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S³owa kluczowe
Azbest, wystêpowanie, zastosowanie, choroby wywo³ane przez azbest, postêpowanie z odpadami azbestowymi
Streszczenie
Azbest jest minera³em, który ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci (miêkkoœæ, giêtkoœæ, odpornoœæ na ogieñ)
przez tysi¹ce lat by³ stosowany w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. W artykule przeanalizowano œwiatow¹ produkcjê
azbestu w XX w. oraz strukturê wytwarzania wyrobów azbestowych (azbest ze wzglêdu na posiadane cechy
stosowany by³ w oko³o 3000 technologiach). Wskazano miejsca, w których wystêpuj¹ z³o¿a azbestu. Przeanalizowano wp³yw wyrobów azbestowych na zdrowie ludzkie. Ze wzglêdu na udowodniony i potwierdzony
badaniami klinicznymi negatywny wp³yw na zdrowie ludzkie, produkcja azbestu zosta³a ca³kowicie zakazana
w Unii Europejskiej. Zwrócono równie¿ uwagê na prawodawstwo dotycz¹ce bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Wprowadzenie
Azbest jest minera³em, który ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci (miêkkoœæ, giêtkoœæ,
odpornoœæ na ogieñ) przez tysi¹ce lat by³ stosowany w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Wykopaliska przeprowadzone w Finlandii wskazuj¹, ¿e azbest by³ tam stosowany 2000 lat p.n.e.
(Vogel 2001). W po³udniowej Europie azbest stosowany by³ 300 lat p.n.e. – do tkania
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obrusów, ca³unów, chusteczek oraz jako knoty w lampach oliwnych. W póŸniejszych
wiekach (XV–XIX) azbest dodawany by³ do ró¿nych surowców w celu uzyskania niepalnego papieru, wyrobów tekstylnych, knotów do œwiec. Prze³om XIX/XX w. to rozkwit
zastosowania azbestu w ró¿nych dziedzinach przemys³u – od azbestowo-gumowych uszczelek u¿ywanych w silnikach parowych, przez ogniotrwa³e tkaniny u¿ywane przez stra¿aków,
a¿ po materia³y budowlane (p³yty azbestowo-cementowe – eternit – stanowi¹cy znakomity
materia³ budowlany na dachówki i ok³adziny œcienne, a tak¿e panele do dekoracji œcian i sufitów) (Szeszenia-D¹browska2003). Obecnie (od 1 stycznia 2005 r.) (Directive 2003/18/EC),
ze wzglêdu na udowodniony i potwierdzony badaniami klinicznymi negatywny wp³yw na
zdrowie ludzkie, produkcja azbestu w krajach Unii Europejskiej zosta³a ca³kowicie zakazana.

1. Budowa, w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne azbestu
Azbest jest to nazwa w³óknistych minera³ów z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit)
i serpentynitów (chryzotyl) stanowi¹cych uwodnione glinokrzemiany ¿elazowo-magnezowe
czasem zawieraj¹ce Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+. Minera³y azbestu s¹ naturalnymi sk³adnikami
ska³ zmetamorfizowanych, rozwiniêtych w wapieniach lub ska³ach ilastych bogatych
w Mg2+ (Obmiñski 2000). W przyrodzie wystêpuje oko³o 150 minera³ów o pokroju w³óknistym, które w czasie procesu produkcyjnego mog¹ rozdzielaæ siê na sprê¿yste w³ókna,
czyli fibryle.
Azbest jest minera³em posiadaj¹cym wyj¹tkowe w³aœciwoœci zarówno chemiczne, jak
i fizyczne. Jedn¹ z najwa¿niejszych w³aœciwoœci azbestu jest odpornoœæ na dzia³anie wysokich temperatur (temperatura rozk³adu i topnienia to oko³o 1500°C) – cecha ta spowodowa³a,
¿e znalaz³ szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny w wielu wyrobach. Kolejnymi
zaletami azbestu s¹: w³aœciwoœci termoizolacyjne i dŸwiêkoch³onne, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, elastycznoœæ, a tak¿e odpornoœæ (niektórych odmian azbestu) na dzia³anie kwasów,
alkaliów i wody morskiej (Szeszenia-D¹browska 2003).

