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 ВИКОРИСТАННЯ 
КОМПОЗИЦІЙНОГО РІДКОГО 
ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

У статті запропоновано застосування на підприємствах енергетичного 
комплексу замість вугілля композиційного рідкого палива з метою змен-
шення шкідливого впливу на довкілля і підвищення коефіцієнта корисної 
дії теплових електростанцій. Обґрунтовано доцільність використання в 
промислових енергоустановках композиційного рідкого палива, показано 
його переваги порівняно з традиційними видами енергетичного палива. За-
пропоновано технологічну схему приготування композиційного палива на 
основі вугілля і рідких органічних відходів з добавками пластифікаторів та 
стабілізаторів, яка дозволяє не лише утилізувати промислові відходи, що 
містять органічні речовини, а й знизити рівень викидів шкідливих речовин.

Ключові слова: композиційне рідке паливо, водо-вугільне паливо, масло-
водо-вугільне паливо, теплові електростанції.

Енергетична галузь відіграє ключову роль у соціально-еко-
номічному розвитку будь-якої країни, оскільки забезпечення 
економіки та суспільства енергетичними ресурсами є запору-
кою успішного функціонування економіки. Основу енергетич-
ної галузі України становлять атомні і теплові електростанції. 
З огляду на нинішню ситуацію в енергетиці можна стверджу-
вати, що наявні проблеми в секторі теплової енергетики зумов-
люють доцільність оперативного вжиття заходів, спрямованих 
на підвищення ефективності експлуатації вітчизняних ТЕС.

Більшість енергоблоків теплових електростанцій України роз-
раховані на використання вугільного палива. Так, за офіційни-
ми даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України, потужність усіх енергоблоків ТЕС становить 29,36 ГВт, 
з них вугільних енергоблоків — 21,8 ГВт, що відповідає 41 % за-
гальної потужності енергосистеми України. Максимальний ко-
ефіцієнт корисної дії (ККД) українських вугільних ТЕС стано-
вить у середньому 29—31 %, тоді як у європейських країнах цей 
показник наближається до 45 % [1]. При цьому питомі витрати 
умовного палива на ТЕС України дуже великі і в разі роботи 
ТЕС на антрациті в середньому становлять 397,1 г у.п./1 кВт·год, 
що в 1,5 раза вище, ніж на європейських ТЕС [1—3].
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Для вироблення електроенергії на вугіль-
них ТЕС генеруючих компаній України по-
трібно щороку 24 млн т кам’яного вугілля, 
865 тис. т природного газу, 71,4 тис. т мазуту 
[1] і 2 млрд м3 води [3].

Однією з найгостріших проблем ТЕС Украї-
ни є їх екологічна небезпека, оскільки на стан-
ціях переважно немає установок для сірко- і 
азотоочищення, внаслідок чого димові гази на 
виході з котлів залишаються неочищеними. 
Використання вугілля як енергоносія порівня-
но з іншими видами палива має найбільш нега-
тивні наслідки для навколишнього середовища 
і здоров’я людини [4]. Великий вміст домішок, 
мінеральних компонентів, сірки, азоту, важких 
металів значною мірою обмежує повсякденне 
застосування вугілля. Низька екологічна при-
йнятність вугілля зумовлена тим, що в процесі 
його спалювання виділяються азото- і сірков-
місні оксиди (NOx і SOx), леткі органічні спо-
луки (зола і пил), значні обсяги вуглекислого 
(СО2) та чадного (СО) газів на одиницю ви-
робленої енергії, а також сліди різних металів, 
які можуть розсіюватися на великих площах і 
серйозно впливати на здоров’я людини. Крім 
того, спалювання вугілля на теплових електро-
станціях пов’язане з утворенням великої кіль-
кості золошлакових відходів, які містять (у 
разі використання антрацитового вугілля) до 
30 % маси незгорілого вугілля (недопалу), що 
є однією з причин низького коефіцієнту корис-
ної дії українських ТЕС. Ці відходи накопичу-
ються в золовідвалах і потребують подальшої 
утилізації [5].

