció (XPD) 

– Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM-EDX) 

• Levegőmintavétel AirCon2 levegőmintavevő 

– Kevert cellulóz-észter filter (MCE filter) 

Vizsgálata:  

 fáziskontrasztos mikroszkóp (PCM) 

– Arany filter 

Vizsgálata: 

 pásztázó elektronmikroszkóp (SEM-EDX ) 



krizotil, Korlaće 



Korlaće, Szerbia 

Helyben: alapanyag előállítás 

Máshol: textilipari alkalmazások , 

fékpofa, azbeszthabarcs 

Bányászat: 1945-2006 

Rekultiváció nincs 

habarcs 

Bánya területe: 0,6 km2 , külszíni fejtés 



Korlaće feldolgozó 

1. törés 2. szárítás 3. törés 

4.szitasor 

5. ciklonok 

6. töltőüzem 

Korlaće feldolgozó üzem: 

Extrém poros környezet – 

üzemzárás környékén nem megfelelő takarítás  

Szálak 

szétválasztása: 

száraz módszer 



(1) 

(5) 

(2) 

(3) 
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Vizsgált kockázati tényezők: 

Bányászott nyersanyag 

Meddőhányók 

Feldolgozó üzem 



Korlaće-i azbeszt 

krizotil Mg3[Si2O5(OH)4] 

• szerpentinit kőzet repedéseit tölti ki 

 repedésre merőleges száliránnyal 

 

• szálak maximális hossza 11 mm 

 

• szálak minimális szélessége 0,1 μm  



Korlaće,  

feldolgozóüzem pora 
 

SEM vizsgálatok: 

• por nagyobb része a szerpentinit kőzet 

szemcséiből áll és kisebb részét teszik ki 

azbesztszálak 

• az üzemben a por vastagsága mindenhol 

több cm 

 



Levegő mintavétel 

MCE 

minta 
N (db) 

számolási 

terület 

(mm2) 

levegő 

szívásseb 

(l/perc) 

mérési 

idő (perc) 
V (liter) C (rost/dm3) 

open 

face/ zárt 

kupak 

n (db) helyszín 

K1 25 1,57 15 60 900 6,722 zk 200 feldolgozó 

K2 1,5 1,57 15 60 900 0,403 of 200 lent töltőüzem előtt 

K3 22 1,57 15 25 375 14,197 of 200 feldolgozó 

MCE filter PCE 

fénykép 
AirCon2 levegő 

mintavevő a 

töltőüzem előtt 

Környezeti határérték: 1 rost/dm3 

Tisztasági határérték: 10 rost/dm3 

 

K2 

K1, K3 

Feldolgozóüzem, mintavételi 

helyekkel 

N – rostszám a filteren, V – az átszívott levegő térfogata, c – számított 

koncentráció a levegőben  



Levegő mintavétel 

Au 

minta 
N (db) 

számolási 

terület 

(mm2) 

levegő 

szívásseb 

(l/perc) 

mérési 

idő 

(perc) 

V 

(liter) 

C 

(rost/dm3) 

open 

face/ zárt 

kupak 

helyszín 

kau2 32 0,36 15 60 900 37,5 zk feldolgozóban 

kau3 2 0,36 15 60 900 2,3 zk töltőüzem előtt 

kau4 6 0,36 15 60 900 7,0 of töltőüzem előtt 

Számolási problémák: 

• Gipsz nélkül kau2: 9,4 rost/dm3  
 

• azbesztméretű szilánkok és szálak 

elkülönítése 

 

• kisebb szálak is megszámolhatóak 

a nagyobb nagyítás miatt 

N – rostszám a filteren, V – az átszívott levegő térfogata, c – számított 

koncentráció a levegőben  

Krizotil szál az aranyfilteren Gipsz szemcse az 

aranyfilteren 



Összegzés - Korlaće 

• Krizotil ér:  
• üde krizotil fizikai aprózódása, a szálak érből való kiszabadulása lassú 

 folyamat 

• az erek mennyisége elhanyagolható  

 (szerpentinit kőzettömbök kevesebb, mint 5% krizotil ér) 

• szálak kiszabadulása nem okoz magas szálkoncentrációt a levegőben. 

•Meddőhányók:  
• kiporzástól nem kell tartanunk, nedvesség hatására a szálak 

 összekapaszkodnak. 

