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Άμορφα Κράματα 

 

Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε ρσξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ θξπζηαιιηθή ηνπο 

δνκή ζε θξπζηαιιηθά, άκνξθα θαη εκηθξπζηαιιηθά. Απηή ε ηαμηλόκεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο δηεπζεηήζεηο 

πνπ απνθηνύλ ηα άηνκα ζηε ζηεξεή θαηάζηαζε. Οη δηεπζεηήζεηο ησλ αηόκσλ έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ 

θαζνξηζκό ηεο δνκήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηεξεώλ. 

Τα άκνξθα πιηθά απνηεινύληαη από ηνπνινγηθέο ή γεσκεηξηθέο δηαηαξαρέο, ζηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη πεξηνδηθόηεηα. Σε αληίζεζε κε ηα θξπζηαιιηθά πιηθά, ηα άκνξθα ή ηα γπάιηλα πιηθά έρνπλ ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ηελ ηπραία δηεπζέηεζε ησλ αηόκσλ. Λόγσ ηεο ηδηάδνπζαο δνκήο ηνπο δελ εκθαλίδνπλ 

όξηα θαη θόθθνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απμεκέλε αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη επίζεο λα παξνπζηάδνπλ 

ειαζηηθέο ηδηόηεηεο θαη κέζε ζθιεξόηεηα ελδηάκεζε από απηή ησλ κεηάιισλ θαη ησλ θεξακηθώλ. 

 

Τρόποι Παρασκευής 

  

Η παξαζθεπή άκνξθσλ θξακάησλ κπνξεί λα γίλεη κε πνηθίιεο ηερληθέο. Κάζε ηερληθή 

επηθεληξώλεηαη ζηελ πξνζθνξά ειεύζεξεο ελέξγεηαο ζην θξπζηαιιηθό πιηθό επεηδή ε άκνξθε θαηάζηαζε 

είλαη ζεξκνδπλακηθά πην αζηαζήο από ηελ θξπζηαιιηθή. Ο ηξόπνο πνπ εθαξκόδεηαη απηή ε αξρή δηαθέξεη 

αλάκεζα ζε θάζε θαηεγνξία. Όκσο ζε όιεο ηηο ηερληθέο αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλόο όηη όζν κεγαιύηεξνο ν 

ξπζκόο ςύμεο ή απόζεζεο ηόζν πεξηζζόηεξν ζα απέρεη ην άκνξθν ζηεξεό από ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή άκνξθσλ κεηαιιηθώλ θξακάησλ είλαη νη εμήο: 

 

1. Μέζνδνο ςύμεο ζε θιίβαλν (ζσιήλαο από ραιαδία) 

 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο κεζόδνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

εγθιεηζκό ηνπ δείγκαηνο ζε ζσιήλα ραιαδία, ππό θελό 10
-3 

bar θαη 

ηελ εμσηεξηθή ζέξκαλζε κε ζεξκαληηθό ζηνηρείν. Με ηε ζέξκαλζε 

ιηώλεη ην πιηθό ώζηε λα ζρεκαηηζηεί δηάιπκα θαη λα αληηδξάζνπλ νη 

νπζίεο ζην ηήγκα. Τα πιηθά πνπ παξάγνληαη κε απηή ηελ κέζνδν 

έρνπλ ζπλήζσο ζθαηξηθή κνξθή όκσο κπνξνύλ λα παξαζθεπαζηνύλ 

θαη ζε άιια ζρήκαηα. 

 

2. Σήμε κε βνιηατθό ηόμν (Arc melting) 

 

Τν βνιηατθό ηόμν βαζίδεηαη ζηελ ηήμε δεηγκάησλ κέζν ειεθηξηθήο εθθέλσζεο θαη ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε απηώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραιθνύ κε ζύζηεκα ξνήο λεξνύ. Απνηειείηαη από: 

• Τνλ ζάιακν ζηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη ην ηόμν θαη ζπκβαίλεη ε ηήμε ηνπ πιηθνύ. 

• Τε ζπζθεπή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζπλδεδεκέλε κε ηα ειεθηξόδηα. 

• Τν ζύζηεκα θελνύ πνπ απνηειείηαη από κεραληθέο ή ηνπξκπνκνξηαθέο αληιίεο 

θαζώο θαη ηα δνρεία πίεζεο ηα νπνία πεξηέρνπλ Ar ή He. 

Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ν ζάιακνο ζπκπιεξώλεηαη κε Ar ή He ζε ρακειή 

πίεζε (~0.5 bar). Τν βνιηατθό ηόμν ελεξγνπνηείηαη όηαλ ην ειεθηξόδην (θάζνδνο) πιεζηάζεη 

ζηελ πιάθα ραιθνύ (άλνδνο). Τόηε εθαξκόδεηαη ηάζε αλάκεζα ζηα ειεθηξόδηα θαη γίλεηαη παξνρή 

ξεύκαηνο από ηελ πεγή. Δμ αηηίαο ηεο παξνρήο πνιύ πςεινύ πνζνύ ελέξγεηαο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηα ειεθηξόδηα ζπκβαίλεη ηνληζκόο ησλ αηόκσλ ηνπ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην δνρείν θαη 

δεκηνπξγείηαη πιάζκα. Όηαλ ην πιάζκα έξζεη ζε επαθή κε ην δείγκα, ην ιηώλεη θαη κε ηελ δηαθνπή ηνπ 

ειεθηξηθνύ ηόμνπ ην δείγκα ζηεξενπνηείηαη ζην θαινύπη από Cu. Δπεηδή ε δηαδηθαζία ηεο ηήμεο ζπκβαίλεη 

ππό αηκόζθαηξα Ar, ηα δείγκαηα δελ νμεηδώλνληαη θαη απνθηνύλ ιεία επηθάλεηα. 

 

3. Splat Cooling 

 

Η ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ζύλζιηςε ηνπ ηήγκαηνο αλάκεζα ζε δύν παξάιιειεο ράιθηλεο 

επηθάλεηεο κε ηαπηόρξνλε ςύμε ιόγσ απαγσγήο ζηηο δύν επηθάλεηεο. Τν δείγκα ζεξκαίλεηαη κέζσ rf – 

γελλήηξηαο θαη ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πελίνπ ην δείγκα αησξείηαη κέζα ζην καγλεηηθό πεδίν. Με ηελ 

παύζε ηεο γελλήηξηαο πςειήο ζπρλόηεηαο ην ηήγκα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε, δηαθόπηεη αθηίλα laser πνπ 
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βξίζθεηαη ζηελ ηξνρηά ηεο ζηαγόλαο θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην κεραληζκό ρξνλνθαζπζηέξεζεο ησλ 

εκβόισλ. Τα έκβνια είλαη απόιπηα παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη έρνπλ ζύζηαζε Cu - Be. 

 

4. Υύηεπζε ζε θαινύπη
[1]

 

 

5. Υύηεπζε κε αλαξξόθεζε (Suction casting)
[1]

 

  
 

6. Υύηεπζε ηαηλίαο ή θαισδίσλ (Melt spinning, Melt extraction) 

 

Με ηηο δύν απηέο ηερληθέο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ άκνξθα κέηαιια ζε ζρήκα ηαηλίαο. Γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ ηαηληώλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο από θξάκα ραιθνύ κε βεξύιιην. Με 

ηελ κέζνδν melt spining επηηπγράλεηαη ξπζκόο ςύμεο ηθαλόο λα ζρεκαηίζεη άκνξθα κέηαιια. Μηα δέζκε 

ηήγκαηνο κεηάιινπ εθηνμεύεηαη ζε έλα δίζθν από ραιθό ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα. Τν 

ηεγκέλν κέηαιιν ζηεξενπνηείηαη ζε κνξθή ιεπηνύ πκελίνπ κε πάρνο γύξσ ζηα 20 - 50 κm. Γεδνκέλνπ όηη 

ην πκέλην είλαη ιεπηό θαη επεηδή ηα κέηαιια ελ γέλεη εκθαλίδνπλ κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, όηαλ ην 

ηήγκα έξρεηαη ζε επαθή κε ςπρξό ζώκα ςύρεηαη θαη ζηεξενπνηείηαη εμαηξεηηθά γξήγνξα. Πηώζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 1000 βαζκνύο επηηπγράλεηαη ζε έλα ρηιηνζηό ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Τν ζηεξεό πκέλην 

εθηηλάζζεηαη από ην δίζθν κε κνξθή ηαηλίαο κε ηαρύηεηα πεξίπνπ 1 m/min. Σηελ ηερληθή melt extraction ν 

πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο ραιθνύ, δηεηζδύεη ζε έλα δνρείν πνπ πεξηέρεη ην ηεγκέλν κέηαιιν κε απνηέιεζκα 

λα ζρεκαηίδνληαη άκνξθα κέηαιια ζε κνξθή θαισδίσλ. 

 

7. Σερληθέο απόζεζεο από αηκό (PVD) 

 

Με ην όξν απηό αλαθεξόκαζηε ζηηο ηερληθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξαγσγή αηκνύ από 

κηα ζηαζεξή θάζε κέζσ εμάηκηζεο, ν νπνίνο ελαπνηίζεηαη ζε κηα πεξηνρή ζηόρν. Η πεξηνρή απηή έρεη 

πάρνο θάιπςεο από κεξηθά nm έσο 30 κm. Ο ξπζκόο ςύμεο ζηηο ηερληθέο απηέο θηάλεη ηα 10-9 K/s. 