ТЕС становлять також певну екологічну не-
безпеку як масштабні забруднювачі водних ба-
сейнів. На них припадає до 70 % промислового 
забору води з природних джерел. Традиційні 
схеми очищення води передбачають спожи-
вання великої кількості хімічних реагентів: ко-
агулянтів та флокулянтів — для попереднього 
очищення, сірчаної кислоти та гідроксиду на-
трію — для регенерації іонообмінних фільтрів 
(понад 600 т на рік для однієї ТЕЦ потужністю 
250 МВт). Ще одним недоліком є утворення 
великих обсягів високомінералізованих стічних 
вод і шламів, утилізація яких доволі складна. 

Слід також відзначити прямий і непрямий 
вплив теплової енергетики на місцеві ланд-
шафти, які зазнають істотних змін як через за-
хоронення золи, шлаків, так і внаслідок видо-
бутку, транспортування та зберігання палива.

Останнім часом українські ТЕС зіткнули-
ся з ще однією проблемою, пов’язаною зі зна-
чними технологічними ускладненнями та іс-
тотним зростанням економічних витрат. Так, 
деякі станції змушені були відмовитися від 
антрациту і перейти на використання газового 
вугілля. Однак застосування газового вугілля, 
у свою чергу, має низку серйозних недоліків 
через підвищені рівні виділення з нього летких 
компонентів і високу небезпеку займання — 
якщо в процесі перероблення такого вугілля 
до нього потрапить більш як 16 % кисню, ста-
неться вибух або пожежа. 

Отже, вирішення зазначених вище еколо-
гічних проблем теплових електростанцій по-
требує розроблення і впровадження нових 
екологічно чистих технологій, які могли б за-
безпечити прийнятність для навколишнього 
середовища і вищий ступінь використання па-
лива, тобто збільшення ККД станцій. Фахів-
ці шукають методи підвищення ефективності 
енергетичних і транспортних установок з од-
ночасним зменшенням їх негативного впливу 
на довкілля. Відомі на сьогодні методи можна 
умовно поділити на дві групи:

1) удосконалення конструкцій енергогене-
руючих агрегатів і двигунів;

2) поліпшення експлуатаційних властивос-
тей використовуваного палива.

Однак можливості удосконалення наявних 
конструкцій, наприклад енергетичних котлів, 
а для транспортних установок — двигунів внут-
рішнього згоряння, вже підійшли до своєї тех-
нологічної межі. Подальше збільшення ККД 
досягається значним ускладненням агрегатів, 
встановленням додаткових пристроїв, що час-
то спричиняє непропорційне збільшення їх 
вартості.

Тому більш перспективним на сьогодні є 
другий напрям — не лише поліпшення харак-
теристик традиційних органічних палив, а й 
створення нових енергоефективних техно-
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логій з можливістю утилізації різних енерго-
містких відходів, зокрема відходів вугільного 
і нафтового походження, побічних сполук ор-
ганічного синтезу, відпрацьованих змащуваль-
но-охолоджувальних суспензій, відходів хар-
чової, спиртової та целюлозної промисловості, 
барвників тощо. Промислові й побутові стічні 
води також містять значну частку органічної 
складової. Всі ці відходи є енергонасиченими 
і їх можна використовувати при розробленні 
технологій одержання рідкого композиційно-
го палива. Освоєння технологій ефективної 
утилізації цих промислових відходів стає ак-
туальним завданням для енергетичної галузі, 
оскільки дозволяє істотно зменшити негатив-
ний вплив роботи теплових електричних стан-
цій на навколишнє середовище. 

Спалювати на ТЕС відходи вуглевидобутку 
і нафтопереробки в їхньому первісному стані 
досить проблематично, адже цей процес по-
требує заміни топкових камер, модифікації 
систем приготування, транспортування і збері-
гання палива. Тому створення композиційних 
рідких палив становить інтерес, оскільки їх 
використання в режимах роботи ТЕС, а також 
котелень та інших енергетичних установок не 
потребує значних конструктивних змін [6].

Композиційне рідке паливо (КРП) являє 
собою стійку паливну суміш на основі двох і 
більше компонентів, для приготування якої 
використовують сучасні високоефективні 
пристрої, такі як дезінтегратори, вібромлини, 
апарати вихрового шару, проточні млини-ак-
тиватори, кавітаційні апарати.

