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Povzetek

Diplomsko delo predstavlja tekočekristalne elastomere (TKE), sestavljene
iz tekočih kristalov in elastomerov. Glavne mikroskopske lastnosti tekočih
kristalov so orientacija, pozicijski red in smektično urejanje plasti. Ti se
navzven kažejo kot različne faze teh snovi, ki jih poleg kristalne in tekoče
faze najdemo še v vmesnih tekočekristalnih fazah. Po anizotropiji so podobni
kristalom, ker kapljajo, zavzamejo obliko posode in tečejo, pa tekočini.
Elastomeri so sestavljeni iz polimernih verig, ki tvorijo elastomerno mrežo,
ki narekuje makroskopske lastnosti, kot sta oblika in deformacija. Če nanje
delujemo z zunanjo silo, se v tisti smeri raztegnejo, po končanem delovanju
sile pa se vrnejo v prvotno stanje, če sila ni prevelika.
TKE imajo lastnosti obojih. Njihova zanimiva lastnost je termomehanski
odziv. S segrevanjem preidejo tekoči kristali v njih iz nematske v izotropno
fazo. TKE so v smeri direktorja tekočih kristalov v nematski fazi daljši kot
v izotropni.
Raziskovali smo, kako različna gostota zamreževalcev vpliva na naravo
faznega prehoda iz smektične A v izotropno fazo. Uporabili smo dva vzorca
z različno gostoto zamreževalcev in ugotovili, da je bil prehod v obeh primerih šibek prehod prvega reda. S spreminjanjem gostote zamreževalcev se
spreminjata le širina območja, v katerem se zgodi termomehanski odziv in
količina latentne toplote.
Izdelali smo mehanski model, ki ga lahko uporabimo v šoli, z namenom,
da si otroci bolje predstavljajo, kakšni so TKE in njihov termomehanski
odziv.
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Abstract

The graduation work presents liquid crystal elastomers (LCE), which are
made from liqid crystals and elastomers. Their main microscopic properties
are orientation, positional order and the smectic order to the layer normal.
We see these properties as different phase of the same matter. We can find
them not only in crystal and liquid phase but in phases between those: in
liquid crystal phases. Liquid crystal may flow, drip and they take a shape
like a liquid, but they are similar to crystals because its molecules may be
oriented in a crystal-like way.
Elastomers are made from polymeric chains, which form an elastomeric
net. That gives them macroscopic properties like shape and deformation. If
we act with force on them they stretch in the direction in which they are
being pulled. When a deforming force is removed, they resume their original
shape, if the force is not too strong. LCE have properties of both. Their
very interesting property is thermomechanical response. The liquid crystals
in them go with heating from nematic phase into izotropic phase. LCE are
in the direction of director in nematic phase longer than in isotropic.
We explored how the crosslinking density affect the isotopic to smectic
A phase transition. We used two samples with different crosslinking density. Both samples exhibit first order I-SmA phase transitions. By changing the crosslinking density the anomaly of heat capacity and with that
thermomechanical response is widened.
We made a mechanical model, which we can use at school, with intention
to introduce children what are LCE and their thermomechanical response.
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Uvod

Kot učitelji naravoslovnih predmetov smo mnogokrat razpeti med poklicem
raziskovalca in pedagoškim delom. Zato je pomembno, da znamo probleme
raziskav iz laboratorijev posplošiti in razložiti na način, ki je blizu učencem.
V diplomski nalogi bom razložila, kako lahko zapletene strukture tekočekristalnih elastomerov predstavimo učencem v osnovni šoli. Najprej bom opisala
njihovo zgradbo in procese, ki nam pomagajo raziskovati njihovo zgradbo.
Ti naj služijo drugim učiteljem, ki jih ti materiali zanimajo. Potem se bom
osredotočila na to, kako naj bi oni to znanje posredovali učencem.
V prvem poglavju bom predstavila tekoče kristale in elastomere ter njuno
snov, ki ima lastnosti obeh - tekočekristalne elastomere. Nenavadno obnašanje holesteril benzoata, enega od naravnih tekočih kristalov, je odkril avtrijski
botanik Friedrich Reinitzer leta 1888. O njem je pisal Ottu Lehmannu, ki
je na tej snovi, čeprav je bila tekoča, odkril dvolomnost pod polarizacijskim
mikroskopom, kar je tipična lastnost kristalov. Ta je leto kasneje napisal
prvi članek z naslovom Ü ber fliessende Kristlle, kar v slovenskem prevodu
pomeni O tekočih kristalih. Tako so tekoči kristali dobili ime. Po objavi tega
članka se je sprožil plaz raziskav, kar je že leto kasneje pripeljalo do prvega
umetno sintetiziranega tekočega kristala in nekaj let kasneje do spoznanja,
da tekočekristalna faza obstaja običajno v snoveh, ki vsebujejo podolgovate
molekule. Kasneje je Friedel opisal vse tekočekristalne faze, nato pa nekaj
časa ni bilo dokritij na tem področju: do leta 1968, ko sta Heilmeier in Zanoni izdelala prvi LCD (Liquid Crystal Display) prikazovalnik, ki jih že več
kot 40 let uporabljamo v kalkulatorjih, prenosnih računalnikih, televizorjih,
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itd. Kasneje se je znanje o njih še širilo in poglabljalo vse do danes.
Danes vemo, da so tekoči kristali posebne snovi, ki imajo med kristalno
in tekočo fazo še tekočekristalno fazo, v kateri imajo nekatere značilnosti
kristalov in nekatere značilnosti tekočin. Zaradi njihovih glavnih značilnosti,
ki so orientacija molekul, pozicijski red in smektično urejanje snovi, so v svoji
tekočekristalni fazi po anizotropnosti podobni kristalom. Ta se kaže v optični
anizotropnosti, anizotropna pa sta tudi odziv na električno in magnetno polje.
Ker kapljajo, zavzamejo obliko posode oziroma so tekoči, imajo tudi lastnosti
tekočine.
Tekoče kristale delimo po fazah, v katerih jih najdemo, na nematične,
smektične in druge. Ločimo jih tudi glede na to, kdaj v snovi obstaja tekočekristalna faza. Če je njen obstoj odvisen od temperature, so tekoči kristali
termotropni, pri liotropnih pa je za obstoj pomembna koncetracija tekočega
kristala v vodi [1].
Zgodovina polimerov je krajša, kot bi si marsikdo predstavljal, saj sta
na primer guma za avtomobile in najlonske nogavice nekaj vsakdanjega. Za
začetek razcveta raziskav na polimerih velja leto 1844 z odkritjem Goodyeara
- vulkanizacije z žveplom.
Polimere delimo na več vej, ena med njimi so elastomeri, ki so linearni polimeri, kar pomeni, da so monomeri nanizani v le eno glavno verigo. Različne
verige povežemo z povezovalnimi elementi v elastomerno mrežo. Če nanje delujemo z zunanjo silo, se v tisti smeri raztegnejo, po končanem delovanju sile
pa se vrnejo v prvotno stanje, če sila ni prevelika. Če je sila prevelika, se
namesto reverzibilnega odziva zgodi delno reverzibilen ali ireverzibilen odziv
[2].
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Če združimo ti dve snovi, nastanejo tekočekristalni elastomeri. Sestavljeni
so iz elastomerne mreže, ki narekuje makroskopske lastnosti, kot sta oblika
in deformacija. Elastomerno mrežo naredimo s pomočjo zamreževalcev, to
je povezovalnih elementov, katerih količina spreminja gostoto mreže elastomera. Na mrežo vežemo mezogene skupine, ki imajo mikroskopske lastnosti
tekočih kristalov, kot so orientacija, pozicijski red in smektično urejanje plasti. Mezogene skupine so lahko vezane zaporedno v polimerne verige ali kot
stranske verige.
Zanimiva lastnost tekočekristalnih elastomerov je termomehanski odziv.
S segrevanjem preidejo tekoči kristali v njih iz nematske v izotopno fazo.
Elastomer, ki vsebuje mezogene strukture z lastnostmi tekočih kristalov, je
v smeri direktorja tekočih kristalov v nematski fazi daljši kot v izotropni.
Termomehanski odziv je reverzibilen, kar pomeni, da se TKE pri zviševanju
temperature spontano krčijo in pri zniževanju spontano raztegnejo. Odzivi
se razlikujejo glede na naravo faznega prehoda in so lahko zvezni ali ON-OFF
odzivi.
V drugem poglavju bom opisala, kakšna je raziskava teh materialov v
laboratorijih. Udeležena sem bila v raziskavi, kako različna gostota zamreževalcev vpliva na naravo faznega prehoda. Eksperiment smo izvedli na Institutu “Jožef Stefan“, kjer imajo kalorimeter, ki ima možnost ac-kalorimetrije
in relaksacijske kalorimetrije. Iz obeh postopkov smo na koncu izvedeli, kolikšna je bila latentna toplota pri določenem faznem prehodu. Iz tega izvemo,
kakšna je bila narava prehoda. Vzorec smo pripravili s prav posebnim postopkom z namenom, da izločimo čim več motečih faktorjev pri eksperimentu. S
preprostim poskusom smo s pomočjo visoko ločljive kalorimetrije ugotovili,
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da tudi pri smektičnih TKE na naravo faznega prehoda vpliva koncentracija
zamreževalcev. Uporabili smo dva vzorca z različno gostoto zamreževalcev in
ugotovili, da je bil prehod iz izotropne v smektično A fazo v obeh primerih
šibek prehod prvega reda. Kljub temu pa smo opazili, da se s spreminjanjem gostote zamreževalcev spreminjata širina faznega prehoda in prisotnost
latentne toplote.
V zadnjem poglavju predstavimo, kako tekočekristalne elastomere predstavimo v šoli. Predstavimo, kako izdelamo mehanski model in ga uporabimo
v šoli. Z njegovo pomočjo lahko predstavimo tekočekristalne faze, lastnosti
elastomerov, termomehanski odziv itd.
Pri učencih pa vzbudimo pozornost, če povemo, za kaj naj bi se novi
materiali uporabljali. Tekočekristalni elastomeri bi bili primerni za umetne
mišice, saj imajo podobne lastnosti. Njihov termomehanski odziv pa lahko
izkoriščamo tudi kot aktuatorje.
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Tekočekristalni elastomeri

