
როგორ ვიცხოვროთ უმზეოდ - სითბოს უტილიზაცია მცენარეებში  

კარნოს თეორიის საწინააღმდეგოდ 

ამირან აფციაური - ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემია 

რეზიუმე-ნაშრომში გამახვილებულია ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ მცენარეთა ზრდის 

პროცესში, სხივურ ენერგიასთან ერთად, მონაწილეობს საკმაოდ დიდი ოდენობის თბური 

ენერგია, რომელსაც ისინი შთანთქავენ უშუალოდ მიწიდან და ატმოსფეროდან. ამასთან  

ერთად, მცენარეებში, როგორც  საწვავში, აკუმულირებული ეს ენერგია, შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას თბურ მანქანებში, სასარგებლო ენერგიის მისაღებად. ეს გარემოება 

ნათელს ხდის, რომ თბური მანქანების მიერ გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების 

უტილიზაცია,  გარემოს ენერგიის ხარჯზე, შესაძლებელს ხდის საწვავის წარმოებას და 

აზრი აქვს, მსგავსი პრინციპით, განსხვავებული ტექნოლოგიების ძიებას. იმავდროულად,  

სითბოს ასეთი უტილიზატორების არსებობა, ნათელს ხდის, რომ არ არსებობს ენერგიის 

შეუქცევადი დანაკარგების გარდაუვალი აუცილებლობა და შესაძლებელია ისეთი 

პროცესების განხორციელება, რომელთა ეფექტურობაც კარნოს ზღვარზე გაცილებით 

მაღალია.ეს კი შესაძლებლობას ქმნის, გაცილებით ოპტიმისტურად შევხედოთ ჩვენი 

პლანეტის  მომავალს. ეს ნათელს ხდის, რომ პროცესები მიკრო ნაწილაკების დონეზე 

არღვევენ კლასიკურ თერმოდინამიკას, რაზეც მიუთითებდა მაქსველი. ამ რეალობის 

იგნორირება, ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის  ურთულეს ეტაპზე წარმოადგენს უდიდეს 

მეცნიერულ დანაშაულს. 

1. შესავალი 

სადაო არაა, რომ მზის გარეშე სიცოცხლე წარმოუდგენელია. ის მარტო სითბოს წყარო 

არ არის. იგი, პირდაპირ ან ირიბად, განაპირობებს სიცოცხლის რიტმს და ბუნების 

უმნიშვნელოვანეს პროცესებს. ამიტომ არ გვსურს მტკიცება იმისა, რომ ჩვენ 

შეგვიძლია ვიცხოვროთ ოკენის სიღრმეებში მცხოვრებ ცხოველთა მსგავსად. თუმცა, 

მათი მოძრაობის ენერგიის წყარო, მეცნიერული თვალსაზრისით, ძალიან 

საინტერესოა. ამ სტატიის მიზანია ვაჩვენოთ რომ, თუკი დედამიწის მსგავს 

პლანეტაზე მზის გარეშე უსასრულოდ დიდხანს იარსებებს სტაბილური თბური 

რეჟიმი, მაშინ ასეთ პლანეტაზე შესაძლებელია სითბოდან მექანიკური ენერგიის და 

დენის ისეთი ოდენობით წარმოება, რაც უზრუნველყოფს ადამიანთა გარკვეული 

ოდენობის მომარაგებას როგორც სინათლით, ისე სხვა სახის ენერგიით, უსასრულოდ 

დიდხანს. ადამიანს შეუძლია, ბუნებრივი პროცესების ანალოგიურად, 

ურთიერთშებრულებული პროცესების განხორციელების გზით, უსასრულოდ 

აწარმოოს სასარგებლო ენერგია წონასწორული, ენერგოიზოლირებული სივრციდან 



ისე, რომ არ დაარღვიოს ამ სივრცის წონასწორობა, ვინაიდან, გამოყენებული ენერგია, 

სითბოს სახით, კვლავ გარემოში ბრუნდება. მეორეს მხრივ, სითბოს ცირკულაციის 

გზით, სასარგებლო ენერგიის უსასრულო გენერირება ეწინააღმდეგება კლასიკური 

თერმოდინამიკის მეორე კანონს, რომელიც საფუძვლად უდევს ენერგოინდუსტრიის 

პატრონთა სამსახურში მყოფ თანამედროვე ენერგეტიკას.  

