ธาตุแทรนซิชัน
(TRANSITION ELEMENTS)
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ธาตุแทรนซิชัน (TRANSITION ELEMENTS)
1. สมบัติของธาตุแทรนซิชัน
2. สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน
3. สารประกอบเชิงซอนของธาตุแทรนซิชัน
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ธาตุแทรนซิชัน

ธาตุแทรนสิชัน (Transition Elements)
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• หาก valence electrons อยูใน s- หรือ p- orbital ธาตุนนั้
เปน Representative elements (หมู IA-VIIIA)
• Transition elements เปนธาตุที่มี valence electrons อยูใน
d- หรือ f-orbital (หมู IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB,
IB และ IIB)
• ในตารางธาตุ ธาตุแทรนสิชันอยูระหวาง s-block กับ pblock ของ Representative elements
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d-block transition elements
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Most have partially occupied d subshells in common oxidation
states

Electronic Configurations

Element

Configuration

Sc
Ti
V
Cr
Mn

[Ar]3d14s2
[Ar]3d24s2
[Ar]3d34s2
[Ar]3d54s1
[Ar]3d54s2
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[Ar] = 1s22s22p63s23p6
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Electronic Configurations

Element

Configuration

Fe
Co
Ni
Cu
Zn

[Ar] 3d64s2
[Ar] 3d74s2
[Ar] 3d84s2
[Ar]3d104s1
[Ar]3d104s2
[Ar] = 1s22s22p63s23p6

ธาตุแทรนซิชัน
Electron configurations of Cr and Cu
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ความคลายคลึงตามคาบ
ธาตุแทรนสิชันมีสมบัติที่คลายคลึงกันตามแนวดิ่ง (หมู) และยังมีความ
คลายคลึงตามแนวนอนดวย
อนุกรม
ธาตุ
อิเล็กตรอนไมครบในorbital
แทรนสิชันที่ 1
Sc ถึง Cu
3d-orbital
แทรนสิชันที่ 2
Y ถึง Ag
4d-orbital
แทรนสิชันที่ 3
La ถึง Au
5d- orbital
แลนทาไนด
Ce ถึง Lu
4f- orbital
แอกทิไนด
Th ถึง Lr
5f- orbital

ลักษณะเดนของธาตุแทรนสิชัน
1. มีเลขออกซิเดชันไดหลายคา (มักมี +2) ยกเวนหมู IIIB และ IIB
ซึ่งแสดงคา +3 และ +2 ตามลําดับ
2. สารประกอบหลายตัวเปนพาราแมกเนติกเพราะมี e เดี่ยวเหลือ
ทําใหถูกดูดในสนามแมเหล็ก
3. สารประกอบสวนใหญมีสี (ยกเวนหมู IIIB)
4. เกิดสารประกอบเชิงซอนไดงาย
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การจัดอิเล็กตรอน
ธาตุแทรนสิชันในคาบที่ n มักมี e อยูเ ต็มใน ns-orbital และมี e ไม
เต็มใน (n-1) d-orbital หรือ (n-2) f-orbital
เชน 26Fe
ในอะตอมอิสระ
Fe  [Ar] 4s2 3d6
เมื่อเกิดเปนสารประกอบ  การเสีย e ก็จะเสีย e ใน 4s-orbital กอน
Fe2+  [Ar] 3d6
Fe3+  [Ar] 3d5

สมบัติของธาตุแทรนซิชัน
ลักษณะที่สําคัญของธาตุแทรนซิชันเปนดังนี้
1. มีเลขออกซิเดชันมากกวา 1 คา ยกเวนหมู IIIB เชน Sc เปน +3 คา
เดียว และหมู IIB (Zn, Cd) เปน +2 คาเดียว
2. ธาตุแทรนซิชันเปนโลหะ จึงดึงดูดกับแมเหล็ก และมีบางธาตุ เชน
Fe, Co, และ Ni แสดงสมบัติเปนแมเหล็กไดเมื่อนําไปวางไวใน
สนามแมเหล็กนาน
3. สารประกอบสวนใหญ มีสี (ยกเวนหมู IIIB) ซึ่งเปนสีของไอออน
เชิงซอนของธาตุแทรนซิชัน
4. ธาตุแทรนซิชันมีแนวโนมที่จะเกิดสารประกอบเชิงซอนได
5. มีเวเลนตอิเล็กตรอนเทากับ 2 (ยกเวน Cr, และ Cu มีเวเลนต
อิเล็กตรอนเทากับ 1) และอิเล็กตรอนถัดจากวงนอกสุดไมครบ 18 (ยกเวน Cu
และ Zn)

