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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ZAWIERAJ CYCH AZBEST
– OPINIE NA TEMAT ODDZIAŁYWANIA RUR
AZBESTOWO-CEMENTOWYCH
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano materiały zawieraj ce azbest oraz przedstawiono oszacowanie ilo ci
tych materiałów na terytorium Polski, ze szczególnym uwzgl dnieniem rur azbestowo-cementowych,
których dotychczas nie brano pod uwag , a które s nadal u ytkowane.
Zwi kszaj ce si ryzyko wyst pienia chorób azbestozale nych, tak e przewidywane w ci gu najbli szych dziesi cioleci, b dzie wynikało z nagromadzenia przez lata ogromnych ilo ci materiałów zawieraj cych azbest, w szczególno ci wyrobów budowlanych. Wyroby te podlegaj z czasem znacznej
degradacji, stanowi c ródło post puj cej emisji włókien do rodowiska. Ze wzgl du na du trwało
raz wprowadzonych włókien azbestu do rodowiska nale y pami ta , e „przenosz c si ” zachowuj one
swoje wła ciwo ci chorobotwórcze (Szeszenia-D browska 2008). W zwi zku z powy szym zaj cie si
problemem materiałów zawieraj cych azbest jest wa ne z kilku powodów. Najwa niejszy z nich, to
uznanie azbestu za substancj rakotwórcz , czego konsekwencj jest zaliczenie odpadów zawieraj cych
azbest do odpadów niebezpiecznych, kolejnym natomiast jest jego ilo . Azbest był importowany do
Polski w okresie ostatnich stu lat i wyst puje w wielu wyrobach, których ilo szacuje si na około
15 mln Mg (Dyczek 2006, 2007). Wynika st d, e problemu dotycz cego odpadów azbestowych nie
nale y wyolbrzymia , ale oczywi cie nie mo na go te ignorowa i lekcewa co podchodzi do jego
unieszkodliwiania.

Characteristic of materials containing asbestos – opinions on the subject
of influence of asbestos-cement pipes
Abstract
The aim of this article is presentation of characteristics of materials containing asbestos and estimated
quantity of these materials in Poland, with special consideration given to asbestos cement pipes which are
not generally given much attention, and are still used abundantly.
Increased occurrence of asbestos-induced illnesses within the coming decades is connected with
accumulation of large amounts of asbestos and materials containing asbestos, especially building
materials, used in the surrounding environment. These materials are to a great degree degradable in time
and become a source of progressive emission of asbestos fibres to the environment. Because of high
durability of the fibres that have been emitted to the environment it has to be remembered that they retain
their pathogenic properties as they spread. Dealing with the problem of materials containing asbestos
appears to be important for several reasons. The most important reason is recognition of asbestos as
a cancerogenic substance and as a result – counting asbestos-containing materials among hazardous
wastes; another reason is the quantitative factor: asbestos has been imported to Poland within the last one
hundred years and occurs in numerous products whose amount is estimated at ca. 15 million tons. The
problem of asbestos waste should not be exaggerated but it cannot be ignored either or its neutralisation
treated dismissively.
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1. RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ZAWIERAJ CYCH
AZBEST
Nazwa azbest jest okre leniem kilku grup minerałów, których podstawowym
składnikiem jest tlenek krzemu i tlenki metali (magnezu, elaza, glinu, wapnia, sodu),
i które wyst puj w postaci włókien o ró nej długo ci i rednicy. Ró nice te s podstaw wyodr bnienia poszczególnych odmian azbestu, charakteryzuj cych si odmiennymi wła ciwo ciami fizykochemicznymi (Szeszenia-D browska 2008).

Charakterystyka wyrobów zawieraj cych azbest
Wyroby zawieraj ce azbest klasyfikuje si pod wzgl dem spoisto ci albo odporno ci na uszkodzenia mechaniczne, powoduj ce zagro enie pyłem azbestowym.
