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Azbest: odmiany 

6 podstawowych typów azbestu

(2 rodzaje skał): 

- Crocidolite - krokidolit (niebieski)

- amosite – amozyt (brązowy)

- anthyllite - antylit

- tremolit - tremolit

- actinolite – aktynolit

- chryzotyl (biały)
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Azbest – wygląd pod mikroskopem

Zliczanie: obserwacje przy powiększeniu 5000x, 

Analiza elementarna:100 000x, brak Si, 

lub  obecność of Al. Czy K-włókna nieazbestowe

- mikroskop optyczny

- mikroskop polaryzacyjny

- kontrast fazowy

- SEM

- SEM with EDX 

-(dla celów monitoringu:

Zliczanie i analiza elementarna)
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SEM: zdjęcia
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Zastosowanie azbestu w technice?

Doskonałe właściwości termiczne

(od 1889 roku: Egipt, Chiny, Rzym) 

Zarejestrowano 3 000 różnych produktów 

azbestowych:

-Papiernicze ( papier tradycyjny, papier w izolacji 

elektrycznej, papier do rur, papier do izolacji podłogi)

- materiały cierne (hamulce samochodowe, klocki 

hamulcowe)

- produkty cementowe (kafle, ,terakota, wykładziny)

- tworzywa sztuczne z dodatkiem azbestu (farby, 

powłoki, uszczelki, tekstylia przemysłowe)
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• Całkowity zakaz stosowania i 

wprowadzania do obrotu produktów 

zawierających azbest:

zgodnie z dyrektywą Komisji 1999/77/WE) 

wszedł w życie dnia 1 stycznia 2005 r.

Zakaz wydobywaniu azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów 

zawierających azbest:

Zgodnie z dyrektywą 2003/18/WE w sprawie ochrony pracowników 

przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w 

miejscu pracy wszedł w życie w kwietniu 2006 r.
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Niebezpieczeństwo włókien azbestowych

i odpadów azbestowych

- Emisja pyłów azbestowych

Limit: 

- 2 mg/m3 (włókna inne niż krokidolit)

- 1 włókno/ cm3 dla krokidolitu

Najbardziej niebezpieczne: 

Cienkie i krótkie  włókna

0.5-20 mm (długość) krokidolitu
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Identyfikacja: SEM + EDX

Crocidolite

krokidolit

Chrysolite

chryzolit

Actinolite

aktynolit
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Azbest - Regulacje prawne: 1998

- Zaprzestanie produkcji azbestu i produktów z azbestem!!

Azbest jest nadal obecny 

w naszym środowisku w starych produktach

I uwaga:

Nie wszystkie kraje zaprzestały produkcji azbestu
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USUWANIE AZBESTU

z naszego środowiska:

konieczność zaangażowania firm specjalistycznych
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