บทที่ 7
สมบัติแมเหล็กของสารประกอบเชิงซอนโลหะแทรนซิชัน
(Magnetic properties of transition metal complexes)

สมบัติแมเหล็กของสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันทําใหเราทราบเกี่ยวกับ
โครงสรางของสารนั้น เชน การจัดเรียงอิเล็กตรอนเปนแบบสปนสูงหรือสปนต่ํา จํานวน
อิเล็กตรอนเดี่ยว เปนตน สมบัติแมเหล็กที่เกี่ยวของกับสารประกอบเชิงซอน เชน พาราแมกเนติก
ไดอะแมกเนติก
พาราแมกเนติก สารที่มีคุณสมบัตินี้จะตองมีอิเล็กตรอนเดี่ยว เมื่อนําสารนี้ไปวางใน
สนามแมเหล็กจะถูกดึงดูด (attract) เขาไปในสนามแมเหล็กดวยแรงที่แปรผันโดยตรงกับผลคูณ
ความแรงของสนามแมเหล็กและสนามเกรเดียนต (field gradient) อิเล็กตรอนเดี่ยวแตละตัวจะ
ทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็ก (magnetic moment : ) หรือ โมเมนตเชิงพาราแมกเนติก
(paramagnetic moment) โดยไมจําเปนตองไดรับอิทธิพลของสนามแมเหล็กจากภายนอก
ไดอะแมกเนติก สารที่มีสมบัตินี้จะตองไมมีอิเล็กตรอนเดี่ยว (อิเล็กตรอนจับคูหมดทุก
ออรบทิ ลั ) เมือ่ นําสารนีไ้ ปวางในสนามแมเหล็กจะถูกผลักทําใหการโคจรของอิเล็กตรอนบิดเบีย้ วไป
จากแรงผลักนี้ทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็กเล็กนอย ทิศทางการเกิดโมเมนตแมเหล็กจะเกิดตรงกัน
ขามกับทิศทางของสนามแมเหล็ก สารทีม่ สี มบัตนิ ถี้ า ไมมสี นามแมเหล็กจากภายนอกจะไมสามารถ
เกิดโมเมนตแมเหล็กไดเลย
นอกจากสมบัติแมเหล็กที่เปนพาราแมกเนติก ไดอะแมกเนติกแลวยังมีสมบัตแิ มเหล็ก
อีก 2 อยางที่จะกลาวภายหลังคือ สมบัติเฟรโรแมกเนติก และแอนติเฟรโรแมกเนติก

ที่มาของโมเมนตเชิงพาราแมกเนติก (origin of paramagnetic moment)
โมเมนตเชิงพาราแมกเนติก คือ โมเมนตที่เกิดจากสารที่มีคุณสมบัติพาราแมกเนติก
หรือเรียกวาโมเมนตแมเหล็ก โมเมนตนี้เกิดจากพฤติกรรมของอิเล็กตรอน 2 อยางคือ
กรณีที่ 1 อิเล็กตรอนถือวาเปนทรงกลมขนาดเล็กมีประจุไฟฟาลบ หมุนรอบแกนของ
ตัวมันเอง ทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็กที่เรียกวา โมเมนตเชิงสปน (spin moment : S)
กรณีที่ 2 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็กเชนกัน เรียกวา
โมเมนตเชิงออรบิทัล (orbital moment : L)
โมเมนตแมเหล็กของอะตอมหรือไอออนหรือโมเลกุลหาไดจากผลรวมของโมเมนต
เชิงสปนและโมเมนตเชิงออรบทิ ลั เราสามารถแสดงคาโมเมนตแมเหล็กในหนวยของโบรแมกเนตอน
(Bohr magnetons : B.M.)
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1 B.M. = e h / 4 mc
กําหนดให e
h
m
c

คือ ประจุของอิเล็กตรอน
คือ คาคงที่ของพลังค
คือ มวลของอิเล็กตรอน
คือ ความเร็วของแสง

โมเมนตแมเหล็กที่เกิดจากโมเมนตเชิงสปน (s) เพียงอยางเดียว เชน ในอะตอมหรือ
ไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว เราสามารถหาคาโมเมนตแมเหล็กไดจากสูตร
S (B.M.)

=

g S(S  1)

กําหนดให S

คือ ผลรวมของเลขควอนตัมสปน (spin quantum number)
ของอิเล็กตรอน
g คือ อัตราสวนไกโรแมกเนติก (gyromagnetic ratio) คํานวณ
ไดจากอัตราสวนของ โมเมนตแมเหล็กกับคาโมเมนตเชิงมุม
มีคาประมาณ 2.00023 ( 2.00) สําหรับอิเล็กตรอนอิสระ
ถามีอิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัวหาคา S ไดดังนี้
S (B.M.)
S

=
=
=

2 1/2(1/2  1)
3
1.73 B.M.

อะตอมหรือไอออนหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว เชน Cu2 ClO2 มีคา
โมเมนตแมเหล็กเทากับ 1.73 B.M. คานี้คิดแตโมเมนตเชิงสปนอยางเดียว
กรณีทมี่ อี เิ ล็กตรอนเดีย่ วในอะตอมหรือไอออนหรือโมเลกุลมากกวา 1 ตัว คา S จะหาได
ดังนี้ ตัวอยาง เชน Mn 2 (สปนสูง) มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว
S

=
=

s1 + s2 + s3 + s4 + s5
1/2+1/2+1/2+1/2+1/2 = (5) (1/2) = 5/2

สําหรับ Gd 3  (gadolinium (III) ion) มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 7 ตัว
S
=
7 (1/2) = 7/2
หรืออาจกลาวไดวา S = n/2 (n คือ จํานวนอิเล็กตรอนเดีย่ ว) ดังนัน้ คาโมเมนตเชิงสปน
หาไดจากสูตร
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S (B.M.)

=

2 S(S  1)

หรือ S (B.M.)

=

n(n  2)

การหาคาโมเมนตเชิงสปนของ Mn 2 (สปนสูง) ซึ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว ไดดังนี้
S (B.M.)

=
S(S  1)
=
5.92 B.M.
คาโมเมนตแมเหล็กของ Mn 2 (สปนสูง) = 5.92 B.M.
การคํานวณหาคาโมเมนตแมเหล็กจากโมเมนตเชิงสปนอยางเดียวอาจเรียกวา เฉพาะ
สปน (spin-only) ตารางที่ 7.1 แสดงคาโมเมนตแมเหล็กที่คิดเฉพาะโมเมนตเชิงสปนอยางเดียว
ตารางที่ 7.1 แสดงคาโมเมนตเชิงสปนของอิเล็กตรอนเดี่ยวจํานวนตางๆ
จํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยว
1
2
3
4
5
6
7

S
1/2
1
3/2
2
5/2
3
7/2

s (B.M.)
1.73
2.83
3.87
4.90
5.92
6.93
7.93

ที่มา : (Cotton & Wilkinson, 1972 : 538)
ถาเราทราบจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของอะตอมหรือไอออนหรือโมเลกุล เราสามารถ
คํานวณหาโมเมนตแมเหล็กของอะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนเหลานั้นได ในทางตรงกันขามถา
เราทราบคาโมเมนตแมเหล็กเราก็สามารถบอกไดวาสารนั้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบสปนสูง
หรือสปนต่ําได เชน
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ตัวอยาง 7.1 ที่อุณหภูมิหอง  Cr (en)3  Br2 มีคาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลอง 4.75 B.M.
สารประกอบนี้เปนสารประกอบสปนสูงหรือสปนต่ํา (คิดเฉพาะโมเมนตเชิงสปน
อยางเดียว)
 Cr (en)3  Br2 เปนสารประกอบทรงแปดหนา
วิธีทาํ
Cr 2 มีอิเล็กตรอนใน d-ออรบิทัล 4 ตัว
สารประกอบสปนสูงมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 ตัว
สารประกอบสปนต่ํามีอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัว
2 S(S  1)
S =
สารประกอบสปนสูง S
S
สารประกอบสปนต่ํา S
S

=

2 4/2(4/2  1)

=
=
=
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4.90 B.M.
2 2/2(2/2  1)

=
=

8
2.83 B.M.

