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Az antimon fontosabb tulajdonságaiAz antimon fontosabb tulajdonságai

o FélfémFélfém
o Tulajdonságait tekintve leginkább az Tulajdonságait tekintve leginkább az 

arzénhoz hasonlít.  arzénhoz hasonlít.  
o Oxidációs állapot: +3, +5, -3, 0Oxidációs állapot: +3, +5, -3, 0
o Kötés típusok: kovalens kötés Kötés típusok: kovalens kötés 
                                                      koordinatív kötéskoordinatív kötés



    

Jelentősebb vegyületeiJelentősebb vegyületei

o Oxidok: SbOxidok: Sb22OO33, Sb, Sb22OO44, Sb, Sb22OO55

o Szulfidok: SbSzulfidok: Sb22SS33

o Halogenidek: Cl-ral, I-dal, Br-mal és F-ral Halogenidek: Cl-ral, I-dal, Br-mal és F-ral 
is reakcióba lép → tri-, pentahalogenidis reakcióba lép → tri-, pentahalogenid

o Hibrid: SbHHibrid: SbH33

o AntimonidokAntimonidok



    

ElőfordulásaElőfordulása

Több, mint száz Több, mint száz 
ásványa ismert.ásványa ismert.

Legismertebb: Legismertebb: 
antimonit (Sbantimonit (Sb22SS33))

Földkéregben: 0,2 ─ Földkéregben: 0,2 ─ 
0,4 mg/kg 0,4 mg/kg 

  



    

Antropogén antimonAntropogén antimon
o Adatok: jégmagminták és tőzegmintákAdatok: jégmagminták és tőzegminták
→ → cc. emelkedés, majd csökkenés XIX-XX. sz-bancc. emelkedés, majd csökkenés XIX-XX. sz-ban
Természetes eredetű Sb elhanyagolható → Sb/ScTermészetes eredetű Sb elhanyagolható → Sb/Sc
o Éves Sb kibocsátás: 142000 t/évÉves Sb kibocsátás: 142000 t/év



    

o Más fémek helyettesítésére, ötvözetekbenMás fémek helyettesítésére, ötvözetekben
o MűanyagokbanMűanyagokban
o Lángmentesítő szerként, lőszerekben, iparbanLángmentesítő szerként, lőszerekben, iparban
o Tűzijátékban, vázákban Tűzijátékban, vázákban 

Kutatások középpontjában:Kutatások középpontjában:

o Fékbetétekben azbeszt helyett: antimon(III)-szulfid → Fékbetétekben azbeszt helyett: antimon(III)-szulfid → 
SbSb22OO33-á oxidálódik-á oxidálódik

o PET palack: katalizátorPET palack: katalizátor
o Gyógyszerekben → leishmaniasisGyógyszerekben → leishmaniasis  

FelhasználásaFelhasználása



    

Koncentráció arányok alakulása 1996-2002 Koncentráció arányok alakulása 1996-2002 
között Budapest belvárosábanközött Budapest belvárosában

              



    

Egészségügyi hatásokEgészségügyi hatások
 Sb nem humán karcinogén anyagSb nem humán karcinogén anyag
 SbSb22OO3 3 lehetséges humán karcinogén anyaglehetséges humán karcinogén anyag

Ivóvízben max határérték:Ivóvízben max határérték:
 U.S. EPA: 6 µg/lU.S. EPA: 6 µg/l  
 EU: 5 EU: 5 µg/lµg/l

A Sb(III) toxikusabb, mint Sb(V)!A Sb(III) toxikusabb, mint Sb(V)!



    

Egészségügyi hatásokEgészségügyi hatások

Nagyobb koncentrációban: Nagyobb koncentrációban: 
o Sb mérgezés: hányás, Sb mérgezés: hányás, 

hasmenéshasmenés
o Hosszú távon: Hosszú távon: 

koleszterinszint nő, koleszterinszint nő, 
vércukorszint csökkenvércukorszint csökken

Feltételezett genotoxikus és Feltételezett genotoxikus és 
karcinogén hatása:karcinogén hatása:

Több kutatás, kísérlet a Több kutatás, kísérlet a 
témában.témában.



    

ÖsszefoglalásÖsszefoglalás
 Tulajdonságait tekintve az As-hoz hasonlítTulajdonságait tekintve az As-hoz hasonlít
 Felhasználása terjedFelhasználása terjed
 Globális és regionális szinten koncentráció Globális és regionális szinten koncentráció 

növekedésnövekedés
 A XX. század egyik legjelentősebb A XX. század egyik legjelentősebb 

szennyezőjévé válhatszennyezőjévé válhat
 Lehetséges humán karcinogén: Lehetséges humán karcinogén: SbSb22OO33



    

Köszönöm a Köszönöm a 
figyelmet!figyelmet!
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