Застосування композиційних рідких палив 
на основі вугілля є перспективним з кількох 
причин [7—9]. По-перше, їх основу може ста-
новити вугілля різних марок, зокрема буре 
вугілля, використання якого як енергетичної 
сировини пов’язане з певними труднощами че-
рез його високу вологість та схильність до са-
мозаймання. Крім того, можна застосовувати 
вугілля, що добувають гідравлічним способом, 
вугілля дрібних класів, вугільні шлами [8]. 
По-друге, відповідним підбором компонентів 
можна отримувати паливо із заданими влас-
тивостями для використання його в різних 

енергетичних агрегатах. Водночас застосуван-
ня композиційного рідкого палива дозволяє 
підвищити повноту згоряння твердих части-
нок завдяки ефекту «мікровибуху» крапель 
суспензії. При цьому знижується максимальна 
температура горіння, а відповідно, і викиди 
сажі, бензо(а)пірену і оксидів азоту [9].

Роботи зі створення композиційних і емуль-
сійних палив із заданими експлуатаційними 
властивостями вітчизняні й зарубіжні вчені 
почали проводити ще в 70-х роках минулого 
століття. Наприклад, у дослідженні [10] наве-
дено класифікацію таких палив, яка охоплює 
водо-вугільні, водо-мазутні, мазутно-вугільні, 
метанол-вугільні та інші види палива. У цих 
роботах простежується прагнення дослідни-
ків вирішити одразу кілька основних завдань: 
по-перше, знизити викиди забруднюючих ре-
човин завдяки інтенсифікації процесу спалю-
вання і взаємовпливу компонентів; по-друге, 
використати як один з горючих компонентів 
відходи виробництва та переробки, зокрема 
вугільні та нафтові шлами, замазучені стоки 
тощо; по-третє, знизити вартість палива завдя-
ки використанню дешевших і більш доступ-
них складових. Найбільшого прогресу в цьому 
плані вдалося досягти у використанні водо-
вугільних палив — є досвід їх успішного про-
мислового застосування як палива для котлів і 
дизельних двигунів [11]. 

Водо-вугільне паливо (ВВП) — це високо-
концентрована дисперсна система, яка скла-
дається з дисперсної фракції вугілля будь-якої 
калорійності як горючої основи і рідкої фази, 
що містить воду та органічні відходи вироб-
ництва з добавками пластифікаторів і стабі-
лізаторів [12]. Добавки вводять у суспензію 
для зниження її в’язкості й опору, а також для 
забезпечення агрегативної і седиментаційної 
стійкості за високих концентрацій твердої 
фази в системах.

Як рідку фазу можна використовувати стіч-
ні води промислових виробництв. Індустрі-
альні стічні води зазвичай містять органічні 
речовини, ПАРи, агресивні окиснювачі, кис-
лоти, луги. Проблема їх утилізації полягає в 
різноманітності компонентного і сольового 
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складу, а також у великих обсягах стічних вод. 
Їх демінералізація і детоксикація потребує за-
стосування таких високовартісних методів, як 
зворотний осмос, іонний обмін, електродіаліз. 
При цьому агресивні компоненти стічних вод 
інтенсифікують процеси зношення апарату-
ри внаслідок корозії [13, 14]. Скидання недо-
статньо очищених вод підвищує екологічне 
навантаження на навколишнє середовище і 
ускладнює використання природних водойм 
як джерел промислового і питного водопоста-
чання [13, 15]. 

Проте неочищені індустріальні стічні води 
можна використовувати для виготовлення 
суспензійного палива, комплексно вирішуючи 
при цьому проблему їх утилізації та знижуючи 
водовитрати на приготування суспензії.

За характеристиками горіння, умовами спа-
лювання і ступенем вигоряння вуглецю водо-
вугільне і композиційне рідке палива значно 
відрізняються від вугілля, наближаючись до 
рідких палив. Мінеральні компоненти вугілля 
при вигорянні краплі агломеруються, утворю-
ючи високопористі сфери, що дозволяє вести 
процес горіння з малим надлишком повітря, 
що приводить до підвищення теплоти зго-
ряння вугілля [12]. Дрібнодисперсні частин-
ки золи при згорянні об’єднуються у великі 
(0,3—0,5 мкм), міцні, пористі ксеносфери, які 
легко виділяються у звичайних механічних се-
параторах. Ступінь уловлювання таких золь-
них агломератів досягає 99,0—99,5 %, що зна-
чно знижує рівень викидів твердих частинок в 
атмосферу (табл. 1) [16].