2. Wystêpowanie azbestu
Z³o¿a azbestu wystêpuj¹ niemal¿e na ca³ym œwiecie. Najwiêksze z³o¿a gospodarczo wykorzystywane znajduj¹ siê w Kanadzie (ang. Queebek, fr. Québec) i na terenie by³ego Zwi¹zku Radzieckiego (Ural). To w³aœnie wydobycie tych¿e z³ó¿ stanowi³o 2/3 œwiatowej produkcji
azbestu w XX wieku. Pañstwa wysokouprzemys³owione (W³ochy i Stany Zjednoczone)
produkowa³y po oko³o 2% œwiatowej produkcji azbestu, natomiast Grecja i Australia 1%
œwiatowej produkcji azbestu w XX wieku. W Afryce g³ównymi producentami azbestu by³y
Republika Po³udniowej Afryki oraz Zimbabwe (10% œwiatowej produkcji azbestu w XX
wieku). Producentami, którzy plasuj¹ siê w na œrednim poziomie produkcji s¹ Chiny i Brazylia (wytworzyli 7% œwiatowej produkcji azbestu w XX wieku) (Vogel 2005). W tabeli 1
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TABELA 1
Œwiatowa produkcja azbestu w XX wieku [Mg]
TABLE 1
The world production of asbestos in 20th century [Mg]

2000

Produkcja
w XX w.

1 065 943

983 200

67 100 000

1 014 647

1 507 420

320 000

60 500 000

24 850

159 540

287 416

18 782

9 920 000

Producent

1900

1940

By³y Zwi¹zek Radziecki

bd

102 000

598 743

26 436

313 514

158

Kanada
RPA

1960

1970

Zimbabwe

bd

50 809

121 529

79 832

145 000

8 690 000

Chiny

bd

20 015

81 647

172 365

370 000

7 700 000

500

3 538

16 329

170 000

4 540 000

8 271

59 914

118 536

0

3 860 000

956

18 198

41 026

113 683

5 260

3 280 000

31 587

573 728

2 213 533

3 493 800

2 070 000

174 000 000

Brazylia

0

W³ochy

bd

Stany Zjednoczone
Œwiatowa produkcja
ród³o: Vogel 2005

Rys. 1. Azbest (chryzotyl) wystêpuj¹cy w Sudetach (Nas³owice)
(fot. Piotr Gut)
Fig. 1. The asbestos (chrysolite) occurrence in Sudetes
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Rys. 2. Zastosowanie azbestu
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Dyczek 2000; Obmiñski 2000; Szeszenia-D¹browska 2003;
Kuzio 2003
Fig. 2. The use of the asbestos

zosta³y zamieszczone szczegó³owe dane dotycz¹ce produkcji azbestu przez poszczególne
pañstwa w latach 1900–2000.
W Polsce serpentynity zawieraj¹ce azbest chryzotylowy wystêpuj¹ na Dolnym Œl¹sku
(Szklary, Bystrzyca Górna k. Zgorzelca, Grochowa, Braszewice) oraz w Rêdzinach ko³o
Kamiennej Góry. Chryzotyl mo¿na równie¿ spotkaæ w wielu innych miejscowoœciach,
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Rys. 2. cd.
Fig. 2. cont.