6

สมบัติของธาตุแทรนซิชนั
6. รัศมีอะตอมมีแนวโนมลดลงจากซายไปขวาของคาบ (เมื่อเลขอะตอม
เพิ่มขึ้น รัศมีอะตอมจะเล็กลง) เหมือนกับธาตุในคาบเดียวกันทั่วๆไป)
7. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดคอนขางสูง เพราะมีพันธะโลหะ
8. หนาแนนเพิ่มขึ้น เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมวลเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ขนาดเล็กลง
9. คา IE1 , IE2 , และ IE3 แนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น แต
คาตางกันไมมากนัก เพราะขนาดใกลเคียงกัน
10. อิเล็กโทรเนกาติวิตีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
11. เปนโลหะที่นําความรอนและนําไฟฟาไดดีเหมือนกับโลหะทั่ว ๆ ไป

สมบัติของธาตุแทรนซิชนั
Atomic radii
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สมบัติของธาตุแทรนซิชนั
Transition metal densities

First Transition Series Metals (3d)

increased

increased
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Oxidation Number
หมู IIIB: 21Sc
หมู IVB: 22Ti
หมู VB: 23V
หมู VIB: 24Cr
หมู VIIB: 25Mn
หมู VIIIB: 26Fe
27Co, 28Ni
หมู IB: 29Cu
หมู IIB: 30Zn

+3
+2, +3, +4
+2, +3, +4, +5
+2, +3, +6
+2, +3, +4, +6, +7
+2, +3, +6
+2, +3
+1, +2
+2

เลขสีน้ําเงินแสดงใหเห็น
ความสัมพันธกับเลขหมู

ธาตุหมู IIIB (Sc, Y, La,… Lu, Ac,…Lr
•

สแคนเดียม อิตเทรียม แลนทานัมและอนุกรมแลนทาไนด
แอกทิเนียม และอนุกรมแอกทิไนด
- Sc, Y และ La มีการจัด e แบบ (n-1) d1 ns2
- เกิดไอออนแบบ +3 ซึ่งมีการจัด e แบบ (n-1) d0 ns0
1 2 Sc3+ : [Ar]
21Sc: [Ar] 3d 4s
- ไอออนเหลานี้จึงคลายธาตุเรพรีเซนเททีฟ
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ธาตุหมู IIIB (Sc, Y, La,… Lu, Ac,…Lr)
1. ธาตุในอนุกรมแลนทาไนดมีอิเล็กตรอนใน 4f-orbital ไมเต็ม
มีเลขอะตอม 58-71 (อยูระหวาง 57La - 72Hf)
ขนาดเล็กลงเมื่อเลขอะตอมสูงขึ้น
เลขออกซิเดชันหลายคาเมื่อเกิดเปนสารประกอบที่สําคัญคือ +3
2. ธาตุในอนุกรมแอกทิไนดมีอิเล็กตรอนใน 5f-orbital ไมเต็ม
เลขอะตอม 90-103 (อยูระหวาง 89Ac - 104Rf)
ทุกตัวเปนกัมมันตรังสี และหลายธาตุไมปรากฎในธรรมชาติ

ธาตุหมู IVB (Ti, Zr, Hf)
ไทเทเนียม เซอรโคเนียม และแฮฟเนียม
- Ti และ Zr มีเลข oxidation +2, +3, +4 แต Hf +4 เทานั้น
2 2
Ti4+ : [Ar] เหมือนกับ Sc (III)
22Ti: [Ar] 3d 4s
- สมบัติของไอออน +4 ของธาตุหมูนี้จึงคลายกับของ IVA เชน
ความเปนโคเวเลนตสูง เชน TiCl4 เปนโมเลกุลเดี่ยว และ TiO2
เปน network เชนเดียวกับ SiO2
- Ti มีสมบัติ Tb และ Tm สูงมาก แข็ง เหนียว มีความหนาแนน
ต่ําสุดในโลหะแทรนสิชัน (ชิ้นสวนเครื่องบิน)

•
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ธาตุหมู IVB (Ti, Zr, Hf)
Ti เปนโลหะที่เสถียรในสภาวะปกติ ที่ T สูงมาก ๆ ก็ทํา rxn กับ
อโลหะได สารประกอบโคเวเลนต เชน TiCl4 ซึ่งใชทําใหเกิด
ควันขาวในอากาศ (เขียนขอความบนทองฟา หรือมานควันใน
กิจการทหาร) ดัง rxn
H2O

TiCl4 (l) -----> TiCl2 ----> TiO2 . xH2O + HCl
TiO2 เปนของแข็งสีขาว เสถียรมาก ใชเปน pigment ใน
อุตสาหกรรมสี

