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I Wstȩp: historia i zastosowania

Ciek le kryszta ly zosta ly odkryte w 1888 roku przez austryjackiego botanika

Friedricha Reintzera, profesora chemii na Uniwersytecie w Graz. Zauważy l on, że

zsyntetyzowane przez niego estry cholesterolu, substancje wystȩpuja̧ce w komórkach

roślinnych i zwierzȩcych wykazuja̧ zadziwiaja̧ce w lasności optyczne. W wysokich

temperaturach wystȩpuja̧ w fazie ciek lej o dużej przezroczystości. Gdy obniżamy

temperaturȩ ciecz ta, pocza̧tkowo klarowna, nagle zaczyna mȩtnieć. Efekt wystȩ-

powa l zawsze w tej samej temperaturze dla danej substancji. W jeszcze niższych

temperaturach substancja krystalizowa la. Reintzer nazwa l ten efekt podwójnym

topnieniem, ale nie rozumia l fizycznych podstaw obserwowanego zjawiska. Próbki

swojej substancji przekaza l znanemu wówczas krystalografowi, Otto Lehmanowi,

profesorowi fizyki na Politechnice w Karlsruhe (nastȩpcy Heinricha Hertza). Mimo,

że niewielu naukowców wierzy lo wówczas w atomy, Lehmann za loży l, że optyczna

anizotropia uk ladu wynika z wyd lużonego kszta ltu cza̧steczek a utworzona przez

nie struktura jest stabilna̧ termodynamicznie nowa̧ faza̧ w której d lugie cza̧steczki

uk ladaja̧ siȩ w jednym kierunku. Uk lady te nazwa l ciek lymi (p lynnymi) kryszta lami.

Ciekawostka̧ jest fakt, że faza która̧ zaobserwowano by la to faza b lȩkitna. Jej struk-

turȩ opisano dopiero w 100 lat po jej odkryciu w latach 80 XX wieku. Daniel

Vorländer profesor chemii na Uniwersytecie w Halle rozpocza̧ l w 1900 roku syn-

tezȩ ciek lych kryszta lów i do 1935 roku kiedy odchodzi l na emeryturȩ zsynte-

tyzowa l oko lo 1100 zwia̧zków. Do 1960 roku zwia̧zki te stanowi ly 90% wszyst-

kich znanych ciek lych kryszta lów. Pionierem badań nad ciek lymi kryszta lami w

Polsce by l Marian Miȩsowicz, który w 1935 roku pokaza l, że przep lyw w ciek lych

1



kryszta lach jest anizotropowy, w szczególności że lepkość uk ladu zależy od kierunku

przep lywu. Zrozumienie struktury nematycznej i smektycznej ciek lych kryszta lów

zawdziȩczamy G.Friedelowi, który z obserwacji ciek lych kryszta lów pod mikrosko-

pem optycznym dok ladnie przewidzia l ich mikroskopowa̧ strukturȩ. By l też ojcem

chrzestnym faz ciek lokrystalicznych, wymyśli l nazwȩ nematyk i smektyk na okreś-

lenie dwóch podstawowych faz ciek lokrystalicznych. W 1991 roku Pierre Giles de

Gennes otrzyma l nagrodȩ Nobla za swoje prace w dziedzinie ciek lych kryszta lów i

polimerów. Dziȩki niemu powsta l nowy dzia l fizyki: fizyka miȩkkiej materii.

Dzisiaj znamy już grubo ponad 20 tys. zwia̧zków, które tworza̧ fazy ciek lo-

krystaliczne i co roku syntetyzuje siȩ wiele nowych. Renesans badań nad ciek lymi

kryszta lami zawdziȩczamy dwóm naukowcom: eksperymentatorowi M.Schadtowi i

teoretykowi W.Helfrichowi. W 1970 roku opisali oni zasadȩ dzia lania wyświetlacza

opartego na efekcie skrȩcenia nematyka (TNC = twisted nematic cell - rys.1).

Wyświetlacz taki zosta l nastȩpnie skonstruowany w 1971 w firmie F.Hoffmann-La

Roche. Zasada dzia lania wyświetlacza ciek lokrystalicznego zosta la zobrazowana na

rysunku 1ab. Podstawa̧ dzia lania wyświetlacza jest anizotropia ciek lego kryszta lu

prowadza̧ca do skrȩcania kierunku drgań wektora pola elektrycznego świat la. W

ten sposób świat lo przechodzi bez problemów przez polaryzator i analizator. Po

przy lożeniu napiȩcia d lugie osie cza̧steczek uk ladaja̧ siȩ wzd luż przy lożonego pola

elektrycznego ale prostopadle do kierunku drgań pola elektrycznego świat la. Wektor

drgań pola elektrycznego nie zmienia swego kierunku i świat lo zostaje wygaszone co

widać na rys.1b. O ile w jednym z pierwszych wyświetlaczy użyto dwóch ciek lych

kryszta lów o tyle teraz w nowoczesnych wyświetlaczach stosuje siȩ mieszaniny 20-to

sk ladnikowe. W ostatnich latach zaczȩto próby z zastosowaniem ferroelektrycznych

ciek lych kryszta lów, w których wystȩpuje efekt pamiȩci a czas prze la̧czania jest 100-

1000 razy szybszy (mikrosekundy) niż w konwencjonalnym wyświetlaczu opartym
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na TNC.

Czas w la̧czenia i wy la̧czenia wyświetlacza jest proporcjonalny do lepkości i

dlatego polimery nie sa̧ dobrymi kandydatami do wykorzystania w wyświetlaczach.

Natomiast d lugie i sztywne polimery sa̧ wykorzystywane do tworzenia wytrzyma lych

materia lów takich jak n.p. kevlar. Oczywíscie kevlar jest materia lym sta lym w

postaci krystalicznej , ale w procesie jego wytwarzania d lugie i sztywne  lańcuchy w

fazie ciek lej sa̧ orientowane w danym kierunku poprzez ścinanie, tworza̧c strukturȩ

nematyczna̧. Dziȩki temu, że cza̧steczki sa̧ rozcia̧gniȩte w danym kierunku, modu l

sztywności na rozcia̧ganie jest bardzo duży gdyż pȩkanie materia lu musi siȩ wia̧zać

ze zrywaniem wia̧zań kowalencyjnych w polimerze. Materia ly z kevlaru zasta̧pi ly

stal, w lókna szklane etc. Wystȩpuja̧ w kamizelkach kuloodpornych, oponach samo-

chodowych, materia lach kompozytowych, hamulcach itd. Piȩknym przyk ladem

materia lu kompozytowego tworzonego w przyrodzie jest sieć pajȩcza. Sieć taka

musi spe lniać kilka wymagań. Musi być odporna na pȩkniȩcia a równocześnie

elastyczna jak guma. Paja̧ki tworza̧ sieć z mieszaniny giȩtkich polimerów i szty-

wnych polimerów. Te sztywne zorientowane w danym kierunku daja̧ odporność na

pȩkanie a matryca giȩtkich polimerów daje uk ladowi duża̧ elastyczność. W ogólności

ciek lokrystaliczne polimery sa̧ wykorzystywane wszȩdzie tam gdzie potrzebna jest

duża sztywność i wytrzyma lość materia lu.

Mieszaniny giȩtkich polimerów oraz niskocza̧steczkowych ciek lych kryszta lów

sa̧ materia lem używanym w oknach zaciemnianych za pomoca̧ pola elektrycznego.

Drobne, mikronowe krople ciek lego kryszta lu sa̧ uwiȩzione w matrycy polimerowej

i dziȩki przy lożonemu polu elektrycznemu robia̧ siȩ przezroczyste i przepuszczaja̧

świat lo. Uk lady takie nazywane sa̧ PDLC (polymer dispersed liquid crystals) i

wykorzystywane sa̧ również w wyświetlaczach i czujnikach elektrooptycznych. Jed-

nym ze sposobów tworzenia takich uk ladów jest separacja fazy ciek lokrystalicznej
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i fazy polimerowej w procesie polimeryzacji. Uk lad taki uzyskuje siȩ mieszaja̧c

monomery z ciek lym kryszta lem by nastȩpnie przeprowadzić reakcje polimeryzacji.

W trakcie reakcji masa cza̧steczkowa sk ladnika polimerowego rośnie i w pewnym

momencie nastȩpuje rozdzielenie sk ladników.

Jednym z najbardziej znanych ciek lokrystalicznych polimerów wystȩpuja̧cych

w naturze jest DNA. Cza̧steczka DNA ma średnicȩ 2 nm i jest sztywna na d lugości 50

nm (tzw d lugość persystencji). Na d lugościach wiȩkszych niż d lugość persystencji

DNA wygina siȩ, niemniej fragmenty DNA o d lugości dużo krótszej niż 50 nm

można opisać jako ca lkowicie sztywne. W żywych komórkach DNA może mieć

d lugość przekraczaja̧ca̧ 1m co oznacza spora̧ giȩtkość tak d lugiej moleku ly. DNA

w roztworach tworzy wiele faz ciek lokrystalicznych: fazy b lȩkitne, cholesteryczne i

kolumnowe.

Innym przyk ladem ciek lokrystalicznego polimeru wystȩpuja̧cego w naturze jest

wirus mozaiki tytoniowej (TMV=tobacco mosaic virus), sztywna cza̧steczka o d lu-

gości 300 nm i średnicy 18 nm. Sk lada siȩ z 2130 protein u lożonych we wstȩgȩ

tworza̧ca̧ cylinder pusty w środku. Szerokość dziury wynosi 2 nm. Wirus ten w

roztworze tworzy fazȩ nematyczna̧ i kolumnowa̧ lub smektyczna̧ w zależności od

stȩżenia rozpuszczonych jonów. Zarówno DNA jak i TMV sa̧ silnie na ladowanymi

cza̧steczkami i dlatego ich diagram fazowy silnie zależy od koncentracji jonów w

roztworze. Uk lady te sa̧ czȩsto polidyspersyjne i to także ma duży wp lyw na two-

rzone fazy ciek lokrystaliczne.

Innym przyk ladem uk ladów tworza̧cych mezofazy ciek lokrystaliczne sa̧ blokowe

kopolimery sk ladaja̧ce siȩ z giȩtkich  lańcuchów. Uk lady te nie tworza̧ fazy ne-

matycznej ale tworza̧ fazy lamelarne (analog fazy smektycznej) oraz fazy kubiczne.

Podobne struktry tworzone sa̧ w roztworach niskocza̧steczkowych myde l (surfak-

tantów) i lipidów.
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Sa̧dzȩ, że przy tworzeniu nowoczesnych materia lów coraz czȩściej bȩdziemy

wykorzystywali precyzyjna̧ samoorganizacjȩ materii a coraz mniej metody inwazyj-

ne. Poniżej zobaczymy przyk lady różnych struktur ciek lokrystalicznych tworzonych

w uk ladach sztywnych polimerów, blokowych kopolimerów, lipidów etc.

II Mezofazy ciek lokrystaliczne

To co  la̧czy tak różne uk lady jak roztwory DNA czy TMV, lipidów, blokowych

kopolimerów czy polimerów z grupami sztywnymi w g lównym lub bocznym  lańcuchu

jest ich ciek ly charakter i tworzone uporza̧dkowanie. Zwyk le ciecze sa̧ izotropowe

i nie posiadaja̧ ani uporza̧dkowania orientacyjnego ani translacyjnego. Uk lady

ciek lokrystaliczne tworza̧ struktury uporza̧dkowane zwane mezofazami. Przedrostek

mezo oznacza pomiȩdzy, czyli mezofazy to fazy których stopień uporza̧dkowania jest

pomiȩdzy izotropowa̧ ciecza̧ a w pe lni uporza̧dkowanym kryszta lem. Zanim omó-

wimy sposoby matematycznego opisu różnych typów uporza̧dkowania za pomoca̧

parametrów porza̧dku popatrzmy na te struktury z bliska. Na rys. 2 pokazane

zosta ly cztery fazy utworzone w uk ladzie sztywnych wyd lużonych cza̧steczek: fazȩ

izotropowa̧, nematyczna̧, smektyczna̧ i krystaliczna̧. Taki uk lad może opisywać

zarówno sztywne cza̧steczki o niskiej masie cza̧steczkowej jak i d lugie sztywne

polimery i dlatego wybralísmy go jako paradygmat (model s luża̧cy jako wzór)

ciek lych kryszta lów. Istotnym parametrem takiego uk ladu jest stosunek d lugości

cza̧steczki do jej średnicy, L/D, wyróżniaja̧cy niskocza̧steczkowe uk lady (ma le L/D

rzȩdu 3-4) od polimerów (duże L/D rzȩdu 15 n.p. TMV).

W fazie izotropowej (rys.2) cza̧steczki sa̧ nieuporza̧dkowane orientacyjnie (przy-

padkowy rozk lad orientacji d lugich osi cza̧steczek) zaś środki mas cza̧steczek sa̧

roz lożone równomiernie w przestrzeni co świadczy o braku porza̧dku translacyjnego.

Obok zosta la pokazana faza nematyczna z charakterystycznym uporza̧dkowaniem

orientacyjnym. D lugie osie cza̧steczek sa̧ średnio skierowane w jednym kierunku,
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ale środki mas nadal pozostaja̧ przypadkowo roz lożone w przestrzeni jak w fazie

izotropowej. Ten typ uporza̧dkowania nie wystȩpuje w roztworach cza̧steczek giȩt-

kich takich jak dwublokowe kopolimery czy roztwory myde l, detergentów lub lipi-

dów. Nazwa nematyk pochodzi od s lowa greckiego używanego na określenie nici,

ze wzglȩdu na ich charakterystyczny obraz widziany pod mikroskopem. Poniżej

fazy izotropowej zosta la pokazana kolejna faza ciek lokrystaliczna zwana smektykiem

(smektyk A) od greckiego s lowa używanego na określenie myd la. Faza ta zosta la

tak nazwana przez G.Friedela ze wzglȩdu na podobieństwo w lasności mechanicznych

myde l i smektyków. Cza̧steczki ciek lego kryszta lu w fazie smektycznej sa̧ uporza̧d-

kowane orientacyjnie podobnie jak w nematyku, choć stopień uporza̧dkowania o-

rientacyjnego jest wiȩkszy w smektykach niż w nematykach. Oprócz tego środki

mas cza̧steczek tworza̧ warstwy. Odleg lość miȩdzy warstwami (okres smektyczny)

jest rzȩdu d lugości cza̧steczki. Dla niskocza̧steczkowych ciek lych kryszta lów okres

smektyczny wynosi oko lo 3nm, zaś dla wirusa mozaiki tytoniowej 300 nm. W fazach

lamelarnych (struktury warstwowe analogiczne do fazy smektycznej) tworzonych

przez dwublokowe kopolimery okres jest proporcjonalny do promienia bezw ladności

polimeru(od kilku do kilkudziesiȩciu nanometrów). W ramach warstwy środki mas

cza̧steczek nie musza̧ choć moga̧ być czȩściowo uporza̧dkowane. Obok smektyka A

(brak uporza̧dkowania w warstwie) pokazano strukturȩ krystaliczna̧ (rys.2). W tej

strukturze środki mas w warstwach u lożone sa̧ w sieć heksagonalna̧ (sześcioka̧tna̧)

i skorelowane z po lożeniami cza̧steczek w sa̧siednich warstwach.

