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Показано, що використання водовугільних паливних сумішей як енергоресурсу при 
виробництві теплової та електричної енергії може не лише значно розширити ресурсну 
паливну базу теплоенергетичної галузі, а й поліпшити екологічні показники процесів 
спалювання вугілля на теплоенергетичному обладнанні. Однією з основних проблем 
використання водовугільного палива є його висока в’язкість, що ускладнює процеси 
перекачування та розпилювання при спалюванні. Оптимізація в’язкості та інших 
реологічних властивостей зазначених паливних сумішей досягається шляхом додавання 
хімічних реагентів-пластифікаторів.  
Проведено експериментальні дослідження впливу на реологічні властивості водовугільних 
паливних сумішей застосування в процесі їх виробництва пластифікаторів різного 
походження та режимів механохімічної активації (подрібнення дисперсної фази).  
Для досліджень було обрано реагенти-пластифікатори, які застосовуються в різних 
технологіях приготування водовугільних паливних сумішей, а також запропоновано нові 
реагенти. Зроблено висновок, що перевагу при використанні має триетиламін завдяки 
своїй ефективності і відносно невисокій вартості. У зв'язку з цим проведено дослідження 
змін реологічних властивостей водовугільного палива при додаванні цього реагенту-
пластифікатору в інтервалі від 0,5 до 3 % від загальної маси паливної суміші. Отримано 
графічну залежність умовної в'язкості водовугільного палива від концентрації 
триетиламіну. Виявлено інтенсивне зниження в'язкості палива (з 0,95 до 0,8 Па∙с) в 
діапазоні концентрацій добавки 0,5-1,0 %. 
Проведено дослідження впливу тривалості гідрокавітаційної механохімічної активації на 
реологічні властивості водовугільного палива. Отримано графічну залежність зміни 
в’язкості водовугільного палива від тривалості механохімічної активації, котра 
характеризується значним мінімумом в’язкості на рівні тривалості обробки, що дорівнює 
60 с. 
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