
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 
 
 
 
 
 
 

Rozpouštěcí charakteristiky platinových kovů 
z automobilových katalyzátorů 

 
Diplomová práce 

 
 
 
 
 

Bc. Robin Štědrý 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vedoucí diplomové práce: prof. Martin Mihaljevič, CSc. 
 
 

Praha 2011



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce prof. Martinu Mihaljevičovi, CSc. za konzultace a metodické vedení 

v průběhu zpracování diplomové práce. 

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Prohlašuji, ţe jsem předloţenou práci vypracoval samostatně a ţe jsem uvedl veškerou pouţitou 

Literaturu. 

 

 

Praha, srpen 2011                                                                                                             Robin Štědrý 



 III 

Abstrakt 

Distribuce platinových kovů a jejich zvyšující se emise v ţivotním prostředí je spojena s jejich 

pouţíváním v automobilových katalyzátorech. Antropogenní emise těchto kovů se hromadí převáţně 

v blízkosti silničních komunikací. Pro naše experimenty byly pořízeny dva benzínové a dva dieselové 

katalyzátory. Přičemţ od kaţdého byl jeden pouţitý a jeden nový. Pro pouţité metody byl 

z katalyzátorů připraven práškový vzorek. Metody ICP-OES a XRD byly pouţity pro stanovení 

fázového a elementárního sloţení těchto vzorků. Benzínový katalyzátor obsahuje fáze Al a Ce-oxidů 

s katalytickou vrstvou Pt-Pd-Rh. Zatímco práškový vzorek z dieselového katalyzátoru obsahuje 

zejména fázi cordieritu s vrstvou Pt. Metoda ICP-MS byla pouţita pro stanovení koncentrací Pt, Pd 

a Rh z práškových vzorků katalyzátorů. Před samotnou analýzou Pt, Pd a Rh byla provedena jako pre-

koncentrační metoda dokimastická tavba do Ni-S. Rozpouštěcí charakteristiky Pt, Pd, Rh byly 

zkoumány během kinetických vsádkových experimentů v chloridu sodném NaCl, Na2P4O7 (NaPyr), 

fulvokyselině (FK) a v kyselině citronové (KS). Z výsledků vyplývá, ţe nejrychleji se Pt a Pd 

rozpouští v KC a v NaPyr. Chlorid sodný, který můţe být obsaţen v tající vodě ze zimního solení 

silnic, neměl v pouţité koncentraci (1g/l) výrazný vliv, jak na speciaci chloridových komplexů, tak 

na mobilitu Pt a Pd. Organické kyseliny nemají výrazný vliv na uvolňování Pt a Pd do roztoku. 

Vypočtená NRi se pohybují v rozsahu od 0,16 μg/m
2
 Pt (interakce NIST-FK), 467,576 μg/m

2
 Pd 

(interakce DS-KS), 0,04 μg/m
2
 Pt (interakce DN-NaCl), 3380 μg/m

2
 Pt (interakce DS-NaPyr). 

Nejvyšší hodnoty byly vypočteny pro roztoky KS a NaPyr. 

 

Summary 

The distribution of platinum group elements and increase of thein emissions in the environment are 

mostly related to the use of automobile catalyst. The antropogenic emissions of these noble metals 

accumulate aloung the roads. The methods such as ICP-OES and XRD were used for determinativ of 

phase and elemental composition of these samples. The matrix of the gasoline catalyst is composed of 

Al, Ce oxides with Pt-Pd-Rh coatings. Matrix of diesel catalyst is composed of cordierite with Pt 

coatings. ICP-MS was used for determination Pt, Pd and Rh. Before the analysis was performed such 

as pre-concetration fire assay fusion into a NiS button. The leaching characterization of Pt, Pd and Rh 

was examined during kinetic batch experiments in sodium chloride (1g/l, NaCl), 20 mM Na2P4O7 

(NaPyr), fulvic acid (FK, DOC 50 mg/L) and 20 mM citric acid . The results show, that the dissolution 

of Pt and Pd is the fastest in citric acid and sodium pyrophosphate. Sodium chloride in the 

concentrations employed, which could be derived from melt waters formed during winter road 

treatment, does not have a substantiv impal on the speciation and mobilization of Pt and Pd. Organic 

acid does not have significantly impct on the release of Pt and Pd to the solution. The calculated 

normalized bulk released NRi values in the range 0,16 μg/m
2
 Pt (interaction NIST-FK), 467,576 μg/m

2
 

Pd (interaction DS-KS), 0,04 μg/m
2
 Pt (interaction DN-NaCl), 3380 μg/m

2
 Pt (interaction DS-NaPyr). 

The highest values was calculated in solutions of KS and NaPyr.  
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1) ÚVOD 

 
Při posuzování akutní zátěţe ţivotního prostředí se v poslední době stále více soustřeďuje pozornost 

na platinové kovy (PTK), mezi které patří Ru, Rh, Pd, Os, Ir a Pt. Platinové kovy a jejich zvyšující se 

koncentrace v ţivotním prostředí můţe představovat závaţný faktor pro zdraví lidí. Platinové kovy 

jsou inertní, ale jejich sloučeniny a ionty mohou být toxické (Ravindra a kol., 2004). Platinové kovy se 

vyskytují v atmosféře, hydrosféře i litosféře v ultrastopovém mnoţství. Největší aplikaci PTK 

nalezneme tedy v automobilových katalyzátorech, které mají za úkol sniţovat obsah škodlivých látek 

ve výfukových plynech. Automobilové katalyzátory vyuţívají speciálních katalytických vlastností 

těchto kovů, především tedy Pt, Pd a Rh. Značná část těchto kovů pouţitých v automobilových 

katalyzátorech je recyklována. To ale nezabrání moţnému úniku PTK z katalyzátorů při jejich uţívání 

(Zereiny a kol., 1997). 

Emise PTK tedy majoritně pocházejí z automobilových katalyzátorů. Nejvyšší kontaminace se 

nacházejí v půdách v těsně blízkosti silničních komunikací, obvykle ve svrchních částech půdy, 

v zemědělských půdách a ve vodních systémech vyskytujících se opět v blízkosti silnic (Whiteley 

a kol., 2005). Emitované kovy se vyskytují v podobě různých forem částic, záleţí na typu a stavu 

katalyzátoru. Nejčastěji se částice skládá z ryzích PTK, oxidů PTK a část PTK můţe být emitována 

v rozpustné formě (Moldovan a kol., 2002). Rozpustná část PTK můţe zůstat v roztoku, tvořit 

komplexy s chloridovým iontem či můţe být vázána v organických komplexech (Palacios a kol., 

2000). 

V exogenním prostředí mohou rozpuštěné formy PTK vstoupit do potravního řetězce (Schäfer a kol., 

1998). Rozpustnost a mobilita PTK je určena pH hodnotou a schopností PTK tvořit nabité nebo 

neutrální a organické komplexy. Organické sloučeniny hrají důleţitou roli v mobilizaci PTK (Wood, 

1990). Organické látky v ţivotním prostředí mohou s PTK tvořit rozpustné komplexy, redukovat 

rozpustné formy PTK sráţením nebo PTK adsorbovat (Wood, 1996). 

Cílem práce je popsat reálné mechanismy vlivu ligandů, běţně se vyskytujících v půdních roztocích, 

na mobilitu PTK, které jsou ve zvýšené koncentraci obsaţeny v půdním prostředí v okolí silničních 

komunikací.  
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2) AUTOMOBILOVÝ KATALYZÁTOR 

 

2.1.  Historie a princip automobilového katalyzátoru 

 

První pouţití automobilového katalyzátoru bylo v roce 1975 v USA a v Evropě v roce 1984. Od té 

doby jsou automobilové katalyzátory hojně komerčně vyuţívány na všechny typy osobních vozidel ale 

i na těţká nákladní vozidla. Postupem času se technika těchto zařízení změnila a stále mění.  

V ostatních světových regionech jako je Čína, Japonsko nebo Indie s velkým počtem automobilů či 

jejich výrobců je situace podobná ( Šucmanová a kol., 2002).  