Nematyk reprezentuje najprostszy typ uporza̧dkowania orientacyjnego a smek-

tyk A najprostszy typ uporza̧dkowania translacyjnego. Oprócz smektyka A wystȩ-

puje wiele innych smektyków o różnych typach uporza̧dkowania n.p. smektyki hek-

satyczne B o uporza̧dkowaniu orientacyjnym w warstwie, smektyki dwuwarstwowe

itd. Cza̧steczki w warstwie smektycznej moga̧ być nachylone pod ka̧tem w stosunku
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do normalnej do warstwy i wtedy mamy smektyk C (brak uporza̧dkowania w warst-

wach podobnie jak smektyk A), F, I (F i I obok nachylenia cza̧steczek do normalnej

posiadaja̧ równiez porza̧dek heksatyczny w warstwie podobnie jak smektyk B). Jeśli

dodatkowo smektyk C wykazuje porza̧dek chiralny z trwa lym momentem dipolowym

to otrzymujemy chiralny ferroelektryczny smektyk C∗(rys.3). Jedna̧ z ważnych

faz tworzonych w uk ladach chiralnych jest faza cholesteryczna. Lokalnie jej struk-

tura przypomina nematyk (rys.4), ale lokalny kierunek uporza̧dkowania zmienia

siȩ w przestrzeni tworza̧c charakterystyczna̧ wstȩgȩ, podobnie jak w smektyku C∗.

Typowy okres wstȩgi wynosi kilkaset nanometrów i może być badany za pomoca̧

świat la widzialnego. Struktura cholesteryczna tworzy siȩ n.p. w roztworach wod-

nych DNA. Inna̧ struktura̧ tworzona̧ przez wyd lużone cza̧steczki DNA lub polimery

czȩściowo sztywne jak również niskocza̧steczkowe ciek le kryszta ly dyskotyczne (cza̧s-

teczki sa̧ p laskie i sztywne) jest faza kolumnowa pokazana na rys. 5. Kolumny

uk ladaja̧ siȩ w dwuwymiarowa̧ sieć heksagonalna̧ bez wyraźnego porza̧dku wzd luż

kolumn.

W roztworach myde l(rys.6) i lipidów wystȩpuja̧ zarówno fazy smektyczne (na-

zywane lamelarnymi) jak i kolumnowe (zwane też heksagonalnymi) (rys. 7,8). Cza̧s-

teczka lipidu sk lada siȩ z polarnej g lówki i wȩglowodorowego ogonka i w roztworach

wodnych stara siȩ utworzyć taka̧ strukturȩ w której ogonki sa̧ izolowane od wody.

G lówki lipidów znajduja̧ siȩ na powierzchni, która jest w bezpośrednim kontakcie z

woda̧, co zosta lo zaznaczone na rysunku.

Oprócz fazy lamelarnej i kolumnowej lipidy w roztworze wodnym tworza̧ struk-

tury kubiczne odkryte w 1968 przez Luzzatiego. W strukturach kubicznych dwu-

warstwa lipidowa (ogonki w środku dwuwarstwy a g lówki na zewna̧trz) tworzy

powierzchniȩ periodyczna o symetrii kubicznej. Powierzchnia periodyczna jest to

taka powierzchnia która przechodzi na siebie po wykonaniu translacji o wektor sieci.
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Na rysunku 9 zosta la pokazana komórka elementarna z najprostsza̧ powierzchnia̧ ku-

biczna̧ P o symetrii Im3̄m. Poniżej widać osiem takich komórek z lożonych razem.

Takie struktury powstaja̧ również w żywych organizmach n.p. w lísciach (etio-

plasty), jako b lona wewna̧trz komórkowa (retikulum endoplazmatyczne) etc. Na

pocza̧tku lat 90-tych dokonano polimeryzacji (użyto n.p. krzemionki) takich po-

wierzchni otrzymuja̧c w wyniku sztywna̧ spolimeryzowana̧ regularna̧ powierzchniȩ.

Takie struktury po spolimeryzowaniu moga̧ s lużyć jako katalizatory lub sita mezos-

kopowe (rozmiary kana lów można zmieniać w granicach od kilku do kilkudziesiȩciu

nanometrów). Struktura kubiczna tworzona przez lipidy (lub myd la czy detergenty)

s luży za matrycȩ do procesu powstawania wyżej wspomnianych powierzchni krze-

mionkowych. W 1990 roku udzielono patentu w USA na produkcjȩ szkie l kontak-

towych opartych na powyższej technologii. Nowy materia l pomimo dużych kana lów

jest wytrzymalszy od hydrożelu z którego robiono do tej pory szk la kontaktowe. Na-

jbardziej znana̧ i najczȩściej wystȩpuja̧ca̧ struktura̧ jest powierzchnia G (żyroidalna)

(rys. 10). Struktura ta nie ma zwierciadlanej p laszczyzny symetrii i tworzy struk-

turȩ wstȩgowa̧ w kierunku x, y i z. Oprócz tego odkryto również strukturȩ D

(rys. 11) o takiej samej symetrii jak diament jak równiez strukturȩ I-WP (rys.

12). Nie tylko lipidy tworza̧ powierzchnie periodyczne. Dwublokowe kopolimery

tworza̧ obok fazy lamelarnej i heksagonalnej również podwójna̧ strukturȩ żyroidalna̧

(rys. 13). Dwublokowy kopolimer AB sk lada siȩ z dwóch homolimerów A i B

po la̧czonych wia̧zaniem kowalencyjnym. Dwie powierzchnie żyroidalne pokazane

na rys. 13 rozdzielaja̧ obszary w których w jednym jest homopolimer A a w drugim

homopolimer B.

Ten krótki przegla̧d nie wyczerpuje nawet w ma lym stopniu bogactwa mezo-

faz tworzonych w polimerach ciek lokrysztalicznych, roztworach DNA, lipidach i

blokowych kopolimerach. I niewa̧tpliwie nastȩpne lata przyniosa̧ odkrycia nowych
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nieznanych do tej pory struktur.

III Diagramy fazowe

Paradygmatem ciek lego kryszta lu jest uk lad sztywnych prȩtów modelowanych

ba̧dź jako cylindery ba̧dź jako sferocylindry (cylindry zakończone pó lkulami rys.

14). Zak ladamy, że uk lad znajduje siȩ w obojȩtnym roztworze, który nie wp lywa

na oddzia lywania miȩdzy d lugimi cza̧steczkami. Do opisu uk ladu wystarcza̧ dwa

parametry: gȩstość, ρ, (t.j. ilość prȩtów przypadaja̧ca̧ na jednostkȩ objȩtości) oraz

stosunek d lugości prȩta L do jego szerokości D, L/D. Zmieniaja̧c stosunek L/D

możemy badać zarówno krótkie cza̧steczki jak i d lugie sztywne polimery. Trady-

cyjnie już diagram fazowy dla takiego uk ladu pokazuje siȩ w zmiennej ρ i D/L (lub

L/D) (rys.15 ). Ten diagram jest efektem ponad 10 lat symulacji komputerowych

grupy Daana Frenkla z Holandii. Wystȩpuja̧ na nim fazy (rys. 2): izotropowa,

nematyczna, smektyczna oraz dwie fazy krystaliczne z uporza̧dkowaniem heksago-

nalnym w warstwach i z u lożeniem AAA oraz ABC. U lożenie AAA oznacza że w

kolejnych warstwach mamy sieci heksagonalne jedna idealnie u lożona nad druga̧,

natomiast w przypadku ABC w trzech kolejnych warstwach wystȩpuje przesuniȩcie

sieci heksagonalnej wzglȩdem siebie. Struktura P (oznacza plastyczny kryszta l o

swobodzie rotacji cza̧steczek), nie pokazana na wykresie, wystȩpuje dla D/L < 0.2.

Cza̧steczki w tej fazie tworza̧ albo sieć fcc albo hcp, przy czym różnice w energiach

na cza̧steczkȩ w strukturze fcc i hcp sa̧ bardzo ma le (10−3kBT ). Gȩstość na dia-

gramie jest podana w gȩstości maksymalnego upakowania ρcp = 2/(
√

2+(L/D)
√

3).

W granicy D/L → 0 gȩstość prȩtów potrzebna do utworzenia fazy nematycznej

da̧ży do zera jak 4D/L. Oznacza to, że sztywne polimery porza̧dkuja̧ siȩ nawet

przy bardzo dużych rozcieńczeniach roztworu. Granica D/L → 0 (L/D → ∞)

zosta la rozważona przez Onsagera w 1949 roku. Teoria Onsagera jest ścis la w tej

granicy (omówimy ja̧ w jednym z kolejnych rozdzia lów). Jej czȩściowe potwierdze-
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nie eksperymentalne znajdujemy w eksperymentach z użyciem TMV o stosunku

L/D = 15. Eksperymenty te w wiȩkszości zosta ly przeprowadzone w USA w

grupie R.Meyera i S.Fradena w latach 80-tych. Faza kolumnowa nie wystȩpuje

dla uk ladu monodyspersyjnych (ustalone L i D) twardych prȩtów mimo, że spotyka

siȩ ja̧ w uk ladach sztywnych lub czȩściowo sztywnych polimerów w roztworach.

Powodem wystȩpowania fazy kolumnowej w takich uk ladach może być polidysper-

syjność lub/oraz brak ca lkowitej sztywności  lańcucha polimeru. Jedna̧ z cieka-

wostek zwia̧zana̧ z uk ladem sztywnych prȩtów jest to, że temperatura wystȩpuje w

nim tylko jako skala energii. Energia uk ladu jest tylko funkcja̧ temperatury (en-

ergia kinetyczna) i dlatego nie ma wp lywu na przej́scia fazowe. Jak wiadomo w

sta lej temperaturze i dla sta lej gȩstości, energia swobodna, F , (F = U − TS, gdzie

U jest energia̧ wewnȩtrzna̧ a S jest entropia̧) dla fazy stabilnej jest minimalna.

Ponieważ U nie zależy od objȩtości oznacza to, że przej́scia fazowe do struktur o

niższej symetrii (lepiej uporza̧dkowanych) sa̧ zwia̧zane z rosna̧ca̧ entropia̧ tak aby

F mala lo. Pozornie wydaje siȩ, że taki scenariusz przej́scia fazowego jest wbrew

naszej intuicji ponieważ wzrost uporza̧dkowania sk lonni jesteśmy przypisywać si lom

przycia̧gaja̧cym (czyli maleja̧cej energii wewnȩtrznej) a nie krótkozasiȩgowym si lom

odpychaja̧cym (czyli rosna̧cej entropii). Niestety w wiȩkszości prac na temat przej́sć

fazowych i termodynamiki rola entropii jest zawsze przedstawiana jako miara niepo-

rza̧dku choć nie jest to prawda̧. Popatrzmy jak ten scenariusz dzia la w przypadku

przej́scia fazowego faza izotropowa faza nematyczna. W tym przej́sciu cza̧steczki

ciek lego kryszta lu porza̧dkuja̧ siȩ orientacyjnie. Oznacza to, że entropia rotacyjna

maleje. Niemniej ca lkowita entropia uk ladu rośnie gdyż dziȩki uporza̧dkowaniu ori-

entacyjnemu wzros la swoboda ruchu translacyjnego cza̧steczek i przy odpowiedniej

gȩstości (lub stȩżeniu w roztworze) wzrost entropii ruchu translacyjnego przeważa

nad zmiejszeniem entropii rotacyjnej i uk lad spontanicznie tworzy z fazy izotropowej
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fazȩ nematyczna̧. Nie oznacza to bynajmniej, że entropia fazy uporza̧dkowanej

w warunkach wspó listnienia jest wyższa niż fazy nieuporza̧dkowanej. Po prostu

gȩstość fazy uporza̧dkowanej jest wyższa i przez to entropia jest niższa. Innymi

s lowy to skok gȩstości w przej́sciu fazowym prowadzi do obniżenia entropii fazy

uporza̧dkowanej. To samo by by lo gdyby porównać entropiȩ fazy izotropowej o

wiȩkszej i mniejszej gȩstości. Ta pierwsza mia laby mniejsza̧ entropiȩ na cza̧steczkȩ.

Dlatego też, gdy dyskutuje siȩ wp lyw entropii na porza̧dek, powinno siȩ analizować

uk lad w sta lej gȩstości i zastanawiać siȩ czy wprowadzenie uporza̧dkowania zmieni

entropiȩ tak jak to zrobilísmy w powyższej dyskusji. W przypadku smektyka obraz

przej́scia w ujȩciu entropowym wygla̧da nastȩpuja̧co. Utworzenie warstw powoduje,

że entropia ruchu translacyjnego w kierunku prostopad lym do warst bardzo maleje.

To zmiejszenie jest przeważone przez wzrost entropii zwia̧zanej z ruchem transla-

cyjnym w ramach warstw (równoleg lym do warstw). Inne przyk lady przej́scia fa-

zowego indukowanym przez entropiȩ jest krystalizacja twardych kul, flokulacja in-

dukowana przez polimery (dodanie polimeru do zawiesiny koloidów powoduje pow-

stanie efektywnego przycia̧gania miȩdzy cza̧steczkami koloidu). Obraz jaki wy lania

siȩ z powyższej analizy jest nastȩpuja̧cy: w rzeczywistych uk ladach ciek lokrystalicz-

nych zmiana temperatury powoduje (dziȩki si lom przycia̧gaja̧cym) zmianȩ gȩstości

a to z kolei prowadzi dziȩki krótkozasiȩgowym si lom odpychaja̧cym (omówionym

powyżej) do przej́scia fazowego. Ten sam efekt można uzyskać przyk ladaja̧c do

uk ladu odpowiednio duże císnienie przy sta lej temperaturze.