 

Θεξκηθή εμάρλσζε (Thermal Evaporation)
[1]

  Επηκεηάιισζε (Sputtering)
 [1]
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8. Laser melting 

 

Σε απηήλ ηελ ηερληθή, ην δείγκα αξρηθά βξίζθεηαη ζε θξπζηαιιηθή κνξθή. Έλαο κνλνρξσκαηηθόο 

θαη πνιύ έληνλνο παικόο laser εζηηάδεη ζε έλα ζεκείν ζηελ επηθάλεηα ζε κηθξή απόζηαζε από απηή. Τν 

κήθνο θύκαηνο ηνπ παικνύ laser ξπζκίδεηαη, ώζηε ε ελέξγεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο λα 

απνξξνθάηαη ζε έλα εμαηξεηηθά ιεπηό (~ 10 nm) ζηξώκα ηνπ ζηεξενύ. Η ηεξάζηηα πνζόηεηα ελέξγεηαο 

πνπ δηνρεηεύεηαη ζηνλ ζρεηηθά κηθξό όγθν ηνπ, είλαη ηθαλή λα ιηώζεη ην ιεπηό απηό ζηξώκα. Όκσο ιόγσ 

ηεο επαθήο ηνπ κε ην ππόινηπν ζηεξεό, ην ηεγκέλν ζηξώκα ςύρεηαη άκεζα. Οη κειέηεο πνπ έγηλαλ 

απέδεημαλ όηη απηό ην ιεπηό ζηξώκα ζηελ επηθάλεηα ελόο θξπζηαιιηθνύ ζηεξενύ γίλεηαη άκνξθν. Η 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε απιά ή πνιπζηξσκαηηθά πκέληα ζηα νπνία ελαιιάζζνληαη ηα 

ζπζηαηηθά ελόο θξάκαηνο θαη ην πάρνο ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλάεη ηα 100 nm. 

 

Μέθοδοι χαρακτηρισμού 

 

Ο πιήξεο δνκηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ άκνξθσλ πιηθώλ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνινο, αθνύ απαηηεί 

ηνλ ζπλδπαζκό πνιιώλ πεηξακαηηθώλ ηερληθώλ. Η πην απιή πεξίπησζε είλαη απηή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

απνηεινύληαη από έλα ζηνηρείν ζηα νπνία ε κηθξήο εκβέιεηαο ηάμε πξνζδηνξίδεηαη κε πεηξάκαηα 

πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ, λεηξνλίσλ ή ειεθηξνλίσλ. Η κειέηε δπαδηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη αθόκα πην 

δύζθνιε αθνύ απηά πεξηγξάθνληαη από 3 θαηαλνκέο κε απνηέιεζκα λα απαηηνύληαη 3 δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δνκήο. Γηα ηξηαδηθά θαη άλσ ζπζηήκαηα ε ηερληθή EXAFS (Extended 

X-Ray Absorption Fine Structure) είλαη πην θαηάιιειε. 

Σηα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ ε δνκή ηνπ πιηθνύ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί από ην 

πιάηνο ζην κέζν ησλ θνξπθώλ θάζε δείγκαηνο. Τα άκνξθα πιηθά έρνπλ πεπιαηπζκέλεο θνξπθέο επεηδή ε 

δέζκε ηεο αθηηλνβνιίαο δελ αλαθιάηαη από ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αηόκσλ. Απηά ηα δηαγξάκκαηα κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε κηαο ή πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ κε ππνινγηζκό ηεο ζέζεο θαη ηεο 

έληαζεο ησλ θνξπθώλ Bragg ηνπ δείγκαηνο. 

Ο  δνκηθόο ραξαθηεξηζκόο κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη κε κηθξνζθόπην δηέιεπζεο ειεθηξνλίσλ 

πςειήο αλάιπζεο (HRTEM) θαζώο θαη κε ζεξκηθή αλάιπζε DSC ηνπ δείγκαηνο. 