คา S ของสารประกอบสปนสูง มีคาใกลเคียงกับคาโมเมนตแมเหล็กที่ไดจากการ
ทดลองแสดงวา  Cr (en)3  Br2 เปนสารประกอบสปนสูง
สําหรับไอออน Mn 2 (d5) Fe3  (d5) และ Gd 3  (f7) และไอออนอื่นๆ ที่มี
เทอมสัญลักษณที่สถานะพื้น คือ S พบวาโมเมนตแมเหล็ก มีคาใกลเคียงกับคาที่คํานวณไดโดยใช
สูตรที่คิดเฉพาะคาโมเมนตเชิงสปน อาจกลาวไดวาสารประกอบเหลานี้ไมมีโมเมนตเชิงออรบิทัล
เนื่องจากไอออนที่สถานะพื้นคือ S แสดงวา L = O (ไมมีโมเมนตัมเชิงมุม) ดังนั้นคาโมเมนต
แมเหล็กมีคาใกลเคียง คาโมเมนตเชิงสปน (S)
ไอออนที่สถานะพื้นมีเทอมสัญลักษณเปน D หรือ F จะมีโมเมนตัมเชิงมุม ดังนั้น
คาโมเมนตแมเหล็กหาจากโมเมนตเชิงออรบิทัลรวมกับโมเมนตเชิงสปน ซึ่งคํานวณไดจากสูตร
S+L

=

4S(S  1)  L(L  1)

กําหนดให L คือ ผลรวมของคาโมเมนตัมเชิงมุมของไอออน
ค าโมเมนตแ ม เหล็ กที่ คํานวณจากสูต รนี้เปนโมเมนตที่มาจากโมเมนตเชิงสปนและ
โมเมนตเชิงออรบิทัลเต็มที่ (100%) ไมมีสวนใดถูกระงับ (quench) ตารางที่ 7.2 แสดง
คาโมเมนตแมเหล็กตามทฤษฎี เปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการทดลองของไอออนบางชนิด
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ตารางที่ 7.2 แสดงคาโมเมนตแมเหล็กตามทฤษฎีและจากการทดลองของไอออนโลหะ
แทรนซิชันบางชนิด ในหนวย B.M.
ไอออน
V4 

เลขควอนตัมสถานะพื้น
S
L
1/2
2

S

S+L

2

1.73

3.00

 จากการ
ทดลอง
1.7-1.8

1.73

3.00

1.7-2.2

เทอมสัญลักษณ
ที่สถานะพื้น
D

Cu2

1/2

2

2

V3 
Ni2

1

3

3

2.83

4.47

2.6-2.8

1

3

3

2.83

4.47

2.8-4.0

Cr 3 

3/2

3

4

3.87

5.20

~3.8

Co2

3/2

3

4

F

3.87

5.20

4.1-5.2

Fe2

2

2

5

D

4.90

5.48

5.1-5.5

Co3 

2

2

5

4.90

5.48

~5.4

Mn 2 

5/2

0

6

5.92

5.92

~5.9

Fe3 

5/2

0

6

5.92

5.92

~5.9

D
F
F
F

D
S
S

ที่มา : (Cotton & Wilkinson, 1972 : 538)
จากตารางที่ 7.2 พบวาคาโมเมนตแมเหล็กที่ไดจากการทดลองสวนมากจะมีคามากกวา
คา S แตไมสูงเทาคา S+L นาจะมีสาเหตุมาจากสนามไฟฟาที่เกิดจากอะตอมหรือไอออน
หรือโมเลกุลทีล่ อ มรอบไอออนของโลหะและเกิดสนามผลึกไปจํากัด (restrict) การเคลือ่ นทีข่ อง
อิเล็กตรอนในออรบทิ ลั ตางๆ ดังนัน้ โมเมนตเชิงออรบทิ ลั จึงถูกระงับไวบางสวน มีผลทําใหคา โมเมนต
แมเหล็กจากการทดลองมีคานอยกวา S+L
กรณีของไอออนทีจ่ ดั เรียงอิเล็กตรอนแบบ d3 ( Cr 3  ) และ d8 ( Ni2 ) ในสารประกอบ
เชิงซอนทรงแปดหนา และไอออนที่จัด เรียงอิเล็กตรอนแบบ d7 ( Co2 ) ในสารประกอบ
เชิงซอนทรงสี่หนา การถูกระงับของโมเมนตเชิงออรบทัลของไอออนเหลานีท้ สี่ ถานะพืน้ ทําใหการ
เกิดโมเมนตแมเหล็กของไอออนควรจะเกิดจากโมเมนตเชิงสปนอยางเดียว แตคาโมเมนตแมเหล็ก
ที่ไดจากการทดลองมีคา ตางจากคาโมเมนตเชิงสปน สาเหตุนอี้ าจเกิดจากการคูค วบสปน-ออรบติ
(รายละเอียดจะกลาวในหัวขอตอไป)
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โมเมนตเชิงออรบิทัล
ไอออนอิสระ (ไมอยูใ นสนามแมเหล็ก) ออรบิทัล บางชนิดที่สภาวะนี้จะมีพลังงาน
เทากันหรือเรียกวา ออรบิทัลดีเ จนเนอเรซี จึงสามารถเกิดโมเมนตเชิงออรบิทัล ได ถาออรบิทัล
ดีเจนเนอเรซีหมดไป (ไมมีออรบิทัลใดมีพลังงานเทากันเลย) คาโมเมนตเชิงออรบิทัลมีคาเทากับ
ศูนย เรียกวา โมเมนตเชิงออรบิทัลถูกระงับ เมื่อไอออนของโลหะแทรนซิชันเกิดสารประกอบ
เชิงซอน (ไอออนถูกวางไวในสนามผลึก) และมีเทอมสัญลักษณที่สถานะพื้นคือ D หรือ F
ออรบิทัลดีเจนเนอเรซีของไอออนเหลานี้อาจหมดไป ดังนั้นโมเมนตเชิงออรบิทัลจะถูกระงับไว
บางครั้งการถูกระงับก็ระงับไดบางสวน (partially quench) การเกิดโมเมนตเชิงออรบทิ ลั จําเปนตอง
มีออรบทิ ลั ดีเจนเนอเรซีอยางนอย 2 ออรบทิ ลั ทีส่ ามารถเปลีย่ นไปมาซึง่ กันและกันได (interconvert)
เมื่อหมุนรอบแกนที่เหมาะสมของออรบิทัลที่มีรูปรางคลายกัน ตัวอยางเชน ออรบิทัล dxz และ dyz
ในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา ดังแสดงในภาพที่ 7.1 เมื่อหมุนรอบแกน z ไป 90
อิเล็กตรอนในออรบิทัล dxz สามารถเคลื่อนไปยังออรบิทัล dyz ได การเคลื่อนยายของอิเล็กตรอน
นีท้ าํ ใหเกิดโมเมนตเชิงออรบทิ ลั การเคลือ่ นยายของอิเล็กตรอนนีอ้ าจเคลือ่ นยายแบบตามเข็มนาฬิกา
หรือแบบทวนเข็มนาฬิกาจะมีพลังงานเทากันเมื่อไมมีสนามแมเหล็กภายนอกมารบกวน
z

ภาพที่ 7.1 แสดงการเคลื่อนยายอิเล็กตรอนของโลหะแทรนซิซันรอบแกน z
ของสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา
ที่มา : (Kettle 1969 : 130)
ใน t2g-ออรบิทัลนอกจากความสัมพันธของ dxz กับ dyz ดังกลาวมาแลวยังมีออรบิทัล
dxy กับ dxz มีความสัมพันธกันเมื่อหมุนรอบแกน x และ dxy กับ dyz มีความสัมพันธกันเมื่อหมุน
รอบแกน y
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กรณีของ eg-ออรบิทัลของสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา ออรบิทัล d x2 y2 และ
d z2 มีพลังงานเทากัน แตมีรูป รา งออรบิทัล ตางกันและไมสามารถเปลี่ยนไปมาซึ่งกันและกัน
เมื่อหมุนรอบแกนที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไมเกิดโมเมนตเชิงออรบิทัล
กรณีอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในเรื่องนี้คือ
กรณีที่ 1 ออรบทิ ลั dxy กับ ออรบทิ ลั d x2 y2 ในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา
เมื่อหมุนรอบแกน z ไป 45 สามารถเปลี่ยนไปมาซึ่งกันและกันได แตออรบิทัลทั้งสองไมมีสมบัติ
ออรบิทัลดีเจนเนอเรซี จึงไมสามารถทําใหเกิดโมเมนตเชิงออรบิทัลได แตในสภาวะไอออนอิสระ
ออรบิทัลทั้งสองนี้มีพลังงานเทากันจึงสามารถทําใหเกิดโมเมนตเชิงออรบิทัลได
กรณีที่ 2 อิเล็กตรอนในออรบิทัล dxz ไมจําเปนตองกระโดดถึง 90 เพื่อเคลื่อนยาย
ไปยังออรบิทัล dyz ทั้งนี้เพราะออรบิทัลทั้งสองซอนเหลื่อมกันบางสวน สําหรับออรบิทัล dxy กับ
dyz และออรบิทัล dxy กับ dxz ก็เชนกัน
กรณีที่ 3 เมื่อสารประกอบเชิงซอนเกิดการบิดเบี้ยวตามทฤษฎีของจาหน-เทลเลอร
(บทที่ 3) จะมีผลทําใหรูปรางโมเลกุลบิดเบี้ยวไปและระดับพลังงานของ dxy dyz และ dxz
มีคาตางกันเล็กนอย คาโมเมนตเชิงออรบิทัลถูกระงับไวบางสวน

ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอโมเมนตแมเหล็กของสารประกอบเชิงซอนของโลหะ
แทรนซิชัน
1. การคูควบสปน-ออรบิต ในสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันที่มีโมเมนต
เชิงสปนและโมเมนตเชิงออรบิทัล อยูรว มกัน อาจเกิดการคูควบตอกัน การคูควบนี้มีผ ลตอ
คาโมเมนตแมเหล็กที่วัด ไดจากการทดลองเชน การคูควบนี้ไประงับโมเมนตเชิงออรบิทัล หรือ
การคูควบนี้ทําใหคา โมเมนตแมเหล็กของสารบางชนิดมีแตโมเมนตเชิงสปน ดังนั้น คาโมเมนต
แมเหล็กจากการทดลองจึงมีคา อยูร ะหวาง S กับ S+L (ตารางที่ 7.2)
ในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนาทีม่ ไี อออนโลหะแทรนซิชนั แถวที่ 1 เปนอะตอม
กลางมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดอยูใน d-ออรบิทัล (เมื่อเปนไอออนอิสระ) เมื่อไอออนโลหะอยูใน
สนามผลึก d-ออรบิทัลจะแยกเปน t2g-ออรบิทัล และ eg-ออรบิทัล ดังกลาวมาแลวในตอนตนวา
eg-ออรบิทัล ไมสามารถเกิดการคูควบสปน-ออรบิต แต t2g-ออรบิทัล สามารถเกิดการคูควบ
สปน-ออรบิตไดเมื่อเปนสถานะพื้น ตัวอยางการเกิดการคูควบสปน-ออรบิต ของการจัดเรียง
อิเล็กตรอนแบบ d2
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การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ d2 เมื่ออยูในสนามผลึกมีเทอมสัญลักษณ ดังนี้ 1S
1

D

1

G

3

P

3

F เทอมสัญลักษณเหลานี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมซิงเกลต ไดแก 1S

1

D

และ 1G ไมสามารถเกิดการคูควบสปน-ออรบิตได อีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมทริปเลต ไดแก 3P
และ 3F สามารถเกิดการคูควบสปน-ออรบิตได (Housecroft & Sharpe, 2001 : 477)
ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
1

S

ซิงเกลต
1

G

3

P2

3

P

E

3

1

2

P1

D

d

3

P0

3

F4

ทริปเลต
3

F
3

F3

3

F2

การคูควบ
S-S

การคูควบ
L-L

การคูควบ
L-S

แผนภาพนี้เกิดการคูควบแบบสปน-ออรบิต (L-S) ของการจัดเรียงอิเล็กตรอน
แบบ d2 ซึ่งทําใหเกิดสถานะยอยๆ เชน 3P2 3P1 3P0 เปนตน และสถานะเหลานี้มีพลังงาน
ตางกัน ในแผนภาพสเกลของพลังงานแตละสถานะไมถูกตอง เพียงแตแสดงใหเห็นความแตกตาง
ของพลังงานแตละสถานะเทานั้น
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กรณีการคูควบสปน-ออรบิต ไมสามารถทําใหออรบิทัลดีเจนเนอเรซีที่สถานะพื้น
หมดไปได แตอาจทําใหสถานะพื้นเกิดการคูควบกับสถานะถูกกระตุนเชน 1A1g คูควบกับ 1T1g
( ภาพที่ 6.12:d6 ) มีผลทําใหคาโมเมนตแมเหล็ก จากการทดลองมีคาตางจากคา S และ S+L
จากการคํานวณ กรณีที่พลังงานของสถานะพื้นกับสถานะถูกกระตุนตางกันมากถาเกิดการคูควบ
ระหวางสองสถานะนี้จะทําใหเกิดปรากฏการณที่เ รียกวา พาราแมกเนติซึมซึ่งไมขึ้น กับ อุณหภูมิ
(temperature independent paramagnetism) ตัวอยางเชน Mn O4 มีคาพาราแมกเนติกออนมาก
เพราะวาเปนผลมาจากปรากฏการณดังกลาว พาราแมกเนติซึมไมขึ้นกับอุณหภูมิเนื่องจากจํานวน
อิเล็กตรอนที่สถานะถูกกระตุนไมเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
ขนาดของการคูควบสปน-ออรบิต วัดจากคาคงที่ของการคูควบสปน-ออรบิต คือ
 (ซีตา : Zeta) และ  (แลมดา : Lambda)  เปนคาคงที่ของคูควบของอิเล็กตรอน 1 ตัว
สวนคา  เปนคาคงที่ของการคูควบของผลรวมของโมเมนตเชิงสปนและโมเมนตเชิงออรบิทัล
ดังนั้น  จึงใชในกรณีที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว ความสัมพันธของคาทั้งสองเปนดังนี้


=

/2S

กําหนดให S คือ สปนมัลติพลิซิติของไอออน
คา  และ  ของไอออนอิสระหาไดจากสเปกตรัมของอะตอม สําหรับไอออน
เชิงซอนหาจากการวัดความเปนแมเหล็กของไอออนนั้นๆ
2. สนามผลึกที่มีสมมาตรต่าํ (low symmetry crystal field) สามารถทําใหออรบิทัล
ดีเจนเนอเรซีเปลี่ยนไปไดเชนเดียวกับการคูควบสปน-ออรบิต เชน ในสารประกอบเชิงซอนทรง
แปดหนาถาเกิดการบิดเบี้ยวของโมเลกุลจะทําใหสภาพดีออรบิทัลเจนเนอเรซีใน t2g และ eg
เปลี่ยนไปเนื่องจากพลังงานของออรบิทัลเหลานั้น เปลี่ยนไป แตเราไมสามารถหาขนาดของ
การแยกของพลังงานเมื่อเกิดการบิดเบี้ยวของโมเลกุลไดแนนอน ดังนั้นจึงหารูปแบบที่เหมาะสม
ในการกลาวถึงผลที่เกิดขึ้นระหวางคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีได
โมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเปนเลขคี่ที่สถานะพื้น สนามผลึกที่มีสมมาตรต่ําไม
สามารถทําใหออรบิทัลดีเจนเนอเรซีเปลี่ยนไปได สําหรับโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเปนเลขคูที่
สถานะพื้นสนามผลึกที่มีส มมาตรต่ําจะมีผลทําใหออรบิทัล ดีเจนเนอเรซีเปลี่ยนไป ออรบิทัล
ดีเจนเนอเรซีในที่นี้นิยมเรียกวา คราเมอรดีเจนเนอเรซี (Kuamer’s degeneracy) ซึ่งเปนผลมา
จากการจัดอิเล็กตรอน 1 ตัว ในออรบิทัล อาจจัดไดสองแบบคือ แบบสปนขึ้น ( ) หรือสปนลง
( ) เมือ่ อะตอมนีไ้ มอยูใ นสนามแมเหล็ก การจัดเรียงอิเล็กตรอนทัง้ สองแบบนีม้ พี ลังงานเทากัน
แตเมือ่ มีสนามแมเหล็กจากภายนอกเขาไปมีผลทําใหการจัดเรียงอิเล็กตรอนทัง้ สองแบบนีม้ พี ลังงาน
ตางกัน โดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบที่มีสปนไปทิศทางเดียวกับสนามแมเหล็กภายนอกจะมี
พลังงานต่ํากวาการจัดเรียงอิเล็กตรอนในแบบตรงกันขาม
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ตารางที่ 7.3 แสดงการเปรียบเทียบคาโมเมนตแมเหล็กที่หาไดจากการทดลองกับ
คาโมเมนตเชิงสปนที่คํานวณไดจากสูตรของไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1 ของสารประกอบ
เชิงซอนทรงแปดหนา
ตารางที่ 7.3 แสดงคาโมเมนตเชิงสปน คาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองของไอออนโลหะ
แทรนซิชันบางชนิดในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา (ในหนวยของ B.M.)
ไอออน