Warto w tym miejscu pokazać diagram teoretyczny dla wirusa mozaiki tyto-

niowej. Teoria Onsagera poprawiona o efekty elektrostatyczne prowadzi do dia-

gramu fazowego zrobionego przez Grafa i Löwena (rys. 16). Przedstawiamy dia-

gram teoretyczny ponieważ pe lny diagram dla TMV nie zosta l zmierzony. Poza tym

niezwykle trudno jest otrzymać eksperymentalnie monodyspersyjny uk lad TMV,
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a ponieważ diagram fazowy silnie zależy od polidyspersyjności uk ladu można siȩ

siȩ spodziewać różnych diagramów dla różnych próbek. W szczególności polidys-

persyjność prowadzi do pojawienia siȩ fazy kolumnowej której nie ma w uk ladzie

monodyspersyjnym. Diagram zosta l przedstawiony w nastȩpuja̧cych zmiennych:

gȩstości cza̧steczek wirusa oraz koncentracji dodanej soli (zmieniaja̧cej oddzia ly-

wania elektrostatyczne). Obok pokazano na diagramie punkty eksperymentalne z

kilku eksperymentów oraz z symulacji komputerowych.

Z regu ly dostatecznie d lugi polimer zaczyna odchodzić od lini prostej pomimo

lokalnej sztywności. Przyk ladem jest DNA. Gdy cza̧steczka DNA jest krótka (do

kilkudziesiȩciu nanometrów) jest wtedy sztywna, gdy jednak jej d lugość przekracza

d lugość persystencji,P , zaczyna siȩ odginać od swego pierwotnego kierunku. Mó-

wimy o takiej cza̧steczce, że jest czȩściowo sztywna. Uk lad jest teraz scharaktery-

zowany przez dwa parametry L/D oraz P/D. Na rys. 17 pokazano schematyczny

diagram fazowy obliczony teoretycznie przez R.Hentschke i J.Herzfeld, którzy użyli

zmodyfikowanej metody Khohlova i Semenova. Wystȩpuje na nim faza kolum-

nowa i nematyczna w zależności od d lugości persystencji. Dla ma lych P/D mamy

bezpośrednie przej́scie od fazy izotropowej do fazy kolumnowej a dla d luższych

mamy wraz ze zmiana̧ gȩstości polimerów fazȩ izotropowa̧, nastȩpnie nematyczna

i kolumnowa̧. Wszystkie przej́scia fazowe sa̧ pierwszego rodzaju. Na wykresie

pokazano linie wspó listnienia faz a pomiȩdzy nimi obszary dwufazowe. Przej́scie

fazowe od fazy izotropowej do kolumnowej lub od fazy nematycznej do kolumnowej

wia̧że siȩ z wiȩksza̧ zmiana̧ gȩstości niż przej́scie fazowe od fazy izotropowej do

fazy nematycznej. To ostatnie jest czȩsto określane jako przej́scie fazowe s labo

pierwszego rodzaju. Przej́scie fazowe od fazy izotropowej do nematycznej w tym

uk ladzie zosta lo zbadane w symulacjach komputerowych w 1995 roku w grupie

Daana Frenkla, równocześnie też istnienie fazy kolumnowej i nematycznej zaob-
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serwowano i zbadano w uk ladzie PBLG (poli-L-glutaminian-γ-benzylowy) w roz-

puszczalniku dwumetyloformamidzie (L=16 nm do 390 nm, D=1.6 nm i P=80 nm),

w PHIC (poly(n-hexyl isocyanate)) w toluenie (L=15 nm do 708 nm, D=1.25 nm

P=40 nm). Wyniki obliczeń, symulacji i eksperymentów zgadzaja̧ siȩ ze soba̧.

Diagram fazowy dla dwublokowych kopolimerów AB(rys.18) tradycyjnie przed-

stawia siȩ w zmiennej χN oraz f , gdzie χ jest parametrem Flory-Hugginsa, N ilościa̧

merów w polimerze a f stosunkiem ilości merów w bloku A do ilości wszystkich

merów f = NA/N . Diagram ten zosta l obliczony w 1996 roku przez Matsena i

Batesa. Obok znanej już fazy lamelarnej L, i heksagonalnej H wystȩpuje podwójna

faza żyroidalna oraz dwie fazy kubiczne zwia̧zane z uporza̧dkowaniem sferycznych

miceli t.j. kulek utworzonych przez krótsza̧ czȩść  lańcucha i zanurzonej a matrycy

u lożonej z d luższej czȩści  lańcucha. Takie kule porza̧dkuja̧ siȩ siȩ w sieć kubiczna̧

bcc (sieć kubiczna przestrzennie centrowana) lub w sieć fcc (lub hcp) (sieć ku-

biczna p lasko centrowana). Diagram jest symetryczny wzglȩdem f=0.5 a parametr

χ określa niekompatybilność merów A i B.

W uk ladzie surfaktantów (czyli detergentów, myde l) diagram fazowy silnie

zależy od koncentracji surfaktantu (rys.19). Na wykresie 20. zosta l pokazany ty-

powy diagram, w którym wystȩpuje faza lamelarna, heksagonalna, oraz kubiczna

micelarna i dwucia̧g la. Diagram zosta l zrobiony w symulacjach komputerowych

( przez R.G.Larsona w 1996 roku)na sieci kubicznej dla mieszaniny surfaktantu i

wody. ”HiTj” jest modelowym surfaktantem sk ladaja̧cym siȩ z ”i” oddzia luja̧cych

centrów hydrofilowej g lówki oraz z ”j” oddzia luja̧cych centrów hydrofobowego o-

gonka. 1/w jest miara̧ oddzia lywania g lówka-ogonek a CA jest koncentracja̧ surfak-

tantu. Obok pokazano diagram eksperymentalny (rys. 19).

Jak widać, w celu otrzymania diagramu fazowego dla różnych uk ladów two-

rza̧cych fazy ciek lokrystaliczne metody teoretyczne, eksperymentalne i symulacje
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komputerowe uzupe lniaja̧ siȩ wzajemnie. Diagramy przedstawione w tym rozdziale

nie wyczerpuja̧ tematu, niemniej stanowia̧ punkt wyj́scia do zrozumienia z lożoności

tworzonych struktur oraz ich wzajemnych zależności.

IV Budowa chemiczna cza̧steczek i oddzia lywania

Badanie uk ladu sztywnych polimerów prowadzi do wniosku, że istnieje mini-

malny stosunek L/D przy którym jeszcze tworza̧ siȩ fazy ciek lokrystaliczne takie

jak nematyk czy smektyk. Patrza̧c na diagram fazowy (rys. 15) dla uk ladu sfe-

rocylindrów widzimy, że dla L/D < 3 nie mamy już faz ciek lokrystalicznych tylko

bezpośrednie przej́scie fazowe od cieczy do cia la sta lego. Ta liczba bardzo dobrze

siȩ zgadza z obserwacjami eksperymentalnymi. Jeśli w cza̧steczce mamy krótka̧

czȩść sztywna̧ (rys. 21) to taka cza̧steczka nie tworzy mezofaz ciek lokrystalicznych

takich jak nematyk. Jak widać potrzeba co najmniej dwóch pierścieni benzenowych

(rys. 22) lub kilku wia̧zań podwójnych usztywniaja̧cych cza̧steczkȩ (rys.23). Gdyby

cza̧steczka mia la tylko dwa pierścienie benzenowe też nie utworzy laby nematyka, ale

ponieważ zazwyczaj obok czȩści sztywnej wystȩpuja̧ doczepione giȩtkie  lańcuchy we-

glowodorowe takie cza̧steczki już utworza̧ nematyk. Pomimo, że w takiej cza̧steczce

L/D ∼ 2.4 giȩtkie  lańcuchy stanowia̧ dodatkowy element stabilizuja̧cy mezofazȩ

wzglȩdem cia la sta lego, ponieważ  lańcuch ma wiȩcej dostȩpnych konformacji a tym

samym wyższa̧ entropiȩ w mezofazie niż w ciele sta lym. Oczywíscie ten efekt

nie może być zbyt silny bo wtedy każda cza̧steczka wyd lużona tworzy laby mezo-

fazy niezależnie od swojej sztywności. Ma le cza̧steczki organiczne moga̧ być też

p laskie (rys. 24) i też utworzyć nematyk. W nematyku p laskie cza̧steczki uk ladaja̧

siȩ tak aby wektory normalne do nich u lożone by ly średnio w danym kierunku

(rys.25). Próby zrozumienia wszystkich aspektów przej́scia fazowego w uk ladzie

ciek lych kryszta lów jest dość truden gdyż czȩsto podstawienie dodatkowego atomu

n.p. tlenu (rys. 26 patrz też rys. 22) prowadzi do różnych temperatur przej́scia
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i różnych faz ciek lokrystalicznych. Uk lad utworzony przez cza̧steczkȩ z rysunku

22 ma nastȩpuja̧ca̧ sekwencjȩ przej́sć fazowych kryszta l-smektyk B (37◦C), smek-

tyk B-smektyk A (40.5 ◦C), smektyk A-faza izotropowa (53 ◦C), natomiast uk lad

z rysunku 26 ma sekwencjȩ nastȩpuja̧ca̧: kryszta l-nematyk (102◦ C), nematyk-

izotropowa (109◦C). Wydaje siȩ, że wraz ze wzrostem d lugości czȩści sztywnej

takie subtelne zmiany molekularne jak podstwienie nowego atomu w cza̧steczce

nie powinny grać aż tak dużej roli jak w przypadku gdy czȩść sztywna jest krótka

(L/D < 3). Po prostu gdy czȩść sztywna jest dostatecznie krótka praktycznie to

czy bȩdziemy mieli mezofazy czy nie jest bardzo silnie zależne od wielu czynników

i bardzo  latwo jest zmienić diagram fazowy zmieniaja̧c nawet trochȩ molekularna̧

strukturȩ cza̧steczki. Typowe ma le cza̧steczki tworza̧ce ciek le kryszta ly to p-n-

metoksybenzylideno-p’-butyloanilina, p-azoksyanizol czy estry cholesterolu. Inna̧

ciekawa̧ rzecza̧ jest to, że sp laszczenie cza̧steczek wyd lużonych ma silny wp lyw

na skok gȩstości w przej́sciu fazowym nematyk-faza izotropowa. Nawet nieduże

sp laszczenie cza̧steczki w porównaniu z kszta ltem cylindrycznym prowadzi do kilku-

krotnego zmniejszenia skoku gȩstości w porównaniu ze skokiem gȩstości w przej́sciu

fazowym faza izotropowa-nematyk w uk ladzie cza̧steczek cylindrycznych. Dlat-

ego też skok gȩstości w symulacjach komputerowych dla sferocylindrów jest o rza̧d

wielkości wiȩkszy niż skok gȩstości w rzeczywistych uk ladach takich jak pokazane

na rysunkach. Te ostatnie ze wzglȩdu na pierścienie benzenowe sa̧ silnie sp laszczone

a wiȩc skok gȩstości jest dużo mniejszy. Dla przyk ladu z obliczeń modelowych

wynika, że jeśli cza̧steczka ma wymiar L/D=4, D/D1=2 gdzie D1 jest wymiarem

cza̧steczki w trzecim kierunku to skok gȩstości w przej́sciu fazowym nematyk faza

izotropowa jest 10 krotnie mniejszy niż dla cza̧steczek o stosunku wymiarów (L/D =

4, D/D1=1).

Podsumowuja̧c: aby utworzyć mezofazy w niskocza̧steczkowych uk ladach ciek-
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 lokrystalicznych potrzebna jest dostateczna sztywność cza̧steczki (p laskiej lub wyd-

 lużonej). Oddzia lywania odpowiedzialne za utworzenie mezofaz sa̧ to krótkozasiȩ-

gowe oddzia lywania odpychaja̧ce wynikaja̧ce z elektrostycznego odpychania elek-

tronów i zakazu Pauliego. Oddzia lywania te nadaja̧ cza̧steczkom ich kszta lt.

Jak pokazalísmy w poprzednim rozdzia le sztywne polimery w gȩstym uk ladzie

prawie zawsze tworza̧ strukturȩ krystaliczna̧ lub szk lo i tylko w roztworze przy

ma lych stȩżeniach tworza̧ mezofazy. Oznacza to, że gȩsty uk lad d lugich i szty-

wnych polimerów może nawet dla wysokich temperatur tworzyć strukturȩ szklista̧,

przy czym temperatura topnienia takiego uk ladu jest czȩsto wyższa niż temper-

atura rozk ladu cza̧steczek. Dlatego też tylko w obecności rozpuszczalnika taki uk lad

tworzy mezofazy. Warto jednak pamiȩtać że polimery takie jak aromatyczny poli-

ester zawdziȩczaja̧ swoja̧ rolȩ w technologii takim w lasnościa jak duża sztywność

 lańcucha, duża stabilność chemiczna, wysoka temperatura topnienia, s laba roz-

puszczalność oraz znakomite w lasności mechaniczne. Ponieważ uk lad jest z regu ly

polidyspersyjny to istnieje zakres temperatur, w którym mamy topnienie (polimery

o różnych d lugościach topia̧ siȩ w różnej temperaturze). Oznacza to, że dla potrzeb

mechanicznej obróbki struktury wystarczy czȩściowe stopienie uk ladu w którym

mamy obszary ciek lokrystaliczne i krystaliczne. Zazwyczaj w tych uk ladach tem-

peratura pe lnego stopienia (clearing temperature) kiedy ca ly uk lad by lby w stanie

ciek lokrystalicznym jest powyżej temperatury stabilności cza̧steczek. Niemniej dziȩ-

ki temu, że topnieja̧c uk lad tworzy w czȩści objȩtości fazȩ nematyczna i że lepkość

fazy nematycznej w kierunku uporza̧dkowania jest mniejsza niż w fazie izotropowej

(odkrycie Miȩsowicza dla niskocza̧steczkowych ciek lych kryszta lów) powoduje, że

można poddać uk lad obróbce daja̧cej odpowiednie w lasności mechaniczne. Jeśli

jednak chce siȩ otrzymywać bardziej z lożone struktury wtedy charakter ciek lokrys-

taliczny jest przeszkoda̧ w obróbce a nie zaleta̧. Przyk lady poliestrów sa̧ pokazane

16



na rys. 27.