gdzie wystêpuje jako minera³ zanieczyszczaj¹cy eksploatowane z³o¿a serpentynitów, jak np.
w Nas³owicach (Obmiñski 2000). Na rysunku 1 zamieszczono minera³ azbestu z grupy
serpentynitów – chryzotyl, wystêpuj¹cy na terenie Sudetów – Nas³owice. Polska nie posiada³a i nie posiada kopalni azbestu.
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3. Zastosowanie
Azbest ze wzglêdu na posiadane cechy stosowany by³ w oko³o 3000 technologii: w produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, wyrobów w³ókienniczych (przêdzy, sznurów),
wyrobów ciernych (klocki hamulcowe, klocki sprzêg³owe), wyrobów hydroizolacyjnych
(lepiki, papy dachowe), p³ytek pod³ogowych. Wyroby azbestowe stosowane by³y równie¿
jako filtry w przemyœle piwowarskim i farmaceutycznym oraz w wojskowych maskach
przeciwgazowych. Obecnie azbest (chryzotyl) stosowany jest do pokrywania silników
rakietowych (amerykañski program wahad³owców kosmicznych) oraz w przemyœle okrêtowym (Szeszenia-D¹browska 2003). Na rysunku 2 zamieszczono zastosowanie azbestu
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Na teren Polski po 1945 roku sprowadzono 2 miliony ton azbestu. Wiêkszoœæ tego
azbestu zosta³a zu¿yta do produkcji p³yt azbestowo-cementowych. Szacuje siê, ¿e na terenie
Polski znajduje siê 15 466 tys. Mg wyrobów zawieraj¹cych azbest, w tym 14 866 tys. Mg p³yt
azbestowo-cementowych (co stanowi 1 351 500 tys. m2) oraz 600 tys. Mg rur i innych
wyrobów azbestowo-cementowych (Monitor Polski nr 11, poz. 159). Iloœæ, jak równie¿ rozmieszczenie wyrobów azbestowych w uk³adzie wojewódzkim przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Nagromadzenie wyrobów zawieraj¹cych azbest w uk³adzie wojewódzkim
ród³o: Program usuwania… 2002
Fig. 3. The accumulation of products containing the asbestos in the regional arrangement
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Najwiêksze iloœci wyrobów azbestowych (powy¿ej 2 mln Mg) zlokalizowane s¹ w województwach mazowieckim i lubelskim, najmniejsze (poni¿ej 0,5 mln Mg) w województwie
lubuskim i opolskim.
W Polsce oko³o 90% azbestu stosowano do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Najwiêcej azbestu zu¿yto w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku (w iloœci oko³o
60 tys. Mg/rok), w latach osiemdziesi¹tych zu¿ycie azbestu spad³o do oko³o 50 tys. Mg/rok,
a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych do oko³o 30 tys. Mg/rok (Monitor Polski nr 11,
poz. 159). Podobne tendencje – najwiêksze zu¿ycie azbestu w latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku – zaobserwowaæ mo¿na w ca³ej Europie. W tabeli 2 zamieszczono zu¿ycie
azbestu w Europie w latach 1920–2000.
TABELA 2
Konsumpcja1 azbestu w Europie
TABLE 2
Consumption of the asbestos in Europe [Mg]
Wyszczególnienie

1920

1950

1975

1990

2000

Ca³kowita konsumpcja w Europie

40 905

506 396

2 697 091

2 582 295

537 302

1 629

136 458

1 286 697

2 151 800

507 125

21 199

107 606

137 487

15 731

244

Niemcy

6 828

93 842

378 143

15 084

189

Francja

445

38 921

136 587

63 571

–30*

39 276

369 738

1 410 394

430 494

By³y Zwi¹zek Radziecki
Wielka Brytania

Europa (z wy³¹czeniem by³ego
Zwi¹zku Radzieckiego)

30 277

1 Konsumpcja jest kalkulowana jako produkcja krajowa azbestu plus import minus eksport,
* Ujemna wartoœæ oznacza, ¿e w danym roku wyeksportowano wiêcej ni¿ wynosi produkcja krajowa plus import.
ród³o: Vogel 2005