การจัดเรียง
อิเล็กตรอน

โมเมนตเชิงสปน
(คํานวณจากสูตร)

d1

โมเมนต
เชิงออรบิทัล
ควรจะมีหรือไม
มี

1.73

โมเมนต
แมเหล็ก
(จากการทดลอง)
1.6-1.7

Ti3 
V3 

d2

มี

2.83

2.7-2.9

Cr 3 

d3

ไมมี

3.88

3.7-3.9

Cr 2

d4 (l.s)

มี

2.83

3.2-3.3

Mn 3 

d4 (h.s)

ไมมี

4.90

4.9-5.6

Mn 2

d5 (h.s)

ไมมี

5.92

5.6-6.1

Mn 2

d5 (l.s)

มี

1.73

1.8-2.1

Fe2

d6 (h.s)

ไมมี

4.90

5.1-5.7

Co2

d7(h.s)

มี

3.88

4.3-5.2

Co2
Ni2

d7(l.s)

ไมมี

1.73

1.8

d8

ไมมี

2.83

2.9-3.3

1.73

1.7-2.2

ไมมี
d9
Cu2
l.s = low spin
h.s = high spin
ที่มา : (Kettle, 1969 : 135)

คาโมเมนตแมเหล็กที่ไดจากการทดลองตามตารางที่ 7.3 เมื่อเทียบกับคาโมเมนต
เชิงสปนเพียงอยางเดียวที่คํานวณจากสูตรถาไมเกิดโมเมนตเชิงออรบิทัล คาโมเมนตแมเหล็ก
นาจะใกลเคียงหรือเทากับคาโมเมนตเชิงสปนที่คํานวณได เนื่องจากสาเหตุที่เกิดจากการคูควบ
สปน-ออรบิต หรือการคูควบระหวางสถานะพื้นกับสถานะถูกกระตุนที่มีคาสปนมัลติพลิซิติเทากัน
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สารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนาที่มีสถานะพื้นเปน A และ E ตัวอยางของคา A
กับ E ของไอออนบางชนิดจากตารางที่ 7.3 (ภาพที่ 6.12)
4
Cr 3 (d3)
สถานะพื้น คือ
A2g
Mn 3 (d4 สปนสูง)

สถานะพื้น คือ

Mn 2 (d5สปนสูง)

สถานะพื้น คือ

Co2 (d7สปนสูง)

สถานะพื้น คือ

Ni2 (d8)

สถานะพื้น คือ

5

Eg

6

A1g

2

Eg

3

A2g

เปนตน

การคํานวณหาคาโมเมนตแมเหล็กของไอออนที่สถานะพื้น คือ A และ E คํานวณได
2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เมื่อสารประกอบเชิงซอนไมมีโมเมนตเชิงออรบิทัลมีแตโมเมนตเชิงสปน
อยางเดียว กรณีนี้จะเกิดกับไอออนที่มีสถานะพื้น คือ A1 เชน Mn 2 คาโมเมนตแมเหล็กหาจาก
โมเมนตเชิงสปน (S) (กลาวมาแลวในตอนตนของบทนี้)
กรณีที่ 2 เมื่อสารประกอบเชิงซอนมีโมเมนตเชิงออรบิทัลเกิดขึ้นพรอมกับโมเมนต
เชิงสปน กรณีนี้จะเกิดกับไอออนที่มีสถานะพื้น E และ A2 เชน Cr 3 Mn 3 คาโมเมนตแม
เหล็กหาไดดังนี้
โมเมนตแมเหล็ก = S 1  (/o )
กําหนดให

S คือ โมเมนตเชิงสปน
 คือ คาคงที่ของการคูควบสปน-ออรบิต
 คือ คาคงที่ที่ขึ้นกับสถานะพื้น
 = 4 สําหรับสถานะพื้น A2
 = 2 สําหรับสถานะพื้น E
 = 0 สําหรับสถานะพื้น A1

o คือ พลังงานการแยกตัวของสารประกอบทรงแปดหนา
คา  มีคาเปนบวกเมื่อการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนโลหะแทรนซิซันมี
คานอยกวาการบรรจุอิเล็กตรอนครึ่งหนึ่งของชั้นนั้น และมีคาเปนลบเมื่อการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ของไอออนโลหะมีคามากกวาการบรรจุอิเล็กตรอนครึ่งหนึ่งของชั้นนั้น คา  ของโลหะแทรนซิชัน
แถวที่ 1 แสดงในตารางที่ 7.4
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ตารางที่ 7.4 แสดงคาคงที่ของการคูควบสปน-ออรบิต () ของโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1
ไอออน

การจัดเรียงอิเล็กตรอน

Ti3

d1

คา /cm-1
155

V3

d2

105

Cr 3

d3

90

Mn 3

d4

88

Fe2

d6

-102

Co2
Ni2

d7

-177

d8

-315

Cu2

d9

-830

ที่มา : (Housecroft & Sharpe, 2001 : 478)
สรุป 1. คาโมเมนตแมเหล็ก  โมเมนตเชิงสปนสําหรับไอออนโลหะที่จัด เรียง
อิเล็กตรอนแบบ d6 d7 d8 และ d9
2. คาโมเมนตแมเหล็ก  โมเมนตเชิงสปนสําหรับไอออนโลหะที่จัด เรียง
อิเล็กตรอนแบบ d2 d3 และ d4
ตัวอยาง 7.2 จงคํานวณคาโมเมนตแมเหล็กของไอออน  Ni(en)3  2 ซึ่งเกิดการคูควบ
สปน-ออรบิต เปรียบเทียบคาที่คํานวณไดกับคาโมเมนตแมเหล็กที่คิดแตโมเมนต
เชิงสปนอยางเดียว และจากการทดลองหาคาโมเมนตแมเหล็กของ
 Ni(en)3  SO4 มีคา 3.16 B.M.
วิธีทาํ
ไอออน  Ni(en)3  2 เปนไอออนเชิงซอนทรงแปดหนา
Ni2 จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ d8 (มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัว)
สถานะพื้นของ Ni2 คือ 3A2g
คา o

=

11500 cm-1

คา 

=

-315 cm-1
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โมเมนตแมเหล็กที่เกิดจากโมเมนตเชิงสปนเพียงอยางเดียว
S

=

2 S(S  1)

=

2 2/2(2/2  1)

S
=
โมเมนตเชิงสปน =

8
2.83 B.M.

โมเมนตแมเหล็กที่คิดทั้งโมเมนตเชิงสปนและเชิงออรบิทัล
โมเมนตแมเหล็ก

โมเมนตแมเหล็ก

=

S 1 -(  o )

=

2.83 1 -(4)(-315)  1150 0

=
=

2.83 1 +(4)(315)  1150 0
3.14 B.M.

จากผลการคํานวณคาโมเมนตแมเหล็กของไอออน  Ni(en)3  2 มีคาสูงกวาโมเมนต
แมเหล็กที่เกิดจากโมเมนตเชิงสปนเพียงอยางเดียว แสดงวาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Ni2
มีจาํ นวนอิเล็กตรอนมากกวาครึง่ หนึง่ ของการบรรจุอเิ ล็กตรอนใน d-ออรบทิ ลั นอกจากนีค้ า โมเมนต
แมเหล็ก จากการคํานวณยังสอดคลองกับคาที่ไดจากการทดลองแสดงวาไอออนเชิงซอนนี้เกิดการ
คูควบสปน-ออรบิต
โมเมนตแมเหล็กของสารประกอบเชิงซอนที่มีสถานะพื้นคือ A และ E คาโมเมนตที่จะ
ไมขึ้นกับอุณหภูมิ
สารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนาที่มีส ถานะพื้นเปน T ของไอออนบางชนิดที่จาก
ตารางที่ 7.2
3
V3 (d2)
สถานะพื้น คือ
T1g
Cr 2 (d4 สปนต่ํา)

สถานะพื้น คือ

Mn 2 (d5 สปนต่ํา)

สถานะพื้น คือ

Fe2 (d6 สปนต่ํา)

สถานะพื้น คือ

Co2 (d7 สปนสูง)

