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СПОСІБ ОБРОБКИ ПАЛИВНОЇ ВОДОВУПЛЬНОЇ СУСПЕНЗІ Ї

(57)

Формула винаходу:

Спосіб обробки паливної водовугільної суспензії, що включає попереднє до термічної переробки змішування
подрібнених частинок вугілля розміром менше 250 мкм з активуючим компонентом у вигляді водного розчину і
нагр івання до температури інтенсивного утворення парогазової фази з отриманням однорідної текучої
композиції, який відрізняється тим, що як активуючий компонент використовують колоїдний розчин

наночасток оксиду металу IV групи періодичної системи Менделєєва, переважно - оксиду титану, в кількості 1мас. % із вмістом наночасток 0,1-1 мас. %, змішування здійснюють в циліндровому об'ємі одночасно з
нагріванням суспензії в електромагнітному полі, що періодично обертається з частотою 0,5-5 Гц, напруженість
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магнітної складової якого визначають за формулою:
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протягом часу, що визначається за формулою:
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де Н - напруженість магнітної складової електромагнітного періодично обертового поля,
U - напруга електричної складової струму живлення електромагнітного поля, В,

NM,

п

- математична константа, яка дорівнює 3,14,
- діаметр циліндричного об'єму, м,
h - довжина по осі циліндричного об'єму, м,
f - частота періодичного обертання електромагнітного
d

поля (частота коливань зворотно-обертального руху

рідини), Гц,

р

- питомий електричний опір водовугільної суспензії,
Г] - динамічна в'язкість водовугільної суспензії, Па с,
у - густина водовугільної суспензії, кг/мЗ,

Ом

Ф

м,

•

ср - питома теплоємність водовугільної суспензії, Дж/(кг ФК),
дЕ> - приріст температури від вихідного значення до температури початку інтенсивного утворення парогазової
фази водовугільної суспензії.
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