V roce 1975 byla provedena řada studií, které se zabývaly katalytickými účinky takzvaných ne-

ušlechtilých kovů. Jako například: Ni, Cu, Co, Mn, Cu/Cr. Nicméně se rychle ukázalo, ţe tyto kovy 

postrádají vnitřní reaktivitu, tedy reakce je pomalejší, dále trvanlivost a odolnost proti katalytickým 

jedům, které ničí katalytickou účinnost těchto kovů. Proto se výzkum soustředil na katalytické účinky 

platinových kovů, zejména pak Pt, Pd a Rh. Katalyzátorem je vrstva těchto kovů, které vyvolávají 

reakci nedokonalých produktů hoření se zbytkovým obsahem kyslíku a oxidy dusíku. Pro urychlení 

oxidačního procesu se pouţívá nejčastěji Pt, případně Pd pro redukční proces (Gandhi a kol., 2002). 

Katalyzátor tedy sniţuje emise základních škodlivin, které jsou obsaţeny ve výfukových plynech. A to 

zejména: 

 

a) Nespálené uhovodíky – CmHn 

b) Oxid uhelnatý – CO 

c) Oxidy dusíku – NOx 

 

Přičemţ CmHn a CO vznikají  z nedokonalého spalování (spalovací účinnost je pod 100%) v důsledku 

špatného promísení plynů a rozdílných teplot plynů a stěn válců motoru při spalovacím procesu. 

Oxidy dusíku vznikají za velmi vysokých teplot (nad 1500°C) během spalovacího procesu v důsledku 

fixace dusíku z ovzduší ( Heck a kol., 2001). 

Podle těchto škodlivin se dají rozdělit katalyzátory podle jejich pouţití. Takzvané oxidační 

katalyzátory mají za úkol sniţovat podíl CO a CmHn ve výfukových plynech a redukční katalyzátor 

sniţuje mnoţství oxidů dusíku ve splodinách. Většína katalyzátorů fugnuje jako kombinovaných,  

sniţuje všechny tři základní škodliviny výfukových plynů (Gonzáles-Velasco a kol., 2000).  
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2.1.1. Oxidační katalyzátor 

 

Oxidační katalyzátor oxiduje nedokonala spalené plyny podle následujících reakčních vztahů: 

2 CO + O2 → 2 CO2          (1) 

CmHn + (m + n/4) O2 → m CO2 + n/2 H2O       (2) 

2H2 + O2 → 2H2O          (3) 

Rovnice 1 popisuje oxidaci na poţadovaný produkt, kterým je CO2. Katalyzátor tuto reakci urychluje 

a to i za niţších teplot. Rychlost průběhu skutečné reakce je ovlivněna přítomností H2O, CO2, CO 

ve výchozím stavu. Výrazný vliv na průběh reakcí mají koncentrace reagujících sloţek, teplota 

a prostorová rychlost výfukových plynů (Gandhi a kol., 2002). 

 

2.1.2. Redukční katalyzátor 

 

Redukční reakce mohou probíhat naopak pouze za nedostatku kyslíku ve výfukových plynech. To 

znamená při spalování bohaté směsi a za přítomnosti komponent CO a H2 (Heck a kol., 2001). 

  

2 NO + 2CO → N2 + 2CO2         (4) 

2NO + 2H2 → N2 + 2H2O         (5) 

 

Reakce 4 a 5 popisují katalyzátorem urychlenou reakci, kde poţadovaným produktem je plynný dusík.  

 

2.1.3. Účinnost katalyzátoru 

 

Pracovní účinnost automobilového katalyzátoru závisí především na pracovní teplotě, stáří, typu, 

a také na mnoţství neţádoucích komponentů obsaţených ve výfukovém plynu, se kterými katalyzátor 

reaguje. Stupeň konverze škodlivin je závislý také na pracovní teplotě katalyzátoru. Pracovní teploty 

jsou zobrazeny obr. 1.  

Aţ do teploty 250°C neprobíhá ţádná reakce, katalyzátor je neúčinný. Odpovídá to situaci krátce po 

startu vozidla (cca 30-90s). Pracovní rozsah je v rozmezí 250 aţ 800°C. Při niţších teplotách, přibliţně 

do 600°C, se silněji projevuje zanášení aktivní hmoty katalyzátoru. Okolo 800°C je katalyzátor 

nejúčinnější. V přechodové oblasti se zvyšuje termické stárnutí katalyzátoru a dalším narůstáním 

teploty dochází k postupné deaktivace nebo destrukci katalyzátoru. 
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V oblasti spékaní dochází ke ztrátě aktivní vrstvy v důsledku růstu nových krystalů jiných fází 

z aktivní vrstvy, dochází k takzvanému slinování fází. To má za následek nevratné sníţení kapacity 

aktivní vrstvy katalyzátoru. V extremních případech můţe dojít aţ k propálení katalyzátoru. 

Deaktivace či degradace je závislá na mnoha věcech. A to zejména: styl jízdy, výrobce katalyzátoru, 

sloţení směsi, typu katalyzátoru a na jeho stáří (Fernandes a kol., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Technická provedení automobilového katalyzátoru 

 
Automobilové katalyzátory musí splňovat následující poţadavky: 

1) Vysoká chemická aktivita jiţ při niţších teplotách výfukových plynů. Tento poţadavek je 

zajištěn pouţitím ušlechtilých kovů- platiny, palladia, rhodia.  

2) Malý hydraulický odpor při velké činné ploše katalyzátoru.  

3) Mechanická odolnost proti rázům a vibracím.  

4) Vysoká tepelná odolnost, katalyzátor by měl pracovat s maximální stálou hodnotou do 850°C 

a vydrţet krátkodobé tepelné špičky okolo 1050°C.  

5) Odolnost vůči náhlým změnám pracovní teploty.  

6) Zachování chemické aktivity po co moţná nejdelší dobu. Běţně cca 120 000 km.  

Obr. 1. Vliv teploty na funkci katalyzátoru (Baumruk P. 1999). 
 

 

 



 5 

Automobilový katalyzátor je tvořen z plechového obalu a vlastní aktivní katalytické hmoty. S ohledem 

na vytvoření co největší plochy se aktivní hmota nanáší na vnější povrch chemicky inertních 

materiálů, které nazýváme nosiči. Podle provedení nosiče rozlišujeme sypané a monolitické keramické 

nebo monolitické kovové katalyzátory (Reizig a kol., 2001).  

 

2.2.1. Sypaný katalyzátor 

Tento typ se rozšířil především v USA a Japonsku, ale jejich význam klesá. V současné době mohou 

být ještě v provozu starší automobily s těmito katalyzátory. V Evropě s ohledem na pozdější komerční 

zavádění katalyzátoru se jednoznačně prosadily monolitické konstrukce. Sypaný katalyzátor je 

na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

Jako nosič katalytické hmoty se nejčastěji pouţívají kuličky o průměru (2-5mm), případně slupky, 

granule nebo válečky. Tato keramická tělíska s nanesenou aktivní substancí na povrchu jsou vrstvena 

do nádobky z ocelového ţáruvzdorného kovu. Nevýhodou těchto katalyzátorů jsou materiálové ztráty 

otěrem, realitně vysoký hydraulický odpor a pomalý náběh na pracovní teplotu.  

Mnohem perspektivnější jsou katalyzátory s monolitickým nosičem, neboť vykazují mnohem menší 

tlakové ztráty, větší rychlost nárůstu na pracovní teplotu a vyšší odolnost vůči vibracím (Baumruk, 

1999). 

 

 

 

Obr. 2. Detailní provedení sypaného katalyzátoru (Baumruk, 1999).  
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2.2.2. Keramický monolitický katalyzátor 

 
Zatím nejčastější provedení monolitu jako nosiče aktivní hmoty je z keramického materiálu, který je 

přizpůsoben provozním podmínkám. Keramický nosič je často vyroben z cordieritu (Mg,Al silikát), 

který je také pokryt vysoce porézní vrstvou γ-Al2O3 (Ravindra a kol., 2002). Ta zajišťuje zvětšení 

povrchu aţ 7000 krát. Platinové kovy jsou na tomto povrchu naneseny jako kovová impregnace nebo 

v roztoku [PtCl6H2.6H2O]-Pt 
(IV),

 PdCl2 a [RhCl3]. V evropských státech je nejčastěji pouţíváno Pt/Rh 

nebo Pd/Rh v poměru 5:1. Nejběţněji jsou PTK fixovány na aktivní povrch v kovové formě 

(Moldovan a kol., 1999). Výfukové plyny procházejí kanálky, vytvořenými tenkými stěnami 

monolitického bloku. V příčném průřezu mají kanálky nejčastěji čtvercový nebo obdélníkový tvar. 