Τα δηαγξάκκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ DSC ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ππνινγηζηεί ε ζεξκνδπλακηθή αλάιπζε ησλ κεηαβάζεσλ θάζεο, όπσο ε θξπζηαιινπνίεζε θαη ε παιώδεο 

κεηάπησζε. Η κέζνδνο δελ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζκό ηεο αλαδηάηαμεο ησλ αηόκσλ. Τα δηαγξάκκαηα 

DSC κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πεξηνρήο ζεξκνθξαζηώλ θαη ηεο θηλεηηθήο 

ηεο δηαδηθαζίαο απνδόκεζεο ηνπ πιηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεξκνθξαζία παιώδνπο κεηάπησζεο 

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ έλαξμε ηνπ ελδόζεξκνπ γεγνλόηνο θαη ε ζεξκνθξαζία θξπζηάιισζεο από ηελ 

έλαξμε ηνπ εμώζεξκνπ. 

 

Η κέηξεζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη κε 2 ηξόπνπο: κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο 

κέηξεζεο (π.ρ. δνθηκέο θάκςεο, δνθηκέο εθειθπζκνύ) ή κε ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ δηάδνζεο ππεξήρσλ 

πςειήο ζπρλόηεηαο κέζα ζην δείγκα. Οη παξαδνζηαθνί ηξόπνη ραξαθηεξηζκνύ ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ 

ησλ πιηθώλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε αθξίβεηα, απαηηνύλ δείγκαηα κε κεγάιεο δηαζηάζεηο (γηα δείγκαηα κε 

θπθιηθή δηαηνκή ε δηάκεηξνο είλαη d = 4 mm θαη ην κήθνο l = 150 mm, DIN EN 10002) θαη νδεγνύλ ζηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ δείγκαηνο. Αληίζεηα, ε ρξήζε ησλ ππεξήρσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ 

ησλ πιηθώλ έρεη κεγαιύηεξε αθξίβεηα (1% - 0.01%), απαηηεί δείγκαηα κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ, δελ 

θαηαζηξέθεη ην δείγκα, γίλεηαη επθνιόηεξα θαη γξεγνξόηεξα θαη είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

πνιιαπιέο θνξέο έηζη ώζηε ην δείγκα, αθνύ ππνζηεί δηάθνξεο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο δηεξγαζίεο λα 

κεηξεζεί μαλά, ώζηε λα ππάξρεη ζύγθξηζε. 

 

Ιδιότητες 

 

Ππθλόηεηα 

 

Η ππθλόηεηα γηα ηα άκνξθα θξάκαηα κε ρακειή ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ ύαινπ κεηώλεηαη θαηά 

έλα πνζνζηό γύξσ ζην 2% θαηά ηελ ακνξθνπνίεζε (ζε ζρέζε κε ηα θξπζηαιιηθά πιηθά). Οη ξπζκνί 

αύμεζεο ηεο ζρεηηθήο ππθλόηεηαο, πνπ νξίδνληαη σο (ξc-ξa)/ξa, (όπνπ ξc ε ππθλόηεηα ηνπ θξάκαηνο ζηελ 
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θξπζηαιιηθή θάζε θαη ξa ε ππθλόηεηα ηνπ θξάκαηνο ζηελ άκνξθε θάζε) είλαη κηθξνί θαη θπκαίλνληαη 

από 0,3 σο 0,5%, αξθεηά κηθξόηεξνη από απηνύο ησλ άκνξθσλ θξακάησλ κε ρακειή ηθαλόηεηα 

ζρεκαηηζκνύ ύαινπ. Οη κηθξνί ξπζκνί δείρλνπλ όηη ηα άκνξθα κεηαιιηθά θξάκαηα κε πςειή ηθαλόηεηα 

ζρεκαηηζκνύ ύαινπ, εκθαλίδνπλ ππθλόηεξε ηπραία δνκή ησλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηα άκνξθα κέηαιια κε 

ρακειή ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ ύαινπ. 

Σηελ θαηάζηαζε κε ηελ πςειόηεξε ππθλόηεηα νη αηνκηθέο αλαθαηαηάμεηο ησλ ζπζηαηηθώλ 

ζηνηρείσλ παξεκπνδίδνληαη, νδεγώληαο έηζη ζε κείσζε ηεο αηνκηθήο θηλεηηθόηεηαο θαη αύμεζε ηνπ 

ημώδνπο. Δπηπιένλ, ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ηα άηνκα παγηδεύνληαη ζηε δηεπηθάλεηα πγξνύ/ζηεξενύ 

κεηώλεηαη ζηελ θαηάζηαζε κε ηελ πςειόηεξε ππθλόηεηα, νδεγώληαο ζε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ππξήλσλ. Η κείσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ε αύμεζε ηνπ ημώδνπο πνπ πξνθαινύληαη από 

ηελ ππθλόηεξε ηπραία δνκή ησλ αηόκσλ ζηα άκνξθα θξάκαηα κε πςειή ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ ύαινπ 

επηθέξνπλ εληνλόηεξε κείσζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ηεο θξπζηαιιηθήο θάζεο ζε ζρέζε κε ηα άκνξθα 

θξάκαηα κε ρακειή ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ ύαινπ. 

