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 សនេះជាទ្យិដឋភាពសៅមហាសមុទ្ទ្យអងត់ាកទ់្យិច ដដលទ្យកឹឋតិកនុងភាពរបូទាំងបីននរបូធាតុ គជឺាអងគធាតុរងឹ(ទ្យឹកកក) ជាអងគ
ធាតុរាវសៅកនុងមហាសមុទ្ទ្យ និងជាចាំហាយទ្យឹកសៅកនុងបរយិាកាស។ ភាពរបូននរបូធាតុសៅលកខខណ្ឌ សម្ពា ធ និងសីតុណ្ហ ភាព
ណាមយួ វាអាទ្ស័យសលើកម្ពល ាំងទ្បទញគ្នន ននម ូសលគុលរបស់របូធាតុស េះ។  
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1/ កម្លាំងអន្តរអីុ៉ុយ ៉ុងុ(Interionic Forces) 

 សម្ពសធាតុអុីយ ុងដដលភាគសទ្ចើនជាសម្ពសធាតុដដលផសាំពីអាតូមសោហៈ និងអាតូមអសោហៈ សៅលកខខណ្ឌ បនទប ់ 
(1atm, 25 OC) ម្ពនភាពរបូជាអងគធាតុរងឹដដលម្ពនចាំណុ្ចរោយ និងរ ាំពុេះខាស់ ។ 

 ចំណុចរលាយ និងរពុំុះខ្ពស់ននសមាសធាតុ 

អុ៊ីយ ុង ដោយសារតតកមាល ំងដអឡិចត្តូសាា ទិចតែល 

ត្រទាញរនទុករូកននកាចុង និងរនទុកែកននអាញ ុង 

ដ ើយរដងកើតបានជារណ្តា ញត្កាម និងមានថាមពលរណ្តា ញែ៏រងឹមំា ។ 

  ថាមពលត្រទាញគ្នា ននកាចុងនិងអាញ ុងមួយគូររស់សមាសធាតុអុ៊ីយ ុងអាចកំណត់តាមចារ់គូឡំុ 

 E = k 
      

 
  តែល Q+ ជារនទុកររស់កាចុង   Q-ជារនទុកអាញ ុ ង និង r ជាចមាា យរវាងនណៃ យ ូកាចុងដៅនណៃ យ ូ

អាញ ុ ង   k ជាតនមលដថរ ។ 

តាមសមកីារខាងសលើ សយើងសឃើញថា ថាមពលបណាត ញទ្កាមរបស់សម្ពសធាតុអុីយ ុង ទ្សបសម្ពម្ពទ្តនឹងបនទុកអុយី ុង និង
ទ្ាសសម្ពម្ពទ្តនឹងចម្ពា យនណ្ៃ យ ូកាចុងសៅនណ្ៃ យ ូអាញ ុ ង ។ 

 

 

 

 

 

 បីចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ ដដលអនកទ្តូវដឹងពីកម្ពល ាំងអនតរអុីយ ុង៖ 

 កម្ពល ាំងអនតរអុីយ ុងសម្ពម្ពទ្តសៅនឹងបនទុកននភាគលអិត។  សបើបនទុកកានដ់តធាំ កម្ពល ាំងកានដ់តខាល ាំង និងផទុយមកវញិ។ 
 កម្ពល ាំងអនតរអុីយ ុងទ្ាសសម្ពម្ពទ្តសៅនឹងចម្ពា យរវាងនណ្ៃ យ ូកាចុង និងអាញ ុ ង។ សបើចម្ពា យកានដ់តតូច ស េះកម្ពល ាំង 

កានដ់តខាល ាំង និងផទុយមកវញិ។ 
 ចាំណុ្ចរោយនិងចាំណុ្ចរ ាំពុេះវាសម្ពម្ពទ្តនឹងកម្ពល ាំងអនតរអុយី ុងចាំស េះសម្ពសធាតុអុីយ ុង 
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 លាំហាតអ់នុវតត 

 ១/ សហតុអៃីបានជាសម្ពសធាតុអុីយ ុងម្ពនចាំណុ្ចរោយ និងចាំណុ្ចរ ាំពុេះខាស់ ? 

 ២/ ចូរសទ្បៀបសធៀបចាំណុ្ចរ ាំពុេះរវាងសម្ពសធាតុ NaCl និង KCl ។ 

 ៣/ សតើសម្ពសធាតុអុីយ ុង LiBr និង CaBr2 ណាមយួម្ពនចាំណុ្ចរោយខាស់ជាង? ចូរពនយល់ ។ 

 2/ កម្លាំងអន្តរម ៉ូលលគ៉ុលុ(Intermolecular Forces) 

 កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុល គឺជាកម្ពល ាំងទ្បទញគ្នន រវាងម ូសលគុលនិងម ូសលគុលដដលសៅជិតគ្នន ។កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលសកើតម្ពន
ចាំស េះដតសម្ពសធាតុម ូសលគុលដដលជាសម្ពសធាតុដដលកសកើតសោយការចងសមាន័ធគមីរីវាងអសោហៈជាមយួអសោហៈ ។  
វាម្ពនបីទ្បសភទ្យសផសងៗគ្នន នន កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុល ដដលបានតសទ្មៀបតាមលាំោបស់កើនដូចតសៅ៖ 

 

 

 ទ្គបក់ម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលទាំងអស់សុទ្យធដតជាកម្ពល ាំងសអឡិចទ្តូស្ថត ទ្យចិ (Electrostatic Forces) ដដលជាកម្ពល ាំងទ្បទញ
រវាងភាគលអិតផទុកបនទុកវជិជម្ពន និងភាគលអិតផទុកបនទុកអវជិជម្ពន ទ្សសដៀងគ្នន នឹងកម្ពល ាំងសមាន័ធអុីយ ូនចិ (Ionic Bond)។ 
  សហតុអៃីបានជាកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលសខោយខាល ាំងសធៀបនងិកម្ពល ាំងអនតរអុីយ ុង? សដើមបសីឆលើយនឹងសាំណួ្រសនេះបាន សូមរ ាំលឹក
ដល់ចាបគូ់ឡុាំដដលបង្ហហ ញថា ទ្យាំ ញសអឡិចទ្តូស្ថត ទ្យិចកានដ់តខាល ាំងកាលណាបនទុកភាគលអិតសកើនសឡើង នងិកានដ់តសខោយកាល
ណាចម្ពា យននភាគលអិតកានដ់តសកើនសឡើង ។ ជាឧទហរណ៍្ ចាំស េះម ូសលគុល HCl តាមតនមលឌីប មូ ូម ង ់បនទុកពិតទ្បាកដ(Actual 
Charge or True Charge) ននដផនកខាងចុងននHគឺ +0.178 ឯបនទុកដផនកខាងចុងននCl គឹ -0.178 សៅកនុងម ូសលគុល នីមយួៗ។
មា ងសទ្យៀតចម្ពា យរវាងម ូសលគុលនិងម ូសលគុលវាឆ្ងា យជាងចម្ពា យរវាងអាតូមនិងអាតូមដដលចងគ្នន សោយសមាន័ធគមី។ី 
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 3/ កម្លាំងរបាយឡុន្ដ៉ុន្ុ(London Dispersion Forces) 