Podrobné zobrazení je na obr. 3 a na obr. 4 je vidět celkové provedení keramického katalyzátoru 

(Reizig a kol., 2001). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Detailní provedení keramického monolitu katalyzátoru (Baumruk, 1999). 
 

 

 

Obr. 4. Detailní provedení automobilové katalyzátoru s keramickým nosičem (Reizig a 

kol., 2001). 

1- keramický monolit, 2-elastické drátěné lůţko, 3-lambda sonda, 4-vnější obal  
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2.2.3. Kovový monolitický katalyzátor 

 

Aţ doposud se uplatňují v menší míře, přestoţe mají řadu výhod. Jejich širší vyuţití je limitováno 

vyšší cenou. Kovové monolity mají nosič vyrobený ve tvaru voštinového tělesa nejčastěji prostřídáním 

vlnitého a hladkého plechu. Pouţívá se materiál odolný vůči vysokým teplotám a korozi. Podobně 

jako u keramických nosičů se nanáší mezivrstva z Al2O3 pro zvětšení povrchu. Na této vrstvě je 

naneseny Pt, Pd a Rh v různých poměrech (Heck a kol., 2001). 

Hlavní výhody kovového monolitického katalyzátoru: 

- dosaţení větší aktivní plochy při menším objemu, 

- přibliţně poloviční tepelná kapacita a mnohonásobně větší tepelná vodivost kovu oproti 

keramice umoţňují rychlejší nástup na pracovní teplotu, 

- menší citlivost na mechanické rázy, 

 

Hlavní nevýhody kovového monolitického katalyzátoru: 

- vyšší cena, 

- tepelná koroze při teplotách nad 1100°C, 
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3) EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1. Popis materiálu použitého pro vsádkové experimenty 

 
Pro vsádkové experimenty jsme pouţili čtyři katalyzátory. Dva benzínové a dva dieselové. Přičemţ 

od kaţdého byl jeden poţitý a jeden nový. Nové katalyzátory byly pořízeny ze společnosti Škoda Auto 

a.s. a staré katalyzátory z vrakoviště. Všechny katalyzátory patří do skupiny tzv. třícestných 

katalyzátorů.  

Benzínový nový katalyzátor (v textu označován jako BN) se pouţívá na automobil Škoda Octavia, 

s přeplňovaným motorem o obsahu 1781cm
3
 (kód motoru MG8, výkon 110 kW). Katalyzátor splňuje 

emisní normu EU 4. Obsah platinových kovů udáván výrobcem je následující, cca 0,269 g platiny, 

4,301g Pd, 0,269g Rh. Nosičem těchto kovů je v tomto případě svinutý kov, tedy kovový monolit 

kruhového průřezu o rozměrech 118 x 174 mm (průměr x délka). Objem kovového nosiče jest 1903 

cm
3
. Totoţný katalyzátor byl pouţit z identického vozidla, které jiţ mělo nejeto cca 100 00km, coţ je 

kilometráţ shodná s výrobci udávanou ţivotností katalyzátoru. Tento materiál z katalyzátoru je v textu 

označován jako BS-benzín starý.  

Dieselové katalyzátory (v textu označovány jako DN-diesel nový, DS-diesel starý) pocházejí téţ 

z automobilu Škoda Octavia, s dieselovým turbomotorem o obsahu 1896 cm
3
 (kód motoru MNO, 

výkon 81 kW. Nosičem katalytické vrstvy je v tomto případě keramický monolit kruhového průřezu 

vyroben z cordieritu (Mg2Al4Si5O18), o rozměrech 118 x 152 mm (průměr x délka). Objem nosiče je 

1678 cm3. Obsah platiny je minimálně 1,343g. Stejně jako u benzínového katalyzátoru jsme pouţili 

totoţný katalyzátor z identického ojetého vozu, kterým měl najeto opět cca 100 000 km.  

Z kaţdého katalyzátoru byl vypreparován monolitický nosič. Z něj potom bylo následným drcením 

a mletím v achátovém mlýnu připraveno 500g  prachu. Ten byl poté usušen v sušárně při 105°C. 

Takto připravený materiál byl pouţit pro naše vsádkové experimenty.  

Dále byl také pro vsádkové experimenty pouţit standardní referenční materiál SRM 2556 (Used 

Autocatalyst-Pellets, NIST USA), v textu označován jako NIST-2556.  

Dohromady je připraveno 5 druhů materiálů s následujícím označením: DN, DS, BN, BS, NIST-2556. 
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3.2.  Metody použité pro specifikaci materiálu 

 

3.2.1. Metody pro zjištění morfologie povrchu, prvkového a fázového sloţení 

 
Specifický povrch je standardní veličina charakterizující oblast meze a makropórů. Specifický povrch 

našich vzorků byl stanoven z adsorpční izotermy dusíku při teplotě -197°C na přístroji 

SORPTOMATIC 1990 Carlo Erba (Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR). 

Hlavní fázové sloţení katalyzátorů a standardního referenčního materiálu bylo stanoveno metodou 

XRD.  Měření bylo provedeno na přístroji PANanalytical X´Pert Pro, který je vybaven sekundárním 

monochromátorem a detektorem X´Celerator. Analýza probíhala za následujících podmínek: záření 

CuKA, 40 kV, 30 mA v krocích po 0,02°/250 v rozsahu 3-80° 2 theta.  

Morfologie povrchu a prvková sloţení jednotlivých vzorků byla studována metodou SEM spojenou 

s analýzou prvkového sloţení metodou EDS. Měření bylo prováděno na přístroji CamScan EDS Link 

ISIS 300.  

Elementární sloţení (obsah hlavních a stopových prvků) bylo stanoveno metodou ICP-OES 

na přístroji ICP-OES, ICAP 6500. Vzorky byly nejprve mineralizovány kyselinou fluorovodíkovou 

a kyselinou chloristou. Odváţené mnoţství vzorku 0,2g se vloţí do teflonové nádobky a přidá se 10 ml 

koncentrované kyseliny fluorovodíkové a 0,5ml kyseliny chloristé. Tento postup se opakuje dvakrát. 

Dále se vzorek rozpouští ve 20ml 2% kyselině dusičné. Roztok se filtruje přes filtr do odměrné baňky. 

Filtrát je opláchnut horkou teplou vodou a vloţen do platinové nádobky a dále spalován v peci. Zbytky 

shořelého filtračního papíru jsou smíchány s Na2CO3 a Na2B4O7 a rozpuštěn v HNO3 a přidán 

k výchozímu produktu.  

 

3.2.2. Stanovení platinových kovů 

 
Pro měření obsahu PTK (zejména Pt, Pd, Rh) byl pouţita metoda ICP-MS.  Před měřením pomocí 

ICP-MS se jako pre-koncentrační metoda provádí dokimastická tavba do nikl-sulfidu, která zajistí 

nakoncentrování PTK ve výsledném produktu této metody, kterým je regulus obsahující mimo jiné 

právě platinové kovy (Paukert a Rubeška, 1993).  

Postup dokimastické tavby do NiS je následující: do šamotového kelímku (objem cca 150ml) se na 1g 

vzorku odváţí 22g Na2B4O7, 11g Na2CO3, 1,75g Ni, 1,5g S a 18g SiO2. Všechny sloţky v kelímku se 

důkladně promíchají (skleněnou tyčinkou) a kelímky se označí grafitem. Takto připravené kelímky se 

mohou vloţit do víkové pece, která byla předtopena na 500°C. Teplotu zvýšíme na 1100°C a vyčkáme 

na dosaţení této teploty (cca 1 hodina). Poté se kelímky při této teplotě nechají v peci ještě cca 20 

minut. Poté se kelímky vyndají a nechají vychladnout.  
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Po vychladnutí se kelímek rozbije kladivem a ze strusky se oddělí kovový regulus. Tento regulus 

zváţíme (váha by měla být cca 2g ). Poté regulus rozdrtíme v achátovém hmoţdíři a následně ještě 

umeleme ve vibračním achátovém mlýnu, aby bylo dosaţeno analytické jemnosti (<65μm). Takto 

upravený vzorek je dále pouţit k selektivnímu rozpouštění.  