Wyró nia si wi c wyroby „twarde” albo „niekruche”, odporne na prób kruszenia
w palcach, np. wyroby azbestowo-cementowe (płyty płaskie prasowane, stosowane
jako elewacyjne lub okładzinowe w systemach docieple budynków wełn mineraln
lub styropianem, pokrycia dachowe płytami falistymi, tzw. eternit, płytki „karo”, stosowane jako elewacyjne lub pokrycie dachów, rury kanalizacyjne i wodoci gowe
azbestowo-cementowe). Wyroby te zawieraj 13–20% wag. azbestu i maj g sto
obj to ciow powy ej 1000 kg/m3 (Obmi ski 2005).
Drug grup wyrobów stanowi wyroby „mi kkie” albo „kruche”, daj ce si
kruszy w palcach, łatwo ulegaj ce destrukcji mechanicznej i powoduj ce zanieczyszczenie powietrza przy pracach zwi zanych z ich zabezpieczaniem lub demonta em.
Zawieraj one około 30–90% wag. azbestu i maj g sto obj to ciow poni ej
1000 kg/m3. Przykładami takich wyrobów s izolacje azbestowe w postaci sznurów,
mat, płótna, tektury azbestowej, stosowanej najcz ciej w technikach cieplnych,
ciepłownictwie, w przemy le energetycznym itp. (Obmi ski 2005).
Azbest był stosowany w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, w tym
do produkcji wyrobów budowlanych (co najmniej około 85%), szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a tak e, w mniejszych ilo ciach, do produkcji rur, kształtek
do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych. Na teren Polski, po 1945 roku
wwieziono ł cznie około 2 mln Mg azbestu. Był to głównie azbest chryzotylowy importowany z byłego Zwi zku Radzieckiego. Szacuje si , e co najmniej od 80 do 85%
tego azbestu zostało zu yte do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, zwłaszcza do produkcji płyt płaskich i falistych, a tak e na dachach i elewacjach znajduje si
przeszło 1200 mln m2 płyt azbestowo-cementowych, co stanowi około 15 mln Mg
(Szeszenia-D browska 2008; Dyczek 2006, 2007).
U ycie azbestu w budownictwie na znaczn skal rozpocz ło si w Polsce
w latach 60., kiedy zostały uruchomione cztery du e zakłady wyrobów azbestowo-cementowych. Ł czne zu ycie azbestu do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych w okresie od uruchomienia zakładów po II wojnie wiatowej do 1993 roku jest
szacowane na około 1,4 mln Mg, w tym około 8,5 tys. Mg amozytu oraz około 86 tys.
Mg krokidolitu. Około 72% ogólnej ilo ci azbestu krokidolitowego, stosowanego
w Polsce w latach 1959–1984 do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, tj. ok.
60 tys. Mg, było zu ywane tylko przez jeden zakład produkuj cy rury ci nieniowe
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o du ej rednicy. W 1959 roku został uruchomiony w Szczucinie Zakład Wyrobów
Azbestowo-Cementowych (ZWAC). Ogółem w latach 1959–1993 w zakładzie
tym zu yto 350 tys. Mg azbestu, w tym 65 tys. Mg krokidolitu. Zakładaj c, e emisja
azbestu wynosiła 50 g na 1 Mg zu ytego surowca, daje to 17,5 Mg ogółem,
a 3,2 Mg azbestu niebieskiego emitowanego do rodowiska. Azbest ten ze wzgl du na
praktyczn niezniszczalno , stanowi nadal zagro enie dla zdrowia. Nale y podkreli , e z ogólnej ilo ci azbestu niebieskiego importowanego do Polski około 70%
zu yto w zakładzie w Szczucinie. Zakład ten był jedynym w kraju producentem rur
ci nieniowych o du ej rednicy, do produkcji których stosowano krokidolit (Szeszenia-D browska 2008; Dyczek 2007).
Z azbestu były produkowane nast puj ce wyroby:
• azbestowo-cementowe,
• izolacyjne,
• cierne,
• uszczelniaj ce,
• hydroizolacyjne i inne (Szeszenia-D browska 2008).

