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Borium, enige metingen in oppervlaktewater
Toxiciteit
Uitgaande van een zekere giftigheid van boriumverbindingen
is bij ons de behosfte ontstaan aan een nader onderzoek naar
het voorkomen van borium in oppervlaktewater.
Wat de meer bekende boriumverbindingen betreft moet onderscheid gemaakt worden tussen de zeer toxische hydrides
en de veel minder gevaarlijke zuurstof-gebonden-borium zouten [1].
De lagere boorhydriden zijn zeer instabiel, zij hydrolyseren
direct en exploderen zelfs met vochtige lucht. Bij wateronderzoek zijn daarom alleen de boorzuur- en borax-achtige
stoffen belangrijk.
De fatale dosis voor oraal ingenomen borax schijnt op 15 à
30 gram te liggen voor volwassenen, voor kinderen zou 5 à 6
gram gelden [2 en 3].
In de literatuur [1] wordt dodelijke vergiftiging door absorptie in open wonden bij behandeling met boorzuur-oplossingen
vermeld. Voor dieren wordt als lethale dosis 1,2 tot 3,45 g
per kg lichaamsgewicht opgegeven [1].
Boriumverbindingen tasten vooral het centrale zenuwstelsel
aan, maag en ingewanden raken geïrriteerd.
Normaal bevatten spierweefsel en organen minder dan
1 mg/kg.
Schroeder ziet een positieve correlatie tussen het boriumgehalte van drinkwater en cardiovasculaire sterfte [4].
Toediening aan honden van drinkwater dat 30 mg/l bevat
blijkt een remming van de secretie en zuurvorming in de
maag te geven, ook boriumhoudende voeding prikkelt. De
enterokinase-activiteit in darmvocht en faeces wordt door
borium geremd. Drinkwater met meer dan 3 mg/l aan borium
zou de vertering ongunstig beïnvloeden. [5]
Ds afbraak van organisch materiaal door actief slib wordt
bij kortdurende toevoer van 10 mg of meer boor per liter
bevattend afvalwater vertraagd. Water dat 0,4 à 0,5 mg/l
bevat zou nog geen invloed hebben [6].
In de diervoeding schijnt borium geen noodzakelijk sporenelement. Bij planten speelt het een belangrijke rol en wel
bij de omzetting van koolhydraten en in ademhalingsprocessen. Vandaar dat vaak borax aan kunstmest toegevoegd
wordt. Van de dagelijkse inname door de mens, 10 tot 20 mg
per dag, is dan ook de grootste hoeveelheid uit plantaardige
voeding afkomstig.
Normen
De drinkwaternormen, respectievelijk de European Standards van de W H O (1970), de International Standards van
de W H O (1963) en de US Drinking Water Standards (1962)
liggen alle bij 1 mg/l. Als oppervlaktewaternorm geeft de
US Public Health eveneens 1 mg/l aan (Surface Water
Criteria, 1968).
Voorkomen
Ciaccio [7] geeft 0,101 mg/l als gemiddelde over 1500 gefiltreerde oppervlaktewater monsters uit de Verenigde Staten.
De hoogste gemeten waarde was 5 mg/l. Het betreft monsters
verzameld tussen 1962 en 1967. Drinkwater zou volgens
genoemde auteur 0,1 soms echter 1 à 2 mg/l bevatten, de
concentratie in zeewater zou ongeveer 5 mg/i zijn.
Durfor en Becker [8] geven een gemiddelde van 0,031 mg/l
voor reinwater. Dit gemiddelde is genomen over monsters
van 100 waterleidingbedrijven in de USA. Maxima en minima waren respectievelijk 0,590 en 0,0025 mg/l.
In een tabel met zeewaterparameters [9] vindt men voor
borium 4,6 mg/l. Bij een in 1969 gehouden onderzoek betreffende 110, waaronder 94 oppervlaktewater verwerkende,
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waterleidingbedrijven is volgens Taylor [10] een maximum
concentratie van 3,28 mg/l gevonden. Door 20 bedrijven
werd de grens van 1 mg/l overschreden. Het gemiddelde
gehalte was 0,069 mg/l. Op te merken valt dat genoemde
3,28 mg/l boven de door Chatschatrjan [5] gestelde grens
van 3 mg/l valt.
Aannemende dat het gemiddeld waterverbruik voor consumptiedoeleinden door de mens 1Yi 1 bedraagt, valt de
3,28 mg/l te correleren aan 8,2 mg per dag. Dit betekent
dat bij deze, hoge, concentratie de intake via drinkwater
dezelfde orde van grootte heeft als de opneming via vast
voedsel.
De toestand in Nederland
Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening heeft in 1972
een zeventiental bepalingen in oppervlaktewater, hoofdzakelijk Rijnwater uitgevoerd.
Bij de analyses is de carmine-methode gevolgd. Deze spectrofotometrische methode meet de absorptie bij 585 mß, na
voorbehandeling en toevoegen van carmine reagens in geconcentreerd zwavelzuur milieu [11].
Samen met de gemiddelde afvoercijfers voor de dag van
monsterneming bepaald in Lobith of Lith, worden de resultaten in de tabel vermeld.
In enige drinkwatermonsters werden waarden van respectievelijk 0,120 en 0,160 mg/l gevonden.
Het betrof water van Rijnwater verwerkende bedrijven.
Zoals ook uit de Amerikaanse literatuur naar voren komt,
blijkt de verwijderbaarheid van borium bij de drinkwaterbereiding slecht te zijn.
Conclusie
Ten opzichte van de dagelijkse dosis van 10 à 20 mg uit
plantaardig voedsel valt de opname van 0,5 mg uit 2 H liter
drinkwater, met een gehalte van 0,2 mg/l, te verwaarlozen.
Omdat borium in het zuiveringsproces moeilijk verwijderbaar is moet in de buurt van waterwingebieden wel de nodige
voorzichtingheid met kunstmest in acht genomen worden,
daar kunstmest vaak borax bevat.
Welk deel van een gemeten boriumgehalte in oppervlaktewater tot de „natuurlijke" verontreiniging behoort is in het
algemeen moeilijk te achterhalen.
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Wantij, Dordrecht
Waal, Tiel
Rijn, Lobith
IJssel, Kampen
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IJssel, Kampen
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0,165
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0,165
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0,105