Tekočekristalni elastomeri so snovi, ki združujejo lastnosti tekočih kristalov
in klasičnih elastomerov, zato bomo v nadaljevanju najprej opisali vsakega
od teh materialov.

4.1

Tekoči kristali

Tekoči kristali so organske snovi, ki pri taljenju nimajo samo enega faznega
prehoda, kot smo ga navajeni pri običajnih snoveh. Pri vodi vemo, da obstaja
trdno stanje - led. Ko se ta pri 0 ◦ C začne taliti, nastane iz njega kapljevina tekoča voda. Med trdnim in kapljevinastim stanjem je le en fazni prehod, ki
se za določeno snov pri določenem tlaku vedno zgodi pri isti temperaturi, to je
pri tališču. Pri tej spremembi se spremenijo fizikalne lastnosti snovi, o katerih
bomo več govorili v nadaljevanju. Pri tekočih kristalih, kot smo že omenili,
ne opazimo samo enega, ampak dva fazna prehoda med trdno in tekočo fazo.
Za primer vzemimo točno določen tekoči kristal 4-ciano-4‘-pentilbifenil, ki
ga okrajšano zapišemo kot 5CB in ga v trdnem stanju poznamo kot bel
prah, sestavljen iz drobnih kristalčkov. Ko ga segrevamo, se pri temperaturi
24 ◦ C stali v kapljevino, ki pa je drugačna, kot bi pričakovali. V nasprotju
z običajnimi kapljevinami, kot so voda, alkohol in olje, ki takoj postanejo
prozorna in bistra tekočina, je staljen 5BC moten. Enako je tekoči kristal
MBBA, ki so ga sintetizirali v laboratoriju Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani, v kristalni fazi rjav trden kristal, v tekočekristalni rjava motna
tekočina in v tekoči rjava prozorna tekočina.
5CB ima zelo zanimivo lastnost, saj omogoči svetlobi prehod skozi pre-
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Slika 1: Od leve proti desni: tekočinska, tekočekristalna in trdna faza tekočega kristala MBBA, sintetiziranega v laboratoriju Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani [3]
križana polarizatorja. To se zgodi zaradi dvolomnosti, lastnosti, ki jo imajo
običajno kristali, zato iz tega sklepamo, da je motna tekočina 5CB nekoliko
podobna kristalom. Ko 5CB segrevamo dalje, opazimo še en fazni prehod,
kjer iz motne tekočine dobimo bistro tekočino, ki je podobna tekočemu stanju običajne snovi. To se pri 5CB zgodi pri temperaturi 35 ◦ C, kar je tudi
temperatura drugega faznega prehoda. Če to tekočino zopet ohlajamo, se
pri tem v obratnem vrstnem redu ponovijo vsa stanja te snovi. Snovi, ki
imajo tekočekristalno fazo, imenujemo tekoči kristali. To je stanje, v katerem imajo snovi nekatere lastnosti kapljevin in nekatere lastnosti kristalov.
Če omenjamo tekoče kristale, torej lahko mislimo na materiale, ki imajo poleg
običajnih faz tudi tekočekristalno fazo, ali pa prav na stanje teh materialov
v fazi med faznima prehodoma iz trdne v tekočekristalno fazo in iz tekočekristalne faze v kapljevinasto. Vzrok, da obstaja dodatna faza, je v obliki
molekul in njihovi kemijski strukturi. Molekule tekočih kristalov so izrazito
podolgovate oblike. Njihov srednji del je bolj tog, na straneh pa sta gibljivi
alkilni verigi. Velikost ene od molekul 5CB v vzdolžni smeri je 1,8 nm, v
prečni pa približno 0,5 nm.
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Slika 2: Molekula tekočega kristala 5CB [9]
Kakor smo že povedali, imajo tekoči kristali nekatere lastnosti kristalov
in nekatere lastnosti tekočih snovi. Splošna značilnost kristalov je urejenost
molekul v njih. Težišča molekul, ki tvorijo kristale, so razporejena v pravilne
prostorske mreže. Njihova težišča tvorijo oglišča pravilne prostorske mreže,
kot so pravilne prizme, kvadri, kocke in podobno. Za njih je značilno tudi,
da so molekule zelo blizu skupaj, zato razpoložljiv prostor napolnijo najlaže
tako, da so si med seboj vzporedne. Pravimo, da sta v kristalu prisotni dve
urejenosti: pozicijska in orientacijska. Prva se nanaša na pravilen razpored
molekulskih težišč v prostorski mreži, druga pa na dejstvo, da so molekule
vzporedne. Smer, v katero so poravnane vzdolžne osi molekul, imenujemo
smer orientacijske urejenosti ali na kratko smer urejenosti. Če izberemo eno
od molekul v kristalu in pogledamo od nje v različne smeri, naletimo v vseh
smereh na različne lastnosti kristala, saj so v eni smeri molekule med seboj
manj oddaljene, medtem ko so v drugih smereh bolj. Navzven ima torej
kristal v različnih smereh različne makroskopske lastnosti. Pravimo, da je
anizotropen. Anizotropni so vsi kristali, razen tistih, ki imajo molekule razporejene v oglišča kocke. V nasprotju z anizotropnimi kristali pa so običajne
kapljevine in plini izotropni in pri njih izbira smeri, ki jo preiskujemo, nima
nobene vloge. V vseh smereh imajo popolnoma enake lastnosti. Tekoči kristali se od običajnih kapljevin ločijo prav po anizotropnosti, ki jih naredi
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podobne kristalom. Dokaz za to so optične lastnosti tekočega kristala, ki so
odvisne od smeri, kar pomeni, da je tekoči kristal optično anizotropen. Če
namreč položimo tekočekristalno celico, to je tekoči kristal, zaprt med dve
vzporedni stekleni plošči, ki sta na robovih zlepljeni, med dva polarizatorja,
opazimo zelo zanimiv pojav. Vemo, da pri dveh prekrižanih polarizatorjih prepuščene svetlobe ni, zato vidimo le temno plast. Na mestih, kjer je
tekočekristalna celica, pa opazimo svetlo polje. Če jo zavrtimo glede na polarizatorja, opazimo, da se jakost prepuščene svetlobe spreminja, v nekaterih
primerih pa celo njena barva. Poleg optične anizotropnosti sta anizotropna
tudi odziv na zunanje električno ali magnetno polje in viskoznost.
Omenili smo že, da s spremembo temperature prehajamo med različnimi
fazami. Pri nizki temperaturi je tekoči kristal v kristalni fazi, ki je tako pozicijsko kot orientacijsko urejena. Ko tekoči kristal segrevamo, se molekulam
povečuje kinetična energija. V snovi se poveča termično gibanje, kar pokvari
pozicijski red, ne pa orientacijskega. Ko govorimo o termičnem gibanju,
imamo v mislih naključno, hitro in neurejeno gibanje molekul. V kristalu so
težišča vezana na ista mesta v prostorski mreži kot prej, vendar zaradi termičnega gibanja nihajo okoli te lege. Z naraščajočo temperaturo postajajo
ti odmiki vse večji, saj vemo, da je povprečna kinetična energija molekul,
ki povzroči termično gibanje, sorazmerna temperaturi. V bližini tališča je
velikost odmikov primerljiva z oddaljenostjo med dvema sosednjima molekulama in takrat postane kristalna mreža nestabilna. Pride do prvega faznega
prehoda, pri tem pa se spremenita urejenost in gibanje molekul. Pri tekočih
kristalih je to prehod iz kristalne v tekočekristalno fazo. Tekoči kristal je v
njej tekoč, zavzame obliko posode in kaplja, kar so lastnosti kapljevin. Ker

Marta Žebovec: Tekočekristalni elastomeri

22

je tekoč, sklepamo, da se je delno ali v celoti izgubila pozicijska urejenost in
so težišča molekul naključno posejana po prostoru. Posledica tega, da težišča
niso več vezana v kristalno mrežo, so zelo hitra gibanja molekul med sosedami. V eni sekundi se molekula v povprečju premakne približno stotinko
milimetra daleč, kar je kar 10 000-krat več, kot je njihova velikost. To je
torej lastnost, ki jih primerja s kapljevinami.
Vsa našteta dejstva torej kažejo, da se je nad tališčem ohranila orientacijska urejenost, ne pa tudi pozicijska. Molekule so torej še vedno vzporedne
med seboj.

