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Forord 

Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for 

stoffene som blir vurdert. Beslutningsprosessen skjer gjennom en høring, orienteringsmøter og 

drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og 

Landsorganisasjonen deltar. Konklusjonene fra drøftingsmøtene forelegges Direktøren i Arbeidstilsynet 

som tar den endelige beslutningen. 

 

EU-rådets direktiv 98/24/EC (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med 

kjemiske agenser på arbeidsplassen) av 7. april 1998 stiller krav om at kommisjonen skal legge frem 

forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må 

innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale verdiene kan være høyere, dersom et medlemsland mener at det 

er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den indikative 

verdien. Direktivet stiller krav om at indikative grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv. 

 

I hovedsak er grunnlaget for normsettingen av stoffene i denne revisjonen utarbeidet i forbindelse med 

implementering av kommisjonsdirektiv 2000/39/EC. Direktivet ble implementert uten at grunnlaget 

for at Norge hadde en høyere verdi ble begrunnet. For flere av disse har EU også foreslått en 

korttidsverdi som Norge på det tidspunktet manglet regelverk for å kunne innføre. I tillegg mangler 

Norge en administrativ norm for platina (metallisk) som var gitt i direktiv 91/322/EEC. Dette tilsier at 

det toksikologiske grunnlaget for disse normene bør oppdateres.  

 

Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg på kriteriedokumenter fra 

EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational 

Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige vurderingene som danner grunnlaget 

for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges fram for kommisjonen.  

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer 
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle 
SCOEL dokumentene og presiserer kritiske effekter når det er behov for det og dersom informasjonen 
er tilgjengelig i dokumentene. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av 
dokumentet, og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den foreliggende dokumentasjonen. TEANs 
vurderinger om behov for korttidsverdier tar utgangspunkt i SCOEL’s metodedokument, 
”Methodology for the derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 6)”. 
Dette er inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske 
vurderinger for stoffer som skal implementeres i den norske administrative norm liste etter direktiv fra 
EU-kommisjonen) utarbeidet for revisjonen. 
 
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved 
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. 
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Innledning 

Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av administrativ norm for metallisk 

platina. Innholdet bygger på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) i 

EU for dette stoffet (vedlegg 1), samt kommentarer fra TEAN.  

 

1. Stoffets identitet 

Metallisk platina og dets kjemiske symbol, stoffets identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service 

(CAS-nr.) og European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (EINECS-nr. el. EC-

nr.) er gitt i tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 
 

Navn Platina  

Symbol Pt 

CAS-nr. 7440-06-4 

EC-nr. 231-116-1 

 
 

2. Grenseverdier 

2.1. Nåværende administrativ norm 

Det finnes ingen administrativ norm for metallisk platina i Norge. 

 

 

2.2. Grenseverdi fra EU 

I direktiv 91/322/EEC foreslås: 
 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value): 1 mg/m3  
 
Direktivet påpeker i fotnote at det vitenskapelige grunnlaget er begrenset. 
 
 
Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL har ikke forslag til grenseverdi eller korttidsverdi for 

metallisk platina i sitt 2011 kriteriedokument. 

 
 

2.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Nåværende grenseverdier for metallisk platina fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 2 

nedenfor. 
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Tabell 2.  Grenseverdier for metallisk platina (Pt) fra andre land og organisasjoner.  
 

Land/organisasjon Kilde Grenseverdi  
 

Sverige Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2005:171 8-timers verdi: 
1 mg/m3 

 
Danmark At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 20072  8 timers verdi: 

1 mg/m3 

Finland HTP-värden 20073 8 timers verdi: 
1 mg/m3 

 
Storbritannia EH404 8 timers verdi: 

5 mg/m3 
Nederland The Social and Economic Council of the Netherlands (SER), 

Occupational exposure limits database5 

8 timers verdi: 
1 mg/m3 
 

ACGIH, USA  ACGIH Guide to occupational Exposure Values, 20126 8 timers verdi: 
1 mg/m3 

NIOSH, USA ACGIH Guide to occupational Exposure Values, 20126 8 timers verdi: 
1 mg/m3 
 

 
Tyskland, Myndighetene BauA7 8 timers verdi: 

1 mg/m3 
1 http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf 

2 http://www.at.dk/~/media/3FA26655715740ED84EA28EC1191FB62.ashx 
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Publikationer 2007:20,  

  Helsingfors, http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-6905.pdf 
4  http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx 
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2012. 
7 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-
900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7 
 

 

2.4. Stoffets klassifisering 

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) blir erstattet av CLP 

(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) som er de nye reglene for klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger i EU. CLP vil gradvis fase ut merkeforskriften, og 

CLP og merkeforskriften vil gjelde parallelt fram til 1. juni 2015. 