Z punktu widzenia naukowego interesuja̧ce jest badanie takich uk ladów w któ-

rych możemy  latwo obserwować mezofazy. Jednym ze sposobów obniżenia temper-

atury topnienia i ewentualnego przej́scia do fazy ciek lokrystalicznej jest zmiejszenie

sztywności  lańcucha w ten sposób aby wzia̧ć niskocza̧steczkowa̧ grupȩ tworza̧ca̧

ciek ly kryszta l i wstawić ja̧ do g lównego  lańcucha polimeru rozdzielaja̧c kolejne

grupy sztywne bardzo giȩtkim rozdzielnikiem. W ten sposób otrzymujemy polimery

ciek lokrystaliczne w g lównym  lańcuchu. Inny sposób po la̧czenia sztywnej grupy

ciek lokrystalicznej z giȩtkim polimerem jest do la̧czenie czȩści sztywnych jako grup

bocznych  lańcucha. Wtedy polimer nazywa siȩ polimerem ciek lokrystalicznym w

bocznym  lańcuchu. Oczywíscie można takie typy struktur  la̧czyć ze soba̧ otrzy-

muja̧c w wyniku polimery w g lównym/bocznym  lańcuchu. Na rysunku 28 pokazano

schematycznie różne typy polimerów. Obserwuje siȩ, dla polimerów ciek lokrystalicz-

nych w g lównym  lańcuchu, że grupa sztywna jest sprzȩżona z giȩtkim  lańcuchem

rozdzielaja̧cym. W szczególności obserwuje siȩ efekt parzysty-nieparzysty. Jeśli

d lugość giȩtkiego rozdzielacza (grupy CH2) jest parzysta to zmiana entropii w

przej́sciu od fazy uporza̧dkowanej do nieuporza̧dkowanej jest zawsze wiȩksza niż

dla polimerów o liczbie grup CH2 mniejszej lub wiȩkszej o 1. Lepiej też polimer siȩ

porza̧dkuje gdy ilość grup CH2 jest parzysta. Zrozumienie tego efektu jest proste

jeśli rozważymy typowe konformacje giȩtkiego rozdzielacza o parzystej i nieparzys-

tej liczbie grup CH2 i ilość zmian konformacji trans - cis potrzebnych do u lożenia

kolejnych grup sztywnych wzd luż kierunku uporza̧dkowania. Z kolei w polimerach

ciek lokrystalicznych w grupie bocznej zwiȩkszenie d lugości giȩtkiej grupy mocuja̧cej

czȩść sztywna̧ do  lańcucha g lównego powoduje podniesienie temperatury przej́scia

w stan szklisty i zmniejszenie obszaru stabilności fazy smektycznej na rzecz fazy

nematycznej. Dla bardzo d lugiej giȩtkiej grupy bocznej mamy fazȩ smektycza̧ i ne-
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matyczna̧ a dla bardzo krótkiej tylko fazȩ nematyczna̧. Jest to zachowanie podobne

do uk ladów niskocza̧steczkowych ciek lych kryszta lów. Praktycznie rzecz biora̧c zmi-

ana charakteru  lańcucha g lównego w takich polimerach nie wp lywana na charak-

ter faz ciek lokrystalicznych a tylko na temperaturȩ zeszklenia uk ladu. Natomiast

konformacja  lańcucha g lównego zależy od tego w jakiej fazie znajduje siȩ uk lad.

Omówimy ten problem szerzej w jednym z kolejnych paragrafów.

Surfaktanty tworza̧ mezofazy w roztworach wodnych ze wzglȩdu na oddzia lywa-

nia hydrofobowe i polarny charakter jednego końca cza̧steczki. Aby dok ladnie zrozu-

mieć oddzia lywania hydrofobowe warto rozważyć proces rozpuszczania niewielkiej

ilości substancji niepolarnej w polarnym rozpuszczalniku (n.p. w wodzie). Woda

tworzy wia̧zania wodorowe. Jeśli substancja rozpuszczana ich nie tworzy to cza̧s-

teczki wody tworza̧ wokó l niej klatrat (pokazany na rys. 29) przyjmuja̧c taka̧

orientacjȩ aby kierunkowe wia̧zania wodorowe by ly skierowane na zewna̧trz kla-

tratu. Powoduje to zmiejszenie entropii wody ponieważ zmiejszona zostaje dostȩpna

przestrzeń możliwych orientacji wokó l substancji rozpuszczonej. Oznacza to, że odd-

zia lywania hydrofobowe i trudności rozpuszczania, n.p. wȩglowodorów w wodzie,

maja̧ swoje korzenie w entropii rozpuszczalnika. Jeśli substancja rozpuszczana

tworzy wia̧zania wodorowe to cza̧steczki wokó l niej maja̧ wieksza̧ swobodȩ orien-

tacji, entropia nie zmiejsza siȩ i substancja taka jest dobrze rozpuszczana. Sur-

faktanty maja̧ jeden koniec niepolarny a jeden polarny i dlatego rozpuszczaja̧c siȩ

tworza̧ mezofazy w taki sposób by niepolarny koniec by l izolowany od rozpuszczal-

nika. Lipidy tworza̧ce b lony biologiczne i różne mezofazy w roztworach wodnych

maja̧ bardzo czȩsto dwa  lańcuchy wȩglowodorowe doczepione do polarnego końca.

Najczȩściej b lony biologiczne tworza̧ różne lipidy o różnych d lugościach  lańcucha

i rozmiarach polarnego końca po to aby w b lonie można by lo  latwo wbudowywać

duże bia lka nie zwiȩkszaja̧c bardzo energii b lony z powodu jej wyginania przez wbu-
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dowane bia lko. Podsumowuja̧c: motorem tworzenia mezofaz w uk ladzie lipidów czy

surfaktantów sa̧ oddzia lywania hydrofobowe oraz polarny charakter cza̧steczki.

Szczególnie prosty przyk lad oddzia lywania prowadza̧cego do utworzenia mezo-

faz wystȩpuje w blokowych kopolimerach. Jak wiemy jeśli zmieszamy dwie sub-

stancje A i B to ich różnice w polaryzowalności prowadza̧ do oddzia lywań van

der Waalsa takich, że w dostatecznie niskich temperaturach uk lad rozseparuje siȩ

na dwie fazy, jedna̧ bogata̧ w sk ladnik A a druga̧ bogata̧ w sk ladnik B. Jeśli ze

sk ladnika A utworzymy jeden homopolimer, a ze sk ladnika B drugi homopolimer,

oba o indeksie N , to jak wiemy z teorii Flory-Hugginsa temperatura krytyczna

(poniżej której nastȩpuje separacja faz) dla takiej mieszaniny bȩdzie N razy wyższa

niż dla mieszaniny merów A, B, ze wzglȩdu na zmniejszenie entropii mieszania o

czynnik N . Jeśli po la̧czymy homopolimer A z homopolimerem B wia̧zaniem kowa-

lencyjnym wówczas zapobiegniemy makroskopowej separacji faz, niemniej nadal

oddzia lywania van der Waalsa bȩda̧ preferowa ly lokalne rozseparowanie  lańcuchów

A i B. W ten sposób uk lad może wytworzyć domeny bogate w A i B u lożone regu-

larnie w przestrzeni. Domeny moga̧ mieć kszta lt p laski i wtedy tworza̧ fazȩ lame-

larna̧, cylindrów i wtedy tworzy siȩ faza heksagonalna, sferycznym z faza̧ BCC.

Wreszcie domeny moga̧ mieć bardziej skomplikowany kszta l i tworzyć podwójna̧

fazȩ żyroidalna̧. Powstaje pytanie, dlaczego domeny tworza̧ struktury regularne a

nie sa̧ przypadkowo roz lożone w przestrzeni. Otóż przypadkowe roz lożenie domen

prowadzi lybo do zbyt wielu niekorzystnych energetycznie kontaktów miȩdzy merami

A i B. Podsumowuja̧c w przypadku blokowych kopolimerów różnice w polary-

zowalności merów oraz zwia̧zanie A i B w cza̧steczkȩ (co nadaje jej pseudo-polarny

charakter jak w surfaktantach) prowadzi do powstania mezofaz. Praktycznie rzecz

biora̧c nie ma żadnej specyfiki dla typu użytych bloków. Oczywíscie jeśli  lańcuchy

bȩda̧ zbyt d lugie to temperatura zeszklenia może być zbyt wysoka i nie zaobserwu-
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jemy mezofaz.

V Parametry uporza̧dkowania

Do tej pory opisywalísmy ciek le kryszta ly podaja̧c przestrzenne u lożenie cza̧s-

teczek. Istnieje prosty matematyczny sposób na ilościowy opis porza̧dku podany

ponad 50 lat temu przez L.D. Landaua. Jest to opis, w którym używa siȩ paramet-

rów uporza̧dkowania. Parametr uporza̧dkowania powinien być równy zeru w fazie,

w której danego uporza̧dkowania nie ma i różny od zera gdy takie uporza̧dkowanie

wystȩpuje. Popatrzmy na uk lad nematycznego polimeru n.p. sztywne polimery o

symetrii osiowej. W takim uk ladzie kierunki d lugich osi cza̧steczek powinny być

u lożone średnio w kierunku direktora n. Cosinus ka̧ta jaki tworzy d luga oś ”i”-

tej cza̧steczki opisanej jednostkowym wektorem ui jest dany przez cos θi = nui.

Wydaje siȩ, że średni kosinus ka̧ta powinien być dobrym parametrem uporza̧dkowa-

nia gdyż znika w fazie izotropowej i opisuje jak dobrze cza̧steczki uk ladaja̧ siȩ wzd luż

direktora. Niestety ponieważ porza̧dek nematyczny jest niezmienniczy wzgledem

zamiany θi na θi−π taki parametr również znika w fazie nematycznej. Zdefiniujmy

inna̧ wielkość, która opisuje porza̧dek nematyczny, znika w fazie izotropowej i równa

siȩ 1 gdy uk lad jest idealnie uporza̧dkowany t.j. gdy wszystkie osie cza̧steczek leża̧

idealnie wzd luż n. Jest to nastȩpuja̧ca wielkość:

Q =
1
M

M∑
i=1

〈(
3
2

cos2 θi −
1
2

)〉
=

1
M

M∑
i=1

〈P2(cos θi)〉 (5.1)

gdzie P2 jest drugim wielomianem Legendre’a, M jest ilościa̧ cza̧steczek w uk ladzie,

”i” indeksem cza̧steczki a < .... > średnia̧ po zespole statystycznym. Parametr Q

jest jednym z parametrów uporza̧dkowania, które charakteryzuja̧ porza̧dek nematy-

czny. Aby uzyskać pe lna̧ informacjȩ o porza̧dku nematycznym w uk ladzie cza̧steczek

jednoosiowych w fazie nematycznej powinnísmy badać wszystkie wielomiany Leg-

endre’a P2n. W przypadku gdy w uk ladzie istnieje obok direktora inny wyróżniony
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kierunek n.p. nematyk znajduje siȩ w kontakcie z p laska̧ powierzchnia̧ i kierunek

uporza̧dkowania nie pokrywa siȩ z kierunkiem normalnej do powierzchni wtedy P2n

nie wystarczy do pe lnego opisu porza̧dku. Pe lny opis uzyskuje siȩ gdy zamiast P2

użyjemy tensora parametru uporza̧dkowania

Qαβ =
1
M

M∑
i=1

〈
3
2
uiαuiβ − δαβ

1
2

〉
(5.2)

W powyższym wzorze α, β jest indeksem tensora i sk ladowych wektora u, ”i”

indeksem cza̧steczki, M liczba̧ cza̧steczek a a δ oznacza deltȩ Kroneckera. Ne-

matyczny parametr uporza̧dkowania odpowiada maksymalnej wartości w lasnej tej

macierzy a kierunek uporza̧dkowania nematycznego (direktor) wektorowi w lasnemu

tej macierzy odpowiadaja̧cemu maksymalnej wartości w lasnej. Macierz Qαβ jest

macierza̧ symetryczna̧, bezśladowa̧. Opisuje ona nie tylko prosty porza̧dek ne-

matyczny, ale też bardziej skomplikowane uporza̧dkowanie n.p. dwuosiowy ne-

matyk w którym nie tylko d lugie osie porza̧dkuja̧ siȩ wzd luż danego kierunku, ale

również rzuty cza̧steczek na p laszczyznȩ prostopad la̧ do tego kierunku wykazuja̧

uporza̧dkowanie orientacyjne.

Do tej pory skupilísmy na uk ladzie cza̧steczek o symetrii osiowej takiej jaka̧

posiada elipsoida obrotowa, czy cylinder. W ogólności cza̧steczki ciek lego kryszta lu

nie maja̧ takiej symetrii. Orientacjȩ dowolnej cza̧steczki sztywnej możemy opisać

podaja̧c trzy ka̧ty Eulera (α, β, γ), gdzie 0 < α, γ < 2π oraz 0 < θ < π. Niech

a,b,c oznaczaja̧ trzy ortonormalne wektory zwia̧zane z cza̧steczka̧. Wtedy tensorem

parametru uporza̧dkowania jest:

Qlm
αβ =

1
M

M∑
i=1

〈
3
2
liαmiβ − δαβδlm

1
2

〉
(5.3)

gdzie l, m = a, b, c. Jest to najogólniejsza postać tensora parametru uporza̧dko-

wania. Tensor ten jest bezśladowy i symetryczny w l,m jak i w α, β. Z tego ten-

sora można wydobyć minimalny zbiór parametrów potrzebny do scharakteryzowania
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uporza̧dkowania sztywnej cza̧steczki o dowolnym kszta lcie w objȩtości. Ponieważ

osie b i c wyznaczaja̧ oś a wystarczy nam podanie stopnia uporza̧dkowania tych

dwóch pierwszych w kierunku direktora i w p laszczyznie prostopad lej do direktora.

Za lóżmy też, że w kierunku c cza̧steczka ma najwiȩksza̧ d lugość. Mamy wiȩc cztery

parametry uporza̧dkowania wyznaczone nastȩpuja̧co:

Q00 =
1
M

M∑
i=1

〈(
3
2

cos2 θi −
1
2

)〉
(5.4)

Q02 =
1
M

M∑
i=1

〈
1
2

√
3 sin2 θi cos 2γi

〉
(5.5)

Q20 =
1
M

M∑
i=1

〈
1
2

√
3 sin2 θi cos 2αi

〉
(5.6)

Q22 =
1
M

M∑
i=1

〈
1
2

(1 + cos2 θi) cos 2αi cos 2γi − cos θi sin 2γi sin 2αi

〉
(5.7)

Parametry Q00 i Q02 opisuja̧ uporza̧dkowanie osi c i b wzglȩdem direktora a Q20 i

Q22 opisuja̧ uporza̧dkowanie osi c i b wzglȩdem osi prostopad lej do direktora. Te

ostatnie znikaja̧ w nematyku, a parametr Q02 sygnalizuje dwuosiowość nawet jeśli

faza objȩtościowa jest jednoosiowa, n.p. w nematyku przy p laskiej powierzchni.

Do tej pory milcza̧co za lożylísmy, że faza nematyczna jest jednorodna. Uk lad

zazwyczaj przestaje być jednorodny w pobliżu powierzchni. Wtedy parametr u-

porza̧dkowania zmienia siȩ w przestrzeni i dlatego nasza̧ definicjȩ parametru upo-

rza̧dkowania podana̧ dla uk ladów jednorodnych musimy uogólnić na uk lady niejed-

norodne przestrzennie. Pokażemy to na przyk ladzie równania (5.2). Uogólnienie

wygla̧da nastȩpuja̧co:

Qαβ(r) =
〈
Q̂αβ(r)

〉
=

V

M

M∑
i=1

〈
δ(r− ri)

(
3
2
uiαuiβ −

1
2
δαβ

)〉
(5.8)
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gdzie δ(...) oznacza deltȩ Diraca, ri po lożenie środka masy i-tej cza̧stki a V jest

objȩtościa̧ uk ladu. W powyższym wzorze Q̂αβ(r) nazywamy operatorem parametru

uporza̧dkowania.

