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ای را در صنایع گوناگون پیداکرده
های اخیر ،االستومرهای بلورمایع کاربردهای گسترده
در سال
هایی
ست .در این مقاله ،سعی شده است که شرح مقدمه
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منظور انتخاب آن
پلیمرها به

رو ،پس از معرفی عمومی
های گوناگون آن انجام شود .ازاین
ی این نوع االستومرها ارائه شود و مروری بر جنبه
درباره

ی زنجیر است ،ساختار
دهنده
های سخت تشکیل
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ی مهم از پلیمرها در صنایع معرفی می
قرارگرفته است .در پایان نیز کاربرد این دسته
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و هم نظم یک بلور جامد را دارند.

معنی که هم حالت جاری شدن مایع
فاز بلورمایع را گاهی فروفاز به معنی

نامند .در بلورها،
فاز بینابینی نیز می
های منظم
ها در شبکه
ها یا مولکول
اتم

یابند؛ بدین ترتیب درمقیاس
آرایش می
میکروسکوپی ،بلورها نظم بسیاری دارند.

بسیار نامنظم هستند .ازآنجاکه نظم مکانی
ها
ها وجود ندارد ،مایع
دوربرد در مایع

در برابر تغییرشکل برشی ،مقاومتی از

تأثیر وزن یا
دهند و تحت
خود نشان نمی
راحتی جریان پیدا
هر نیروی دیگری ،به

هایی که شامل یک
کنند .تک مولکول
می

بلورمایع هستند ،معمو ً
عنوان مزوژن
ال به

()1

ها،
ی آرایش آن
شوند و نحوه
نامیده می
گیری انواع ساختارهای
پایه و اساس شکل

پلیمرهای بلورمایع است.

1. Mesogen
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طورکلی پلیمرهای بلورمایع به دو نوع ترموتروپیک( )1و
به

ها آزادی حرکت ندارند و
و برخالف نوع نماتیک ،زنجیره

های آلی سخت است و تغییر
در غیاب حالل بوده ،دارای مولکول

دو ُبعد دیگر نامنظم است) ،ستونی

ها را
توان آن
(می

های سطحی فعال( )3است و تغییر ساختار
حضور حالل و عامل

آورند،
هایی که بلورهای مایع ستونی را به وجود می
مولکول

شوند .پلیمر بلورمایع نوع ترموتروپیک،
لیوتروپیک( )2تقسیم می

که نوع لیوتروپیک در
ساختار آن وابسته به دماست؛ درحالی

آمده ،در یک ُبعد حالت بلوری داشته و در
دست
پلیمر به
()10

گیرند.
هایی تشبیه کرد که روی یکدیگر قرار می
به دیسک

آن عالوه بر دما ،به غلظت محلول ،نمک و الکل موجود در آن

معمو ً
شوند که
ال از یک هسته با ساختار حلقوی تشکیل می

 -پلیمرهای بلورمایع ترموتروپیک شامل نماتیک(( )4دارای

وجهی(.)12
ای()11وشش
 -وپلیمرهایبلورمایعلیوتروپیکشاملالیه

وابسته است .ساختارهای پلیمرهای بلورمایع عبارتنداز:

نظم این
های بی
برد بوده و تنها تفاوت آن با مایع
نظم کوتاه

سو هستند)،
ها در یک محور تقریباً هم
است که مولکول

ای هستند که در هرالیه یک
های چندالیه
 -کلستریک(( )5مولکول

ها در
ساختار نیماتیک وجود دارد و چرخش جهت مولکول

های کایرال
آورد که از ویژگی
هرالیه ساختار مارپیچی پدید می

سفت و مسطح بوده و شکل دیسک مانند دارد).