Slika 3: Prehod kristala v tekoči in plastični kristal s poudarkom na pozicijski
in orientacijski urejenosti [1]
Če snov še naprej segrevamo, začnejo molekule zaradi termičnega gibanja
počasi opletati tudi okoli smeri urejenosti. Opletanje je z večanjem temperature vse večje, dokler molekulske sile niso več dovolj močne, da bi vzdrževale
orientacijsko urejenost. Takrat tekoči kristal iz tekočekristalne faze preide v
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običajno izotropno kapljevino. Tej temperaturi bi lahko rekli zbistrišče, saj
se prej motna tekočina popolnoma zbistri. Za kapljevinsko fazo je značilno,
da je izotropna. Določena urejenost v razporeditvi in orientaciji je opazna le
pri najbližjih sosedih, na večjih razdaljah pa je ni. Čeprav so molekule v tej
fazi blizu skupaj, se hitro premikajo po prostoru, se vrtijo in ves čas spreminjajo svojo smer. To se je sicer dogajalo tudi v tekočekristalni fazi, vendar
pa je glavna razlika v tem, da pri vsem tem nobena od smeri ni posebej
odlikovana. Vzdolžne osi molekul so obrnjene enakomerno v vse smeri. Kako
velika je razlika v lastnostih med eno in drugo fazo, nam pove podatek o
tem, koliko energije potrebujemo za fazni prehod. To je specifična talilna toplota, ki je v primeru prehoda med kristalno in tekočekristalno fazo vedno za
nekajdesetkrat večja kot pri prehodih iz tekočekristalne v tekočo fazo. Zato
lahko tudi rečemo, da je tekoči kristal po lastnostih bolj podoben kapljevini
kot pa trdnini.

4.1.1

Delitev tekočih kristalov

Za tekoče kristale poznamo več delitev. Ena od delitev jih razvrsti v nematične in smektične tekoče kristale. Tu seveda pod besedno zvezo tekoči
kristali mislimo na tekočekristalno fazo. Saj tekoče kristale poznamo v kristalni fazi, tekoči fazi in v tekočekristalni fazi, kjer pa ločimo nematične,
smektične in druge tekoče kristale.
Da bi lahko opisali razliko med njimi, potrebujemo dve količini. Prva
je ureditveni parameter S, ki je skalarna količina in pove stopnjo urejenosti, in ureditveni vektor ~n, ki podaja smer urejenosti in je enotski. Včasih
ga imenujemo tudi direktor. Če ima povsod v vzorcu isto smer, pravimo,
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Slika 4: Shema faznih prehodov v tekočih kristalih
da je tekoči kristal homogeno urejen oziroma da ima homogeno strukturo.
Ureditveni parameter S je definiran kot
1
S = h3 cos2 Θ(t) − 1i,
2
kjer je kot Θ kot med trenutno smerjo vzdolžne osi mokule in njeno povprečno
smerjo, ki nam jo pove ureditveni vektor ~n. Izraz 3 cos2 Θ(t)−1 torej povprečimo po času. Enako bi dobili, če bi namesto povprečja za eno molekulo po
času izračunali povprečje velike množice molekul v določenem trenutku. Če
opazujemo eno molekulo, namreč opazimo, da se kot Θ spreminja v času prav
tako, kot so različni koti pri različnih molekulah v točno določenem trenutku.
V splošnem gre vrednost S proti 1, in sicer, ko je kot Θ za vse molekule približno enak 0

◦

in so vse molekule v povprečju med seboj vzporedne. To se

zgodi v trdnem kristalu. Nasprotje temu je izotropna kapljevina. Molekule
v njej so v vsakem trenutku z enako verjetnostjo obrnjene v katerokoli smer
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v prostoru, zato je ureditveni parameter enak 0. Nematični tekoči kristali
so najbolj uporabni in najbolj preprosti. Po stopnji urejenosti se nikoli ne
približajo nobeni od skrajnosti, saj se njihov ureditveni parameter giblje nekje med približno 0,3 do 0,6. Spreminja se glede na temperaturo skozi vso
tekočekristalno fazo. Pojema z naraščanjem temperature in ima najmanjšo
vrednost tik pred prehodom v izotropno fazo. V tem prehodu nezvezno pade
na nič. V nematični fazi ne moremo ločiti med molekulo, usmerjeno v smeri
ureditvenega vektorja ~n ali v nasprotno smer. Ti dve stanji sta enakovredni.
Poleg tega v velikem vzorcu tekočega kristala ureditveni vektor ~n nima povsod iste smeri, če se posebej ne potrudimo. Vsako od teh območij imenujemo
domena, tekočin kristal, ki ima več domen, pa polidomenski. Če ima tekoči
kristal po vsem vzorcu enak ureditveni vektor, je monodomenski.

Slika 5: Polidomenski tekoči kristal [10]
Isto smer ima ponavadi le znotraj nekaj mikrometrov, kar pomeni na
območju nekaj milijard molekul. Prehod med dvema različnima urejenostima
je lahko zvezen, lahko pa nezvezen. Če je nezvezen, na meji med obema
območjema ne moremo določiti smeri urejenosti. Takrat govorimo o defektu
ali strukturni napaki v tekočem kristalu. Tovrstne napake so običajne le za
nematične tekoče kristale, zaradi česar so tudi dobili ime. “Nema“ namreč
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pomeni “nit“ in se nanaša na niti, ki so posledica defekta in jih vidimo pri
opazovanju nematične faze pod polarizacijskim mikroskopom. Polarizacijski
mikroskop je namreč mikroskop, pri katerem opazovani predmet postavimo
med prekrižana polarizatorja, zato v predelih defekta vidimo črnino, medtem
ko drugje vidimo različne odtenke drugih barv.

Slika 6: Defekt nematičnega tekočega kristala, ki je pod polarizacijskim mikroskopom viden kot črna nit [11]
Rekli smo že, da ureditveni vektor nima povsod iste smeri, če se posebej
ne potrudimo. Če bi torej želeli velik vzorec s povsod enakim ureditvenim
vektorjem, moramo tekoči kristal postaviti v dovolj veliko električno ali magnetno polje ali ga urediti s pomočjo skrbno pripravljene površine. Da se vsa
območja z različnimi vektorji ~n zasučejo v isto smer, je ponavadi za nekaj milimetrov velike vzorce dovolj električno polje jakosti 100 V/mm in magnetno
polje jakosti 1 T. Na trdne snovi polja s tako jakostjo ne bi imela posebnega
učnika. Urejanje na površini poteka tako, da na stekleno ploščo nanesemo
tanko plast organske snovi (najlon, poliamid) in jo podrgnemo z zelo mehko
tkanino v izbrani smeri. Ob tako obdelani površini se molekule tekočega kristala orientacijsko uredijo v smeri drgnjenja organskega nanosa. Če na enak
način obdelamo dve površini in med njiju vstavimo približno 1 mm debelo
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plast tekočega kristala, se tudi ta homogeno uredi.
V nematičnem tekočem kristalu torej vsaj na manjšem območju vlada
orientacijski red, medtem ko pozicijskega ni zaznati. Prav v tem se bistveno
ločijo od že prej omenjenih smektičnih tekočih kristalov, ki imajo vsaj v
eni smeri pravilno razporeditev molekulskih težišč. Torej imajo vsaj v eni
smeri pozicijsko urejenost in so torej molekule v tekočih kristalih razvrščene
v plasteh. V povprečju tako ležijo težišča na ravninah, ki so med seboj
oddaljene približno eno molekulsko dolžino. Smektične tekoče kristale pa
naprej delimo na tekoče kristale v smektični A fazi, smektični C fazi in še
nekatere druge. Med seboj se smektična A in C faza razlikujeta po tem,
kolikšen je naklonski kot med ravnino med plastmi in nagnjenostjo molekul
v plasti. Molekule v smektični A fazi so na ravnino plasti pravokotne. Znotraj
plasti se lahko prosto premikajo kot v običajni tekočini. Če jih primerjamo
z nematičnimi tekočimi kristali, so smektični bolj viskozni (kot material so
bolj podobni vosku kot pa recimo vodi), njihov ureditveni parameter pa je
praviloma večji, ponavadi se giblje med približno 0,6 in 0,9. Če jih pogledamo
pod polarizacijskim mikroskopom, opazimo značilna podolgovata območja, ki
se zaključujejo v zaobljeno konico. V smektični C fazi so molekule nagnjene
za kote od 0

◦

do 30 ◦ , kar je odvisno od njihove temperature.

