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REZUMAT 
Coagulanţii pe bază de aluminiu, cum sunt sulfatul de aluminiu sau PACl, sunt în mod obişnuiţi utilizaţi în potabilizarea apei la 

îndepărtarea substanţelor particulate, coloidale sau dizolvate prin coagulare. Utilizarea sulfatului de aluminiu drept coagulant în 
tratarea apei duce de cele mai multe ori la concentraţii ridicate ale aluminiului în apa tratată, mai mari decât în apa brută. În mod 

obişnuit, o parte din aluminiul din apa brută nu este îndepărtat în timpul tratării şi rămâne ca aluminiu rezidual în apa tratată. 
Prezenţa aluminiului în apa tratată a fost considerată mulţi ani ca fiind un aspect indezirabil al tratării apei [6, 30]. Nivelul 

aluminiului din apa brută şi apa tratată este o preocupare în întreaga lume, din două motive.  Primul este că ploile acide cauzează 
creşterea aluminiului în multe surse de apă [29]. O concentraţie ridicată a aluminiului (3,6–6 mg/L) în apa tratată duce la creşterea 

turbidităţii, reduce eficienţa dezinfecţiei şi poate precipita ca şi Al(OH)3 în reţelele de distribuţie [24].  Al doilea motiv este 
posibilitatea asocierii aluminiului cu maladiile neuropatologice, cum sunt demenţa şi boala lui Alzheimer, o ipoteză tot mai 

vehiculată [4, 5, 7, 8, 12, 17, 29]. 

 
ABSTRACT 
Al-based coagulants such as aluminium sulphate or PACl are commonly used in drinking water treatment to enhance the removal of 

particulate, colloidal, and dissolved substances via coagulation processes. The use of alum as a coagulant for water  treatment often 
leads to higher concentrations of aluminium in the treated water than in the raw water itself. Typically, a portion of the alum added 

to the raw water is not removed during treatment and remains as residual aluminium in the treated water. The occurrence of 
aluminium in treated water has been considered for many years to be an undesirable aspect of treatment practice [6, 30]. There is 

considerable concern throughout the world over the levels of aluminium found in drinking water sources and treated drinking water. 
This has arisen mainly for two reasons. First, acid rain has caused the aluminium level in many freshwater sources to increase [29]. 

A high concentration of aluminium (3,6–6 mg/L) in treated water gives rise to turbidity, reduces disinfection efficiency, and may 
precipitate as Al(OH)3 during the course of distribution [24]. Secondly, the possibility of an association between aluminium and 

neuropathological diseases including presenile dementia and Alzheimer’s disease is frequently hypothesized [4, 5, 7, 8, 12, 17, 29]. 
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1. ALUMINIUL REZIDUAL ÎN SISTEMELE 

DE DISTRIBUŢIE 

Aluminiul rezidual se prezintă ca specii dizolvate şi 

particulate. Aluminiul particulat poate fi uşor îndepărtat 

prin operaţii cum ar fi coagularea şi filtrarea. Speciile de 

aluminiu dizolvat sunt complexe şi includ complecşi cu 

materii organice naturale, cu fluorură, fosfat, sulfat sau 

ioni hidroxil. La un pH acid (pH = 5,8) şi o concentraţie 

mare de fluorură (> 0,23 mg/L), reacţia de complexare 

dintre aluminiu şi fluorură este eficientă. Aceşti complecşi 

sunt solubili şi pot duce la creşterea concentraţiei 

aluminiului rezidual. În practică, acolo unde se realizează 
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şi o fluorurare a apei, aceasta se realizează după filtrare, 

alături de o corecţie de pH până la 7,5–7,7. La acest pH 

puţin alcalin, ionii hidroxil pot înlocui ionii fluorură, în 

acest mod realizându-se, cel puţin teoretic, o minimizare a 

impactului fluorurii asupra aluminiului rezidual. Materiile 

organice naturale pot forma complecşi stabili cu aluminiul, 

dar efectul lor asupra aluminiului rezidual din apa tratată 

depinde de nivelul lor din apa brută şi de procentul de 

îndepărtare a acestora în procesul de tratare. Temperatura, 

pH-ul şi turbiditatea apei sunt factori importanţi pentru 

solubilitatea aluminiului şi, în consecinţă, pentru aluminiul 

rezidual [21]. 