კარნოს თეორიის თანახმად, სითბურმა მანქანამ ენერგიის გარკვეული ნაწილი უნდა 

გადასცეს მაცივარს, რომლის ტემპერატურა გარემოს მინიმალური ტემპერატურაზე 

ნაკლები ვერ იქნება. ამ თეორიის მიხედვით, თბურ მანქანებს უსათუოდ აქვთ 

შეუქცევადი დანაკარგები. ეს არის თანამედროვე თბური მანქანების უდიდესი 

პრობლემა. მათი მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემაა ის, რომ წვის ქიმიური 

პროდუქტების ემისია ცვლის და აზიანებს გარემოს. 

ასეთ ვითარებაში ძალზედ საინტერესოა საკითხი, შეიძლება თუ არა წვის 

პროდუქტებისაგან მივიღოთ ისევ საწვავი და დამჟანგავი?. ასეთი რამ შეიძლება, 

მაგრამ რა აზრი აქვს ამას, თუკი ამისათვის უნდა დავხარჯოთ იგივე ენერგია, რაც 

მივიღეთ საწვავის დაწვით. მეორეს მხრივ, მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი 

შებრუნებული პროცესი დასაშვებია გარემოს ტემპერატურაზე დაბალი 

ტემპერატურის პირობებში. მაშინ, ამ პროცესისათვის საჭირო ენერგიის ძირითადი 

ნაწილი, შეგვიძლია მივიღოთ გარემოდან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ, დაბალ 

ტემპერატურაზე მიმდინარე ენდოთერმული პროცესები ასრულებენ ისეთი მაცივრის 

როლს, რომლის მიერ შთანთქმული სითბო კი არ იკარგება, არამედ გვიბრუნდება 

საწვავის სახით. ამ თვალსაზრისით, ძალზედ საინტერესოა დაბალი ტემპერატურის 

პირობებში მიმდინარე ფოტოსინთეზის პროცესი. იმის გამო, რომ ამ პროცესში 

უნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს მზის სინათლე, მიაჩნიათ, რომ თერმოდინამიკის 

კანონების თვალსაზრისით, აქ ყველაფერი წესრიგშია. მაგრამ, რეალურად, ეს ასე არ 

არის. 

სათბურებში და ოთახის პირობებში, თანამედროვე ცივი ნათურების გამოყენებით, 

მცენარეთა ზრდის პროცესის ანალიზი საფუძველს იძლევა დადგინდეს, რომ 

მცენარეს, ზრდის პროცესში, სინათლის სახით, შეიძლება მიეწოდოს აუცილებელი 

ენერგიის არაუმეტეს 20 %. ენერგიის დანარჩენი ნაწილი მას შეუძლია მიიღოს 

კონვექციით, უშუალოდ ატმოსფეროდან, ცივი კლიმატის დროს კი, გამათბობელი 

მოწყობილობებიდან. იგივე დასკვნის საშუალებას იძლევა ზღვის სიღრმეში 

ფიტოპლანქტონის წარმოქმნის პროცესი.  



როგორც სტენფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, უკანასკნელი 20 

წლის განმავლობაში, ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეში  ფიტოპლანქტონის ზრდამ  

57%-ით მოიმატა. გაიზარდა ოკეანეში ნახშირორჟანგის შთანთქმის უნარიც. 

ბუნებრივია რომ, ეს ვითარება ვერ იქნება გამოწვეული სხივური ენერგიის შეცვლით, 

რომელიც ძალიან ცუდად აღწევს ყინულის საფარში. ეს გამოწვეულია ერთის მხრივ 

ჰაერის საშუალო ტემპერატურის  მატებით, რაც ამცირებს ოკეანის წყლიდან 

ყინულის საფარისკენ მიმართულ თბურ ნაკადს, მეორეს მხრივ კი ეს გამოწვეულია იმ 

წყლის საშუალო ტემპერატურის მატებით, რომელიც, სხვადასხვა ნაკადების სახით, 

ხვდება ყინულის ქვეშ მყოფი ოკეანის წყლებში. ამგვარად, ყინულის საფარის ქვეშ, 

მცირე სინათლის პირობებში, ფიტოპლანქტონის ინტენსიური წარმოება მეტყველებს, 

რომ ამ ენდოთერმული პროცესის უმთავრეს ენერგეტიკულ საფუძველს წარმოადგენს 

ოკეანის ქვეშ კონვექციის გზით მოხვედრილი სითბო.  

