
Ismerd meg! 

A FOLYADÉKKRISTÁLY ÁLLAPOT 
Újsághír. 
Az 1991 -es fizikai Nobel-díjat Rierre-Gilles de Gennes 58 éves francia kutató, a Collége de Francé 
professzora  kapta, akinek először sikerült rendszereznie a folyadékkristályok és a polimérek 
molekuláinak mozgási törvényeit, matematikailag leírnia a folyadék - szilárd fázisátmenet viselke-
dését, azaz a rendezetlen állapottól a rendezettbe való átmenetet. 

Nem túlozunk ha azt állítjuk, hogy napjaink technikai csodája a korszerű 
órák és zsebszámológépek digitális kijelzője, a folyadékkristály. 

A tranzisztorhatás felfedezese  óta nem volt talán még egy olyan elektronikai 
elem, amelynek kidolgozásán, alkalmazásán annyian dolgoztak volna, mint a 
folyadékkristályos kijelzőkön. Sokan a folyadékkristályokban látják a lapos 
televízió megvalósítási alapját is. 

Ilyen tv-készülékek különben több nagy elektronikai gyár kísérleti laborató-
riumában működnek már. 

A folyadékkristályokat hosszú ideig anyagszerkezeti furcsaságoknak tekin-
tették, napjainkban azonban egyre inkább elfogadott az a nézőpont, hogy ez 
az anyag negyedik sajátos halmazállapota. 

A természetben is előforduló és több száz szintetikusan előállított nagymo-
lekulájú szerves vegyület folyadékkristályként is ismert. A koleszterinészter volt 
az első anyag, amelynek viselkedése alapján a folyadékkristály tulajdonságra 
több mint 100 évvel ezelőtt fény derült. 

A tudományoknak is van gyermek-, kamasz-, felnőtt- és öregkora. 
Általában más tudományok méhében fogannak, s, amikor szűkké válik 

számukra az addigi keret, önálló létezőként lepnek fel. így van ez a folyadék-
kristályok fizikájának esetében is, amelyről úgy tűnik, hogy az első lépést jelenti 
a szerves szilárd testek és a részben rendezett szerves anyagok egységes 
fizikai elméletének megteremtése felé. 

Rövid  történeti  áttekintés 
A folyadékkristályok mint szerves anyagok több mint száz éve ismeretesek, 

de mint folyadékkritalyos tulajdonságot mutató anyagok csak kb. 1880 óta. Bár 
már 1850-ben olyan ertekezesek jelentek meg, amelyek egyes szerves anya-
goknak olyan tulajdonságait írják le, melyeket ma a folyadékkristályok tulajdon-
ságai közé sorolunk. 

Az első folyadékkristályos tulajdonságot mutató anyagot F. REINITZER 
osztrák botanikus fedezte fel 1888-ban. Ő észrevette, hogy a szilárd koleszte-
rilbenzoát 145 C-on megolvad és zavaros folyadékká változik és csak tovább 
melegítve, 179 C felett válik áttetsző, tiszta folyadékká. Hűtéskor a folyadék 
179 C-on kékeszöld színben játszott, tovább hűtve, zavaros folyadékká válto-
zott, majd 145 C alatt megindult a kristályosodás folyamata. 

REINITZER arra gondolt, hogy egy kettős olvadásponttal rendelkező anya-
got fedezett fel, s csak később, 1889-ben sikerült LÉHMAN-nak polarizációs 
mikroszkóppal kimutatnia, hogy egy olyan zavaros közbelső fázisban levő 
folyadékról  van szó, amelyben optikailag anizotrop tartományok vannak. 

SCHENK (1905), VORLANDER (1908) és FRIEDEL (1922) ilyen irányú 
vizsgálatai már arra következtetnek, hogy ez a közbelső fázis az anyagnak egy 



új, merőben más állapota, mint az izotrop folyadék fázis. Ezen állapot tulajdon-
ságait illetően erősen anizotrop, de egy bizonyos folyékonysággal is rendelke-
zik, amelynek mértéke sok esetben a reális folyadékokéval megegyező. 