Aluminiul fiind un element cu caracter amfoter este 

solubil la pH < 6 şi pH > 8,5, dar insolubil la valori ale 

pH-ului cuprinse între 7 şi 7,5. La temperatură scăzută 

(4°C), pH-ul corespunzător solubilităţii minime creşte, 

rezultând astfel, în urma coagulării cu sulfat de aluminiu, 

o creştere a nivelului aluminiului rezidual. Jekel [12] 

observă o corelare între aluminiul rezidual şi turbiditatea 

apei; concentraţia aluminiului rezidual a fost mai mică de 

0,1 mg/L, când turbiditatea apei a fost mai mică de  

0,15 NTU.  

Prezenţa aluminiului rezidual în sistemele de distri-

buţie a apei potabile se datorează utilizării sărurilor de 

aluminiu la coagulare sau este cauzată de un pH prea mic 

al apei brute (pH = 5,5 ± 0,5). [12] Barnett [2] susţine că 

utilizarea sulfatului de aluminiu drept coagulant în pro-

cesul de tratare a apei în scop potabil creşte concentraţia 

aluminiului rezidual în apa tratată. Conform lui Kopp [13], 

o inspectare timp de 5 ani a 1577 de surse de apă de 

suprafaţă în SUA a arătat prezenţa aluminiului în 31,2 % 

din cazuri, cu valori ale concentraţiei acestuia cuprinse 

între 1 şi 2760 μg/l, cu o medie de 74 μg/l. Aceeaşi 

inspecţie a 380 de sisteme de distribuţie a apei potabile a 

arătat o frecvenţă a prezenţei aluminiului în 47,8% din 

cazuri, cu valori ale concentraţiei acestuia cuprinse între 3 

şi 1600 μg/l, cu o medie de 179,1 μg/l. Bodek [5] a găsit în 

apele de suprafaţă în SUA o concentraţie medie a alu-

miniului particulat de 3860 μg/L şi o concentraţie medie a 

aluminiului dizolvat, de 74 μg/l. Formele particulate au 

fost observate în 97% din cazurile studiate, în timp ce 

aluminiul dizolvat a fost prezent doar în 31% din cazuri. 

Aceasta arată că, în apa brută, aluminiul se găseşte 

predominant sub forma particulată. Sorenson [31] găseşte 

în apele de suprafaţă concentraţii ale aluminiului cuprinse 

între 10 şi 2000 mg/L. 

Concentraţia aluminiului în zonele în care apa de 

suprafaţă a fost acidulată (pH ≈ 4,0–5,0) a fost de până la 

40 000 μg/l. Concentraţia maximă a aluminiului găsită în 

apa tratată a fost de 1029 μg/l [28].  

Driscoll şi Letterman [6] susţin că aproximativ 11% 

din aluminiul din apa brută şi coagulant rămâne în apa 

tratată ca aluminiu rezidual şi este transportat de-a lungul 

reţelei de distribuţie, fără pierderi semnificative. Letterman 

şi Dridcoll [14] au arătat că o concentraţie ridicată a 

aluminiului în apa potabilă se corelează cu o concentraţie 

ridicată a acestuia în apa brută precum şi cu turbiditatea 

ridicată a apei tratate. 

Studiile efectuate în SUA [14, 15, 18] şi Europa [30] 

au dus la rezultate asemănătoare. În majoritatea cazurilor 

studiate s-a constatat că utilizarea sulfatului de aluminiu 

duce la creşterea concentraţiei aluminiului în apa tratată, 

aceasta fiind cuprinsă între 0,05 şi 0,25 mg/L, cu o medie 

în jurul valorii de 0,1 mg/L. Probabilitatea de creştere a 

concentraţiei aluminiului din apa potabilă peste cea din 

apa brută la uzinele de potabilizare, unde se utilizează 

coagulanţi pe bază de aluminiu, este de 40–50%. Într-o 

inspecţie a USEPA la 186 de alimentări cu apă, Miller 

[18] găseşte, după coagularea cu săruri de aluminiu, o 

concentraţie a aluminiului în apa tratată de 0,01–2,37 mg/L. 

Se poate concluziona că utilizarea sulfatului de aluminiu 

duce în general la o concentraţie a aluminiului din apa 

tratată mai mare decât concentraţia acestuia din apa brută. 