Jemně umletý regulus převedeme do kádinky a přelije se 50ml koncentrované HCl (odebrání Ni). 

Kádinku zahřejeme na 90°C a vyčkáme po dobu 3h. Poté se teplota zvýší na 160°C-170°C. Takto 

necháme kádinku po dobu 1 dne, aby došlo k úplnému rozpuštění NiS. Po rozpuštění NiS se roztok 

přefiltruje přes kelímek se skleněnou fritou a krátce opláchne 20 ml koncentrované HCl.  

Nerozpustný zbytek, který obsahuje PTK se rozpustí (do nové baňky) nejprve přelitím 10ml 

koncentrované HCl a dále 10ml H2O2. Rozpouštění se opakuje ještě dvakrát, pokaţdé uţ s 5 ml HCl 

a 5 ml H2O2. Podle potřeby můţeme stěny oplachovat destilovanou vodou. 

Filtrát se přelije zpět do kádinky a nechá se odpařovat na topné desce. Počáteční teplota je 130°C 

a můţe se zvyšovat aţ na 180°C, ale roztok se nesmí vařit. Roztok se nechá zvolna odpařovat aţ 

do zbytku cca 5ml, ten přelijeme do odměrné baňky (25ml). Původní kádinku s filtrátem ještě 

vypláchneme HCl a doplníme po rysku 1 M HCl. Takto získaný roztok je připraven pro další ředění 

a měření na ICP-MS.  

 

 

  

Obr. 5. Výsledek dokimastické tavby do NiS regulu 
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Sloţení takto připravených roztoků bylo měřeno metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem (ICP-MS, X series 2, Thermoscientific). Měření probíhalo za shodných 

podmínek jako uvedené publikaci Strnad a kol. (2008). Jako referenční materiály byly pouţity NIST 

2556 (Used Auto Catalyst Pelets, Nist USA), WMG-1 (Mineralized gabro, CCRMP Canada), MHD-1 

(Ultramafic ore tailings PGE reference material, CCRMP Canada). 

 

3.3. Vsádkové experimenty 

 

3.3.1. Sloučeniny pouţité pro louţící experimenty 

 
Pro vsádkové louţící testy byly pouţity následující roztoky: 

a) 20 mM kyselina citrónová (KC) (C6H807, Merk Germany, Mr 192,13 g/mol) 

- Kyselina citrónová je nízkomolekulární organická kyselina. V půdách se její koncentrace 

pohybuje v rozmezí 1-600 mM. Zvýšený obsah lze nalézt v kořenovém prostředí rostlin, 

rhizosféře (Ettler a kol.,2004). Kyselina citronová může mít vliv na rozpouštění a mobilizaci 

PTK. 

b) 20 mM pyrofosforečnan sodný (NaPyr) (Na4P2O7 • 10H2O, Sigma Aldrich, Mr = 446 g/mol). 

- Pyrofosforečnan sodný je v půdě obsažen převážně ze zemědělské činnosti. Lustig a kol. 

(1998) uvádí, že pyrofosforečnan sodný s tunelovým prachem, který obsahuje PTK může tvořit 

komplex, ve kterém může být mobilizováno a následně uvolněno až 7,7 % Pt. 

 

 

 

 

c) 1g/l chlorid sodný (NaCl) 

- Výskyt chloridových iontů může významně ovlivnit mobilizaci zejména Pt a Pd tvorbou 

rozpustných komplexu s chloridovými ionty (Nachtigall a kol., 1996). Koncentrace NaCl 

v půdní vodě v blízkosti silničních komunikací může přesáhnout 1g/l  (Bäckström a kol., 2004). 

Obr.6. Pt-pyrofosfát (Lustig a kol., 1998). 
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d) Fulvokyselina (FK) pochází z řeky Suwannee, jakoţto standardní materiál (SRFAS, no. 

1S101F, International Humic Substantes Society, USA). Výsledný obsah rozpuštěného 

organického uhlíku (DOC) je 50, 4mg/l. 

- V půdě vzniká nedokonalým rozkladem organických zbytků. Fulvokyselina je 

vysokomolekulární organická kyselina. Wood a kol. (1990) uvádí, že vysokomolekulární 

organické kyseliny, jako je fulvokyselina hrají důležitou roli v mobilizaci a v následném 

transportu PTK.  

 

3.3.2. Příprava vsádkových experimentů 

 
Do 50ml plastových nádobek zn. Falcon bylo odváţeno 0,2g práškového vzorku z katalyzátoru a dále 

20ml roztoku. Takto připravené vzorky byly vloţeny do třepačky (60 otáček/min) při teplotě ~22°C 

pro důkladné promísení vzorků s louţidlem. Pro promísení vzorků s louţidlem, tedy i pro rozlišné 

předpokládné uvolňování PTK do louţdila byly zvoleny následující časové intervaly: 1, 12, 24, 48, 

168, 360, 720 a 1440 hodin. Nádobky s roztokem byly pro zabránění foto-oxidaci organických kyselin 

přikryty Al-folií. Experimenty byly provedeny ve dvou opakováních. Pro kaţdý čas a daný roztok bylo 

měřeny hodnoty pH a koncentrace PTK.  Pro čas 168 hodin byla změřena koncentrace Pt a vypočtena 

mobilita Pt v procentech pro kaţdý roztok.  

 

3.3.3. Analýza výluhů 

 
Analýza výluhů byla rozdělena do dvou částí ihned po otevření nádobek pro daný měřící čas a roztok. 

V první části byly měřeny hodnoty pH, Eh, měrné vodivosti a teploty. Hodnoty pH a Eh byly měřeny 

pomocí Schott-Geräte Handylab (Schott L 7137, Scott PT 737 Pt-Ag/AgCl). Teplota a měrná vodivost 

byly měřeny pouţitím Schott HandyLab (T LF 513). 

V druhé části byla měřena koncentrace PTK pro daný čas a roztok. Výluhy byly přefiltrovány přes 

membránový filtr (0,45μm, Millipore). Filtrát byl okyselen 5% HCl. Okyselení se neprovádělo 

u fulvokyseliny, pro zabránění vysráţení kyseliny při nízkých hodnotách pH.  

 

Koncentrace PTK byla měřena metodou ICP-MS (ICP-MS, X-Series II, Thermo Scientific, UK PřF). 

Část výluhů byla měřena metodou ICP-MS s vysokým rozlišením (ICP-MS, Element II, Thermo 

Bremen, AVČR). Výsledky z obou měření vykazují velmi shodnou korelaci (Pd:R
2
=0,9965, 

Pt:R
2
=0,9811). 
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3.3.4. Geochemické modelování rozpustnosti 

 

Tvorba specií a rozpustnost, která můţe vést k následné mobilitě PTK byla modelována pomocí 

geochemického modelu PHREEQC-2, verze 2.17 pro Windows (Parkhurst a Appelo, 1999). 

Pro výpočty byla pouţita SIT.termodynamická databáze. Tato databáze jiţ obsahuje údaje vzniku Pt, 

Pd komplexů v interakci s chloridy, hydroxidy či citráty. V databázi uţ, ale nenajdeme data o vzniku 

Pt či Pd komplexu v interakci s pyrofosfátem nebo fulvokyselinou.  

 

 

3.3.5. Kinetika rozpouštění 

 

Pro popsání kinetiky rozpouštění jednotlivých vzorků katalyzátorů byly pro výpočet pouţity 3 

kinetické modely, které počítají s difuzí a reakcemi na fázovém rozhraní (Turner et al. 2008). 

a) První vztah je upravená rovnice Noyes-Whitney, která počítá rychlost rozpouštění 

v závislosti na gradientové koncentraci v blízkosti rozpuštěných částic a velikosti 

nerozpuštěných částic za jednotku času.  Její tvar je následující: 

 

ln(Ce-C) = lnCe – k1St k1 – kinetická  konstanta (h
-1

) 

 

b) Druhý vztah (parabolický model) počítá s povrchovou reakcí za jednotku času. 