 អនកអាចនងឹគិតថា វានឹងគ្នា នកម្ពល ាំងទ្យាំ ញសអឡិចទ្តសូ្ថត ទ្យចិស េះសទ្យ ចាំស េះអាតូមឬម ូសលគុលណឺ្ត ឬមនិប ូដល។ ប ដុនតវា
ទ្បាកដណាស់ថាម្ពនកម្ពល ាំងទ្យាំ ញណាមយួសទ្ម្ពបឧ់សា័នមនិប ូដលដូចជា សអលយូម សណ្អុង អាសូត ដដលសគអាចសធៃើឲ្យវា
កាល យជាអងគធាតុរាវបាន (ភាគលអិតរបស់អងគធាតុរាវវាសៅសកៀកគ្នន ជាងភាគលអិតរបស់ឧសា័ន ដូចសនេះសដើមបឲី្យឧសា័នអាចបតូរមកជា
អងគធាតុរាវបានលុេះទ្តាដតភាគលអិតអាចទ្បទញគ្នន មកជិតគ្នន បាន) ។ អនករបូវទូិ្យជនជាត ិអាឡឺម ង-់អាសមរចិកាាំង Fritz London 
ជាបុគគលទ្យីមយួដដលសលើកសឡើងពីកម្ពល ាំងទ្យាំ ញសនេះ កនុងឆ្ងន ាំ១៩៣០ ។ សោក London បានសម្ពគ ល់ថា ចល របស់សអឡិច 
ទ្តុងទាំងឡាយសៅកនុងអាតូម ឬម ូសលគុលអាចបសងកើតបានឌីប ូល(ដផនកផទុកបនទុកវជិជម្ពន និងអវជិជម្ពន)បសណាត េះអាសនន (សកើត
សឡើងមយួដភលតៗ) ។ ចល របស់សអឡិចទ្តុងកនុងអាតូម ឬម ូសលគុលមនិទ្តឹមដតសៅកនុងអរប តីាល់ស េះសទ្យ ដតវាអាចសធៃើចល ពី
ដផនកមយួសៅដផនកមយួសទ្យៀតននអាតូម ។ សៅសពលដដលសអឡិចទ្តុងផាល ស់ទ្យីសៅដផនកណាមយួននអាតូមឬម ូសលគុល វាសធៃើឲ្យដផនក
ស េះផទុកបនទុកអវជិជម្ពនបសណាត េះអាសនន និងដផនកម្ពខ ងសទ្យៀតផទុកបនទុកវជិជម្ពនបសណាត េះអាសននដដរ ។ អាតូមឬម ូសលគុលដដលសកើត
ម្ពនឌីប ូលបសណាត េះអាសននសនេះ នឹងសធៃើឲ្យអាតូមឬម ូសលគុលណឺ្តដដលសៅជិតវាម្ពនឌបី លូបសណាត េះអាសននដូចគ្នន  សោយដផនក
អវជិជម្ពនរបស់វា រញុទ្ាញសអឡិចទ្តុងននអាតូមឬម ូសលគុលណឺ្តសៅដផនកម្ពខ ង(អគគិសនីកមាសោយឥទ្យធពិល)។ ឌបី លូបសណាត េះ
អាសននដដលសកើតសឡើងទ្បទញគ្នន សៅវញិសៅមកនឹងសធៃើឲ្យម្ពនឌីប ូបសណាត េះអាសននសលើអាតូមឬម ូសលគុលសផសងៗសទ្យៀត ។ 

 

 

 

 បីចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ ដដលអនកទ្តូវដឹងពីកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន៖ 

 កម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនសកើតម្ពនសៅទ្គបស់ម្ពសធាតុម ូសលគុលទាំងអស់សទេះបបី ូដលកតី មនិប ូដលកតី កប៏ ុដនតចាំស េះអាតូមឬ 
ម ូសលគុលមនិប ូដលម្ពនកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលដតមយួគតគ់ ឺកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន ។ 

 កម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនអាចរាបប់ញ្េូ លជាកម្ពល ាំងសាំខានម់យួននកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុល សទេះបីចាំស េះម ូសលគុលប ូដលកស៏ោយ 
(ដូចជាម ូសលគុលទ្យឹកម្ពនកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនចាំនួន១០%) ។ 

 កម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនសម្ពម្ពទ្តសៅនឹងចាំនួនសអឡិចទ្តុង ឬចាំនួនទ្សទប(់ចាំនួនខបួ) ឬម្ព សរបស់អាតូមឬម ូសលគុល ។ 

ទ្កាបបង្ហហ ញពីចាំណុ្ចរ ាំពុេះននទ្កុមឧសា័នកទ្មន 

និងទ្កុមអាឡូដសន៖ ទ្កាបសនេះបង្ហហ ញពីរសបៀបដដល 

ចាំណុ្ចរ ាំពុេះសកើនសឡើងសៅតាមការសកើនសឡើងននកម្ពល ាំង 
របាយឡុនដុនដដលសម្ពម្ពទ្តសៅនឹងម្ព សនន 

សម្ពសធាតុ ។ 



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
អនកគួរដតដឹង!!! 

សតើអនកនឹងសទ្បៀបសធៀបកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនននសម្ពសធាតុម ូសលគុលពីរយា ងដូចសមតច ទ្បសិនសបើវាម្ពនម្ព សម ូសលគុលសសាើគ្នន ?  

 ជាឧទហរណ៍្ ចាំស េះម ូសលគុល n-ប ងត់ាន និង សណ្អូប ងត់ាន ជាអុីសូដមនឹងគ្នន  ដដលម្ពនរបូមនតម ូសលគុលដូចគ្នន  
C5H12 សហើយចាំណុ្ចរ ាំពុេះនន n-ប ងត់ាន ខាស់ជាងសណ្អូប ងត់ានទ្បដហល 27K ។ ភាពខុសគ្នន សនេះ អាចមកពទី្យទ្មងម់ ូសលគុល
សផសងគ្នន រវាងម ូសលគុលទាំងពរី ។កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលខាស់ជាងចាំស េះ n-ប ងត់ាន គឺសោយស្ថរដតម ូសលគុលរបស់វាអាចប េះនងឹ
ម ូសលគុលជិតខាងបានទាំងទ្សុងននម ូសលគុលរាងសីុឡាាំងរបស់វា ។នផទប េះតូចគឺសមទ្សបសៅនឹងភាពហាបដ់ណ្ន នងិ           
ម ូសលគុលរាងដសៃ ររបស់សណ្អូប ងត់ានដដលសធៃើឲ្យវាម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះទបជាង ។ ដូចសនេះ ចាំស េះម ូសលគុលមនិប ូដលដដលជា    
អុីសូដមនឹងគ្នន   ម ូសលគុលដដលម្ពនចាំនួនដខនងតិចជាងសគ នឹងម្ពនកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនខាល ាំងជាងសគ ជាសហតុ ាំឲ្យម្ពនចាំណុ្ច
រ ាំពុេះខាស់ជាងសគ ។ 

 

 

 

 

  

 

 3/ កម្លាំងឌីប ៉ូល-ឌីប ៉ូលុ(Dipole-Dipole Forces) ឬុកម្លាំង Debye (Debye Forces) 

 វតតម្ពនននឌីប ូម មូ ងអ់ចិនស្រនតយស៍ៅកនុងម ូសលគុលប ូដល ាំឲ្យសកើតម្ពនកម្ពល ាំងទ្យាំ ញឌបី ូល-ឌីប ូល ។ កម្ពល ាំងទ្យាំ ញសនេះសកើត
សឡើងសោយស្ថរទ្យាំ ញសអឡិចទ្តូស្ថត ទ្យចិរវាងដផនកខាងចុងផទុកបនទុកវជិេម្ពន(ប ូលវជិជម្ពន)ននម ូសលគុលមយួសៅនងឹដផនកខាងចុង
ផទុកបនទុកអវជិជម្ពន(ប ូលអវជិជម្ពន)ននម ូសលគុលជិតខាង។ កម្ពល ាំងចទ្ម្ពនរវាងដផនកផទុកបនទុកដូចគ្នន ននម ូសលគុលសៅជតិខាងគ្នន ក៏
សកើតម្ពនផងដដរ។កម្ពល ាំងឌីប លូ-ឌីប ូល កដូ៏ចកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនដដរ គឺវាសកើនសឡើងសៅសពលដដលម ូសលគុល ឬអាតូមសៅជិត
គ្នន ។  

 ពីរចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ ដដលអនកទ្តូវដឹងពីកម្ពល ាំងឌីប ូល-ឌីប ូល៖ 

 កនុងម ូសលគុលប ូដលម្ពនកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលពីរគកឺម្ពល ាំងឌបី ូល-ឌីប ូល និងកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន 
 កម្ពល ាំងឌីប ូល-ឌីប ូល សម្ពម្ពទ្តសៅនឹងភាពប ូដលននម ូសលគុល 

ខាងសទ្កាមជាឧទហរណ៍្ដដលបង្ហហ ញពីការសកើនសឡើងសៅចាំណុ្ចរ ាំពុេះដដលទ្សបនឹងការសកើនសឡើងននភាពប ូដលរបស់ 

ម ូសលគុលមយួចាំននួ 
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 អនកគួរដតដឹង!!! សតើអនកអាចកាំណ្តភ់ាពប ូដលរបស់ម ូលគុលមយួបានយា ងដូចសមតច? 

 ម ូសលគុលដដលគ្នា នសមាន័ធប ូដល ជាម ូសលគុលមនិប ូដល  
 ម ូសលគុលដដលម្ពនសមាន័ធប ូដលដតមយួគត ់ជាម ូសលគុលប ដូល 

 

 

 

 

   

ចាំស េះម ូសលគុលដដលម្ពនសមាន័ធប ូដលាបព់ពីីរសឡើងសៅ ទ្យទ្មងម់ ូសលគុលននម ូសលគុលជាកតាត កាំណ្តភ់ាពប ូដលនន ម ូសលគុល  

 កាំណ្តនូ់វសមាន័ធប ូដលទាំងអស់សោយសទ្បើបដទ្មបទ្មួលតនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពន (    
 កាំណ្តទ់្យទ្មងធ់រណី្ម្ពទ្តរបស់ម ូសលគុល តាមវធិាន VSEPR 
 កាំណ្តថ់ាឌីប លូម មូ ងន់នសមាន័ធប ូដលសរបុសសាើសូនយ ឬធាំជាងសូនយ 

                                                                                                                                                  

 

                                        

          

            

  សម្ពគ ល់៖   ដផនកពណ្្ទ្កហមជាដផនកសាំបូរសអឡិចទ្តុង ដផនកពណ្្សខៀវជាដផនកដដលខសត់សអឡិចទ្តុង  ។              



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
 

                                                                               

 

 

 ពីរចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ ដដលអនកទ្តូវដឹងពីការគណ្ ឌីប ូលម មូ ងន់នសមាន័ធកូវា ឡងម់យួនិងម ូសលគុលមយួ៖ 

 ឌីប ូលម ូម ងទ់្តូវបានគណ្ តាមរបូមនត  =q   ; q បនទុកសោយដផនកសៅសលើអាតូមនីមយួៗ ;dទ្បដវងសមាន័ធកូវា ឡង ់
 ខាន តអនតរជាតិរបស់ឌបី ូម ូម ងគ់ឺ C.m(គូឡុាំ.ដម ត) ប ុដនតសគសទ្បើតាមទ្យម្ពល បគ់ឺខាន តសដនប(D)  ដដល 1D=3.34          
 ឌីប ូលម ូម ងស់របុននម ូសលគុល គឺជាផលបូកវុចិទ្យរ័ននឌីប លូម ូម ងន់នសមាន័ធប ូដលទាំងអស់កនុងម ូសលគុល 

 

អនកគួរដតដឹង!!!  សតើម ូសលគុលម្ពនទ្យទ្មងធ់រណី្ម្ពទ្តណាខលេះដដលឌីប ូលម មូ ងស់របុននទ្គបឌ់ីប ូលននសមាន័ធប ូដលសសាើសូនយ? 

 ចាំស េះម ូសលគុលដដលទ្គបស់មាន័ធរបស់វាជាសមាន័ធប ូដលដដលម្ពនម្ពនទ្យទ្មងធ់រណី្ម្ពទ្តដូចខាងសទ្កាម ម្ពនឌីប ូម មូ ង់
សរបុសសាើសូនយ ឬម្ពននយ័ថាវាជាម ូសលគុលមនិប ូដល (Non-polar molecules)  

  

 

 

 



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
សតើអនកសទ្បៀបសធៀបភាពប ូដលននម ូសលគុលពីរបានយា ងដូចសមតច? 

 ចាំស េះម ូសលគុលឌីអាតូម ភាពប ូដលននម ូសលគុលសម្ពម្ពទ្តសៅនឹងផលសងតនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនននសមាន័ធកូវា ឡង ់

 

 

 

 

 

 ចាំស េះអុីសូដមធរណី្ម្ពទ្ត ការដបងដចកអុីសូដមធរណី្ម្ពទ្ត ម្ពនការលាំបាកសោយស្ថរភាពទ្សសដៀងគ្នន ននលកខណ្ៈរបូ ក៏
ដូចជាលកខណ្ៈគីមរីបស់វា។ សទេះបីជាយា ងសនេះកតី វាខុសគ្នន សោយតនមលននឌីប ូម ូម ង ់ដដលជាសហតុសធៃើឲ្យសយើងអាចសធៃើអតត
សញ្ញា ណ្កមាវាបានយា ងង្ហយ ។ ជាទូ្យសៅអុីសូដម Trans ម្ពនឌីប ូម មូ ងទ់បជាងអុីសូដម Cis ដូចឧទហរណ៍្ខាងសទ្កាម 

 

 

 

 

 

 

 ចាំស េះអុីសូដមធរណី្ម្ពទ្ត អរ័តូ o-   សមតា m-  និង បា រា  p- ននសម្ពសធាតុទ្បសហើរ ឌីប ូម ូម ងទ់្ាសសម្ពម្ពទ្តនឹងទ្យាំហាំ
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 អនកគួរដតដឹង!!! សសចកតីសសងខបននកម្ពល ាំងវា នដ់ឺវា ល់ (កម្ពល ាំងឌីប ូល-ឌីប ូល នងិកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន) 

សៅសពលដដលអនកគិតដល់ភាពសាំខានន់នកម្ពល ាំងវា នដ់វឺា ល់ សូមពិារណាតាមសគ្នលការណ៍្ខាងសទ្កាម៖ 

 កម្ពល ាំងឡុនដុនសកើតម្ពនចាំស េះទ្គបម់ ូសលគុល។វាអាទ្ស័យសលើបម្ពល ស់ទ្យីននទ្គបស់អឡិចទ្តងុសៅកនុងម ូសលគុល សហើយ
កម្ពល ាំងសនេះសកើនសឡើងសៅតាមកាំសនើនននម្ព សម ូសលគុល។កម្ពល ាំងសនេះកអ៏ាទ្ស័យសលើទ្យទ្មងម់ ូសលគុលផងដដរ។ 

