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Zwaremetaleninwarm
kraanwater
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HetVoedingscentrumknjgtjaarlijks 80.000vragenovervoedingenoverdeveiligheidvanvoedsel.
Eensteedsweerterugkerendevraagisdieoverhetgebruikvanwarmwatervoorhetmakenvanetenof
drinken.Menigconsumentvindthetaantrekkelijkomvoorhetkokenvangroentealvastwarmwater
indepantedoen,zodatheteerderkookt.Hetzelfdegeldtvoorhetmakenvantheeofkoffie.Ookhet
gebruikvanwarmwatervoorhetaanmakenvanopvolgmelkiseenoptiedievaakgenoemdwordt.
Alswekijken naarchemischerisico's,dan
vormenvooralmetaleneenaandachtspunt.
Waterinboilersengeisersstaatincontactmet
hetmateriaalwaaruitdeketel,hetverwarmingselementofdeleidingengemaaktzijn.
Vaakisditkopereninsommigegevallenook
aluminium.Drinkwater metmeerdan3 mg
koper/lkanmisselijkheid, overgevenen
diarreeveroorzaken.Grotehoeveelheden
koperzoutenkunnenleverschadeveroorzaken.
Eenoverdosisaluminium kanbijdierenleiden
totzenuwschadeenbijmensentotlong-en
botschade.Ditvindtechter voornamelijk
plaatsbijinhalerenvanstof.Schadedoor
normaleoraleinnamevanaluminiumvia
voedingbijmensenkomtzeldenvoor1'.Hiernaastbestaateenrisicoopaanwezigheidvan
debacterieLegionella.Ditzouvooralinketels
enleidingenkunnenvoorkomenwaardetemperatuurnietvoldoendehoogisomdebacteriëntedoden.Legionellavormtechtergeen
risicobijoraleinnamevanvoedselofdrank.

Tabel1:

Vooralbesmettingviaaerosolenbij inademing
vormthierbij hetrisico.
Welke informatie is beschikbaar
voor de consument?
Uitvoorzorgwordthetgebruikvanwarm
kraanwater voordevoedselbereiding afgeraden
doorbijvoorbeeld Hydron Midden-Nederland,
VitensenhetIntercommunaalSamenwerkingscomitevanwaterbedrijvenuitBelgië.De
VEWINraadthetgebruikvanwarmtapwater
navakantieookaf,omdatbijstilstandvanhet
waterhierinmeermetalenkunnenvoorkomen.
Eenzoektochtnaarcijfermatige onderbouwingvandezeadviezen,vooralophetgebied
vanmetaleninwarmtapwater,leverdeniets
op.HetVoedingscentrum heeft toeninsamenwerkingmethetRijksinstituut voorIntegraal
Zoetwaterbeheeren Afvalwaterbehandeling
(RIZA)beslotenomzelfmonsterstenemenen
teanalyserenopdemetaalconcentraries.

