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Основні характеристики, суть розробки. Розроблений проект дослідної установки 

глибокого знешкодження відходів промислових підприємств шляхом їх окиснення до 
термодинамічно стійких нешкідливих продуктів в аерозолі наночастинок каталізатору. Продукти 
знешкодження надходять в атмосферу тільки у природному стані, а тепло, що отримане за 
реакціями, може бути використане для нагрівання теплоносію. На дослідній установці тепло 
утилізується тільки в кількості, достатній для забезпечення роботи установки 

 
Патенто-, конкурентоспроможні результати.  
Отриманий патент РФ №2357796 Способ и реактор для осуществления газофазных 

химических процессов аэрозольным нанокатализом / Гликин М.А., Гликина И.М., Попова Л.В., 
Принь Е.М. - Заявл. 27.10.2005. - Опубл. 10.06.2009. - Бюл. №16. 

Отримані ряд патентів на корисну модель України: 
Патент України на корисну модель №38375, МПК С01И7/01 Спосіб переробки рідких 
хлорорганічних сполук / Глікін М.А., Глікіна І.М., Баранова Л.А., Кудрявцев С.О. - Заявл. 
18.09.2008, Опубл. 12.01.2009, Бюл. №1. - 6 с; 
Патент України на корисну модель №66410, МПК С07С 1/04 (2006.01) Спосіб отримання 
вуглеводнів С5+ / Глікін М.А., Глікіна І.М., Шєршньов С.А., Житницький О.Л. - Заявл. 
31.10.2011, Опубл. 26.12.2011, Бюл. №24. - 6 с; 
Патент на корисну модель №70092 Спосіб переробки вакуумного газойлю / Глікіна І.М., 
Житницький О.Л., Кащєєв О.С., Глікін М.А., Кудрявцев С.О. - Заявл. 21.11.2011, опубл. 
25.05.2012 Бюл №10, 6 с.; 
Результати дослідницької діяльності опубліковані у безліччі науково-технічних фахових 
виданнях України та світового призначення. Також існує монографія: Гликин М.А. 
Гетерогенный газофазный аэрозольный нанокатализ // М.А. Гликин, И.М.Гликина. - 
Харьков:Изд-во "Підручник НТУ ХПІ", 2015. – 472 с. 
 
Порівняння із світовими аналогами. Альтернативних технологій, що б дозволили 

здійснювати каталітичне окиснення промислових відходів (при наявності в них твердих домішок 
та каталітичних ядів) не існує. Промислові відходи утилізуються іншими способами, зокрема 
спалюванням, що не є екологічно безпечним процесом. 

 
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість. Економія річних витрат при переробці 1 тони відходів за 
технологією AnC у порівнянні з методом згоряння складатиме ~70%. У результаті досліджень 
вияснено, що витрата каталізатору знижується у 103 разів, при цьому швидкість отримання 
кінцевого продукту збільшується у 104-106 разів. А також знижується об’єм реактору у 103 разів в 
порівнянні з піччю згоряння. 

 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки. 
Розробку можливо застосовувати на промислових виробництвах хімічного, 

нафтопереробного, харчового та побутового призначення. 
 
Стан готовності розробки - (базовий проект -100%, робоча документація -100%, реактор 

– 100%, робочий проект –без прив’язки до місцевості. В разі знаходження потенційного покупця 
проект та будівництво будуть виконані протягом 12 місяців). Проект може бути модернізований 
під будь-який вид промислових відходів, які мають органічну складову, протягом 6 місяців. 

Виготовлений робочий проект створення мобільної установки знешкодження відходів 
нафтових і хімічних підприємств. 



 

Результати впровадження 
 

 
Технологічна схема робочого проекту дослідної установки для окиснення кислих гудронів за 
технологією аерозольного нанокаталізу 
 
 

 
Реактор дослідної установки аерозольного нанокаталізу (випробовування на міцність після 
виготовлення) 
 