 កម្ពល ាំងដដលទកទ់្យងនឹងភាពប ូដលអចិនស្រនតយរ៍បស់ម ូសលគុលអាទ្ស័យសលើបម្ពល ស់ទ្យីននគូសអឡិចទ្តុងសៅកនុងសមាន័ធជាជាង
សៅកនុងម ូសលគុលទាំងមូល។កម្ពល ាំងសនេះទ្តូវបានរកសឃើញសកើតម្ពនដតចាំស េះម ូសលគុលដដលម្ពនឌីប មូ ូម ងស់របុ(ម ូសល
គុលប ូដល)ដតប ុសណាណ េះ។ចាំស េះម ូសលគុលប ូដលសនេះ កម៏្ពនកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនដដលជេះឥទ្យធិពលដល់វាផងដដរ។ 

 សៅសពលដដលសយើងសទ្បៀបសធៀបសម្ពសធាតុដដលម្ពនម្ព សម ូសលគុលទ្បហាកទ់្បដហលគ្នន  ស េះកម្ពល ាំងឌបី ូល-ឌីប លូ
សដើរតួសាំខានក់នុងការកាំណ្តល់កខណ្ៈរបស់សម្ពសធាតុដូចជា ចាំណុ្ចរោយ ចាំណុ្ចរ ាំពុេះ នងិអងត់ាល់ពីចាំហាយ។ 

 សៅសពលដដលសយើងសទ្បៀបសធៀបសម្ពសធាតុដដលម្ពនម្ព សម ូសលគុលខុសគ្នន ខាល ាំង ស េះកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនសដើរតួ
សាំខានក់នុងការកាំណ្តល់កខណ្ៈរបស់សម្ពសធាតុ ជាងកម្ពល ាំងឌីប ូល-ឌីប ូល។ 
 
 
 
 
 
 
សយើងមកសមើលពីរសបៀបដដលសគ្នលការណ៍្ខាងសលើទកទ់្យងសៅនឹងតារាងខាងសលើ ដដលរមួបញ្េូ លទាំងការបាំដបកកម្ពល ាំង    
វា នដ់ឺវា ល់ជាកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន នងិកម្ពល ាំងសកើតពីឌបី ូម មូ ង។់  
      HCl និងF2 ម្ពនម្ព សម ូសលគុលទ្បហាកទ់្បដហលគ្នន  ប ុដនតសោយស្ថរ HClជាម ូសលគុលប ូដលសទ្យើបសធៃើឲ្យវា             
ម្ពនអងត់ាល់ពចីាំហាយ និងចាំណុ្ចរ ាំពុេះខាស់ជាង។ 
      សៅកនុងសសរ   ីHCl ,HBr និងHI ដដលម្ព សម ូសលគុលសកើនសឡើងយា ងខាល ាំង សហើយអងត់ាល់ពីចាំហាយនិងចាំណុ្ចរ ាំពុេះ 
សកើនតាមលាំោប ់HCl < HBr < HI ។ ភាពប ូដលខាល ាំងជាងរបស់HCl សធៀបនឹង HBr កដូ៏ច HI គឺមនិបានសដើរតកួាំណ្ត ់
លកខណ្ៈរបស់សម្ពសធាតុស េះសទ្យ ផទុយមកវញិកាំសណ្ើ នម្ព សម ូសលគុលយា ងខាល ាំងសដើរតួរជាកតាត កាំណ្តស់ៅវញិ  
ដដលកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនបានទ្គបដ់ណ្ត បស់លើកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលកនុងករណី្សនេះ។  
 
 
 
 
 



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
 

 3/ កម្លាំងសមព័ន្ធអីុ៉ុដ្ដ៉ូសសន្ុ( Hydrogen Bonding Forces) 

        វាពិតជាគួរឲ្យាបអ់ារមាណ៍្កនុងការសទ្បៀបសធៀប ម ូណូ្ភលុយអរ  សូមតាន (CH3F) 

      និងសមតាណុ្ល (CH3OH) ។ វាទាំងពីរម្ពនម្ព សម ូសលគុលទ្បហាកទ់្បដហលគ្នន   

            (CH3F=34 ; CH3OH=32)សហើយម្ពនតនមលឌីប ូម ម ងទ់្បហាកទ់្បដហលគ្នន ផងដដរ 

     (CH3F=1.81D; CH3OH=1.70D)។  

    អនកអាចនងឹរ ាំពឹងគតិថាសម្ពសធាតុទាំងពីរសនេះម្ពនតនមលកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលទ្បហាកទ់្បដហលគ្នន      

         សហើយដូសចនេះនឹងម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះទ្បហាកទ់្បដហលគ្នន ។ ដតការពិត ចាំណុ្ចរ ាំពុេះរបស់វាខុសគ្នន យា ងខាល ាំង ។  

    CH3F ពុេះសៅសីតុណ្ហ ភាព -78 0C សហើយជាឧសា័នសៅលកខខណ្ឌ ធមាតា ដតCH3OH ពុេះសៅ 

    សីតុណ្ហ ភាព 65 0C សហើយជាអងគធាតុរាវសៅលកខខណ្ឌ ធមាតា។ សយើងទ្តូវដតសននិោឋ នថា វាម្ពន
កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលមយួសផសងសទ្យៀតដដលមនិម្ពនសៅកនុងសម្ពសធាតុ CH3F ។ 

 សយើងកប៏ានជួបទ្បទ្យេះផងដដរ នូវលកខណ្ៈរបស់ទ្យកឹ គលីសសរ  លុ ដដលសគមនិអាចពនយល់តាមដតកម្ពល ាំងវា នដ់ឺវា ល់ (កម្ពល ាំងឌី
ប ូល-ឌីប ូល និងកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន)ដតមយួបានសទ្យ។ អៃីដដលម ូសលគុលទ្យឹក គលីសសរ  លុ និងសមតាណុ្ល ម្ពនចាំណុ្ចរមួគ្នន ស េះ
គឺម្ពនទ្កុម -OH មយួ ឬសទ្ចើន។ 

 ម ូសលគុលទាំងឡាយដដលម្ពនទ្កុម -OH គឺជា 

ទ្បធានបទ្យសទ្ម្ពបក់ារបដនថមកម្ពល ាំងទ្យាំ ញអនតរម ូសល 

គុលមយួសទ្យៀតដដលទ្តូវបានសគោកស់ ា្ េះថា  

សមាន័ធអុីទ្ដូដសន ។  

 សមាន័ធអុីទ្ដូដសន ជាកម្ពល ាំងសអឡិចទ្តូស្ថត ទ្យចិដដលជាការទ្បទញគ្នន រវាងទ្កុមប ូដលសហើយសកើតម្ពនសៅសពលដដលអាតូមH 
បានចងសមាន័ធជាមយួអាតូមដដលម្ពនតនមលសអឡិចទ្តអូវជិជម្ពនខាស់ដូចជា N ,O និងF ដដលវាទ្បទញជាមយួអាតូមជិតខាង
ដដលម្ពនតនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនខាស់ ។ 

 របូA បង្ហហ ញពីកាំសណ្ើ នយា ងគាំហុគននចាំណុ្ចរ ាំពុេះទ្យល់នឹងម្ព សម ូសលគុលចាំស េះសម្ពសធាតុអុីទ្ដួ(សម្ពសធាតុសទ្យៃធាតុ
ដដលម្ពនមយួជាអុីទ្ដូដសន)ននធាតុកនុងទ្កមុ 6A។ ទ្បសិនសបើម្ពនដតកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុនសៅកនុងសសរ  នីនសម្ពសធាតុទាំងសនេះ 
ស េះចាំណុ្ចរ ាំពុេះគួរដតសកើនសឡើងសទ្យៀងទតស់ៅតាមកាំសណ្ើ នម្ព សម ូសលគុល។ អនកពតិជាបានសឃើញថា វាម្ពនកាំសនើនសទ្យៀងទតន់ន
ចាំណុ្ចរ ាំពុេះចាំស េះ H2S ,H2Se និងH2Te។ កប៏ ុដនតចាំស េះ H2Oម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះជាងសគយា ងខាល ាំងជាងការរ ាំពឹងទុ្យករបស់អនក 