2. PROBLEME GENERATE ÎN SISTEMELE 

DE ALIMENTARE CU APĂ 

Nivelul aluminiului este variabil, reflectând diferenţele 

între concentraţia aluminiului din apa brută şi metodele 

care se utilizează pentru îndepărtarea turbidităţii. Folosirea 

coagulanţilor pe bază de aluminiu în tratarea apei poate 

duce la creşterea concentraţiei acestuia în apa tratată, 

afectând calitatea apei la consumator. O concentraţie ridi-

cată a aluminiului rezidual poate creşte turbiditatea apei în 

reţelele de distribuţie, prin precipitarea hidroxidului de 

aluminiu [3].  

Floculele de hidroxid pot interfera cu procesul de 

dezinfecţie prin protejarea microorganismelor. De 

asemenea, aluminiul rezidual poate duce la formarea de 

depozite în coturile conductelor de alimentare, ducând la 

scăderea capacităţii de transport a acestora [1].  

Hudson [10] notează că aceste depozite pot duce la 

scăderi de presiune semnificative şi Costello [3] susţine că 

formarea de depozite în coturile conductelor de alimentare 

duce la numeroase probleme.  

La oameni, aluminiul şi compuşii săi sunt slab ab-

sorbiţi, dar rata absorbţiei nu a fost îndelung studiată. 

Mecanismul absorbţiei gastrointestinale nu a fost pe deplin 

elucidat. Rezultatele sunt influenţate de proprietăţile 

chimice şi de formarea diferitelor specii chimice care sunt 

dependente de pH, de tăria ionică şi de prezenţa altor 

compuşi (de exemplu, silicon) şi de agenţii de complexare 

din tractul gastrointestinal (de exemplu, citrat). Urina este 

principala cale de eliminare a aluminiului [32, 33]. 

Există o ipoteză că expunerea la aluminiu este un 

factor de risc la dezvoltarea şi accelerarea apariţiei bolii 

lui Alzheimer la oameni. OMS a evaluat 20 de studii 

epidemiologice care au cercetat ipoteza că aluminiul este 

un factor de risc privind boala lui Alzheimer [33].  



CALITATE – MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 210 

Având în vedere cunoştinţele actuale legate de pato-

logia bolii lui Alzheimer şi ceea ce a rezultat din studii, s-a 

concluzionat că nu se poate stabili o legătură clară între 

aluminiul rezidual din apa potabilă şi boala lui Alzheimer 

[32]. 

3. CONTROLUL ALUMINIULUI DIN APA 

POTABILĂ 

În natură, aluminiul există ca şi Al
3+

. Sarcina electrică 

şi raza ionică mică (0,51Å) dau ionului Al
3+

 un puternic 

efect de polarizare în jurul atomului; în concluzie, 

aluminiul este un element prea reactiv pentru a se găsi 

liber în natură. Aluminiul este practic insolubil la un pH 

cuprins între 6,5 şi 8,5, solubilitatea crescând în condiţii 

acide la pH < 6 şi în condiţii bazice, la pH > 8,5, şi/sau în 

prezenţa unor liganzi complecşi. Transformarea Al
3+

 în 

Al(OH)3, un mecanism de reducere a nivelului alumi-

niului, este un proces complex care implică o succesiune 

de paşi. Licsko şi Szakal [16] simplifică acest mecanism în 

următoarea versiune: 
 

Al(H2O)6 + H2O ↔ [Al(H2O)5OH]
2+

  +  H3O
+
 

[Al(H2O)5OH]
2+

 + H2O ↔ [Al(H2O)4(OH)2 ]
+
 + H3O

+
 

[Al(H2O)4(OH)2]
+ 

+ H2O ↔ [Al(OH)3 
. 
3 H2 O] + H3O 

+ 

 

Ionii H3O
+
 formaţi în timpul hidrolizei trebuie 

îndepărtaţi pentru a facilita formarea hidroxidului  

Al(OH)3 
.
 3 H2O. Acest lucru este în general realizat în 

apele naturale datorită prezenţei ionilor HCO3
-
. 

H3O
+
 + HCO3

-
 ↔ H2CO3 + H2O 

Variaţia pH-ului apei cauzată de adaosul de sulfat de 

aluminiu depinde de capacitatea de tamponare a apei brute 

şi de tipul hidroxidului de aluminiu format. Cu alte 

cuvinte, formarea speciilor de Al(OH)3, care este un factor 

important din punctul de vedere al concentraţiei alu-

miniului rezidual, depinde de pH şi de concentraţia 

bicarbonaţilor din apa brută. 