Zastanówmy siȩ teraz nad wyborem parametru uporza̧dkowania dla smektyka.

Smektyk jest uk ladem niejednorodnym i dla uk ladu wspó lrzȩdnych takiego, że oś

z jest prostopad la do warstw jego gȩstość jest funkcja̧ z, ρ(z). Funkcja ta jest

periodyczna, ρ(z) = ρ(z + d) a d oznacza jej okres. Oznacza to, że można ja̧

przedstawić jako sumȩ kosinusów:

ρ(z) = ρ̄ +
∞∑

n=1

an cos (2πz/d) (5.9)

gdzie ρ̄ jest średnia̧ gȩstościa̧ w uk ladzie. W fazie nematycznej lub izotropowej

an znika. Tak wiȩc amplitudy tego rozwiniȩcia sa̧ znakomitym kandydatem na

smektyczny parametr uporza̧dkowania. Podobnie można definiować parametry u-

porza̧dkowania dla innych struktur: kolumnowej, żyroidalnej etc. Należy pamiȩtać,

że parametr uporza̧dkowania jest ścísle powia̧zany z symetria̧ uk ladu. Jeśli mamy

funkcjȩ opisuja̧ca̧ rozk lad gȩstości i orientacji cza̧steczki to definicja parametru

uporza̧dkowania jest nastȩpuja̧ca. Weź gȩstość w uk ladzie i rozwiń ja̧ na funkcje

bazowe nieredukowalnej reprezentacji grupy symetrii interesuja̧cej nas struktury.

Wspó lczynniki rozwiniȩcia bȩda̧ wtedy parametrami uporza̧dkowania. W ogólności

gȩstość uk ladu sztywnych cza̧steczek (zwana też jednocza̧steczkowa̧ funkcja̧ rozk la-

du) wyraża siȩ nastȩpuja̧cym wzorem:

ρ(r, ω) =

〈
M∑
i=1

δ(r− ri)δ(ω − ωi)

〉
(5.10)

gdzie ω oznacza trzy ka̧ty Eulera.

Na koniec warto podkreślić, że jeśli cza̧steczka nie jest sztywna wtedy dla każdej

czȩści sztywnej możemy wypisać parametr uporza̧dkowania. Dla przyk ladu dla
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polimeru ciek lokrystalicznego w bocznym  lańcuchu możemy podać oddzielnie ne-

matyczny parametr porza̧dku dla g lównego  lańcucha, dla sztywnych grup bocznych

i dla giȩtkiego  la̧cznika miȩdzy grupa̧ sztywna̧ a  lańcuchem g lównym. Z pomiarów

Q dla polimerów ciek lokrystalicznym w bocznym  lańcuchu otrzymano, że Q = 0.23

dla g lównego  lańcucha, Q = 0.63 dla grupy giȩtkiej  la̧cza̧cej  lańcuch g lówny z grupa̧

sztywna̧ i wreszcie Q = 0.82 dla grupy sztywnej.

VI Modele matematyczne

Istnieje ca la klasa modeli matematycznych s luża̧cych do opisu uporza̧dkowania

w ciek lych kryszta lach. Można je podzielić na dwie grupy: modele mikroskopowe

i modele mezoskopowe. W modelach mikroskopowych bierze siȩ pod uwagȩ de-

tale mikroskopowe polimeru i praktycznie obliczenia można prowadzić od pe lnej

sumy stanów w zespole kanonicznym lub wielkim kanonicznym. Czȩsto modele

mikroskopowe sa̧ bardzo uproszczone, niemniej stanowia̧ bazȩ do wszelkich dal-

szych rozszerzeń. W klasie modeli mezoskopowych szczegó ly mikroskopowe gina̧

w sposobie opisu. Przyk ladem takich modeli sa̧ modele Landaua Ginzburga z

użyciem parametrów uporza̧dkowania. Innym przyk ladem modelu mezoskopowego

jest model Flory-Hugginsa w którym mezoskopowy parametr oddzia lywania jest

bezpośrednio powia̧zany z funkcjami korelacji miȩdzy monomerami uśrednionymi

po ca lej przestrzeni. Poniżej przedstawimy skrótowy opis tych modeli. Celem nie

jest podanie konkretnych technik rachunkowych, ale przestawienie z lotu ptaka na-

jbardziej popularnych modeli ciek lokrystalicznych polimerów w możliwie ogólnej

formie.

1. Model Onsager dla sztywnych polimerów

Dwa sztywne polimery o orientacji ω i ω′, których środki mas leża̧ w punktach

r i r’ oddzia luja̧ za pomoca̧ potencja lu odpychaja̧cego,v2(r, r′, ω, ω′). Potencja l jest

równy zeru gdy dwie cza̧steczki nie stykaja̧ siȩ a równa siȩ nieskończoności gdy
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cza̧steczki sa̧ w kontakcie. Oznacza to, że dwie cza̧steczki nie moga̧ siȩ przekrywać.

W takim uk ladzie podstawowym pojȩciem jest objȩtość wykluczona. Jest ona

opisana nastȩpuja̧ca̧ funkcja̧,zwana̧ funkcja̧ Mayera,:

f2 = exp(−v2(r, r′, ω, ω′)− 1. (6.1)

Funkcja ta jest równa -1 wewna̧trz objȩtości wykluczonej i 0 na zewna̧trz. Objȩtość

wykluczona dla dwóch cza̧steczek jest to objȩtość niedostȩpna dla jednej cza̧steczki

z powodu obecności drugiej. Jej wartość jest dana przez funkcjȩ, V0(ω, ω′), zdefin-

iowana̧ w nastȩpuja̧cy sposób:

V0(ω, ω′) = − 1
V

∫
dr
∫

dr′f2(r, r′, ω, ω′), (6.2)

gdzie V jest objȩtościa̧ ca lego uk ladu.

Dla przyk ladu objȩtość wykluczona dla dwóch kul o promieniu R jest kula̧ o

promieniu 2R, dla dwóch równoleg lych cylindrów o d lugości L i średnicy D jest

to cylinder o d lugości 2L i średnicy 2D. Dla dwóch sferocylindrów o wzglȩdnej

orientacji θ12 wartość objȩtości

V0(ω1, ω2) = L2D| sin θ12|+ 4/3πD3.

Kszta lt objȩtości wykluczonej dla dwóch sferocylindrów zosta l schematycznie poka-

zany na rys. 30. i rys.31. Maja̧c objȩtość wykluczona̧ możemy wypisać pierwsze dwa

wyrazy rozwiniȩcia wirialnego energii swobodnej dla uk ladu sztywnych cza̧steczek.

Jest to rozwiȩcie w gȩstości a energie swobodna̧ przedstawia siȩ jako funkcjona l ori-

entacyjnej funkcji rozk ladu f(ω). Energia swobodna uk ladu na jednostkȩ objȩtości

ma nastȩpuja̧ca̧ postać

F [f ]
V kBT

= ρ0

∫
dωf(ω)

(
ln(Λ3ρ0f(ω))− 1

)
+

ρ2
0

2

∫
dω1

∫
dω2V0(ω1, ω2)f(ω1)f(ω2)

(6.3)
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Funkcja rozk ladu ρ0f(ω) jest równa jednocza̧steczkowej funkcji, ρ(r, ω), (równanie

(5.10)) rozk ladu dla uk ladu jednorodnego. Wielkość ρ0f(ω)∆ω jest równa gȩstości

cza̧steczek o określonej orientacji zawartej w ka̧cie bry lowym ω, ω±∆ω. Λ jest sta la̧

wynikaja̧ca̧ z wyca lkowania sumy stanów po prȩdkościach. Za pomoca̧ tej energii

swobodnej bada siȩ przej́scie fazowe miȩdzy faza̧ izotropowa̧ a faza̧ nematyczna̧.

Energiȩ swobodna̧ minimalizujemy ze wzglȩdu na f . Jeśli minimum przypada dla

f = 1/8π2 (ω jest ka̧tem Eulera) to uk lad jest w fazie izotropowej a jeśli dla f

zależnego od ω to mamy fazȩ nematyczna̧. Jest to zgodne z termodynamika̧ w ra-

mach której wiadomo, że uk lad o sta lej temperaturze, objȩtości i liczbie cza̧steczek

jest w takim stanie termodynamicznym którego energia swobodna jest minimalna.

Dla symetrii jednoosiowej funkcja f zależy tylko od ka̧ta θ i nie zależy od dwóch

pozosta lych ka̧tów Eulera. W praktyce funkcjȩ f(θ) rozwijamy na wielomiany Leg-

endre’a:

f(θ) =
1

8π2

∑
l=2,4···

alPl(cos θ) (6.4)

i minimalizujemy energiȩ swobodna̧ ze wzglȩdu na wspó lczynniki al. Nastȩpnie z

energii swobodnej (po minimalizacji) wyliczamy císnienie i potencja l chemiczny dla

fazy izotropowej i dla fazy nematycznej. W przej́sciu fazowym zarówno jedna jak i

druga wielkość musza̧ być równe wobu fazach. W ten sposób wyznaczamy gȩstości

obu faz w przej́sciu fazowym i nematyczny parametr uporza̧dkowania. Przej́scie

fazowe jest pierwszego rodzaju. W przej́sciu fazowym mamy:

ρIL
2D = 4.19,

ρNL2D = 5.34,

Q = 0.79

(równanie (5.1)) (przy l = 50). Jak widać gdy L →∞ gȩstość liczona na jednostkȩ

objȩtości da̧ży do zera. Oznacza to, że rozwiniȩcie wirialne użyte w równaniu (6.3)
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i obciȩte na drugim wyrazie staje siȩ ścis le w tej granicy. Model Onsagera należy

do nielicznych ścísle rozwia̧zywalnych modeli przej́sć fazowych w fizyce statysty-

cznej. W ogólności model Onsagera mieści siȩ w klasie nowoczesnych metod bada-

nia niejednorodnych uk ladów. Sa̧ to metody funkcjona lów gȩstości. W modelach

tych pokazuje siȩ, że energia swobodna uk ladu jest jednoznacznym funkcjona lem

jednocza̧steczkowej funkcji rozk ladu. Minimum takiego funkcjona lu odpowiada

stanowi równowagi termodynamicznej. Uogólnienie modelu Onsagera w duchu

metod funkcjona lów gȩstości wygla̧da nastȩpuja̧co:

F [ρ(r, ω)]
V kBT

=
∫

dr
∫

dωρ(r, ω)
(
ln(Λ3ρ(r, ω))− 1

)
−1

2

∫
dr1

∫
dr2

∫
dω1

∫
dω2f2(r1, r2, ω1, ω2)ρ(r1, ω1)ρ(r2, ω2)

(6.5)

Opis metod funkcjona lów gȩstości można znaleźć n.p. w klasycznej pracy R.Evansa

z 1979 roku dla p lynów prostych. Uogólnienie na ciek le kryszta ly jest proste. Teoria

Onsagera dobrze opisuje sztywne d lugie polimery w roztworze, ale jest niepoprawna

dla krótkich cza̧steczek niskocza̧steczkowych ciek lych kryszta lów, w których przej́s-

cie fazowe zachodzi dla dużych gȩstości (typowych dla cieczy). W tym ostatnim

przypadku stosuje siȩ przybliżenia dla uk ladów gȩstych wynikaja̧ce z metod funk-

cjona lów gȩstości, lub/i inne metody.

2. Model Kratky-Poroda dla polimerów ze skończonym modu lem szty-

wności

Jak już widzielísmy w poprzednich rozdzia lach dostatecznie d lugie cza̧steczki

nawet jeśli na pewnej d lugości sa̧ sztywne na d lugościach wiȩkszych niż d lugość per-

systencji, P , odchylaja̧ siȩ od prostej konfiguracji. Takie czȩściowo sztywne polimery

opisuje siȩ modelem Kratky-Poroda. Niech cza̧steczka polimeru ma ca lkowita̧ d lu-

gość Nl, gdzie N jest ilościa̧ merów a l ich d lugościa̧. Orientacjȩ s-tego segmentu

opisujemy jednostkowym wektorem us. Typowa̧ energiȩ zwia̧zana z wygiȩciem
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cza̧steczki jest nastȩpuja̧ca:

H =
1
2
PkBT

N∑
s=1

us+1us (6.6)

W granicy cia̧g lej możemy przepisać tȩ energiȩ w nastȩpuja̧cej postaci:

H =
1
2
PkBT

∫ N

0

ds

∣∣∣∣du(s)
ds

∣∣∣∣2 (6.7)

Modu l sztywności k1 jest dany przez d lugość persystencji, P , k1 = PkBT . Konfig-

uracja pojedyńczego  lańcucha, określona przez wszystkie u jest dana przez praw-

dopodobieństwo jej wysta̧pienia:

W [u] =
1
Z

exp(−H/kBT ) (6.8)

gdzie ca lka konfiguracyjna Z określaja̧ca wszystkie możliwe konfiguracje  lańcucha

w którym wektor u na pocza̧tku  lańcucha jest u0 a na końcu uN jest równa:

Z(u0, 0; uN , N) =
∫ u(N)=uN

n(0)=u0

Du(s)δ(u2 − 1)W [u] (6.9)

Gdzie Dn dla przypadku dyskretnego by loby równe zwyk lej N-wymiarowej ca lce po

wszystkich wektorach stycznych do merów. A w przypadku cia̧g lym jest miara̧ dla

ca lek po trajektoriach. Korzystaja̧c z modelu Kratky-Poroda, w wersji cia̧g lej lub

dyskretnej, możemy policzyć średnia̧ odleg lość miȩdzy końcami polimeru

R2
kk = l2

∫ N

0

ds

∫ N

0

ds′
〈
u(s)u(s′)

〉
(6.10)

gdzie średnia jest wziȩta wzglȩdem rozk ladu opisanego powyżej. W wyniku prostych

rachunków (ca lki Gaussowskie) dostajemy:

R2
kk = l2

NP0

3

(
1 +

P0

N
(exp(−2N/P0)− 1))

)
(6.11)
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gdzie P0 = P/(2l). W wysokich temperaturach gdy P ∼ l wówczas otrzymuje Rkk ∼
√

Nl (konfiguracja Gaussowska), zaś w niskich temperaturach P ∼ Nl i Rkk ∼ Nl

(konfiguracja sztywnego prȩta). Oczywíscie jeśli w trakcie obniżania temperatury

nasta̧pi przej́scie fazowe od fazy izotropowej do fazy nematycznej, wówczas też

nasta̧pi przej́scie od konfiguracji Gaussowskiej do konfiguracji sztywnego prȩta.