Rozpouštění není závislé na velikosti specifického povrchu.  Vztah je následující: 

 

1/(Ce-C) = 1/Ce + k2t k2 (μgL
-1

)-1h
-1 

 

 

c) Třetí model je kombinací rychlosti rozpouštění v závislosti na nenasyceném roztoku 

a rozpouštění v závislosti na gradientové koncentraci v závislosti na druhé odmocnině 

času: 

C = 2(Ce-C)(√D/π)t
1/2

 = k3 * t k3 μg[L(h
)-1/2

]
-1 
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Ve výše uvedených vztazích platí, ţe C je koncentrace kovu v daném mediu pro daný čas, Ce je 

rovnováţná koncentrace (maximální koncentrace pro nejdelší čas), S je specifický povrch pevné fáze 

daného katalyzátoru, D je difuzní konstanta. k1, k2, k3 jsou rychlostní konstanty pro uvedené modely. 

Veličiny S a D nebyly zahrnuty do výpočtu rychlostních konstant, protoţe výsledek konstanty nijak 

neovlivňují. 
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4) VÝSLEDKY  

 

4.1. Chemické a fázové složení studovaných vzorků 

 
Fázové a chemické sloţení vzorků je uvedeno v tabulce 1. U benzínových katalyzátorů, které mají 

kovový monolitický nosič (svinutý kov) převládají fáze Al2O3 (28.3 hmotnostních % pro starý 

katalyzátor a 27.01 hmot. % pro nový katalyzátor) a Ce-oxid (7.96 hmot. %  pro nový katalyzátor 

a 8.99 hmot. % pro katalyzátor starý). U dieselových katalyzátorů, vybavených nosičem 

z keramického monolitu byla převládající fáze cordierit (Mg, Al silikát).  

 

 

        
    BS BN DS DN   NIST 2556 

        
        
Al % 28.30 27.01 17.62 21.40  44.77 

SiO2 % 0.4 <0.1 41.2 41.32  <0.1 

C tot % 0.42 0.84 0.39 0.07  0.53 

S tot % 0.61 0.01 1.51 <0.1  0.35 

Mg mg kg
-1

 445 7.7 47943 56638  316 

Fe mg kg
-1

 15000 10850 3350 2800  8250 

Ti mg kg
-1

 625.92 606.77 2811 2733.23  50.77 

K mg kg
-1

 79.3 48.0 200 233  160 

Na mg kg
-1

 1548 92.6 949 591  912 

Ca mg kg
-1

 465 <2 320 167  650 

Mn mg kg
-1

 312.5 31.5 16.5 14  560 

Zr mg kg
-1

 34962 33442 59 234  255 

Ce mg kg
-1

 79642 89999 32 109  10530 

        
        
Pt mg kg

-1
 679 763 3975 3851  647 

Pd mg kg
-1

 11510 10335 <0.5 <0.5  318 

Rh mg kg
-1

 702 777 <0.1 <0.1   46 

        
        
Pd/Pt  17.0 13.5 0.000126 0.00013  0.49 

Pd/Rh  16.4 13.3    6.91 

        
                
Cordierit     XXXX XXXX   

Al-oxid  XXXX XXXX     

Korund       XXX  

Al2O3      XXXX 

Ce-oxid   XXXX XXXX         

        
 

Tab. 1. Elementární a fázové sloţení katalyzátorů a standardního referenčního materiálu. 

Níţe jsou uvedeny vzájemné poměry zastoupení PTK v práškových vzorcích.  

xxxx-majoritní zatoupení  

xxx- běţné zastoupení 
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Mikrografie povrchu jednotlivých katalyzátorů (DS, DN, BS, BN) jsou znázorněny na obrázcích 7, 8, 

9, 10. Povrchy nového a starého benzínového katalyzátoru jsou velmi podobné. Zatímco povrch 

starého dieselového katalyzátoru (DS) na rozdíl od dieselového katalyzátoru nového obsahuje jehličky 

s obsahem SiO2 a Al2O3, v poměru přibliţně 3:4. Identifikovány byly dvě formy Al2O3 jako 

převládající fáze. Mnoţství platinových kovů se v novém a starém benzínovém katalyzátoru příliš 

nelišilo. Poměry Pd/Pt (16:1) a Pd/Rh (16:1) pro BN, jsou dány výrobcem nového katalyzátoru. 

Poměry zastoupení PTK ve vzorcích z benzínových katalyzátorů bylo vypočtenou z naměřených 

koncentrací těchto kovů (BS Pd/Pt=16.9; Pd/Rh=16.4 a pro BN Pd/Pt=13.5; Pd/Rh=13.3). Mnoţství 

obsaţené platiny v novém a starém vznětovém katalyzátoru je rovněţ velmi podobné (DS=3975mg 

Pt/kg; DN=3851mg Pt/kg).  

 

 

 
Obr. 7. Povrch a prvkové sloţení nového benzínového katalyzátoru. Píky Au pochází 

z pokovení vzorku před samotnou analýzou.  
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Obr. 8. Povrch a prvkové sloţení starého benzínového katalyzátoru.  
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Obr. 9. Povrch a prvkové sloţení nového dieselového katalyzátoru.  
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Obr. 10. Povrch a prvkové sloţení starého dieselového katalyzátoru. Na obrázku jsou 

jasně vidět jehlice s obsahem Al2O3. 
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4.2.  Vsádkové experimenty 

 
Po ukončení daného louţícího času byla změřena koncentrace daného kovu v daném médiu. Pro čas 

168 hodin byla změřena koncentrace Pt a z ní následně vypočtena mobilita platiny po týdnu louţení 

katalyzátoru v médiu (tab. 2).  

 

 

 

 

        

  

Mobilita  

Pt (%)    BS   BN   DS   DN   NIST 2556 

        
        
KC % 0.020 0.260 0.070 0.660  0.140 

NaPyr % 0.020 0.220 0.080 0.510  0.140 

NaCl % 0.001 0.001 0.011 0.001  0.002 

FK % 0.029 0.001 0.002 0.357  0.002 

        

        

 

 

Ze změřených koncentrací PTK se jiţ daly pozorovat trendy rozpouštění daného kovu, z dieselových 

či benzínových katalyzátorů v daném louţícím roztoku. Trendy rozpouštění či sráţení znázorňují 

následující obrázky. Obrázky zobrazují průběhy uvolňování Pt nebo Pd v určitém mediu. Pro obrázky 

zobrazující průběh uvolňování Pt do roztoku jsou vykresleny pouze dieselové katalyzátory, protoţe Pd 

je v nich zastoupeno minoritně. Obrázky zobrazující průběh uvolňování Pd zahrnují naopak pouze 

benzínové katalyzátory, které obsahují minoritní mnoţství Pt.  

Koncentrace změřené z vsádkových testů byly také pouţity pro výpočet kinetiky rozpouštění podle 

výše uvedených modelů (kapitola 4.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Výpočet mobility Pt po 168 hodinách louţení.  
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Obr. 11. Průběh uvolňování Pt při vsádkovém experimentu v KC. 

 
 

 

Obr. 12. Průběh uvolňování Pt při vsádkovém experimentu v NaCl. 
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Obr. 13. Průběh uvolňování Pt při vsádkovém experimentu v NaPyr.   
 
 

 

Obr. 14. Průběh uvolňování Pt při vsádkovém experimentu v FK.   
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Obr. 15. Průběh uvolňování Pd při vsádkovém experimentu v KC.   
 

 

 

Obr. 16. Průběh uvolňování Pd při vsádkovém experimentu v NaPyr. 
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Obr. 17. Průběh uvolňování Pd při vsádkovém experimentu v NaCl. 
 
