
ASBEST 











• Wat is asbest? 
 
• Welke soorten asbest bestaan er? 
 
• Waar wordt asbest gevonden? 

 
• Hoe ontstaat asbest? 
 
• Wat zijn asbestiforme mineralen? 

 
• Bestaan er ook onschadelijke vormen van asbest? 
 
  

Vragen 





Wat is asbest? 
 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur 
voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, 
microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet 
met het blote oog waar te nemen zijn. 





Wat is een vezel? 
 
Een vezel is een lang, dun filament waarvan de lengte ten minste 
drie keer groter is dan de doorsnede.  

Gekruld Recht 



Actinoliet 
Groene asbest Tremoliet  

Grijze asbest 
Anthofylliet  
Gele asbest 

Amosiet  
Bruine asbest 

Crocidoliet 
Blauwe asbest 

Chrysotiel 
Witte asbest 



Actinoliet 
Groene asbest 

Tremoliet  
Grijze asbest 

Anthofylliet  
Gele asbest 

Amosiet  
Bruine asbest 

Crocidoliet 
Blauwe asbest 

Chrysotiel 
Witte asbest 



Actinoliet 
Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 Tremoliet  

Ca2Mg5Si8O22(OH)2 
Anthofylliet 
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 

Amosiet 
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 

Crocidoliet 
Na2Fe3+2Fe2+3Si8O22(OH)2 

Chrysotiel 
Mg3(Si2O5)(OH)4 



Twee hoofdgroepen: 
 

· de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel 
(ofwel wit asbest) 

 
· de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw 

asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet 
(grijs) en actinoliet (groen). 



Serpentijnasbest (chrysotiel) 
 
Witte asbest is de enige soort asbest met een 
vezelvorm van serpentijn, met de samenstelling 
Mg3(Si2O5)(OH)4 
 
• 95 % gebruikt 
• Gekrulde vezels 
• Flexibeler dan de andere asbesten! 
• Zijdeachtig, kan geweven en gesponnen 

worden in de fabriek 
• Resistent 
• Dakplaten in gebouwen, warenhuizen, 

garages. 
 
 

. 



Amfiboolasbest 
 
= silicaat waarbij de silica-tetraëders dubbele ketens vormen. Amfibolen 
kunnen monoclien of orthorombisch zijn. 



Orthorombisch: Gele asbest 
Assen loodrecht op elkaar, verschil in lengte. 
 
 
Anthophylliet (gele asbest) - (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 
 
 
 
 
 
 
 



Monoklien: Grijze, groene, blauwe , bruine asbest 
 
2 kristallografische assen kruisen elkaar onder hoek die verschilt van 90°. Derde as 
loodrecht op vlak met 2 andere assen. Verschil in lengte. 
 
Tremoliet (grijze asbest) - Ca2Mg5Si8O22(OH)2 
Actinoliet (groene asbest) - Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 
Crocidoliet (blauwe asbest)- NaFe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 



Asbestvezels  
• onbrandbaar 
• hittebestendig 
• resistent tegen micro-organismen en 

agressieve chemische stoffen 
• slijtvast  
• slechte elektriciteitsgeleiders 
• thermisch en akoestisch isolerend  
• makkelijk bewerkbaar 
• Toepasbaar in een zeer groot aantal 

producten en materialen.   



Waar wordt asbest gevonden? 
Belangrijkste mijnbouw: in de USA, Canada, Zuid-Afrika, China, Rusland, Australië 



Chrysotiel (Witte asbest) 
Asbestmijn in Zimbabwe 



Amosite (Bruine asbest)  
Hoofdzakelijk uit Zuid Afrika.  
Wordt nu niet meer gemijnd! 
 



Crocidoliet (Blauwe asbest) 
 
Eén van de vindplaatsen van crocidoliet was 
Wittenoom, West-Australië. Van 1937 tot 1966 
werd het hier uit de grond gehaald.  