3. Model Khohlova-Semenova i jego zwia̧zek z modelem Onsagera

Ca lka po trajektoriach (6.9) jest równoważna nastȩpuja̧cemu równaniu (analo-

gia z ca lkami Feynmana i równaniem Schrödingera):(
∆uN

− ∂

∂N

)
Z(u0, 0; uN , N) = δ(N)δ(u0 − uN ) (6.12)

gdzie laplasjan

∆uN
=

1
sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+
(

1
sin2 θ

∂2

∂φ2

)
(6.13)

Równanie (6.12) można prosto rozwia̧zać stosuja̧c rozwiniȩcie na funkcje ortonor-

malne operatora Laplace’a. Nastȩpnie w granicy N →∞ o wartości Z bȩdzie decy-

dować maksymalna wartość w lasna. Funkcja rozk ladu opisuja̧ca prawdopodobień-

stwo, że dla monomeru s mamy orientacjȩ us (analog funkcji opisuja̧cej orientacjȩ

sztywnego polimeru w modelu Onsagera):

f(us, s) =
1
B

∫
du0

∫
duNZ(u0, 0; us, s)Z(us, 0; uN , N − s) (6.14)

a B jest sta la̧ normalizacyjna̧:

B =
∫

du0

∫
duNZ(u0, 0; uN , N) (6.15)

Definiuje siȩ również średnia̧ f(us):

f(us) =
1
N

∫ N

0

dsf(us, s) (6.16)
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Wykorzystuja̧c te dane możemy wypisać energiȩ swobodna̧ dla polimeru (praca

Khokhlov, Semenov):

F = −kBT ln B = −kBT
Nl

2P̄

∫
dus

√
f(us)∆u

√
f(us) (6.17)

To jest energia swobodna dla pojedyńczego  lańcucha o efektywnej d lugości Kuhna P̄

(proporcjonalnej do d lugości persystencji,P ,) i ca lkowitej d lugości L = Nl. Zupe lnie

inaczej wygla̧da energia swobodna  lańcucha o d lugości L, z lożonego z n = L/P̄

merów sztywnych o d lugości P̄ i po la̧czonych z sa̧siadami w sposób idealnie giȩtki.

Wtedy orientacja każdego meru jest niezależna od orientacji innych merów (patrz

teoria Onsagera) i

F = nkBT

∫
duf(u)(ln Λ3ρ0f(u)− 1) (6.18)

Do takiej energii swobodnej dodajemy czȩść wynikajaa̧ca̧ z oddzia lywań (tak jak

w teorii Onsagera) i minimalizujemy ze wzglȩdu na orientacyjna̧ funkcjȩ rozk ladu

tak jak to już opisalísmy w teorii Onsagera. Poznalísmy już typowe wartości

gȩstości polimerów w przej́sciu fazowym faza izotropowa-faza nematyczna. W mod-

elu Khokhlova-Semenova przej́scie fazowe zachodzi dla

ρI P̄LD = 13.3,

ρN P̄LD = 14.41,

Q = 0.49

(gdzie ρI , ρN oznaczaja̧ odpowiednio gȩstość polimerów (o d lugości L i efekty-

wnej d lugości Kuhna P̄ , która jest proporcjonalna do d lugości persystencji P ) w

fazie izotropowej i nematycznej. Jak widać dla bardzo d lugich czȩściowo sztywnych

 lańcuchów przej́scie zachodzi dla dużo wyższych gȩstości niż w uk ladzie ca lkowicie
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sztywnych  lańcuchów o d lugości L. Nematyczny parametr porza̧dku Q jest też dużo

mniejszy. Niemniej przej́scie fazowe zachodzi dla bardzo ma lych gȩstości. W granicy

L →∞ P →∞ L/P → const gȩstość ta da̧ży do zera podobnie jak w modelu On-

sager.

4. Polimer w polu nematycznym i teoria samouzgodnionego pola

Ponieważ nie jesteśmy w stanie policzyć sumy stanów dla polimerów tworza̧cych

fazȩ nematycza̧ czȩsto stosuje siȩ podej́scie pola średniego w którym rozpatruje siȩ

pojedyńczy polimer w orientuja̧cym polu zewnȩtrznym U(u) (dla niskocza̧steczko-

wych ciek lych kryszta lów jest to podej́scie typu Maiera-Saupe). Pole to dzia la na

mer o orientacji u i stara siȩ go skierować wzd luż direktora n. W teorii wykorzystuje

siȩ model Kratky-Poroda w wersji cia̧g lej. Energia takiego  lańcucha jest równa

H =
1
2
PkBT

∫ N

0

ds

(∣∣∣∣du(s)
ds

∣∣∣∣2 + U(u(s))

)
(6.19)

a konfiguracja określona przez wszystkie u jest dana przez prawdopodobieństwo jej

wysta̧pienia:

W [u] =
1
Z

exp(−H/kBT ) (6.20)

Najczȩściej postać efektywnego nematycznego potencja lu wygla̧da nastȩpuja̧co:

U(u) =
v2

kBT
Q

(
3
2
u2

z −
1
2

)
(6.21)

gdzie Q jest nematycznym parameterm uporza̧dkowania a uz z-towa̧ sk ladowa̧ u

(zak ladamy że direktor jest skierowany w kierunku osi z). Funkcjȩ rozk ladu dla

takiego uk ladu możemy otrzymać z nastȩpuja̧cego równania:(
∆uN

− ∂

∂L
− U(u)

)
Z(u0, 0; uN , N) = δ(N)δ(u0 − uN ) (6.22)

Orientacyjna funkcja rozk ladu jest zdefiniowana równaniami (6.14-16) a nematyczny

parametr porza̧dku

Q =
∫

duf(u)P2(un) (6.23)
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gdzie n jest direktorem skierowanym wzd luż osi z. Równania (6.14-16) i (6.22-

23) tworza̧ zamkniȩty uk lad równań. Przybliżenie, którego dokonujemy polega na

zasta̧pieniu oddzia lywań dwucia lowych pomiȩdzy cza̧steczkami przez efektywny po-

tencja l jednocia lowy U . Teoria ta jest dok ladnie w tym samym duchu co teoria

Weissa dla przej́scia fazowego paramagnetyk-ferromagnetyk i dlatego nazywa siȩ

teoria̧ pola średniego. Za jej pomoca̧ można badać konformacje  lańcucha w fazie

nematycznej oraz przej́scie fazowe faza nematyczna - faza izotropowa. Jedynym

parametrem fenomenologicznym jest parametr oddzia lywania v2. Model za lamuje

siȩ jeśli fluktuacje nematycznego parametru uporza̧dkowania staja̧ siȩ porównywalne

z samym parametrem uporza̧dkowania.

5. Teoria Landaua-Ginzburga

Ostatnim modelem z klasy modeli matematycznych ciek lokrystalicznych po-

limerów jest teoria Landau’a-Ginzburga (LG) bazuja̧ca na przedstawieniu energii

swobodnej jako funkcjona lu parametrów uporza̧dkowania. Teoriȩ tȩ przedstaw-

imy w postaci możliwie najogólniejszej nie wdaja̧c siȩ w szczegó ly konkretnych

rachunków. Teoria ta nie jest ograniczona w zastosowaniach do uk ladu polimerów.

Stosuje siȩ ja̧ w ogólności do badania przej́sć fazowych. Tak wiȩc możemy ja̧

stosować i do dwublokowych kopolimerów i do sztywnych polimerów i do uk ladu sur-

faktantów. W uk ladach polimerów interesuja̧ce nas zjawiska zachodza̧ na skali dużo

wiȩkszej niż skala mikroskopowa i dlatego teoria Landaua-Ginzburga jest odpowied-

nia do badania tych uk ladów.

W teorii LG definiuje siȩ warunkowa̧ funkcjȩ rozk ladu, Z[Pi], bȩda̧ca̧ funk-

cjona lem parametrów uporza̧dkowania Pi(r), których wartość w ogólności zależy

od po lożenia w przestrzeni. Jest to funkcja rozk ladu taka, że mikroskopowe op-

eratory parametrów uporza̧dkowania P̂i(r) (patrz n.p. równanie (5.8) i operator

Q̂(r)) przyjmuja̧ określona̧ wartość w przestrzeni zadana̧ przez pole parametrów
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uporza̧dkowania Pi(r) i.e.

Z[Pi] =

〈∏
i

δ
(
P̂i − Pi

)〉
, (6.24)

gdzie średnia jest zgodnie z rozk ladem kanonicznym:

〈
· · ·
〉

=
1
Z0

M∏
γ=1

∫
Drγ · · ·W [rγ ] exp(−H/kBT ) (6.25)

Z0 jest kanoniczna̧ funkcja̧ rozk ladu, M jest ilościa̧ cza̧steczek w uk ladzie, W opisuje

architekturȩ  lańcucha (czyli u lożenie merów w polimerze) a H oddzia lywania miȩdzy

merami. To rozdzielenie mikroskopowego hamiltonianu na dwie czȩści, H i W ,

ma swoje uzasadnienie w fakcie, że architektura  lańcucha wynika z silnych wia̧zań

kowalencyjnych a oddzia lywania miȩdzy merami ze s labych oddzia lywań van der

Waalsa. W tym wzorze Drγ jest miara̧ i oznacza ca lkowanie po wszystkich merach

w polimerze o indeksie γ. Energia swobodna Landaua-Ginzburga (LG) Ω[Pi] jest

dana przez nastȩpuja̧ce równanie:

Ω[Pi] = −kBT ln Z[Pi]. (6.26)

Zarówno warunkowa funkcja rozk ladu jak i energia LG sa̧ wiȩc funkcjona lami pól

parametrów uporza̧dkowania Pi. Kanoniczna funkcja rozk ladu jest dana jako suma

po wszystkich realizacjach pól parametru uporza̧dkowania Pi:

Z0 =
∏

i

∫
DPiZ[Pi]. (6.27)

Standardowo minimalizujemy funkcjona l Ω wzglȩdem Pi co odpowiada przy-

bliżeniu punktu siod lowego przy obliczniu ca lki (6.27). Dodatkowo można uw-

zglȩdnić wk lad do ca lki pochodza̧cy od innych konfiguracji w uk ladzie ( nie tylko

najbardziej prawdopodobnej). Uwzglȩdnianie innych konfiguracji wia̧że siȩ z zas-

tosowaniem metod grupy renormalizacji do liczenia tego typu ca lek. Dla polimerów
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kluczowa̧ sprawa̧ jest obliczenie Ω w oparciu o wybrany model polimeru, w którym

ustalimy H i W . Poniżej pokażemy przyk lady takich funkcji dla różnych uk ladów

polimerów.

Rozpocznijmy od najprostszego uk ladu w którym kolejne mery, o d lugości l,

sa̧ powia̧zane ze soba̧ w sposób giȩtki t.j. bez żadnego ograniczenia na ka̧ty miȩdzy

nimi. Wtedy:

W [r] =
N∏

i=1

δ(|ui| − l)
4πl2

(6.28)

gdzie W jest funkcja̧ unormowana̧:∫
DrW [r] = 1, (6.29)

Miara jesta dana przez

Dr =
1
V

dr0dr1 · · · drN . (6.30)

Wektor ui = ri − ri−1 określa orientacjȩ kolejnego meru w przestrzeni a ri określa

jego po lożenie. Dla sztywnego polimeru w którym nie tylko mery maja̧ tȩ sama̧

d lugość, ale również orientacjȩ dostajemy w najprostszym przybliżeniu:

W [r] =
δ(|u1| − l)

4πl2

N∏
j=2

δ(uj − uj−1). (6.31)

Wreszcie dla kopolimeru sk ladaja̧cego siȩ n.p. z NA merów po la̧czonych w sposób

giȩtki i NB merów po la̧czonych na sztywno:

W [r] =
NA∏
i=1

δ(|ui| − l)
4πl2

NA+NB∏
j=NA+1

δ(uj − uj−1) (6.32)

Dla polimerów czȩściowo sztywnych możemy użyć W w takiej postaci jak w modelu

Kratky-Poroda.

Po zdefiniowaniu architektury  lańcucha definiujemy potencja l oddzia lywania

miȩdzy merami. Aby zrozumieć najprostszy model takich oddzia lywań musimy
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rozważyć skale d lugości w uk ladach polimerów. Zacznijmy od polimerów ca lkowicie

giȩtkich. Mamy trzy skale d lugości: d lugość mikroskopowa l, promień bezw ladności

polimeru
√

Nl oraz ca lkowita̧ d lugość polimeru Nl. Oddzia lywanie miȩdzy merami

zachodzi na skali mikroskopowej, a typowe zjawiska na skali promienia bezw ladności

polimeru. W granicy d lugich polimerów ta druga skala może być rzȩdy wielkości

wiȩksza niż skala mikroskopowa. Oznacza to że specyficzna zależność potencja lu

oddzia lywania nie powinna odgrywać dużej roli i że można ja̧ pomina̧ć. Tak wiȩc

na tej skali potencja l oddzia lywania jest krótkozasiȩgowy i przybliżany przez funkcjȩ

zaproponowana̧ przez Fixmana i Edwardsa:

wij(ri, rj) = wδ(ri − rj), (6.33)

gdzie δ jest funkcja̧ Diraca a w jest efektywnym oddzia lywaniem miȩdzy merami.

Parametr ten jest dany przez ca lkȩ po ca lej objȩtości uk ladu z bezpośredniej funkcji

korelacji. W przybliżeniu niskogȩstościowym bezpośrednia funkcja korelacji jest

równa funkcji Mayera (równanie (6.1)). Użycie funkcji delta znacznie upraszcza

zależność potencja lu od zmiennych przestrzennych i podkreśla fakt, że na skali

promienia bezw ladności polimeru potencja l ten ma bardzo krótki zasiȩg.

Jeśli badamy ciek le kryszta ly to jak wiemy potencja l oddzia lywania w ogólności

zależy od orientacji a nie tylko od po lożeń cza̧steczek. W najprostszym przybliżeniu

mamy

vij(ri, ui, rj , uj) = vδ(ri − rj)P2

(
uiuj

|ui||uj |

)
(6.34)

gdzie P2 jest drugim wielomianem Legendre’a. W ogólności Hamiltonian H jest

suma̧ vij + wij po wszystkich parach merów w uk ladzie. Należy pamiȩtać, że w i v

nie sa̧ ca lkowicie niezależne gdyż wynikaja̧ z tej samej funkcji Mayera.