 

Obr. 18. Průběh uvolňování Pd při vsádkovém experimentu v FK.   
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4.3. Geochemické modelování rozpustnosti 

 

Modelování bylo provedeno pomocí PHREEQC-2 kódu. Pro modelování byly pouţity hodnoty 

rozpuštěných kovů po interakci s daným mediem pro časy 1 a 1440 hodin (Tabulka 1.). V kyselině 

citronové, kde se pH pohybovalo mezi hodnotami 2.5 – 3.0 převládala tvorba Pd-specií v následujícím 

zastoupení:  

a) Pd(OH)2 – 70% až 92% 

b) Pd(OH)
+
 - 7,9% až 22% 

c) Pd
2+

 - 0,7% až 6,8% 

Mírně zvyšující se pH během louhování v kyselině citronové katalyzátorů vede ke zvýšení zastoupení 

Pd(OH)2 a ke sníţení forem Pd(OH)
+
 a Pd

2+.
 Toto platí pro benzínové katalyzátory. U dieselových 

katalyzátorů je Pd zastoupeno v minoritním mnoţství, coţ vysvětluje i niţší obsah formy Pd(OH)2. 

Stejně tak u standardního referenčního materiálu (jedná se o směs monolitů z benzínového a naftového 

katalyzátoru). V případě u louţení dieselových katalyzátorů převládá téměř 100% tvorba Pt(OH)
+
 

komplexu. Louhování katalyzátorů v chloridu sodném probíhalo za různých pH hodnot. Hodnoty pH 

ve výluzích z benzínových katalyzátorů se pohybovalo v rozsahu 7.8 – 8.5. Při těchto pH hodnotách se 

majoritně (~100%) formuje fáze Pd(OH)2. U výluhů z dieselových katalyzátorů bylo pH niţší. 

V prvním případě byla pH ~ 4 a v druhém případě pH hodnoty fluktuovaly od 5.76 – 6.39. Pro pH ~ 4 

byly vytvořené formy v následujícím zastoupení:  

a) PdCl3
-
 → ~ 70% 

b) PdCl2 → ~ 10% 

c) PdCl4
2-

 → ~ 10% 

d) Pd(OH)2 → ~ minoritní zastoupení (~ 7%) 

 

Pro pH = 5.76 – 6.39 vytvořené komplexy byly v následujícím zastoupení: 

a) Pd(OH)2  → ~ majoritní zastoupení ( ~ 99.3 – 100%) 

b) PdCl3
-
 → ~ max. 0.6% 

c) PdCl2 → ~ max. 0.1% 

d) PdCl4
2-

 → ~ max. 0.1 % 
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Tvorba Pt-forem byla u výluhů z benzínových katalyzátorů zastoupena především Pt(OH)
+
 ~ 97.84 – 

99.54% a Pt(OH)2 ~ 0.5–2%. Tedy z toho mnoţství platiny, které benzínový katalyzátor obsahuje.  

Výluhy z dieselových katalyzátorů obsahovali především PtOH
+
 ~ 99.98 – 100% a maximálně 0.02% 

Pt(OH)2. 

 

4.4. Normalizované rozpouštění  

 
Pro srovnání uvolňování Pt a Pd z jednotlivých katalyzátorů a louţících roztoků byl proveden výpočet 

normalizované části uvolněných kovů (NRI, normalizes bulk release). Podobný výpočet byl pouţit při 

studii změn v metalurgických odpadech (Ettler a kol, 2005). První krok výpočtu je zjištění hodnoty Ri 

(celkové uvolnění daného prvku v mg/m2). Hodnota Ri je definována jako mnoţství prvku 

i uvolněného z jednotky plochy povrchu zkoumané látky (hmota katalyzátoru). Celkové uvolnění Pt 

a Pd bylo vypočteno ze vztahu: 

 

 Ri = [ Ci x (V/m) ] / S ;  Ci – koncentrace prvku i  ve výluhu (μg/l) 

     V – celkový objem daného media (l) 

     m – celková hmotnost vzorku (g) 

     S – specifický povrch vzorku (m
2
/g) 

 

Vypočtená hodnota Ri byla dále normalizována vzhledem k elementární koncentraci v materiálu 

(katalyzátoru) pouţitém pro louţící testy podle rovnice: 

 

 NRi = ( Ri x 106) / Cis ; NRi – celkové normalizované uvolnění (μg/m
2
) 

     Cis – koncentrace prvku i v materiálu (mg/kg)  

 

Hodnoty NRi jsou uvedeny v tabulce 3. Nejvyšší hodnoty uvolnění Pd vznikly interakcí DS-CA (4.6 x 

105 μg/m
2
), DN-CA (5.9 x 104 μg/m

2
), DS-NaPyR (5.1 x 104 μg/m

2
) a DN-NaPyR (5.2 x 104 μg/m

2
). 

Maximální hodnoty uvolněné Pt byly celkově o jeden aţ dva řády niţší neţ u Pd. Nejvyšší hodnoty se 

vytvořily interakcí DS-NaPyR (3.4 x 103 μg/m
2
), DN-NaPyR (1.38 x 103 μg/m

2
) a DN-CA (1.3 x 103 

μg/m
2
). 
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4.5. Kinetika rozpouštění  

 
Z uvedených vztahů byly vypočteny rychlostní konstanty k1, k2 a k3. Konstanty jsou shrnuty 

následující tabulce 4, 5 a 6. První dva modely počítají se stacionární difuzí (k1 a k2), která 

předpokládá, ţe koncentrace difundující látky je v kaţdém bodě stejná, s časem se nemění. Difuzní tok 

je stejný v kaţdém bodě, tím je neměnný i gradient koncentrace. Oproti tomu ve třetím vztahu je 

zahrnuta nestacionární difuze (k3) – koncentrace látky je v kaţdém bodě jiná a mění se v závislosti 

na čase. Podmínkou pro tento stav je rozdílnost difuzních toků v jednotlivých bodech prostoru. Mění 

se i gradient koncentrace (Haba, 2011).  

 

 

 

 

 

               Louţící medium  Pt (µg/m
2
)  Pd (µg/m

2
)    Pt (µg/m

2
)  Pd (µg/m

2
) 

  max 1440h  max 1440h    max 1440h  max 1440h 

               
               
 BS        BN      

KC  35.79 33.28  70.11 70.11    227 227  754 754 

NaPyr  126 126  111 111    120 120  80.60 80.60 

NaCl  2.84 0.22  9.04 7.00    1.02 0.08  2.54 1.04 

FK  4.06 0.22  9.21 3.00    0.84 0.08  1.75 1.30 

               

 DS        DN      

KC  348 348  467576 141515    1301 1301  59394 59394 

NaPyr  3381 3381  50909 17394    1377 1377  51818 51818 

NaCl  48.91 48.91  32424 939    3.30 0.04  2030 303 

FK  11.40 0.08  7394 939    26.38 2.09  939 303 

               

 NIST              

KC  120 120  46.54 33.65         

NaPyr  544 544  679 679         

NaCl  2.15 0.12  2.83 0.16         

FK  3.21 0.12  0.85 0.16         

               

Tab. 3. Porovnání hodnot NRi pro jednotlivé vzorky katalyzátorů a jednotlivá louţící media. Jsou uvedeny maximální a konečné (1440h) 

hodnoty interakce vzorku s roztokem. Interakce u kterých dochází ke zpětnému záchytu PTK jsou uvedeny kurzívou. 
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Model 1  
Pt  

k1(h
-1

) 

 Pd  

k1(h
-1

) 

 

  
Pt  

k1(h
-1

) 

 Pd  

k1(h
-1

) 

                 

               
               
 BS        BN      

KC  0.0026   0.0020     0.0010   0.0011  

NaPyr  0.0020   0.0003     8x10
-5

   0.0005  

NaCl         0.0003            0.0008  

FK         0.0013                  

               

 DS        DN      

KC  0.0013   0.0018     0.0009   0.0016  

NaPyr  0.0014            0.0005   0.0020  

NaCl  0.0041                         

FK                  0.0001         

               

 NIST              

KC  0.0008   46.54          

NaPyr  0.00005   679          

NaCl         2.83          

FK         0.85          

               
 

 

 

 

               

Model 2  
Pt  

k2 (ug/L)
-1

h
-1

 

 Pd  

k2 (ug/L)
-1

h
-1

 

 

  
Pt  

k2 (ug/L)
-1

h
-1

 

 Pd  

k2 (ug/L)
-1

h
-1

 

                 

               
               
 BS        BN      

KC  0.0011   2x10
-5

     9x10
-6

   2x10
-5

  

NaPyr  8x10
-6

   1x10
-6

     1x10
-6

   1x10
-6

  

NaCl         4x10
-5

            0.0004  

FK         0.0013      0.0002         

               

 DS        DN      

KS  2x10
-5

   0.0012     7x10
-7

   0.0004  

NaPyr  8x10
-5

            4x10
-7

   0.0011  

NaCl  0.0012   0.0295            0.0661  

FK         0.0557     0.0024   0.0159  

               

 NIST              

KS  3x10
-5

                 

NaPyr  2x10
-7

   3x10
-6

          

NaCl         0.0425          

FK  3x10
-5

   0.0510          

               
 

Tab. 4. Hodnoty k1 pro Pt a Pd.   
 

