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מבוא

המטרה שלנו כמורים לפיזיקה אינה רק ללמד את החומר של תוכנית 

הלימודים, אלא גם ללמד את התלמידים להכיר בהישגים של הפיזיקה 

הביא  חדשים  חומרים  של  ייצור  המדע  של  בהיסטוריה  המודרנית. 

לפריצת הדרך לטכנולוגיות חדשות ולתחומים חדשים בפיזיקה. כדוגמה 

מספיק להזכיר את הפלדה, המוליכים למחצה, הגרפן )חומר רב שימושי 

בטכנולוגיות עתידיות( ועוד.

במאמר הנוכחי אנחנו רוצים להכיר למורים לפיזיקה את המוצק האמורפי )"חומר זכוכיתי”( – סוג חומר חדש יחסית. 

במשך שנים רבות ביצענו עם תלמידינו הרבה פרויקטים בחקר התכונות הפיזיקאליות של מוצק אמורפי ובמאמר זה 

נתאר איך מייצרים אותו, את תכונותיו ואת שימושיו. אנחנו מקווים שהמורים ימצאו הרבה מידע לגבי חומר מיוחד זה 

ושאלו המלמדים פיזיקה מחקרית יקבלו רעיונות חדשים לפרויקטים.

מוצק אמורפי – ייצור ומבנה חלקיקי

ידועים היטב שני המצבים של חומרים שאינם גז: נוזלי וגבישי. השוני החיצוני ביניהם תואם להבדלים משמעותיים במבנה 

החלקיקי שלהם. בעוד שבנוזל החלקיקים מתפלגים בצורה אקראית האחד ביחס לשני הרי שבגביש מקומם של היחסי 

של החלקיקים קבוע )איור 1(. בפיזיקה של מצב מוצק אומרים שהחלקיקים בגביש מייצרים סריג שבכל צומת שלו נמצא 

חלקיק. 

איור 1 : מבנה נוזלי )מימין( ומבנה גבישי )משמאל(

אם נחמם גביש לטמפרטורה גבוהה יותר מטמפרטורת ההתכה הוא יהפוך לנוזל ולהפך, אם נקרר את הנוזל לטמפרטורה 

הנמוכה מטמפרטורת ההתכה החלקיקים יתפסו את מקומם בסריג וייווצר גביש. תהליך ההתגבשות דורש זמן מסוים עד 

שהחלקיקים הלא מסודרים בנוזל יגיעו למצב הגביבי המסודר. הדוגמה המוכרת ביותר להתגבשות הינה היווצרות של קרח 

ממים בטמפרטורה של אפס מעלות צלסיוס. בדיוק אותו הדבר קורה בהתגבשות של כל המוצקים. 

חומר זכוכיתי 
מרק גלר, בית חינוך אזורי ע"ש עמי אסף, בית ברל

אלכסנדר רובשטיין, מכון דוידסון, רחובות
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אחרות  במילים  הטמפרטורה.  ירידת  עם  יורדת  שלהם  הניידות  אבל  תמידית  בתנועה  נמצאים  בנוזל  החלקיקים  כידוע 

הצמיגות של הנוזל עולה עם ירידת הטמפרטורה. ניתן להשתמש במנגנון זה ליצירת המוצק האמורפי. אם נקרר נוזל מהר 

מאוד, אזי לחלקיקים של הנוזל לא יהיה מספיק זמן להסתדר למבנה גבישי אבל הצמיגות שלו תגדל מאוד. במקרה הזה 

צמיגות הנוזל תהיה כמעט כמו של מוצק אבל התפלגות החלקיקים שלו תשאר אקראית כמו בנוזל. החומר הזה קיבל את 

הכינוי “חומר זכוכיתי” משום שזכוכית היא המוצק האמורפי מעשה ידי אדם העתיק ביותר )בני אדם החלו לייצר זכוכית 

לפני כ- 5,000-6,000 שנים(. 