როგორც ცნობილია, საწვავის აფეთქების პროცესს სჭირდება მცირე სიმძლავრის 

შეშფოთება (ნაპერწკალი). ანალოგიურად, ფოტოსინთეზის პროცესში სხივური 

ენერგია შეიძლება განვიხილოთ როგორც  მცირე სიმძლავრის შეშფოთება, რომელიც 

ხელს უწყობს მცენარეებში წვის პროცესის საწინააღმდეგო ენდოთერმული რეაქციის 

განხორციელებას, დაბალი ტემპერატურის პირობებში. 

იმის გამო რომ ბიოქიმიური პროცესები დროში ნელა მიმდინარეობენ, შესაძლოა, 

პრაქტიკული თვალსაზრისით, მათი რეალიზაცია არ იყოს ეფექტური. მაგრამ, 

როგორც ქვემოთ ვაჩვენებთ, ასეთი მოვლენების არსებობა ადასტურებს, რომ 

ადამიანს შეუძლია მიიღოს გარემოდან უსასრულო ოდენობის ენერგია.  

ამგვარად, მცენარეებში მიმდინარე პროცესები ადასტურებენ, რომ შეიძლება შექმნა 

ისეთი მაცივრისა, რომელში მოხვედრილი სითბოც არ არის დაკარგული და 

შეიძლება მისი ხელახლა გამოყენება. სწორედ ეს გარემოება ძირეულად ანგრევს 

კარნოს თეორიას. 

წარმოუდგენელია, რომ მეცნიერებმა, რომლებმაც ამოხსნეს სამყაროს უთულესი 

მოვლენები, ვერ შეამჩნიეს ასეთი მარტივი მოვლენების საოცარი ფიზიკური ბუნება. 

სამწუხარო სწორედ ის არის, რომ, მსოფლიოს ინდუსტრიის სამსახურში მდგარი 

მეცნიერები არ ინტერესდებიან მსგავსი საკითხებით და ბევრი რამ, რაც ცხადი გახდა, 

ბევრჯერ უკვალოდ დაიკარგა. ხშირად კი, უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული 

შედეგები იმალება იმ მიზნით, რომ ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა თუ 

სახელმწიფომ მოიპოვოს სხვაზე მეტი სარგებელი. 



დღეს, როდესაც მსოფლიო უმწვავესი გამოცდის წინ დადგა, ზედიზედ გაცხადდა 

ფანტასტიკური პროექტები ენერგეტიკაში და სრულიადაც არაა გამორიცხული, რომ 

დიდ სამეცნიერო ცენტრებში საიდუმლოდ ინახება სრულიად ახალი და უცხო 

პროექტები, როგორც იარაღი ზეწოლისა და მსოფლიოზე ძალადობისა.  

ამგვარი ნეგატიური პროცესი დასრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გაცხადდება 

მთავარი რეალობა  - სიცოცხლისათვის აუცილებელი ენერგია შეგვიძლია მივიღოთ 

ყველგან და ყოველთვის ისე, რომ არ დავაზიანოთ გარემო. სამყარო გახდება 

სამართლიანი მაშინ, როდესაც ეს ენერგია იქნება ყველასთვის. როდესაც ენერგია 

აღარ იქნება საშუალება უსასრულოდ გამდიდრებისა და იარაღი ძალადობისა.  

უკანასკნელმა მოვლენებმა დაადასტურეს, რომ მსოფლიოს მომავალი, უახლოეს 

ათწლეულებში, წარმოუდგენელია მწვანე ენერგეტიკის გარეშე და მსოფლიოს 

ენერგეტიუკული იმპერიების კაპიტალიც მიემართება იქით, სადაც მეტია მზის, 

ქარის, მდინარეების  თუ ზღვის მიმოქცევის ენერგიის რესურსები.    