 
 

Tab. 5. Hodnoty k2 pro Pt a Pd.  
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Model 3  
Pt  

k3 μg [L(h)
1/2

]
-1

 

 Pd  

k3 μg [L(h)
1/2

]
-1

 

 

  
Pt  

k3 μg [L(h)
1/2

]
-1

 

 Pd  

k3 μg [L(h)
1/2

]
-1

 

                 

               
               
 BS        BN      

KC  0.1490   6.5143     3.6010   194.09  

NaPyr  0.4352   8.4039     1.2950   13.678  

NaCl  0.0010   0.2658     0.0053         

FK                   0.0014         

               

 DS        DN      

KC  3.5825   0.0908     44.653   0.1993  

NaPyr  28.907            38.071   0.1105  

NaCl  0.4927                         

FK                  0.3255         

               

 NIST              

KC  0.9795   0.0536          

NaPyr  4.7705   2.3779          

NaCl  0.0015                 

FK  0.0126                 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6. Hodnoty k3 pro Pt a Pd.  
 

 

 



 30 

5) DÍSKUZE 

Chemické a fázové sloţení benzínových a dieselových katalyzátorů odpovídá údajům výrobce 

a shoduje se i s ostatními studiemi (Gandhi a kol., 2003). Mikrografie povrchů nového a starého 

benzínového katalyzátorů jsou velmi podobné. Oproti tomu dieselových starý katalyzátor (DS) 

na rozdíl od nového obsahuje jehličky s obsahem SiO2 a Al203, v poměru 3:4. Jako převládající fáze 

byly identifikovány dvě odlišné fáze Al203. Odlišnost fází u starého dieselového katalyzátoru můţe být 

vysvětleno transformací Al203 vlivem zvýšené provozní teploty katalyzátoru na vysokoteplotní fáze 

tohoto oxidu. Transformace můţe začínat cca od 900 – 1200°C (Fernandes  a kol., 2009). Hodnoty 

NRPd byly největší pro interakce DS-KS, DN-KS, DN-NaPyr a DS-NaPyr. Hodnoty pro NRPt byly 

o jeden aţ dva řády niţší (tab. 3). Nejvyšší hodnoty jsou u interakce DS-NaPyr a DN-NaPyr, DN-KS. 

Z uvedených obrázků simulující průběh rozpouštění PTK (vsádkové experimenty) v kyselině 

citronové, je zřetelný růstový trend uvolňování PTK do roztoku. Hodnoty pH se mírně zvyšovaly (2.5-

3.0), coţ mělo za následek zvýšení obsahu neutrální komplexu Pd(OH)2 a sniţení ostatních forem (obr. 

11). Převaţující formy jsou Pd(OH)2 a Pd(OH)
+
, zatímco Pd-citrát tvoří pouze minoritní část forem Pd 

(0,00005-0,0001 %). Tyto ligandy mají jen velmi malý vliv na speciaci forem Pd. Rozpustnost Pd je 

v tomto případě určena převáţně pH hodnotami (Colombo a kol., 2008). Naproti tomu rozpuštěná Pt 

z dieselových katalyzátorů tvořila převáţně kladně nabitý komplex PtOH
+
 (obr. 12), který se můţe 

v ţivotním prostředí vázat na záporně nabité povrchy pevných látek, jako například jílové minerály 

nebo hydroxidy Fe (HFO) (Dikikh, 2007). V tomto případě můţe mít niţší mobilitu neţ Pd ve formě 

Pd(OH)2 (Azaroual a kol., 2001). 

 

 

  
Obr. 19. Eh-pH diagram pro Pd (Colombo a kol., 2008). 
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Obrázky znázorňující uvolňování Pd a Pt při vsádkovém testu v NaCl  mají velmi podobný průběh. 

Tvorba komplexu s PTK silně závisí na pH a na koncentraci roztoku NaCl. V našem případě je 

koncentrace 1g/l NaCl. Hodnoty pH u výluhů z dieselových katalyzátorů měli různé hodnoty. 

Na začátku louţení měl roztok obsahující vzorek z dieselového katalyzátoru pH~6,4. Na konci 

vsádkového testu měl roztok pH~4. Niţší pH u výluhů z dieselových katalyzátorů je způsobeno větší 

koncentrací transformovaných NOx na N2, jelikoţ dieselové motory oproti benzínovým disponují 

vyššími emisemi NOx, které jsou obsaţeny ve výfukových plynech. Okyselení způsobila HNO3, která 

pochází z výfukových plynů, které obsahují NOx (Heck a kol. 1995). Pro pH~6.4 rozpuštěné Pd tvořilo 

nejčastěji formu Pd(OH)
2
, oproti tomu pro pH~4 bylo rozpuštěné Pd zejména ve formě PdCl3

- 
(obr. 

13). Rozpuštěná Pt u benzínových a dieselových katalyzátorů byla obsaţena převáţně ve formě 

Pt(OH)
+
 (obr. 12). Obsah Cl iontů (1g/l) měl zanedbatelný vliv na speciaci chloridových komplexů. 

Dominantní faktor chloridových iontů na speciaci Pt a Pd má vliv aţ při vyšší koncentraci chloridů, 

[Cl
-
]>0,5M, (Colombo a kol., 2008).  

 

 

Obr. 20. Tvorba specií Pt v závisloti na pH (Wood, 1989). 
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Uvolňování Pt a Pd v alkalickém NaPyr znázorňují obr. 3 a obr. 6. Průběh rozpouštění je velmi 

podobný a je patrné zvyšující se rozpouštění v závislosti na čase. Podobně jako v KC je rozpuštění 

vzorku v alkalickém roztoku rychlejší a jeho ligandy mají minimální vliv na speciaci konečných 

produktů rozpouštění. Obrázky zobrazující uvolňování Pt a Pd v KC mají podobný průběh jako 

obrázky znázorňující uvolnění Pt a Pd v NaPyr, ale křivky Pt a Pd rychle rostou na začátku 

experimentu a následuje pomalejší uvolňování obou kovů do roztoku. Na rozdíl od toho v KC křivky 

mají růstový trend po celou dobu rozpouštění PTK. Interakce KC s katalyzátorem mají většinou větší 

rychlostní konstanty neţ konstanty interakce těchto kovů s NaPyr. Rychlostní konstanty jsou 

pro danou interakci kovů s roztokem různé. Není jasné, který kinetický model lépe popisuje kinetiku 

rozpouštění. V některých případech je vhodnější model 1 a 2 (tab. 4 a 5), například pro interakci DS-

NaCl (Pt), zatímco v jiných případech je vhodný model 3 (tab. 6), například pro interakci DN-KS (Pt). 

Záleţí na dané interakci s daným vzorkem katalyzátu. U některých interakcí (NaCl, FK) hrají 

důleţitou roli imobilizační procesy na fázovém rozhraní, poté se nejedná o pouhé uvolnění PTK 

do roztoku tak jako u interakcí s KC, NaPyr, kde bylo rozpouštění nejrychlejší, coţ také potvrzuje 

výpočet mobility Pt po 168h interakce vzorků s roztoky. Nejvyšší u BN, BS, NIST-2556, ale i u DN 

a DS je právě v interakci s roztoky KC a NaPyr.  