Licsko şi Szakal [16] au realizat experimente la scară 

de laborator şi pe o staţie pilot care au urmărit posibilitatea 

reducerii concentraţiei aluminiului din apa potabilă 

provenită de la uzinele de tratare a apei de suprafaţă din 

Ungaria. Obiectivele acestor experimente au fost să 

compare modele dezvoltate la diferite uzine de tratare a 

apei de suprafaţă din Ungaria, privind variaţia pH-ului, şi 

concentraţia aluminiului la diferite concentraţii de dozare 

a sulfatului de aluminiu. Modelele şi apele de suprafaţă 

testate au conţinut 1,62–8,1 mg/L aluminiu şi au arătat că 

atât o alcalinitate iniţială scăzută (0,66 mvali/LCaCO3)  

şi concentraţii mari de dozare a sulfatului de aluminiu  

(80–120 mg/L) cât şi alcalinităţi iniţiale ridicate  

(3,7 mvali/LCaCO3) şi concentraţii de dozare scăzute duc 

la concentraţii ale aluminiului dizolvat mai mari de 0,2 

mg/L în apa filtrată. 

Este cunoscut că pentru fiecare 1 mg/L Al2(SO4)3 care 

precipită ca Al(OH)3 se consumă 0,5 mg/L din alcalinitate 

(exprimată ca CaCO3). Experimentele lui Licsko şi Szakal 

[16] demonstrează că o alcalinitate iniţială scăzută 

(alcalinitatea apei înaintea dozării sulfatului de aluminiu) 

şi concentraţii mari de dozare de Al2(SO4)3 precum şi 

alcalinităţi iniţiale ridicate şi concentraţii de dozare 

scăzute de Al2(SO4)3 ar conduce la un pH mai mic de 6, în 

primul caz, şi la un pH mai mare decât 8 în al doilea caz. 

Aceste două cazuri conduc la creşterea solubilităţii 

aluminiului în apa tratată. Acestea arată efectul alcalinităţii 

iniţiale a apei (alcalinitatea apei înaintea dozării sulfatului 

de aluminiu) asupra concentraţiei aluminiului dizolvat.  

Au existat diferenţe minore între modelele testate şi 

apele de suprafaţă, în ceea ce priveşte intervalul de pH în 

care concentraţia aluminiului dizolvat a fost mai mică de 

0,2 mg/L. Astfel, în cadrul modelelor, intervalul de pH în 

care concentraţia aluminiului dizolvat a fost mai mică de 

0,2 mg/L a fost 5,25–7,25, pe când în cazul apelor de 

suprafaţă a fost cuprins între 5,7 şi 7,5. [21] 

Licsko şi Szakal [16] atribuie această variaţie a pH-lui 

diferenţei dintre conţinutul de ioni dintre cele două ape. În 

acest interval de pH, mai mult de 95% din ionii de 

aluminiu introduşi au fost transformaţi în formă solidă 

(precipitat de hidroxid de aluminiu).  

Jasim [11] a studiat reducerea concentraţiei aluminiului 

din apa potabilă la o staţie pilot de la H A Weeks Water 

Treatment Plant, Windsor Utilities Commission, Windsor, 

Ontario. Autorii scot în evidenţă că scăderea pH-ului (cînd 

sulfatul de aluminiu a fost folosit cu un adaos de acid 

sulfuric) până la 6,5 produce o reducere semnificativă a 

concentraţiei aluminiului dizolvat, comparat cu cazul în 

care s-a utilizat doar sulfat fără adaos de acid sulfuric. 

Nivelul aluminiului pentru primul caz a fost de 30, 40 şi 

75 μg/L la un pH de 6,5, 6,7 şi, respectiv, 6,9. Pentru cel 

de-al doilea caz, concentraţia aluminiului dizolvat a fost 

de 120, 140 şi 150 μg/L la pH-uri de 7,3, 7,5 şi, respectiv, 

7,6. Aceste experimente au arătat că aluminiul dizolvat 

depinde de valoarea pH-ului. 

Patterson [23] susţine că tratamentul tehnologic aplicat 

pentru îndepărtarea aluminiului este limitat de precipitarea 

chimică prin reglarea pH-ului. Această practică este bine 

stabilită în tratarea apei în scop potabil, unde sunt utilizaţi 

în tratare compuşi pe bază de aluminiu. 