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
ទ្បសិនសបើម្ពនដតអាំសពើននកម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន។ សនេះជាភាពសមទ្សបដដលបញ្ញជ កថ់ាកម្ពល ាំងសមាន័ធអុីទ្ដូដសនពិតជាម្ពនសៅកនុង
ម ូសលគុល H2O ប ុដនតដដលសាំខានស់ េះគឺវាអវតតម្ពនសៅកនុងសម្ពសធាតុ H2S , H2Se និងH2Te ។ 

  

     

 

 

 

 

 

 

 របូB បង្ហហ ញពីកាំសណ្ើ នយា ងគាំហុគននចាំណុ្ចរ ាំពុេះទ្យល់នឹងម្ព សម ូសលគុលចាំស េះសម្ពសធាតុអុីទ្ដួ(សម្ពសធាតុសទ្យៃធាតុ
ដដលម្ពនមយួជាអុីទ្ដូដសន)ននធាតុកនុងទ្កមុ 7A, 5A និង 6A ។ HF និងNH3 ម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះខាស់ខាល ាំងសធៀបនងឹអុទី្ដួដនទ្យសទ្យៀត
សៅធាតុសៅកនុងទ្កុមជាមយួគ្នន ។  

 សហតុអៃីបានជា H2O, NH3 និង HF គួរដតសកើតម្ពនសៅកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលដខ៏ាល ាំងដបបសនេះ? 

 តាមការពនយល់យា ងស្ថមញ្ានិងទូ្យសៅមយួគឈឺរសលើមូលោឋ នននកម្ពល ាំងទ្យាំ ញឌីប ូល- ឌីប ូល។ តនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពន 
នន N(3.0), O(3.5) និង F(4.0) គឺជាធាតុគមីមី្ពនតនមលតនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនខាស់ជាងសគកនុងចាំសណាមធាតុគមីទីាំងអស់ 
ចាំដណ្កឯតនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនននអុីទ្ដូដសនគឺទបជាងខាល ាំង (2.2)។ ភាពខុសគ្នន ខាល ាំងននតនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនសនេះម្ពន
នយ័ថាសមាន័ធ N—H ,O—H និង F—H គឺម្ពនភាពប ូដលខាល ាំង។ សៅកនុងសមាន័ធរវាង H ជាមយួ N , O ឬក ៏F ដដលធាតុម្ពន
តនមលសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនខាស់នឹងម្ពនបនទុកអវជិជម្ពន សហើយអាតូមអុីទ្ដូដសនម្ពនបនទុកវជិជម្ពន។ សោយស្ថរអុីទ្ដូដសនចងសមាន័ធ
សៅនឹង អាតូម N, Oឬ F (តាងសោយ X) សទ្យើបសធៃើឲ្យវាម្ពនបនទុកវជិជម្ពនសោយដផនកយា ងខាល ាំង ដដលវាអាចម្ពនអនតរកមាសអឡិច
ទ្តូស្ថត ទ្យិចជាមយួអាតូមសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនខាស់ (Y)សៅកនុងម ូសលគុលដូចគ្នន  ឬសផសងគ្នន សដើមបបីសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនចាំនួនមយួ  

X—H- - - Y—H ។ 
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 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
 H2O ជាឧទហរណ៍្ដល៏អបាំផុតននសមាន័ធអុីទ្ដូដសន។         
សូមសម្ពគ ល់ថា ម ូសលគុលទ្យកឹនីមយួៗអាចបសងកើតបានសមាន័ធអុីទ្ដូដសន 

ចាំនួន៤ជាមយួម ូសលគុលជិតខាង។ វាម្ពនបនទុកសោយដផនកអវជិជម្ពនសលើ 

អាតូមH សមទ្សបសហើយចាំនួនសទ្យៃតាសសរចីាំនួនពីរដដលទ្គបម់ ូសលគុល 

នីមយួៗរបស់វាអាចបសងកើតបានសមាន័ធអុីទ្ដូដសនចាំនួន៤ដូចៗគ្នន ។ 

 សនេះជាមូលសហតុដដលសធៃើឲ្យទ្យកឹម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះខាស់ជាងអាម ូញ ក ់

និងអុីទ្ដូដសនភលុយអរ។ួ កនុងករណី្អាម ូញ ក ់ចាំននួសមាន័ធអុទី្ដូដសនទ្តូវបាន 

កាំណ្តស់ោយស្ថរដតអាតូមអាសូតនីមយួៗម្ពនសទ្យៃតាសសរដីតមយួប ុសណាណ េះ។ សៅកនុងទ្កមុននម ូសលគុលអាម ញូ ក ់វាមនិម្ពន
ចាំនួនសទ្យៃតាសសរទី្គបទ់្គ្នន ់រមួជាមយួនឹងបនទុកវជិជម្ពនសោយដផនកននHមនិខាស់ខាល ាំងដូចសមាន័ធO—H និង F—H សធៃើឲ្យម ូសលគុល
អាម ូញ កន់ីមយួៗអាចបសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនបានដត២ប ុសណាណ េះ។សៅកនងHF ម ូសលគុលនីមយួៗម្ពនអុីទ្ដូដសន  + ចាំននួមយួ 
និងសទ្យៃតាសសរសីកមាចាំននួ៣ សទ្យើបសធៃើឲ្យHFនីមយួៗអាចបសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនបានដត២ប ុសណាណ េះសោយសទ្បើ អុីទ្ដូដសន  + របស់ 

វាជាមយួសទ្យៃតាសសរនីនម ូសលគុលជិតខាង នងិអុីទ្ដូដសន  + របស់ម ូសលគុលជិតខាងជាមយួសទ្យៃរតាសសររីបស់វា ។ 

 

 

 

 

 ពីរដ្បលេទនន្សមព័ន្ធអីុ៉ុដ្ដ៉ូសសន្ 

 សគដចកសមាន័ធជាពីរទ្បសភទ្យគឺ សមាន័ធអុីទ្ដូដសនIntermolecularនិងសមាន័ធអុីទ្ដូដសនIntramolecular។ ទ្គបស់ម្ពសធាតុ
ដដលបានសលើកមកបង្ហហ ញពខីាងសលើ សមាន័ធអុីទ្ដូដសនដដលវាបសងកើតសឡើងគឺសកើតសឡើងរវាងម ូសលគុលពីសៅជតិខាងគ្នន  សហើយ   
សមាន័ធអុីទ្ដូដសនដបបសនេះសៅថា សមាន័ធអុីទ្ដូដសន Intermolecular។ លទ្យធភាពមយួសផសងសទ្យៀតដដលអាចសកើតម្ពនសៅកនុងម ូសល
គុលដដលអាតូមHមយួចងសមាន័ធកូវា ឡងជ់ាមយួអាតូមសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនខាស់(ដូចជាO ឬN) សហើយម្ពនអាតូមសអឡិចទ្តូ
អវជិជម្ពនសផសងសទ្យៀតតាាំងសៅកនុងម ូសលគុលដតមយួជាមយួគ្នន ។ ទ្បសភទ្យននសមាន័ធអុីទ្ដូដសនសនេះសៅថា សមាន័ធអុីទ្ដូដសន 
Intramolecular ។ ជាឧទហរណ៍្ សៅកនុងគទ្មូម ូសលគុលននអាសីុតស្ថលីសីុលិច សមាន័ធអុីទ្ដូដសន Intramolecular  
(តាងសោយប ទ តោ់ច់ៗ ) ដដលសកើតពីទ្កុម —OH និងអាតូមOដដលម្ពនសមាន័ធពីរជានស់ៅកនុងទ្កុម —COOH សៅសលើម ូសល
គុលដតមយួ។ សដើមបយីល់ចាស់ពីស្ថរៈសាំខានន់នធរណី្ម្ពទ្តរបស់ម ូសលគុលដដលបង្ហហ ញពីលកខខណ្ឌ ាាំបាចក់នុងការកសកើត 
សមាន័ធអុីទ្ដូដសន Intramolecular សយើងទ្គ្ននដ់តទ្តូវបតូរជាអុីសូដមរមយួននអាសីុតស្ថលីសីុលិច សៅថា អាសីុតបា រា -អុីទ្ដុកសីុ