در شکل ( ،)1شماتیک انواع ساختارهای بلورمایع دیده

شود .این شکل از ماده درحالت مذاب یا محلول قابل
می
است .این مواد در پاسخ به حرارت ،نور و یا
یاب
دست
دهند [ .]3به بلورهای
پذیر نشان می
حالل ،تغییر شکل برگشت

()6

های ترموتروپیک
ها حرارت است ،بلورهامایع
مایعی که محرک آن

هایکایرال
عنصرهایکایرالدرساختارپلیمریااختالطترکیب

ی آن ،مایعی غیرشفاف
شود که درنتیجه
دمای ذوب ( )13()Tmمی

شود .این ساختار از راه واردکردن
های آن ناشی می
مولکول

ها ،سبب ذوب بلورها در
گویند .حرارت دادن این بلورمایع
می

آید)،
دست می
کوچک مولکول با یک پلیمر نماتیک به

دهی ،در دمایی معین ،تبدیل
ی حرارت
آید که با ادامه
دست می
به

شود .به این دمای ویژه ،دمای شفاف
 اسمکتیک(( )7از سرمایش پلیمرهای نماتیک ایجادشده و به مایع شفافی میمیشود که درنتیجهی آن ،مایعی غیرشفاف بهدست میآید که با ادامهی حرارتدهی ،در دمایی معین ،تبدیل به مایع شفافی
گویند [.]1
گونی ( )15()Tiمی
گیری( )8و نظم موضعی( )9دوربرد است شدن( )14یا دمای ناهم
دارای نظم جهت
میشود .به این دمای ویژه ،دمای شفاف شدن 51یا دمای ناهمگونی ( 59)Tiمیگویند [.]5

بلورمایع
شکل-1
شکل
پلیمرهایبلورمایع
انواعپلیمرهای
ساختارهایانواع
شماتیک ساختارهای
 -1شماتیک
5. Cholesteric
6. Chairal
بلورمایع
 -2االستومرهای
11. Lamellar
53
15. Isotropic
Temperature
االستومرهای
بلورمایع ()LCEs

2. Lyotropic
3. Surfactants
4. Nematic
8. Orientational Order
9. Positional Order
10. Columnar
13. Melting
Temperature
خطیClearing
Temperature
پیوندهای عرضی
چگالی
بلورمایع14.تشکیلشدهاند که دارای
یک پلیمر

1. Thermotropic
7. Smectic
12.
Hexagonalیل
است و بهدل

کم
از
پیوندهای عرضی،
بلورمایع...ویژگیهای منحصربهفرد است .این االستومرها ،دارای نظم جهتگیری شده ،بههمراه
 LCEدارای
االستومرهای
همینمروری بر
وجود -فنی:
علمی
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االستومرهایبلورمایع

االستومرهای بلورمایع ( )1()LCEsاز یک پلیمر خطی بلورمایع

اند که دارای چگالی پیوندهای عرضی کم است و
شده
تشکیل

های
دلیل وجود همین پیوندهای عرضی LCE ،دارای ویژگی
به
گیری
فرد است .این االستومرها ،دارای نظم جهت
منحصربه

های کشسان( )2هستند؛ بنابراین ترکیبی از
همراه ویژگی
شده ،به
پذیری االستومر را
گیری بلورهای مایع و رفتار برگشت
جهت

دارند .در  ،LCEدو موضوع سفتی زنجیره و رفتار آنتروپی
در رقابت با یکدیگر قرار دارند که بسته به کاربرد موردنظر،

طورکلی سه
کننده است [ .]2به
بزرگی سهم هریک ،تعیین

گیری
ها صادق است ،نظم جهت
ی این ماده
ای که درباره
نکته
نظم( ،)3شکل مولکولی حساس به
پذیر بی
در مواد انعطاف
است .این االستومرها
های توپولوژیکی
ها و محدودیت
محرک

گرد( )4جزو بلورمایع و حالت
ای بین نظم ناهمسان
دارای رابطه
فرد را
های منحصربه
ست که ویژگی
کشسانی شبکه پلیمری

پذیر ُبعدهای
ها ،مانند تغییرهای برگشت
در واکنش به محرک
دهد .انقباض سریع جسم،
بیش از  400درصد نشان می
ثانیه تصوری از این تغییر ُبعد است.
در طول چند میلی

های مهندسی مولکولی گوناگونی برای تطابق رفتار فازی
روش
شده
ها نیز انجام
با پاسخ االستومرهای بلورمایع به محرک

اند از :پاسخ
ها عبارت
هایی از پاسخ به محرک
است [ .]7مثال

به حرارت ،پاسخ به نور و پاسخ به حالل [ 2و  .]4داشتن

ی
های بلورمایع همراه باوجود شبکه
گیری مزوژن
نظم جهت
شود ساختار االستومرهای بلورمایع تا
پلیمری ،باعث می
دمای انتقال ناهمگونی پایدار باشند .در این دما که بلورمایع