 

Merkeforskriften 

Metallisk platina er ikke klassifisert i henhold til merkeforskriften. 

 

CLP  

Metallisk platina er ikke klassifisert i henhold til Annex I i direktiv 67/548/EEC eller Annex VI i 

forordningen (EF) 1272/2008.  

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf
http://www.at.dk/~/media/3FA26655715740ED84EA28EC1191FB62.ashx
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-6905.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7
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3. Fysikalske og kjemiske data 

Platina (Pt) er et gråhvitt metall, og metallet er mykt og formbart transisjonsmetall som er svært 

korrosjonsbestandig. Platina tåler høye temperaturer og har stabile elektriske egenskaper. I pulverform 

er platina lettantennelig. For fysikalske og kjemiske data for metallisk platina vises det til tabell 3 

nedenfor.  

 

Tabell 3. Fysikalske og kjemiske data for metallisk platina (Pt). Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

Kjemisk symbol Pt  

Atomnummer  78 

Atomvekt (u) 195,09 

Fysisk tilstand (romtemperatur) fast 

Smeltepunkt (°C) 1 768 

Kokepunkt (°C)  3 825 

Damptetthet (20 °C) (kg/m3) 21,45 

Løselighet i vann uløselig 

Fordampningsvarme (kJ/mol) 5101 

Smeltevarme (kJ/mol) 19,61 

Damptrykk (Pa v/2 045 K) 0,0311 

Spesifikk varmekapasitet (J/(kg x K)) 1301 

Elektrisk ledningsevne (S/m) 9,66 x 106 (1) 

Termisk ledningsevne (W/m x K) 71,61 
1 Tilføyelser til SCOEL-dokumentet: http://webelements.com 

 

 

3.1. Forekomst og bruk 

Platina finnes i naturen flere steder i verden, men er et sjeldent metall og utgjør omtrent 0,5 x 10-6 % av 
jordas overflate. Naturlig forekommende platina består av 6 isotoper hvor 5 av disse er stabile, mens en 
er ustabil (radioaktiv). 

Platina utvinnes fra mineraler og resirkulert metall. Det er raffinert ved behandling av kongevann 
(HCl:HNO3 3:1) eller syreblandingen HCl/Cl2 inneholdende hexakloroplatinium (IV) syre, hvor 
sistnevnte er generelt kilden til mange andre platinaforbindelser. 

Platina viser motstand mot de mest etsende stoff, men platina er ikke nødvendigvis så inert som det er 

sagt å være. Platinametallets viser utmerkede egenskaper som oksidasjons- og reduksjons katalysatorer, 

og er slik av høy kommersiell verdi. I tillegg, flere dekomponeringsreaksjoner i løsning blir katalysert 

ved metallisk platina. 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

Vurdering av toksikologiske data og helseeffekter av metallisk platina er angitt i SCOEL dokumentet på 
engelsk i vedlegg 1, og kommentarer fra TEAN er gitt i kapittel 4.2. 

 

http://webelements.com/
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4.1 Anbefaling fra SCOEL 

Anbefaling fra SCOEL er vedlagt (vedlegg 1). 
 
 

4.2 Kommentarer fra TEAN  

Kriteriedokumentet fra SCOEL er fra 2010 og omhandler både metallisk platina og uløselige/løselige 

platinaforbindelser. Dokumentet baseres på et kriteriedokument som ble utarbeidet av NEG og 

DECOS fra 2008 hvor nyeste litteraturreferanse er fra 2007. 

 

Denne vurderingen som er foretatt av TEAN, gjelder kun metallisk platina. Det er søkt etter nyere 

litteratur i PubMed (Medline) for årene fra 2007 til 2011. Det er ikke funnet nyere studier som anses å 

ha vesentlig innflytelse på de vurderingene som er gjort i dette SCOEL-dokumentet.  

 

De tilgjengelige dataene for metallisk platina anses som utilstrekkelige for å kunne foreslå en helsebasert 

OEL. De tilgjengelige dataene gir heller ikke grunnlag til å fastsette en grenseverdi for 

kortidseksponering (STEL). 

 

Relatert til påliteligheten av analyseresultatene presentert i de ulike studiene som inngår i dokumentet i 

sin helhet, kan det knyttes usikkerheter til den analytiske bestemmelsen av platina.  

 
 

5. Bruk og eksponering 

I 2005 ble ca. 62 tonn platina brukt i Europa hvorav ca. 76 % til bilindustri (katalysatorer). Tyskland, 

UK og Frankrike brukte ca. 4 % og 2 % til henholdsvis smykkeproduksjon og i elektronikkindustri, og 

Tyskland brukte ca. 2 % i tannhelseindustrien. På verdensbasis ble ca. 51 % av produsert mengde brukt 

til bilindustrien, ca. 12 % til smykkeindustrien, ca. 4 % til elektronikkindustri og ca. 4 % til 

kjemisk/petroleums raffinering. Mindre mengder (ca. 1 %) ble brukt i tannhelseindustrien og medisin 

(som anti-kreftmedisin som cisplatin og karboplatin). 