สถานะพื้น คือ

3

T1g

2

T2g

5

T2g

4

T1g

เปนตน
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โมเมนตแมเหล็กของสารประกอบในกลุมนี้จะมีโมเมนตเชิงออรบิทัลและมีออรบิทัล
ดีเจนเนอเรซีทําใหพฤติกรรมทางดานแมเหล็กคอนขางซับซอน และคาโมเมนตแมเหล็กยัง
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีแมเหล็ก
เมื่อนําสารไปวางในสนามแมเหล็กที่มีความเขมของสนามแมเหล็ก H เกิดการเหนี่ยวนํา
ใหเกิดสนามแมเหล็กภายในสารนั้นเทากับ B คา B ที่เกิดขึ้นอาจมีมากหรือนอยกวา H ก็ไดขึ้น
อยูกับชนิดของสารที่นํามาวางในสนามแมเหล็กวาเปนพาราแมกเนติกหรือไดอะแมกเนติกผลตาง
ของ H และ B คือ
H

= B – H

…………..7.1

H มีคาเปนลบ (B  H) สารนั้นมีสมบัติไดอะแมกเนติก
H มีคาเปนบวก (B  H) สารนั้นมีสมบัติพาราแมกเนติก
โดยปกติ คา H จะอธิบายในเทอมของ I ดังนี้
4I

= B – H

…………..7.2

I คือ ความเขมในการทําใหเปนแมเหล็ก (intensity of magnetization) หาไดจาก
โมเมนตแมเหล็กตอหนวยปริมาตร
ถานํา H หารตลอดในสมการที่ 7.2 จะไดผลดังนี้
4I/H = B/H – H/H
B/H

= 1 + 4 I/H

B/H
= 1 + 4K
กําหนดให
B/H คือ แมกเนติกเพอมีบิลิตี (magnetic permeability) มีคาเทากับ 1
ในสุญญากาศ
I/H คือ สภาพรับไวไดแมเหล็กตอหนวยปริมาตร (magnetic
susceptibility per unit volumn) มีคา = K
K
มีคา เปนลบ เมื่อสารนั้นมีสมบัติไดอะแมกเนติก
K
มีคาเปนบวก เมื่อสารนั้นมีสมบัติพาราแมกเนติก
ในทางปฏิบัตินิยมใช  มากกวาซึ่งหมายถึงสภาพรับไวไดเฉพาะหรือสภาพรับไวได
กรัม (specific or gram susceptibility)
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 มีความสัมพันธกับ K ดังนี้
 = K/
กําหนดให 
คือ ความหนาแนน
สําหรับคาสภาพรับไวไดโมลาร (molar susceptibility : M) เปนคาที่นิยมหากันมาก
ซึ่งหาไดดังนี้
M =  . M
= (K/) . M
M = I/H . M/
= (I/H) . V
กําหนดให

M คือ มวลโมเลกุล
V คือ ปริมาตร
M คือ คาโมเมนตแมเหล็กทั้งหมดตอโมล/H
M คือ คาโมเมนตแมเหล็กเฉลี่ยตอโมเลกุล.N/H
หรือ

M =

m N/H

m

(2/3kT).H

=

ดังนั้น M =
กําหนดให

m

N
T
k

2N/3kT

…………..7.3

คือ คาโมเมนตแมเหล็กเฉลี่ยตอโมเลกุล
คือ คาโมเมนตแมเหล็กที่แทจริงตอโมเลกุล (actual magnetic
moment per molecule)
คือ เลขอาโวกาโดร (Avogadro’s number)
คือ อุณหภูมิสัมบูรณ
คือ คาคงที่ของโบทสแมนน (Boltzmann constant)

ถาพิจารณาจากสมการที่ 7.3 ในการทดลองที่มีหลายๆ โมเลกุลที่เหมือนกัน แตละ
โมเลกุลมีคาโมเมนตแมเหล็กที่แทจริง () เทากัน และมีอิสระในการจัดเรียงตัวในสนามแม
เหล็ก แตการจัดเรียงตัวนี้จะถูกตานดวยการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเนื่องจากความรอน (thermal
motion of molecule) ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นคาโมเมนตแมเหล็กที่วัดไดจะลดลง เนื่องจาก
พลังงานความรอน พลังงานความรอนที่เกิดขึ้นมีคาเทากับ kT.
ปแอร คูรี (Pierre Curie) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคาสภาพรับไวไดโมลารของ
สารพาราแมกเนติกกับอุณหภูมิสัมบูรณไวดังนี้
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M =

C/T

…………..7.4

สมการที่ 7.4 เรียกวากฎของคูรี (Curie’s law) เมื่อ C คือ คาคงที่ของคูรีมีคาดังนี้
C
หรือ

=

N22/3R

M =

N22/3RT



(3RTM)1/2/N

=

กําหนดให

R คือ คาคงที่ของแกส (gas constant)
โดยปกติคา โมเมนตแมเหล็กทีว่ ดั ไดจากการทดลอง (eff) จะมีหนวยเปนโบรแมกเนตอน
(B.M.) ดังนั้น  ในสมการมีคาดังนี้
 = (eff) . (B.M.)
eff = (3RTM)1/2/N(B.M.)

…………..7.5

1 B.M. = eh/4m
1 B.M. = 0.927  10-20 erg. Gauss-1
แทนคา B.M. และคาคงที่อื่นๆ ในสมการ 7.5 ไดผลดังนี้
eff = 2.84 (M.T)1/2

…………..7.6

จากกฎของคูรี (สมการที่ 7.4) ถานําคา 1/M มาเขียนกราฟกับคา T โดยให 1/M
เปนแกน Y และคา T เปนแกน X จะไดกราฟเสนตรงมีคาความชัน (slope) เทากับ c เสนตรงนี้
ตัดแกน X ที่ O K ดังแสดงในภาพที่ 7.2 (เสน a) กฎของคูรีใชไดดีกับสารที่มีคุณสมบัติ
พาราแมกเนติกและมีความเปนแมเหล็กเจือจาง (magnetically dilute) หมายถึง สารที่มี
อันตรกิริยาระหวางโมเลกุลนอยมาก สารทีม่ สี มบัตคิ วามเปนแมเหล็กเจือจางได เชน พาราแมกเนติก
และไดอะแมกเนติก
เมื่อทดลองกับสารจํานวนมากพบวาสารจํานวนมากไมเปนไปตามกฎของคูรี เนื่องจาก
ไมมีความเปนแมเหล็กเจือจาง ดังแสดงในภาพที่ 7.2
สารสวนมากมีพฤติกรรมเปนไปตามเสน b และ c ตามภาพที่ 7.2 จึงไดปรับปรุง
สมการของคูรีใหเปนไปตามกฎของคูรี-วีส (Curie-weiss law) ดังนี้
M = C/(T-)
กําหนดให
 คือ คาคงที่ของวีส (Weiss constant)
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สารที่มีพฤติกรรมเปนไปตามกฎของคูรี-วีส คือ สารที่มีสมบัติเปนเฟรโรแมกเนติก
และแอนติเฟรโรแมกเนติก (จะกลาวถึงรายละเอียดในตอนทายของบท)
c

a

b

1/

TN

0

TC

T(K)

ภาพที่ 7.2 แสดงผลของการเขียนกราฟระหวาง 1/M กับ T
a เปนไปตามกฎของคูรี
b เปนไปตามกฎของคูรี-วีส สําหรับสารเฟรโรแมกเนติก
ที่อุณหภูมิ TC
c เปนไปตามกฎของคูรี-วีส สําหรับสารแอนติเฟรโรแมกเนติก
ที่อุณหภูมิ TN
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 466)