• 7,0 rost/dm3 koncentráció, a munkavédelmi határérték alatt  

 =>tartós egészségi kockázattal nem számolunk 

• Veszély: bolygatás, újra felhasználás 

•Feldolgozóüzem: 
• száraz őrlemény, száraz környezet,  szálak kijutására nagyobb valószínűség 

 =>14,2 rost/dm3  koncentráció tisztasági határérték feletti koncentráció 

• Veszély: lebontás, takarítás 



Rekultivációs javaslatok 

• A meddőhányók lejtőinek meredekségét csökkenteni kell + talajtakaró + 

 vízelvezetés => a törmelék erodálódás elkerülésére 

 

• A feldolgozó portalanítása és megszüntetése  (6-7 szintes épület) 

 

• Szállítás alatt vízperemet alkalmazása 

 

• Jól szigetelt sátrak, zónák kiépítése, védőmaszk alkalmazása 

 

• Azbeszttartalmú port összegyűjtése, nem porzó hulladékká alakítása, lerakása  

 

Zidani, Észak-Görögország, azbesztbánya rekultiváció 



krizotil, Stragari 



Stragari 
Bányászat: 1922-1987 

Helyben: azbesztpapír, szigetelőlapok, 

soványítóanyagként alkalmazzák máig. 

Más helyszíneken: fékgyártás, textilipar 

Jelenleg eladás alatt. 

 Bánya területe: 0,4 km2 



Stragari feldolgozás: 

 

nedves módszer  
feldolgozó sor teljesen lebontva 

Régen: azbesztpapír és azbesztlemez gyártás 

Most: használtpapír feldolgozására alkalmas 

Azbesztiszap tározó 

 

• 1954-86 közt üzemelt 

• 2,5 millió tonna meddő 

bányaudvar 



Hegyibőr, Stragari  

 
• fehéres szürke, filces megjelenésű, bolyhos 

kusza szálak  
• bőrszerű darabkákra lehet széttépni 
•  Nem mállik, felülete sima, szálak nehezen 
szabadulhatnak ki.  
• tektonikai okok,hidrotermális átalakulás 

krizotil Mg3[Si2O5(OH)4] 



Antigorit 
• A bánya területén alárendelt 

mennyiségben 

• Nincs jogi definícióban 

• A SE lépeken jól látható módón 

szálasodik 

• Egészségi kockázatot jelent 

Mg3[Si2O5(OH)4] 



Levegőmintavétel 

minta N (db) n (db) 

levegő 

szívásseb. 

(l/perc) 

mérési 

idő (perc) 

V 

(liter) 

C 

(rost/dm3) 

S1 2 200 15 90 1350 0,4 
S2 2 200 15 60 900 0,5 
S3 4 200 15 60 900 1,08 

Környezeti határérték: 1 rost/dm3 

Tisztasági határérték: 10 rost/dm3 

 

S1,S3 

S2 

200 m 



Laborkísérletek 
• A helyszínről hozott meddő kiporzás mechanizmus vizsgálata  
• hipotézis: nedvesség hatására az egymáshoz közeli szálak összekapaszkodnak  
 => csomók nehezebbek => csökkent kiporzás 
• 1. kísérlet:  száraz őrlemény 5 perces bolygatás  
 => újrafelhasználás vagy rekultivációs munkálatok modellezése 
• 2. kísérlet: őrleményre víz permet => csapadék hatása 
• 3. kísérlet: a már megszáradt felszín felett => aggregálódás bemutatása 

minta 
N 

(db) 

számolási 

terület 

(mm2) 

levegő 

szívásseb 

(l/perc) 

mérési 

idő 

(perc) 

V 

(liter) 

C 

(rost/dm3) 

open 

face/ zárt 

kupak 

mérési 

körülmény 

STR_4 4 0,22 15 60 900 7,7 of bolygatás 

STR_5 3 0,22 15 60 900 5,7 of vízpermet 

STR_6 2 0,22 15 60 900 3,8 of száradás után 

• A filteren különálló szálak alig figyelhetőek meg, inkább aggregátumok  
• A számolt szálak mennyisége és a vizsgált terület kicsi => pár szál különbség, más határérték 
kategóriába sorolhatja a területet. 
• Megfelelő : a terepi jelenségek kvalitatív vizsgálatára => filter nagyobb felületű átvizsgálása  
• Nem alkalmas: mennyiségi modellezésre a mérés => túl kicsi volt az azbeszttel borított felület 
 