ی بلورمایع همانند
شود ،شبکه
به فاز ایزوتروپ تبدیل می

کند و نیروی وارده سبب
یک الستیک معمولی رفتار می

شود .االستومرهای
تغییر شکل در ُبعدهای کل شبکه می

جهته ،از توانایی تغییر
صورت تک
یافته به
بلورمایع آرایش
شکل در پاسخ به حرارت برخوردارند .اگرچه امکان دارد
5. Aspect Ratio
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4. Anisotropic Order

های موجود در
دلیل ممانعت فضایی گروه
گیری به
این جهت

ی اصلی پلیمر دچار محدودیت باشد [.]4
زنجیره

یکی از موردهایی که موجب برتری این پلیمرها نسبت به

هاست
های آن
سایر پلیمرها شده است ،نظم دوربرد زنجیره

ی االستومرهای بلورمایعی که از محلول پلیمری
[ .]5درباره

ی شبکه ،فلوری پیشنهاد
شوند ،بر اساس نظریه
تشکیل می
های بیشتر از یک مقدار بحرانی ،پلیمرهای
کرد که در غلظت
دهند
فاز بلورمایع ناهمگون از خود نشان می
ای سخت یک
میله

که این رفتار به نسبت طول به قطر (نسبت منظر)

()5

ای سخت بستگی دارد .این غلظت بحرانی
های میله
مولکول

برای تشکیل فاز بلورمایع ،به نام غلظت لیوتروپیک شناخته
شود.
می

ها را تشکیل
حالت بلورمایع ،ساختارهای فیزیکی ترکیب

های بسیاری بین ساختار آمورف و بلور
یافتگی
دهد .سازمان
می

سه ُبعدی کام ً
وقوع است .یک پلیمر ترموتروپیک
ال منظم قابل
در دمای باال و حالت مذاب کام ً
عنوان
ال شفاف بوده و به

های آن هیچ
شود و مولکول
ی همگون شناخته می
یک ماده

ی
گیری دوربرد یا نظم موضعی ندارند و الگوی اشعه
جهت

شود.
صورت پراکنده( )6دیده می
دست آمده از آن ،به
ایکس به
حالت ابری
با سرمایش این پلیمر ،در دمای معینی به

()7

ترین
درآمده که حاکی از تشکیل فاز بلورمایع است .محتمل
فاز بلورمایع تشکیل شونده از مایع همگون ،فاز نماتیک است
نظمی موضعی مشخص
یابی دوربرد و بی
که بانظم جهت
های سخت
گیری میله
شود .پارامتر نظم ( ،)Sوضعیت جهت
می
های مزوژن آویزان یک نمونه بلورمایع
زنجیر اصلی یا گروه

ای سخت (گروه
ی بین زنجیر میله
کند و به زاویه
را بیان می
مزوژن) و بردار جهت

()8

که این
وابسته است .درصورتی

ها موازی بردار جهت
پارامتر برابر یک باشد ،همه زنجیره

یابی کام ً
ست .عددی بودن
ال اتفاقی
و اگر صفر باشد ،جهت
ها تقارن داشته و
دهد که مولکول
کمیت یادشده نشان می

3. Amorphous

2. Elastic
8. Director

1. Liquid Crystal Elastomers
6. Diffuse
7. Cloudy
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ست.
محوری
یابی تک
جهت

شده
شناسی االستومرهای بلورمایع دیده
در بررسی ریخت

فینکلمن و رهاگ [ ]6در مورد بلورهای مایع نماتیک نشان

های نماتیک ،میدان دایرکتور (جهت قرارگیری
است که در مایع

شود ،مقدارهای بین  0/3تا  0/8دارد .با افزایش
گرفته می

مغناطیسی یا مکانیکی بر آن اِعمال شود .دایرکتور حول

ها که جهت مرجع درنظر
دادند که جهت میانگین مزوژن
ش پیدا کرده و درنهایت در دمای
دما ،پارامتر نظم کاه 

