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Results of video recording of the action of reactive forces on the heating surface  
in the process of liquid boiling. 
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Annotation.The object of research Is, in  general the mechanism of the liquid boiling process and, more 
specifically, the reactive force, generated by boiling in  large volumeliquid, and acting on the heating surface. 

An experimental method is used in the present study, for which a specially developed and prepared laboratory-

experimental institution, a compiled methodology for conducting measurements and processing of half-results.The 

boiling process of water took place on a plate with one a conductive surface on which the induced reactive force forced 

the heating surface to move in the direction opposite to boiling. 

According to the authors, the reactive force arising during boiling of a liquid and acting directly on the heating 

surface was discovered for the first time.It is expected that an in-depth study of this phenomenon will create a good 

opportunity for the technical implementation of new types of thermal drive mechanisms. 
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მრეწველობის სხვა დარგები. სითხის დუღილის 

და ორთქლწარმოქმნის ტექნოლოგიური 

პროცესების განხორციელება დაკავშირებულია 

მნიშვნელოვანი რაოდენობის ენერგიის 

ხარჯვასთან (სათბობი, ელექტროენერგია) და 

აქედან გამომდინარე დუღილის, როგორც 

ფიზიკური მოვლენის სრულფასოვან შესწავლას 

დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება. 

საკმარისია ითქვას, რომ დუღილის პროცესების 

გამოყენებით მიმდინარე ტექნოლოგიური 

პროცესებით მიღებული პროდუქციის 

თვითღირებულებაში სწორედ გამოყენებულ 

სათბობზე გაწეულ დანახარჯს უკავია ერთერთი 

ძირითადი ადგილი. ამიტომაც ორთქლის 

მიმღებ საქვაბე დანადგარებში სათბობზე 

გაწეული დანახარჯების თუნდაც 1%-ით 

შემცირება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

ეფექტის მიღებას უზრუნველყოფს. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სავსებით 

ცხადია, რომ დუღილის, როგორც ფიზიკური 

მოვლენის რღმად შესწავლა და მისი 

მიმდინარეობის კანონზომიერებათა ცოდნა, 

ფრიად მნიშვნელოვანია როგორც პრაქტიკული, 

ასევე თეორიული თვალსაზრისით. 

სწორედ ამით არის განპირობებული ის 

ფაქტი, რომ თუ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში 

სითხის დუღილის პროცესის კვლევას 

ეძღვნებოდა ყოველწლიურად 300-400 

სამეცნიერო ნაშრომი (მსოფლიოს მასშტაბით), 

80-იან წლებში ამ ციფრმა 800-ს მიაღწია, ხოლო 

თანამედროვე პირობებში, სამეცნიერო 

პუბლიკაციებისა და ინტერნეტში მოთავსებული 

ინფორმაციის გათვალისწინებით, წელიწადში 

1000-ზე მეტია. 

დუღილის პროცესებს თითქმის 

ყოველწლიურად ეძღვნება მსხვილი სამეცნიერო 

კონფერენციები დ სიმპოზიუმები, როგორც 

ცალკეული ქვეყნების, ასევე მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით. 

სამწუხაროდ, მიუხედავად ცალკეული 

ამოცანების გადაწყვეტისას მიღწეული 

სერიოზული მეცნიერული შედეგებისა, 

სითხეების დუღილის პროცესში თბოგადაცემის 

პრობლემა ჯერ კიდევ სრულად არ არის 

გადაწყვეტილი. ეს უმთავრესად ეხება ისეთ 

დანადგარებში მიმდინარე დუღილის 

პროცესებს, რომლებიც განსაკუთრებულ 

პირობებში მუშაობენ. კერძოდ: მკაცრი 

მოთხოვნები მუშაობის რეჟიმის 

სტაბილურობაზე, დედამიწის გრავიტაციული 

ველიდან განსხვავებული პირობები, 

კონსტრუქციის მასალატევადობაზე მკაცრი 

ზედა ზღვრის არსებობა, პროცესის სრული 

ავტომატიზაციის მოთხოვნილება და ა.შ. 

სამუშაოს მიზანი. წინამდებარე ნაშრომი 

ეხება ავტორების მიერ მიკვლეულ და ჯერ 

კიდევ ფაქტიურად სრულიად შეუსწავლელ 

მოვლენას, რომელიც თან ახლავს დუღილის 

პროცესს. ამასთან, ჩვენი აზრით, მისი 

გამოკვლევა უთუოდ დიდ წვლილს შეიტანს 

დუღილის, როგორც ფიზიკური მოვლენის 

სრულყოფილი თეორიული შესწავლის 

მნიშვნელოვან საქმეში. 

ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომში [1]  

აღწერილი გვაქვს წყლის აორთქლება 

კონდენსაციის ურთიერთშენაცვლებითი 

პროცესებით მომუშავე წყალსაქაჩი ტუმბოს 

კვლევის პროცესი. ამ კვლევისას გადაღებული 

ვიდეოფირის ორი ფრაგმენტი ქვემოთ არის 

წარმოდგენილი.  

 

 
 

სურ. 1. აორთქლება კონდენსაციის 

ურთიერთმონაცვლე პროცესებით მომუშავე 

რეზინის დიაფრაგმიანი ტუმბოს ხედი მუშა 

სხეულის კონდენსაციის ბოლოს. 