Ostatnim elementem w modelu jest definicja operatorów, które sa̧ istotne dla

badanego zagadnienia. Dla przejrzystości rozważmy jeden szczególny przypadek
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dwublokowego kopolimeru sk ladaja̧cego siȩ z czȩści giȩtkiej i czȩści sztywnej dla

którego W jest dane przez równanie (6.32). Mery giȩtkie oznaczamy litera̧ A a

sztywne litera̧ B. Interesuja̧ce nas operatory maja̧ nastȩpuja̧ca̧ postać:

φ̂
(M)
A (r) =

1
ρ0

M∑
γ=1

NA∑
i=1

δ(r− rγ
i ); (6.35)

φ̂
(M)
B (r) =

1
ρ0

M∑
γ=1

NA+NB∑
j=NA+1

δ(r− rγ
j ); (6.36)

Q̂
(A)
αβ (r) =

1
ρ0

M∑
γ=1

NA∑
i=1

δ(r− rγ
i )
(

3
2

(uγ
i )α · (uγ

i )β

|uγ
i |2

− δαβ

2

)
; (6.37)

Q̂
(B)
αβ (r) =

1
ρ0

M∑
γ=1

NA+NB∑
i=NA+1

δ(r− rγ
i )
(

3
2

(uγ
i )α · (uγ

i )β

|uγ
i |2

− δαβ

2

)
. (6.38)

Dwa operatory φ̂
(M)
A (r) i φ̂

(M)
B (r) określaja̧ liczbowe koncentracje merów A i B

w punkcie r. a dwa tensory Q̂
(A)
αβ (r) i Q̂

(B)
αβ (r) (α, β = 1, 2, 3), opisuja̧ porza̧dek

nematyczny w punkcie r dla merów A i B odpowiednio. Tensory te zosta ly już

omówione wcześniej. ρ0 jest średnia̧ gȩstościa̧ merów w uk ladzie a M ilościa̧ poli-

merów. Dla takiego uk ladu możemy zapisać Hamiltonian nastȩpuja̧co

H = HI + HN

gdzie

ρ0HI =
M∑

γ1,γ2=1

(1
2
wAA

NA∑
i,j=1

δ(rγ1
i − rγ2

j ) +
1
2
wBB

NA+NB∑
i,j=NA+1

δ(rγ1
i − rγ2

j )

+wAB

NA∑
i=1

NA+NB∑
j=NA+1

δ(rγ1
i − rγ2

j )
) (6.39)
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oraz

ρ0HN = −
M∑

γ1,γ2=1

(1
2
vAA

NA∑
i,j=1

δ(rγ1
i − rγ2

j )P2

(
uγ1

i uγ2
j

|uγ1
i ||u

γ2
j |

)

+
1
2
vBB

NA+NB∑
i,j=NA+1

δ(rγ1
i − rγ2

j )P2

(
uγ1

i uγ2
j

|uγ1
i ||u

γ2
j |

)

+ vAB

NA∑
i=1

NA+NB∑
j=NA+1

δ(rγ1
i − rγ2

j )P2

(
uγ1

i uγ2
j

|uγ1
i ||u

γ2
j |

))
.

(6.40)

Korzystaja̧c z operatorów gȩstości możemy przepisać Hamiltonian w nastȩpu-

ja̧cej postaci:

H = ρ0

∫
dr
(1

2
wAA(φ̂(M)

A )2(r) +
1
2
wBB(φ̂(M)

B )2(r) + wABφ̂
(M)
A (r)φ̂(M)

B (r)

−1
3
vAAQ̂

(A)
αβ (r)Q̂(A)

βα (r)− 1
3
vBBQ̂

(B)
αβ (r)Q̂(B)

βα (r)− 2
3
vABQ̂

(A)
αβ (r)Q̂(B)

βα (r)
)
,

(6.41)

gdzie sumujemy po powtarzaja̧cych siȩ indeksach. W ten sposób wyrazilísmy Hamil-

tonian poprzez operatory parametrów porza̧dku. Nie ma ogólnej metody na wybór

w laściwych operatorów. Wszystko zależy od symetrii uk ladu, typu faz ciek lo-

krystalicznych które badamy oraz mikroskopowych oddzia lywań. Tego typu mod-

ele zastosowano z powodzeniem do giȩtkich uk ladów dwublokowych kopolimerów,

sztywno-giȩtkich dwublokowych kopolimerów, mieszanin homopolimerów (sztyw-

nych i giȩtkich), mieszanin kopolimerów i homopolimerów. N.p. dla nieskończenie

d lugich sztywnych polimerów w roztworze dostajemy z modelu Landaua-Ginzburga

takie samo skalowanie dla gȩstości przej́scia do fazy nematycznej z fazy izotropowej

jak w modelu Onsagera. Jest to ważny wynik gdyż różne modele nie moga̧ być

sprzeczne ze ścis la̧ teoria̧ Onsagera w granicy ma lych gȩstości sztywnych i d lugich

polimerów.

Oprócz modeli które zosta ly tu omówione jest jeszcze model sieciowy Flo-

rego dla sztywnych polimerów. Model ten można znaleźć w wielu podrȩcznikach
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poświȩconych polimerowym ciek lym kryszta lom i z tego wzglȩdu nie omówilísmy

go tutaj. Innym powodem jest to, że do opisu nematycznego uporza̧dkowania jest

to bardzo zgrubny model gdyż poprzez swoja̧ siatkowa̧ naturȩ znacznie ogranicza

swobodȩ rotacyjna̧ cza̧steczek.

VII Elastyczność w uk ladach polimerów

Jedna̧ z charakterystycznych cech nematycznych ciek lych kryszta lów jest ich

elastyczność. Nematyki n.p. przenosza̧ moment si ly poprzez pole direktora n(r).

Jest to podstawa̧ dzia lania wyświetlacza ciek lokrystalicznego (rys.1). Deformacje

pole n zwia̧zane sa̧ z nastȩpuja̧ca̧ energia̧ deformacji zwana̧ energia̧ Francka:

Fd =
∫

drfd (7.1)

gdzie gȩstość energii (energia na jednostkȩ objȩstości) jest dana przez

fd =
1
2
(
K1(∇n)2 + K2(n∇× n)2 + K3(n×∇× n)2

)
(7.2)

Na rysunku pokazano schematycznie trzy typy deformacji opisywane przez powyższe

równanie. Pierwszy cz lon opisuje rozp lyw (splay), drugi skrȩcenia (twist) a trzeci

wygiȩcie (bend) (rys.32). Postać energii deformacji jest jednakowo s luszna dla

wszystkich ciek lych kryszta lów niezależnie od ich masy cza̧steczkowej, ponieważ

wynika tylko z ogólnych zasad symetrii uk ladu. Różnice miȩdzy uk ladami sa̧ zwia̧za-

ne z wartościami materia lowymi sta lych elastyczności K1, K2, K3. Typowe wartości

dla niskocza̧steczkowego ciek lego kryszta lu n.p. dla PAA (p-azoksyanizol) sa̧ nas-

tȩpuja̧ce:

K1 = 0.7× 10−6dyn

K2 = 0.43× 10−6dyn

K3 = 1.7× 10−6dyn
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W uk ladzie polimerów sta le elastyczności zależa̧ od wielkości polimeru n.p. w mod-

elu Onsagera, czyli dla dużych rozciȩczeń roztworu:

K3/K2 ∼ (L/D)2

K3/K1 ∼ (L/D)2

Sta la K1 i K2 sa̧ porównywalne i n.p. w modelu Onsager w przej́sciu fazowym

K1/K2 = 3. A.Poniewierski i J.Stecki podali ścis ly wzór na sta le elastyczności

wynikaja̧cy z mikroskopowego modelu ciek lych kryszta lów i zastosowali go do mod-

elu Onsagera.

Problem policzenia sta lych elastyczności polimerowych ciek lych kryszta lów z

modeli czysto mikroskopowych jest dość trudny i dlatego wiȩkszość podej́sć do

problemu bazuje na modelach mezoskopowych. W ramach takiego modelu Selinger i

Bruinsma policzyli sta le elastyczności, dla polimerów czȩśiowo sztywnych o d lugości

persystencji równej P średnicy D i średniej odleg lości miȩdzy  lańcuchami w p lasz-

czyźnie prostopad lej do direktora równej a.

K3 ≈ kBTPa−2

K1 ≈ K2 ≈ kBTP 1/3(a−D)2/3a−2

Jeśli w uk ladzie mamy ma la̧ gȩstość  lańcuchów to

a ∼
√

PD

dla a � D sta̧d

K3/K1 ≈ K3/K2 ≈ (P/D)1/3

czyli zupe lnie inaczej niż dla sztywnych polimerów. Warto zwrócić uwagȩ na to że

dla polimerów ciek lokrystalicznych w bocznym  lańcuchu o krótkich grupach szty-

wnych sta le elastyczności powinny być podobne jak dla uk ladów niskocza̧steczko-

wych ciek lych kryszta lów.
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W fazie smektycznej elastyczna energia jest zwia̧zana z wyginaniem warstw

smektycznych oraz z ich kompresja̧. Sta la elastyczności na wyginanie warstw jest

odpowiednikiem sta lej na rozp lyw (splay) w nematykach i powinna mieć podobna̧

wartość. Zmienna̧ która opisuje deformacje smektyka jest amplituda u(r) która

opisuje wychylenie warstw z pozycji równowagi. Energia elastyczna ma nastȩpuja̧ca̧

postać:

Fsm =
∫

drfsm

gdzie gȩstość energii elastycznej jest dana przez

fsm =
1
2

(
B

(
∂u

∂z

)2

+ K1 (∆u(r))2
)

(7.3)

gdzie B jest sta la̧ elastyczności na ściskanie a K1 na wyginanie warstw, ∆ =

∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 jest operatorem Laplace’a. Dla typowych ciek lych kryszta lów

K/B ≈ d2 gdzie d jest okresem smektycznym. W smektykach utworzonych z

 lańcuchów ciek lokrystalicznych w g lównym  lańcuchu B ma podobna̧ wartość jak

dla niskocza̧steczkowego ciek lego kryszta lu zaś K1 skaluje siȩ z d lugościa̧  lańcucha

g lównego.

Wreszcie faza heksagonalna zawiera dwa wk lady do energii elastycznej: ne-

matyczny, zwia̧zany w wyginaniem  lańcuchów oraz elastyczny zwia̧zany z faktem,

że faza heksagonalna tworzy dwuwymiarowy kryszta l i przesuniȩcie  lańcucha wia̧że

siȩ z deformacja̧ próbki. Dok ladny opis można znaleźć w pracy Selingera i Bruinsmy.

VIII Konformacja  lańcucha z rozpraszania neutronów

O tym jak dany  lańcuch uk lada siȩ w przestrzeni oraz jak dobrze jest upo-

rza̧dkowany dowiadujemy siȩ ba̧dź z rozpraszania neutronów lub z badań NMR-u.

Ze wzglȩdu na  latwość z jaka̧ zachodzi separacja faz w polimerach otrzymanie do-

brego kontrastu dla d lugich polimerów tak aby można by lo otrzymać silny sygna l
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przy rozpraszaniu jest bardzo trudne przy rozpraszaniu świat la lub promieni Rent-

gena. W obu tych przypadkach należa loby zmienić atomy tak aby mieć kontrast

elektronowy. Ale to przy d lugich polimerach prowadzi do separacji faz w wysokich

temperaturach miȩdzy polimerami z lożonymi z różnych atomów. Znacznie mniejsze

szanse na separacjȩ daje podstawienie izotopowe t.j. zamiana w ja̧drach atomów

protonu na deuter. Daje to również najwiȩkszy kontrast. Warto jednak pamiȩtać,że

nawet w deuterowanej próbce może nasta̧pić separacja faz ze wzglȩdu na różnicȩ

w oddzia lywaniach miȩdzy atomami deuterowanymi i protonowanymi jeśli d lugość

polimeru jest odpowiednio duża. Niemniej, te różnice sa̧ nieporównywalnie mniejsze

niż te wynikaja̧ce ze zmian pow lok elektronowych wymaganych przy rozpraszaniu

świat la lub promieni Rentgena. Za lóżmy że koncentracja zdeuterowanych monome-

rów wynosi φ. Wtedy intensywność promieniowania rozproszonego wynosi:

I(q) = (bH − bD)2
(
φMS1(q) + φ2M2S2(q)

)
(8.1)

gdzie q = 4π/λ sin(θ/2), θ jest ka̧tem jaki tworzy wia̧zka promieniowania rozpros-

zonego z wia̧zka̧ promieniowania padaja̧cego, bH , bD sa̧ d lugościami rozpraszania

dla protonu i deuteru odpowienio. Ilość polimerów w uk ladzie wynosi M a

S1(q) =
∑
ij

〈
exp

(
rα

i − rα
j

)〉
(8.2)

jest transformata̧ funkcji korelacji dla monomerów w  lańcuchu α (sumowanie prze-

biega po wszystkich monomerach w jednym  lańcuchu).Zaś

S2(q) =
1

M2

∑
ij

∑
α,β 6=α

〈
exp

(
rα

i − rβ
j

)〉
(8.3)

jest transformata̧ Fouriera dwupunktowej funkcji korelacji dla monomerów należa̧-

cych do różnych  lańcuchów. Interesuja̧cy nas zakres wektorów falowych q jest dużo

mniejszy niż 1/l t.j. ql < 1. Dla takiego zakresu wektorów falowych i przy za lożeniu
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nieścísliwości mamy S1 = −MS2 i dziȩki temu nasze wyrażenie na I(q) upraszcza

siȩ do nastȩpuja̧cej postaci:

I(q) = (bD − bH)2φ(1− φ)S1(q) (8.4)

Z S1(q) możemy wycia̧gna̧ć informacjȩ na temat konformacji  lańcucha. Jeśli  lań-

cuchy deuterowane i protonowane maja̧ różna̧ d lugość to trzeba zastosować teoriȩ

RPA de Gennesa. Należy również wzia̧ć pod uwagȩ przy fitowaniu danych polidys-

persyjność uk ladów polimerowych. Szczegó lowy opis można znaleźć w pracy Cot-

ton i Hardouin. Dane dotycza̧ce konformacji  lańcucha sa̧ zawarte w transformacie

Fouriera funkcji S1(q). Ponieważ nie daje siȩ odwrócić funkcjȩ S1(q), otrzymanej

z danych doświadczalnych, i otrzymać jej postać w przestrzeni rzeczywistej (prob-

lem fazy) wiȩc stosuje metodȩ dopasowania. Zak lada siȩ jaka̧ś teoretyczna̧ postać i

sprawdza siȩ czy zgadza siȩ ona z danymi doświadczalnymi. Przy czym dla polimeru

z lożonego z N monomerów modeluje siȩ unormowany czynnik struktury:

A(q) = S1(q)/N2 (8.5)