 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

 

Τα άκνξθα θξάκαηα εκθαλίδνπλ κεγάιεο ηηκέο ζθιεξόηεηαο ελώ παξάιιεια έρνπλ θαη όιθηκα 

ραξαθηεξηζηηθά. Τν γλώξηζκα απηό είλαη κνλαδηθό θαζώο ηα θξπζηαιιηθά πιηθά κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο 

ζθιεξόηεηαο είλαη ηειείσο ςαζπξά. Η ζξαύζε ζηα κεηαιιηθά γπαιηά πξνρσξά κε δηεξγαζίεο ηνπηθήο 

παξακόξθσζεο θαη ε κεγάιε δηαθνξά απ’ ηα αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά θξάκαηα είλαη πσο ηα πξώηα δελ 

εκθαλίδνπλ θαηλόκελα ζθιήξπλζεο ιόγσ θόπσζεο. 

Οη πςειέο ηηκέο αληνρήο ζε ζξαύζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ γεγνλόηνο όηη νη αηέιεηεο κεηαθίλεζεο 

κε ηελ θξπζηαιιηθή έλλνηα δελ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηα άκνξθα πιηθά θαη έηζη απηόο ν κηθξνύ 

εύξνπο κεραληζκόο ππνβάζκηζεο δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζηα ηειεπηαία. Αληηζέησο ε ζξαύζε ζηα άκνξθα 

πιηθά επέξρεηαη απ’ ηελ δηαθνπή ησλ δεζκώλ ζε νιόθιεξα επίπεδα, κεραληζκόο ν νπνίνο πξνζθέξεη 

κεγάιε νκνηνγέλεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ πξόβιεςε. 

Σπλνπηηθά, ηα άκνξθα θξάκαηα έρνπλ πςειόηεξε εθειθπζηηθή αληνρή ζε ζξαύζε ζf θαη 

ρακειόηεξν κέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά πιηθά. Η ειαζηηθή ηνπο 

ελέξγεηα κέρξη ην ζεκείν δηαξξνήο είλαη αξθεηά πςειόηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ θξπζηαιιηθώλ 

θξακάησλ. Παξαηεξείηαη έιιεηςε ηεο επδηάθξηηεο πιαζηηθήο επηκήθπλζεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

ιόγσ ηνπ αλνκνηνγελνύο ηξόπνπ παξακόξθσζεο θαη έρνπλ ζρεηηθά πςειή ελέξγεηα ζξαύζεο από θξνύζε, 

πεξίπνπ 70 kJ∙m
-2

. 

 

Ηιεθηξηθέο Ιδηόηεηεο 

 

 Τα άκνξθα θξάκαηα, όπσο θαη ηα θξπζηαιιηθά κέηαιια, έρνπλ ειεύζεξα ειεθηξόληα γηα λα 

δηεπζύλνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία ηα θάλεη θαη ειεθηξηθά θαη ζεξκηθά αγώγηκα. Ωζηόζν, 

ζπγθξηηηθά κε ηα θξπζηαιιηθά κέηαιια, ηα κεηαιιηθά γπαιηά δελ είλαη πνιύ θαινί αγσγνί, ιόγσ ηεο 

δηαηαξαγκέλεο αηνκηθήο δνκήο θαη ηεο πςειήο πνζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ αλάκημεο. 

 

Ηιεθηξηθή αληίζηαζε  

 

Τα πεξηζζόηεξα κεηαιιηθά γπαιηά έρνπλ πςειή εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά θξάκαηα. Μεξηθά από απηά εκθαλίδνπλ ην θαηλόκελν ηεο 

ππεξαγσγηκόηεηαο ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 9 Κ. Η εηδηθή αληίζηαζε ησλ κεηαιιηθώλ γπαιηώλ ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θπκαίλεηαη από 80 κέρξη 420 κΩ∙cm. Η πςειή εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε 

πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ εζσηεξηθή εγγελήο δνκηθή αηαμία ηνπο. 

Η κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα κειέηε ηεο ζεξκηθήο ζηαζεξόηεηαο ησλ άκνξθσλ θξακάησλ. 