Jekel [12] susţine că procesul fizico-chimic principal 

implicat în îndepărtarea speciilor aluminiului este preci-

pitarea Al(OH)3, în intervalul de pH de 6,5–8. Sulfatul are 

un efect de lărgire a intervalului de pH în care are loc 

coagularea spre partea acidă (pH = 6) şi de asemenea 

acţionează ca un catalizator în formarea particulelor solide 

de Al(OH)3. 

Operaţiile convenţionale de separare solid – lichid 

(decantare, flotaţie şi filtrare rapidă) sunt aplicate apei după 

o corecţie de pH sau coagulare. Concentraţia aluminiului 

rezidual este în general controlată de valoarea pH-ului şi de 
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calitatea filtrării rapide. Jekel [12] măsoară concentraţia 

aluminiului rezidual din apa filtrată şi turbiditatea la patru 

uzine de potabilizare din Germania. Datele arată că, pentru 

o turbiditate reziduală mai mică de 0,15 NTU, rezultă o 

concentraţie a aluminiului rezidual de 0,1 mg/L. 

Jekel [12] recomandă că tehnologia necesară pentru a 

obţine un control al turbidităţii sub 0,15 NTU poate fi un 

strat dublu de filtrare, optimizarea operaţiei de filtrare sau 

un adaos secundar de coagulant (polimer sau ioni ferici). 

Reijnen [26] susţine că un filtru cu dublu strat filtrant 

constând dintr-un strat de 1m de nisip (cu fracţiuni 

cuprinse între 0,8 şi 1,2 mm) şi un strat de 1 m de antracit 

(1,4–2,5 mm) la o viteză de filtrare de 7,5 m/h este capabil 

să îndepărteze de la 30 până la 60% din aluminiul adăugat 

în cadrul procesului de tratare, la uzinele în care se 

foloseşte şi un adaos de var. 

De asemenea, Reijnen şi alţii [26] susţin că o filtrare 

secundară peste un strat filtrant de nisip de 0,9 m (cu 

fracţiuni cuprinse între 0,8 şi 1,25 mm), la o viteză de 

filtrare de 4,6 m/h, este capabilă să îndepărteze până la 

80% din aluminiul adăugat la coagulare. 

Nilson [22] indică faptul că poate fi redusă, 

concentraţia ridicată a aluminiului prin tratare chimică. 

Experimentele conduse de Nilson arată că o concentraţie a 

aluminiului din apa brută de 150 μg/L a fost redusă până la 

mai puţin de 0,5 μg/L când apa a fost trecută peste un strat 

de apatită. În aceste experimente în care apa brută a avut o 

concentraţie a aluminiului de 0,15 mg/L, ea a fost redusă 

la 0, 005 mg/L, dar pH-ul a crescut de la 5,8 la 6,5, de-

oarece apatita are un efect de alcalinizare. Un dezavantaj 

al acestei metode este faptul că o parte din fosfat a fost 

dizolvat din apatită. Fosfatul nu este de dorit în apa tratată, 

deoarece favorizează înmulţirea algelor şi bacteriilor în 

sistemele de distribuţie. 
La Timişoara, pentru apa râului Bega, s-a studiat 

influenţa apelor de spălare şi limpezire a filtrelor şi 
decantoarelor asupra concentraţiei aluminiului rezidual din 
apă [24, 25]. Conform acestor studii, concentraţia aluminiului 
rezidual din apă scade cu creşterea volumului de apă de 
spălare recirculat şi cu creşterea cantităţii de nămol 
recirculate, deci, în concluzie, cu creşterea cantităţii de 
substanţă uscată recirculată. Recircularea nămolului şi a 
apelor de spălare a filtrelor poate fi o soluţie, atunci când 
se utilizează sulfat de aluminiu drept coagulant, pentru 
reducerea concentraţiei aluminiului rezidual, mai ales în 
cazul unor turbidităţi reduse şi temperaturi scăzute [24, 25]. 

Monteagudo [19] recomandă folosirea deionizării şi 
osmozei inverse pentru reducerea aluminiului din apă. 
Schimbătorii de ioni cationici, osmoza inversă şi electro-
dializa pot îndepărta de la 90 până la 100% din aluminiul 
prezent în apă. Metodele de tratare ca aerarea/striparea, 
dezinfecţia şi schimbătorii de ioni anionici, sunt in-
eficiente în reducerea aluminiului. 