A oto kilka przyk ladów A(q) w fazie izotropowej. Dla sztywnego nieskończenie

cienkiego prȩta o d lugości L mamy:

A(q) =
1
X

∫ X/2

0

sin u

u
du− sin2 X

X2
(8.6)

gdzie X = qR/2 a R2 = L2/12. Dla polimeru czȩściowo sztywnego o d lugości

persystencji P asymptotyczna postać A(q) (dla qP � 1) jest nastȩpuja̧ca:

A(q) =
π

qL
+

2
3q2PL

(8.6)

Przy czym przy obliczniu tych funkcji wykorzystuje siȩ liczenie średnich z odpowied-

nim rozk ladem monomerów w polimerze. Rozk lady takie by ly omówione przy okazji

modeli matematycznych.
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W fazie nematycznej jeśli zorientujemy próbkȩ (n.p. stosuja̧c pole magnetyczne

H to wówczas konformacja  lańcucha staje siȩ silnie anizotropowa n.p. dla poliestrów

czy polieterów. W szczególności rozmiar  lańcucha w kierunku równoleg lym do di-

rektora (a tym samym do pola magnetycznego) jest dużo wiȩkszy niż w kierunku

prostopad lym. Z postaci I(q) możemy otrzymać te rozmiary, ponieważ dla qR < 1

można rozwina̧ć S1(q) w q otrzymuja̧c w wyniku

I(q) ≈ I(0)(1− q2R2) (8.7)

Jeśli rozpraszamy neutrony a wektor q jest rónoleg ly do pola H to dostaniemy z

równania (8.7) rozmiar liniowy polimeru w tym kierunku RII, jeśli zaś jest pros-

topad ly do kierunku H to dostaniemy R⊥ (rys.33). Interesuja̧ce jest to, że w

uk ladzie  lańcuchy tworza̧ typ defektu zwany agrafka̧ (”hairpin”) zwia̧zany ze zmiana̧

orientacji  lańcucha na dość krótkim odcinku.  Lańcuch czȩściowo wycia̧ga siȩ w

kierunku direktora ale istnieje tendencja do zwijania siȩ  lańcuchów (ze wzglȩdów en-

tropowych). Te dwie przeciwstawne tendencje prowadza̧ do pojawienia siȩ agrafek

(rys.34). Znaja̧c ca lkowita̧ d lugość polimeru L oraz RII możemy oszacować ilość

agrafek,m, m+1 = L/RII. Typowe wielkości n.p. dla poliestrów: RII = 200−300Å,

R⊥ = 8 − 18Å a na  lańcuch przypada średnio 1 lub 2 agrafki. Szczegó lowych

inforamcji na temat konformacji  lańcuchów w nematykach oraz w fazach smekty-

cznych można znaleźć w pracy Cotton, Hardouin.

Tematyka ciek lokrystalicznych polimerów jest na tyle obszerna,że można by jej

śmia lo poświȩcić odrȩbny podrȩcznik. Z tego też wzglȩdu z konieczności musia lem

dokonać g lȩbokiej selekcji materia lu do tego rozdzia lu. Myślȩ jednak, że podana

bibliografia pozwoli czytelnikowi uzupe lnić skrócony materia l zawarty w tej czȩści

podrȩcznika Fizyka polimerów.
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X Podpisy do rysunków

rys.1 Typowa celka w wyświetlaczu ciek lokrystalicznym. Powierzchnie sa̧ takie aby

wymusić skrȩcona̧ konfiguracjȩ ciek lego kryszta lu przy braku pola zewnȩtrzne-

go. Świat lo padaja̧c z góry przechodzi przez analizator i polaryzator, odbija siȩ

na dole i wraca ta̧ sama̧ droga̧. Skrȩcona struktura ciek lego kryszta lu wymusza

skrȩcenie kierunku drgań wektora pola elektycznego świat la. W polu elek-

trycznym cza̧steczki ustawiaja̧ siȩ prostopadle do kierunku drgań pola i świat lo

jest wygaszane przez analizator.

rys.2 Fazy tworzone w uk ladzie wyd lużonych cza̧steczek ciek lokrystalicznych. Od

góry: faza izotropowa obok faza nematyczna z cza̧steczkami u lożonymi wzd luż

kierunku zwanego direktorem. Poniżej fazy izotropowej pokazano strukturȩ

smektyczna̧ (warstwowa̧ – bez uporza̧dkowania w warstwie) a obok strukturȩ

krystaliczna̧ z uporza̧dkowaniem heksagonalnym w warstwach (Odnośnik [1]).

rys.3 Schematyczny obrazek ferroelektrycznego ciek lego kryszta lu (smektyk C∗).

Cza̧steczki sa̧ pochylone w stosunku do normalnej do warstw smektycznych.

Wektor polaryzacji (PS) tworzy wstȩgȩ o okresie kilkuset nanometrów. Cza̧s-

teczki takie maja̧ centrum chiralne blisko grupy chemicznej scharakteryzowanej

przez niezerowy moment dipolowy (odnośnik[2]).

rys.4 Faza cholesteryczna z charakterystyczna̧ struktura̧ wstȩgowa̧ widziana z góry i z

boku. Lokalnie przypomina nematyk ale direktor (n) zmienia siȩ w przestrzeni

tworza̧c wstȩgȩ o okresie π/q0 rzȩdu kilkuset nanometrów.

rys.5 Faza kolumnowa. Cza̧steczki uk ladaja̧ siȩ w kolumny, które tworza̧ sieć hek-

sagonalna̧ (inna nazwa - faza heksagonalna). Nie ma porza̧dku translacyjnego

wzd luż kolumn.

rys.6 Typowa cza̧steczka myd la: obraz schematyczny i wzór chemiczny. Cza̧steczka

sk lada siȩ z polarnej, hydrofilowej (wodolubnej) g lówki i wȩglowodorowego
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ogonka.

rys.7 Przekrój poprzeczny przez fazȩ lamelarna̧ utworzona̧ przez lipidy w roztworze

wodnym. Widać charakterystyczna̧ strukturȩ warstwowa̧ w której hydrofilowe

g lówki ekranuja̧ wȩglowodorowe ogonki od wody znajduja̧cej siȩ miȩdzy warst-

wami.

rys.8 Faza heksagonalna utworzona w roztworze wodnym lipidów (myde l). Cza̧stecz-

ki uk ladaja̧ siȩ na powierzchni cylindrów g lówkami na zewna̧trz a ogonkami do

środka. W ten sposób ogonki sa̧ izolowane od rozpuszczalnika wodnego (od-

nośnik [3]).

rys.9 Komórka elementarna fazy kubicznej dwucia̧g lej. Na rysunku zaznaczono po-

wierzchniȩ utworzona̧ przez cza̧steczki z rysunku 6. Rozpuszczalnik (woda) jest

po obu stronach powierzchni. Cza̧steczki tworza̧ dwuwarstwȩ wewna̧trz której

sa̧ ogonki a na zewna̧trz g lówki. Poniżej widać osiem komórek elementarnych

z lożonych razem. Struktura ta jest też nazywana struktura̧ P.

rys.10 Komórka elementarna fazy żyroidalnej, najczȩściej tworzonej (obok fazy lame-

larnej i heksagonalnej) w roztworach wodnych lipidów i surfaktantów (myde l,

detergentów). Nazywana jest też struktura̧ G.

rys.11 Struktura o symetrii diamentowej nazywana struktura̧ D.

rys.12 Struktura I-WP.

rys.13 Faza żyroidalna tworzona w uk ladzie dwublokowych kopolimerów AB. Na ry-

sunku widać komórkȩ elementarna̧ z dwoma powierzchniami (każda jest iden-

tyczna jak powierzchnia na rysunku 10) widziana̧ wzd luż diagonali komórki.

Powierzchnie te rozdzielaja̧ obszary bogate w homopolimer A od obszarów bo-

gatych w homopolimer B.

rys.14 Sferocylinder: cylinder zakończony pó lkulami.

rys.15 Diagram fazowy dla uk ladu sferocylindrów. ρ∗ (gȩstość sferocylindrów) jest
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podana w jednostkach maksymalnego upakowania w uk ladzie ρcp = 2/(
√

2 +

(L/D)
√

3). D jest średnica̧ cylindra a L d lugościa̧. Na rysunku zaznaczono

obszary stabilności faz: izotropowej (I), nematycznej (N), smektycznej (SmA)

oraz dwóch faz krystalicznych (AAA i ABC). Obszary zakreskowane oznaczaja̧

obszary wspó listnienia a punkty wyniki symulacji komputerowych (odnośnik

[1]).

rys.16 Teoretyczny diagram fazowy dla wirusa mozaiki tytoniowej w roztworze wod-

nym z dodatkiem soli o koncentracji ns podanej w milimolach na litr. oraz

w funkcji gȩstości wirusa mnożonej przez d lugość wirusa lTMV = 300nm do

potȩgi trzeciej. (odnośnik [4]). Czarne i bia le kó leczka oznaczaja̧ wyniki dwóch

różnych eksperymentów i pokazuja̧ granicȩ fazy izotropowej i nematycznej.

Kó leczka z punktem w środku oznaczaja̧ wyniki symulacji komputerowych a

kwadraty i gwiazdki wyniki eksperymentów dla przej́scia fazowego nematyk-

smektyk. Warto podkreślić, że uk lady eksperymentalne sa̧ z regu ly polidysper-

syjne a to bardzo zmienia diagram fazowy (odnośnik [5]).

rys.17 Teoretyczny diagram fazowy dla uk ladu czȩściowo sztywnych polimerów z za-

znaczona̧ faza̧ nematyczna̧ (N), izotropowa̧ (I) i kolumnowa̧(C). Faza smekty-

czna nie by la badana w uk ladzie i do tej pory nie jest znany wp lyw sztywności

 lańcucha na tworzenie tej fazy. P jest d lugościa̧ persystencji (sztywności)

a L jest ca lkowita̧ d lugościa̧ polimeru a D jego średnica̧. v jest u lamkiem

objȩtościowym (odnośnik [6]).

rys.18 Teoretyczny diagram fazowy dla uk ladu dwublokowych kopolimerów AB. Na

osi pionowej mamy parametr Flory Hugginsa, χ, pomnożony przez ca lkowita̧

ilość merów w kopolimerze a na osi poziomej u lamek merów typu A. H oznacza

fazȩ heksagonalna̧, L lamelarna̧, DIS fazȩ izotropowa̧. CPS (sieć fcc) oraz

QIm3̄m (sieć bcc) sa̧ to fazy utworzone z u lożenia kuleczek homopolimeru A w
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matrycy homopolimeru B dla f < 0.) lub B w A dla f > 0.5. Podwójna faza

żyroidalna oznaczona zosta la jako QIa3̄d (odnośnik [9]) (rys.13).

rys.19 Typowy diagram fazowy dla mieszaniny wody i surfaktantu (C12TAC) w funk-

cji temperatury i u lamka wagowego surfaktantu. G oznacza fazȩ żyroidalna̧, H

heksagonalna̧, L lamelarna̧, S cia lo sta le a C fazȩ z periodycznym upakowaniem

sferycznych miceli. (odnośnik [10])

rys.20 Cztery diagramy fazowe otrzymane w symulacjach komputerowych (odnośnik

[11]) dla mieszaniny wody i surfaktantu. HiTj oznacza cza̧steczkȩ której po-

larna g lówka sk lada siȩ z ”i” segmentów a ogonek z ”j” segmentów. 1/w jest pa-

rameterem w uk ladzie maja̧cym interpretacjȩ temperatury. a CA jest u lamkiem

objȩtościowym surfaktantu.

rys.21 Cza̧steczka której czȩść sztywna (pokazany pierścień) jest za krótka aby uk lad

takich cza̧steczek utworzy l ciek ly kryszta l (odnośnik [12]).

rys.22 Typowa cza̧steczka ciek lego kryszta lu z dwoma pierścieniami fenylowymi.

Czȩść sztywna plus giȩtkie  lańcuchy stabilizuja̧ fazy ciek lokrystaliczne

wzglȩdem fazy izotropowej i cia la sta lego (odnośnik [12]).

rys.23 Cza̧steczka z rys.21 z dodanymi wia̧zaniami podwójnymi. Tak usztywniona

cza̧steczka tworzy fazy ciek lokrystaliczne.

rys.24 Typowa p laska cza̧steczka ciek lego kryszta lu.

rys.25 Faza nematyczna utworzona z p laskich cza̧steczek (tzw uk lad dyskotyczny).

Kierunek uporza̧dkowania (direktor) zosta l zaznaczony strza lka̧.

rys.26 Cza̧steczka ciek lego kryszta lu podobna do tej z rys.22. Różnica polega na

dodaniu jednego atomu tlenu. Sekwencja przej́sć fazowych i faz jest ca lkowicie

różna w obu przypadkach (patrz tekst i odnośnik[12]).

rys.27 Przyk lady poliestrów aromatycznych. Obok podano molowy sk lad polimeru

z lożonego z dwóch lub wiȩcej zaznaczonych schematycznie czȩści oraz temper-
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atury (w ◦C) topnienia (odnośnik [13]).

rys.28 Różne typy polimerów ciek lokrystalicznych, z zaznaczonymi grupami sztywny-

mi i giȩtkimi rozdzielaczami lub  la̧cznikami. (odnośnik [13]).

rys.29 Typowa struktura klatkowa dla niepolarnej substancji rozpuszczonej w po-

larnym rozpuszczalniku n.p. w wodzie. Linie oznaczaja̧ kierunkowe wia̧zania

wodorowe miȩdzy cza̧steczkami wody (odnośnik [14]).

rys.30 Widok z góry objȩtości wykluczonej dla dwóch sferocylindrów o d lugości L

i średnicy D (patrz rys.14). Obszary 1,2,3,4 sa̧ to wycinki kuli. Obszary

I,II,III,IV sa̧ to pó lwalce a obszar O (patrz rys.31) jest to graniastos lup pros-

toka̧tny o podstawie rombowej.

rys.31 Obszar 0 z rys.30. Dwa sferocylindry tworza̧ ka̧t θ12 miȩdzy soba̧.

rys.32 Trzy typy deformacji smektyków: a) rozp lyw (splay), b) skrȩcenie (twist) oraz

c) wygiȩcie (bend).

rys.33 Polimer w polu magnetycznym w fazie nematycznej. Pole magnetyczne wyz-

nacza kierunek direktora (odnośnik[38]).

rys.34 Dwie możliwe konformacje  lańcucha w fazie nematycznej. Przy bardzo nis-

kich temperaturach spodziewamy siȩ konfiguracji (a) bez defektu. Natomiast

blisko przej́scia do fazy izotropowej pojawiaja̧ siȩ agrafki (”hairpins”), patrz

konfiguracja (b). (odnośnik[38]).
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