Wyroby azbestowo-cementowe to: płyty faliste, płyty „karo”, płyty płaskie stosowane jako elewacje zewn trzne, płyty okładzinowe, ciany osłonowe i działowe,
płyty dekarskie, rury wodoci gowe i kanalizacyjne. Płyty dekarskie, rury ci nieniowe,
płyty okładzinowe i elewacyjne s produkowane z azbestu chryzotylowego i amfibolowego i zawieraj od 10 do 18% azbestu (tabl. 1). Wyroby te s ogniotrwałe, odporne
na korozje i gnicie, wytrzymałe na działania mechaniczne, lekkie, trwałe (Szeszenia-D browska 2008).
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Wyroby izolacyjne to: wata, włóknina, sznury, prz dza, tkaniny termoizolacyjne,
ta my. Stosowane były do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, a tak e do ubra i tkanin ognioodpornych. W zale no ci
od przeznaczenia zawieraj one od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu. Wyroby
te, mimo e nie nale do najbardziej rozpowszechnionych materiałów zawieraj cych
azbest, s ródłem bardzo du ej emisji pyłu azbestu podczas prac zabezpieczaj cych
i rozbiórki (Szeszenia-D browska 2008).
Wyroby cierne to: okładziny cierne i ta my hamulcowe stosowane do ró nego
typu hamulców. Azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji chroni elementy
robocze przed zbytnim przegrzewaniem (Szeszenia-D browska 2008).
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Wyroby uszczelniaj ce to: tektury, szczeliwa plecione, płyty azbestowo-kauczukowe, azbestowo-gumowe. S one stosowane do uszczelniania cz ci urz dze pracuj cych w wysokich temperaturach, w rodowisku chemikaliów, gazów aktywnych,
smarów, rozpuszczalników, gazów spalinowych. Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniaj cymi s płyty azbestowo-kauczukowe, które charakteryzuj si odporno ci na podwy szon temperatur , wytrzymało ci na ciskanie, nieznacznym
odkształceniem trwałym, dobr elastyczno ci . Płyty mog by zbrojone. Szczeliwa
plecione s stosowane do uszczelniania cz ci urz dze pracuj cych w wysokich temperaturach, a tak e w rodowisku wody, pary wodnej, gazów oboj tnych i aktywnych,
kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników, gazów
spalinowych, ługów, roztworów soli (Szeszenia-D browska 2008).
Wyroby hydroizolacyjne to: lepiki asfaltowe, kity uszczelniaj ce, wypełniacze
lakierów, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntuj ce, papa dachowa, płytki
podłogowe, filtry. Wyroby te zawieraj od 20 do 40% azbestu (Szeszenia-D browska
2008).
Niektóre spo ród wymienionych wyrobów azbestowych stanowi ródło znacznej
emisji włókien azbestu do rodowiska. Wielko tej emisji jest zale na od technologii
zwi zania włókien w danym wyrobie, sposobu u ytkowania wyrobów oraz procesów
ich degradacji, mog cych powodowa uwalnianie si elementarnych włókien.
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* Płyty s uj te w pozycji 1.

2. ZASTOSOWANIE I EKSPLOATACJA RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH
W Polsce znajduje si około 600 tys. Mg (zgodnie z tabl. 2) ró nych wyrobów
azbestowo-cementowych pozostaj cych w eksploatacji w postaci rur, kształtek, obudów itp.
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Znaczne ilo ci ci nieniowych rur azbestowo-cementowych były produkowane
w latach 1957–1987. rednice wewn trzne rur wynosiły: 50, 80, 100, 125, 150, 200,
250, 300, 350, i 400 mm, odpowiednio rednice zewn trzne, na tzw. ko cach obrobionych wynosiły: 68, 96, 122, 149, 178, 232, 286, 346, 404 i 460 mm. Rury cechowały
si stosunkowo mał nasi kliwo ci – do 16% po 48 godzinach nasycania wod i odporno ci na ci nienie wewn trzne, co najmniej 22,5 MPa oraz wytrzymało ci
na zgniatanie – 45 MPa. Rury ci nieniowe produkowano zgodnie z norm PN 68/B14750 (Dyczek 2006).