4. Wp³yw wyrobów azbestowych na zdrowie
Chorobotwórcze dzia³anie azbestu jest wynikiem wdychania jego w³ókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki w³ókna nie s¹ uwalniane do powietrza (i wdychane), wyroby
wykonane z azbestu nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia ludzi. Na wystêpowanie oraz typ
patologii wp³ywa (Program usuwania… 2002):
— rodzaj azbestu,
— wymiary tworz¹cych go w³ókien,
— stê¿enie oraz,
— czas ekspozycji.
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Biologiczna agresywnoœæ py³u azbestu zwi¹zana jest ze stopniem penetracji oraz iloœci¹
w³ókien w dolnej czêœci uk³adu oddechowego. Proces ten zale¿y od fizycznych i aerodynamicznych cech w³ókien. Szczególne znaczenie ma œrednica poszczególnych w³ókien.
W³ókna cienkie o œrednicy poni¿ej 3 µm przenoszone s¹ ³atwiej i odk³adaj¹ siê w koñcowych
odcinkach dróg oddechowych, podczas gdy w³ókna grube, o œrednicy powy¿ej 5 µm,
zatrzymuj¹ siê w górnej czêœci uk³adu oddechowego. Skrêcone w³ókna chryzotylu o du¿ej
œrednicy maj¹ tendencje do zatrzymywania siê wy¿ej ni¿ ig³owate w³ókna azbestów amfibolowych, z ³atwoœci¹ przenikaj¹ce do obrze¿y p³uc (Program usuwania… 2002; Szeszenia-D¹browska 2003). Najwiêksze zagro¿enie dla organizmu ludzkiego stanowi¹ w³ókna
respirabilne, tj. takie, które z powietrzem dostaj¹ siê do pêcherzyków p³ucnych, sk¹d mog¹
penetrowaæ tkankê p³ucn¹. Œrednica w³ókien respirabilnych jest mniejsza od 3 µm, d³ugoœæ
wiêksza ni¿ 5 µm, natomiast stosunek d³ugoœci do œrednicy >3 (Dz.U. 217, poz. 1833).
W³ókna respirabilne o d³ugoœci poni¿ej 5 µm, poza czêœciowym wydalaniem, poch³aniane s¹
przez makrofagi, co jest jedn¹ z dróg biologicznego mechanizmu oczyszczania uk³adu
oddechowego z w³ókien. W³ókna o d³ugoœci powy¿ej 5 µm s¹ zatrzymywane, przy czym
najbardziej szkodliwa jest retencja w uk³adzie oddechowym w³ókien o d³ugoœci oko³o 20 µm
(Szeszenia-D¹browska 2003). Dopuszczalne w œrodowisku pracy stê¿enia py³ów zawieraj¹cych azbest zamieszczone zosta³y w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(Dz.U. nr 217, poz. 1833) z 29 listopada 2002 r. (tab. 3).
Nara¿enie zawodowe na py³ azbestu mo¿e byæ przyczyn¹ nastêpuj¹cych chorób (Program usuwania… 2002; Szeszenia-D¹browska 2003):
— pylicy azbestowej (azbestozy),
— ³agodnych zmian op³ucnowych,
— raka p³uca,
— miêdzyb³oniaków op³ucnej.
TABELA 3
Dopuszczalne w œrodowisku pracy stê¿enia py³ów zawieraj¹cych azbest
TABLE 3
Admissible concentration of dusts containing the asbestos in the working environment
Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie
Czynnik szkodliwy dla zdrowia

mg/m3

w³ókien w cm3

Py³u zawieraj¹ce azbest chryzotylowy:
¾ py³ ca³kowity1

1

–

¾ w³ókna respirabilne2

–

0,2

Py³y zawieraj¹ce krokidolit:
¾ py³ ca³kowity1
¾ w³ókna respirabilne2
1

0,5

–

–

0,2

Py³ ca³kowity – zbiór wszystkich cz¹stek otoczonych powietrzem w okreœlonej objêtoœci powietrza.
W³ókna respirabilne – w³ókna o d³ugoœci powy¿ej 5 µm o maksymalnej œrednicy poni¿ej 3 µm i o stosunku
d³ugoœci do œrednicy >3.
2
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W ekspozycji parazawodowej i œrodowiskowej na py³ azbestu, praktycznie g³ównym
skutkiem który nale¿y braæ pod uwagê jest miêdzyb³oniak op³ucnej. W zale¿noœci od
poziomu ekspozycji mo¿e byæ równie¿ obserwowany wzrost ryzyka raka p³uca (Szeszenia-D¹browska 2003). W tabeli 4 zamieszczono krótkie charakterystyki wymienionych chorób,
TABELA 4
Choroby wywo³ane przez azbest
TABLE 4
Illness triggered off by the asbestos

Choroba

Opis

Okres
latencji
[lata]

Liczba zarejestrowanych
zachorowañ w Polsce
w latach 1976–2002

~10

1 883

Procesy zw³óknieniowe wywo³ane s¹ przez w³ókna
azbestowe. Zdiagnozowanie choroby jest
stosunkowo trudne, ze wzglêdu na brak swoistoœci
w objawach klinicznych.