ამასთან, როგორც, სულ ახლახან, ლივერმორის ნაციონალური  ლაბორატორის 

(კალიფორნია) მეცნიერებმა დაადასტურეს, შორეული მომავალი, სულ სხვა ტიპის 

ისეთ ენერგეტიკას ეკუთვნის, რომელიც გარემოდან, ყველგან და ყველასათვის, 

უპრობლემოდ მოიპოვებს უსაზღვრო ენერგიას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ენერგეტიკა 

შეიძლება აღარ იყოს მომავალში ზეწოლისა და დაძაბულობის საგანი.    

უკანასკნელ წლებში, ინგლისელმა, ფრანგმა და რუსმა მეცნიერებმა, რომლებიც 

კვლევებს ატარებენ თერმობირთვულ რეაქტორებზე, არაერთხელ განაცხადეს, რომ, 

ლაზერული თერმობირთვული სინთეზის გზით, შესაძლებელია  ყველგან შეიქმნას 

პატარა ხელოვნური მზე და აი, 2022 წლის დეკემბერში გაცხადდა, რომ ამერიკაში 

მიიღეს 1,5 ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე დახარჯული იქნა. პროცესში, რომელიც დროის 

მცირე პერიოდი გრძელდება, მიღებულია 3,15 მეგაჯოული სასარგებლო ენერგია. 

თუკი ეს პროცესი ხშირად განმეორდება, შესაძლებელი იქნება სრულიად ახალი 

ტიპის ელექტროსადგურების წარმოება, რომლებიც, წყალბადიდან 100 მილიონ 

გრადუსზე ჰელიუმის მიღების გზით, გამოიმუშავებენ საკმაოდ დიდ ენერგიას. 

ისეთ ვითარებაში, როდესაც უსასრულო სამყარო, პრაქტიკულად სრულად, 

წყალბადითაა მოცული, ლაზერული თერმობირთვული სინთეზით ენერგიის 

გენერირება, ნიშნავს იმას, რომ კაცობრიობამ საბოლოოდ გადაწყვიტა გარემოდან 

ენერგიის მიღების პრობლემა. თუმცა, ხელოვნური მზეებიდან დიდი ოდენობით 

სითბური ენერგიის მიღება, ალბათ ნამდვილად ვერ შეაჩერებს კლიმატის 

დათბუნების საშიშ პროცესს.  



ამ საფრთხის თავიდან აცილება კი შესაძლებელია, თუკი განხორციელდება 

ჰელიუმიდან წყალბადის მიღების ენდოთერმული უკურეაქცია. ამასთან ერთად, 

როგორც ჩემს ნაშრომებშია ნაჩვენები [1,2], იმისათვის რომ არ მივიღოთ 

საწინააღმდეგო ეფექტი და მივიღოთ სასარგებლო  ენერგია გარემოს სითბოს 

გამოყენებით, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ შებრუნებული ენდოთერმული 

რეაქცია წარიმართოს შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე. როგორც აღვნიშნეთ, 

აფეთქების საწინააღმდეგო დაბალტემპერატურული ენდოთერმული პროცესები 

ბუნებაში არსებობს.   

ხელოვნური მზის შექმნა, ანუ  სამყაროს სითბური სიკვდილის საფრთხის რეალურად 

დამარცხება, კლასიკური თერმოდინამიკის კანონების საბოლოოდ შერყევას ნიშნავს, 

ხოლო, თუკი ადამიანი განახორციელებს ჰელიუმის დაშლის დაბალტემპერატურულ 

უკუპროცესსაც, კიდევ ერთხელ  დადასტურდება, რომ კარნოს თეორია და მის 

საფუძველზე ჩამოყალიბებული მეორე კანონი წარმოადგენენ კერძო შემთხვევას და 

ისინი არ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ენერგეტიკის თეორიული საფუძველი. 

სწორედ ამიტომ, მივმართეთ მეცნიერებს ლივერმორიდან, დაინტერესდნენ 

ჰელიუმის დაშლის პროცესითაც. 

2. როგორ ვიცოცხლოთ მზის გარეშე - მცენარეთა სამყაროს სასწაული.  

წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ აღმოვჩნდით ჰიპოთეტურ პლანეტაზე, რომელზეც არის  

ყველა პირობა სიცოცხლისათვის (მიწა, წყალი, ჰაერი ჯანგბადით და 

ნახშირორჟანგით). ტემპერატურა სტაბილურად, საშუალოდ 20 გრადუსია, მაგრამ 

არაა საკმაო სინათლე. არ ანათებს მზე. ჩვენ გვაქვს ენერგიის საკმარისად დიდი, 

თუმცა გამოლევადი საწყისი მარაგი. გვაქვს მცენარეთა  ნერგები  და ყველანაირი 

ტექნიკა. გვაქვს მაღალეფექტური თბური მანქანები, რომლებსაც შეუძლიათ იმუშაონ 

მერქნის დაწვის გზით. ისმება შეკითხვა, შევძლებთ თუ არა ცხოვრებას ასეთ 

პლანეტაზე უსასრულოდ დიდხანს, თუკი მის სითბურ ბალანსს გარედან რაიმე 

საფრთხე არ ემუქრება. ამასთან, იმისათვის რომ ეს პლანეტაც არ დავაზიანოთ 

დედამიწის მსგავსად, ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ მიწაში არსებული რესურსების ძებნა, 

რომლებიც არ არსებობს, ან გამოლევადია.   

დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად, ჩვენ ვაკეთებთ ხელოვნური ტყის დიდ 

ორანჟერეას, რომლის თავზეც ვაწყობთ ხელოვნურ განათებას (ნახ.1). დავუშვათ, რომ, 

ორანჯერეასთან ახლოს მყოფ თბურ ძრავაში, ერთი ციკლის განმავლობაში შეედინება 

1 კგ 20 გრადუსიანი ჰაერი და 0,42 გრამი მერქანი,  რომლის სრული დაწვისას 

გამოიყოფა 6250 ჯოული ენერგია. 



ცილინდრში, 72,05 ატმოსფერომდე ადიაბატური კუმშვის გზით, ჰაერის 

ტემპერატურა მაღლდება 10000K-მდე, (ნახ.2, 0-1 პროცესი). როდესაც ჰაერი 

მაქსიმალურად შეიკუმშება, მცირე შეშფოთებით ვახდენთ მერქნის აალებას და ხდება 

წვა მუდმივი მოცულობის პირობებში (1-2 პროცესი). გამოყოფილი 6250 ჯოული 

ენერგია იწვევს გაზის  ტემპერატურის ზრდას 1008,77 გრადუსამდე. ენტროპია კი 

იზრდება სიდიდით 6,23 j/kg*K (წერტილი 2). აღნიშნულის  შემდეგ, გაზი განიცდის 

გაფართოებას და წნევა ადიაბატურად ვარდება 1 ატმოსფერომდე, რის გამოც გაზი 

ცივდება  294,80 K - მდე (წერტილი 3.). ამგვარად ძრავიდან გამოიტყრცნება 21,80 C 

ტემპერატურის გაზი, რომელიც, ჰაერთან ერთად, შეიცავს ნახშირორჯანგს და წყლის 

ორთქლს. ამასთან ერთად გაზში იქნება ჟანგბადის ნაკლებობა. 
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ნახ.1. მცენარეები როგორც წვის პროდუქტების უდანაკარგო უტილიზატორები  

და ენერგიის უწყვეტი კვლავწარმოება 

აღნიშნული გაზი შეედინება ორანჯერეაში, რომელში მყოფმა  ნახშირორჯანგმა და 

წყლის ორთქლმა უნდა უზრუნველყოს 0,42 გრ მერქნის წარმოქმნა. თუკი ამისათვის 

საჭირო ენერგიის 20 % -ს  (1250 j) ამ პროცესში უზრუნველყოფს ნათურების 

გამოსხივება, დანარჩენ სითბოს, ანუ 5000 j -ს პროცესი მიიღებს კონვექციის  გზით, 

რის გამოც, გაზის ტემპერატურა (თუკი იზობარული სითბოტევადობა უდრის 1000 

j/kg*K) 5 გრადუსით, ენტროპია კი   16.92 j/kg*K -ით შემცირდება (3-4 პროცესი). 

