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“అధిక పీడనం ఉనన పర్ ంతం న ండి చాలా తకుువ పీడన పర్ ంతానికి ఒక 
వ్యువు స్థి రోషో్క వ్యకోచం చ ందనిప్ుుడు జరిగే ఉష్ణో గరత మ్ార్పు యొకు 
సంఘటనన  జౌల్-థామ్సన్ ప్రభావం (Joule-Thomson Effect) అంటార్ప”. 
 

❖ జౌల్-థామ్సన్ ప్రభావ్నిన వ్యువుల స్థి రోషో్క వ్యకోచం (adiabatic expansion) అని 
కూడా అంటార్ప.  

❖ ఒక వ్యువున  ఎకుువ పీడనమ్ునన పర్ ంతం న ంచి చాలా తకుువ పీడనమ్ునన 
పర్ ంతానికి వ్యకోచించేటటలు  చేస్తే  వ్యువు చలు గ్ అవుత ందననవిష్యం జౌల్-థామ్సన్ 
లు కన కుున్ానర్ప.  

❖ వ్యువున  స మ్ార్ప 200 అటాాస్థుయర్ు పీడన్ానిన ఉప్యోగించి సంపీడప్ర్చి ఒక 
చినన ర్ంధ్రం దాార్ సాలుపీడనం ఉనన పర్ ంతంలోకి ప్రసరించేటలు  చేస్తే  వ్యువు 
వ్యకోచం చ ందటం తోప్టల దాని ఉష్ణో గరత కూడా తగుు త ంది.  

❖ చలు గ్ అవాడానికి క్ర్ణం వ్యువు క ంత శకేిని పణ గొటలు కోవడమే.  
❖ హెచ ుపీడనంలో అణువులు దగు ర్గ్ ఉండడం వలు  వ్టి మ్ధ్య ఆకర్షణ బలాలు 

ఉంటాయి. 
❖  వ్యువు వ్యకోచం చ ందినప్ుడు అణువుల మ్ధ్య దూర్ం పెర్గ్లి. దానికి అణువుల 

మ్ధ్య ఉనన ఆకర్షణ బలాలన  అతికరమం చాలి.  

జౌల్-థామ్సన్ ప్రభావం 
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❖ దీనికి క ంత ప్ని జర్గవలస్థ ఉంటలంది. ఈ ప్నికి క్వ్లిసన శకేి వ్యువు గతిజశకేి 
(Kinetic energy) న ంచే ర్వ్లి.  

❖ గతిజశకేి ఉష్ణో గరతకు అన లోమ్ాన ప్తంలో ఉంటలంది.  
❖ క్బటిు  వ్యువు గతిజశకిే ని నష్ు పణ యినప్ుుడు దాని ఉష్ణో గరత తగుు త ంది. దీనిన జౌల్-

థామ్సన్ ప్రభావంఅంటార్ప. 
❖ జౌల్-థామ్సన్ ప్రభావంన  ఆదర్శ వ్యువులు ప్రదరిశంచవు. 
❖ తకుువ ఉష్ణో గరతల వదద  జౌల్-థామ్సన్ ప్రభావం ఎకుువ. 
❖ ఈ ప్రకిరయలో వయవసి యొకు ఎంథాలిు స్థి ర్ంగ్ ఉంటలంది. 

  
ఈ ఫలితం లో ఉష్ణో గరత తగుు దలన  కింది సమీకర్ణం త లుప్ుత ంది  
 
  

T1 - T2  = 0.276   
273

𝑇
   (P1-P2) 

 

 
P1, T1 లు పర్ ర్ంభ్ పీడన ఉష్ణో గరతలు. P2, T2 లు వ్యకోచం చ ందిన తర్పవ్త పీడన 
ఉష్ణో గరతలు.  దీనినబటిు  పీడన్ాలలోని భేదం ఎంత ఎకుువ ఉంటే ఉష్ణో గరతలోు  తగుు దల అంత 
ఎకుువగ్ ఉంటలందని వెలు డవుత ంది.  అంతేగ్క ఈ ప్రకిరయ ఎంత ఎకుువ ఉష్ణో గరత (T1) 
వదద  జరిగితే అంతిమ్ ఉష్ణో గరత (T2) అంత తకుువగ్ ఉంటలంది.   
 

