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S t r e s z c z e n i e . W skorupie ziemskiej naturalne występowanie platyny jest niewielkie.
W ostatnich latach ta sytuacja zmieniła się na skutek emisji platyny z samochodowych katalizatorów spalin. Nowoczesne trójdroŜne katalizatory typu monolitu mają ceramiczną strukturę
pokryta Al2O3, na której osadzone są pierwiastki z grupy platyny. Platyna i/lub pallad stosowane są
do utleniania tlenku węgla i węglowodorów, a rod do redukcji tlenków azotu. Zastosowanie katalitycznych konwertorów spalin pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń w 90%, ale prowadzi do
emisji platyny do środowiska. W konsekwencji stęŜenie tego pierwiastka stale rośnie, szczególnie w
kurzu drogowym i glebach znajdujących się w pobliŜu często uczęszczanych dróg.
S ł o w a k l u c z o w e : katalizator, emisja platyny, środowisko

WSTĘP

W wyniku działania czynników antropogenicznych związanych z postępem
cywilizacji ma miejsce nadmierna akumulacja w środowisku substancji o charakterze toksycznym m.in. metali cięŜkich [6].
Transport drogowy jest jedną z głównych przyczyn skaŜenia środowiska. Rozwój
motoryzacji niesie ze sobą wiele ujemnych skutków w postaci zanieczyszczenia
środowiska tlenkami węgla, węglowodorami aromatycznymi, tlenkami azotu i siarki,
aldehydami, a takŜe metalami cięŜkimi, w szczególności ołowiem, cynkiem, kadmem
i chromem [12,18].
Od 1975 roku w USA, 1984 w Niemczech i 1993 w krajach Unii Europejskiej
w celu ograniczenia emisji tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów wprowadzone zostały katalizatory spalin w silnikach samochodowych. Najczęściej
uŜywane trójdroŜne katalizatory typu monolitu mają ceramiczną strukturę pokrytą
Al2O3, która stanowi podłoŜe dla pierwiastków z grupy platyny, osadzonych
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w postaci bardzo drobnych cząstek o średnicach rzędu nanometrów (1-10 nm).
Oprócz platynowców warstwa nośnika zawiera zwykle inne pierwiastki takie, jak:
Zr, Ce, La, które pełnią rolę katalitycznych promotorów i stabilizatorów zapobiegających starzeniu się katalizatora [13,16].
Aktywne składniki katalizatora stanowią pierwiastki z grupy platyny. Istnieje
wiele moŜliwych kombinacji i stęŜeń metali szlachetnych w katalizatorach
stosowanych zaleŜnie od wymagań producentów samochodów. W róŜnych typach
(Pt, Pd/Rh, Pt/Rh, Pt/Pd lub Pt/Pd/Rh) zawartość pierwiastków z grupy platyny
nie przekracza 0,1% [19]. W europejskich samochodach stosunek Pt/Rh w katalizatorze wynosi 5:1, tzn. zawartość Pt wynosi 0,9-2,5 g; Rh 0,2-0,3 g i czasami
występują niewielkie ilości Pd [7]. Platyna i/lub pallad uŜywane są do utleniania
tlenku węgla i węglowodorów a rod do redukcji tlenków azotu.
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie moŜliwych zagroŜeń wynikających ze stosowania katalizatorów samochodowych zawierających platynę.
Źródła platyny w środowisku
ChociaŜ zalety stosowania autokatalizatorów są oczywiste (redukcja zanieczyszczeń w około 90%), istnieją teŜ wady. NajwaŜniejszą z nich jest uwalnianie
platynowców do środowiska jako rezultat powierzchniowego ścierania katalizatora podczas uŜytkowania samochodu. Katalizator, w trakcie eksploatacji,
samochodu naraŜony jest na szybkie zmiany warunków utleniająco-redukujących,
wysoką temperaturę i mechaniczne ścieranie, co powoduje emisję cząstek stałych
platyny do środowiska, gdzie osadza się w kurzu drogowym, glebie, roślinach,
ściekach i wodzie [30]. Według Lustiga [17] stęŜenie platyny w próbkach osadów,
kurzu i roślin pochodzących z okolic autostrad w Austrii, Belgii, Szwecji, Niemiec
i Wielkiej Brytanii wzrosło 3-6-krotnie na przestrzeni 10 lat.