מה זאת אומרת לקרר מהר מאוד? לכל חומר במצב נוזלי יש טמפרטורה אופיינית למעבר למצב זכוכיתי. לתערובת של 

סודה וחול, ממנה מיוצרת הזכוכית, קצב הקירור הינו פחות ממעלה בשניה. לעומת זאת, עבור סגסוגת מתכתית “מהר” 

זה בהחלט “מהר מאוד”. החישובים מראים שבמקרה הזה קצב הקירור חייב להיות מיליון מעלות בשניה! כלומר, זמן 

הקירור של הסגסוגת מ-1000 מעלות ל-0 מעלות צריך להיות 0.001 שניה. זה “המחיר” שצריך לשלם כדי “לעצור את 

החלקיקים” במצב הלא מסודר.

איך אפשר להגיע לקצב קירור כל כך גדול? הניסויים הראשונים בקירור על של מתכת נוזלית בוצעו ב-1960. נטף של 

של  בעובי  אמורפית  מתכת  של  קטנה  פיסה  התקבלה  מכך  וכתוצאה  מנחושת,  מצע  גבי  על  נורה  נוזלית  זהב  מתכת 

כ-0.0001 מילימטר. קצב הקירור במקרים האלה נע בין 108 לבין 1010 מעלות בשניה. היום מייצרים סרט מתכת אמורפית 

בכמויות גדולות בשיטת הגלגול: סגסוגת נוזלית נופלת על גלגל העשוי מחומר שהוא מוליך חום טוב. היקף הגלגל נע 

במהירות גבוהה )בערך 30 מטר לשנייה( וכך נוצר סרט של מתכת אמורפית. שיטת ייצור זו מוצגת באיור 2.
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איור 2: שיטת ייצור של סרט מתכת אמורפית העובי של הסרט נע בין 15 לבין 25 מיקרון

והסגסוגות  המתכות  ברוב  חומר:  של  האמורפי  והמבנה  הגבישי  המבנה  בין  ההבדל  את  ולהדגיש  לחזור  רוצים  אנחנו 

החלקיקים הבודדים “ארוזים” במערכים גבישיים )המושג המתאר זאת הוא סדר ארוך טווח בפילוג החלקיקים(. לעומת-

זאת, בחומר אמורפי החלקיקים מסודרים בערבוביה )כלומר קיים סדר קצר טווח בפילוג החלקיקים(. באיור 3 ניתן לראות 

הבדל במבנה המתכת הגבישית והאמורפית:
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בא

איור 3: מבנה החומר א( במצב גבישי וב( במצב אמורפי 

תכונות פיזיקאליות של סרט המתכת האמורפית

בהשוואה  האמורפית  המתכת  שלה.  הפיזיקאליות  התכונות  על  גדולה  השפעה  אמורפית  מתכת  של  האטומי  למבנה 

למתכת גבישית של אותה תרכובת הינה בעלת חוזק גבוה, קשיחות מצוינת, עמידות גבוהה לקורוזיה ותכונות חשמליות 

ומגנטיות שונות )התנגדות חשמלית סגולית וחדירות מגנטית גבוהות(. היום משתמשים במתכת אמורפית באלקטרוניקה 

ובהנדסת חשמל בתור הליבה של השנאי. שימוש רחב במתכת אמורפית קיים גם בחיישנים למדידת שדה מגנטי, בתגים 

במערכות הגנה של מוצרים, כגוף חימום. שימושים אלה מסתמכים על הכרת התכונות הפיזיקאליות של החומר האמורפי. 

בסעיף הבא נציג כדוגמה תוצאות מדידה של תכונות חשמליות של מתכת אמורפית.