Azbestoza
(œródmi¹¿szowe Najczêœciej rozpoznawana jest na podstawie badañ
zw³óknienie
radiologicznych (nieregularne cienie linijne i
tkanki p³ucnej) sto¿kowe, w dolnych polach p³uc).
Choroba ta mo¿e prowadziæ do niewydolnoœci
oddechowej spowodowanej obni¿eniem wartoœci
wskaŸnika pojemnoœci dyfuzyjnej p³uc.
Najpowszechniejszy nowotwór z³oœliwy. Zmiany
rakowe wywo³ane przez azbest maj¹ tendencjê do
umiejscawiania siê w dolnej czêœci p³uca.

Rak p³uca

Zagro¿enie wyst¹pienia raka p³uca zale¿y od typu
w³ókna, technologii przetwórstwa, zawartoœci
w³ókien respirabilnych w pyle, œrednicy, d³ugoœci,
kszta³tu w³ókna, stê¿enia py³u, dawki jak równie¿
liczby lat pracy w warunkach nara¿enia.

20–35

223

30–40

74

Ryzyko zachorowania wzrasta 4–7- krotnie w
przypadku osób pal¹cych papierosy.
Rzadko wystêpuj¹cy nowotwór z³oœliwy,
charakteryzuj¹cy siê wysok¹ œmiertelnoœci¹, trudny
do zdiagnozowania. Najczêstszymi objawami
klinicznymi s¹: trudnoœci oddechowe, bóle w klatce
piersiowej, kaszel, wyciek w jamie op³ucnej.
Miêdzyb³oniak
op³ucnej

G³ówn¹ rolê w etiologii miêdzyb³oniaka op³ucnej
odgrywa azbest niebieski (krokidolit) znacznie
mniejsz¹ amosyt i tremolit, czysty chryzotyl nie
wywo³uje miêdzyb³oniaka.
Ryzyko zachorowania zwiêksza siê wœród osób
zamieszkuj¹cych w okolicach stoczni, kopalñ oraz
zak³adów przetwórstwa azbestu.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szeszenia-D¹browska 2003
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okres latencji (czyli okres jaki up³ywa od momentu nara¿enia do wyst¹pienia nowotworu)
oraz liczbê zarejestrowanych zachorowañ w Polsce w latach 1976–2002.
Chorobotwórcze dzia³anie azbestu jest wynikiem wdychania w³ókien zawieszonych
w powietrzu. Niewiele jest dowodów na zwiêkszenia ryzyka raków ¿o³¹dkowo-jelitowych
zwi¹zanych ze spo¿ywaniem zanieczyszczonej wody pitnej (Alloway, Ayres 1999; Blackman Jr. 2001; Obmiñski 2000; Szeszenia-D¹browska 2003).