gemiddeld

0,203
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Borium komt, zij het in lage concentraties, zeer verspreid
over de aardkorst voor. Het wordt vooral door glas- en emailleerbedrijven, in kunstmest en herbiciden en in dewasmiddelenindustrie verwerkt. De glasindustrie is de grootste verbruiker,
in hun Produkten, hittebestendig glas en glaswol, is borium
echter in minder toegankelijke vorm gebracht. De belangrijkste activiteit die een afvoer naar oppervlakte- en grondwater tengevolge zal hebben, is het gebruik van borax of
perboraten bevattende wasmiddelen. Het gebruik van boraxhoudende kunstmest en herbiciden levert ook een bijdrage.
In dit opzicht is er een zekere analogie tussen boriumzuurstofverbindingen en fosfaten. Bepaald niet analoog ligt
de verwijderbaarheid. Deze is voor borium veel moeilijker,
vooral daarom verdient borium in het milieu toch aandacht.
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NEN 1000
Regels voor het hanteren van
stelsel van eenheden (SI)
De invoering van het metrieke stelsel,
dat geboren werd tijdens de Franse
Revolutie en dat meter en kilogram
kende als eenheden van lengte en van
massa, heeft een eind gemaakt aan de
verwarring die voordien bestond op het
terrein van maten en gewichten. Een
verwarring die het drijven van handel,
zowel nationaal als internationaal, sterk
bemoeilijkte.
Door de ontwikkeling van wetenschap
en techniek is behoefte ontstaan aan
meer eenheden dan meter en kilogram
en helaas moet worden geconstateerd dat
de keuze van nieuwe eenheden niet altijd
even verstandig is gedaan. Diverse eenhedenstelsels werden gepropageerd, waardoor opnieuw verwarring ontstond. Deze
verwarring is, ook in ons land dat reeds
meer dan 150 jaar geleden als eerste het
metrieke stelsel officieel aanvaardde,
mede te danken aan het nog vrij algemeen gebruiken van de zgn. technische
eenheden, waardoor bijvoorbeeld de
eenheid kilogram door sommigen als
eenheid van kracht wordt beschouwd
hoewel het een eenheid van massa is.
Het Internationale Stelsel van Eenheden,
dat in 1960 officieel is aanvaard door de
Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) en waarvan in alle talen SI
de afkorting is, biedt de mogelijkheid
om aan de verwarring een eind te
maken. Het SI is een logisch opgebouwd
eenhedenstelsel, waarvan de zgn. coherentie wel de belangrijkste eigenschap is.
Deze coherentie betekent, dat afgeleide
SI-eenheden kunnen worden uitgedrukt
in de grondeenheden en de aanvullende
eenheden, en dat in een dergelijke uitdrukking de getalfactor gelijk is aan het
getal 1.
De grondeenheden van het SI en hun
internationaal vastgestelde symbolen zijn:

