Aluminium en drinkwater

Ingezonden
C. J. A. Appelo schrijft in H 2 0 (15) 1982,
nr. 18. blz. 464 e.v. over verzuring van het
grondwater op de Veluwe [1].
Deze verzuring, die mogelijk een gevolg is
van zure neerslag, gaat onder andere gepaard met een toename van de aluminiumconcentraties in het grondwater. Uit de
tabellen il en III blijkt dat het hier om
gehaltes van 1-13 mg Al/l gaat. Aan het slot
van het artikel gaat de auteur op summiere
wijze in op de toxicologische betekenis van
dergelijke gehaltes. Zonder literatuurverwijzing wordt gesteld dat deze Al-concentraties giftig zijn voor mens en dier die
met dit water in contact komen, hetzij via
(het uit dit grondwater bereide) drinkwater,
hetzij via een kwelzone in een beek.
Omdat een dergelijke, niet nader uitgewerkte, bewering aanleiding zou kunnen
geven tot ongerustheid en verwarring wil
ik in dit commentaar wat dieper ingaan op
de toxicologische betekenis van de aangetroffen Al-concentraties. Omdat de mens
behalve via drinkwater ook op (vele) andere
manieren in contact komt met aluminium
zal eerst enige algemene informatie gegeven
worden over dit metaal en zijn verbindingen [2. 3],
Verspreiding in de natuur, produktie,
gebruik
Aluminium is het meest voorkomende
metaal in de aardkorst (8 %). Het komt
niet vrij voor, maar meestal in de vorm
van silicaten zoals celdstaat, of als oxyde in
bauxiet (Al 2 O., .2 H 2 0 ) of het fluoride
cryoliet (3 NaF .A1F 3 ). Aluminium wordt
bereid door electrolyse van bauxiet.
Het metaal wordt op grote schaal gebruikt
voor industriële doeleinden: in de elektrotechniek, voor transportdoeleinden, in de
bouw, in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en verpakkingsmaterialen.
Al-verbindingen worden gebruikt bij de
verpakking van voedingsmiddelen en als
voedseladditievcn (kleurstoffen, hechtstoffen). Verder als katalysatoren in de
organische chemie, als vlokmiddelen bij de
bereiding van drinkwater en in cosmetica
(deodorants).
Therapeutisch worden Al-zouten aangewend bij bepaalde nierziektes (om fosfaatophoping tegen te gaan), om silicose te
voorkomen, als zuurbindend middel, als
tegengif en als toevoegsel voor vaccins en
aluminium-peniciline [2,3].
Grond, lucht en water
In de grond kunnen concentraties van
150-600 gr/kg voorkomen. De gehaltes in
lucht variëren van 0,5 /xg/m3 in nietstedelijke gebieden, tot 10 tig/m 3 in steden
[4]. De MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie in lucht op de werkplek)

bedraagt 2 mg/m 3 voor oplosbare Al-zouten
en alkylverbindingen en 10mg/m 3 voor het
metaal en het metaaloxyde [5].
In verhouding tot andere metalen zijn
relatief weinig Al-analyses in water uitgevoerd. In oppervlaktewater komen concentraties tot 1mg/l voor [4, 6]. Zoals
gezegd worden Al-zouten onder andere
gebruikt bij de bereiding van drinkwater.
Hierbij worden Al-concentraties van
3-10 mg/l toegepast. Na filtratie bedraagt
de concentratie maximaal 0,01 mg/l. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat in oppervlakte- en grondwater aanwezig aluminium
zich door middel van sedimentatie en/of
filtratie goed laat verwijderen. Dit geldt
met name voor colloïdaal en aan deeltjes
gebonden aluminium. Wordt op ruw
grondwater waarin aluminium aanwezig is
alleen een pH-correctie toegepast alvorens
het te distribueren dan is het in principe
mogelijk dat een klein deel van dit aluminium de consument bereikt.
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)
heeft geen drinkwaternorm voor aluminium. In de VS bestaat geen EPA (Environmental Protection Agency) norm; de
AWWA (American Waterworks Association) hanteert een streefwaarde van
0,05 mg/l 'om kleur- en smaakproblemen
en bezinksels te voorkomen' [7]. De maximaal toelaatbare concentratie in Rusland
bedraagt 0,5 mg/l [9]. De EG hanteert
een richtniveau van 0,05 mg/l en een
maximaal toelaatbare concentratie van
0.2 mg'1; evenals in de VS liggen aan deze
waarden geen gezondheidkundige argumenten ten grondslag [10],
Voedsel en dagelijkse inname
Vooralsnog is niet duidelijk of aluminium
voor de mens een essentieel element is. Het
komt onder andere voor in zuivelprodukten
(runder- en menselijke melk: 1-2 mg/l),
vlees, groenten en fruit (tot 150 mg/kg).