Warto zaznaczy , e do 1990 roku, materiałów do budowy wodoci gów i kanalizacji było bardzo mało. Ponadto, dost p do nowych materiałów i technologii był ograniczony; były dost pne głównie w krajach zachodnich. Oferowane materiały miały
przy tym utrwalone wieloletnimi do wiadczeniami i tradycj konkretne przeznaczenie.
Realizacja inwestycji wodoci gowo-kanalizacyjnych była przy tym ci le zwi zana
z preferencyjnym rozwijaniem okre lonych gał zi przemysłu w Polsce, mi dzy innymi przemysłu cementowego i azbestowego. Na przykład w latach 60. i 70. do budowy
sieci wodoci gowych preferowano rury azbestowo-cementowe i elbetowe jako jedne
z najta szych. W zwi zku z tym, w tamtym czasie praktycznie nie wyst pował problem wyboru materiałów do budowy sieci wodoci gowych. W „Wytycznych technicznych projektowania komunalnych sieci wodoci gowych” (Wytyczne… 1964), do
budowy przewodów o rednicy do 400 mm i dla „normalnych” warunków eksploatacji
zalecano stosowa rury azbestowo-cementowe lub rury z tworzyw sztucznych. Przewody o wi kszych rednicach nale ało natomiast projektowa i budowa z rur
wykonanych z materiałów dobieranych według nast puj cej kolejno ci: 1 – elbet,
2 – eliwo (szare), 3 – stal. Kilkana cie lat temu zaniechano budowy sieci wodoci gowych z rur azbestowo-cementowych.
Od pocz tku lat 90. obserwuje si intensywny proces wdra ania ró nego rodzaju
materiałów konstrukcyjnych do budowy i modernizacji sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych. Bardzo znacz cy udział maj w tym procesie wyroby z tworzyw termoplastycznych, a w ród nich wyroby z PVC oraz PE, w szczególno ci PE drugiej i trzeciej
generacji. W Polsce wzrost zapotrzebowania na wyroby z tworzyw termoplastycznych
do budowy wodoci gów i kanalizacji jest odzwierciedleniem ogólnych tendencji wiatowych. Proces zmian struktury materiałowej sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych
jest przedmiotem systematycznych bada prowadzonych od 1990 roku w Zakładzie
Zaopatrzenia w Wod i Oczyszczania cieków Politechniki Warszawskiej. Wyniki
tych bada z okresu od 1995 do 2000 roku przedstawiono poni ej (Kwietniewski
2004).
Na podstawie analizy struktury materiałowej sieci wodoci gowych stosowane
materiały mo na uszeregowa pod wzgl dem udziału w strukturze sieci w nast puj cej kolejno ci (Kwietniewski 2004):
1) eliwo szare – 41,7%,
2) stal – 22,6%,
3) PVC – 22,0%,
4) azbestocement – 6,3%,
5) PE – 4,0%.
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W porównaniu z 1995 rokiem:
• zmniejszył si udział eliwa szarego o 2,4%, stali o 2,7% i azbestocementu o 1,4%,
• wzrósł udział tworzyw termoplastycznych w sumie o 6,5%, w tym PCV o 3,3%
i PE o 3,2% oraz eliwa sferoidalnego o 0,7%,
• udział pozostałych materiałów ( elbet, beton, eliwo sferoidalne i inne) nie zmienił
si istotnie w porównaniu z 1995 rokiem (Kwietniewski 2004).