Однак впровадження і використання тех-
нології водо-вугільного палива має низку об-

межень. Це насамперед низька температура го-
ріння і незначне виділення тепла, а крім того, 
нестабільні характеристики пластичності в 
разі тривалого зберігання, що зумовлює необ-
хідність введення хімічних добавок. 

Тому цікавим і перспективним напрямом 
є приготування й використання масло-водо-
вугільних палив. Причому сферою їх застосу-
вання може бути не лише енергетика, а й тран-
спорт, особливо суднові й тепловозні двигуни. 
Серед суднових дизельних двигунів найкращі 
перспективи використання цього палива ма-
ють низькооборотні двигуни, які зазвичай пра-
цюють на важких видах нафтового палива [18]. 

Крім того, нижча ціна масло-водо-вугільних 
палив порівняно з нафтовим сприятиме змен-
шенню собівартості перевезень. У процесі при-
готування масло-водо-вугільних емульсій як 
рідкий горючий компонент можна використо-
вувати відходи нафтовидобутку і нафтопере-
робки, відпрацьовані горючі рідини (моторні, 
трансформаторні, турбінні масла), емульсії, 
суспензії, промислові стоки та інші рідкі ор-
ганічні відходи. Це водночас дозволить вирі-
шити й екологічні проблеми, адже збільшення 
обсягів споживання нафтопродуктів у тран-
спортній та енергетичній галузях та активний 
розвиток промисловості, особливо нафтохі-
мічної і нафтопереробної, призводить до на-
копичення великих обсягів відходів у вигляді 
відпрацьованих масел, нафтошламів та інших 
нафтовмісних рідин [19, 20—22]. Так, у світі 
щороку акумулюються такі обсяги відпрацьо-
ваних нафтопродуктів:

• моторних масел — 30—40 млн метричних 
тонн [20—22];

• енергетичних масел — 32—35 млн метрич. 
т [23];

• нафтошламів — 60 млн метричних тонн 
(загалом у світі їх уже накопичено понад 
1 млрд метричних тонн) [19].

Накопичення і складування подібних нафто-
вих відходів не завжди є надійним способом їх 
зберігання з метою подальшої утилізації або 
регенерації. Потрапляючи в різні стоки і водо-
йми, нафтові компоненти можуть завдати ве-
ликої шкоди навколишньому середовищу [24].

Таблиця 1. Кількість шкідливих речовин 
у продуктах згоряння різних видів палива

Шкідлива 
речовина

Вміст у продуктах згоряння, г/м3

вугілля мазут газ КРП

Пил, сажа 100—300 2—5 0,5 1—5
Оксиди 
азоту 250—600 150—750 50—200 30—100
Оксиди 
сірки 400—800 400—700 — 100—200
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Принципова технологіч-
на схема приготування 
паливних дисперсних 
систем на основі вугілля 
та рідких органічних 
відходів: 1 — бункер 
вихідного вугілля; 2 — 
дробарка; 3, 4 — бункери 
подрібненого вугілля; 
5, 6 — дозатори; 7 — ку-
льовий млин; 8, 12 — 
насоси; 9 — колоїдний 
млин; 10 — гомогеніза-
тор; 11 — ємність для 
зберігання палива

Вирішити проблему утилізації відходів 
можна завдяки їх застосуванню як палива на 
ТЕС, у котельнях та інших енергетичних уста-
новках для отримання теплової та електричної 
енергії. Однак у первісному стані вони для цьо-
го непридатні, а тому з них доцільно готувати 
масло-водо-вугільні емульсії, для спалювання 
яких не потрібні значні конструктивні зміни 
[8—10].

Технології отримання висококонцентрова-
них масло-водо-вугільних емульсій для вироб-
ництва рідкого палива для енергогенеруючих 
установок мають відповідати теплотехнічним 
вимогам, пов’язаним з максимальним напо-
вненням дисперсійного середовища частин-
ками вугілля, а також стабільністю продукції 
протягом тривалого часу для можливості її 
транспортування та зберігання [11—14]. До-
сягнення максимального ступеня наповнення 
суспензій ускладнено тим, що зі зростанням 
концентрації дисперсної фази збільшується 
в’язкість суміші.