Doel van de m e t i n g e n en proefopzet
Doelvandemonsternamewasominzicht
tekrijgen indeconcentraties(zware)metalen
inkraanwater.Ookmoestendemetingeneen
indicatiegevenofdeconcentratiesmetalenin
warmkraanwater hogerzijndaninkoud
kraanwater.Omdekansophetvindenvan
verhoogdemetaalconcentraties tevergroten
werdvooreen'worstcase'-situatiegekozen.
Allereerstwerdvooreengebiedmetrelatief
zachtwatergekozen,omdatdediffusie van
metaleninzachtwatermogelijksnellerverlooptdaninhardwater.Dekeuzeisgevallen
opWageningenmeteenhardheidvanhet
watervanrondde4,5DH(Duitsehardheidsgraden).Daarnaastwerdenwatermonsters
genomenineenaantalhuizenmetrelatief
nieuwewarmwaterinstallaties.Detheorie
hierachterwasdatkalkafzetting de diffusie
vanmetalenzouhinderen;inrelatiefnieuwe
installatiesisdekalkafzetting noggeringof
afwezig.
Dewarmwatermonsterswerden
'smorgens(en/ofindeloopvandemiddag)in
sterielebuizengenomenvanheteerstehete
waterdatuitdekraankwam.Daarnawerd
enigetijddekoudwaterkraan opengezet,
waarnahetkoudewaterwerdbemonsterd.In
totaalwerdenbijzevenhuishoudens inWageningenmonstersgenomen,bijboilers(vier
monsters),keukenboilers(drie)encombiketels
(drie).Deanalyseswerdenuitgevoerdophet
RIZAdoormiddelvanhogeresolutieICP
massaspectrometrie.
Resultaten e n discussie
Deresultatenvandewateranalyses zijn
weergegevenintabel1.
Eénconclusievanditonderzoekisdatde
concentraties(zware)metalen,diemogelijkin
tegrotehoeveelhedeninwarm tapwater
zoudenvoorkomen,allenonderdewettelijke
normenvoordrinkwater liggen.Alhoewelhet
aantalmonstersbeperktis,wordtduidelijkdat
ditwarmewatergebruiktkanwordenomvoedingsmiddelen meetebereiden.Ditgeldt

Concentratiesennormenvanenkelemetaleninkoudenwarmtapwater.
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Bijdreigendeoverschrijdingvandehoeveelheidaluminiumvan30pg/1dientditaandetoezichthoudergemeldtewordeninverbandmethet
gebruikvanwatervoornierdialyse.
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drolyseerdevormenvoor,terwijl bijhogere
temperaturen decarbonaatvorm overheerst.
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hardheden.HetcijferinhetmiddenisdetotaalopejeIcuoortenverdelma
vankoperbijtweetempérature*
ennaraneaer,n» " j , "
loStekoPerconcenIeJ).Hetverho
flenvand£ZoutJterktevanhetwtervano,o1Mnaaro,o5M!1et
slechtsklemeversch.Ilenzien,waarbijdeprocentueleverhoudingmetveranderden.

zowelvoordebereidingvanwarmedranken
a
Isvoordebereidingvangroentenofopvolgmelk.
Eentweedebevindingisdatdegemiddeldeconcentratiesinkoudenwarmwater
ni
etsignificant verschillen(T-toetsenMannWhithey-test,pkleinerdan0,05;geenverschildeninvariantiestussendetweegroepen).De
gemiddeldeloodconcentratiewaswelhogerin
dewarmwatermonsters,maardespreiding
w
asdusdaniggroot(koudwater0,03-0,35Mg/l,
w
armwater0,08-1,03 Mg/l)datgeensignificanteverschillenwerdengevonden.
Welwerdendehoogsteloodconcentranes
gevondenintweeoudehuizenmetwarmw
«erinstallatiesvanminderdanzesjaaroud.
Eenmogelijkeverklaringisdatergensinhet
(gerenoveerde)leidingsysteemvandezehuizen
n
°gloodverwerktis.Hetkoudewaterbevat
ee
n(nietsignificant) hogereconcentratie
ko
Per.Ditlijktvooralhetgevolgvanhetverschiltussengemiddeldeconcentratieskoperin
h
« koudeochtendwater(320ug/1,n=4)ten
°pzichtevanhetwarmeochtendwater(221
M
g/1.n=7).Desmiddagsverschilthetkopergeha
'tevankoudwater(alsdekraangedurende
.dedagisgebruikt, 101 Mg/ln=i]nietveelvan
et

kopergehaltevanwarmwater(1iSMgA
3).Bijdeanderemetalenwerdengeensignificante verschillengevondentussendemontersdieopverschillendetijdenopdedag
gctiormenzijn.
n=