W całej Polsce w sieciach wodoci gowych jednak nadal s eksploatowane rury
azbestowo-cementowe. Z raportu Najwy szej Izby Kontroli (Raport… 2002) z 2002
roku (celem kontroli było zbadanie i ocena stanu zaopatrzenia w wod 20 miast licz cych 200 tys. i wi cej mieszka ców z uwzgl dnieniem gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w aspekcie zabezpieczenia ródeł wody na potrzeby ludno ci) wynika, e jako wody dostarczanej ludno ci pogarszała si systematycznie, w miar oddalania odbiorców od stacji uzdatniania. Miały na to wpływ
m.in. czynniki powoduj ce tzw. wtórne zanieczyszczenie wody. Nale do nich
przede wszystkim zły stan techniczny sieci wodoci gowej, licz cej przewa nie od 50 do
100 lat, w wi kszo ci wymagaj cej wymiany i modernizacji oraz sieci rozprowadzaj cej wod w budynkach, czego wyrazem jest m.in. wysoki wska nik awaryjno ci. W 14
skontrolowanych przedsi biorstwach w 2000 roku na ogóln długo 13 473,9 km
sieci wodoci gowych, rury eliwne stanowiły 52,6%, stalowe 20,8%, PCV 11,2%, PE
8,7%, z innych tworzyw 0,9%, azbestowo-cementowe 5,7% oraz 0,1%, tj. 12 km
starych rur ołowianych w Gda sku. Sie wodoci gowa w analizowanych miastach
była wykonana głównie z rur eliwnych: w 1999 roku ł czna ich długo wynosiła
6997,7 km, tj. 52,9% całkowitej długo ci sieci we wszystkich 14 badanych miastach,
a w 2000 roku – 7089,2 km, tj. 52,7%. W mniejszym zakresie sie wykonana była
z rur stalowych: w 1999 roku – ł czna ich długo wynosiła 2699,0 km, co stanowiło
20,4% całkowitej długo ci, w 2000 roku – 2796,2 km, tj. 20,8% ł cznej długo ci sieci
oraz z rur azbestowo-cementowych, których ł czna długo w 1999 roku wynosiła
783,7 km, a w 2000 roku – 767,5 km, co stanowiło odpowiednio 5,9 i 5,7%. Ruroci g
z ołowiu długo ci 12,3 km stwierdzono jedynie w Gda sku, co stanowiło 1,24%
całkowitej długo ci sieci wodoci gowej w tym mie cie w 1999 roku, a 1,22% w 2000
roku (Raport… 2002).
W analizowanych miastach, z wyj tkiem Zabrza i Gliwic, na odcinkach od 0,2%
długo ci w Radomiu do 22,8% w Bydgoszczy sie wodoci gowa była wykonana z rur
azbestowo-cementowych. Nowych ruroci gów w badanych miastach z tego materiału
nie wykonywano, a w kilku miastach dokonano ich wymiany: w Białymstoku na odcinku 3,4 km (tj. 0,5% długo ci sieci wodoci gowej), w Bydgoszczy na długo ci 3,3
km (0,9%), w Toruniu na 3,5 km (0,9%) oraz w Warszawie na długo ci 5,8 km
(0,6%). Stwierdzono, e w kontrolowanych przedsi biorstwach, przy rozbudowie sieci
wodoci gowych, rezygnowano stopniowo z tradycyjnych technologii na rzecz tworzyw sztucznych, tj. rur PCV i PE. Ich udział w ogólnej długo ci sieci w 1999 roku
wynosił odpowiednio 11,1% (1465,2 km) i 7,9% (1040,5 km), a w 2000 roku: 11,2%
(1508,0 km) i 8,7 (1169,5 km).
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Najstarsze przewody sieci wodoci gowej miast Górnego l ska pochodz z ko ca
XIX wieku i stanowi blisko 50% jej długo ci. W kontrolowanych miastach wi kszo sieci wodoci gowych osi gn ła wiek od 50 do 100 lat (…) (Raport… 2002).

