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Описаны современные каталитические системы процесса утилизации парни-
ковых газов (СН4+СО2) до промышленно важного продукта – синтез-газа. Приведены 
литературные и собственные данные, полученные на катализаторах с различными 
металлическими компонентами активной фазы, оксиды металлов переменной ва-
лентности: NiO, La2O3, CuO, MoO3, MgO, V2O5, WO3, CoO, Cr2O3, ZnO, ZrO2, CeO2, Fe2O3 
и др. системах, модифицированных различными добавками. Рассмотрено влияние 
природы носителей на направление реакции утилизации парниковых газов. Описаны 
новые методы приготовления и обработки катализаторов с целью получения катали-
заторов с хорошей низкотемпературной активностью, повышенной стабильностью, 
устойчивых к углеотложению. Комплексом физико-химических методов установлены 
причины улучшения эффективности и стабильности катализаторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: утилизация парниковых газов, диоксид углерода, синтез-газ, 
катализатор.
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Бұл шолуда өндірістік маңызы зор өнім –синтез-газға дейін жылыжай газдарын (СН4+-
СО2) өңдеу процесіне арналған заманауи каталитикалық жүйелер сипатталған. Әр түрлі 
қоспалармен модифицирленген каталитикалық жүйлерде және құрамында ауыспалы ва-
лентті металл оксидтері: NiO, La2O3, CuO, MoO3, MgO, V2O5, WO3, CoO, Cr2O3, ZnO, ZrO2, 
CeO2, Fe2O3, активті фазаның әр түрлі металлды компоненттері бар катализаторларда 
алынған әдеби және өзіміздің мәліметтер келтірілген. Жылыжай газдарын өңдеу реакци-
ясының бағытына катализатордың активті фазасының және тасымалдағыш табиға-
тының әсері қарастырылған. Төменгі температурада белсенді, жоғарғы каталитикалық 
белсенділікке ие, көміртектенуге тұрақты катализаторлар алу мақсатында оларды 
дайындау және өңдеудің жаңа әдістері сипатталған. Физика-химиялық әдістерді кешенді 
қолдана отырып катализатор тұрақтылығының және эффективтілігінің жақсару себеп-
тері анықталған. 
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This review describes modern catalytic systems for the process of greenhouse gas utilization 
(СН4+СО2) to an industrial important product – synthesis gas. Literature and proprietary data 
obtained on catalysts containing various metal components of the active phase, oxides of metals of 
variable valency: NiO, La2O3, CuO, MoO3, MgO, V2O5, WO3, CoO, Cr2O3, ZnO, ZrO2, CeO2, Fe2O3, 
etc. are given on catalytic systems, modified by various additives. The influence of the nature of the 
carriers on the direction of the reaction of greenhouse gas utilizationis considered. New methods 
for the preparation and processing of catalysts (SHS, ultrasonic deposition, sonochemistry method, 
plasma treatment, etc.) have been described with the aim of obtaining DRM catalysts with good 
low-temperature activity, enhanced catalytic stability, resistant to coal deposition. The reasons for 
improving the efficiency and stability of catalysts have been established using a complex of physical 
chemical methods.
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