2 

1 
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❖  స్థి రోషో్క స్థి తిలో వ్యువు వ్యకోచం చ ందినప్ుుడు ఉష్ణో గరతలోని మ్ార్పున  
క లవడానిక ిజౌల్ మ్రియు థామ్సన్ ఉప్యోగించిన ప్రికర్ం కిరంద చూపథన విధ్ంగ్ 
చితరంలో కరమ్ప్దధ తిలో వివరించబడింది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ఒక న్ాళికలో సచిధ్ర ప్ు గ్ (porous plug) Q అమ్రిు ఉంటలంది.  
❖ న్ాళికన  A, B అన  ర ండు భాగ్లుగ్ ప్ు గ్ విభ్జిస ే ంది.   
❖ ఈ భాగ్లలో వ్యువు వేర్ప వేర్ప పీడన్ాల తో లోబడి ఉంటలంది. ప్ు గ్ యొకు ఎడమ్ 

వెైప్ు పీడనం P1 మ్రియు కుడి వెైప్ు పీడనం P2 గ్ ఉంటలంది. P1>P2 అన కుందాం.  
❖ ఈ ప్రికర్ంలోని భాగ్లన్నన ఉషో్ బంధ్క దరవ్యలతో (insulated material) నిరిాతమ ై 

ఉంటాయి.  

జౌల్-థామ్సన్ ప్రయోగం  (Joule-Thomson experiment) 

V1 V2 

P2 P1 

Insulated Chamber 

A B 

Q 

Joule-Thomson experiment (expansion of a real gas through a porous plug) 



6 | P a g e  
Content prepared by: Winnie Teja D., Lecturer in Chemistry, GDC(W), Kadapa.                                                                                    

❖ ఈ క్ర్ణంగ్ ప్రకిరయలు స్థి రోషో్క ప్దధ తిలో జర్పగుతాయి.  ఉషో్ర్శి ప్రికర్ం లోకి వెళ్ు ద . 
ప్రికర్ం న ంచి బహిర్ుతం క్ద .  

❖ పీడనం స్థి ర్ంగ్ ఉండే విధ్ంగ్ చేస్థ, V1 ఘనప్రిమ్ాణం వ్యువున  సచిధ్ర ప్ు గ్ దాార్ 
ఎకుువ పీడనం (P1) న ంచి తకుువ పీడనం (P2) ఉనన భాగంలోకి ప్ంప్ుతార్ప.  

❖ ఈ ప్రకిరయన  అతి న్ెమ్ాదిగ్ జరిపథస్్ే ర్ప.  
❖ ఈ ప్రకిరయలో వ్యువు పెైన జరిపథన ప్ని P1V1 అవుత ంది.  
❖ తకుువ పీడనం ఉనన భాగంలోకి ప్ంపథన వ్యువు స్థి ర్ పీడన్ానికి (P2 కి) వయతిరేకంగ్ 

వ్యకోచం చ ంద త ంది.  
❖ ఘనప్రిమ్ాణం V1 న ంచి V2 గ్ ఉంటలంది.  
❖ ఈ ప్రకిరయలో వ్యువు జరిపథన ప్ని -P2V2 అవుత ంది.  
ఈ మొతేం ప్రకిరయలో వ్యువు జరిపథన నికర్మ ైన ప్ని W. 