Katalizatory tabletkowe (uŜywane w USA w początkach lat 70-tych) dawały
emisję platyny w ilości 1,2 µg⋅km-1 przy prędkości 46 km⋅h-1 i 1,9 µg⋅km-1 przy prędkości 96 km⋅h-1[11]. KaŜdy katalizator, w zaleŜności od producenta wykazuje inne
zachowania i emisja platyny moŜe być róŜna, ale średnia wartość emisji cząstek
platyny z trójdroŜnych katalizatorów jest w granicach 0,002-0,06 µg⋅km-1 [14].
Emisja platyny wzrasta wraz z prędkością, najniŜszą średnią emisję w ilości
0,012 µg⋅km-1 zanotowano przy prędkości 80 km⋅h-1, a najwyŜszą 0,09 µg⋅km-1 przy
prędkości 130 km⋅h-1. Potwierdza to teorię Loose i Schlögl [15], Ŝe tlenki platyny
ulatniające się z powierzchni nośnika są redukowane do formy metalicznej, która
jest osadzana na cząstkach tlenku glinu w gazach spalinowych. Katalityczny
konwerter zainstalowany w silniku o niskiej pojemności (1,4 dm3) emituje o wiele
mniejsze ilości platyny niŜ ten w silniku o pojemności 1,8 dm3 [2]. Ilość platyny
uwalnianej podczas pracy silnika zaleŜna jest równieŜ od wieku katalizatora i ro-
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dzaju silnika. Zawartość platyny w gazach spalinowych samochodu napędzanego
silnikiem diesla była około 2-krotnie większa w porównaniu z ilością wydzielaną
przez silniki benzynowe. W przypadku katalizatorów instalowanych w samochodach
z silnikiem benzynowym emisja platyny wykazuje tendencję spadkową wraz z czasem eksploatacji katalizatora [20]. Związane jest to z faktem, Ŝe cząstki platyny na
nośniku tworzą konglomeraty w czasie uŜytkowania konwertora i dlatego teŜ platyna
z większych cząstek jest uwalniana w znacznie mniejszym stopniu.
Wpływ platyny na elementy środowiska
Kurz uliczny pełni istotną rolę w obiegu zanieczyszczonych materiałów. DuŜa
jego część zostaje osadzona na przyległej glebie, skąd moŜe być przenoszona do
innych elementów środowiska (roślin, wód gruntowych czy ścieków). Skład
kurzu zmienił się podczas ostatniej dekady, odzwierciedla zmniejszające się
zawartości ołowiu, a mierzalne i stale rosnące stęŜenia platyny. Maksymalne
wartości osiągnięto w duŜych miastach, a na często uczęszczanych skrzyŜowaniach stęŜenie Pt wahało się od 100-400 µg⋅kg-1, co głównie uzaleŜnione było od
natęŜenia ruchu, ale teŜ powodowane przez czynniki klimatyczne (wiatr), czy
strukturę drogi [24].
Pył z ulic jest transportowany przez wody opadowe i moŜe być deponowany
w osadach rzek miejskich, gdzie ostatecznie stwarza zagroŜenie dla jakości wody
[22]. Nasuwa to pytanie, czy wzrastające stęŜenie platyny w tych elementach
środowiska nie stanowi potencjalnego niebezpieczeństwa dla Ŝywotności ekosystemów w rzekach oraz w konsekwencji zagroŜenia zdrowia człowieka.
W osadach studzienek ściekowych w Szwecji zawartość platyny była w granicach 0,0035-0,015 µg⋅dm-3. Występowała ona głównie w formie organicznej, na
skutek duŜej ilości frakcji organicznej w osadach, która powoduje transformacje
form platyny [28,29]. ChociaŜ platyna emitowana jest w postaci metalicznej lub
utlenionych cząstek wiadomo jest, Ŝe przynajmniej jej część jest rozpuszczalna
(od 1% wg [2] do 10% wg [20]), co moŜe prowadzić do wchodzenia Pt do łańcucha pokarmowego.
