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 Six sorbents formed by impregating ionic liquid (IL) aliquat 336 on 

different solid carriers such as SiO2-100, SiO2-60, Al2O3, Al-HMS, and 

amberlite XAD-4 and amberlite XAD-7 exchange resins were used to 

recover platinum from chloride solution with high yield (over 99%). The 

influence of some factors such as structure of solid carriers, the content 

of ionic liquid loading (% pore volume), and molar ratio IL/Pt on platin 

sorption was investigated. The Pt recovery yield reached 96% when 

molar ratio of IL to platinum of 10 and IL loading of 20% pore volume. 

The sorption capacity of sorbents with different VIL/Vpor ratio and IL/Pt 

ratio was also investigated. The results of investigation of influence of 

some factors and of maximum sorption capacity show that the molar 

ratio of IL to platinum of 10-10.5 and VIL/Vpor ratio of 50% should be 

used for Pt recovery process from chloride solution. 
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Giới thiệu chung  

Hàng năm, ngành công nghiệp lọc hóa dầu tạo ra một 

lượng lớn chất xúc tác thải chứa một số kim loại quí 

(chủ yếu là platin) mang trên oxit nhôm (Al2O3) [1]. 

Theo cách phân loại của Hiệp hội bảo vệ môi trường 

Bắc Mỹ (EAP), chất xúc tác thải được xếp vào loại nguy 

hại vì chúng có thể cháy và tạo ra khí độc. 

Ở Việt nam, ngoài khu Công nghiệp lọc hóa dầu Dung 

Quất công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm còn một số 

khu Công nghiệp đang và sẽ xây dựng như Nghi Sơn 

công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm. Các khu công 

nghiệp này thải ra một lượng lớn xúc tác thải. Toàn bộ 

lượng xúc tác này hiện nay vẫn chưa xử lý được. Việc 

tận thu được nguồn xúc tác thải nhằm thu hồi các kim 

loại quý và chất mang oxit nhôm để phục vụ cho quá 

trình chế tạo xúc tác mới sẽ đem lại nguồn lợi không 

nhỏ và giảm ô nhiễm môi trường. Do đó, việc tìm ra 

quy trình thu hồi platin và oxit nhôm trong xúc tác thải 
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