  

                 W= P2V2-P1V1   అవుత ంది 
ఈ ప్రకిరయలో Q=0 గ్ ఉంటలంది. క్ర్ణం ఉషో్ బంధ్క ప్రకిరయ. 
ప్రధ్మ్ నియమ్ం ప్రక్ర్ం, 

ΔE = Q-W 
                                       ⸫    ΔE = -W 
                                                      ΔE = - (P2V2-P1V1) 
                             లేదా   E2-E1= - (P2V2-P1V1) 
                                     E2+ P2V2 = E1+ P1V1 

                                                                         H2 = H1 
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                                            ΔH = 0 
 

ఈ ప్రకిరయలో ఎంథాలిు స్థి ర్ంగ్ ఉంటలంది. వ్యువు ప్ని జరిపథంది క్బటిు  ఉష్ణో గరత 
తగుు త ంది. స్థి రోషో్క ప్రిస్థి త లలో వ్యువు వ్యకోచం చ ంది చలు బడటానిన జౌల్-
థామ్సన్ ప్రభావం అంటార్ప.  

 

 

 

 

 
ఈ వ్యకోచంలో వ్యువు ఉష్ణో గరతలోు  తగుు దల, తొలి ఉష్ణో గరత మీద మ్రియు పీడనం 
మీద ఆధార్ప్డి ఉంటలంది.  

 
                న  జౌల్ -థామ్సన్ గుణకం అంటార్ప. దీనిన μJT గ్ ర్స్్ే ర్ప. 
 
ఈ ప్రకిరయలో P2 < P1 క్బటిు  ∂p విలువ ఋణాతాకం గ్ ఉంటలంది. T ల తగుు దల 
క్ర్ణంగ్ ∂T విలువ కూడా ఋణాతాకం గ్ ఉంటలంది.  

    క్బటిు   

      μJT =      𝜕𝑇

𝜕𝑃
         విలువ ధ్న్ాతాకం గ్ ఉంటలంది.  

 
i. μJT > 0 అయితే వ్యువు స్థి రోషో్క ప్రకిరయలో చలు బడుత ంది. 

ii. μJT < 0 అయితే వ్యువు స్థి రోషో్క ప్రకిరయలో వెచుబడుత ంది. 

జౌల్-థామ్సన్ గుణకం (Joule Thomson Coefficient) 

𝜕𝑇

𝜕𝑃
 

 
H 

  
H 
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iii. μJT = 0 అయితే వ్యువు స్థి రోషో్క ప్రకిరయలో వెచుబడద , చలు బడద . 
 

 

 

μJT విలువ స న్ాన గ్ మ్ారే ఉష్ణో గరతన  “విలోమ్ ఉష్ణో గరత (Ti)” (inversion 

temperature) అంటార్ప. స్్ధార్ణ ఉష్ణో గరతల దగు ర్ H2, He మనహా మగిలిన 

వ్యువులు జౌల్ -థామ్సన్ వ్యకోచంలో చలు బడతాయి (μJT = + విలువ). ఈ విలోమ్ 

ఉష్ణో గరతన    2𝑎

𝑅𝑏
  గ్ ర్స్్ే ర్ప. (a,b లు వ్ండర్ వ్ల్ స్థి ర్ంక్లు). 

 

జౌల్-థామ్సన్ ఫలితం యొకు అన వరే్నం 
❖ లిండ ేప్దద తిలో జౌల్-థామ్సన్ ప్రభావ్నిన పర్ మ్ాణిక ప్రకిరయగ్ తీస కుంటార్ప. 

❖ ఈ ప్రకిరయన  పెటరర క మకల్ ప్రిశరమ్లో ఎకుువగ్ ఉప్యోగిస్్ే ర్ప.  

❖ ఇకుడ వ్యువులన  దరవీకరించడానికి శీతలీకర్ణ ప్రభావ్నిన ఉప్యోగిస్్ే ర్ప. 

❖ లిండే (Linde) ఈ సూతరా నిన ఉప్యోగించి గ్లిని దరవీకరించాడు.  

❖ దీనికి క్వలస్థన ప్రికర్నిన ఈ కిరంది ప్టంలో చూడవచ ు.  