מדידת התנגדות חשמלית סגולית של סרט המתכת האמורפית
מדידת ההתנגדות החשמלית של סרט מתכת אמורפית

השיטה הנפוצה ביותר כיום למדידה בעלת דיוק גבוה של התנגדות חשמלית היא “שיטת ארבע הנקודות” המתוארת 

באופן סכמתי באיור 4: 

c da b
A

V

איור 4: שיטת ארבע הנקודות למדידת התנגדות חשמלית
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ו- b הן נקודות החיבור למקור זרם המספק זרם קבוע, ללא תלות )כמעט( בהתנגדות הצרכן המחובר אליו.1   a נקודות

הוולטמטר מודד את המתח בין הנקודות c ו- d על גבי הסרט. היתרון של השיטה הוא בכך שתוצאות המדידות לא תלויות 

בהתנגדות המגע של החוטים )a,b,c,d(. מכיוון שהתנגדות הפנימית של הוולטמטר גדולה מאוד ביחס להתנגדות החשמלית 

של הדגם, ההשפעה של ההתנגדויות המגעים והחוטים זניחה. 

בעבודה זו השתמשנו בשיטת ארבע הנקודות כדי למדוד את ההתנגדויות החשמליות של הדגמים השונים.

תוצאות מדידת ההתנגדות החשמלית הסגולית של סרט מתכת אמורפית בטמפרטורת החדר

בניסוים מדדנו התנגדות חשמלית של שני סרטים אמורפיים:

Fe78B13Si9 - 1. סרט על בסיס ברזל

Co70Fe6B11Si13 - 2. סרט על בסיס קובלט

המספרים מיצגים את האחוז האטומי של כל אחד מהיסודות המרכיבים את הסגסוגת )מספר האטומים של אותו יסוד 

מתוך 100 מולקולות של הסגסוגת( כאשר Fe- ברזל, B- בור, Si-צורן, Co-קובלט.

תוצאות המדידה נמצאות בטבלה 1. 

טבלה 1: תוצאות המדידה

R(Ω)L(m)δ(mm)b(mm)ρ(Ω*m)סגסוגת

FeBSi14.450.3191.501.37E-06

CoFeBSi13.070.3241.501.57E-06

R - התנגדות חשמלית ביחידות של אום,

L - אורך הסרט במטרים

δ - עובי הסרט במיקרומטר 

b - רוחב במילימטר

ρ - התנגדות חשמלית סגולית ביחידות של אום*מטר

את ההתנגדות החשמלית הסגולית של הסרט חישבנו בנוסחה:

L
bR δρ ⋅⋅

=

ניתן לראות שערכי ההתנגדויות החשמליות הסגוליות של הסרטים על בסיס ברזל וקובלט קרובים זה לזה.

דבר זה נובע מהמבנה אמורפי של כל אחד מהסגסוגת. לשם השוואה, ערכי ההתנגדות החשמלית הסגולית של ברזל ושל 

10-8Ωm · 6. מכאן אפשר לראות שההתנגדות סגולית של הסרט האמורפי הרבה יותר   ,9.8 · 10-8Ωm קובלט הם ]1[: 

מאחר  האמורפי  החומר  של  מסודר  הלא  מהמבנה  נובעת  זו  עובדה  גבישית.  מתכת  של  הסגולית  מההתנגדות  גדולה 

מקור מתח המחובר בטור לנגד בעל התנגדות גדולה יכול לשמש בקירוב טוב כמקור זרם. לדוגמא, מקור מתח של 5 וולט המחובר בטור לנגד של 4.7   1

קילו אוהם יספק זרם קבוע, בערך של 1mA± 5% , להתנגדות עומס בטווח 50-450 אוהם.
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שבמבנה זה ההסתברות לכך שאלקטרון יתנגש בחלקיק של המתכת האמורפית ויאבד חלק מהאנרגיה הקינטית שלו 

מתכת  של  הסגולית  החשמלית  ההתנגדות  כללי  שבאופן  מכך  להסיק  אפשר  גבישית.  במתכת  מאשר  בהרבה  גדולה 

אמורפית גדולה יותר מזו של מתכת גבישית.