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
លបងសូ់អុិច។ សៅកនុងម ូសលគុលសនេះ អាតូមHននទ្កុម —COOH គឺសៅដកបរនិងអាតូមOសមាន័ធពីរជានន់នទ្កុមជាមយួគ្នន សទ្ម្ពប់
បសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនជាមយួម ូសលគុលមយួសទ្យៀតដដលសៅដកបរវា។ ដូចសនេះសមាន័ធអុីទ្ដូដសន Intramolecular មនិសកើតម្ពនសទ្យ
កនុងស្ថថ នភាពសនេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អនកគួរដតដឹង!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
 

 សមព័ន្ធអីុ៉ុដ្ដ៉ូសសន្ុន្ិងភាពចសមែកនន្លកខណៈរបស់ទឺក 

 ចាំណុ្ចមយួដដលជាភាពខុសគ្នន ខាល ាំងបាំផុតរវាងភពរបស់សយើង និងភពដនទ្យសទ្យៀតគឺសៅកនុងទ្បពន័ធទ្ពេះអាទ្យិតយរបស់សយើង 

គឺវាម្ពនបរមិ្ពណ្ទ្យឹកសទ្ចើនបាំផុតសៅសលើភពដផនដ។ី បីភាគបនួភពដផនដគីឺទ្តូវបានទ្គបដ់ណ្ត បស់ោយមហាសមុទ្ទ្យ ដដលតាំបន់
ប ូលជាវាលទ្យឹកកកដល៏ៃឹងសលៃើយ សហើយសទេះបីសៅកនុងដី នងិថ្ាកផ៏ទុកបរមិ្ពណ្ដស៏ទ្ចើនននទ្យឹកផងដដរ។ ដូសចនេះសយើងផតល់ឲ្យទ្យឹកថា  

គ្នា នសម្ពសធាតុណាម្ពនលកខណ្ៈទ្សសដៀងវាស េះសទ្យ។ ចាំណុ្ចពិសសសរមួមយួននទ្យឹកគជឺាលទ្យធផលននសមតថភាពរបស់        
ម ូសលគុលទ្យឹកដដលអាចភាជ បជ់ាមយួម ូសលគុលទ្យឹកមយួសទ្យៀតបានយា ងរហ័សសោយសមាន័ធអុីទ្ដូដសន ។ 

 ភាពោចស់ោយដឡកននកម្ពល ាំងទ្បទញអនតរម ូសលគុលដធ៏ាំរវាងម ូសលគុលទ្យកឹជាលទ្យធផលននការពិតដដលម ូសលគុលទ្យឹក 

នីមយួៗអាចបសងកើតបានបនួសមាន័ធអុីទ្ដូដសន។ ម ូសលគុលទ្យឹកនីមយួៗបានសមាន័ធប ូដល O—Hចាំនួនពីរ នងិសទ្យៃរតាសអឡិចទ្តុ
ងសសរ(ីlone pair)ចាំនួនពីរដដរ។ អាតូមHទាំងពីរស េះគឺម្ពនលទ្យធភាពបសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនសៅនឹងអាតូមអុកសីុដសនននពីរ    
ម ូសលគុលទ្យឹកសៅជិតខាងវា។ វារមួបដនថមសមាន័ធអុីទ្ដូដសនពីរសទ្យៀត ដដលសកើតសឡើងសោយសទ្យៃរតាសសរទីាំងពីរជាមយួពីរអាតូមH
ននពីរម ូសលគុលទ្យឹកសៅជិតខាងវា។ ជាលទ្យធផលដូចដដលសយើងបានសឃើញជាកដ់សតងកនុងទ្យឹកកក គឺទ្យទ្មងច់តុមខុមយួសទ្ម្ពបអ់ា
តូមអុីទ្ដូដសនសៅជុាំវញិអាតូមអុកសីុដសននីមយួៗដដលទ្តូវគ្នន នឹងពីរសមាន័ធកូវា ឡងជ់ាមយួពីរអាតូមH និងពីរសមាន័ធអុទី្ដូដសន
ជាមយួពីរអាតូមHននពីរម ូសលគុលទ្យឹកជតិខាង។  
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 តាមលទ្យធផលននការតសទ្មៀបយា ងសទ្យៀងទតន់នម ូសលគុលទ្យឹកដដលភាជ បស់ោយសមាន័ធអុីទ្ដូដសន សធៃើឲ្យទ្យឹកកកម្ពនទ្យទ្មង ់

សបើកចាំហរសទ្ចើនដដលម្ពនចស ល េះសទ្ចើន។ ជាលទ្យធផលសធៃើឲ្យទ្យឹកកកម្ពនដងសីុ់សតតូចជាងទ្យឹករាវទ្បដហល១០% ដដលជាសហតុ
ផលសធៃើឲ្យទ្យឹកកកអដណ្ត តសលើទ្យឹករាវ។ (ដដលផទុយនឹងភាពសសទើរដតទូ្យសៅដដលភាពរងឹដតងដតលិចកនុងភាពរាវននសម្ពសធាតុ
ស េះ។)  

 សៅសពលដដលទ្យឹកកករោយសៅសីតុណ្ហ ភាព 0 oC ទ្យទ្មងស់ទ្យៀងទតដ់ដលម្ពនសៅកនុងភាពរងឹទ្តូវបានបាំដបកសហើយការ 
សកើនសឡើងមនិជាកោ់កន់នដងសីុ់សតបានសកើតម្ពនសឡើង។ ចាំណុ្ចសធៃើឲ្យភាា កស់ផអើរមយួសទ្យៀតគឺសកើតសឡើងសៅសពលដដលសីុតុណ្ហ
ភាពទ្យឹករាវបានសកើនសឡើងព ី0 oC សៅ 4 oC គឺដងសីុ់សតរបស់ទ្យឹកសកើនសឡើង។ សទ្ម្ពបស់ម្ពសធាតុដនទ្យសទ្យៀតសសទើរទាំងអស់ 

