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Platina, palládium vagy ródium  

– melyikük a jövő fémje? 
írta: Dominic Frisby (2019. május 22.) 

 
Hogyan alakítja a platinacsoport fémjei iránti keresletet a vezetés 
jövője? 
…    A platinát főként dízelüzemű járművekben használják, míg a 
palládiumot inkább a benzinmotorokban. De a ródium a benzinmotorok 
által kibocsátott dinitrogén-oxid (N2O) leghatékonyabb katalizátora, 
akár hétszer hatékonyabb, mint a palládium. A ródium nem 
helyettesíthető. 
A platina helyettesítheti a benzinmotorokban a palládiumot, de ez a 
helyettesítés csak akkor válik számottevővé, ha a palládium ára a 
duplája a platináénak. Más szóval, ha a palládium unciánkénti ára 1500 
dollár, a platina pedig 750 dollárba kerül, akkor kezdjük majd látni a 
cserét. 
A jövőben valószínűleg látni fogjuk a háromutas katalizátorok 
visszatérését, amelyek ródiumot, platinát és palládiumot tartalmaznak. 
A Volkswagen dízelbotránya és az azt követő változás a szabályozásban 
azt jelentette, hogy Európában csökkent a dízelüzemű járművek iránti 
kereslet, miközben a benzines autók iránti kereslet megnőtt. Ezt hűen 
tükrözte a platina és a palládium ára: az előbbi lezuhant, az utóbbi pedig 
szárnyalt. 
Azonban csak a dízelmotoros személygépjárművek iránti kereslet 
hanyatlott. A haszongépjárművek iránti kereslet világszerte állandó 
maradt, és ez valószínűleg így is marad. Más szavakkal élve, a 
platinakeresletnek is állandónak kell maradnia. A nagy zuhanás már 
megtörtént. 
Érkeznek az elektromos járművek, de ezek talán mégsem olyan tiszták, 
mint ahogyan azt a leglelkesebb híveik szeretnék velünk elhitetni. A 
globális energiafelhasználás körülbelül 85% -a szénhidrogének 
égetéséből származik, így még az elektromos járművek esetében is 85% 
a valószínűsége annak, hogy az energia forrása nem tiszta. 
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Nem fogják feltétlenül a platina fémek iránti kereslet végét sem 
jelenteni. A hibrid autók jelentik az ugródeszkát az elektromos 
járművekhez; a JP Morgan szerint a hibridek 2025-re világszerte az 
értékesítés 23% -át adják majd. A hibridek azonban még mindig 
üzemanyagot égetnek. A járművek 91% -a 2025-ben még mindig belső 
égésű motorral fog rendelkezni. 
A Boston Consulting Group szerint 2030-ra a személygépkocsik 85% -
ában még mindig lesz robbanómotor, és ezáltal katalizátor is. Más 
szóval, a járműipar továbbra is igényt fog tartani a platinafémekre. 
A következő kihívást a jövőben bekövetkező szabályozásban az okozza, 
hogy a kibocsátás mértéke laboratóriumi körülmények között eltér a 
valóságban tapasztalttól. A hibridek és egyéb autók, amelyek álló 
helyzetben ki- és bekapcsolnak, a kibocsátás szempontjából valójában 
hamis gazdaságosságot mutatnak, mivel a katalizátornak forrónak kell 
lennie a megfelelő működéshez. Ez a probléma várhatóan nagy vitát fog 
kiváltani a jövőben, ha nagyobb nyilvánosságot kap. 
Tehát a helyzet kedvezően alakul a palládium és a ródium esetében. A 
kereslet állandó marad, és mindkettő készlethiányban szenved. A 
palládium éves hiánya 8%, míg a ródium iránti kereslet 100 000 
unciával haladja meg a 760 000 uncia éves kitermelt készletet. Az 
újrahasznosítás mentette meg mindkettőt, de a készletek folyamatosan 
apadnak. 

Mi élesztheti újra a platina iránti keresletet? 

A platina közelebb áll az egyensúlyhoz. A gyenge rand [dél-afrikai 
valuta], valamint a magas palládium- és ródiumárak azt eredményezik, 
hogy a jövedelmezőség meghaladja a bér- és villamosenergia-ár 
inflációt, ezért a platinafémek termelése továbbra is magas. Ez nem 
kedvez a platinának. 
… Miből adódik majd a kereslet? Mi fog történni? Ezekre a kérdésekre az 
üzemanyagcellás járművek jelenthetik a választ. 
Az üzemanyagcellás járművek használata várhatóan be fog indulni, de 
majd csak a 2020-as évek elejétől a közepéig tartó időszakban. (Bár már 
korábbi megjelenésre számíthatunk). De ha az üzemanyagcellás 
járművek előretörnek, akkor megnő a platina iránti kereslet, és a 
korábbi „Money Mornings” hírlevelekben megszokott árakat és 



  

Kémia idegen nyelven                                                                                                          215 

arányokat tapasztaljuk majd, amikor platinakereskedelem visszatér az 
aranyhoz és a palládiumhoz viszonyított felárhoz. 
Hochreiter szerint minden egyes üzemanyagcellához egy uncia (30 g) 
platinára lesz szükség; egy átlagos négyajtós autóhoz öt-hat uncia 
kellene belőle. A következő évtized végére a platina iránti kereslet a mai 
szinthez képest megduplázódhat. 
…   De az, hogy milyen módon kerül felhasználásra a platina z 
üzemanyagcellás közlekedésben, és egyáltalán milyen is lesz az 
üzemanyagcellás közlekedés, még nem ismert teljesen. 