Залежно від технології спалювання масло-
водо-вугільних емульсій вимоги до в’язкості 
можуть різнитися, але, як правило, цей по-
казник не перевищує 1,0—1,5 Па·с. Знизити 
в’язкість емульсій можна методом адсорб-
ційного модифікування поверхні частинок 
вугілля за допомогою введення в систему 

хімічної добавки, наприклад поверхнево-ак-
тивної речовини. При виборі хімічної добав-
ки для отримання стійких і водночас текучих 
високо концентрованих енергомістких масло-
водо-вугільних емульсій потрібно врахову-
вати ефективність їх впливу на три основні 
фізико-хімічні процеси: змочування твердої 
поверхні, диспергування твердої фази під час 
механоактивації і стабілізацію системи. Від 
цих факторів залежатиме характер дисперсної 
структури, її реологічні властивості, а також 
агрегативна і седиментаційна стійкість.

У роботі [6] проведено екологічний, енер-
гетичний та економічний аналіз застосуван-
ня масло-водо-вугільного палива. Наведені 
оцінки в першому наближенні свідчать про 
значний потенціал таких палив завдяки мож-
ливостям масштабної утилізації багатьох не-
безпечних відходів, заміни дорогих і дефіцит-
них видів палива, диверсифікації сировинного 
ринку, а також вирішення низки проблем, що 
виникають при експлуатації пиловугільних 
котелень і ТЕС (пожежо- і вибухонебезпеч-
ність вугільного пилу, забруднення атмосфери 
викидами шкідливих речовин тощо).

Загалом процес приготування компози-
ційного рідкого палива складається з кількох 
стадій (див. рис.). Вихідне вугілля дроблять, 
після цього частину його подають для грубо-
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го помелу, а решту — для тонкого помелу в 
млинах мокрим способом (аналогічно приго-
туванню водо-вугільного палива). При цьому 
можна вибухобезпечно молоти вугілля різного 
ступеня метаморфізму. Потім два види помелу 
змішують і подають у гомогенізатор, у якому 
відбувається безпосереднє змішування з орга-
нічними відходами та хімічними реагентами. 
Оскільки паливні дисперсні системи можуть 
бути у вигляді як суспензій, так і емульсій, 
у технології їх приготування застосовують 
також емульгатори. У разі використанні як 
дисперсійного середовища високов’язких на-
фтопродуктів процес може бути ускладнений 
проблемою агрегації частинок вугілля. Для 
однорідного їх розподілу в емульсії необхідно 
використовувати високооборотні механізми, 
які забезпечують максимальний контакт по-
верхні частинок із середовищем.

До складу композиційного рідкого палива 
входять такі компоненти:

• вугілля будь-якої марки — 40—60 %;
• вода або промислові стічні води із вмістом 

органічних речовин — 10—20 %;
• органічна складова — рідкі органічні від-

ходи промислових виробництв (відпрацьоване 
моторне масло, сивушне масло, гліцерол, піро-
лізна рідина тощо) — 10—30 %;

• стабілізатор — 1 %.
Ця технологія дозволить використовувати 

не лише дешевше вугілля, а й відходи вироб-
ництв з одночасним збільшенням теплотвор-
ної здатності на 15—20 % та повноти вигорян-
ня до 99,5—99,8 %, на відміну від 80 % при спа-
люванні вугілля (табл. 2).

Подавання композиційного рідкого палива 
через форсунки енергетичних установок за-
безпечує високий ступінь спалювання і, від-
повідно, знижує недопал, а також зменшує за-
бруднення робочих поверхонь нагріву в котло-
агрегатах ТЕС. Наявність у зоні горіння води у 
вигляді перегрітої пари сприяє більш тонкому 
розпорошенню вуглецевої основи внаслідок 
«мікровибухів» суспензійних крапель [17].

У результаті завдяки більш повному виго-
рянню палива у димових газах зменшується 
кількість сажі, бензо(а)пірену і вторинних вуг-
леводнів. У разі використання композиційно-
го рідкого палива, внаслідок його високої ка-
лорійності, в пічному просторі можна досягати 
температури до 1300 °С. Це дає можливість 
безпечно спалювати шкідливі органічні від-
ходи різних виробництв або використовувати 
як рідке середовище паливної суміші відпра-
цьовані промислові стічні води. Як правило, 
промислові стічні води містять токсичні орга-
нічні речовини, але всі органічні токсиканти 
розкладаються за температури понад 1200 °С і 
повністю згоряють з форсунок у складі компо-
зиційного рідкого палива.