การหาคาสภาพรับไวไดโมลารโดยการทดลอง
การหาคาสภาพรับไวไดโมลารของสารสามารถทําไดหลายวิธี เชน วิธีทําใหดุลของกอย
(Gouy balance) วิธีทําใหดุลของฟาราเดย (Faraday balance) มีลักษณะคลายกับวิธีทําใหดุลของ
กอย และเมื่อเร็วๆ นี้พบวาวิธีใหมในการหาคาสภาพรับไวไดโมลาร คือ วิธี SQUID
(superconducting quantum interference device) เปนอุปกรณที่มีความไวในการวัดมากแตไมได
กลาวถึงรายละเอียดในที่นี้ ในหนังสือจะกลาวถึงวิธีการหาคาสภาพรับไวไดโมลารตามวิธีทําใหดุล
ของฟาราเดยซึ่งมีขอดีกวาวิธีทําใหดุลของกอย (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 461) ดังนี้
1. วิธีของฟาราเดยใชสารตัวอยางนอย วิธีของฟาราเดยใชสารตัวอยางเปนมิลลิกรัม
แตวิธีของกอยใชสารตัวอยางประมาณ 1 กรัม
2. วิธีของฟาราเดยคาสภาพรับไวไดที่ห าไดคือคาสภาพรับไวไดกรัม แตวิธีข อง
กอยคาที่หาไดคือคาสภาพรับไวไดปริมาตร ในการคํานวณจะตองเปลี่ยนคาสภาพรับไวไดใหเปน
คาสภาพรับไวไดกรัม โดยหาคาความหนาแนนที่ถูก ตองเพื่อใชในการเปลี่ยนหนวย คาความ
หนาแนนนี้หาใหถูกตองไดยากมาก
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เครื่องมือที่ใชหาคาสภาพรับไวไดโมลารตามวิธีทําใหดุลของฟาราเดยประกอบดวย
เครื่องชั่งละเอียดไฟฟา แมเหล็กความแรงสูง อุปกรณใสสารตัวอยาง ดังแสดงในภาพที่ 7.3
เครื่องชั่งไฟฟา

แมเหล็ก

ภาพที่ 7.3 แสดงแผนภูมิของเครื่องมือของฟาราเดยที่ใชหาคาสภาพรับไวไดโมลาร
ที่มา : (Huheey, Keiter & keiter, 1993 : 461)
ถาจะทดลองหาคาสภาพรับไวไดโมลารของสารโดยใชเครื่องมือตามภาพที่ 7.3 ทําได
ดังนี้
1. นําสารตัวอยางที่มีม วล m mg ใสในภาชนะใสสารตัวอยางนําไปแขวนไวกับ
เครื่องไฟฟาและสามารถวางภาชนะใสสารตัวอยางนี้ในสนามแมเหล็กได ดังภาพที่ 7.3
2. กําหนดคาสภาพรับไวไดกรัมเทากับ .
3. นําสารตัวอยางในขอ 1 ไปวางในสนามแมเหล็ก HA ซึ่งมีเกรเดียนตในแกน x
เทากับ HA/ สารตัวอยางจะถูกกระทําดวยแรง (f) ตามแนวแกน x เทากับ
f = (m H) (HA/)
4. แรง (f) ของสารตัวอยางหาไดจากผลตางของน้ําหนักของสารตัวอยางที่ชั่งในสนาม
แมเหล็ก (HA) และน้ําหนักที่ชั่งเมื่อไมมีสนามแมเหล็ก (HA)
5. นําสารมาตรฐานที่ทราบคาสภาพรับไวไดกรัม มาทําการทดลองตามขอ 3 และ 4
โดยมีสภาวะทุกอยางเหมือนสารตัวอยาง สารที่ใชเปนสารมาตรฐานเชน Hg  Co(SCN)4  มีคา
 = 16.44  10-6 cm3 mol-1
กําหนดให
ตัวหอยของสารตัวอยางคือ U
ตัวหอยของสารมาตรฐาน คือ S
คํานวณหาคาสภาพที่รับไวไดกรัมของสารตัวอยางดังนี้
=
fU/m U U
fS/m S S
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U

fUm S S / fSmU

=

6. คํานวณหาคาสภาพรับไวไดโมลาร (M) ไดจาก
M

.M.

=

เมื่อคํานวณหาคา M จากการทดลองไดแลวก็สามารถนําคานี้ไปคํานวณหาคา eff
ไดตามสมการที่ 7.6

ผลของอุณหภูมิที่มีตอคาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลอง (The effect of
temperature on eff)

eff/B

ในอดี ต เราไม สนใจผลของอุณหภูมิที่มีตอคาโมเมนตแ ม เหล็กที่ ไดจากการทดลอง
ถาสารประกอบเชิงซอนมีพฤติกรรมเปนไปตามกฎของคูรี (สมการที่ 7.4) ดังนั้นคาโมเมนต
แมเหล็กจากการทดลองไมขึ้นกับอุณหภูมิ ซึ่งเปนไปตามการรวมสมการที่ 7.4 กับสมการที่ 7.6
แตไดกลาวแลววาสารที่มีพฤติกรรมตามกฎของคูรีมีจํานวนนอย ไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 2
และแถวที่ 3 มีคาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองที่อุณหภูมิหองเปนปกติ แตเมื่อคาการคูควบ
สปน-ออรบิตมีคามากขึ้น คาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมาก
ขึ้นดวย สําหรับการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนโลหะแทรนซิชันก็มีอิทธิพลตออุณหภูมิที่มีตอ
คาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองดวย ซึ่งดูไดจากการพลอตของโกทานิ (Kotani plot) ดังแสดง
ในภาพที่ 7.4
ถานําคาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลอง (eff) มาเขียนกราฟกับคา kT/ ของไอออน
โลหะแทรนซิชัน จะไดกราฟดังภาพที่ 7.4 เรียกกราฟที่เกิดขึ้นวา การพลอตของโกทานิ
4

Mn(III)

Cr(II)

1.0

2.0

Ru(IV)

3
2

Os(IV)
1
0
0

kT/

ภาพที่ 7.4 แสดงการพลอตของโกทานิสําหรับไอออนโลหะบางชนิดที่มี
4 ที่ 298 K
การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ t 2g
ที่มา : (Housecroft & Sharpe, 2001 : 479)
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คือ คาคงของโบทสแมนมีคาเทากับ 1.3810-16 erg.k-1
คือ อุณหภูมิสัมบูรณทดลองที่ 298 K
คือ คาคงที่ของการคูควบสปน-ออรบิต คา  จะมีคานอย
สําหรับไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1 คา  จะมีคาสูงขึ้น
สําหรับไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 2 และแถวที่ 3
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Mn 3  Cr 2 Ru 4  และ Os4  เปนดังนี้
จากภาพที่ 7.4 คา k
T


3

 Ar  3d 4

ไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1

2

 Ar  3d 4

ไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1

4

 Kr  4d 4

ไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 2

4

 Xr  4f 14 5d 4

ไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 3

25 Mn
24 Cr

44 Ru
76 Os

การพลอตของโกทานิของไอออนทั้ง 4 ตัวนี้ เปนแบบฉบับของคาโมเมนตแมเหล็กจาก
การทดลองของสารประกอบเชิงซอนที่ 298 K ซึ่งไดผลดังนี้
1. ไอออน Mn 3  และไอออน Cr 2 ซึ่งเปนตัวแทนของไอออนโลหะแทรนซิชัน
แถวที่ 1 พบวาจุดที่เกิดขึ้นบนกราฟของไอออนทั้งสองนี้เกือบจะขนานกับแกน x แสดงวา
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลตอคาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองเพียงเล็กนอย
2. ไอออน Ru 4  ซึ่งเปนตัวแทนของไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 2 พบวา จุดที่เกิด
ขึ้นบนกราฟอยูในชวงชันของกราฟที่มีค วามชันไมมากนักเมื่อเทียบกับของ Os4 แสดงวา
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลตอคาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองมากกวา Mn 3  และ Cr 2
3. ไอออน Os4 ซึ่งเปนตัวแทนของไอออนโลหะแทรนซิชันแถวที่ 3 พบวาจุดที่เกิด
ขึ้นบนกราฟอยูในชวงที่ชันมากของกราฟ แสดงวาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลตอคาโมเมนต
แมเหล็ก จากการทดลองมากเชนกันและมากกวาไอออนในขอ 1 และ 2