526

het internationale
grondeenheid
grootheid

naam

de meter
lengte
massa
het kilogram
de seconde
tijd
elektrische stroom de ampère
thermodynamische temperatuur de keivin
lichtsterkte
de candela
hoeveelheid stof de mol

syml
m
kg
s
A
K
cd
mol

De aanvullende eenheden zijn de radiaal
(rad) als eenheid van vlakke hoek en de
steradiaal (sr) als eenheid van ruimtehoek.
Enige afgeleide SI-eenheden zijn:

voor kracht
arbeid, energie, warmte
vermogen
druk, spanning
Internationaal en nationaal wordt grote
activiteit betoond om tot de invoering
van het SI te geraken, zowel op het gebied van de wetgeving als door normalisatie-instituten.
In ons land zijn de SI-eenheden in 1968
in de IJkwet opgenomen.
Ten einde te komen tot een onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de
Lid-Staten van de E E G op het gebied
van de eenheden, is er in oktober 1971
een EEG-Richtlijn aanvaard, waarin o.a.
wordt bepaald dat b.v. de eenheden kilogramkracht (kgf), technische atmosfeer
(at), paardekracht (pk) en calorie (cal)
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op
31 december 1977 moeten verdwijnen.
Ook het Nederlands Normalisatie-instituut N N I is op dit punt actief. Reeds

enige jaren is een speciale normcommissie (commissie 300 02 „Invoering van
het SI") werkzaam om aanbevelingen op
te stellen voor het hanteren van het SI.
Deze commissie, waarin vertegenwoordiger van bedrijfsleven, wetenschap en
overheid zitting hebben, heeft onlangs
de norm N E N 1000 „Regels voor het
hanteren van het Internationale
Stelsel
van eenheden (SI)" gepubliceerd. Deze
norm is ontleend aan het internationale
normontwerp ISO/DIS 1000, terwijl de
beperkingen t.a.v. het gebruik van niet
tot het SI behorende eenheden grotendeels in overeenstemming zijn met
bovengenoemde EEG-Richtlijn.
De norm N E N 1000, die van belang is
voor ieder die in enigerlei opzicht met
eenheden te maken heeft en die een
uitvoerige verwijzing naar andere documenten bevat, kan worden besteld bij het
Nederlands Normalisatie-instituut, Polakweg 5, Rijswijk (ZH) voor de prijs
van ƒ 8,— per exemplaar.

newton (N)
joule (J)
watt (W)
pascal (Pa)

1N
1J
1W
1 Pa

1 kg.m/s2
1 N.m = 1kg.m2/s2
1 J/s = 1 kg.m2/S3
1 N/m2 = 1 kg/(m.s2)

Onderwijsinstellingen betalen ƒ4,—. Bij
aantallen gelden belangrijke kortingen.

SPREKERSTOTDEHEER
VAN'THULLENAAR
In het verslag van de afscheidsbijeenkomst van de heer A. K. van 't Hullenaar te Enschede ( H 2 0 no. 21, blz. 502)
is een storende fout geslopen. Geschreven staat dat de ene spreker nauwelijks
geëvenaard werd door de anderen. Bedoeld werd dat de ene spreker nauwelijks onder deed voor de anderen of dat
de ene spreker de andere evenaarde in
welsprekendheid. De twee uur durende
bijeenkomst viel niemand der aanwezigen namelijk lang, juist dankzij de boeiende sprekers.
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