 

Οπηηθέο Ιδηόηεηεο 

 

 Μεξηθέο θνξέο ππνηίζεηαη όηη ηα κεηαιιηθά γπαιηά, όπσο ηα θνηλά γπαιηά νμεηδίσλ, είλαη δηαθαλή 

ζην νξαηό θσο, αιιά απηό δελ ηζρύεη. Τα θσηόληα ζηα νξαηά κήθε θύκαηνο είλαη έληνλα δηεζπαξκέλα θαη 
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απνξξνθεκέλα από ηα ειεθηξόληα αγσγηκόηεηαο ζηα κεηαιιηθά γπαιηά. Καηά ζπλέπεηα, ηα κεηαιιηθά 

γπαιηά έρνπλ ηε ιακπξή ζηηιπλόηεηα, ραξαθηεξηζηηθή άιισλ κεηάιισλ θαη δελ είλαη δηαθαλή. 

 

Μαγλεηηθέο Ιδηόηεηεο 

 

Τα άκνξθα θξάκαηα ηα νπνία παξαζθεπάζηεθαλ κε ηαρεία ςύμε ηνπ ηήγκαηνο έρνπλ άξηζηεο 

“καιαθέο” καγλεηηθέο ηδηόηεηεο θαη πξνζθέξνπλ πνιύ θαιή δπλακηθή γηα βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζε. Η 

αλαθάιπςε ηνπ παιώδνπο ζηδεξνκαγλήηε Fe83P10C7 παξαγόκελν κέζσ ηαρείαο ςύμεο από ην ηήγκα έδσζε 

ηελ δπλαηόηεηα παξαγσγήο ζηαζεξώλ πιηθώλ κε ρξήζηκε κνξθή. Από ηόηε αλαθαιύθζεθε όηη έλα 

δεδνκέλν άκνξθν θξάκα είλαη ζηδεξνκαγλεηηθό όηαλ ην αληίζηνηρν θξάκα ζηελ θξπζηαιιηθή θαηάζηαζε 

είλαη ζηδεξνκαγλεηηθό. Οη παιώδεηο ζηδεξνκαγλήηεο ησλ κεηάιισλ κεηάπησζεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

“καιαθνί”, δειαδή απαηηνύλ ρακειό πεδίν απνκαγλήηηζεο Hc ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε γηα λα 

απνκαγλεηηζηνύλ. Με άιια ιόγηα ε θακπύιε πζηέξεζεο Β - Ηείλαη ζηελή. 

Η καγλεηηθή πζηέξεζε απνηειεί έλα ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό ησλ κόληκσλ καγλεηηθώλ πιηθώλ 

ζηα νπνία ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε καγλεηηθή ελέξγεηα (ζθιεξά καγλεηηθά). Από ηελ άιιε πιεπξά, ζε 

αξθεηέο εθαξκνγέο απαηηνύληαη ρακειέο απώιεηεο πζηέξεζεο (καιαθά καγλεηηθά), όπσο ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζηέο, ζηηο γελλήηξηεο θαη ζηνπο κεηαηξνπείο πςειώλ ζπρλνηήησλ. 

 

Η ζεξκνθξαζία Curie 

 

Η ζεξκνθξαζία Curie Θc είλαη ε ζεξκνθξαζία πέξαλ ηεο νπνίαο, ε ζεξκηθή ελέξγεηα επαξθεί γηα 

λα θαηαζηξέςεη ηε καγλεηηθή πόισζε ηνπ πιηθνύ. Δπνκέλσο, ε Θc είλαη θξίζηκε γηαηί απνηειεί ην 

αλώηαην ζεξκνθξαζηαθό όξην ιεηηνπξγίαο γηα καγλεηηθά πιηθά. Απηή ε ζεξκνθξαζία είλαη θαιύηεξα 

νξηζκέλε ζηνπο άκνξθνπο ζηδεξνκαγλήηεο πνπ απνηεινύληαη από έλα ζηνηρείν, ελώ γηα θξάκαηα δύν ή 

πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ε Θc δελ είλαη απόιπηα εκθαλήο θαη εμαθξηβσκέλε, πηζαλόλ ιόγσ ηεο ρεκηθήο 

αλνκνηνγέλεηαο. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Θc είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε, ε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο 

καγλήηηζεο ππαθνύεη ηνπο λόκνπο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα θξπζηαιιηθά πιηθά θνληά ζηελ θξίζηκε 

ζεξκνθξαζία. 