ชนิดของความเปนแมเหล็ก (types of magnetisation)
ความเปนแมเหล็กของสารใดๆ อาจเกิดจากสาเหตุเหลานี้ เชน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ภายใน อุณหภูมิ จํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยว เปนตน คุณสมบัติความเปนแมเหล็กมีหลายแบบเชน
ไดอะแมกเนติก พาราแมกเนติก เฟรโรแมกเนติก แอนติเฟรโรแมกเนติก เปนตน รายละเอียด
ของคุณสมบัติความเปนแมเหล็กแบบตางๆ ดังนี้
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1. ไดอะแมกเนติก เปนสมบัติทางแมเหล็กของสารที่มีอิเ ล็ก ตรอนในวงโควงปด
(closed shell) ในวงโคจรปดนี้อิเล็กตรอนแตละตัวจะมีโมเมนตเชิงสปนและโมเมนตเชิงออรบิทัล
ที่เทากันหรือสมดุลกัน ทําใหคาโมเมนตแมเหล็กเทากับศูนย แตอยางไรก็ตามเมื่อนําอะตอมหรือ
โมเลกุลไปวางในสนามแมเหล็ก พบวา อะตอมหรือโมเลกุลถูกเหนี่ยวนําใหเกิดโมเมนตแมเหล็ก
อยางออนๆ สนามแมเหล็กจะทําใหระนาบของออรบิทัลของวงโคจรบิดเอียงไปเล็กนอย มีผลทํา
ใหเกิดโมเมนตเชิงออรบิทัลในทิศทางตรงขามกับสนามแมเหล็กที่นําอะตอมหรือโมเลกุลไปวาง
ปรากฏการณนี้เรียกวา ไดอะแมกเนติซึม เนื่องจากโมเมนตเชิงออรบิทัลที่เกิดขึ้นมีทิศทางตรงขาม
กับสนามแมเหล็ก สารที่มีสมบัติไดอะแมกเนติกจึงถูกผลักในสนามแมเหล็ก คุณสมบัตินี้จะไมเกิด
ขึ้นถาไมมีสนามแมเหล็กจากภายนอก
อะตอมสามารถมีวงโคจรปดของอิเล็กตรอนได 1 วงโคจรหรือมากกวา และอะตอม
นี้มีสมบัติไดอะแมกเนติก ขณะเดียวกันก็มีสมบัติพาราแมกเนติกดวยโดยเกิดในทิศทางกันขาม
แตสมบัติพาราแมกเนติกมีคานอยมากเมื่อเทียบกับอะตอมที่เปนพาราแมกเนติกอยางแทจริง
เพราะวาถูกขจัดออก (canceled out) โดยไดอะแมกเนติกเราจึงไมพบสมบัติพาราแมกเนติก
ในสารที่มีส มบัติไดอะแมกเนติก ในทางกลับกันถาสารที่มีอิเ ล็ก ตรอนเดี่ยวและแสดงสมบัติ
พาราแมกเนติกจะมีสมบัติไดอะแมกเนติกอยางออนๆ เชนกัน ถึงอยางไรก็ตามในสารละลายที่
ุ สมบัตเิ ปนพาราแมกเนติก
ตัวทําละลายมีคณ
ุ สมบัตไิ ดอะแมกเนติก เชน H2O แตตวั ถูกละลายมีคณ
สารละลายนี้เจือจางมาก สารละลายแสดงสมบัติไดอะแมกเนติก เพราะวาอัตราสวนของ
ไดอะแมกเนติกตอพาราแมกเนติกมีคา มาก เรียกสารละลายนี้วา เปนสารละลายเจือจางในทาง
แมเหล็ก (magnetically dilute) คาไดอะแมกเนติซึมไมขึ้นกับอุณหภูมิ เพราะวาโมเมนตที่เกิดขึ้น
เกิดจากการเหนี่ยวนําบนขนาดและรูปรางของออรบิทัลที่เปนวงโคจรปดซึ่งไมขึ้นกับอุณหภูมิ
2. พาราแมกเนติก เปนสมบัติแมเหล็กที่เกิดในอะตอมหรือไอออนที่มีอิเล็กตรอน
เดี่ยว เมือ่ นําอะตอมหรือไอออนนัน้ ไปวางในสนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กจะเหนีย่ วนําอิเล็กตรอน
ทําใหเกิดโมเมนตเชิงสปนและโมเมนตเชิงออรบิทัลในทิศทางเดียวกับสนามแมเหล็กที่นําอะตอม
หรือไอออนไปวางมีผลทําใหอะตอมหรือไอออนนั้นถูกสนามแมเหล็กดูด ในขณะเดียวกันก็จะเกิด
สมบัติไดอะแมกเนติกออนๆ แตคงที่ คาสภาพรับไวไดของสารพวกพาราแมกเนติกจะมีคาเปน
บวกและขึน้ กับอุณหภูมติ ามกฎของคูรี หรือกฎของคูร-ี วีส และไมขนึ้ กับความเขมของสนามแมเหล็ก
3. เฟรโรแมกเนติกและแอนติเฟรโรแมกเนติก ที่ผา นมาเมื่อกลาวถึงคุณสมบัติ
แมเหล็กของอะตอมหรือไอออนเราจะกลาวถึงอันตรกิริยาของอะตอมหรือไอออนนั้นกับสนาม
แมเหล็กภายนอกเทานั้น ไมเคยกลาวถึงอันตรกิริยาของอะตอมหรือไอออนดวยกันเองที่มา
ลอมรอบอยู ซึง่ เปนคุณสมบัตขิ องสารพาราแมกเนติกหรือ กลาววาสารพาราแมกเนติกมีพฤติกรรม
ตามกฎของคูรี ( = C/T) ทําใหขั้ว คูแ มเหล็กจัดเรียงไมเปนระเบียบดังภาพที่ 7.5 ก.
เมื่ออะตอมหรือไอออนที่เปนพาราแมกเนติกเขามาใกลกันจะเกิดอันตรกิริยาตอกันหรือ เกิดการ
คูควบกันระหวางโมเมนตของไอออน หรือกลาววาสารนั้นมีพฤติกรรมเปนไปตามกฎของคูรี-วีส
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( = C/T  ) เพราะกฎนี้คิดวาเกิดการคูควบกันระหวางโมเมนตของไอออน การคูควบจะเกิด
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ  แตการคูควบนี้เกิดไดนอยเมื่อเทียบกับพลังงานความรอน (kT)
ที่ใชแยกการคูควบออกจากกัน ถาพลังงานการคูควบมีมากกวาพลังงานความรอนที่มีอยูจะทําให
เกิดคุณสมบัติแมเหล็กชนิดเฟรโรแมกเนติกและแอนติเฟรโรแมกเนติก
เฟรโรแมกเนติก เกิดจากการคูค วบโมเมนตของไอออนของสารไดขวั้ คูแ มเหล็กเรียง
ตัวขนานกันดังแสดงในภาพที่ 7.5 ข. ดังนั้นโมเมนตแมเหล็กของสารจึงมีคามากขึ้นเนื่องจาก
โมเมนตแมเหล็กแตละตัวเสริมกัน
แอนติ เ ฟร โ รแมกเนติ ก เกิ ด จากการคู ค วบโมเมนต ข องไอออนของสารได ขั้ ว คู
แมเหล็กเรียงตัวสลับกัน ดังแสดงในภาพที่ 7.5 ค. ดังนั้นโมเมนตแมเหล็กของสารจึงหักลางกัน
สารแอนติเฟรโรแมกเนติกจึงมีคาโมเมนตแมเหล็กนอยกวาสารที่ไมมีการคูควบระหวางโมเมนต
ของไอออน
การคูค วบทัง้ สองแบบนีเ้ ราไมสามารถทํานายไดวา จะเกิดการคูค วบแบบใด แตพบวา
แอนติเฟรโรแมกเนติกเกิดขึ้นบอยกวาเฟรโรแมกเนติก

ก

ข

ค

ภาพที่ 7.5 แสดงการจัดเรียงขั้วคูแมเหล็กของ
ก. พาราแมกเนติก
ข. เฟรโรแมกเนติก
ค. แอนติเฟรโรแมกเนติก
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 467)
การจัดเรียงขั้วคูแมเหล็กตามภาพที่ 7.5 จะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานการคูควบมีคามากกวา
พลังงานความรอน แตถาพลังงานความรอนมีคามากกวาพลังงานการคูควบขั้วคูแ มเหล็กจะ
จัดเรียงตัวไมเปนระเบียบดังภาพที่ 7.5 ก. หรือกลับไปมีคุณสมบัติพาราแมกเนติก ดวยเหตุนี้
คุณสมบัติเฟรโรแมกเนติกและแอนติเฟรโรแมกเนติกจะมีอุณหภูมิหนึ่งซึ่งจะทําใหการคูควบ
หายไป
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Magnetic susceptibility, 

ถานําคาสภาพรับไวไดของแมเหล็กของสารที่มีสมบัติแมเหล็กชนิดตางๆ มาเขียนกราฟ
กับอุณหภูมิสัมบูรณจะไดกราฟดังภาพที่ 7.6
Ferromagnetic
Paramagnetic
TN
TC
Antiferromagnetic
Diamagnetic

d
c

b
a
T(K)