ธาตุหมู VB (V, Nb, Ta)
•

วาเนเดียม ไนโอเบียม และแทนทาลัม
- V มีเลขออกซิเดชัน +2, +3, +4, +5
(+4 เสถียรที่สุด)
- สวน Nb และ Ta มี +3 และ +5 (เทียบกับ Sb และ Bi ใน VA)
- 23V: [Ar] 3d3 4s2 , Ti5+ : [Ar] เหมือนกับ Sc (III)
- สมบัติทางเคมีของ V คลายกับ Ti
- V (II) เปนตัวรีดิวซที่รุนแรง (ถูกออกซิไดสงาย เปน +3 หรือ
+4)
- V (V) ถูกรีดิวซดวย H2 หรือ CO ได V (III)
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ธาตุหมู VIB (Cr, Mo, W)
•

โครเมียม โมลิบดินัม และทังสเตน
- มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมาก
- 24Cr: [Ar] 3d5 4s1 (half-filled) ไมใช 3d4 4s2
-โครเมียม: ใชเคลือบผิวโลหะ เพื่อปองกันการผุกรอน และ
เพื่อความสวยงาม
- Cr ถูกออกซิไดสดวย O2 เปน Cr2O3 เคลือบที่ผิว และ
ปองกันเนื้อขางใน “ protective oxide film”

ธาตุหมู VIB (Cr, Mo, W)
- Cr มีเลขออกซิเดชัน +2, +3, +6
- Cr (III) เสถียรที่สุด
- Cr (II) เปนตัวรีดิวซที่แรงมาก (ถูกออกซิไดสงาย)
- Cr (VI) เปนตัวออกซิไดสที่ดี เชน Cr2O7 2-

2CrO42-

H+

OH-

Cr2O72-

- เสถียรภาพของ Cr (III) และ Cr (VI) ขึ้นกับ pH
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ธาตุหมู VIB (Cr, Mo, W)
- Mo และ W มีสมบัติคลายกันมาก
- ออกไซดอยูในรูป MO3 และอาจถูกรีดิวซดวย H2 ไดโลหะบริสุทธิ์
ทน T ไดสูง จึงใชทําหลอดเอกซเรย เตาหลอมไฟฟา และเสนลวดใน
หลอดไฟฟา (tungsten wire)
- การเจือ Mo ในเหล็กกลา ทําใหเหล็กนั้นแข็งขึ้น
- การเจือ W ในเหล็กกลา ทําใหเหล็กนั้นมีความแข็งตัวอยูในชวง T
กวางขึ้นกวาเดิม

ธาตุหมู VIIB (Mn, Tc, Re)
•

แมงกานีส เทคนีเชียม และรีเนียม
- 25Mn: [Ar] 3d5 4s2 (half-filled ใน d- และ filled ใน s-)
- มีเลขออกซิเดชัน +2, +3, +4, +6, +7 ที่สําคัญคือ +2, +4, +7
แตที่เสถียรที่สุด คือ +2
- ในสภาวะปกติ Mn มีความวองไวตอปฏิกิริยานอย
- ที่ T สูง จะทําปฏิกิริยารุนแรง เชนการเกิด MnCl2, Mn3N2
และยังทํา rxn กับ B, C, S, Si และ P ได (เนื่องจากไมมี
protective oxide fim)
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ธาตุหมู VIIB (Mn, Tc, Re)
- แมงกานีสแข็งแตเปราะกวาเหล็ก ทนความรอนไดนอยกวา
- แมงกานีสมีมากเปนอันดับ 2 รองจากเหล็ก (ในหมูโลหะหนัก)
- มักพบในรูปออกไซด เชน MnO2, Mn3O4 ไฮดรอกไซด และ
คารบอเนต
- ทําใหบริสุทธิ์โดยการเผาแลวรีดิวซดวย Al ดังปฏิกิริยา
3 MnO2 ----> MnO. Mn2O3 + O2
3 MnO. Mn2O3 + 8 Al ----> 4Al2O3 + 9 Mn

