
A folyadékkristály  állapot 
- folytatás az előző számból 

2.2. Termotrop folyadékkristályok 
Valamely szerves anyag csak akkor rendelkezhet termotrop folyadékkris-

tálysajátsápokkal ha bizonyos szerkezeti struktúrája van. Termeszetesen csak 
ez a struktura nem határozza meg egyértelműen az ilyen tulajodonságokat, 
sajátságokat. 

A termotrop folyadékkristályok egy jól meghatározott T 2 - Ti hőmérsékleti 
intervallumban mutatják a folyadékkristály tulajdonságokat. Ez a hőmérséklet-
tartomány, anyagoktól függően, néhány foktól több mint 1000C-Ig terjedhet. 

Azon anyagokat, amelyek mind melegítés mind hűtés során folyadékkristály 
állapoton mennek át, enantiotrop folyadékkristályoknak nevezik. 

A fázisátmenetek ez esetben a következő diagramot követik: 

szilárd állapot <-> mezofázis <-> izotrop folyadék 
(SzF) (MF) (IF) 

Abban az esetben, ha a folyadékkristály állapot csak hűtés során jelenik meg, 
monotrop folyadékkristályról  beszélünk, melynek fázisátmenet diagramja: 

Ezek után felmerül a kérdés, hogy melyek azok az alapvető szerkezeti 
sajátosságok, amelyek a folyadékkristály állapot kialakulásához szükségesek, 
de nem elégségesek. Ez azért olyan fontos mivel - amint azt már említettük -

minden kétszázadik szerves anyagnak, vegyületnek van folyadékkistály tulaj-
donsága, de ma még nem lehet előre megmondani, hogy valamely új anyag 

folyadékkristáIy tulajdonságokkal, is rendelkezik-e vagy sem. 
A termotrop folyadékkristályos tulajdonságokkal rendelkező anyagok álta-
lában a kővetkező molekulacsoportokból tevődnek össze: azo-, azoxi-, anil-

csoporok. E z e k e s e t é b e n a legtöbb molekula hosszúkás (rúd, szivar) alakú, 
többé-kevésbé merev törzsű, polarizálható részekkel rendelkezik és perma-

nens elektromos dipolusmomentuma van. A központi kapcsoló csoport két 
benzolgyűrűt köthet össze, melynek síkjai a molekulatengelyt határozzák meg-
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kapcsoló csoport 

G FRIEDEL a termotrop folyadékkristályokat 1922-ben három nagy cso-
portra osztotta a molekulatengely állásának és a molekulák tömegközéppontja 
elhelyezkedésének megfelelően: nematikus, koleszterikus és szmektikus fo-
lyadékkristály szerkezetekre. 

A termotrop folyadékkristályok molekulái egy,  a hossztengelyük átlagos 
irányával párhuzamos irányba az ún. direktor iranyába igyekeznek beállni. 
2.2.1. Nematikus folyadékkristályok 

Sematikusan a mezofázis molekuláinak síkbeli ábrázolását az 1. ábra  adja. 
E mezofázisban a molekulák hossztenge-

lyei többé-kevésbé egymással párhuzamo-
sak, az átlagos irány az n direktorral párhu-
zamos. Ami a molekulák tömegközéppontjait 
illeti, semmiképpen sem beszélhetünk rende-
zettségről. A rendezettség csak a molekulák 
hossztengelyének értelmeben áll fenn. A tö-
megközéppontok között ugyanolyan össze-
függés van, mint amilyen az izotrop 
folyadékok esetében is tapasztalható. " 

A nematikus fázisban levő anyagok éppen úgy folynak, mint a folyadékok. 
A nematikus elnevezés a görög υημα (fonal) szóból származik, ugyanis a 

nematikus folyadékkristályokban fonalas képződmények láthatók. 
Az egyik legismertebb nematikus állapotot mutató anyag a para-azoxi-ani-

zol (PAA), melynek mezofázistartománya 116o - 136oC között van. 
A nematikus mezofázisú molekulák síkbeli ábrázolásából megállapíthatók 

annak jellemzői: 
a) egy hosszú távú rendparaméter léte, mely a molekulatengelyek egymás-

sal való párhuzamossága következménye. 
b) a fluidítás, mely magyarázatot ad arra, hogy a tömegközéppontokhoz 

miért nem lehet hozzárendelni egy hosszú távú rendparamétert. 
Termikus egyensúlyi állapotban a nemtikus fázis egytengelyű szimmetriával 

rendelkező folyadékkristály állapot. 
A legfontosabb szimmetriaelemek figyelembevételével a nematikus mezo-

fázisú anyag molekulái a következő lehetséges mozgásokra képesek anélkül, 
hogy megsértenék az egytengelyű szimmetria támasztotta követelményeket: 