❖ ధ్ూళి కణాలు CO2 ల న ంచి వేర్ప చేస్థన గ్లిని సంపీడకం (compressor)లోకి 
ప్ంపథంచి దానికి 200 అటాాస్థియర్ ల పీడన్ానిన కలిగిస్్ే ర్ప.  

విలోమ్ ఉష్ణో గరత (Ti) (Inversion Temperature) 
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❖ ఈ సంపీడకంలో ఉతుననమ్యియయ వేడిని తొలగించడానికి గ్లిని శీతలీకర్ణ భాగం 
(cooler B) లోకి ప్ంపథస్్ే ర్ప.  

 

లిండే ద్రవీకరణ సాధనిం 

 

❖ దానిలో చలు టి న్నర్ప ప్రవహిసూే  ఉంటలంది. కూలర్ న ంచి గ్లి క నిన వందల మీటర్ు 
పొ డవు ఉండి మ లికలు తిరిగిన (spiral) గొటు ంలో ప్రయాణం చేస్థ చివర్న నన వ్లుా 

E 
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న ంచి బయటకి అలుపీడనం ఉనన ప్రదేశం లోకి ప్రవేశిస ే ంది. ఈ ప్రసర్ణలో జౌల్-
థామ్సన్ ఫలితాన స్్ర్ం గ్లి చలు గ్ అవుత ంది.  

❖ ఈ చలు గ్ అయిన గ్లి తిరిగి E లోకి ప్రసరిస ే ంది.  
❖ ఈ విధ్ంగ్ లోనికి వచేు గ్లిని (వ్యకోచానికి మ్ుంద ) చలు బర్పస ే ంది.  
❖ E న ంచి గ్లిని తిరిగి సంపీడకం లోకి ప్ంపథంచి మ్ళ్ళీ వ్యకోచింప్జేస్్ే ర్ప.  
❖ ఇలా చాలాస్్ర్పు  ఈ విధ్ంగ్ చలు గ్ అయిన తర్ాత వ్యకోచం చ ందగ్న్ే గ్లి దరవీభ్వించి 

కిందన నన దివ్ర్ ప్తర (Dewar flask) లో చేర్పకుంటలంది.  
 
ఒక వయవసిలోకి ఉషో్ం బయట న ంచి ప్రవేశించడం గ్న్న, ఆ వయవసి న ంచి ఉషో్ం బయటికి 
పణ వడానికి వీలులేని ప్రిస్థి త లోు  ఏర్ుటల చేస్థనప్ుుడు ఆ వయవసిలో జరిగే ప్రకిరయలన  
స్థి రోషో్క ప్రకిరయలు (adiabatic processes) అంటార్ప.  

 
ప్తరగోడలు ఉషో్ బంధ్క (insulator) ప్దారి్ంతో చేస్థనవెైతే స్థి రోషో్క ప్రకిరయలు 
స్్ధ్యమ్వుతాయి. క్న్న సంప్ూరో్ ఉషో్ బంధ్క ప్దార్ి లు (perfect insulating materials) 
దొ ర్కవు. స్్ధార్ణంగ్ చర్య అతి వేగంగ్ జరిగితే స్థి రోషో్క చర్య జరిగిందని భావించవచ ు. 
ఎంద కంటే అతి వేగ చర్యలలో ఉషో్ వినిమ్యానికి (heat exchange) వయవధి ఉండద .  
 
స్థి రోషో్క ప్రిస్థి త లలో వ్యువు వ్యకోచించినప్ుుడు దానితో ప్నిచేయిస్తే  వ్యువు చలు గ్ 
అవుత ంది. దీనికి క్ర్ణం, ప్ని చేయడానికి క్వలస్థన శకేి బయట న ంచి ర్లేద  క్వున 
ఇది వ్యు అణువుల గతిజశకిే న ంచే లభ్యం క్వ్లి. ఈ విధ్ంగ్ వ్యువు ప్ని చేయడంలో 
క ంత గతిజశకేి వినియోగం అయితే అప్ుుడు ఆ వ్యువు యొకు ఉష్ణో గరత తగుు త ంది. 
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