ទ្តូវបានដឹងថាដងសីុ់សតថ្យចុេះទ្តូវនឹងកាំសណ្ើ នសីតុណ្ហ ភាព។ ជាថ្ាីមតងសទ្យៀត សមាន័ធអុីទ្ដូដសនគឺជាសហតុផលដដលសធៃើឲ្យទ្យឹក
ហាកដូ់ចជាម្ពនលកខណ្ៈោចស់ោយដឡកពីសម្ពសធាតុសផសងសទ្យៀត។ សៅសពលដដលសីតុណ្ហ ភាពសៅសលើចាំណុ្ចរោយតិច
តួច ម ូសលគុលទ្យកឹមយួចាំនួនមកផតុ ាំគ្នន សដើមបបីសងកើតទ្យទ្មងដូ់ចទ្យទ្មងទ់្យកឹកក ដដលទ្តូវការលាំហរបដនថម។ សៅសពលដដលសីតុណ្ហ
ភាពសកើនសឡើងពី 0 oC សៅ 4 oC ទ្យទ្មងដូ់ចទ្យកឹកកសៅសល់តិចតួចទ្តូវបានបញ្េប ់សហើយម្ពឌទ្តូវបានរមួចុេះយា ងខាល ាំង ដដល ាំ
ឲ្យម្ពនការសកើនសឡើងសៅដងសីុ់សត។ ដងសីុ់សតទ្យឹកបាន្នដល់តនមលអតិបរម្ពសៅសីតុណ្ហ ភាព 4 oC។ ាបព់ីចាំណុ្ចសនេះសៅ
ការថ្យចុេះននដងសីុ់សតទ្តូវនងឹកាំសណ្ើ នសីតុណ្ហ ភាពទ្សបគ្នន នឹងសម្ពសធាតុដនទ្យបានសកើតម្ពន។ 

 

 

 

 

 សោយស្ថរដតរសបៀបននការដទ្បទ្បួលននដងសីុ់សតរបស់ទ្យកឹសៅតាមសីតុណ្ហ ភាព សទ្យើបសធៃើឲ្យសយើងបកទ្ស្ថយពីចាំណុ្ច
កាំណ្ក ដដលទ្យឹកទ្ត ាំងមនិកកពីសទ្កាមសឡើងសលើសៅរដូវរង្ហរ។ សៅសពលដដលទ្យឹកទ្ត ាំងចុេះទ្តជាកដ់ងសីុ់សតរបស់វាសកើនសឡើង 

ទ្យឹកទ្តោកជ់ាងលិចចុេះ ឯទ្យកឹសតត ជាអដណ្ត ត។ លាំ ាំវលិវល់សនេះបនតរហូតដល់ទ្យឹកទ្គបដ់ផនកទាំងអស់ធាល កម់កទ្តមឹសីតុណ្ហ ភាព 

4 oC ដដលទ្យឹកម្ពនដងសីុ់សតអតិបរម្ព។ (សនេះជាវធិីដដលទ្យកឹសាំបូរអុកសីុដសនរោយ បានលិចចុេះមកបាតទ្ត ាំងសដើមបបីសងកើត
សឡើងវញិនូវអុកសីុដសនដដលទ្តូវបានសទ្បើទ្បាស់សៅរដូវសតត  សហើយស្ថរធាតុចិញ្េ ឹមទ្តូវ ាំយកមកនផទននទ្យកឹទ្ត ាំង។) ខណ្ៈ
ដដលទ្យឹកសៅបនតចុេះសីតុណ្ហ ភាព ទ្យឹកទ្តជាកទ់្តូវទ្តឡបម់កសៅខាងសលើវញិ សោយស្ថរវាម្ពនសីតុណ្ហ ភាពទបជាង4 oC ដដល
ម្ពនដងសីុ់សតតូចជាងទ្យកឹ4 oC។ សៅសពលដដលកសតត ទ្តូវបានបាតប់ងក់ានដ់តខាល ាំង ទ្យកឹកកអាចាបស់ផតើមកសកើតសឡើងសៅសលើនផទ 

ទ្យឹកសហើយអដណ្ត ត និងការ រសតៃរស់សៅកនុងទ្យឹកនិងជលជាតិម្ពនជីវតិពីការបាតប់ងក់សតត ខាល ាំង។ 
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 អនកគួរដតដឹង!!! សតើវាម្ពនកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលទ្បសភទ្យសផសងសទ្យៀតដដរឬសទ្យ ??? 

 សូមអនកចងាាំថា បញ្ាតិ កយ កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុល ទ្តូវបានសទ្បើសដើមបចីាំដណ្កថាន កទ់្កមុយថាទ្បសភទ្យននកម្ពល ាំងអនតរកមា
មនិដមនកូវា ឡង។់ ដូចសនេះ វាម្ពនទ្បសភទ្យសផសងសទ្យៀតននកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលបដនថមសលើ កម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន កម្ពល ាំងឌីប ូល-ឌី
ប ូល និងកម្ពល ាំងសមាន័ធអុីទ្ដូដសន។តារាងខាងសទ្កាមសសងខបពីកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលមយួចាំនួនដដលជាទូ្យសៅទ្តូវបានរាបប់ញ្េូ ល 
ជាមយួនឹងទ្បសភទ្យននកម្ពល ាំងរបស់វា។ 

 សៅកនុងតារាងសនេះកម្ពល ាំងមយួទ្បសភទ្យដដលខាល ាំងជាងសគរវាងអុីយ ុង ឬម ូសលគុលសកើនសឡើងសៅតាមទ្យាំ ញសអឡិចទ្តូស្ថត ទ្យិច  
ននបនទុកផទុយគ្នន  (អុីយ ុង-អុីយ ុង)។ កម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលទ្បសភទ្យសនេះជាអៃីដដលផតល់ឲ្យសម្ពសធាតុរងឹអុីយ ូនិចម្ពនចាំណុ្ច
រោយខាស់ និងធមាជាតិភាពទ្សួយរបស់វា។ ចាំស េះម ូសលគុលមយួចាំននួដូចជាជីវៈម ូសលគុល កម្ពល ាំងទ្បទញរវាងទ្កុមផទុកបនទុក 

ផទុយគ្នន ទ្តូវបានសៅថាស្ថា នអាំបិល(salt bridges)ដដលជួយ បសងកើនសសថរភាពរបស់វា។ 

 ដូចដដលសយើងធាល បប់ានដឹងមកថា ម ូសលគុលម្ពនឌបី ូលម មូ ងស់ោយស្ថរដតតនមលខុសគ្នន ននសអឡិចទ្តូអវជិជម្ពនរបស់ 

អាតូម។ ឌីប ូម មូ ងរ់បស់ម ូសលគុលនឹងម្ពនអនតរកមាជាមយួអុីយ ុងសដើមបបីសងកើតជាទ្យទ្មងអ់នតរកមា អុីយ ុង-ឌីប ូល សហើយអនតរកមាសនេះ 

វាសាំខានក់នុងការពនយល់ពីការរោយននអាំបិល។ 

 ចាំស េះអវតតម្ពនននបនទុក និងឌីប ូម ូម ង ់វាម្ពនម ូម ងល់ាំោបខ់ាស់ជាងសនេះ (E.g., quadrupole moments)សដើរតួសាំខាន។់ 

ឧទហរណ៍្មយួននអនតរកមាquadrupole-quadrupole  (quadrupole ម ូម ង ់ជាម ូម ងស់កើតម្ពនសលើម ូសលគុលដដលម្ពនសមាន័ធ
ប ូដល ដតសមាន័ធទាំងស េះសីុសមទ្ទ្យីគ្នន  ដដលសធៃើឲ្យម ូម ងស់របុរបស់ម ូសលគុលសសាើសូនយ)គរួដតសកើតម្ពនរវាងម ូសលគុលCO2។ 
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 សណួ្រ 

១/ សតើកម្ពល ាំងអៃីដដលទ្តូវជាំនេះសដើមបឲី្យម្ពនដាំសណ្ើ រការខាងសទ្កាម? 

ក) រ ាំោយទ្យឹកកក ខ) រ ាំសហើរទ្កាមអុីយ ូត គ) បដមលងពីអាម ញូ ករ់ាវសៅជាចាំហាយអាម ញូ ក ់  

២/ សតើកម្ពល ាំងអៃីដដលទ្តូវជាំនេះសដើមបបីដមលងសម្ពសធាតុនីមយួៗខាងសទ្កាមសៅជាភាពចាំហាយរបស់វា? 