Η ζπζρέηηζε ηεο Θc κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ όπσο ε ζύζηαζε δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή. Δλ 

γέλεη νη άκνξθνη ζηδεξνκαγλήηεο εκθαλίδνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο ηεο Θc από ηα αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά 

θξάκαηα. Οη πςειόηεξεο Θc εκθαλίδνληαη γηα πιηθά κε βάζε ην Fe - Co γύξσ ζηνπο 800 Κ, κάιηζηα ζε 

αξθεηά άκνξθα θξάκαηα ε θξπζηάιισζε παξεκβαίλεη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο Θc θαη ν κόλνο ηξόπνο 

ππνινγηζκνύ ηεο είλαη κε ζπκπεξαζκαηηθή εμαγσγή (extrapolation). Η έξεπλα γηα ηελ θξίζηκε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άκνξθσλ κεηαιιηθώλ θξακάησλ γίλεηαη δπζθνιόηεξε ιόγσ ηνπ όηη θαηά ηελ αλόπηεζε 

ησλ κεηαιιηθώλ γπαιηώλ, ε θξπζηάιισζε κπνξεί λα επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ Θc ε νπνία θπκαίλεηαη από 

20 σο 30 Κ ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

 

Αληνρή ζηελ δηάβξσζε 

 

Η αληνρή ζηε δηάβξσζε ησλ άκνξθσλ θξακάησλ αλακέλεηαη λα είλαη θαιύηεξε από ηα 

θξπζηαιιηθά εμαηηίαο ηεο ρεκηθήο νκνηνγέλεηαο ηνπο θαη ηεο απνπζίαο κηθξνδνκήο. Από ηα άκνξθα 

θξάκαηα απνπζηάδνπλ ηα όξηα ησλ θόθθσλ, νη δηαηαξαρέο ζηε δνκή θαη άιιεο αηέιεηεο πνπ απνηεινύλ ηελ 

αηηία γηα ηελ εκθάληζε ηνπηθή δηάβξσζεο ζηα θξπζηαιιηθά θξάκαηα. Δμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε 

αληνρή ζηε δηάβξσζε ησλ άκνξθσλ θξακάησλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ κειεηάηαη εθηεηακέλα ε 

ειεθηξνρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 

Εφαρμογές 

 

Με ηα κνλαδηθά θαη αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηα κεηαιιηθά γπαιηά, κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ε εύθνιε 

θαηεξγαζία γηα ηνλ ζρεκαηηζκό πεξίπινθσλ ζρεκάησλ. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθά 

ρύηεπζεο, πιηθά κεηαζρεκαηηζηώλ, θεθαιέο θαηαγξαθήο, αληηδηαβξσηηθά επηζηξώκαηα, πιηθά 

ιπρληώλ θιαο, ζε εμαξηήκαηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ, ζε πιηθά ειεθηξνδίσλ θαη ζε καγλεην-νπηηθή 

θαηαγξαθή. 
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Η ζύλζεζε ησλ άκνξθσλ θξακάησλ κε βάζε ηνλ ζίδεξν άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ εθαξκνγή 

απηώλ, σο καιαθώλ καγλεηηθώλ πιηθώλ ζε θνηλά ειαηήξηα ησλ ηζόθ (choke coils). Η επηηπρία ζε απηόλ 

ηνλ ηνκέα άλνημε ην δξόκν γηα επξεία εθαξκνγή ησλ πιηθώλ απηώλ ζηελ κεραληθή. Τα πιηθά ηεο λέαο 

γεληάο ησλ κεηαιιηθώλ γπαιηώλ κπνξνύλ λα βξνπλ εθαξκνγή γηα ηελ θαηαζθεπή δίζθνπ ζην κπαζηνύλη 

ηνπ γθνιθ. 

Δθηόο από ηα πιενλεθηήκαηα, όπσο ρακειή ππθλόηεηα θαη πςειόο ιόγνο αληνρήο αλά βάξνο, 

επηπιένλ ηδηόηεηεο όπσο ρακειό κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη  ρακειόηεξε απόθξηζε ζε δόλεζε, πξνζθέξνπλ 

θαιύηεξε απόθξηζε ζηνλ παίθηε ηνπ γθνιθ. Η ακειεηέα απώιεηα πζηέξεζεο ησλ κεηαιιηθώλ γπαιηώλ 

ζεκαίλεη όηη ιηγόηεξε ελέξγεηα απνξξνθάηαη από ηνλ δίζθν ζην κπαζηνύλη ηνπ γθνιθ θαηά ηελ επαθή, 

επνκέλσο κεγαιύηεξε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζηελ κπάια κε ην ρηύπεκα ηνπ παίθηε. Σύκθσλα κε ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηέηνησλ αμεζνπάξ ν δίζθνο από αηζάιη κεηαθέξεη ην 60% ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

κπάια, ν δίζθνο από ηηηάλην ην 70% θαη ν δίζθνο από άκνξθα θξάκαηα ην 99% .Με ηόζεο κνλαδηθέο 

ηδηόηεηεο ηα άκνξθα θξάκαηα βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζε άιιεο απαηηεηηθέο αζιεηηθέο εθαξκνγέο όπσο 

ζθειεηνί γηα ξαθέηεο ηνπ ηέληο, ξόπαιν ηνπ κπέηδκπνι, ζθειεηνί πνδειάησλ, ηόμα γηα θπλήγη αθόκα 

θαη γηα αηρκεξά εξγαιεία όπσο ηζεθνύξηα, καραίξηα θαη γξαλάδηα. Μηα λέα εθαξκνγή ε νπνία 

εθκεηαιιεύεηαη ηελ ηθαλή κεηαθνξά ελέξγεηαο είλαη ε ρξήζε κεηαιιηθώλ γπαιηώλ σο πιηθό δηαηξεηηθώλ 

ζθαηξώλ θαη βιεκάησλ.  

