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Проанализированы оригинальные, опубликованные в 2006-2012 годах работы в 
области разработки низкотемпературных (не выше 100 °С) катализаторов окис-
ления монооксида углерода. Серия статей включает в себя информацию о ме-
таллических (настоящая статья), оксидных и оксидно-металлических, а также 
металлокомплексных катализаторах. Проведено сравнение лучших зарубежных и 
отечественных катализаторов окисления монооксида углерода.
Ключевые слова: монооксид углерода, низкотемпературное окисление, металличе-
ские катализаторы.
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Резюме
Проаналізовані оригінальні, опубліковані в 2006-2012 роках роботи в області роз-
робки низькотемпературних (не вище 100 °С) каталізаторів окиснення моноок-
сиду вуглецю. Серія статей містить у собі інформацію про металеві (дана стаття), 
оксидні і оксидно-металеві, а також металокомплексні каталізатори. Проведене 
порівняння кращих закордонних і вітчизняних каталізаторів окиснення моноок-
сиду вуглецю.
Ключові слова: монооксид вуглецю, низькотемпературне окиснення, металеві 
каталізатори.
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Summary
Original papers in the field of development of low-temperature (not higher than 100 °C) 
catalysts for carbon monoxide oxidation published in 2006-2012 have been analyzed. Our 
series of articles includes the information about metal (this article), oxide and metal-oxide 
as well as metal-complex catalysts. A comparison of the best foreign and domestic catalysts 
for carbon monoxide oxidation have been made.
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