ภาพที่ 7.6 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของคาสภาพรับไวไดแมเหล็กกับอุณหภูมิของสารที่มี
สมบัติแมเหล็กชนิดตางๆ
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 467)
จากภาพที่ 7.6 สารที่มีคุณสมบัติไดอะแมกเนติก (เสน a) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
คาสภาพรับไวไดแมเหล็ก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
สารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ าราแมกเนติก (เสน c) เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ คาสภาพรับไวไดแมเหล็ก
จะมีคาลดลงเปนไปตามกฎของคูรี
สารที่มีคุณสมบัติเฟรโรแมกเนติก (เสน d) ถาอุณหภูมิสูงกวา Tc (อุณหภูมิคูรี : Curie
temperature : Tc) คุณสมบัตแิ มเหล็กของสารจะเปลีย่ นจากเฟรโรแมกเนติกไปเปนพาราแมกเนติก
แตถาอุณหภูมิต่ํากวา

Tc

คาสภาพรับไวไดแมเหล็กจะมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วที่เปนเชนนี้

เนื่องจากขั้วคูแมเหล็กของสารชนิดนี้เรียงขนานกัน (ภาพที่ 7.5 ข.) ตัวอยางคา Tc ของเหล็ก
เทากับ 1041 K หมายความวา ที่อุณหภูมิต่ํากวา 1041 K เหล็กจะแสดงสมบัติแมเหล็กเปน
เฟรโรแมกเนติก แตถาอุณหภูมิสูงกวา 1041 K เหล็กจะแสดงสมบัติแมเหล็กเปนพาราแมกเนติก
สารที่มีสมบัติแอนติเฟรโรแมกเนติก (เสน b) ถาอุณหภูมิสูงกวา TN (อุณหภูมินีล :
Neel temperature : TN) คุณสมบัติแมเหล็กของสารจะเปลี่ยนจากแอนติเฟรโรแมกเนติกไปเปน
พาราแมกเนติก แตถาอุณหภูมิต่ํากวา TN คาสภาพรับไวไดแมเหล็กจะมีคาลดลงอยางรวดเร็ว
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากขั้วคูแมเหล็กของสารจัดเรียงสลับกัน (ภาพที่ 7.5 ค.) ที่อุณหภูมิสูงกวา
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TN คาสภาพรับไวไดแมเหล็กก็ลดลงเหมือนพาราแมกเนติก ตัวอยาง MnO ซึ่งมีรูปผลึก
แบบโซเดียมคลอไรด (NaCl-type) มี TN เทากับ 118 K
สรุปสมบัติทางแมเหล็กชนิดไดอะแมกเนติก พาราแมกเนติก เฟรโรแมกเนติก และ
แอนติเฟรโรแมกเนติกที่กลาวมาแลวในตารางที่ 7.5
ตารางที่ 7.5 แสดงการเปรียบเทียบสมบัติของแมเหล็กชนิดตางๆ

สมบัติทางแมเหล็ก
ไดอะแมกเนติก
พาราแมกเนติก
เฟรโรแมกเนติก

คาสภาพรับไวได
ผลของสนาม
แมเหล็กภายนอก กรัม () 20C
g-1(หนวย cgs.)
แรงผลักออน
-110-6
แรงดึงดูด
ปานกลาง
แรงดึงดูดมาก

แอนติเฟรโรแมกเนติก แรงดึงดูดออน

การขึ้นกับ
การขึ้นกับ
อุณหภูมิของ สนามแมเหล็ก

ภายนอกของ 
ไม

ไม

10010-6

1/T

ไม

110-2

ซับซอน

ขึ้นกับสนาม

110-7-110-5 ซับซอน

ขึ้นกับสนาม

ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 468)
ในสารประกอบเชิงซอนชนิดแอนติเฟรโรแมกเนติกที่มีลิแกนดมาใกลชิดกับอะตอม
กลางสองอะตอมและเกิดการคูควบของอิเล็กตรอน ดังแสดงในภาพที่ 7.7 กลไกการเกิดการ
คูควบแบบนี้เรียกวา “การแลกเปลี่ยนพิเศษ” (super exchange)

M1

M2

ภาพที่ 7.7 แสดงกลไกการเกิดการแลกเปลี่ยนพิเศษของการคูควบในแอนติเฟรโรแมกเนติก
ที่มา : (Kettle, 1969 : 148)
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จากภาพที่ 7.7 อะตอมกลาง M1 มีอิเล็กตรอนที่มีสปนขึ้น เกิดการซอนเหลื่อมกับ
ออรบิทัลของลิแกนดที่มีอิเล็กตรอนสปนลง และขณะเดียวกันออรบิทัลของลิแกนดนี้จะนําเอา
อิเล็กตรอนที่มีส ปน ขึ้น ไปซอนเหลื่อมกับอะตอมกลาง M2 ที่มีอิเ ล็ก ตรอนมีสปนลง ถาการ
ซอนเหลื่อมเกิดนอยก็จะไมเกิดพันธะระหวางอะตอมกลางกับลิแกนด สวนสปนของอิเล็กตรอน
ของอะตอมกลางที่ไมเกิดพันธะกับลิแกนดยังคงเหมือนเดิม

สรุป
สมบัติทางแมเหล็กของสารประกอบเชิงซอนมี 4 อยางที่กลาวถึงคือ พาราแมกเนติก
ไดอะแมกเนติก เฟรโรแมกเนติก และแอนติเฟรโรแมกเนติก ความแตกตางของสมบัติแมเหล็ก
เหลานี้เกิดจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปนอิเล็กตรอนเดี่ยวหรือคู การจัดเรียงขั้วคูแมเหล็กเปน
แบบมีระเบียบหรือไมมีระเบียบ เกิดการคูควบชนิดตางๆ จึงมีผลทําใหสารประกอบแตละชนิด
มีสมบัติแตกตางกันเมื่ออยูใ นสนามแมเหล็ก สารบางชนิดถูกผลักเมื่ออยูในสนามแมเหล็ก
สารบางชนิดถูกดึงดูดเมื่ออยูในสนามแมเหล็ก
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แบบฝกหัดทายบทที่ 7
1. จงอธิบายความหมายของคําตอไปนี้
1.1 พาราแมกเนติก
1.2 เฟรโรแมกเนติก
1.3 โมเมนตเชิงสปน
1.4 โมเมนตเชิงออรบิทัล
2. จงอธิบายวาเพราะเหตุใดสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนาสปนสูงของไอออน
โลหะที่จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ d1 d2 d8 และ d9 เมื่อวัดคาโมเมนตแมเหล็กพบวามาจาก
โมเมนตเชิงสปนเพียงอยางเดียว
3. คาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองของ K3  Ti F6  มีคาเทากับ 1.70 B.M.
จงคํานวณหาคาโมเมนตเชิงสปนอยางเดียวของสารประกอบเชิงซอนนี้
4. จงอธิบายและใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดสารประกอบเชิงซอนของ Ni2 ที่มีรูปทรง
เรขาคณิตตางกันจะมีคุณสมบัติทางแมเหล็กตางกันดังนี้
4.1 สารประกอบทรงแปดหนามีคา eff ประมาณ 2.9-3.4 B.M.
4.2 สารประกอบทรงสี่หนามีคา eff ประมาณ 1.4 B.M.
4.3 สารประกอบระนาบจัตุรัสเปนไดอะแมกเนติก
5. จงอธิบายวาเพราะเหตุใดคาโมเมนตแมเหล็กของ Mn 2 จึงมีคาใกลเคียงกับคา
โมเมนตเชิงสปนมาก
6. จงอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอคาโมเมนตแมเหล็กของสารประกอบเชิงซอน
7. จงอธิบายกฎของคูรีมาพอเขาใจและสารประกอบตองมีคุณสมบัติใดจึงจะเปนไป
ตามกฎของคูรี
8. การพลอตของโกทานิมีประโยชนอยางไร จงอธิบายพรอมยกตัวอยาง
9. ที่อุณหภูมิ 300 K คาโมเมนตแมเหล็กจากการทดลองของ  V(NH3 )6  Cl2
เทากับ 3.9 B.M. จงแสดงใหเห็นวาสารประกอบนี้เปนสารประกอบทรงแปดหนาและมีการจัด
เรียงอิเล็กตรอนแบบ d3
10.จงคํานวณคาโมเมนตแมเหล็กของไอออนตอไปนี้
เมื่อเกิดการคูควบแบบ
สปน-ออรบิต และ o ของ Ni2 เมื่อมี NH3 และ H2O เปนลิแกนดเทากับ 10,800 และ
8,500 cm-1 ตามลําดับ
10.1  Ni(NH3 )6  2 
10.2  Ni(H2O)6  2