התנגדות חשמלית סגולית של הסרטים האמורפיים כתלות בטמפרטורה

מדדנו גם את תלות ההתנגדות בטמפרטורה של סרט המתכת האמורפית. מתכת אמורפית של חומר מטאסטבילי עשויה 

להגיע למצב גבישי )יציב( בטמפרטורה מסוימת. לטמפרטורה הזאת קוראים טמפרטורת ההתגבשות. סכמה של מערכת 

המדידה מוצגת באיור 5:

315
50

מד התנגדות
מד חום

תנור לחימום הדגם

בקר טמפרטורה של התנור
(לקביעת קצב החימום)

Thermocontroller

315c
הדגם - צינור מקרמיקה

עם הסרט האמורפי סביבו

איור 5: סכמה של מערכת למדידת התנגדות של הסרט אמורפי בתלות בטמפרטורה

המתקן מורכב מתנור חימום שמגיע עד טמפרטורה של 800 מעלות צלסיוס ומכשירים למדידת טמפרטורה והתנגדות 

חשמלית. קצב החימום והקירור נקבע בעזרת בקר טמפרטורה. הסרט האמורפי, המלופף על מוט העשוי קווארץ, נמצא 

בתוך התנור )באיור המוט נימצא מחוץ לתנור כדי להראות את הסרט המלופף(. 

ניתן לראות את תוצאות מדידת ההתנגדות החשמלית הסגולית של הסרטים האמורפיים בתלות של הטמפרטורה באיורים 

6, ו-7.
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איור 6: תלות התנגדות בטמפרטורה של סרט המתכת על בסיס קובלט
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איור 7: תלות התנגדות בטמפרטורה של סרט המתכת על בסיס ברזל

ניתן לראות שההתנגדות החשמלית של הסרטים על בסיס קובלט וברזל אינה משתנה כמעט עם עליית הטמפרטורה. זה 

תהליך  מתחיל   ,)Tcr( הגבישיות  טמפרטורת  הנקראת  זו,  בטמפרטורה  צלזיוס.  מעלות   530 של  לטמפרטורה  עד  קורה 

המעבר של החומר ממצב צבירה אמורפי למצב צבירה גבישי. זה מעבר צבירה מיוחד מוצק - מוצק. בזמן שחומר עובר 

למצב גבישי רואים שההתנגדות החשמלית הסגולית יורדת בצורה לינארית.

הסרט על בסיס קובלט לא משנה את התנגדותו כלל עד לטמפרטורה של 200 מעלות צלזיוס. בטווח שבין 200 מעלות 

צלזיוס עד ל- 500 מעלות צלזיוס תלות ההתנגדות שלו בטמפרטורה קטנה מאוד. סרט על בסיס ברזל בעל תלות ההתנגדות 
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בטמפרטורה יותר משמעותית אבל השינויים הם קטנים יחסית. מאיור 6 ניתן גם לראות ש- α, מקדם ההתנגדות כתלות 

בטמפרטורה, יותר גדול במתכת גבישית בהשוואה למתכת אמורפית. דבר זה מסביר שינויים קטנים בטמפרטורה של 

ההתנגדות הסגולית של מתכת אמורפית.

סיכום

תיאנו כאן את תהליך היצירה של סרט מתכת אמורפי ואת ההבדל בין המתכת הגבישית והאמורפית. למבנה החלקיקי 

של המתכת האמורפית השפעה חזקה על התכונות הפיזיקליות שלו. בנינו מערכת למדידת התנגדות חשמלית סגולית 

יותר  של סרט מתכת אמורפי כתלות בטמפרטורה. תוצאות הניסוי מראות שהתנגדות חשמלית של מתכת אמורפית 

גדולה מההתנגדות חשמלית של מתכת גבישית. כמו כן, ראינו שחומר מתכת אמורפי אינו יציב ובטמפרטורה מסוימת 

)טמפרטורה גבישיות( הופך לחומר גבישי. בניסוי מצאנו את טמפרטורת הגבישיות של שתי מתכות אמורפיות. צריך 

להדגיש שזה מעבר צבירה מיוחד: מצב מוצק אמורפי – מצב מוצק גבישי. 
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