همگونی

()1

طور که در شکل ( )2دیده
رسد .همان
به صفر می

ها پارامتر نظم دارای مقدارهای
مولکول
شود ،در کوچک
می
های جانبی نیز در
ست که گروه
بیشتری نسبت به پلیمری

های جانبی متصل
کنند و گروه
ها تداخل می
گیری مزوژن
جهت

ها را افزایش داده و موجب کاهش
به مزوژن ،عرض آن

شود که درنهایت سبب کاهش پارامتر نظم
نسبت منظر می
شود.
می

که یک میدان الکتریکی،
ها) یکنواخت نیست مگر آن
مزوژن
هایی که نقص
نقطه

()2

طور
آرامی و به
شوند ،به
نامیده می

های ساختار نماتیک ،بافت
کند .از ویژگی
پیوسته چرخش می

شلیرن( )3است که توسط میکروسکوپ نور قطبیده شده

()4

دیدن است .در این بافت ،نوارهای تاریک در
سادگی قابل
به
کنند که در شکل ()3
های نقص با یکدیگر برخورد می
نقطه

ها متناسب با حجم ،آنتالپی و آنتروپی
آورده شده است .نقص
پلیمر هستند .دو نقص با عالمت مخالف ،اثر هم را خنثی
آید.
دست می
کرده و در آن ناحیه ،میدان دایرکتور یکنواخت به

دهد،
سرعت رخ می
مولکول به
این فرایند در بلورمایع کوچک
ی این نوع حرکت
که در پلیمرها آهسته است .نحوه
درحالی

ها و درشت
در پلیمرهای بلورمایع باعث کاهش تعداد نقص

شود.
شدن بافت شلیرن می

نماتیک.
یها
از ویژگ
 -3بافت
شکل-3
شکل
فازنماتیک.
هاییفاز
ویژگی
شلیرن از
بافت شلیرن

 -3نمونههایی از االستومرهای بلورمایع
هایی از االستومرهای بلورمایع
نمونه
همانطور که گفته شد االستومرهای بلورمایع شامل سه ساختار نماتیک ،کلستریک و اسمکتیک هستند .گروهها
طور که گفته شد االستومرهای بلورمایع شامل سه
همان
شامل دستکم دو حلقهی آروماتیک یا آلیفاتیک متصل در موقعیت پارا هستند .گروههای مزوژن لزوماً بهطورکام
های
ساختار نماتیک ،کلستریک و اسمکتیک هستند .گروه
میتوانند شامل گروههای منعطف باشند .مثالهایی از گروههای سخت-5،4 ،فنیلن و -2،9نفتالن و ترانس -5،9س
متیلن ،معمو ً
آلیفاتیک
حلقهیا
آروماتیک
ی
اتیلنحلقه
کم دو
دست
ال شامل
در مقابل ،گروههایی مانند الیگو مزوژن
آروماتیک با  4تا 9
های
اکساید و
الیگو
الیگوسیلوکسان،

شکل  -2مقایسهی پارامتر نظم بین کوچکمولکولها و پلیمرها.

ها و پلیمرها
مولکول
ی پارامتر نظم بین کوچک
شکل  -2مقایسه
های مزوژن
متصل در
لزومااًی مانند یا ناهمس
ساختارهای میله
گروهبه
هستند.تمایل
پارامولکولها
موقعیت این
منعطف هستند.
آلکوکسی یا الیگواستر جزو واحدهای