 

Produksjonen av platina har fulgt behovet, og behovet er forventet å øke med økende behov for 

autokatalysatorer og i utviklingen av brenselceller. Platina er derfor et interessant stoff  for 

forskningsmiljøene innen teknologi. 

 

Eksponering for platina kan skje fra gruvedrift, raffinering og prosessering, produksjon av produkter 

inneholdende platina, samt fra FoU-arbeid.  

 

 

5.1 Opplysning fra Produktregistret 

Det er ikke funnet opplysninger om mengde og bruk av metallisk platina i deklareringspliktige 
produkter etter årsoppdatering for 2010.  
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5.2 Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO- data 
 

Det finnes ingen rapporterte målinger av metallisk platina i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 

 
 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 4 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av metallisk platina presentert.  

 

 

Tabell 4.  Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av metallisk platina.  

Prøvetakingsmetode 

 

Analysemetode Referanse 

Kassett med membranfilter relevant 

for den aktuelle aerosolfraksjon 

Det finnes ingen spesifikk 

metode for metallisk platina, 

men totalmengde platina kan 

bestemmes med ICP-MS1 

Health & Safety Executive 

(HSE)2 

1 Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry (Induktiv koplet plasma massespektrometri) 
2 HSE-metoder: Health & Safety Executive (HSE): Methods for the Determination of Hazardous Substances    
  (MDHS) guidance: http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/index.htm 

 
 

6. Vurdering 

Det finnes lite data på mulige negative helseeffekter på mennesker som blir eksponert for metallisk 

platina. Ingen dyrestudier viser sensibilisering eller øyeirritasjon som følge av eksponering for metallisk 

platina eller dets uløselige komponenter. Heller ikke data på akutt eller repeterende inhalasjon finnes. 

  
Tilsvarende er det manglende data på kreftfremkallende effekter. Ingen effekter (vekt, resorpsjons, og 
misdannelser) på rotter etter en diett bestående av metallisk platina (0,1-100 mg/kg) i en periode på fire 
uker før graviditet er påvist. 
 

De tilgjengelige toksikologiske dataene for metallisk platina anses således som utilstrekkelige for å 

kunne foreslå en helsebasert administrativ norm (OEL). De tilgjengelige dataene gir heller ikke 

grunnlag til å fastsette en grenseverdi for korttidseksponering (STEL). 

 

Flere andre land og organisasjoner har grenseverdi for metallisk platina, men disse er ikke revidert etter 

at SCOEL publiserte kriteriedokumentet av 2010. 

 

Tross manglende grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for metallisk platina, er det nødvendig 

å vurdere innføring av en administrativ norm for metallisk platina (1 mg/m3, Annex) gjennom 

implementeringen av Direktivet 91/322/ECC. Imidlertid, Direktivet stadfester at revisjon av 

administrativ norm må utføres når nyere toksikologisk dokumentasjon foreligger. Derfor, på bakgrunn 

av manglende toksikologisk grunnlag, kan ikke administrativ norm innføres.  

 

Den vitenskapelige dokumentasjonen i kriteriedokumentet fra SCOEL vedlegger data blant annet for 

allergisk hudirritasjon for uløselige og løselige platinaforbindelser, men ikke for metallisk platina 

http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/index.htm
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spesielt. Uløselige platinaforbindelser viser ingen hudirritasjon slik som rapportert for løselige 

platinaforbindelser. Metallisk platina er klassifisert og merket «Kan utløse en allergisk hudreaksjon» i 

henhold til CLP.  Likevel, på bakgrunn av manglende dokumentasjon er det ikke tilstrekkelig data for å 

anbefale anmerkning A (allergifremkallende) for metallisk platina. 

 

Relatert til påliteligheten av analyseresultatene presentert i de ulike studiene som inngår i vedlagte 

SCOEL-dokumentet i sin helhet, kan det knyttes usikkerheter til den analytiske bestemmelsen av 

platina.  

 

 

7. Konklusjon med forslag til ny administrativ norm 

På bakgrunn av manglende dokumentasjon og avveiing mellom de toksikologiske dataene og eksponeringsdata 

(dvs. tekniske og økonomiske hensyn), foreslås verken administrativ norm eller korttidsverdi for metallisk 

platina, og ingen anbefalt anmerkning. 

 

8. Ny administrativ norm 

Verken administrativ norm, korttidsverdi, eller anmerkning ble fastsatt for metallisk platina. 

 

9. Referanser 

Ingen referanser utover de som er gitt i vedlagte SCOEL-dokument. 
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Vedlegg 1: Anbefalinger fra SCOEL 
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