Samenstelling water: chemische
speciatie
Omdewaarnemingenvankoperteverklarenzijnberekeningenuitgevoerdmeteenchemischspeciatiemodel2'.Ditmodelberekent,op
grondvanevenwichtsconstantendiethermodynamischzijnbepaald,deverdelingvanalle
voorkomendevormenvankoperenkoperverbindingeninwatermeteenvoorafbepaalde
samenstelling.Hierbijwordtrekeninggehoudenmetoplossings-enneerslagreactiesende
temperatuursafhankelijkheid ervan.Gekeken
ishoedesamenstellingvandrinkwaterverandertalsgevolgvantemperatuurverhogingbij
zowelhardalszachtleidingwater(respectievelijk 12en2DH).Voordeberekeningenvandit
modelwerdendemetingenuitheteerdergenoemdemeetprogrammagebruikt(Fe,Ca,
overigezouten).
Uitdeberekeningenblijktdatdehoogste
koperconcentrarieszichkunnenvoordoenin
hethardewater(12HD).Inzachtwaterzijnde
koperconcentraties nietalleen significant
lager,ookheteffect vantemperatuurverhoging(van15naar7o°C)laateenduidelijkere
afnamezien.Heteffect vantemperatuuten
hardheidopdeverschillendeopgelostevormen
waarinkopervoorkomtisweergegevenin
afbeelding 1.Hieruitblijktdatdeionsoortenverdelingvankoperinhardenzachtwater
aanzienlijkkanverschillen,zekerbijlagetemperatuur.Bij15°Ckomtkopervooralingehy

Bijhogeretemperaturen zaldeoplosbaarheidvanhetmineraalcalciet,datinevenwicht
ismetopgelostcalcium,enigszinswordenverlaagd.Hierdoorkunnendeconcentratiesopgelostcalciumdalenmet40procentofmeer
(zoalsuitdeberekeningenbleek),waardoor
koperviacoprecipitatie(vergezeldeneerslag)
uitdeoplossingkan verdwijnen.
Zoalsgezegdkomtuithetmeetprogrammaniernaarvorendat koperconcentratiesinwarmwaterhogeroflagerzijndanin
koudwater.Uitdeberekeningenvolgtdat
koperinwarmwaterverlaagdkanzijnals
gevolgvanhetverschuivendecalcietevenwicht.Hiermeeisnietuitgeslotendatboilers
enverwarmingselementen koperemitteren
naarhetdrinkwater;waarschijnlijk isechter
weldatdezetweeeffecten inevengrotemate
optredenenelkaardusfeitelijk maskeren.Het
zoudusgoedkunnenzijndatdehoeveelheid
koperdatgeëmitteerdwordtdooreenverwarmingsboiler,quagrootte-ordeovereenkomt
metdehoeveelheiddiealsgevolgvanverhittingweerverdwijnt.Iniedergevallijkt,in
termenvankoperconcentraties,dehardheid
vanhetwatervangroter belangdandetemperatuur.
Samenvattend
Naaraanleidingvandit(beperkte)onderzoekkanwordengestelddatwarm tapwater
geschiktisometenofdrinkenmeerebereiden.
Verhoogdeconcentratiesvanmetaleninwarm
tapwaterwerdennietofnietineendusdanige
hoeveelheidgevondendatzorgbestaatvoorde
volksgezondheid.Naastdechemischeveiligheidvanwarmtapwaterzouookgekeken
kunnenwordennaardemicrobièleveiligheid
vantapwater.Aanwijzingen voorbacteriologischerisico'svoorwatbetreft hetgebruikvan
warmtapwatervoordrankofvoedselbereiding
bestaanechterniet.Eventuelebacteriënzijn
gedooddoorzuiveringsinstallatiesvande
waterleveranciersendoordehogetemperaturenindeverwarmingsclementenvangeisers,
boilersofcombiketels.Eventuelethermoficle
bacteriëndiedezezuiveringenoverleven,zijn
geenpathogènebacteriënenvormengeen
risicovoordegezondheid.Vooroudehuizen
metlodenleidingenblijft hetadviesgelden
omdezetevervangenenomgeenkraanwater
tegebruikenvoorhetaanmakenvanopvolgmelkf
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