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 Bevezetés 

 

Alumínium  

 a környezetünkben 

 széles körben alkalmazzákelőfordul élelmiszereinkben, 

italainkban 

 hatása az emberi szervezetben – neurotoxikus elem 

 

 

 

 

 

 



Célkitűzés 

 

A szakirodalom áttekintése alapján: 

 Al egészségre gyakorolt hatása  

 Al előfordulása az élelmiszerekben, italokban, körülmények, melyek 
kedveznek a beoldódásának 

 Al analitikai kémiai meghatározási módszerei 

 



Alumínium előfordulása 

 

 

 Kedvező tulajdonságok (pl. jó hővezető, ízetlen)  ipar 

                                            - élelmiszeripar 

                                            - csomagolóipar  

 Víztisztítás, szennyvíztisztítás 

 Háztartásokban – alumínium edények, alufólia, kávéfőző,  

                                   kávékiöntő, szódásszifon, dobozos sör, 

                                   konzervek 

 

                                    

 

 

 

 



Alumínium meghatározása 

 

 Minta feltárása 

 Elemanalízis: GF-AAS, ICP-AES, ICP-MS, XRF, NAA 

 Grafitkemencés atomabszorpciós  

     spektroszkópia (GF-AAS):  

     szénsavas üdítőitalok (Francisco et al. 2010), gyümölcsitalok, üdítőitalok, 

ivóvíz (López et al. 2002), paradicsompüré (Müller et al. 1993), csokoládé (Leggli et 

al. 2011), kész- és  gyorsételek (López et al. 2002)   

    - olcsó  

    - alacsony kimutatási határ  

 

     

 



Alumínium jelenléte, hatása az emberi szervezetben 

 

 csontszövet, vér, agy (Andrási Erzsébet, ELTE 1996) 

 határérték az ivóvízre: 0,2 mg Al/l (WHO) 

 ideiglenesen tolerálható napi bevitel 1 mg Al/ttkg (WHO) 

 egészséges vese kiválasztja az Al jelentős részét 

      probléma: nagy dózis, vese-elégtelenség, dialízises betegek  

      akkumuláció: csont, agy 

 az Al-mal összefüggésbe hozható betegségek: ideggyógyászati 

problémák, elbutulás, (Alzheimer-kór), csontkárosodás, vérszegénység, 

légzési problémák 

 Al3+ transzferrinhez kapcsolódikvér-agy gátagyi sejtek, központi 

idegrendszer 

 

 

 
 

 



Alumínium bekerülése az emberi szervezetbe 

 

 Alumínium-források 

 víz – élelmiszerek elkészítése 

 talaj – növények (tea, kávé, fűszerek, gyógynövények), gombák 

         pl. alma héja 4,2 µg/g Al, alma húsa 0,09 µg/g Al (Rodushkin-

Magnusson. 2005) 

 anyatej – 0,004-2,67 mg/l Al (Mandic. et al. 1995)  

 antacidok, vérzéscsillapítók, aszpirin, kozmetikumok 

 élelmiszer adalékanyagok – kelesztőszer, savanyító szer 

(Al2(SO4)3), emulgeálószer, csomósodás-gátló szer, 

színezőanyagok 

 

 

 



 

   Az alumínium bekerülése az ételekbe, italokba 

 
 

 Tömör Al2O3 réteg  véd a korrózió ellen, de savban oldódik 
 

 

        Beoldódás mértéke függ: időtartam, hőmérséklet,  

                                                  hozzáadott fűszerek,kémiai összetétel, pH,  

                                                  komplexképző ionok (F-, OH-,szerves savak) 

 

          Kockázat: dialízises betegek, idősek (Pécsi Tudományegyetem 1993) 

 

 
       Szódavízkészítéskor kioldódó alumínium mennyiség 

 
 

 

 

                       

        

 

           (Nagy E.-Jobst K. 1993) 

 



           Alumínium edények 

 
 

 Savas ételek 

      pl.: paradicsompüré, savanyú káposzta, sárgabarack, rebarbara 

 

Forraláskor kioldódó alumínium mennyiségei (Nagy E.-Jobst K. 1993) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Teflon védőréteg – sérülés elkerülése      

 

     Semwal et al. 2006: alumínium, rozsdamentes acél, kemény eloxált 

    alumínium   



           Dobozos üdítők, italok 
 

 

 

 dobozos sörök – doboz 99,7%-a alumínium, belül védőréteg 

     pH (CO2  savas! pH~4,1), bevonó réteg vastagsága, sűrűsége, 
állapota, tárolási idő, hőmérséklet! (Vela et al. 1998) 

 

 alumínium dobozos üdítők műanyag PET palack 

      Francisco et al. 2010 – szénsavas üdítőitalok 

               1,1 ± 0,3 mg/l                           0,49 ± 0,11 mg/l  

 

 többrétegű üdítős dobozok 

     alumínium fólia a doboz falában, belül 

     polimer réteg 

     tárolási idő!  alufólia-polimer réteg  

                             közötti kötőerő csökken 

                             (Rodushkin-Magnusson, 2005) 

 

            



           Konzerves dobozok 

 

 

Ranau et al. kísérlete (2001/b) 

paradicsompüré-, curry mártás konzerv, illetve ugyanezek hering 

halfilékkel  

egy hetes tárolás  alumínium-tartalom növekedés a halfilékben 

2 és fél éves tárolás  folyamatos és szignifikáns Al-tart. növekedés 

 

 Alumínium oldódik be az ételbe 

 

 tárolási idő 

 pH 

 étel összetétele pl. fehérje-, víz-, zsírtartalom 

      (Ranau et al. 2001/b) 

 



                 Alufólia 

 

 
  Ranau et al. (2001/a)  

      alufóliában (hőálló) sütött, grillezett halfilék  alumínium-tartalom  

      növekedés 

      Nagyobb Al-kioldódás: magasabb hőmérséklet, hosszabb idő, ecet, só 

      fűszer jelenléte 

                               

  Brunner et al. (1999) 

      alufóliában sütött óriási laposhal filéket és marhahúst 

                                             9,6 mg/kg               16 mg/kg 

 

 Alufóliában sütött ételek  

      + : NaCl 

      – : fehérjék, aminosavak, cukrok, koleszterin 
       (Takeda et al. 1998/b) 



Összefoglalás I. 

 

 

 

 alumínium jelenléte ételeinkben, italainkban, az emberi 

szervezetben 

 egészséges, fiatal szervezetben a vese általában kiválasztja  

 veseelégtelenség esetén vagy idős korban felhalmozódhat  

 egészségügyi határértékek meghaladása ritkán 

     

 



    Összefoglalás II. 

 

A fogyasztó védelmében javasolható: 

 alumíniumból készült háztartási eszközök megfelelő használata 

 lejárati idő betartása, minél frissebb ételek/italok fogyasztása 

 alacsony tárolási hőmérséklet  

 sérült konzerves doboz kerülése 

 változatos táplálkozás 

           



Köszönöm a figyelmet! 