Blue sky mine – Midnight Oil 
https://www.youtube.com/watch?v=Ofr
qm6-LCqs 
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Hoe ontstaat witte asbest? 
Chrysotiel  
Ontstaat door hydrothermale omzetting van 
magnesiumrijke gesteenten als basalt, peridotiet en 
duniet.  
Het komt voor als aders en lichamen in 
serpentinieten. 



Serpentinisatie 
 
Onder invloed van druk en temperatuur zijn de olivijn en pyroxeen uit 
het mantelgesteente omgezet in serpentijn.  
 
4Mg2SiO4 (olivijn) + 4H2O (l) + 2CO2 (aq) → Mg6Si4O10(OH)8 
(serpentijn) + 2MgCO3 (magnesiet) 
 
Serpentijn is om die reden een mineraal dat gevonden wordt in die 
gebieden waar mantelgesteente aan de oppervlakte is gekomen, 
gewoonlijk in orogenen. In Griekenland en in de Alpen is serpentijn op 
grote schaal ontsloten. 



Amfiboolasbest  
vooral door omvorming van ijzer- en 
magnesiumrijke magmatische gesteenten 
en carbonaten in metamorfe gesteenten. 

Actinoliet 

Hoe ontstaat amfiboolasbest? 



Natuurlijke minerale vezels 
Asbest  

Serpentijnen  
Chrysotiel 

Amfibolen  
Actinoliet 
Amosiet 
Anthofylliet 
Crocidoliet 
Tremoliet 

Asbestiform  
Fibreuze klei  

Palygorskiet (attapulgiet) 
Sepioliet 

Andere fibreuze silicaten  
Wollastoniet 
Nemaliet (fibreus bruciet) 
Talk 
Zeolieten  

Mordeniet 
Erioniet 
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Wat zijn asbestiforme mineralen? 

Wollastoniet 

Nemaliet (fibreus bruciet) 
 

Natrolite 

Habitus: 
• Fibreus 
• Capillair 



• Asbestiforme mineralen hebben fibreuze, sterke, lange, 
dunne, flexibele kristallen die makkelijk scheiden.  
 

• Bij asbest hebben de vezels een lengte:diameter 
verhouding van tenminste 20:1  

 
• Heel veel mineralen komen als vezels voor, van milleriet 

tot mesoliet, en van kermesiet tot toermalijn, maar zijn 
daarom nog geen asbest! 
 

 

Asbestiforme mineralen? 



Is alle asbest gevaarlijk? 



Is alle asbest gevaarlijk? 

• Vezels van alle asbest breken of splijten zeer gemakkelijk. Daardoor gaan uiterst 
kleine vezels in de lucht zweven en kunnen worden ingeademd. 
 

• Chrysotiel vezels zijn rafelig. Ze dringen minder diep in de longen door dan de 
kleine, scherpe amfiboolnaalden.  
 

• Het ijzergehalte van de blauwe en bruine asbest speelt een grote rol bij het 
ontstaan van tumoren; witte asbest bevat geen ijzer.  
 

• Chrysotielvezels lossen zeer snel op in longweefsel (in minder dan een jaar), maar 
amfibool- vezels niet. 
 



Is alle asbest gevaarlijk? 

•  Krokidoliet, de blauwe amfiboolasbest, is gevaarlijk, ook in kleine 
hoeveelheden! Nog tot ver in de 21 e eeuw zal deze asbest veel 
slachtoffers eisen door mesothelioom.  
 

• Amfibool splijt heel anders dan chrysotiel, en de resulterende vezels 
worden, in tegenstelling tot de witte asbest, niet ver van de bron 
getransporteerd, de reden waarom men deze soort asbestvezels niet 
aantreft over de hele wereld. 

 
• Optreden tegen chrysotielasbest is eigenlijk alleen nodig als de 

materialen waarin het voorkomt beschadigd (dreigen te) raken. 
 
 
 



Witte asbest is overal! Zelfs op eilanden in de 
Stille oceaan.... 



...en op de Zuidpool! 
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