LEHMAN ezt a szilárd és folyadék fázis között fellépő állapotot folyadék-
kristály állapotnak nevezte el. Ez az elnevezés sokáig ellentmondásosnak tűnt, 
bár ezen meghatározással az anyagnak egy olyan sajátos állapotát jelöljük, 
amely optikai tulajdonságait tekintve a szilárd halmazállapotú anyagokhoz, 
mechanikai tulajdonságait tekintve a folyékony halmazállapotú anyagokhoz 
sorolható. 

A folyadékkristályok fizikájának alapjait 1920 körül OSEEN, ZOCHER és 
FREÉDERICKSZ munkái fémjelzik, melyek összefoglalva csak elég későn, 
1933-ban jelennek meg. A témát több mint harminc évig a feledés homálya 
fedi, s csupán 1958-ban történik előrelépés, amikor FRANK újra elemezve 
OSEEN folyadékkristályokra  vonatkozó molekuláris elméletét, eljut a folyadék-
kristályok rugalmassági elméletéhez. 

A folyadékkristályok tanulmányozása az 1960-as évek elejétől kerül a 
figyelem központjába. A témakör első összefoglalója G.W. GRAY 1962-ben 
megjelent munkája, amely a folyadékkristályok kémiai kézikönyve. Az angliai 
Hull egyetemen es az indiai Baroda egyetemen már 1960-tól, ezt követően 
Franciaországban Orsay-ben, az Egyesült Államokban a Westinghouse Kutató 
Laboratóriumban és a kenti egyetemen folynak intenzív alapkutatások. 

Kiterjedt kutatás folyt a Szovjetunióba ahol a Tudományos Akadémia Kris-
tallográfiai  Intézete és a leningrádi egyetem volt a kutatások központja, itt olyan 
kiemelkedő kutatók dolgoztak, mintaV.N. CVETKOV, I.G. CSISZTJÁKOV, R. 
RJUMCEV, L. BLINOV és még sokan mások. 

Az utóbbi évtizedben hazánkban is nagy hangsúlyt fektettek a folyadékkris-
tályok tanulmányozására. Ilyen kutatásokat végeznek a bukaresti Politechnikai 
Intézet fizika tanszékén, az IFTM keretében pedig külön csoport foglalkozik a 
folyadékkristályos kijelzők technológiájával. Említesre méltó továbbá a kolozs-
vári és temesvári egyetemek fizikai tanszékeinek is ilyen vonatkozású tevé-
kenységei. 

Az elméleti kutatások összefoglaló munkájának tekinthető P.G. de GEN-
NES 1974-ben megjelent kitűnő könyve, valamint a H. KELKER és R. HATZ 
szerkesztésében 1979-ben kiadott folyadékkristály kézikönyv. 

A témakörrel külön folyóirat is foglalkozik, mely Molecular Crystals and 
Liquid Crystals címmel jelenik meg. 

A kutatások kimutatták, hogy számtalan anyag rendelkezik folyadékkristály 
állapottal s ezek száma ma már meghaldka a 6000-ret. Sőt úgy tűnik, hogy 
minden kétszázadik újonnan felfedezett  szerveskémiai anyagnak van a folya-
dékkrisályokra jellemző tulajdonsága. 

1968-ban HEILMEIER a folyadékkristályoknak a kiíró vagy megjelenítő 
(display) technikában való felhasználhatóságára hívja fel a figyelmet s ezzel a 
több mint 80 évig csak laboratóriumi érdekességnek számító folyadékkristályok 
elindulnak a technikai alaklmazhatóság útján. 

Ma már a folyadékkristályoknak több mint tizenöt különböző elektrooptikai 
s több termo-, piezo-, akuszto- és megnatooptikai effektusa  ismert, ill. a 
jelenlegi kutatások témája. A folyadékkristályok napjainkban az óraiparban 
egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásra, s már az első síkképcsővel 
rendelkező zsebtelevízió prototípusok is elhagyták a nagy tv-gyártó cégek 
szerelőcsarnokait. Afolyadékkristályos hőmérők pedig legalább olyan elterjed-
tek, mit a higanyos vagy alkoholos hőmérők. Folyadékkristály-réteggel feny-
szelepek és fénymodulátorok készíthetők, s sorolhatnánk a gyakorlati 
alkalmazhatóság hosszú sorát. Ez nyilván - mondhatnánk - csak a kezdet, a 
jövő dönti majd el, hogy melyek lesznek azok a legkülönbözőbb eszközök, 
amelyekben a folyadékkristályok majd felhasználásra kerülnek. 