3. OPINIE NA TEMAT SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA RUR
AZBESTOWO-CEMENTOWYCH
Opinie na temat szkodliwego oddziaływania rur azbestowo-cementowych s
podzielone. U ytkownicy rur, zgodnie z faktem, e rury azbestowo-cementowe s
wykonane z cementu wi cego włókna azbestu, pomimo e charakteryzuje je stosunkowo du a wytrzymało oraz e s stosunkowo mocne i odporne na korozj , stwierdzaj , e s one podatne na wstrz sy i uszkodzenia i wła nie z tego powodu nie
powinny by wykorzystywane do rozprowadzania wody pitnej (Stephenson 1976,
1981, 1989).
wiatowa Organizacja Zdrowia natomiast w 1993 roku uznała obecno włókien
azbestu w wodzie pitnej pochodz cej z rur azbestowo-cementowych, co zostało uj te
w wytycznych dotycz cych jako ci wody pitnej. W wytycznych tych wyja niono
równie , e mało jest przekonuj cych dowodów rakotwórczo ci azbestu zawartego
w wodzie pitnej i w zwi zku z tym opieka zdrowotna ludno ci nie jest konieczna.
Rury azbestowo-cementowe były powszechnie wykorzystywane do dystrybucji
wody pitnej; nadal istnieje wiele kilometrów tych rur na całym wiecie. S one eksploatowane przede wszystkim z uwagi na łatwo ich obsługi i bez brania pod uwag
zdrowia konsumentów – odbiorców wody, ani programów specjalnie stworzonych do
zast powania tych materiałów. Chocia pomiary włókien azbestu w wodzie pitnej s
technicznie trudne, badania wykazały, e wi kszo wody rozprowadzanej zawiera
włókna azbestu zarówno tej rozprowadzanej przez rury azbestowo-cementowe, jak
i przez rury wykonane z innych materiałów. Wynika to st d, e azbest jest powszechnie obecny w rodowisku na skutek naturalnego rozpadu minerałów zawieraj cych
azbest (Asbestos... 2002).
W zwi zku z licznymi pytaniami dotycz cymi konieczno ci wymiany rur azbestowo-cementowych stosowanych w sieci wodoci gowej i ich wpływu na zdrowie
ludzi, stanowisko na ten temat zaj ł Zakład Higieny Komunalnej Pa stwowego
Zakładu Higieny. Ponadto, tematyka ta jest cz sto poruszana przez posłów, na których
interpelacje odpowiadaj Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Zdrowia.
Brak jest dowodów potwierdzaj cych wpływ włókien azbestowych, dostaj cych
si do organizmu drog pokarmow , w tym obecnych w wodzie przeznaczonej do
spo ycia. Azbest mo e przenika do wody w wyniku rozpuszczania minerałów i rud,
w których skład wchodzi, ze cieków przemysłowych, z zanieczyszcze atmosferycznych. W dotychczasowych badaniach epidemiologicznych nie wykazano ujemnego
wpływu na zdrowie ludzi azbestu zawartego w wodzie przeznaczonej do spo ycia.
W szczególno ci nie stwierdzono zale no ci mi dzy obecnym w wodzie pitnej azbestem a zwi kszon zapadalno ci na nowotwory zło liwe, w tym nowotwory przewodu
pokarmowego. W obowi zuj cym Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia (Rozporz dzenie… 2002) dopuszczalne st enie azbestu w wodzie do spo ycia nie jest okre lone
i nie wymaga ono monitorowania, co jest zgodne z Dyrektyw 98/83/EC.
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Problem wyst powania zwi zków rakotwórczych w rodowisku, w szczególno ci
w wodzie pitnej, jest przedmiotem bada i dyskusji od ponad 30 lat. Szacuje si , e
czynniki rakotwórcze obecne w rodowisku człowieka powoduj około 2% ogółu nowotworów zło liwych, przy czym odsetek ten mo e si waha lokalnie w zale no ci od
zanieczyszczenia danego obszaru. W ród czynników rakotwórczych znajduj cych si
w rodowisku azbest zajmuje istotn pozycj , wyst puj c w powietrzu, glebie i wodzie.
Rakotwórcze działanie azbestu wnikaj cego do organizmu ludzkiego drog oddechow
zostało udowodnione w licznych badaniach eksperymentalnych i epidemiologicznych.
Kontrowersje budzi rakotwórczo włókien azbestu wnikaj cych do organizmu drog
pokarmow , tak e wraz ze spo ywaniem wody pitnej (Odpowied … 2008b; Asbestos… 2002).