Стійке горіння в широкому інтервалі темпе-
ратур і висока енергомісткість композиційно-
го рідкого палива на відміну від водо-вугіль-
ного палива дозволяє використовувати його 
не лише в енергетичних установках великих 
електростанцій, а й у невеликих котельнях, а 
також на інших промислових об’єктах, оскіль-
ки вартість вироблення 1 Гкал тепла при спа-
люванні композиційного рідкого палива вдвічі 
нижча, ніж у разі використання традиційного 
палива.

Узагальнений аналіз досліджень, виконаних 
у лабораторіях і на пілотних установках, під-
тверджує технологічну можливість отримання 
в Україні суспензійного палива з вугілля різ-
них марок, а також спалювання його в енерге-
тичних установках побутового та промислово-
го призначення. Використання композиційно-
го рідкого палива на електрогенеруючих під-
приємствах може знизити рівень забруднення 
навколишнього середовища та підвищити сту-
пінь спалювання.

Таблиця 2. Теплотворна здатність і повнота вигорян-
ня вугілля та суспензій (концентрація вугілля 40 %), 
отриманих із застосуванням сивушних масел

Марка
вугілля

Вихідне вугілля КРП

Q, МДж/кг F, % Q, МДж/кг F, %

Б 20,0 80 24,2 99,5
ДГ 24,8 85 28,5 99,8
Т 27,5 85 30,0 98,1
А 31,0 75 31,5 98,0
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Отже, використання дешевих паливних ре-
сурсів у вигляді композиційного рідкого па-
лива є дуже актуальним для енергетики, ко-
мунального господарства, побутової сфери та 
інших галузей економіки. Це паливо належить 
до доступних і екологічно чистих видів пали-
ва і відкриває нові можливості щодо реалізації 
політики енергозаощадження. Застосування 
композиційного рідкого палива дозволяє та-
кож вирішити проблему утилізації різних ви-
дів вугільних відходів, незалежно від їх складу. 
Крім того, порівняно з твердим паливом вар-
тість однієї тонни композиційного рідкого па-
лива з урахуванням вирівняної калорійності в 
середньому на 50 % менша [6]. 

За своїми характеристиками цей вид палива 
близький до мазуту, а за деякими параметрами 
навіть перевершує його. На відміну від мазуту 
композиційне рідке паливо дешевше, вирізня-
ється кращими екологічними властивостями 

і його можна виробляти з місцевих паливних 
ресурсів. За знижених температур це паливо 
має меншу в’язкість, ніж мазут, і його легше 
перекачувати без попереднього підігріву. 

Перехід вугільних ТЕС з традиційного твер-
дого палива (вугілля) на композиційне рідке 
паливо дозволить вирішити одразу кілька гло-
бальних проблем:

1) утилізація широкого класу відходів вуг-
ле- і нафтопереробки. Причому можна не лише 
утилізувати вже накопичені відходи, а й запо-
бігти накопиченню нових обсягів;

2) зниження рівня антропогенних викидів 
(SOx — на 40 %, NOx — на 20 %) на підприєм-
ствах вугільної енергетики, що зменшить їх не-
гативний вплив на навколишнє середовище;

3) раціональне використання природних ре-
сурсів, що пов’язано з потенційною економією 
на одних лише паливних витратах сотень міль-
йонів гривень щороку.
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THE COMPOSITE LIQUID FUEL FOR USE IN THE ENERGY INDUSTRY OF UKRAINE

Energy complex enterprises operating on traditional hydrocarbon energy resources, including solid fuel (coal), annually 
produce tens of millions of tons of ash and slag waste (ASW) and hundreds of millions of cubic meters of gaseous emis-
sions. To reduce the harmful impact on the environment and increase the efficiency of thermal power plants, it is pro-
posed to use liquid composite fuel instead of pulverized and layered coal combustion. The expediency of using composite 
liquid fuel (CLF) in industrial power plants is substantiated. The advantages of using CLF as an energy fuel in compari-
son with traditional fuels are shown. A technological scheme for the preparation of composite fuel based on coal and 
liquid organic waste, with the addition of plasticizers and stabilizers, is proposed. This technology allows not only to 
dispose of production waste containing organic substances, but also to reduce the amount of harmful substances formed 
during the combustion of various types of fuel.

Keywords: composite liquid fuel, water-coal fuel, oil-water-coal fuel, thermal power plants.