Na koncu naj poudarimo, da gre lahko kristal tudi znotraj tekočekristalne
faze skozi različne vrste le teh, odvisno od njegove temperature. Praviloma
so bolj urejene faze stabilnejše pri nižjih temperaturah, manj stabilne pa pri
višjih. Poznamo snovi, ki se stalijo najprej v smektično fazo C, pri nekaj višji
temperaturi preidejo v smektično fazo A, če jih še naprej segrevamo, preidejo
še nematično fazo in končajo v izotropni.
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Tekoče kristale lahko razdelimo tudi na termotropne in liotropne. Pri
prvih je za obstoj tekočekristalne faze pomembna temperatura, saj so to kemijsko čiste snovi, ki postanejo tekoči kristali že s segrevanjem. To vrsto
tekočih kristalov lahko pridobimo le umetno v laboratoriju, v naravi jih najdemo zelo redko. Uporabljamo jih predvsem v tekočekristalnih prikazovalnikih, kot so ročne ure, kalkulatorji, LCD televizorji in monitorji . . . Druge
moramo, če hočemo doseči tekočekristalno fazo, zmešati z vodo. Pravimo, da
je pri njih za obstoj te faze pomembna koncentracija tega v vodi. To vrsto tekočih kristalov najdemo povsod v živi naravi. Sestavljajo celične membrane,
ovojnice živčnih vlaken in membrane znotraj celic. Tak tekoči kristal je na
primer tudi gosta snov, ki se nabere na dnu skodelice z milom, če milo stoji
v vodi. Milo samo zase je torej trdna snov, če mu dodamo vodo, se spremeni
v tekoči kristal [1].

4.2

Elastomeri

Elastomeri, katerih najbolj znan predstavnik je naravna guma, poleg nje pa
še neopren, hypalon, izoprenska guma in silikoni, so mikroskopsko gledano
polimerne verige, spletene v mrežo, ki jo spletajo s pomočjo različnih povezovalnih elementov. Osnovni gradniki so monomeri, večinoma vodiki, vezani
na ogljik ali silicij. Če katerega od njih zamenjamo z reaktivnim elementom
ali skupino (izbiramo lahko med halogenimi elementi in karboksilno ali aldehidno skupino), ti povežejo monomere v polimere oziroma polimerne verige.
Nekatere med njimi se lahko povežejo med seboj kar brez vezavnega elementa, druge pa se povežejo med seboj s pomočjo vezavnega elementa ali
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manjše molekule.

Slika 7: Nastanek elastomerov - monomere povežemo v polimerne verige, te
pa med seboj s pomočjo povezovalnih elementov
Povezovalni elementi so zelo pomembni, saj omogočajo elastično obnašanje elastomerov. Za elastomere je namreč značilno, da lahko nanje delujemo
s silami, ki pa ne smejo biti prevelike, ob katerih se raztegnejo, po prenehanju
sile pa se v zelo kratkem času vrnejo v prvotno obliko. Polimerne verige so
torej prepletene, ko jih raztegnemo, pa se uredijo. Če ne bi bilo povezovalnih
elementov, bi se razpletle in se ne bi vrnile v prvotno stanje, kot v resnici se.

Slika 8: Deformacija povezanih in nepovezanih polimernih verig elastomerov
zaradi zunanje sile [5]
Glavna lastnost elastomerov je torej njihov v večini reverzibilen odziv
na zunanjo silo. Lahko se odzovejo tudi delno reverzibilno ali ireverzibilno,
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če je velikost zunanje sile prevelika. To lahko povežemo s tem, da pri veliki zunanji sili tudi vezavne elemente uničimo oziroma pretrgamo. Več kot
jih uničimo, bolj ireverzibilen je odziv. Če se spomnimo na izotropnost in
anizotropnost, lahko za elastomere rečemo, da so neobremenjeni izotropni,
ko pa jih obremenimo s silo, postanejo verige vzporedno urejene in zato postane elastomer anizotropen. Elastomer lahko primerjamo z vijačno vzmetjo.
Vzmet ima najmanjšo energijo, ko je v ravnovesni legi, in največjo energijo,
ko je najbolj raztegnjena ali skrčena. Ravnovesni legi v elastomerih ustreza
neobremenjeno stanje, energijo pa v primeru elastomerov imenujemo prosta
energija in je v izotropnem ravnovesnem stanju najmanjša. O prosti energiji govorimo v termodinamiki in nam med drugim pove, kolikšna je zaloga
dela nekega sistema, v našem primeru polimerne molekule, ob konstantni
temperaturi. Ko elastomer obremenimo, se prosta energija poveča, snov pa
postane anizotropna in bolj urejena. Prav ta lastnost proste energije ob deformaciji uvršča elastomere med trdne snovi, čeprav imajo v splošnem več
lastnosti tekočin, kot so gibljivost, fluidnost in neurejenost. Da se poveča
prosta energija in s tem zaloga dela polimernih molekul, moramo torej mi
opraviti delo, zato moramo molekulo obremeniti in s tem nasprotovati elastičnim silam med povezovalnimi elementi in drugimi molekulami. Vse skupaj
si lahko predstavljamo tudi takole. Pred deformacijo je elastomer izotropen,
zato si lahko vsako polimerno molekulo elastomera predstavljamo kot kroglo.
Če nanjo delujemo s silo, pa se polimerne molekule orientirajo vzdolž njenega
delovanja. [5]
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Slika 9: Deformacija elastomerov zaradi zunanje sile [2]

4.3

Tekočekristalni elastomeri

Že samo ime pove, da so tekočekristalni elastomeri mešanica tekočih kristalov
in elastomerov. V prejšnjem poglavju smo zapisali zanimive lastnosti obeh
materialov in le predstavljamo si lahko, da se bodo v tekočekristalnih elastomerih lastnosti pomešale in dale nove lastnosti novih materialov in nove
pojave v zvezi z njimi.

Slika 10: Tekočekristalni elastomeri so mešanica tekočih kristalov in elastomerov.
Pri narekovanju novih lastnosti sta najbolj pomembni lastnosti elastičnost elastomerov in anizotropija tekočih kristalov. Tekočekristalni elastomeri
so sestavljeni iz elastomerne mreže, ki narekuje makroskopske lastnosti, kot
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sta oblika in deformacija. Na to mrežo so na različne načine vezane tako
imenovane mezogenske skupine, ki imajo mikroskopske lastnosti tekočih kristalov in vzdržujejo tekočekristalni red. Mikroskopske lastnosti poznamo
že iz razlage tekočih kristalov in so na kratko orientacija, pozicijski red in
smektično urejanje plasti. Mezogenske skupine so lahko vezane zaporedno v
glavno polimerno verigo ali kot stranske verige. V angleščini poznamo izraza
“main-chain“ TKE in “side-chain“ TKE. Vemo pa tudi, da so v elastomerni
mreži zelo pomembni povezovalni elementi. Tudi tukaj jih imamo in odigrajo
prav tako pomembno vlogo. Največkrat jih imenujemo kar zamreževalci, saj
se zaradi njih spreminja gostota mreže elastomera.

Slika 11: TKE, ki imajo mezogene skupine vezane kot stranske verige (levo),
in tisti, ki imajo mezogene skupine vezane zaporedno v glavno verigo (desno).
Smektični TKE imajo v primerjavi z nematičnimi mezogenske strukture
urejene v plasti, zato je njihovo obnašanje zelo podobno obnašanju trdne
snovi. Iz tega razloga so za tehnološko uporabo bolj perspektivni nematski
TKE, zato so bolj raziskani in se tudi mi osredotočimo nanje.
Kakor vsi TKE so nematski TKE sestavljeni iz treh glavnih gradnikov.
Prvi so ogljikove ali silicijeve verige, drugi so mezogene skupine, tretji gradnik
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pa so prečno povezovalne skupine. Če kje ostane prosto mesto na ogljikovi
oziroma silicijevi verigi, se nanj veže vodik. Na njihovo lastnost pomembno
vpliva dejstvo, da nimajo plastne urejenosti. Po tem ali imajo direktorji
mezogenskih skupin enako preferenčno smer po celotnem vzorcu ali le po
njegovem delu, ločimo enodomenske in večdomenske nematske TKE. Seveda
pa tudi tukaj lahko na različne načine iz večdomenskih vzorcev dobimo enodomenske. Eden od načinov je, da z mehansko silo deformiran večdomenski
vzorec ohlajamo iz izotropne v nematsko fazo [14].
Ker nematski TKE nimajo prečne urejenosti, prečno povezovalne skupine
delujejo v poljubnih smereh, kar pomembno vpliva na njihove lastnosti. Tako
dobimo odziv na UV svetlobo in termomehanski odziv [5].
Podrobno bomo opisali slednjega.