Procese precum coagularea, sedimentarea şi filtrarea 
combinată cu un adaos de var au o eficienţă moderată în 
îndepărtarea aluminiului. Eficacitatea utilizării cărbunelui 

activ nu este pe deplin stabilită, din cauza datelor in-
suficiente existente în literatură. Există însă experimente, 
cum ar fi cel realizat la Buffalo Pound Water Treatment 
Plant (BPWTP), Saskatchewan, Canada, care arată că 
aluminiul dintr-un efluent al unui filtru cu nisip a fost 
redus de la 37 la 13 μg/L, prin trecerea peste cărbune 
activ, corespunzător unei eficienţe de îndepărtare de 65%. 
Aceasta arată că aluminiul solubil este adsorbit de 
cărbunele activ. Datele obţinute în acest caz nu sunt însă 
suficiente pentru a evalua eficacitatea îndepărtării alumi-
niului cu cărbune activ. 

Tabelul 1. Procese de tratare pentru îndepărtarea aluminiului  

din apă [21] 

Nr. 

crt. 
Proces 

Eficacitate 

[%] 
Observaţii 

1 Aerare şi stripare 0–20 Slab 

2 Coagulare, 

decantare, filtrare 
0–60 Satisfăcător 

3 Adaos de var 40–70 Bine 

4 Schimbători de ioni 

anionici 
0–20 Slab 

5 Schimbători de ioni 

cationici 
90–100 Excelent 

6 
Ultrafiltrare – 

Date 

insuficiente 

7 Electrodializă 90–100 Excelent 

8 Osmoză inversă 90–100 Excelent 

9 Dezinfecţie 0–20 Slab 

10 Adsorbţie GAC 

(cărbune activ 

granular) 

– 
Date 

insuficiente 

11 Adsorbţie PAC 

(cărbune activ pulbere) 
– 

Date 

insuficiente 

BIBLIOGRAFIE 

1. AWWA, White Paper on Use of Aluminium Salts in Drinking 

WaterTreatment. American Water Works Association, Denver, 

Colorado, USA. (1997). 

2. Barnett, P., Skonstad, M.W., Miller, K.J., Chemical characte-

ristics of a public water supply. J. AWWA 61 (1):61–67, (1968). 

3. Costello, J.J., Post precipitation in distribution systems. J. AWWA 

76 (11):46–49, (1984). 

4. Crapper, M.D.R., Boni, D., Aluminum in human brains disease 

– an overview. Neurotoxicol. 13–16, (1980). 

5. Davidson, A.M., Walker, G.S., Lewins A.M., Water supply 

aluminum concentrations, dialysis dementia, and effects of 

reverse osmosis water treatment. Lancet 2 785–787, (1982). 

6. Driscoll, C.T., Letterman, R.D., Chemistry and fate of Al III in 

treated drinking water. J. Environ. Eng. Div., ACSE 114 (1):21-

37, (1988). 

7. Gammie, L., Alzheimer’s disease and aluminum: An update of 

implications - a water plant point of view. Proc 48 th Annu. 

Conf. of theWestern Canada Water and Wastewater Ass., 

Regina, Saskatchewan, September 24–27, 119–125, (1996). 

8. Gardner, M.J., Gunn, A.M., Bioavailability of Al from food 

and drinking water. Proc. Royal Soc. Med. Round Table 

Series:Alzheimer’s Diseases and the Environment, London, UK, 

(1991). 



CALITATE – MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 212 

9. Hoff, J.C., The relationship of turbidity to disinfection of 

potable water. Paper Presented at Conf. on the Evaluation of 

Microbiol.Standards for Drinking Water. US Environmental 

Protection Agency, Office of Water Supply Washington, DC, 

(1977). 

10. Hudson, W.D, Studies of distribution system capacity in seven 

cities. J. AWWA 58 (2):157–164, (1966). 

11. Jasim, S.Y., Fraser, J.C., Huck, P.M., Urfer, D., Anderson, 

W.B., Pilot scale investigation of the reduction of aluminum in 

drinking water. Paper presented at the 32nd Central Canadian 

Symp. on Water Pollut. Res., February 10-11, Canada Centre for 

Inland Waters, Burlington, Ontario, (1997). 

12. Jekel, M.R., Aluminum in water: How it can be removed? Use 

of aluminum salts in treatment. Proc. of the Int. Water Supply 

Ass., Copenhagen, Denmark, May 25-31, (1991). 