De dagelijkse inname kan, afhankelijk van
het dieet, variëren van 4-80 mg. Aluminium
afkomstig uit verpakkingsmaterialen en
aluminiumpannen levert hieraan slechts een
geringe bijdrage [2,4, 11, 12].
Metabolisme
Hoewel over de opname van aluminium
vanuit de ademhalingsorganen en het maagdarmkanaal in bloed en weefsel weinig
betrouwbare gegevens bestaan, wordt algemeen aangenomen dat deze gering is. Het
metaal is aangetoond in alle menselijke
organen, maar vooral in de longen (tot
30 mg/kg nat gewicht), waarschijnlijk als
resultaat van ingeademde Al-deeltjes uit de
lucht. In het bloed komen concentraties
van 0,1-6,0 mg/l voor, plasmawaarden
variëren van 0,13-0,16 mg/l. De biologische
halfwaarde-tijd is niet bekend maar het lijkt

erop dat de orgaanconcentraties toenemen
met de leeftijd [2,4,8].
Toxicologie
Al-verbindingen zijn tamelijk toxisch voor
vissen [6, 13, 14, 15].Concentraties van
0.5mg/l en hoger zijn acuut toxisch voor
forellen. Schofield et al. hebben onderzoek
gedaan naar de visstand in verzuurde
meren in de staat New York [16, 17]. In
meren met Al-concentraties van ongeveer
0,3 mg/l vinden zij geen forellen, in meren
met concentraties van ongeveer 0,1 mg/l
wel. De toxiciteit van aluminium blijkt
sterk afhankelijk te zijn van de zuurgraad
van het water. De toxiciteit neemt toe met
stijgende pH. De doodsoorzaak bij door
aluminium vergiftigde vissen is waarschijnlijk zuurstofgebrek ten gevolge van
kieuwbeschadiging [6].
De acute toxiciteit van de (uit drinkwateren voedingsoogpunt) relevante verbindingen
aluminiumchloride, -nitraat en -sulfaat voor
ratten en muizen is gering (orale LD~)(Iwaarden vairërend van 0,3-6,2 gr/kg)
[3, 4, 18].
Proefdieren die gedurende langere tijd
relatief hoge doseringen (100-200 mg
AlCl^/kg) aluminiumzouten toegediend,
kregen vertoonden groeivertraging en verstoring van het fosfaatmetabolisme [4]. De
als voedseladditievcn gebruikte aluminiumzouten hadden in 'praktijkconcentraties'
(1-2 c/c van het dieet) geen nadelige effecten op konijnen, kippen, schapen, koeien
en varkens [4]. Aluminiumverbindingen
zijn, voor zover onderzocht, niet mutageen
[4, 19].
In de vijftiger jaren zijn bij een groot
aantal arbeiders in de aluminiumverwerkende industrie longafwijkingen geconstateerd ten gevolge van blootstelling aan
hoge concentraties aluminiumstofdeeltjes
in de lucht op de werkplek. Na vaststelling
van de maximaal toelaatbare concentratie
voor aluminium(-verbindingen) in de lucht,
hebben dergelijke longafwijkingen zich niet
meer voorgedaan [3].Therapeutisch gebruik
van aluminiurnhydroxide als maagzuurbindend middel of ter voorkoming van fosfaatophoping bij patiënten met slechtwerkende
nieren kan resulteren in een te laag fosfaatgehalte van het bloed [3], Hierbij dient
echter wel aangetekend te worden dat het
om doseringen van 1gram A1 2 0 3 per dag
gaat ( ± 0,5 gr aluminium).
Gebleken is dat dialysemedia bereid uit
Al-houdend water complicaties kunnen
veroorzaken bij patiënten die met een
kunstnier behandeld worden. Met het oog
hierop adviseren enkele auteurs om voor
de bereiding van nierdialysevloeistoffen
gedeïoniseerd water te gebruiken [8, 20,
21, 22].