4.3.1

Termomehanski odziv

Vemo, da se velika večina snovi pri segrevanju razteza, saj se razdalje med
molekulami v snovi z večanjem temperature povečujejo in zavzemajo vse več
volumna. Pri nematskih TKE pa ni tako. S segrevanjem preidejo tekoči
kristali v njih iz nematske v izotropno fazo. Elastomer, ki vsebuje mezogene strukture z lastnostmi tekočih kristalov, je v smeri direktorja tekočih
kristalov v nematski fazi daljši kot v izotropni. Termomehanski odziv je
reverzibilen, kar pomeni, da se TKE pri zviševanju temperature spontano
krčijo in pri zniževanju spontano raztegnejo. Poznamo različne termomehanske odzive, ki se razlikujejo glede na to, kakšne narave je fazni prehod
iz tekočekristalne faze v izotropno. Vemo namreč, da so fazni prehodi lahko
zvezni ali nezvezni, rečemo tudi fazni prehodi prvega ali drugega reda. Fazne
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prehode prvega reda nato delimo na močne in šibke. Več o zveznih prehodih in kako jih sploh lahko dosežemo v TKE, bomo govorili v naslednjem
poglavju.

Slika 12: Termomehanski odziv TKE. Če jih segrevamo, gredo tekoči kristali
v njih iz nematske v izotropno in TKE se spontano skrči. Pri ohlajanju se
zgodi ravno obratno.
Tu pa povejmo, da glede na naravo faznega prehoda poznamo termomehnski odziv ON-OFF in zvezen termomehanski odziv. Prvi se zgodi pri
nezveznem faznem prehodu, torej takem, ki ga poznamo pri vodi pri normalnem tlaku, drugi pa pri zveznem prehodu iz tekočekristalne faze v izotropno.
Pri nezveznem termomehanskem odzivu se vzorec z višanjem temperature
počasi krči, potem pa se v območju faznega prehoda njegova dolžina drastično spremeni. Pri zveznem prehodu pa se dolžina enakomerno veča v vseh
temperaturnih intervalih.
Zopet se bomo nekoliko osredotočili na nematske TKE in opisali, od česa
so odvisni termomehanski odzivi v njih. Termomehanski odziv se lahko zgodi
le v monodomenskem vzorcu. Dobimo ga lahko, če polidomenski vzorec uredimo z mehanskim poljem, ki ga tvorita notranje in zunanje mehansko polje.
Fazni prehodi nematskih TKE so torej odvisni od notranjega in zunanjega
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Slika 13: Termomehanski odziv
mehanskega polja, pri tem pa za notranje mehansko polje štejemo vse tiste
lastnosti vzorca, ki jim jih nekako vsilimo že med pripravo in ki jih vzorec
dobi zaradi delovanja zunanjega mehanskega polja. Priprava vzorca, pri katerem kasneje opazimo termomehanski odziv, se začne tako, da v iztropni
fazi na polimerne verige obesimo mezogene molekule in jih delno zamrežimo,
potem pa sistem najprej ohladimo v nematsko fazo, kjer nanj delujemo z
zunanjo silo. Rečemo, da nanj v nematski fazi delujemo z zunanjim poljem.
Tako iz polidomenskega vzorca dobimo monodomenskega, ki ga naknadno
zamrežimo do koncentracije zamreževalcev, ki jo želimo imeti. Material si,
tako rečemo, zapomni, da mora biti v nematski fazi raztegnjen, oziroma si
vtisne v spomin orientacijski red, ki naj ga ima v nematski fazi. Od tega
trenutka je TKE raztegnjen, če ga ohlajamo v nematsko fazo, in skrčen, če
je segret do izotropne faze. S spreminjanjem temperature se torej spreminja
dolžina TKE v točno določeni smeri, to je smeri ureditvenega vektorja mezogenih elementov. Spremembe dolžin so različne, namerili so celo raztezke, ki
so šestkrat večji od začetne dolžine TKE. Kakor smo povedali, lahko prila-
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gajamo količino zamreževalcev, ki jih na koncu priprave zamrežimo v TKE.
Znanstveniki so ugotovili, da sta oblika faznega prehoda in s tem v povezavi
tudi termomehanski odvisna od njihove količine. V začetku raziskav teh materialov so bili vzorci taki, da je bil prehod povsod zvezen. Danes pa vemo,
da večja kot je koncentracija zamreževalcev, bolj se bližamo kritični točki,
ki ločuje zvezen in nezvezen prehod. Če še povečamo njihovo količino, pa
postane prehod nezvezen, termomehanski odziv pa tipa ON-OFF. Na spodnjih slikah predstavljajo grafi spremembo toplotne kapacitete v odvisnosti
od spreminjajoče se temperature. Te grafe bomo bolj podrobno razložili v
poglavju o raziskovanju, sedaj povejmo le, da kjer se polne in prazne pike iste
barve prekrivajo, tam je prehod zvezen, drugje pa je prehod nezvezen in večja
kot je površina med polnimi in praznimi pikami, bolj je prehod nezvezen.

Slika 14: Različne narave faznih prehodov in s tem povezanih termomehanskih odzivov pri različni koncentraciji zamreževalcev [13]
Prav tako vpliva na tip prehoda tudi zunanje polje, največje razlike med
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naravo prehoda pa dobimo, če spreminjamo temperaturo zamreževanja. Če je
ta v bližini temperature faznega prehoda v izotropno fazo, je prehod zvezen,
če pa je od nje zelo oddaljen, je prehod nezvezen [8].

Slika 15: Različne narave faznih prehodov in s tem povezanih termomehanskih odzivov pri dveh različnih zunanjih poljih [13]

Slika 16: Različne narave faznih prehodov in s tem povezanih termomehanskih odzivov pri dveh različnih temperaturah zamreževanja [12]
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Raziskave faznega prehoda tekočekristalnega elastomera iz smektične A v izotropno
fazo

Že v uvodu smo povedali, da smo kot učitelji razpeti med raziskovanjem in
posredovanjem raziskanega učencem. Pomembno je torej, da znamo tudi
raziskovati. Udeležena sem bila v raziskavi, kjer smo opazovali prehod smektičnih TKE iz smektične A faze v izotropno. Zanimalo nas je, kako različne
koncentracije zamreževalcev vplivajo na širjenje materiala in spreminjanje
latentne toplote. Uporabili smo kalorimeter visoke ločljivosti, ki nam omogoča tako ac-kalorimetrijo kot relaksacijsko kalorimetrijo. Preden se lotimo
podrobnejšega opisa eksperimenta, moramo povedati nekaj o naravi faznih
prehodov, da bomo razumeli, o čem pišemo. Kot smo že povedali, so fazni prehodi lahko zvezni ali nezvezni, rečemo tudi fazni prehodi prvega ali
drugega reda. Fazne prehode prvega reda nato delimo na močne in šibke.
Da lahko ugotovimo, kakšen je določen fazni prehod, moramo opazovati spremembe entalpije, ki jo lahko opazujemo le posredno z opazovanjem nekaterih
drugih količin. Za naše razumevanje ni treba poznati točne definicije entalpije
in njenega pomena, pomembno je le, da je entalpija termodinamska količina,
kateri lahko določimo le njeno spremembo, ne pa dejanske vrednosti. Iz
njene spremembe lahko odčitamo latentno toploto in spremembo toplotne
kapacitete v odvisnosti od temperature. Fazni prehod določenega materiala
je torej definiran s spremembo entalpije v odvisnosti od temperature, kar
lahko vidimo tudi na slikah spodaj.
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Slika 17: Prikaz spremembe entalpije in toplotne kapacitete v odvisnosti od
temperature za različne nezvezne fazne prehode. Nezvezen skok entalpije
∆HL prikazuje latentno toploto, medtem ko z δH označimo zvezno spreminjanje entalpije.