13. Kopp, J.F., The occurrence of trace elements in water. In: 

Hemphill DD (ed.) Proc. 3rd Annu. Conf. on Trace Substances 

in Environ. Health, University of Missouri, Columbia, Missouri, 

(1969). 

14. Letterman, R.D., Driscoll, C.T., Survey of residual aluminum 

in filtered water. J. AWWA 80 (4):154–158, (1988). 

15. Letterman, R.D., Driscoll, C.T., Control of residual aluminum 

in filtered water. AWWA RF Report, AWWA, Denver, CO 

80235. 1–93, (1994). 

16. Licsko, I., Szakal, F., Possibility of lowering the aluminum 

concentration in drinking water from water works drawing on 

surface water in Hungary. In: M Astruc and JN Lester (eds.) 

Heavy Metal in the Hydrological Cycle, Selper Ltd., UK. 631–

636, (1988). 

17. Martyn, C.N., Osmand, C., Edwardson, J.A., Barker, D.J.P., 

Harris, E.C., Lacey, R.F.C., Geographical relation between 

Alzheimer’s disease and aluminum in drinking water. The 

Lancet. I (8629):59–62, (1989). 

18. Miller, R.G., Kopfler, F.C., Ketly, K.C., Stober, J.A., Ulmer, 

N.S., The occurrence of aluminum in drinking water. J. AWWA 

76 (1):84–91, (1984). 

19. Monteagudo, F.S., Recent developments in aluminum toxicology. 

Med. Toxicol. and Adverse Drug Experience 4(1):1–16, (1989). 

20. Moşoarcă, G., Aluminium Fractions in Raw and Finished Water 

Samples from Bega River, Chem. Bull. Politehnica Univ. 

(Timişoara), 47(61), 1–2, (2002). 

21. Moşoarcă G., Aluminul rezidual din apa potabilă,Ed. 

Politehnica,Timişoara, (2004). 

22. Nilson, R., Residual aluminum concentration in drinking water 

after treatment with aluminum or iron salts or apatite-Health 

aspects. Water Supply 10(4):55–64, (1992). 

23. Patterson, J.W., Industrial Wastewater Treatment Technology 

(2nd edn.) Butterworth Publishers, Stoneham, MA., USA, (1985). 

24. Petca, G., Bodor, K., Moşoarcă, G. E., Efectul recirculării 

nămolului asupra operaţiilor de coagulare – decantare, 

Conferinţa cu participare internaţională „Instalaţii pentru construcţii 

şi confortul ambiental”,Timişoara,26-27 aprilie, (2001).  

25. Petca, G., Moşoarcă, G., Effect of Filter Water Washing 

Recycling on Some Parameters of Coagulation – Settling Proces, 

Chem. Bull. Politehnica Univ. (Timişoara), 47(61), 1–2, (2002). 

26. Reijnen, G.K., Kostense, A., Verdoow, J., Hienstra, P., 

Aluminum in ground water, origin, sampling, analysis, and 

removal. Proc. Int. Water Supply Ass., Copenhagen, Denmark, 

(1992). 

27. Roberson, C.E., Hem, J.D.,  Solubility of aluminum in the 

presence of hydroxide, fluoride and sulfate. US Geological 

SurveyWater Supply, Paper 1827-C, US Government Printing 

Office, Washington, DC, (1969). 

28. Schenk, R.U., Bjorksten, J., Yeager, L., Composition and 

consequences of Al in water, beverages and other ingestibles. 

In: TE Lewis (ed.) Environmental Chemistry and Toxicology of 

Al, Lewis Publishers Inc., Chelsea , MI, (1989). 

29. Schecher, W.D., Driscoll, C.T., An evaluation of equilibrium 

calculations within acidification models: The effect of un-

certainty in measured chemical components. Water Resour. Res. 

24, 533–542 (1988). 

30. Sollars, C.J., Bragg, S., Simpson, A.M., Perry, R., Aluminium 

in European Drinking Water. Environ. Technol. Letters 10,  

131–150, (1989). 

31. Sorensen, J., Campbell, I., Tepper, L., Lingg, R., Aluminum 

in the environment and human health. Environ. Health Persp. 8 

3–95, (1974). 

32. WHO, Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed. Vol. 2. 

Health criteria and other supporting information. Geneva, 

World Health Organization, (1996). 

33. WHO, Aluminium. Geneva, World Health Organization, 

International Programme on Chemical Safety (Environmental 

Health Criteria 194), (1997).   

 