Összegzés - Stragari 

• Hegyibőr:  kirzotil anyagú, összekapaszkodó 

szálak => nem/nehezen jut a levegőbe 

• Szilánkos törésű antigorit: azbeszt méretű 

szálakra foszlik  => potenciális egészségi kockázat 

(mennyisége alárendelt) 

• Metodikai következtetés: levegőmintáknál  TEM 

ajánlott (antigorit és a krizotilszálak elkülönítésére) 

 

• Meddőhányók : felületükről a szálkiszabadulás 

megtörténik, de a szálkoncentráció alacsony, 

környezeti határérték közelében 



Köszönöm a figyelmet! 

Köszönöm a szakmai támogatást : 
Dr. Tóth Erzsébet (ELTE) 

Dr. Weiszburg Tamás (ELTE) 

Dr. Dódony István (ELTE) 

Bendő Zsolt (ELTE) 

Tóthné Király Judit (ELTE) 

Szakáll Sándor (Miskolc) 

Kristály Ferenc (Miskolc) 

Mádai Ferenc (Miskolc) 

Náray Miklós (OMFI) 

Nada Vasković (Belgrád) 

Maja Milosević (Belgrád) 

Minić Momčilo (Stragari) 

Terzič Radovan (Korlaće) 



Bírálók kérdései 

• 1. Hogyan becsülnéd a levegő szálkoncentráció 

 mérések szálszámolásból adódó hibáját? 
 

 

 

minta 
számolási 

terület (mm2) 
N (db) 

C 

(rost/dm3) 

C 

(rost/dm3) 
N (db) 

A 0,22 3 5,7 7,7 4 

B 0,22 10 19,2 21,1 11 

C 0,22 100 191,9 193,8 101 

• ±1 rost számolási hiba, ±2 rost/dm3  koncentráció eltérést jelent 

• határérték közeli koncentrációknál több területet kell átvizsgálni a 
pontosabb eredményért 



Bírálók kérdései 
• 2. Kis szálkoncentrációjú levegő (környezeti – nem ipari – 

mintavétel) mintázásakor hogyan lehet növelni a mintázás oldaláról, és 

hogyan az értékelés oldaláról az eredmények megbízhatóságát? 

A mintázás során ha lehetőség van rá akkor olyan párhuzamos méréseket kell 

végezni, melyek a lehetőségekhez képest ugyanolyan körülmények között 

és helyszínen történjenek. Így kiküszöbölhető a statisztikus hiba, az 

ismételt mérések csökkentik a bizonytalanságot illetve korrekciók tehetőek 

a tapasztaltak alapján, pl: anyagvételi idő növelése. 

Az értékelés során, az általunk a pásztázó elektronmikroszkópban végzett 

szálszámoláskor a leszámolt terület növelésével csökkenthető a 

bizonytalanság, kiküszöbölhető a vizsgált filteren a szálak 

inhomogenitásából adódó eltérések. 



Bírálók kérdései 

• 3. Összehasonlítva a két, különböző megjelenésű azbeszthez kötődő 
helyszíni levegő mintavételi adatokat, tudunk-e következtetni az eltérő 
megjelenéshez kötődő eltérő kiporzási hajlamra? 

• 4. LEGYEN SZÍVES HASONLÍTSA ÖSSZE A KÉT TÉRSÉGRE KAPOTT MÉRÉSI EREDMÉNYEKET! 

A mérési eredmények összehasonlítása alapján a két bányában a 
meddőhányókon mért koncentrációk közel megegyeznek, mivel mindkét 
meddőhányó ugyanolyan aggregátum képződés indul meg.  

Terepi tapasztalatok alapján az a feltevésünk volt, hogy a klasszikus krizotilt 
tartalmazó Korlaće-i meddőkön több az olyan szál, mely kiporzásra 
hajlamosabb, mint a hegyibőrt tartalmazó meddőkön, ahol sok a 
szétfoszlatlan szál. Ezen hipotézis további mérésekkel és pontosított 
kiértékeléssel jobban vizsgálhatóvá válna. 