Slika 18: Prikaz spremembe entalpije in toplotne kapacitete v odvisnosti od
temperature za zvezen superkritičen fazni prehod. ∆HL = 0, kar pomeni, da
se pri tem prehodu ne sprosti nič latentne toplote.
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O naravi faznega prehoda izvemo vse že iz merjenja sprememb toplotne kapacitete pri konstantnem tlaku v odvisnosti od temperature, kar smo
pomerili tudi mi. Vemo namreč, da je
∂H
Cp =
∂T




.
p

Pri močnem faznem prehodu prvega reda je vsa sprememba entalpije približno enaka latentni toplotni in pri temperaturi faznega prehoda Tp na sliki
zgoraj, nezvezno močno naraste. V tem primeru je Cp naklon na grafu entalpije v odvisnosti od temperature in gre v točki Tp proti neskončnosti. Pri
šibkem pa je količina latentne toplote mnogo manjša od celotne spremembe
entalpije. Grafa entalpije in toplotne kapacitete sta skoraj povsod zvezni
funkciji, le na manjšem koščku zaznamo manjši nezvezen skok entalpije. Prehodi drugega reda za naš eksperiment niso tako pomembni. Povejmo le, da
je prehod drugega reda natanko tedaj, ko pri prehodu ne zaznamo latentne
toplote.
V splošnem poznamo zelo veliko vrst kalorimetričnih študij oziroma kalorimetičnih raziskovalnih metod. Ker so v našem materialu spremembe toplotne kapacitete in vzorci zelo majhni, naša vzorca sta tehtala približno
30 mg, uporabimo kalorimetrijo visoke ločljivosti. Na Institutu »Jožef Stefan« imajo za to primeren kalorimeter, ki ima možnost ac-kalorimetrije in
relaksacijske kalorimetrije. Da ima možnost obeh postopkov, je pomembno,
ker le s kombinacijo obeh lahko izmerimo latentno toploto, ki nas zanima.
Pri ac-kalorimetriji vzorec vzbujamo z oscilirajočo močjo gretja, kar pripomore k zelo natančnim merjenjem sprememb entalpije, vendar pa izmerimo le
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Slika 19: Kalorimeter na Institutu »Jožef Stefan«, ki lahko deluje kot ackalorimeter ali relaksacijski kalorimeter
njene zvezne spremembe. Pri merjenju je pomembno izbrati pravo frekvenco
osciliranja moči, saj se s tem izognemo vplivom temperaturnega gradienta
vzorca na meritev. Ker s to metodo izmerimo le zvezne spremembe entalpije
in torej še vedno nič ne vemo o latentni toploti, uporabimo še relaksacijsko
kalorimetrijo. Pri tej metodi vzorec enakomerno segrevamo in iz rezultatov
izvemo, kolikšna je celotna sprememba entalpije. Od razlike med rezultatoma relaksacijske in ac-kalorimetrije dobimo torej latentno toploto, ki nam
pove o naravi faznega prehoda.
Za poskus moramo vzorec pripraviti s prav posebnim postopkom. Najprej
ročno izdelamo srebrne celice, v katere kasneje vstavimo vzorec. Potem v
celico v plasteh naložimo en listič teflona, nanj listič našega TKE in na tega
spet teflon. Na vsako stran TKE dodamo teflon zaradi tega, ker vemo, da se
TKE ob spremembi temperature razteza, teflon pa mu to omogoči, saj se v
tem primeru TKE ne lepi na celico in se razteza skupaj z njim. Lahko bi se
namreč zgodilo, da bi bili rezultati drugačni, če se TKE ne bi mogel raztezati.
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Slika 20: Razlika v toplotnih kapacitetah kot funkcijah temperature za obe
kalorimetrični metodi. Vmesni osenčen del predstavlja količino latentne toplote.
Ko vse to vstavljamo v celico, moramo paziti, da v celico ne pridejo kakšni
majhni delci smeti, ki bi prav tako lahko vplivali na rezultate, saj ima vsaka
snov toplotno kapaciteto.
Celico nato zapremo s pomočjo hladnega varjenja z indijem. V ta namen uporabimo stiskalnico. Na eno stran celice pritrdimo grelec, na drugo
pa termistor, to je čisti polprevodnik, katerega upornost je zelo odvisna od
temperature. Če vemo, kakšna je ta odvisnost, z njim lahko zelo natančno
merimo temperaturo celice.
Pri pripravi primerka moramo paziti tudi, da vse sestavine natančno stehtamo, saj kalorimeter izmeri spremembe entalpije celotne celice, od katere
kasneje odštejemo spremembe entalpije srebrne celice, teflona, grelca, termistorja in ne nazadnje tudi lepila in žičk, s katerimi pritrdimo vzorec v
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kalorimeter.
Pripravljen vzorec potem s pomočjo štirih križno prilepljenih bakrenih
žičk pritrdimo na glavo kalorimetra. Grelec povežemo z napajalnikom moči,
termistor pa z merilcem napetosti in toka, preko katerega računalnik samodejno odčitava vrednosti upornosti. Ko je vse pritrjeno, glavo pokrijemo s
pokrovom in jo vstavimo v kopel, ki skrbi za stabilno temperaturo okolice,
in s pomočjo računalnika zaženemo meritev.

Slika 21: Priprava vzorca po plasteh: TKE damo med dva lističa teflona
in zapremo v srebrno celico, na katero zgoraj pritrdimo termistor, spodaj
pa grelec. Modro pobarvana konca celice predstavljata indium, ki ga nanesemo na celico, da jo kasneje lahko stisnemo s stiskalnico (levo). Zunanjost
končnega vzorca s termistorjem zgoraj in grelcem spodaj (desno)
Rezultate meritev nato obdelamo in zapišemo ugotovitve.
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Slika 22: Kontakti za termistor in grelec ter držala za vzorec, kamor pritrdimo prekrižane bakrene žičke (levo), glava kalorimetra s podpornim nosilcem
(v sredini), kopel kalorimetra (desno).

5.1

Rezultati meritev

Omenili smo že, da so v preteklosti bolj raziskovali nematske TKE, pri katerih so ugotovili, da je prehod iz izotropne v nematsko fazo običajno superkritičen. Te raziskave so pokazale tudi, da z uravnavanjem koncentracije
zamreževalcev lahko spreminjamo naravo faznega prehoda v nematsko fazo.
Pri nizkih koncentracijah zamreževalcev je prehod prvega reda, pri kritični
koncentraciji postane fazni prehod zvezen oziroma kritičen, pri nadkritičnih
koncentracijah pa zelo razmazan oziroma superkritičen. Preko spreminjanja narave prehoda lahko spreminjamo tudi način termomehanskega odziva
TKE. Ko je prehod v nematsko fazo skokovit oziroma nezvezen, dobimo hiter
oziroma termomehanski odziv ON-OFF , ko je fazni prehod superkritičen, pa
dobimo zvezen termomehanski odziv, ki se odvija postopno v širokem temperaturnem intervalu. Različni tipi termomehanskega odziva namreč pridejo
prav v različnih aplikacijah, kot so na primer umetne mišice.
Podobne meritve sedaj izvajamo tudi na drugih vrstah TKE. S prepro-
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stim poskusom s pomočjo visoko ločljive kalorimetrije smo torej ugotovili,
ali tudi pri smektičnih TKE na naravo faznega prehoda vpliva koncentracija zamreževalcev. Uporabili smo dva vzorca smektičnih TKE, nastala s
prav posebnim kemičnim postopkom, ki sta imela mezogene skupine vezane
kot stranske verige, v vsakem pa je bila različna koncentracija zamreževalcev. Oba vzorca sta sestavljena iz enakih polimernih verig in imata enako
razporeditev mezogenih skupin z imenoma R2 in R7. Uporabili smo torej
dve različni mezogeni skupini v razmerju x(R2) /x(R7) = 70/30 in s skupno
koncentracijo x(R2) + x(R7) = 1 − 2x(V 1) , kjer je V1 ime zamreževalcev in
x(V 1) njihova koncentracija. Kakor smo že zapisali, sta se vzorca razlikovala
le v koncentraciji zamreževalcev V1. V enem vzorcu, ki smo ga poimenovali
E4, je bila njihova koncentracija x = 0, 05 mol %, v drugem, ki smo ga poimenovali E11, pa je bila koncentracija zamreževalcev x = 0, 10 mol %. Te
vrednosti ustrezajo 10 mol % in 20 mol % reaktivnih ogljikovodikov. Bolj
podrobno njune zgradbe ne bomo opisovali, njuno zgradbo lahko vidite na
spodnji sliki.