ក) អកុសីុដសនរាវ ខ) បារត គ) សមទ្យីលអុីយ ូឌ(ួCH3I) ឃ) សអតាណុ្ល (CH3CH2OH) 

៣/ សតើកម្ពល ាំងអៃីដដលទ្តូវជាំនេះសដើមបបីដមលងសម្ពសធាតុនីមយួៗខាងសទ្កាមសៅជាភាពចាំហាយរបស់វា? 

ក) CO2 ខ) NH3  គ) CHCl3 ឃ) CCl4 

៤/ ចូរពិារណាសលើកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលសលើសម្ពសធាតុសុទ្យធដដលសធៃើសអាយសម្ពសធាតុទាំងសនេះជាឧសា័នសៅ 25 oC និង 

1atm? 

ក) Ne ខ)CH4  គ) CO  ឃ)CCl4  

៥) ចូរពិារណាសលើកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលដដលម្ពនកនុងសម្ពសធាតុសុទ្យធខាងសទ្កាម សតើសម្ពសធាតុណាខលេះដដលឋតិកនុងផាស 
ឧសា័នសៅ 25 oC និង 1 atm ? 

ក) CH3CH2CH2CH3 ខ) CH3OH គ) Ar 

៦/ សតើសម្ពសធាតុខាងសទ្កាមណាមយួដដលទ្តូវបានរ ាំពឹងទុ្យកថាអាចបសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនសៅកនុងផាសរាវ ? 

ក) CH3CH3 (ឌីសមទ្យីលសអដទ្យ) ខ) CH4  គ) HF  ឃ) CH3CO2H(អាសីុតអាសសទ្យិច)   ង)  Br2 

ច) CH3OH (សមតាណុ្ល) ឆ) H2Se ជ) HCO2H (ផរមចិអាសីុត)  ឈ) HI ញ) (CH3)2CO (អាសសតូន) 

៧/ សៅកនុងគូននសម្ពសធាតុអុីយ ុងនីមយួៗ សតើណាមយួទ្យាំនងជាម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះទបជាង? សូមផតល់ការពនយល់ខលីៗពសីហតុផល
កនុងករណី្នីមយួៗ 

ក) LiCl ឬ CsCl ខ) NaNO3 ឬ Mg(NO3)2  គ) RbCl ឬ NiCl2 

៨/ សៅសពលដដលអាំបិលនន Mg2+ , Na+ និង Cs+
 ទ្តូវបានោកក់នុងទ្យឹក។ សតើណាមយួកនុងចាំសណាមកាចុងទាំងបីម្ពនកម្ពល ាំងអុី

ទ្ោតកមាខាល ាំងជាងសគ? សតើណាមយួម្ពនកម្ពល ាំងអុីទ្ោតសខោយជាងសគ? 

9) ចូរសទ្ជើសសរ ើសយកសម្ពសធាតុណាមយួសៅកនុងគូដដលអាចម្ពនចាំណុ្ចរ ាំពុេះខាស់ជាងៈ 



 សសឿង សុផានិត 096 888 3518  វទិ្យាស្ថថ នសងគមស្ថស្រសត និងបសចេកវទិ្យា  
ក) Br2 ឬ ICl ខ) Ne ឬ Kr គ) CH3CH2OH ឬ C2H4O (សអទ្យីដឡនអុកសីុត,ទ្យទ្មងខ់ាងសទ្កាម) 

ឃ) O2 ឬ N2  ង) HF ឬ HI ច) SO2 ឬ CO2    ឆ) SiH4 ឬ GeH4 

១០) ចូរតសទ្មៀបសម្ពសធាតុទាំងបនួខាងសទ្កាមតាមលាំោបស់កើនននចាំណុ្ចរ ាំពុេះ 

ក) C5H12 ខ) CCl4  គ) C2H6  ឃ) Ne 

១១) សតើកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលទ្បសភទ្យមយួណាដដលសដើរតសួាំខានស់ៅកនុងផាសរាវនន  

ក) C2H6        ខ) (CH3)2CHOH ? 

១២/ សតើសម្ពសធាតុអុីយ ុងខាងសទ្កាមណាមយួម្ពនចាំណុ្ចរោយខាស់ជាងសគ? 
ក) Fe(NO3)2 ខ) CoCl2 គ) NaCl  ឃ) Al(NO3)3 

១៣/ ចូរតសទ្មៀបម ូសលគុលខាងសទ្កាមតាមលាំោបស់កើនននចាំណុ្ចរ ាំពុេះ CH3CH2CH2CH2CH3, CH3F និងCH3Cl 

១៤/ សតើកនុងម ូសលគុលទ្យកឹម្ពនកម្ពល ាំងអនតរម ូសលគុលអៃី? 

ក)កម្ពល ាំងឌីប ូល-ឌីប ូល ខ) កម្ពល ាំងរបាយឡុនដុន គ) សមាន័ធអុីទ្ដូដសន   ឃ) ម្ពនកម្ពល ាំងទាំងប ី

១៤) សៅសពលដដលម្ពនអាតូម ឬទ្កុមអាតូមជាំនួសអាតូមHននម ូសលគុលបងដ់សន C6H6 សធៃើឲ្យម្ពនបដទ្មបទ្មួលចាំណុ្ចរ ាំពុេះ។ 

ចូរពនយល់ពីលាំោបន់នកាំសណ្ើ នចាំណុ្ចរ ាំពុេះសនេះ C6H6, 80 oC; C6H5Cl,132 oC; C6H5Br,156 oC; C6H5OH,182 oC ។ 

១៥) ចូរតសទ្មៀបអងគធាតុរាវដដលតាងសោយគទ្មូម ូសលគុលខាងសទ្កាមកនុងការរ ាំពឹងទុ្យកននកាំសណ្ើ នចាំណុ្ចរ ាំពុេះ។ 

 

 

១៦) មយួកនុងចាំសណាមសម្ពសធាតុខាងសទ្កាមគឺជាអងគធាតុរាវសៅសីតុណ្ហ ភាពបនទប ់សហើយសម្ពសធាតុសផសងសទ្យៀតជាឧសា័ន៖ 

CH3OH, C3H8 , N2 , N2O។ សតើណាមយួដដលអនកគតិថាជាអងគធាតុរាវ?ចូរពនយល់។ 

១៧) កនុងចាំសណាមសម្ពសធាតុខាងសទ្កាមមយួណាដដលអនកគិតថាសមាន័ធអុីទ្ដូដសនគឺជាកតាត សាំខាន៖់ 

ក) CH3CH2CH2CH3  ខ) HOOCCH2CH2COOH គ) CH3COOH  ឃ) អាសីុត អរ័តូ-ផាត លិច 
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១៨/ សតើម្ពនប ុ ា នម ូសលគុលទ្យឹកដដលអាចបសងកើតសមាន័ធអុីទ្ដូដសនជាមយួៗម ូសលគុលសមតាណុ្ល ? 

១៩/ សតើម្ពនប ុ ា នសមាន័ធអុីទ្ដូដសនដដលអាចបសងកើតបានរវាងពីរម ូសលគុលអាសីុតអាសសទ្យិច? 

២០/ ក)សតើទ្បសភទ្យកម្ពល ាំងទ្យាំ ញអនតម ូសលគុលណាមយួដដលម្ពនកនុងករណី្នីមយួៗដដលបានបង្ហហ ញ? 

 

 

 

 ខ) ចូរពាករណ៍្ថាណាមយួកនុងចាំសណាមកម្ពល ាំងទ្យាំ ញទាំងបនួសខោយជាងសគ ?  