Az alapkutatás terén is új tudományos felismerések elé nézünk, hiszen a 
szerves rendszerek fizikája a szilárdtest fizika egyik legfiatalabb ága. A folya-



dékkristályoknak az élő rendszerekben való jelenléte olyan szerkezeti leegy-
szerűsítésekhez vezettek, mely által e rendszerek fizikai módszerek segítsé-
gével jobban megismerhetőkké válnak. Egyes merész feltételezések az élő 
anyag szerveződése során létrejött első sejtplazmát is folyadékkristály állapot-
nak tekintik. 

Nyilvánvaló, hogy a további kutatások több tudományág: a fizika, a kémia, 
a biológia s a műszaki tudományok közül az elektronika és ezek határtudomá-
nyainak kollektív összehangolása nélkül nem sok eredményre vezetnének. 

Talán a fentebb ismertetett tények is kellően érzékeltetik a folyadékkristá-
lyok iránt megnyilvánuló érdeklődést. 

2. A folyadékkristály állapot. 
2.1. A mezofázis fogalma 

A folyadékkristály elnevezés az 1950-es évek során heves viták tárgya volt 
és több javaslat is megvitatásra került. Mindegyiknek megvoltak a relatív 
előnyei és hátrányai. 

Ezen újonnan felfedezett  állapotnak minél több tulajdonsága vált ismertté, 
annál nyilvánvalóbbá lett az a tény, hogy az anyagnak egy új halmazállapotáról 
van szó. Olyan állapotról, amely kimondottan nem is szilárd, de nem is 
folyékony halmazállapot. Ezért javasolta FRIEDEL a folyékonykristály mezo-
fázis fogalmat. 

A görög "mesos" szó közbelsőt jelent, így a mezofázis egy közbelső 
állapotot, fázist jelöl. A ma megjelenő tudományos értekezésekben is gyakran 
találkozunk olyan megjelölésekkel, mint mezofázis, mezomorf vagy mezomor-
fikus állapot vagy mezogén elnevezés. 

Altalános tapasztalat szerint az anyagok hőmérséklet-változás során szilárd 
fázisból folyadék fázisba mennek át. Egyes szerves anyagok esetében ez az 
átmenet nem valósul meg csak úgy egyszerűen, hanem egy közbelső, mezo-
fázison át történik. Az ilyen anyagok nem gömbszimmetrikus molekulákból, 
hanem pálcika vagy korong alakú molekulák rajából állanak. A molekulák 
helyét a tömegpont helyzete nem határozza meg egyértelműen; szükségszerű 
a molekulatengely irányának az ismerete is. 

A mezofázisban levő anyag molekuláinak rendezettségét általában vagy 
transzlációs azaz térbeli rendezettség, vagy orientációs rend azaz iránybeli 
rendezettség, vagy transzlációs és orientációs rend is jellemzi. A transzlacjós 
rend nem függ a molekula alakjától, az orientációs rend viszont igen. Igy 
nyilvánvaló,- hogy minden egyes mezofázis rendezettségét az illető anyag 
molekuláris szerkezete szabja meg. 

Két alapvető mezofázist figyeltek meg a kutatók. Az egyik esetében a 
háromdimenziós kristályrács megmarad, vagyis a tömegközéppontok rende-
zettsége továbbra is sértetlen, de az orientációs rend megbomlik. A rúd alakú 
molekulák egy tengely körül forognak (rendezetlen kristályos mezofázis). A 
másik esetben a háromdimenziós kristályrács, a tömegközéppontok rendezett-
sége megszűnik - folyadékok, de egy bizonyos orientációs renddel rendelkez-
nek - kristályok (rendezett folyadék fázis). Olyan anyag, amely mindkét 
mezofázissal egyidejűleg rendelkezne, nem létezik. 

Ezek után a folyadékkristály állapot elnevezés talán egyértelművé válik és 
olyan állapotot jelöl, amelyben nem valósul meg sem a molekulák tömegkö-
zéppontjainak, sem a molekulák tengelyeinek teljes rendezettsége. 