Slika 23: Kemična zgradba vzorcev
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Pri smektičnih TKE so polimerne verige orientirane pravokotno na urejenost tekočih kristalov. Zamreževalci po eni strani urejajo molekule, ker
raztegnejo polimerne verige in preprečujejo, da bi mezogene skupine preveč
nihale okoli ureditvene smeri, po drugi strani pa se v njihovi bližini razuredijo mezogene skupine, zato tam nastanejo defekti. Prvo torej pripomore
k večjemu smektičnemu redu, drugo pa ga uničuje. Vemo, da tekoči kristali lahko prehajajo skozi več tekočekristalnih faz in za naša primerka je
bilo pomembno, da je prehod iz izotropne v smektično fazo direkten, torej
brez vmesnih faz. V običajnih tekočih kristalih je prehod iz smektične A v
izotropno fazo močan prehod prvega reda, lahko pa ga na različne načine,
ko spremenimo materialu urejenost, spremenimo v zvezni prehod. Mi smo v
eksperimentu poskušali ugotoviti, ali lahko tudi pri smektičnih TKE s spreminjanjem gostote zamreževalcev in s tem spreminjanjem urejenosti mezogenih
skupin spreminjamo naravo faznega prehoda. Ugotovili smo, da je bil prehod
iz izotropne v smektično A fazo v obeh primerih šibek prehod prvega reda.
Kljub temu pa smo opazili, da se s spreminjanjem zamreževalcev spreminja
širina faznega prehoda in prisotnost latentne toplote. Širina faznega prehoda
je povezana s spreminjanjem ureditvenega parametra, zaradi česar pride do
termomehanskega odziva.
Na spodnjih grafih sta narisani izmerjeni krivulji iz obeh kalorimetričnih
postopkov. Črne pike pripadajo ac-kalorimetrični metodi, medtem ko bele
pike prikazujejo rezultate meritev pri relaksacijski metodi. Hitro lahko vidimo, da je med njima majhna razlika, kar pomeni, da je prisotna majhna količina latentne toplote v območju nekaj K. Iz izračunov lahko točno določimo,
da je celotna sprememba entalpije v prvem primeru ∆H(E4) = 5.05 ± 0.06 Jg−1
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in vrednost latentne toplote L(E4) = 0, 42 ± 0, 05 Jg−1 . V primeru večje koncentracije je manj latentne toplote, vendar prehod še zmeraj ostaja šibko nezvezen. V drugem primeru je celotna sprememba ∆H(E11) = 4, 78 ± 0.08 Jg−1
in vrednost latentne toplote L(E11) = 0, 25 ± 0, 06 Jg−1 . Čeprav se latentna
toplota pri obeh vzorcih opazi v približno enako širokem temperaturnem
intervalu 2-3 K, pa je širina vrha toplotne kapacitete pri vzorcu z večjo koncentracijo zamreževalcev večja. To nakazuje širši temperaturni interval, v
katerem se spreminja ureditveni parameter in posledično tudi širši temperaturni interval spreminjanja termomehanskega odziva. To lahko pripišemo naključnemu polju mezogenih skupin v okolici zamreževalcev, ki jih je v vzorcu
s širšim materialom več in bolj zavirajo prehod, kar da posledično tudi nižjo
temperaturo faznega prehoda. Pri E11 se to zgodi pri 350,21 K, pri E4 pa šele
pri 362,19 K, kar vidimo na grafu kot temperaturo, kjer je toplotna kapaciteta maksimalna. Ker je zaradi določenih postopkov težko narediti smektične
TKE s koncentracijami zamreževalcev nad x = 0.15, lahko glede na počasno padanje latentne toplote z večanjem koncentracije x predpostavljamo, da
bo težko doseči kritično koncentracijo, pri kateri bi latentna toplota izginila
oziroma pri kateri bi prehod postal zvezen.
Svoje ugotovitve smo predstavili tudi v obliki članka [6].
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Slika 24: Rezultati merjenj smektičnega TKE z manjšo koncentracijo zamreževalcev

Slika 25: Rezultati merjenj smektičnega TKE z večjo koncentracijo zamreževalcev
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Predstavitev TKE v šoli

Zadnje čase se didaktiki vse bolj ukvarjajo s problemom, kako nove materiale,
ki jih raziskujejo v laboratorijih, vpeljati v poučevanje na vseh stopnjah izobraževanja. Tudi na specifičnih znanstvenih konferencah se pojavljajo dnevi,
ki so namenjeni temu, kako nova znanstvena spoznanja predstaviti širši javnosti in znanje vnesti tudi v izobraževanje [11]. Tudi mi smo želeli prestaviti
TKE. V ta namen smo izoblikovali mehanski model, ki bo otrokom približal strukturo TKE. Učenci si nekatere pojave lažje predstavljajo, če vidijo
fizične modele, ki se obnašajo kot tisti, ki jih zares skušajo razumeti. Preden
predstavimo model, učencem za motivacijo prikažemo film, ki prikazuje zanje
zanimiv termomehanski odziv. Več o njem bomo napisali v nadeljevanju.

6.1

Mehanski model tekočekristalnega elastomera

Preden se lotimo izdelave modela, je pomembno, da skrbno premislimo, kaj
želimo z njim pokazati, kaj potrebujemo za izdelavo in kako ga narediti. Za
naš model je pomembno, da so molekule tekočih kristalov podolgovate oblike
in na njihovih koncih lahko upodobimo gibljica konca. Elastomere mora
predstavljati nekaj, kar se deformira ob zunanji sili in se po koncu njenega
delovanja vrne v prvotno stanje. Poleg tega moramo ugotoviti, kako bomo
upodobili zamreževalce. Z njim bi radi pokazali strukturo tekočih kristalov,
lastnosti elastomerov ter material, ki nastane kot mešanica tekočih kristalov
in elastomerov - TKE, in njegove lastnosti. Prikazati želimo različne vrste
in faze TKE, kako jih zamrežimo in zakaj nastane termomehanski odziv.
Model sem naredila s pomočjo materiala, ki je dostopen vsakemu učencu,
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da ga lahko izdela tudi sam. Iz modelirne mase sem naredila podolgovate
strukture, ki prestavljajo tekočekristalne molekule, na koncih sem pritrdila
nanje navadne sponke za papir, ki predstavljajo gibljivi alkilni verigi. Na
modelu gibljivost pomeni, da lahko polimerne verige, ki jih nataknemo nanje,
izberejo poljubno smer glede na to, kam so vezane na drugem koncu. Elastike
različnih barv ponazarjajo različne polimerne verige. Model je tak, da lahko
učenec poljubno sestavi svojo molekulo. Elastike lahko namreč nataknemo
in odstranimo z modela tekočega kristala na poljubnih mestih. Povezovalne
elemente ponazorimo z žico, ki jo zlahka prestavljamo po modelu. Ta je
lahko drugače obarvana, da jo takoj opazimo in že na prvi pogled vidimo, ali
je zamreževalcev veliko ali malo. Učenci lahko sami sestavijo tekočekristalne
elastomere, kjer so mezogene verige vezane zaporedno v glavno verigo ali
kot stranske verige. Poljubno lahko spreminjajo tudi količno povezovalnih
elementov - zamreževalcev. Ko učenci sestavijo vsak svoj model oziroma ga
sestavi tudi učitelj, se lahko na njem tudi kaj naučijo. Za lažjo demonstracijo
smo na model, kakršnega naj bi naredil učitelj, nalepili tanke magnete, ki nam
omogočajo, da model tekočekristalnega elastomera prilepimo na magnetno
tablo. Tako je demonstracija bolj nazorna, poleg tega pa nam omogoča, da
poleg vsakega elementa napišemo, kaj predstavlja, bolj nazorno označimo
začetni in končni volumen molekule pri faznih prehodih, itd. Po drugi strani
pa nas magneti, ki so zelo šibki, ne motijo pri predstavitvi modela tudi v
tridimenzionalni obliki, če to želimo.
Svojo razlago začnemo tako, kot smo začeli tudi mi v tem diplomskem
delu. Najprej povemo, kaj so tekoči kristali in kaj elastomeri. Najbolje je, da
materiala fizično pokažemo. Za primer elastomera lahko pokažemo navadno
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elastiko, gumo, neopren itd. Tekoči kristal je težje najti. Lahko ga pokažemo
na sliki hrošča, zelo zanimivo za učence pa bo, če jim povemo, da je ta snov
v LCD televizorjih in zaslonih. Tu razložimo tudi kratico LCD, ki pomeni
liquid crystal display. V prevodu tekočekristalni zaslon.
Nato uporabimo model in najprej predstavimo tekoče kristale. Povemo,
iz kakšnih molekul so sestavljeni, in hkrati z razlago tudi mi naredimo take
molekule. Povemo o gibljivih koncih teh molekul in predstavimo, kako jih
bomo mi ponazorili - s sponkami za papir.

Slika 26: Model tekočekristalne molekule ponazorimo s podolgovato strukturo iz modelirne mase, ki ima na vsaki strani sponke za papir kot gibljiva
alkilna konca molekul.
Učenci kasneje več teh molekul izdelajo doma, mi pa pri tabli s pomočjo
naših, že narejenih molekul predstavimo tipe tekočekristalnih faz in njihove
značilnosti. V zvezi s tem povemo o pozicijski in orientacijski urejenosti, ureditvenem parametru, ureditvenem vektorju in lastnostih, ki tekoče kristale
povezujejo z kristalom oziroma s tekočino. Pozicijsko urejenost lahko predstavimo tako, da molekule pritrdimo na kako pravilno prostorsko mrežo, ki
jo zagotovo lahko najdemo pri vsakem matematiku. Orientacijsko urejenost
prikažemo skozi prikaz tekočekristalnih faz in tam tudi povemo o ureditve-
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nem vektorju. Za ureditveni parameter je zanje dovolj, če vedo, da je to
število med nič in ena in nam pove, kako dobro so vse molekule orientirane v
smer ureditvenega vektorja. Pri lastnostih, ki povezujejo tekoče kristale s kristali, izpostavimo orientacijsko urejenost in s tem anizotropijo, s tekočinami
pa jih povezuje to, da so tekoči kristali taki, da zavzamejo obliko posode in
kapljajo. Povemo tudi, da so poleg tekočekristalnih faz tekoči kristali lahko
tudi v izotropni fazi, kjer jih definiramo kot kapljevino, in v kristalni fazi,
kjer imajo vse značilnosti kristala.