W badaniach populacji eksponowanych zawodowo na azbest, w przypadkach,
gdy st enie azbestu w powietrzu przekraczało 1 mln wł/m3, stwierdzono istotnie
zwi kszon zachorowalno na nowotwory oł dkowo-jelitowe, które mo na wi za
z przedostawaniem si do organizmu włókien znajduj cych si w otoczeniu. Brak jest
jednak w literaturze jednoznacznych wyników dotycz cych zwi kszonego ryzyka wyst powania nowotworów oł dkowo-jelitowych, a w szczególno ci udokumentowanej
zale no ci dawka – odpowied . Przeprowadzane dotychczas badania nie pozwalaj na
zaj cie, na ich podstawie, jednoznacznego stanowiska w sprawie rakotwórczo ci
azbestu zawartego w wodzie pitnej, ze wzgl du na niedokładno ci stosowanych metod
i rozbie no ci w uzyskiwanych wynikach. Według wiatowej Organizacji Zdrowia:
„Azbest, przez wchłanianie drog oddechow , jest uznanym kancerogenem dla człowieka; dost pne badania epidemiologiczne nie potwierdzaj hipotezy o wzro cie
ryzyka raka zwi zanego z wchłanianiem drog pokarmow azbestu zawartego w wodzie pitnej. Co wi cej, intensywne podawanie zwierz tom do wiadczalnym azbestu
w pokarmach nie wywołało w sposób konsekwentny pojawienia si nowotworów
przewodu pokarmowego. Tak wi c nie istniej zgodne, przekonywaj ce dowody, e
wchłanianie azbestu drog pokarmow jest szkodliwe dla zdrowia. W konsekwencji
stwierdza si , e nie ma potrzeby okre lania wskazówek dla zawarto ci azbestu
w wodzie pitnej” (Odpowied … 2008b).
Zawarto azbestu w wodzie przesyłanej rurami azbestowo-cementowymi, o ile
nie wykazuje ona wła ciwo ci korozyjnych w stosunku do cementu, na ogół nie ró ni
si od naturalnego tła. Potwierdziły to wyniki bada austriackich, wykonanych na
próbkach wody pochodz cych z 14 wodoci gów azbestowo-cementowych, w których
st enia włókien azbestowych nie ró niły si znacz co od stwierdzanych w próbkach
kontrolnych. Rury azbestowo-cementowe mog by eksploatowane do czasu ich technicznego zu ycia, tym bardziej, e w miar eksploatacji sieci, przewody wodoci gowe
pokrywaj si od wewn trz osadami, które stanowi dodatkow warstw ochronn
przed kontaktem z wod . Z tych wzgl dów istniej ce przewody nale y eksploatowa
do czasu ich technicznego zu ycia i wtedy dopiero nale y je zast pi przewodami
z innych tworzyw. W przypadku wymiany całych odcinków sieci wodoci gowej powinno si pozostawi je w gruncie, gdy przewody zabezpieczone s asfaltem lub
innymi tworzywami przed działaniem agresywnych wód gruntowych, a tym samym s
odizolowane od rodowiska.
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Rury azbestowo-cementowe stosowane w instalacjach wodoci gowych mog natomiast by ródłem nara enia podczas usuwania awarii, co jest poł czone z odsłanianiem, odcinaniem i usuwaniem uszkodzonego odcinka przewodu. W zwi zku z tym
nale y zachowa szczególn ostro no (Moser Alma 2001). Mo e to powodowa
uwalnianie do atmosfery włókien azbestowych, jednak przez krótki okres.
Bior c pod uwag przytoczone wyniki bada , według oceny Zakładu Higieny
Komunalnej Pa stwowego Zakładu Higieny nie ma konieczno ci natychmiastowej
wymiany rur azbestowo-cementowych w instalacjach wodoci gowych. Rury te powinny by w miar ich technicznego zu ywania si stopniowo zast powane przewodami wykonanymi z innych materiałów ( wi tczak 2005). Zgodnie z przyj tym przez
Rad Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku „Programem
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski”
proces ten powinien by zako czony do 31 grudnia 2032 roku (Program… 2002).