- transzlációs mozgás, a hossztengelyek által meghatározott síkban. 
- forgó mozgás, a hossztengelyek körül. 
- 90 -os elfordulás, a hossztengelyre merőleges tengely körül. 
(A szimmetriaelemek szimmetria műveletekkel: forgatás, tükrözés, inverzió 

által levezetett geometriai alakzatok. Az egyszerű szimmetriaelemek: az inverzió-
centrum-  szimmetriaközpont - a geometria alakzatban levő pont, amelyre tükrözve 
az alakzat önmagával fedésbe kerül; a forgatástengelyek  - szimmetriatengelyek, 
ill. girek - olyan egyenesek, amelyek körül az alakzatot forgatva egy teljes 
körfordulat  alatt kétszer (digir), háromszor (trigir), négyszer (tetragir), vagy hatszor 
(hexagir) kerül az eredetitől meg nem különböztethető helyzetbe; a tükörsík  -
szimmetriasík - az alakzat középpontján áthaladva, azt két tükörképi félre osztja.) 

A nematikus mezofázisban levő folyadékkristály kristallográfiai  tulajdonsá-
gait SCHONFLIES az anizotrop kristályok szimmetriatulajdonságaihoz hason 
lóan D 0 0 h szimmetriaelem segítségével értelmezi. 



A kristályosszerkezetű testek több-kevesebb szimmetriatulajdonsággal 
rendelkezhetnek, az anizotropia egyedi típusonként többféle lehet. Az olyan 
anyagi test, amelynek fizikai tulajdonságai irány szerint változnak: anizotrop. 

A kristályos anyagok egyik fontos tulajdonsága a belső anizotropia és a 
külső formában mutatkozó szimmetria. Az elemi szimmetriák pontra, egyenes-
re és síkra vonatkoznak. Minden szimmetriatulajdonság ezek kombinációjából 
áll elő. Aszerint, hogy egy kristályban miként kombinátodnak a szimmetriaele-
mek, több kristályrendszer és ezen belül több kristályosztály különböztethető 
meg. 

A kristály szimmetriatulajdonságainak szemléltetésére igen alkalmasak a 
kristály különböző vetületei. 

A nemtikus mezofázis általában tükörképükre fektethető, optikailag inaktív 
vagy racém módosulatokból álló vegyületeknél figyelhető meg, amelyeknek 
nincs szimmetriaközpontiuk csak szimmetriatengelyük. (A racém módosulatok 
olyan szerves vegyületek ekvimolekuláris elegye, amelyek egymással tükör-
képizomériájúak, azaz az egyik molekulái a polarizált fény polarizációsíkját 
jobbra, a másikéi ugyanolyan mértékben balra forgatják. Ez az elegy optikailag 
inaktív, mert a két izomer vegyület kiegyenlíti egymás ellentétes irányú forga-
tását.) 

A nematikus mezofázisú anyagmintában megjelenő fonalak az anyag opti-
kai inhomogenításának következménye s a kristályokban található hibák, az 
ún. diszlokaciók analógiájára diszklináció a nevük. Ezen fonalak mentén a 
molekulatengelyek iránya gyorsan változik. 

A nematikus fázis kettőséae, azaz egyidejű fluiditása és egyben egytenge-
lyű szimmetriatulajdonsága kísérleti úton többféleképpen is kimutatható. 

2.2.2. Koleszterikus folyadékkristályok 

A koleszterikus mezofázisú anyagok molekulái 
tömegközéppontjaikat illetőleg a nematikus mezofá-
zishoz hasonlóan rendezetlenek, de a molekulák 
hossztengelyeinek párhuzamossága csak bizo-
nyos, ún. molekulasíkokban"valósulmeg (lásd a 2. 
ábrát). 