Slika 27: Izotropna faza, v kateri molekule niso ne pozicijsko ne orientacijsko
urejene, kar je značilno za kapljevine.

Slika 28: Kristalna faza, v kateri so molekule tako pozicijsko kot orientacijsko
urejene, kar je značilno za kristale.
Potem predstavimo elastomere, ki jih predstavimo kar z navadnimi elastikami.
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Slika 29: Nematska tekočekristalna faza, v kateri so molekule le orientacijsko
urejene, medtem ko so pozicijsko popolnoma neurejene. Molekule lahko tudi
nekoliko nihajo okoli smeri ureditvenega vektorja in so v določenem trenutku
lahko tako odmaknjene od ravnovesne lege kot na desni sliki.

Slika 30: Smektična A tekočekristalna faza, v kateri so molekule poleg orientacijske urejenosti urejene še v plasti.

Slika 31: Navadna elastika kot model elastomera
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Poudarimo pomembnost povezovalnih molekul, tako da prikažemo, kaj
se zgodi, če delujemo na nepovezane in na povezane polimerne verige s silo.
V prvem primeru se polimerne verige popolnoma razdelijo in po končanem
delovanju sile ostanejo razvezane.

Slika 32: Nepovezane polimerne verige se pri delovanju sile razvežejo.
V primeru polimernih verig, povezanih s povezovalnimi skupinami, pa
se verige le raztegnejo v smeri sile in se po končanem delovanju sile vrnejo
v prvotno stanje, torej je reakcija reverzibilna, če le sila ni prevelika in ne
uničimo preveč povezovalnih skupin. Takrat dobimo delno ireverzibilno ali
ireverzibilno spremembo. Tudi to lahko predstavimo tako, da silo povečujemo, in vidimo, da se začno elastomeri pri povezovalnih elementih počasi
trgati, zaradi česar je sprememba delno reverzibilna, če prenehamo vleči. Ko
silo povečamo do meje, da popustijo vsi povezovalni elementi, je sprememba
ireverzibilna in elastomer se nikoli ne vrne v provotno stanje.

Slika 33: S povezovalnimi elementi povezane polimerne verige se ne razvežejo
in po končanem delovanju sile se vrnejo v prvotno stanje.
Po uvodnem delu predstavitve tekočih kristalov in elastomerov predstavimo, kako lahko obe snovi povežemo v eno. Z učenci lahko sestavimo TKE
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z mezogenimi elementi v glavni verigi ali vezane kot stranske verige. Lahko
jim omenimo izraza “main-chain“ in “side-chain“ TKE.

Slika 34: TKE z glavno verigo (levo) in TKE s stransko verigo (desno)
Vsakega od njih lahko predstavimo na tabli in poleg zapišemo njihove
glavne gradnike.

Slika 35: TKE z glavno verigo z označenimi glavnimi gradniki
Na koncu predstavimo še zelo zanimiv termomehanski odziv TKE. Na
isto skico narišemo volumen nekega dela TKE, ko so mezogeni elementi v
izotropni fazi. Potem prikažemo, kako se spremeni prostor, ki ga molekula
zasede, ko TKE preide v nematsko fazo. Nas najbolj zanima, za koliko se
spremeni dolžina elastomera v smeri ureditvenega vektorja. Pokažemo lahko,
da je nematski TKE anizotropen.
Pri predstavitvi lahko spreminjamo tudi koncentracijo zamreževalcev tako,
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Slika 36: Volumen TKE v izotropni fazi (levo) in nematski fazi (desno)

Slika 37: Sprememba volumna in dolžine v smeri ureditvenega vektorja pri
prehodu TKE iz izotropne v nematsko fazo
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da nakjučno dodajamo zamreževalce in opazujemo, kaj se pri tem spremeni.
Podobno lahko storimo tudi za TKE v smektični A fazi in vidimo, zakaj
se fazni prehodi iz smektične v izotropno fazo razlikujejo od faznih prehodov
iz nematske v izotropno. V tej diplomski nalogi se temu ne bomo posvečali. Spodaj je le prikaz smektične A faze TKE. Ugotovimo lahko, kje pride

Slika 38: Prikaz smektične A faze TKE
do defektov, ki zavirajo hitrost termomehanskega odziva oziroma povečajo
njegovo širino, kar smo opisovali v eksperimentalnem delu.
Na koncu učencem še enkrat s filmom prikažemo, kako termomehanski
odziv izgleda v resnici. Film na CD-ju v prilogi prikazuje termomehanski
odziv dveh tekočih kristalov, ki sta različno pripravljena. En je TKE z mezogenimi skupinami v glavni verigi, medtem ko ima drugi mezogene skupine
v stranskih verigah. Lepo vidimo, da se TKE ne raztegujeta enakomerno,
čeprav se temperatura enakomerno povečuje. V okolici faznega prehoda se
naenkrat skrčita pri segrevanju in raztegneta pri ohlajanju. Vidimo tudi, da
je proces reverzibilen [8].
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Slika 39: Defekti, ki vplivajo na hitrost termomehanskega odziva.

6.2

Uporaba

Pri učencih ponavadi vzbudimo pozornost tudi, če povemo, za kaj naj bi se
novi materiali uporabljali oziroma za kaj naj bi bili koristni. Ker do sedaj še
niso odkrili materialov, ki bi po lastnostih ustrezali našim mišicam in imajo
podobne lastnosti kot mišice, je ves svet pokazal izredno zanimanje za TKE.
K temu pripomore tudi dejstvo, da se mišice ne celijo in so zelo pomembne za
življenje. Ko opisujemo lastnosti mišic, najprej povemo, da so anizotropne,
saj se raztezajo le v smeri vzdolž mišičnih vlaken. Tudi TKE se raztezajo
le v smeri ureditvenega parametra mezogenih skupin. Naslednje lastnosti,
ki opišejo mišico, so maksimalni skrček, maksimalna mehanska napetost in
maksimalna frekvenca krčenja oziroma raztezanja. Z nematskimi TKE lahko
dosežemo velike makroskopske spremembe dolžine materiala, približno 35 do
45 odstotkov, kar je precej več, kot je maksimalni skrček tipične naravne mišice, ki je približno 25 odstotkov. Našli smo tudi TKE, ki ustrezajo velikosti
maksimalne mehanske napetosti naravne mišice in imajo podobno frekvenčno

Marta Žebovec: Tekočekristalni elastomeri

59

odvisnost [5].
Njihov termomehanski odziv lahko izkoriščamo tudi kot aktuatorje. To so
pretvorniki, ki signal pretvorijo v fizično dejanje oziroma mehanizem, preko
katerega je mogoče vplivati oziroma učinkovati na okolico. V našem primeru
lahko s pomočjo termomehanskega odziva tekočekristalnih elastomerov računalniški signal, ki spremeni temperaturo TKE, pretvorimo v spremembo
raztezka našega TKE [14].
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Zaključek

V času študija smo zelo malo izvedeli o tekočih kristalih in elastomerih,
zato je bilo branje literature in raziskovanje toliko bolj zanimivo. Tudi pri
raziskavi je bilo zanimivo opazovati in pomagati vse od zamisli raziskave do
pisanja članka o ugotovitvah. Šele ko izkusiš kaj takega, se zaveš, da je vsako
znanje, ki je dandanes samoumevno, nekoč moral nekdo odkriti, raziskati in
opisati. Znanost zelo hitro napreduje, vendar pa smo v nekaterih stvareh
zelo omejeni. Mogoče bodo nekoč lahko sintetizirali smektične TKE, ki bodo
imeli veliko večje koncentracije zamreževalcev, kar se danes zdi težka naloga.
Vendar je še veliko neodkritega. Model, ki smo ga izdelali, bi bilo zanimivo
sedaj preizkusiti tudi v praksi pri učencih. Zanimivo bi bilo izvedeti, katera
vprašanja bi se jim zastavljala ob poslušanju, ali bi jih zanimalo, kar bi jim
povedali itd. Tudi znanstvenikom v laboratoriju včasih veliko pomeni, če si
stvari, ki jih raziskujejo, prikažejo z modeli. Ko jih izdelujejo, se jim porajajo
nova vprašanja in priložnosti za nove raziskave.
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