 

 
 

სურ.  2. აორთქლება კონდენსაციის 

ურთიერთმონაცვლე პროცესებით მომუშავე 

რეზინის დიაფრაგმიანი ტუმბოს ხედი მუშა 

სხეულის აორთქლების ბოლოს. 

 

ზემოთ მოყვანილი კვლების წარმოებისას 

დაგვაინტერესა, ხომ არ ჰქონდა ადგილი რაიმე 

მექანიკურ ზემოქმედებას მადუღარ ზედაპირზე, 

როდესაც მასზე წარმოიქმნება და წყდება 

ორთქლის ბუშტი. ეს ინტერესი გაპირობებული 

იყო აგრეთვე იმ გარემოებით, რომ ვიცნობდით 

ჩვენი კოლეგას, პროფესორ ირაკლი შეყრილაძის 

ნაშრომებს [2, 3], რომლებშიც ავტორი ამტკიცებს 



ეგრეთწოდებული „მზარდი ბუშტის ტუმბოს 

ეფექტი“-ს არსებობას დიდ მოცულობაში სითხის 

დუღილის ბუშტოვანი რეჟიმის პირობებში. 

მიღებული შედეგები. ზემოხსენებული 

ინტერესის დასაკმაყოფილებლად ჩვენ დიდ 

მოცულობაში დუღილის პროცესების სულ სხვა 

მიზნებით შესასწავლი ექსპერიმენტული 

დანადგარი ნაჩქარევად და შეძლებისდაგვარად 

გადავაკეთეთ დაახლოებით ნახ. 1-ზე 

წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად.  

სპეციალურად  დავამზადეთ მადუღარი 

ელემენტი, რომელიც წარმოადგენდა 

თბოსაიზოლაციო ფირფიტის ერთ ზედაპირზე 

დაწებებულ ლითონის ზიგზაგისმაგვარ 

ელექტროგამახურებელს. მადუღარ ელემენტზე 

ელექტროდენის მიყვანა განვახორციელეთ 

დრეკადი ელექტროდებით (ნახ. 1). 

 

 
 

ნახ. 1. ექსპერიმენტული დანადგარის 

პრინციპული სქემა 

1. ზიგზაგისმაგვარი გამაცხელებელი.  

2. თბოიზოლაციური ფირფიტა. 

3. საცქერი ფანჯრის მდებარეობა.  

4. ფირფიტის გადაადგილების მიმართულება. 

5. დრეკადი დენმიმყვანები. 

 

დამატებითი გამახურებლის (სქემაზე 

ნაჩვენებიარ არის) მეშვეობით ჭურჭელში 

არსებულ წყალს ვაცხელებდით დუღილის 

ტემპერატურამდე. შემდეგ ზიგზაგისმაგვარ 

გამახურებელში ვატარებდით სხვადასხვა 

სიდიდის ელექტროდენს. ვინაიდან წყალს უკვე 

გააჩნდა დუღილის ტემპერატურა, დენის 

ჩართვისთანავე ფირფიტის ელექტროგამახურებ-

ლიან ზედაპირზე იწყებოდა დუღილი და 

ერთდროულად ხდებოდა ფირფიტის მარცხნივ 

გადაადგილება. გამახურებელში გამოყოფილი 

ხვედრითი თბური ნაკადის ზრდა იწვევდა 

ფირფიტის  გადაადგილების სიჩქარისა და 

მანძილის ზრდას, რაც კარგად ჩანს ქვემოთ 

მოყვანილ კადრებში რომლებიც ამოჭრილია 

შესაბამისი ვიდეოფილმიდან.  

 

 

 
 

სურ. 3. ხურების ზედაპირის თავდაპირველი 

ვერტიკალური მდებარეობა (ზედა) და გადახრა   

დაახლოებით 800 000 [
[ვტ]

მ2
]-ის ტოლი ხვედრითი 

თბური ნაკადის ჩართვისთანავე (ქვედა). 

 

 

 

 
 

სურ. 4. ხურების ზედაპირის თავდაპირველი 

ვერტიკალური მდებარეობა (ზედა) და გადახრა   

დაახლოებით 200 000 [
[ვტ]

მ2
]-ის ტოლი ხვედრითი 

თბური ნაკადის ჩართვისთანავე (ქვედა). 

 



დასკვნები: დასასრულ,  დასკვნის სახით 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუცილებლად საჭიროა 

სპეციალურად დამუშავდეს და განხორციელდეს 

ექსპერიმენტული დანადგარი, რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს უკვე რაოდენობრივად 

ზუსტად იქნას გამოკვლეული 

დამოკიდებულება დუღილისას განვითარებულ 

ხვედრით თბურ ნაკადსა და გამახურებელი 

ელემენტზე მოქმედი, ამ უკანასკნელის 

გადაადგილების გამომწვევი ძალის სიდიდეს 

შორის.  

ვიმედოვნებთ რომ ამ მოვლენის 

სერიოზული შესწავლა ჯეროვან წვლილს 

შეიტანს ზოგადად დუღილის მექანიზმისა და 

დუღილისას განხორციელებული თბოგაცემის 

პროცესის შემდგომი შესწავლისა და 

დაზუსტების საქმეში.  
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