Az egyes síkok egységvektorai, azaz n direktorai 
egymáshoz viszonyítva, egy meghatározott szög-
ben elfordulnak és spirálszerkezetet alakítanak ki. A 
molekulasíkok egymáshoz viszonyítva 90, 180, 360 
fokkal fordulhatnak el. 

A spirálszerkezet mérhető fizikai mértékegysége 
a spirálhossz (L)1 amely egyben az anyag periodici-
tásának mértéke is: 2. ábra 

ahol a q 0 a spirálmenet emelkedés. 
A spirálhossz körülbelül 3000 A0 nagyságrendű, tehát sokkal nagyobb, mint 

az egyes moleMák mérete, ós a látható fény hullámhosszának tartományába 
esik ( qo*a~10-2 10-3 , a = az egyes molekulák hossza). A spirál forgatása 
szerint megkülönböztethető bal vagy jobb spirál. 

A mezofázis elnevezés onnan ered, hogy legelőször koleszterolszármazé-
koknál figyelték meg ezt a folyadékkristály-allapot típust. 

Koieszterikus mezofázist alkothatnak nematikusokhoz hasonló szerkezetű, 
de legalább egy aszimmetrikus szénatomot tartalmazó molekulák is, pl. az 
anil-p-(4-cianobenzilidén-amino)-cinamát: 
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A koleszterolészter molekuláinak térbeli elhelyezkedése az egyes moleku-
láknak egymáshoz viszonyított elfordulásával magyarázható. Az egyes mole-
kulákat alkotó szterinlánc egy síkban helyezkedik el, csak a lánchoz 
kapcsolódó gyökök "lógnak" ki a síkból. Ezek a gyökök az egyes molekuláknak 
egymáshoz viszonyított síkjait 15'-cel elforgatják, mivel sűrű elrendeződésűek. 

FRIEDEL a koleszterikus mezofázist a nematikus mezofázis speciális ese-
tének tekintette. Következtetését arra alapozta, hogy kísérletileci megállapítást 
nyert az a tény, miszerint az anyag nem rendelkezhet egyidejűleg nematikus, 
illetve koleszterikus folyadékkristály állapottal. 

Nematikus folyadékkristályokhoz aszimmetrikus molekulákat keverve réte-
ges koleszterol mezofázis hozható létre. Abban az esetben, ha egy balra és 
egy jobbra forgató koleszterikus keveréket melegítenek, akkor a koleszterikus 
mezofázisra jellemző tulajdonságok lassan eltűnnek és nematikus mezofázis-
sá alakul át a keverék. 

A koleszterikus szerkezetű anyagok csavart nematikusoknak, a nematikus 
szerkezetűek végtelen spirálhosszal rendelkező koleszterikusoknak tekinthe-
tők (q0 = 0). 

Ha egy anyag molekulái nem fektethetők tükörképükre, tehát optikailag 
aktívak, koleszterikus szerkezet keletkezik. Abban az esetben, ha az optikailag 
aktív, optikailag inaktív molekulák arányszáma egy bizonyos anyagmintában 
megegyező, akkor nematikus folyadékkristály állapot jön létre. 

Koleszterikus mezofázisban levő molekula a szimmetriaelemeket véve 
alapul a következő mozgásokra képes: 

- a molekulasíkban való transzlació, 
- a spiráltengely körüli forgás és transzláció, 
- a spiráltengelyre merőleges, ill. azzal párhuzamos tengely körüli forgás. 

2.2.3. Szmektikus folyadékkristályok 
A szmektikus mezofázisú anyag hosszú, rúd alakú molekulái nemcsak 

irányrendezettek, hanem tömegközéppontjaik is egymástól egyenlő távolságra 
levő síkokban helyezkednek el. 

A szmektikus folyadékkristály állapot a legnagyobb rendezettséggel rendel-
kező állapot, a molekulák rétegesen helyezkednek el s a rétegek egymástól 
egyenlő távolságra vannak. Az egyes rétegekben a tömegközzepontok rende-
zettek vagy rendezetlenek lehetnek. 

A mezofázis neve a görög σμηγημα (szappan) szóból származik, ugyanis a 
szappanok vizes oldata réteges szerkezetű. 