Από ηελ άιιε πιεπξά ε ηθαλόηεηα ρύηεπζεο ζε θαινύπη κε ιεπηά ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπεη ζηα 

ΣΜΓ λα αληαγσληζηνύλ ηα θξάκαηα καγλεζίνπ ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Η ηάζε γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο απηώλ ησλ ζπζθεπώλ (ππνινγηζηέο ηζέπεο, θηλεηά ηειέθσλσλ θηι) 

επηβάιιεη ηελ ρξήζε πιαηζίσλ κηθξόηεξνπ κεγέζνπο ηα νπνία ηαπηόρξνλα ζα εκθαλίδνπλ θαιή κεραληθή 

αληνρή. Τα κεηαιιηθά γπαιηά θαηέρνπλ πξνθαλή πξνηεξήκαηα έλαληη ησλ άιισλ ζπλεζηζκέλσλ πιηθώλ. 

Έρνπλ ήδε παξαρζεί θηλεηά ηειέθσλα θαη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο κε πιαίζην από 

κεηαιιηθό γπαιί. Μηα άιιε εθαξκνγή ηερλνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο είλαη έλα πιήξεο βηνζπκβαηό άκνξθν 

θξάκα ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνζζεηηθά εκθπηεύκαηα θαη ζε ρεηξνπξγηθά 

εξγαιεία. Τα πιενλεθηήκαηα ησλ κεηαιιηθώλ γπαιηώλ γηα νξζνπεδηθέο εθαξκνγέο είλαη ηα εμήο: (1) 

βηνζπκβαηόηεηα, (2) εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζε ζξαύζε, πςειόο ιόγνο αληνρήο αλά βάξνο ζε ζύγθξηζε κε 

ην ηηηάλην θαη ην αλνμείδσην αηζάιη (ζρεδόλ δηπιάζηα αληνρή), (3) ηθαλόηεηα ρύηεπζεο γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκό πεξίπινθσλ δνκώλ θαη (4) απνθπγή επίπνλεο επεμεξγαζίαο. 
Τα άκνξθα γπαιηά βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ θνζκεκαηνπνηία. Η εύθνιε κνξθνπνίεζε θαζώο 

θαη ε εμαηξεηηθή ιακπξόηεηά ηνπο ειθύεη ηελ πξνζνρή ησλ θαηαζθεπαζηώλ αθξηβώλ θνζκεκάησλ.  

Δπίζεο, ιόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ κεηαιιηθώλ γπαιηώλ, ζηελ ακεξηθαληθή ηαηλία 

«Δμνινζξεπηήο 2» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέηνηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ξνκπόη ην νπνίν είρε ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαβάιεη ην ζρήκα ηνπ, λα αληέρεη ηελ πξνζβνιή από ζθαίξεο θαη εθξεθηηθά θαη λα είλαη 

πην ζθιεξό από ηα άιια ξνκπόη ηα νπνία ήηαλ θηηαγκέλα από ζπκβαηηθό ράιπβα.  

 
 

Οη Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ησλ άκνξθσλ θξακάησλ γηα νξηζκέλεο εθαξκνγέο. 

 

Ιδηόηεηα  Εθαξκνγή  

Υςειή αληνρή  Καηαζθεπαζηηθά πιηθά  

Υςειή ζθιεξόηεηα  Κνπηηθά εξγαιεία  

Υςειή αληνρή ζε Θξαύζε  Υιηθά Φύηεπζεο  

Υςειή αληνρή ζε θόπσζε  Σπλδεηηθά πιηθά  

Υςειή κεηαθνξά ειαζηηθήο 

ελέξγεηαο  

Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο  

Αληίζηαζε ζε δηάβξσζε  Πξνζηαηεπηηθά ζε δηάβξσζε  

Μαιαθόο καγλεηηζκόο  Μεηαζρεκαηηζηέο  

Υςειή αλαθιαζηηθόηεηα  Υιηθά νπηηθήο αθξίβεηαο  
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