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Conclusies
1. De literatuurgegevens met betrekking
tot de zoogdier- en humane toxiciteit van
aluminium wettigen niet de bewering dat
de in verzuurd grondwater aangetroffen
aluminiumconcentraties giftig zijn voor de
mens.
2. Het is ten zeerste aan te bevelen om
voor de bereiding van nierdialysevloeistofi'en aluminiumvrij water toe te passen.
Dr. P. C. Noordam
KIWA NV
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Slotwoord vandeauteur
Het is goed dat Noordam ingaat op de
zin 'De verzuring leidt tot aanzienlijke
Al-concentraties in het grondwater, die
giftig zijn voor de mens en het dier dat
dat met het water in contact komt, hetzij
via drinkwater, hetzij via een kwelzone in
een beek'. Noordam concludeert dat de in
mijn artikel gegeven concentraties tot 13 mg
Al/l, niet giftig zijn voor zoogdieren of
mensen.
De in het artikel gegeven gehaltes zijn
echter niet gekozen op maximale waarde,
of om aan te geven wat maximaal te verwachten concentraties van Al in water
kunnen zijn. In tegenstelling tot de meeste
'giftige' metalen, wordt de concentratie van
Al in natuurlijk water namelijk niet bepaald
door de toevallige beschikbaarheid in het
milieu, maar door de oplosbaarheid van
het hydroxide, of van A10HS0 4 , of van
een kleimineraal als kaoliniet [Hem, 1970;
Van Breemen, 1976]. Aluminium is in grote
hoeveelheden beschikbaar in de grond, en
komt vrij uit het uitwisselcomplex als de
omstandigheden in het water daartoe aanleiding geven [Scheffer en Schachtschabel,
1970]. Aluminium is amfoteer, en de oplosbaarheid van het hydroxide is minimaal
bij een pH van 5.5 - 7.0. Dit is een normaal
voorkomend pH-bereik in grond- en
oppervlaktewater, zodat de daarin te verwachten concentraties lager zijn dan
l,umol/l ( < 0,03 mg Al/l). Het is de reden
dat er gewoonlijk geen aandacht hoeft te
worden gegeven aan Al-concentraties in
water dat voor consumptie moet dienen.
De concentratie van Al neemt echter toe
als de pH lager wordt, zoals in het 'zure'
Veluwe-water, of als complexen het Al-ion

in oplossing kunnen houden [Hem, 1970].
Zo hebben wij gehaltes tot 1.3 mmol/1
( = 35 mg Al/l) gevonden (in monsters met
een hoger Cl-gehalte dan als scheidingsgrens is genomen voor 'schoon' Veluwewater).
Afb. 1geeft wellicht ten overvloede, de
oplosbaarheid van AI(OH)., (gibbsiet) in
afhankelijkheid van de pH, met alleen de
monomere A-hydroxyl-complexen. [Gegevens van Smith, 1971]. Ik neem graag aan
dat Noordam gelijk heeft dat de Al-concentraties in het zure grondwater zoals dat
nu is aangetroffen niet giftig zijn voor de
mens (of voor zoogdieren); wanneer dat
wel het geval gaat worden kan misschien
afgelezen worden uit afb. 1.
Voor het aquatisch leven is het zure water
in de nu gevonden samenstelling al wel
fataal [Drablos en Tollan, 1980; Overrein
e.a., 1981],
Voor vissen geldt met name de giftige
werking van Al in relatief lage concentraties, waar Noordam naar refereert. Die
giftigheid is op verschillende wijze aangetoond, onder andere door aangezuurd
leidingwater te vergelijken in z'n effecten
met leidingwater waar geringe concentraties
Al aan waren toegevoegd [diverse auteurs
in Drabl0s en Tollan, 1980]. Het is wat
'zuur' om op te merken dat het hier gaat
om sterfte bij de forel, die als een gewaardeerde indicator van acute toxiciteit wordt
gebruikt door een aantal drinkwaterbedrijven die hun grondstof direct uit het
oppervlaktewater betrekken.
Het is duidelijk dat een drinkwaterbedrijf
te hoge Al-concentraties in zuur grondwater moet neutraliseren; de consument zal
zo niet veel bespeuren van de verzuring
van het grondwater, behalve misschien een
tariefsverhoging van het drinkwater. Waar
dat neutraliseren in het natuurlijk milieu
niet plaatsvindt, heeft dat desastreuze gevolgen, zoals de Scandinavische literatuur
al duidelijk aangeeft.
Dr. C. A. J. Appelo
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