Az egyes rétegek vastagsága a réteget alkotó molekulák hosszától függ. A 
molekulák a rétegeken belül egymástól egyenlő vagy változó távolságra he-
lyezkednek el. 

A molekulák elhelyezéskedését illetően nyolc különböző szmektikus szer-
kezet ismeretes, közülük három típus, az A, C és B szmektikus folyadékkristály 
állapot a legismertebb. 

Mindhárom típusra jellemző egy bizonyos transzlációs rend. 
A szmektikus mezofázisú anyag viszkózusabb, mint a nematikus vagy a 

koleszterikus mezofázisban levő anyag. 
Szmektikus-A  mezofázis.  Az ilyen állapotban levő anyag molekuláinak 

elrendeződését sematikusan a 3. ábrán  láthatjuk. 
Az egyes rétegeken belül a moleku-

lák hossztengelyei a síkokra többé-ke-
vésbé merőlegesek, tömegközzéppont-
juk rendezetlen. A rétegvastagság (d) 
egyenlő a molekulák hosszával. Az anyagminta optikailag egytengelyű kris-



tálylemezhez hasonlítható, míg mechanikailag kéttengelyű folyadékhoz. Az 
optikailag egytengelyű anyagminta egy teljes forgási  szimmetriával rendelkezik 
az Oz optikai tengely körül, amely merőleges a rétegek síkjaira. 

Szmektikus-A mezofázisú szerkezetű, több koleszterikus észter, a kolesz-
terikus mezofázisnak megfelelő hőmérséklettartomány alatti hőmérsékeleten. 

Szmektikus-C  mezofázis.  Az ilyen állapotban levő anyagminta molekuláira 
jellemző transzlációs szimmetria legalább 
egy dimenzióban elromlik, így optikailag 
kettengelyűek. A molekulák hossztenge-
lyei nem merőlegesek a rétegek síkjaira, 
hanem egy bizonyos θ szöget zárnak be 
azzal (4a. ábra). 

Röntgendiffrakciós  mérések arra utalnak, 
sebb a molekulák hosszánál: 

d = I. cos θ, 
ahol I a molekulák hossza; θ a molekulák 

elhajlási szöge. 
Szmektikus-C folyadékkristály állapottal 

rendelkezhetnek az optikailag inaktív mole-
kulákból álló anyagok vagy a racém módo-
sulatok. Abban az esetben ha ezen 
módosulatot alkotó anyagmintához optikai-
lag aktív anyagot kevernek, a szmektikus-C 
szerkezet deformálódik.  Az új anyagkeverék 
molekuláinak tengelyei a rétegek síkjaira me-
rőleges tengely körül folyamatosan változ-
nak és egy optikailag aktív, ún. spirál szmektikus-C szerkezet jön létre. Ebben 
az esetben a q0 menetemelkedés nagyobb, mint az egyes rétegek között; a 
távolság (lásd 4b. ábrát). 

Szmektikus-B  mezofázis.  Míg az előbbi két mezofázisban minden egyes 
réteg úgy viselkedett, mint egy kéttengelyű folyadék, a B mezofázis rétegei a 
szilárd testek kristályaihoz hasonló periodicitással és szilárdsággal rendelkez-
nek. Ez a rétegeken belüli molekulatömegközéppontok rendezettségének, de 
ugyanakkor a molekulatengelyek irányrendezetlenségének tulajdonítható. A 
retegek nem rugalmasak, de egymáson könnyen elcsúszhatnak, mivel csak 
két dimenzióban rendezettek s a molekulák csak hossztengelyeik körül forog-
hatnak. 

A szmektikus-B mezofázis a legrendezettebb folyadékkristály állapot. Ah-
hoz, hogy valamely anyag szilárd fázisból szmektikus-B mezofázisba kerüljön 
nagyobb átmeneti hőre van szükség. 

A szmektikus folyadékkristály állatpotú anyagminta molekulái általában 
rugalmas rétegeket alkotnak, amelyek úgy helyezkednek el egymáson, mint 
egy könyv lapjai. A síkok külső mechanikai hatásra egymáson elcsúsznak, 
elhajolnak, de utána hamar vissza is ugranak. 