ამგვარად, ორანჟერეადან გამომავალ ჰაერს ექნება ტემპერატურა 16.80C. 

იმავდროულად, ჰაერში აღდგენილი იქნება ჟანგბადის საწყისი რაოდენობა. 

ამგვარად, ასეთ ციკლში 1 კგ გაზი გამოიმუშავებს 4450 j ნერგიას. რომელთაგან 1250j 

მოხმარდება ორანჟერეის განათებას, ხოლო 3200j ჯოული იქნება ის სასარგებლო 

ენერგია, რომელიც შეიძლება მოხმარებული იქნას სხვადასხვა დანიშნულებით. 



როგორც ვხედავთ, ასეთი პროცესი სასარგებლო ენერგიად გარდაქმნის წვის შედეგად 

გამოყოფილი სითბოს 50 % ზე მეტს. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 

საწვავი მიღებულია გარემოდან მიღებული ენერგიის ხარჯზე, სითბოს მუდმივი 

ცირკულაციის გზით, სახეზე გვაქვს მანქანა რომლის ეფექტურობა უსასრულოდ 

დიდია. ეს კი გამოწვეულია იმით, რომ მცენარეები ასრულებენ ისეთი მაცივრის 

როლს, რომელში დაგროვილი სითბოც არ იკარგება და ასეთ ციკლს, კარნოს ციკლის 

საწინააღმდეგოდ) არ გააჩნია შეუქცევადი დანაკარგები. 

 

 

ნახ.2. თბური პროცესის დიაგრამა 

თუკი დავუშვებთ რომ ენერგიით ერთი ოჯახის სრულფასოვანი მომარაგებისათვის 

წელიწადში საკმარისია 100000 კვტსთ (ან 36*104 მჯ) ენერგია, ხოლო თბური ძრავას 

მარგი ქმედების კოეფიციენტი 0,4 შეადგენს, ერთი ოჯახის ენერგიით სრულფასოვანი 

მომარაგებისათვის საკმარისი იქნება წელიწადში 60 ტონა მერქანი, თბოუნარიანობით 

15 Mj/kg. ასეთი ოდენობის მერქნის წარმოებისათვის კი ყოველ ოჯახს დედამიწაზე 

უნდა ჰქონდეს საორიენტაციოდ 25-30 ჰექტარი ტყე. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ 

დედამიწაზე ტყის  ფართობი შეადგენს 38*108- ჰექტარს, შეგვიძლია დავადგინოთ, 
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რომ ამ მოცულობის ტყეს შეუძლია მერქნით და ენერგიით უზრუნველყოს 130-150 

მილიონი ოჯახი ან დაახლოებით 600 მილიონი ადამიანი. 

საინტერესოა, რომ დაახლოებით ასეთი იყო დედამიწის მოსახლეობა მეთვრამეტე 

საუკუნის დასაწყისში, მაშინ, როდესაც პირველი თბური მანქანები დაიბადა. თუკი 

ადამიანი დახვეწავდა მერქანზე მომუშავე თბურ ძრავებს, არ დაიწყებდა მიწაში  

ნავთობის  ძებნას და მთელ მსოფლიოში, ტყის მასივების ახლოს, ააშენებდნენ 

მერქანზე მომუშავე ელექტროსადგურებს, დედამიწის მთლიანი მოსახლეობა 

უზრუნველყოფილი იქნებოდა სწრაფად განახლებადი, დიდი ოდენობის ენერგიით. 

ტყის მასივში ნახშირორჟანგით  და  ტენით გამდიდრებული ჰაერის შეშვება 

უზრუნველყოფდა ტყის სტაბილურ განახლებას და ჟანგბადის წარმოებას, არ 

მოხდებოდა ატმოსფეროს დაბინძურება და კლიმატის ცვლილება და ეს პროცესი 

გაგრძელდებოდა უსასრულოდ დიდხანს, თუკი მოსახლეობა დარჩებოდა 600 

მილიონის ფარგლებში. 

