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Нестабільність цін на ресурси, енергоносії та неспроможність існуючих
економічних підходів до оцінки енерговитрат в умовах глобалізації ставить
виклик до пошуку більш універсальних одиниць виміру ефективності. За
умов коли ціни на ресурси та товари не корелюються із собівартістю та
якістю, значної актуальності набуває пошук нових підходів до оцінки
технологічних та економічних чинників. Найбільш універсальною одиницею
виміру будь-яких процесів та результатів життєдіяльності людини є Джоуль.
Одиниця енергії постає самою об’єктивною мірою оцінки ресурсів, продукції
та ефективності, що не залежить від політичних, економічних та людських
чинників. Такий підхід розроблено та запроваджено у НГУ Хоменком О.Є.
при створенні геоенергетичних підходів до підземної розробки рудних
родовищ [1] та розвинуто Кононенком М.М. у створенні енергетичної оцінки
виробничих процесів видобування руд [2]. Подібний підхід може бути
застосований до оцінки ефективності будь-якої технології, зокрема хімічної.
Результати досліджень, отримані в УДХТУ Коваленком І.Л.,
дозволяють вирішувати проблему енергоефективного застосування
енергоконденсованих систем (ЕКС) як промислових вибухових речовин (ВР)
з оцінкою реальних енерговитрат на руйнування гірських порід через нову
методику обґрунтування параметрів буропідривних робіт (БПР). Зокрема,
оцінка повноти реалізації реакцій вибухового перетворення ЕКС та
коефіцієнта працездатності ВР, що істотно впливає на основні параметри
БПР. Розрахований ступінь реалізації реакцій вибухового розкладу
гранульованого ANFO не перевищує 35%, тротилвмісного Амоніту № 6 ЖВ
- 67%, а емульсійних ЕКС сягає 97%. Це пояснює мінімальну питому
кількість газоподібних продуктів неповного вибухового перетворення та
аномально високу працездатність емульсійних ЕКС марки Україніт при
низькому значенні потенційної енергії вибуху (2900 – 3100 кДж/кг) у
порівнянні з тротиловмісними ВР та ANFO 3.
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