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Анотація 
Перспективним методом очищення газів є каталітичні процеси, що ґрунтуються на нейтралізації шкідли-

вих домішок шляхом дії на них каталізаторами Запропоновано енергоефекивний термокаталітичного реакто-

ра для нейтралізації шкідливих домішок, в якому здійснюється процес перемішування та енергоефективного 

нагрівання каталізатора, внаслідок чого збільшується ефективність очищення газових викидів 
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Abstract 

The perspective method of cleaning of gases are catalytic processes that are base on neutralization of admixtures by 

operating on them it Offers catalysts of reactor for neutralization of harmful admixtures, the process of interfusion and 

heating of catalyst comes in that true, efficiency of cleaning of gas extrass increases as a result 
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Вступ  

Перспективним методом очищення газів є каталітичні процеси, що ґрунтуються на нейтралізації 

шкідливих домішок шляхом дії на них спеціальними речовинами – каталізаторами. Каталізатори – 
речовини, що беруть активну участь в хімічній реакції, але залишаються незмінними після її закін-

чення. Каталітичні процеси очищення газів є високопродуктивними, стабільно забезпечують високий 

ступінь очищення та здійснюються за допомогою компактного обладнання.  
Метою дослідження є створення енергоефективного термокаталітичного реактора для очищення 

газових викидів. 

 

Основна частина 

Важливим аспектом є створення термокаталітичного реактора для нейтралізації шкідливих домі-

шок, в якому здійснюється процес перемішування та енергоефективного нагрівання каталізатора, 

внаслідок чого збільшується ефективність очищення газових викидів. 
Запропоновано енергоефективний термокаталітичний реактор для нейтралізації шкідливих домі-

шок, який містить корпус, шар каталізатора, введено вал із лопатями, встановленими з можливістю 

обертатися всередині корпусу, які служать для переміщення теплоносія, та закріплений за допомогою 
вертлюгів, газорозподільну решітку встановлено в нижній частині корпусу, штуцер підведення за-

брудненого газу розміщено в нижній частині корпусу та штуцер виведення очищеного газу прикріп-

лено в верхній частині корпусу, штуцери підведення та виведення каталізатора розташовані над газо-

розподільною решіткою, рекуператор теплоти та джерело теплової енергії за межами корпусу. До 
валу приєднано послідовно рекуператор теплоти та джерело теплової енергії. 

Забруднений газ надходить в корпус енергоефективного термокаталітичного реактора для нейтра-

лізації шкідливих домішок через штуцер підведення забрудненого газу та рухається крізь газорозпо-
дільну решітку, після чого надходить до шар каталізатора та видаляється через штуцер виведення 



очищеного газу. В конструкції корпусу за рахунок вертлюгів обертається вал із лопатями, всередині 

яких рухається теплоносій. Шар каталізатора надходить та видаляється з корпусу за рахунок штуце-

рів підведення каталізатора та виведення каталізатора.  
Відпрацьований теплоносій із вала та очищений газ, що виходить із штуцера виведення очищено-

го газу, надходять в рекуператор теплоти, де очищений газ догріває теплоносій. Догрітий теплоносій 

надходить в нижню частину корпусу у вал. За необхідності теплоносію можна надати додаткової теп-
лоти за рахунок джерела теплової енергії.  

Очищення газових викидів з використанням енергоефективного термокаталітичного реактора для 

нейтралізації шкідливих домішок є ефективним та економічно доцільним. 

 

Висновки 

Запропоновано енергоефективний термокаталітичний реактор для очищення газових викидів, в 

якому за рахунок інтенсифікації тепловіддачі від нагрівального елементу до каталізатора та покра-
щення його перемішування.  
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