A szmektikus-D, E, F, G és H típusú mezofázisok molekulaszerkezetei 
többnyire háromdimenziós rendezettséget mutatnak. 

A szmektikus mezofázis hőmérséklettartománya elég magas ahhoz, hogy 
a síkok közötti kötéseket szétszakítsa, de nem elégséges ezen síkok szétron-
csolásához. 

2.3. Termotrop folyadékkristályok polimorfizmusa 

VORLANDER még 1937-ben kísérletileg igazolta, hogy a folyadékkristály 
tulajdonságokkal rendelkező anyagnak nemcsak egy, hanem több mezofázisa 
is lehet. Ezért ezeket az anyagokat polimorfoknak es a tulajdonságot polimor-
fizmusnak nevezte el. 

4 a. ábra 

hogy a rétegek vastagsága ki-

4 b. ábra 



Dr.  Selinger  Sándor 

A hőmérséklet növekedésének függvényében kísérletileg meghatározható az 
egyes mezofázisok stabilitásának sorrendje. A molekulaszerkezetek rendezettsé-
gi foka fordított  arányban van a hőmérséklet növekedésével, azaz alacsonyabbb 
hőmérsékleti értékeknek nagyobb rendezettség felel meg, és fordítva. 

A legnagyobb rendezettségű mezofázis a szilárd fázishoz legközelebbi 
hőmérsékleti értéknek megfelelő hőmérséklettartományban található. 

A fentebb megállapított tényekből több következtetes is levonható: 
- egy olyan anyagminta, mely egy nematikus és három szmektikus mezo-

fázissal rendelkezik az egyes mezofázisok stabilitási sorrendje a hőmérséklet 
növelésével a következő: 

szilárd -» szmektikus-B -» szmektikus-C -» szmektikus-A -» nematikus -» 
izotrop folyadék; 

- ha az anyagminta nematikus és/vagy szmektikus mezofázissal rendelkezik, 
az előbbi stabilitasi sorrend megmarad, csak egyes szerkezetek fognak hiányozni; 

- ha az anyagminta koleszterikus és szmektikus mezofázisokkal rendelke-
zik, akkor az előbbi stabilitási sorrendben a nematikus mezofázis helyett 
koleszterikus mezofázist írunk. Pl. 

a) szilárd -» koleszterikus -» izotrop folyadék; 
b) szilárd -» szmektikus-A -» koleszterikus -> izotrop folyadék. 
Itt újra megemlítjük, hogy nem ismeretes olyan polimorfizmus, amelyben 

mind a nematikus, mind a koleszterikus mezofázis megtalálható lenne a 
stabilitási sorrendben. A koleszterikus csak a nematikus helyett léphet fel és 
fordítva. Példák mezofázisoknak egymásba való átalakulására: 

1) PAA 
szilárd - izotrop folvadék nematikus 
2) Koleszteril nonanoát 

szilárd koleszterikus izotrop folyadék 

szmektikus-A 
3) CBOOA (p-cianobenzilidén-p' -n-oktiloxianilin) 

szilárd szmetikus-A 
4) Tereftáloil-bisz[4-n-butilanilin] 

szilárd szmetikus-B szmetikus-C 

izotrop folyadék nematikus 

szmetikus-A nematikus „ izotrop folyadék 
Az alábbbi táblázatban összefoglaljuk a három mezofázis típus tulajdonsá-

gait es stabilitási sorredjét: 

F O L Y A D É K F Á Z I S 

N E M A T I K U S F Á Z I S 
1. párhuzamos, de nem rétegesen 

elhelyezkedő molekula szerint 
2. optikailag pozitív 

3. nincs optikai forgatóképesség 

K O L E S Z T E R I K U S F Á Z I S 
1. spirális 

2. optikailag negatív 
3. optikailag aktív 

S Z M E K T I K U S F Á Z I S 
1. párhuzamos és réteges molekulaszerkezet 

2 . optikailag pozitív 
3 . nem rendelkezik optikai forgatóképességgel 

, , S Z M E K T I K U S F Á Z I S 
•hol • TNI a nematikus - Izotrop folyadék fézlsétmenetl hőmérséklet 

T S N a nematlkus-szmektlkus fázisátmeneti 
T c s a szllárd-szmektlkus fázisátmeneti hőmérséklet 