5. Sposób utylizacji
Obowi¹zuj¹cym aktem prawnym, który mówi na temat sposobów i warunków bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest, jest Rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 71,
poz. 649). W § 6.2 wyszczególnione zosta³y zasady postêpowania w trakcje usuwania
wyrobów zawieraj¹cych azbest w sposób, który uniemo¿liwia emisjê azbestu do œrodowiska
oraz minimalizuje pylenie. Sposobami tymi s¹:
1) nawil¿anie wod¹ wyrobów zawieraj¹cych azbest przed ich usuwaniem lub demonta¿em
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez ca³y czas pracy;
2) demonta¿ ca³ych wyrobów (p³yt, rur, kszta³tek) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam
gdzie jest to technicznie mo¿liwe;
3) odspajanie materia³ów trwale zwi¹zanych z pod³o¿em przy stosowaniu wy³¹cznie narzêdzi rêcznych lub wolnoobrotowych, wyposa¿onych w miejscowe instalacje odci¹gaj¹ce powietrze.
W paragrafie tym zosta³ równie¿ zamieszczony obowi¹zek monitoringu powietrza
w miejscu prowadzenia prac (§ 6.2.4) oraz nakaz codziennego zabezpieczania i sk³adowania w wyznaczonych miejscach zdemontowanych wyrobów i odpadów azbestowych
(§ 6.2.5).
Odpady zawieraj¹ce azbest musz¹ byæ w prawid³owy i nie zagra¿aj¹cy ludziom sposób
sk³adowane na sk³adowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych czêœciach sk³adowisk odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne (§ 3.6). Sposób zabezpieczenia wyrobów oraz odpadów zawieraj¹cych azbest – podczas transportu – powinien uniemo¿liwiaæ
emisjê azbestu do œrodowiska poprzez (§ 10.3):
1) szczelne opakowanie w foliê polietylenow¹ o gruboœci nie mniejszej ni¿ 0,2 mm wyrobów i odpadów o gêstoœci objêtoœciowej równej lub wiêkszej ni¿ 1000 kg/m3;
2) zestalenie przy u¿yciu cementu, a nastêpnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w foliê
polietylenow¹ o gruboœci nie mniejszej ni¿ 0,2 mm wyrobów i odpadów o gêstoœci
objêtoœciowej równej lub wiêkszej ni¿ 1000 kg/m3;
3) szczelne opakowanie odpadów pozostaj¹cych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gêstoœci objêtoœciowej mniejszej ni¿ 1000 kg/m3 w worki z folii
polietylenowej o gruboœci nie mniejszej ni¿ 0,2 mm, a nastêpnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniêcie;
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Rys. 4. Iloœæ odpadów zawieraj¹cych azbest przeznaczonych do sk³adowania w latach 2003–2032
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Program usuwania… 2002
Fig. 4. Amount of waste material containing the asbestos assigned to storage in 2003–2032

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawieraj¹cych azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu.
Na rysunku 4 zamieszczono przewidywane (Program usuwania… 2002) iloœci odpadów
zawieraj¹cych azbest, powstaj¹ce w wyniku usuwania wyrobów azbestowych w Polsce,
które zostan¹ przeznaczone do sk³adowania w latach 2003–2032.
Aby mo¿na by³o zutylizowaæ tak du¿¹ liczbê odpadów, niezbêdne bêdzie utworzenie na
terenie Polski 84 nowych sk³adowisk odpadów azbestowych.

Podsumowanie
Ustawowo wprowadzony w 1997 roku zakaz stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest
(Dz.U. nr 101, poz. 628 z póŸniejszymi zmianami) rozwi¹za³ problemy bie¿¹cej kontroli
stê¿eñ w³ókien azbestu na stanowiskach pracy oraz monitorowania stanu zdrowia osób
nara¿onych zawodowo w zak³adach przetwórstwa azbestu. Problemem, który nadal nurtuje
niektóre œrodowiska zawodowe s¹ oddalone w czasie skutki zdrowotne wœród osób zawodowo eksponowanych w przesz³oœci na dzia³anie azbestu, a tak¿e problem ekspozycji
œrodowiskowej.
Obecnie najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest monitorowanie stê¿enia py³u azbestowego (Dz.U.
nr 217, poz. 1833) oraz stanu zdrowia osób zatrudnionych przy pracach rozbiórkowych,
demonta¿u wszelkiego typu instalacji i izolacji budynków przemys³owych i komunalnych,
w których zastosowany by³ azbest. Dotyczy to równie¿ zak³adów remontowych sprzêtu
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komunikacyjnego, stoczni, gdzie w przesz³oœci stosowano azbest do wyrobu materia³ów
ciernych (tarcze hamulcowe, tarcze sprzêg³a) (Szeszenia-D¹browska 2003).
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THE ASBESTOS – OCCURRENCE, USING AND THE WAY OF DEALING WITH ASBESTIC WASTE MATERIAL
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Abstract
The asbestos is mineral, which due to its properties (the softness, the pliability, the resistance to the fire) was
applied in different spheres of live for thousands years. In the article the world’s production of the asbestos in the
XX century and the structure of manufacturing of asbestos’ products (due to asbestos’ properties, it was taken in
about 3000 technologies) are analyzed. The places where deposits of the asbestos occur, are pointed out. Influence
of asbestos’ products on the human health is analyzed. The production of asbestos is completely forbidden in the
European Union because of its negative influence on the human health. In the article it is paid attention to
legislation concerning safe using and removing products containing asbestos.