მაგრამ, სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესისაგან აღფრთოვანებული ადამიანები  

გამრავლების შეზღუდვას არ ფიქრობდნენ. მათ არც ბუნების განადგურება 

ადარდებდათ  და არც ის, რომ ჩვენი ცივილიზაციის სიკეთით ყველა ადამიანს უნდა 

ესარგებლა.  

რაც მოხდა, მას შემდეგ, ისტორიის კუთვნილებაა, მაგრამ თუ გვინდა კიდევ ბევრჯერ 

არ დავისაჯოთ, ისტორიიდან ალბათ სწორი გაკვეთილი უნდა გამოვიტანოთ. არაა 

საჭირო დედამიწიდან გაქცევა. არაა ცუდი რომ მილიარდებს ვხარჯავთ კოსმიურ 

პროექტებზე. მაგრამ, გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ ვიფიქრებთ შედარებით 

მიწიერ პრობლემებზე, რომ არ დავაზიანოთ ჩვენი ლამაზი პლანეტა.  

აღსანიშნავია, რომ მეცნიერებმა კარლსრუეს ტექნოლოგიური ინსტიტუტიდან უკვე 

მიიღეს ხელოვნური საწვავი ნახშირორჯანგიდან [3]. ამასთან ერთად, ისევე როგორც 

წყალბადის შემთხვევაში, ამ ტექნოლოგიებს ხმარობენ როგორც ენერგიის შენახვის  

საშუალებას. იმავდროულად, პროგრამით CCUS (Carbon Capture, Utilization and 

Storage) დაგეგმილია მათი გამოყენება ჰაერიდან ნახშირორჟანგის აბსორბირების და 

დათბუნების ეფექტის შემცირებისათვის.  

ამასთან ერთად, სამწუხაროდ არავინ ამბობს,  რომ თუკი ასეთი შებრუნებული 

პროცესები ხორციელდება წვის პროცესის ტემპერატურასთან შედარებით დაბალ 

ტემპერატურაზე, შესაძლებელი ხდება ენერგიის უსასრულო წარმოება 

ატმოსფერული ჰაერის, მიწის ან წყლის თბური ენერგიის ხარჯზე. ამისათვის არ 

უნდა მოხდეს სტაციონალური დანადგარებიდან მიღებული თბილი წვის 



პროდუქტების ემისია გარემოში და უნდა მოხდეს მათი გადამუშავება საწვავად 

სპეციალურ  პირობებში. ასეთი პირობების შემუშავება არ წარმოადგენს პრობლემას 

თერმოდინამიკის სპეციალისტებისათვის  და შეგვიძლია განვიხილოთ დამატებით.   

მოდით, მეტი ვიფიქროთ და გვჯეროდეს, რომ წვის პროდუქტებიდან საწვავის 

მიღების რეაქციები (ასევე სხვა ტიპის ურთიერთასაწინააღმდეგო პროცესების 

მონაცვლეობა) შესაძლებელს ხდის, დედამიწის თბური ბალანსის დარღვევის გარეშე, 

უსასრულოდ ვაწარმოოთ სასარგებლო ენერგია (მექანიკური ენერგია, დენი) გარემოს 

სითბოს ცირკულაციის ხარჯზე ისე, როგორც ეს ბუნებაში ხდება. 

ლიტერატურა: 

1. A. Aptsiauri. Non-equilibrium thermodynamics. A Monograph (Rus), ISBN 978-3-659-

17188-8 Lambert Academic Publishing, Saarbrucen, 2012, 285 p. 
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სითბოს ისეთი უტილიზატორების რეალური არსებობა, როგორიც არის მცენარეები, 

ცხადყოფს, რომ არ არსებობს გარდაუვალი აუცილებლობა ენერგიის შეუქცევადი 

დანაკარგებისa და შესაძლებელია ისეთი პროცესების განხორციელება, რომელთა 
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საინტერესოა წყლის ელექტროლიზის და ნახშირორჟანგისგან საწვავის მიღების 

ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც ძირითადად განხორციელდება მიმდებარე 

სივრცის ენერგიის გამოყენებით, ისევე როგორც ეს ხდება მცენარეებში. ასევე ძალიან 

საინტერესოა იმავე პრინციპით დაბალ ტემპერატურაზე ჰელიუმის დაშლის 

შესაძლებლობის შესწავლა. 