Koncentrace Pd v průběhu interakce s FK vykazuje zvýšení a následné sníţení koncentrace kovu 

na začátku experimentu, poté dochází k mírnému nárůstu koncentrace nebo nedochází k ţádné změně 

(obr. 8). Podobný charakter průběhu vykazuje také interakce FK s Pt (obr. 4). Fulvokyselina pokrývá 

povrch jednotlivých rozpouštěných částic a proto je jen velmi malá část PTK uvolněna do roztoku.  

 

Obr. 21. Eh-pH diagram pro Pd-Cl systém (Colombo a kol., 2008). 
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Rozpouštění Pt a Pd v exogenním prostředí je převáţně určeno redoxními podmínkami a hodnotou 

pH. Vznik hydroxilových komplexů s Pt a Pd můţe být popsáno podle následujících vztahů (Azaroual 

a kol., 2001): 

 

Me(s) + H2O → nMe(OH)n
2 – n

 + nH
+
 + 2e

-
       (1) 

½O2 + 2H
+
 + 2e

-
 → H2O         (2) 

Pokud převládají tvorba nenabitých komplexů,  rozpouštění probíhá následovně: 

Me(s) + H20 + ½O2 → Me(OH)2        (3) 

Vztah 4 popisuje vznik kladně nabitého komplexu: 

Me(y)
+
 + H

+
 + ½O2 → Me(OH)

+
        (4) 

 

Tvorba nejdůleţitějších Pt a Pd forem je zobrazena v pH-Eh diagramech (obr. 11, 12 a 13). Neutrální 

komplex Pd(OH)2 patří mezi nejčastěji tvořenými formami Pd z obou typů katalyzátorů. Proces tvorby 

Pd(OH)2 probíhá podle vztahu 3. Takto zformovaný komplex jiţ není dál adsorbován. Kladně nabité 

komplexy převaţují zejména u Pt (obr. 12). Pouze v alkalickém prostředí, jako je NaPyr je převládající 

formou Pt(OH)2. Turner a kol. (2008) studovali mobilitu Pt (NIST 2556) v roztoku o nízkém pH (1-4), 

který simuloval ţaludeční šťávu. Proces uvolňování Pt nejlépe popisoval kinetický model 2. Při tomto 

procesu se rozpuštěná Pt vyskytuje v různých formách, a to z důvodů nízkého pH a vysoké 

koncentraci HCl nebo jiných ligandů. V našem případě je míra vyluhování Pt (NIST 2556) s roztokem 

20mM kyseliny citronové (pH 2,4-2,8) niţší neţ v případě studie Turner a kol. (2008). Interakce 

NaPyr s katalyzátorem produkuje neutrální komplexy, které díky své neutralitě zůstávají v roztoku, 

a tím pádem nemůţe být z roztoku odstraněna při procesech, které mohou nastat při interakci na 

fázovém rozhraní Kladně nabité Pt komplexy mohou zůstat volně v kyselém roztoku, kde převáţně 

vznikají anebo se mohou sorbovat na povrchy opačně nabitých pevných látek. Interakce vzorků 

katalyzátorů s NaCl (neutrální pH) nevytváří chloridové komplexy, protoţe čím vyšší pH, tím vztah 4 

probíhá pomaleji, protoţe nabité hydroxilové komplexy mohou být re-adsorbovány na povrchu pevné 

látky. Niţší počáteční pH má za následek rychlejší rozpouštění Pt při interakci DS-NaCl. Interakce 

vzorků s FK vykazuje niţší uvolňování Pt a Pd do roztoku. To také charakterizují menší hodnoty NRi 

(tab. 3). Huminové látky hrají důleţitou roli ve fixaci a transportu PTK (Bowles a kol., 2005). 

Vysokomolekulární organické kyseliny, jako je FK mohou působit během oxidace jako redukční 

činidla nebo mohou modifikovat povrch pevné fáze, na kterém mohou být PTK následně adsorbovány. 

Lustig a kol. (1998) studoval tvorbu nerozpustných huminových Pt-komplexu během louţení 

tunelového prachu a platinové černě. Uvádí, ţe kovová platina, zejména v nanokrystalické formě 

(platinová čerň) můţe být organickou kyselinou rozpuštěna, ale na druhé straně ligandy huminových 

kyselin mohou omezovat rozpouštění Pt vznikem nerozpustných huminových Pt-komplexů.  
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Wood (1990) popsal velké rozdíly obsahů Pt v roztocích obsahující FK v závislosti na velikosti póru 

membránového filtru a vzniklé komplexy popsal na základě jejich velikosti. Také uvádí, ţe organické 

kyseliny, jako je FK mohou hrát významnou roli ve sníţení mobility PTK v roztoku, protoţe FK můţe 

pokrývat povrch jednotlivých rozpuštěných částic a nemusí být uvolněna do roztoku. Tyto procesy se 

mohou objevit při interakci PTK uvolněných z katalyzátorů. Na obr. 22 je vidět disperzní spektrum 

BN před interakcí a po interakci s FK-BN (1440h). Z obrázku je zřejmé, ţe jednotlivé částice vzorku 

katalyzátoru vykazují po interakci s FK(1440h) mnohem vyšší obsah uhlíku (C), neţ katalyzátor 

před interakcí s FK. Vyšší obsah C na jednotlivých částicích vzorku BN lze vysvětlit vytvořením 

povlaku FK na povrchu těchto částic.  

 

 

 

 Obr. 22. Disperzní spektrum práškového vzorku katalyzátoru (BN) před interakcí s FK 

(a) a spektrum práškového vzorku katalyzátoru BN po interakci s FK-1440h (b). Na 

obrázku b je patrný vyšší obsah C na povrchu měřených částic vzorku katalyzátoru. Píky 

Au jsou z pokovení před samotnou analýzou.  
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6) ZÁVĚR 

 
Uvolňování PTK z různých automobilových katalyzátorů v interakci s jednoduchými komplexními 

sloučeninami, které jsou obsaţeny v půdě je závislé především na hodnotě pH a redoxních 

podmínkách prostředí. K významné rozpustnosti Pt a Pd dochází především v kyselém nebo naopak 

v alkalickém prostředí. Z výsledku je patrné, ţe v kyselině citronové a v pyrofosfátu sodném dochází 

k rozpouštění Pt a Pd nejrychleji. To potvrzuje také výpočet mobility Pt po 168h interakce vzorků 

s roztoky, nejvyšší hodnoty uvolnění Pt do roztoku vykazovaly interakce BS, BN, DS, DN a NIST-

2556 s roztoky KC a NaPyr. Ligandy KC a NaPyr mají minimální vliv na speciaci konečných 

produktů.  Ve všech případech interakcí vzorku katalyzátoru s roztokem vznikaly jako finální formy 

neutrální nebo kladně nabité hydroxilové komplexy. Pokud při rozpouštění vznikají nenabité 

komplexy, jsou mobilní a zůstávají v roztoku. Naproti tomu nabité komplexy mohou být adsorbovány 

na povrchu zbylé, opačně nabité pevné fáze. Chlorid sodný, v pouţité koncentraci, která odpovídá 

prostředí v okolí silnic v zimních měsících vlivem solení komunikací, nemá výrazný vliv na speciace 

a mobilizaci PTK. Tvorba chloridových komplexů bude probíhat pouze v oxidačních podmínkách 

při kyselém pH. Vysokomolekulární organické kyseliny, jako je fulvokyselina pokrývá povrch 

jednotlivých částic, a jen velmi malé mnoţství PTK se při interakci s organickým činidlem uvolní 

do roztoku. Všechny tyto procesy mohou nastat v půdním prostředí v okolí silničních komunikací, kde 

se emitované PTK emitované z automobilových katalyzátorů nacházejí. V tomto prostředí mohou 

vznikat neutrální a nabité formy PTK během jejich interakce s roztokem. Mobilitu kladně nabitých 

forem PTK mohou ovlivňovat adsorpční a de-sorpční mechanismy sorbentů obsaţených v půdě, a to 

zejména oxidy, hydroxidy a jílové minerály.  
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