PODSUMOWANIE
Podczas realizacji „Programu usuwania azbestu i materiałów zawieraj cych
azbest stosowanych na terytorium Polski” stwierdzono, e istotny problem stanowi
rury azbestowo-cementowe zastosowane w sieci wodoci gowej. Jednym z pyta najcz ciej kierowanych do realizatorów programu, członków rady programowej, władz
lokalnych odpowiedzialnych za realizacj programu na ró nych szczeblach zarz dzania, jest pytanie dotycz ce wielko ci zanieczyszczenia azbestem wody pitnej dostarczanej przez sie wodoci gow zbudowan z rur azbestowo-cementowych i jej
szkodliwo ci dla zdrowia ludno ci.
Do produkcji rur azbestowo-cementowych produkowanych w Polsce był stosowany m.in. krokidolit – azbest niebieski. Oznacza to, e w wodzie pitnej dostarczanej
rurami azbestowo-cementowymi mog znajdowa si włókna azbestu krokidolitowego, uznanego za najbardziej biologicznie agresywny. Jednak e niewiele jest bezporednich dowodów skutków zdrowotnych zanieczyszczenia azbestem wody pitnej
(Odpowied … 2008a).
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest, stosowanych na terytorium Polski” przyj ty przez Rad Ministrów 14 maja 2002 r. obejmuje wszystkie
wyroby zawieraj ce azbest, jakie znajduj si w polskiej gospodarce, w tym tak e rury
azbestowo-cementowe. Podlegaj one, tak jak pozostałe wyroby azbestowe, sukcesywnej eliminacji. Wymiana rur azbestowo-cementowych w sieciach wodoci gowych
jest zadaniem wła cicieli, zarz dców lub u ytkowników wieczystych obiektów.
W „Programie…” przyj to unijn zasad „zanieczyszczaj cy płaci”, dlatego te
wydatki zwi zane z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest powinny by pokrywane przez te podmioty. Finansowanie usuwania wyrobów zawieraj cych azbest wyst puje tak e w innych krajach UE, jednak tak e w naszych realiach, jest szczególnie
uci liwe (Odpowied … 2008b).
Podmioty wykonuj ce usługi publiczne oraz jednostki samorz du terytorialnego
– gminy, zwi zki gmin, powiaty, zwi zki powiatów i województwa – mog stara si
o rodki finansowe m.in. z wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska oraz Banku Ochrony rodowi37
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ska SA. Ka dy z funduszy ochrony rodowiska mo e ustali swoje odr bne zasady
udzielania wsparcia finansowego, jednak e cel jest wspólny – d enie do oczyszczenia kraju z azbestu. Istniej tak e mo liwo ci pozyskania rodków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, m.in. w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Odpowied … 2008b).
Obecnie, pod naciskiem opinii publicznej oraz w wyniku zorganizowanych akcji,
systematycznie wymienia si kolejne odcinki tego typu przewodów. Jednak wiele
z nich jest nadal w u yciu, stanowi c potencjalne ródło włókien azbestu o zwi kszonym st eniu (Zielina, D browski, Lang 2007).
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, zawieraj cymi azbest, staje si wa nym
elementem całego systemu gospodarki odpadami, a tak e integraln cz ci planów
gmin, powiatów i województw oraz planu krajowego. Z tego powodu szczególnie
wa ny jest system słu cy wła ciwej informacji o wyrobach i odpadach zawieraj cych
azbest.
Odpady powstaj ce w wyniku usuwania tych materiałów to tak e powa ny problem finansowy, dlatego w głównej mierze jest konieczne wykorzystanie mo liwo ci
pozyskiwania rodków finansowych ze ródeł krajowych i zagranicznych.
Nie do oszacowania s korzy ci wynikaj ce z poprawy stanu rodowiska, poprawy stanu zdrowotnego ludno ci, zmniejszenia miertelno ci powodowanej chorobami
odazbestowymi, a tak e korzy ci powstałe na skutek modernizacji infrastruktury.
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