Po emisji z katalizatorów samochodowych platyna głównie jest osadzana na
powierzchni gleb przyległych do dróg. Rozmieszczenie pierwiastków z grupy
platyny w tych glebach jest podobne do tego, jakie wykazują inne metale cięŜkie
pochodzące z ruchu ulicznego. StęŜenia te bezpośrednio korelują z natęŜeniem
ruchu i warunkami drogowymi nie tylko w miejscach przyległych do często
uczęszczanych dróg, ale takŜe na terenach miejskich [3].
Według Schäfera i in. [25] zawartość platyny w warstwie gleby (0-2 cm)
obok pasa ruchu waha się od 30 do kilkuset µg⋅kg-1. Zmniejszające się stęŜenia
platynowców z odległością od drogi jest podobne, jak dla innych pierwiastków
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pochodzących z emisji samochodowej (Pb, Zn, Cu) i w odległości około 20 m były
nieznacznie większe od tła geochemicznego.
W Niemczech w 1994, w wyniku emisji platyny z katalizatorów samochodowych, na przestrzeni 10 lat zanotowano wartość 46 µg⋅kg-1, a w 1996 roku stęŜenie platyny w najwyŜszej warstwie gleby (0-2 cm) było 4 razy większe niŜ
w 1994 roku (maksymalnie 330 µg⋅kg-1, [8]). Ten wzrost wydaje się niespodziewanie duŜy, biorąc pod uwagę krótki okres 2 lat, a spowodowany jest wzrostem
natęŜenia ruchu i stale wzrastającym procentem samochodów wyposaŜonych w katalizatory samochodowe. W przeciągu tego okresu wkład ok.3 mg Pt na odległość 1 m
drogi, co daje wielkość emisji w ilości 0,27 µg/km/samochód [24, 26]. RównieŜ
w glebach Wielkiej Brytanii zanotowano stęŜenia platyny w zakresie 0,3-40 µg⋅kg-1.
PodwyŜszone stęŜenia Pt zaobserwowano w centrum miast i w pobliŜu głównych
dróg, zarówno w kurzu (większe wartości), jak i w glebach [4].
UwaŜa się, Ŝe platyna jest emitowana w formie metalicznej z niewielką
ilością frakcji rozpuszczalnej. Dlatego teŜ większość emitowanej platyny nie jest
bezpośrednio dostępna dla organizmów Ŝywych. Obecność Pt w trawie [10] i w winnicach [1] ulokowanych blisko ruchu ulicznego sugeruje, Ŝe emitowana platyna
jest transformowana do form biodostępnych. Transformacja ta moŜe zachodzić
w powietrzu, na powierzchni drogi lub w glebie. MoŜliwe są dwa mechanizmy
transformacji metalicznej platyny i jej związków do form biodostępnych.
Pierwszy proces to chemiczne utlenianie i reakcje kompleksowania przez ligandy
obecne w glebie, a drugi – to biochemiczna transformacja przy udziale mikroorganizmów. Biodostępność platyny emitowanej z katalizatorów moŜe być
uzaleŜniona od czynników kompleksujących znajdujących się w glebie (EDTA,
tiomocznik). PtII/IV łatwo tworzy trwałe kompleksy z ligandami zawierającymi
tlen, siarkę i azot [5]. Doświadczenia dotyczące interakcji pomiędzy kurzem
tunelowym i glebą huminową sugerują, Ŝe Pt jest podatna na przekształcenia kompleksujące w glebie. Pierwszym krokiem przemiany platyny moŜe być utlenianie,
a następnie tlenek platyny jest uwalniany z powierzchni przez czynnik kompleksujący, odsłaniając wolną powierzchnię do dalszego utleniania. Organiczne kompleksy
mogą być tworzone prawdopodobnie z kwasami huminowymi, co tłumaczy, dlaczego
platyna jest stosunkowo nieruchoma w glebie, ale moŜe być rozpuszczona przez silny
czynnik kompleksujący np. EDTA [22].