A rendezetlen kristályos mezofázis még az ún. plasztikkristály néven is 
ismert. A legtöbb esetben a plasztikkristályok gömbszerű (szferikus) moleku-
lákból tevődnek össze. A molekulák forgási energiája lényegesen kisebb, mint 
a kristályrács kötési energiája, tehát a hőmérséklet növekedesével a molekulák 
termikus úton hamarabb elérik a forgáshoz szükséges energiaérték, de a 
kritályrács még sértetlen marad. Az eredmény egy olyan mezofázis, amelyben 
egy transzlációs rend és egy orientációs rendezetlenség uralkodik. A hőmér-



séklet további növelésével egy bizonyos ponton a kristályrács is megsemmisül 
s a mezofázis izotrop folyadékká alakul át. E mezofáz'isban levő molekulák 
könnyen deformálhatok, lágyak, plasztikusak, innen is ered a plasztikkristály 
elnevezés. 

A továbbiakban nem célunk a plasztikkristályokkal foglalkozni, bár egyes 
vélemények szerint a folyadékkristályok speciális esetének tekinthetők. 

A rendezett folyadék mezofázis általánosan elfogadott elnevezése a folya-
dékkristály. A legtöbb esetben ezen anyagok hosszúkás, rúd alakú molekulák-
ból tevődnek össze. Erre a mezofázisra egy teljes transzlációs rendezetlenség 
és egy bizonyos orientációs rendezettség a jellemző. A kristályrács hiánya a 
magyarázat arra, hogy e mezofázisban levő anyag folyékony, tehát egyazon 
anyag egyidejűleg rendelkezik a folyadékokra jellemző folyékonysággal és a 
szilárd anyagokra jellemző molekuláris renddel. 

A folyadékkristály mezofázisnak két jól elhatárolható típusa ismert, melyet 
termotrop  és Iiotrop  elnevezéssel jelöl a szakirodalom. 

A termotrop elnevezés onnan ered, hogy ezen anyagok a hőmérséklet 
változásának a hatására mennek át folyadékkristály állapotba. Ezek az anya-
gok általában szerves anyagok, olyan tipikus molekulastruktúrával, mint ami-
lyen pl. a koleszteril nonaoát és a 4-n-butil-N- 4-metoxi-benzilidén - anilin 
(MBBA). 

Ezekben a folyadékkristály típusokban minden egyes molekula egyenlő 
részarányban vesz részt a rendezettség létrejöttében. 

Nagyméretű molekulák vizes oldatban egy adott koncentráció mellett ani-
zotrop oldatot képeznek, és a termotrop folyadékkristályok elrendeződéseihez 
hasonló szerkezeti sajátosságokat hozhatnak létre. Ezen anizotrop oldatok 
gyűjtőneve a Iiotrop folyadékkristály. 

A Iiotrop folyadékkristályok általában két vagy több komponensú anyagok 
(pl. poláris csoporthoz kapcsolódó szénhidrogén lánc és víz összetételű anya-
gok). Nagyméretű molekulák, mint pl. a lipidek, a dezoxiribonukleinsav (DNS), 
a dohánymozaik vírus, polipeptidek gyakran képeznek vizes oldataikban Iiotrop 
mezofázist. Liotrop folyadékkristályok megtalálhatók az élő rendszerekben is. 
Ezek szerkezete viszont igen komplex és nem teljesen tisztázott. 

(Folytatás a következő számban) 

Dr. Selinger Sándor 

A MAGYAR  KÉMIAI  SZAKNYELV  TÖRTÉNETÉBŐL 
Európában jó másfél évezreden keresztül a tudomány kizárólagos nyelve 

a latin volt. Később a polgári fejlődés magával hozta a nemzeti nyelvek 
megerősödését, az anyanyelvi oktatás elterjedését. Ez szükségessé tette az 
egyes tudományágak nemzeti szaknyelveinek a kialakulását. 

Nálunk Apáczai Csere János 1653-ban megjelent Magyar Encyclopaediája 
jelentette az első lépést ebben az irányban, de a kérdés csak a 18. század 
vége felé került az érdeklődés középpontjába. A kémiai szaknyelv létrejötte 
különösen nagy nehézségekbe ütközött, mert a kémiában használatos fogal-
makat a népnyelv segítségével nagyon nehéz körülírni. így pl. Mátyus István, 
a "Kolo'sváratt" 1762-ben megjelent könyvében az ásványvizekkel kapcsolat-
ban kémiai kérdésekkel is próbálkozott foglalkozni s jobb név híján a savat 