ธาตุหมู VIIIB

Fe Co Ni
Ru Rh Pd
Os Ir Pt

1. ตระกูลเหล็ก (Iron family) : เหล็ก Fe, โคบอลต Co, นิกเกิล Ni
2. ตระกูลแพลทินัม (Platinum family)
2.1 Light platinum triad:รูทีเนียม Ru,โรเดียม Rh, แพลเลเดียมPd
2.2 Heavy platinum triads:ออสเมียม Os, อิริเดียม Ir, แพลทินัมPt
Note: หนังสือบางเลมเรียกหมูนี้วา VIII และเรียกหมู VIII ใน p-block วา
Noble gas หรือ หมู 0
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ธาตุตระกูลเหล็ก (Fe, Co, Ni)
- ธาตุทั้งสามมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง
- 26Fe: [Ar] 3d6 4s2 27Co: [Ar] 3d7 4s2 28Ni: [Ar] 3d8 4s2
- มีความวองไวตอ rxn ปานกลาง
- เปนสาร ferromagnetic
- มักมีเลขออกซิเดชัน +2 และ +3
- เหล็กเปนมีปริมาณมากสุดในกลุมโลหะแทรนสิชัน (อันดับ 4
ของธาตุทั้งหมด รองจาก O, Si และ Al)
- มีความแข็งแรงมาก มีการใชงานในการกอสราง

เหล็ก (Fe)
เพิ่มความแข็งแรงของเหล็กโดยนําไปผสมกับธาตุอื่น ๆ
1. เหล็กกลา (steel) แบงเปน
-เหล็กกลาคารบอน (carbon steel) มี C ไมเกิน 1.2 % แบงเปน (1)
mild steel (C 0.1-0.4%) และ (2) hard steel (C สูงขึ้น)
-เหล็กกลาเจือ (alloy steel) มีธาตุอื่นเจือ เชน Mn, Ni, Cr, Mo, W
2. เหล็กหลอ (cast iron) มี C ประมาณ 2-4% และ Si 0.5-3% สามารถ
ขึ้นรูปไดโดยการหลอ เพราะหลอมเหลวไดไมยาก และเปนของไหล
ที่ดี
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ธาตุตระกูลเหล็ก (Fe, Co, Ni)
- Fe มักมีเลขออกซิเดชันเปน +2 และ +3
- ในอากาศชื้นจะเกิด Fe2O3.xH2O (สนิม สีน้ําตาลแดง)
- เผาในอากาศจะได Fe3O4 ซึ่งเปนออกไซดผสมของ FeO.Fe2O3 ซึ่ง
สามารถใชฉาบผิวเหล็กเพื่อปองกันสนิมได
- Co มีความแข็งแรงสูงกวาเหล็ก มักมีเลขออกซิเดชัน +2 และ +3
- Ni มักเปน +2 เชน NiO, NiS, NiCl2.6H2O แตมีโอกาสเปน +3, +4,
+6 นอยมาก

ธาตุตระกูลแพลทินัม

Ru Rh Pd
Os Ir Pt

- มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมาก
- ไมวองไวตอ rxn
- สารประกอบของธาตุพวกนี้ไมเสถียรมาก เชนจะสลาย
กลายเปนโลหะที่ T สูง
- มีเลขออกซิเดชัน +2 ถึง +8 (RuO2, RuO4)แตที่สําคัญคือ +2
ถึง +4 เชน PtCl2 , PtCl3, PtCl4, PtO2
- Pd ใชเปนตัวเรง rxn (catalyst)
- Pt นําความรอนและไฟฟาไดดี และเสถียร ใชทําอิเล็กโทรด
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ธาตุหมู IB (Cu, Ag, Au)
- ทองแดง เงิน และทองคํา
- electron: (n-1)d10 ns1 (คลายโลหะอัลคาไล หมู IA)
10 1 ไมใช [Ar] 3d9 4s2
29Cu: [Ar] 3d 4s
- เมื่อเสีย e ไป 1 ตัว จะไดไอออน M+ (ประจุ +1)
- นอกจากนี้ทองแดงและทองคํายังมี +2. +3 ตามลําดับ
- จุดหลอมเหลว ความหนาแนน การเปนตัวนํา ดีกวาหมู IA
- ไมถูกออกซิไดสงาย สารประกอบถูกรีดิวซเปนโลหะบริสุทธิ์
งาย ผิวเปนมันวาว ===> โลหะเงินตรา

ธาตุหมู IIB (Zn, Cd, Hg)
- สังกะสี แคดเมียม และปรอท
10 2
- valence electrons : (n-1)d10 ns2
30Zn: [Ar] 3d 4s
- สมบัติตางจากธาตุแทรนสิชันอื่น แตคลายกับธาตุ representative
เชนจุดหลอมเหลว จุดเดือดต่ํา tensile strength ต่ํา
- ปรอทซึ่งเปนธาตุที่หนักที่สุดในกลุม เปนของเหลวที่ T หอง
- เลขออกซิเดชันสูงสุดคือ +2 (ซึ่งตางจากโลหะแทรนสิชันอื่น)
- Hg มี +1 ได แตอยูในรูป diatomic ion (Hg2)2+
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