Wzrastające uŜycie platyny i potencjalne zanieczyszczenie środowiska zmuszają do debaty nad zagroŜeniem zdrowia spowodowanym przez wzrastające
naraŜenia człowieka na oddziaływanie platyny. Efekty przewlekłego zawodowego naraŜenia na związki platyny są dobrze udokumentowane [23]. Toksyczność
zaleŜy od rozpuszczalności odpowiednich związków i za najbardziej niebezpieczne uwaŜa się te, w których platyna jest związana kompleksowo. Platyna
uwalniana jest do środowiska z katalizatorów stanie metalicznym lub częściowo
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utleniona, jednak nie moŜna całkowicie wykluczyć, Ŝe nie są emitowane halogenowe sole platyny lub nie są wtórnie tworzone z cząstek nanokrystalicznych
rozmiarów w warunkach środowiska. Niewiele jest równieŜ informacji o wpływie
na zdrowie człowieka długoterminowego, przewlekłego naraŜenia na niskie
poziomy platyny i jej związków.
Projekty badań dotyczących platyny w środowisku
DuŜy wzrost stęŜeń platyny w próbkach wystawionych na działanie ruchu
ulicznego był najpierw monitorowany w Niemczech i Austrii, które były pierwszymi
krajami stosującymi katalizatory samochodowe w Europie. W Belgii, Wielkiej
Brytanii i Hiszpanii, gdzie katalizatory wprowadzono dopiero w 1993 roku, równieŜ
notuje się podwyŜszone zawartości platyny i innych platynowców w próbkach
pochodzących z dróg. Dlatego teŜ powstały dwa projekty sponsorowane przez Unię
Europejską zajmujące się tą tematyką. Pierwszy z nich to CEPLACA [21], którego
celem jest oszacowanie ryzyka zagroŜenia środowiskowego, powodowanego przez
platynę, rod i pallad pochodzących z katalizatorów samochodowych. W tym projekcie bierze udział 12 partnerów z 5 krajów europejskich zarówno przedstawicieli
przemysłu samochodowego i katalizatorów, uniwersytetów i innych centrów badawczych. Głównymi celami tego projektu jest poznanie drogi platyny z katalizatorów do
środowiska, badanie zanieczyszczenia spowodowanego platynowcami róŜnych
obszarów krajów europejskich oraz określenie bioakumulacji i toksyczności platyny
w organizmach Ŝywych i człowieku.
Drugi z projektów to program PACEPAC [27], którego celem jest produkcja
i certyfikacja materiału odniesienia dla platyny, palladu i rodu uŜywanych
w katalitycznych konwertorach. Ogólnym celem tego projektu jest dostarczenie
stosownego certyfikowanego materiału do analizy platynowców matrycach środowiskowych. Dla PACEPAC kurz uliczny pobrany z sufitu tunelu wydaje się być
idealnym materiałem, jeśli dostarcza platynowców w takiej formie chemicznej,
w jakiej są emitowane z katalizatorów.
PODSUMOWANIE

Od 1990 roku nowe samochody są wyposaŜane w inny typ katalizatorów zawierających pallad, co powinno spowodować spadek emisji platyny pochodzącej z tego
źródła. Jednak fakt starzenia się katalizatorów i wzrost liczby samochodów moŜe spowodować podwyŜszenie całkowitej emisji. Według Helmersa i Kümmerera [9]
w Niemczech w 1987 roku tylko 2% samochodów posiadało katalizatory, a w 2001 roku
nastąpił wzrost do 97%. Średnia emisja platyny w 2002 roku wyniosła trzykrotnie
więcej niŜ w 1992 roku. Przewidując rocznie dwukrotny wzrost emisji oraz ciągły
wzrost ruchu ulicznego (około 1% rocznie) moŜna przewidzieć, Ŝe od 1985 do
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2018 roku 2100 kg platyny będzie uwolnione z samochodów posiadających
konwertory spalin. Jeśli wszystkie samochody będą wyposaŜane w katalizatory
nowej technologii to potrzeba 15 lat, aby poziom emisji platyny z tego źródła
spadł poniŜej 10 kg rocznie.
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A b s t r a c t . Platinum occurs naturally at very low concentrations. This situation is changing
with the release of platinum-group-metals from automobile catalysts. Modern catalytic converters
consist of a wash-coated cordierite monolith with Pt, Rh and/or Pd dispersed on the surface.
Platinum and/or palladium are used to oxidize carbon monoxide and hydrocarbons, rhodium must be
present to reduce nitrogen oxides. The use of catalytic converters on automobile exhaust has a significant
effect by eliminating about 90% of impurities, but leads to emission of platinum. Consequently the
platinum concentration in road dust and in soils along heavily frequented roads is increasing.
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