1. Isotropization
3. Schlieren
استفاده از مزوژنه
 Temperatureبلورمایع با
است .بااینحال ،فاز
2. Disclinationدیگر
ُعدهای
(جهت از ب
طوالنیتر
گیری
طور چشم
هایآن به
مایع4.عد
 Polarizingبُ
Microscopeکه دریک
مزوژنها)
قرارگیری
دایرکتور
میدان
نماتیک،
ناسی االستومرهای بلورمایع دیدهشده است
29
شکل،
هاکی و مولکول  Tشکل تهیهشده است .مزوژن مورداست
چوب نقص
هایی که
موزینقطه
حلقوی،حول
ساختارهایدایرکتور
شاملعمال شود.
گوناگونبر ،آن اِ
گر آنکه یک میدان الکتریکی ،مغناطیسی یا مکانیکی
علمی  -فنی :مروری بر االستومرهای بلورمایع...
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23
است:
متمایز
بخش
سه
دارای
LCE
هآرامی و بهطور پیوسته چرخش میکند .از ویژگ
یهای ساختار نماتیک ،بافت شلیرن است که توسط
کند.
شرکت می
پلیمریزاسیون
واکنش
واکنشی
بافت ،گروه
طبیده شده 28بهسادگی قابلدیدن است .در این -5یک
برخورد
یکدیگر
های نقص با
در نقطه
که در
تاریک
نوارهای
کند.
پلیمر جدا
مزوژن بارا از
فاصلهانداز
واحد
ل ( )7آورده شده است .نقصها متناسب با حجم -2،یک
مخالفم،یاثر
عالمت
هستهیدو نقص
پلیمرکههستند.
آنتروپی
آنتالپی و
رخ بنزن ،سیکلوهگزان یا حلقههای هتروسیکلیک تش
سرعتمانند
حلقوی
ساختارهای
معمول از
درطور
که به
هسته
و در آن ناحیه ،میدان دایرکتور یکنواخت به 7
مولکول به
کوچک
بلورمایع
مزوژنایند
آید.یاین فر
دست -می
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های منعطف
توانند شامل گروه
طورکامل سخت نبوده و می
به

های عاملی گوناگون مزوژن شامل گروه
در شکل ( )4گروه

هایی مانند
و ترانس -1،6سیکلوهگزن است و در مقابل ،گروه

های
ها گروه
شده است که بین آن
صورت شماتیک نشان داده
به

رنگ)
ی بلورمایع (سیاه
پلیمریزاسیون (سفیدرنگ) و هسته

های سخت-1،4 ،فنیلن و -2،6نفتالن
هایی از گروه
باشند .مثال

انداز قرار دارند.
فاصله

های
الیگو متیلن ،الیگوسیلوکسان ،الیگو اتیلن اکساید و حلقه

شکل  -3بافت شلیرن از ویژگیهای فاز نماتیک.

کم
طور که اشاره شد ،ساختار االستومر بلورمایع دست
همان

آروماتیک با  4تا  6استخالف متقارن آلکوکسی یا الیگواستر

شده که شامل پلیمر ،مزوژن بلورمایع و
از سه جزء تشکیل

ها تمایل به
جزو واحدهای منعطف هستند .این مولکول
 -3نمونههایی از االستومرهای بلورمایع
کوواالنسی
پیوند
مستلزم
ی LCE
ه
تهی
است.
عرضی
پیوندهای
آن
عد
ب
یک
که
دارند
گرد
ناهمسان
مانند یا
کهمیله
ساختارهای
بلورمایع شامل سه ُساختار نماتیک ،کلستریک و اسمکتیک هستند .گروههای مزوژن معموالً
االستومرهای
ایشد
گفته
همانطور
سه
پیوند
برای
های
ب
ترکی
های
ش
رو
است.
جزء
سه
این
حال،
ن
باای
است.
دیگر
عدهای
ب
از
تر
ی
طوالن
گیری
م
چش
به
ُ
آروماتیک یا آلیفاتیک متصل در موقعیت پارا هستند .گروههای مزوژن لزوماً بهطورکامل سخت نبوده و
طوردستکم دو حلقهی
شامل
واکنش
ترین آن
مه-م
دو ومورد
دارد -که
شک
باشند .با
هایی
مزوژن
استفاده
بلورمایع
ها ،است و
سیکلوهگزن
ترانساز5،9
نفتالن
وجودو 2،9
باالفنیلن
جزء-5،4
گوناگون ،سخت،
هایاز گروههای
هالیی
مثال
ی ازمنعطف
شاملبا گروهها
فازتوانند
می
()2
هر
است .در
اکریالت
متیلن،شکل ،چوب
الیگوموزی
حلقوی،
ساختارهای
شامل
متقارن
استخالف
پلیمریزاسیون تا 9
هیدروسیلیالسیونها()1یو آروماتیک با 4
هاکیالیگوو اتیلن اکساید و حلقه
الیگوسیلوکسان،
یی مانند
مقابل ،گروهها
در

عاملکه
عرضیدارند
ناهمسانگرد
پیوندیا
مزوژنیومانند
ساختارهای میلها
مولکولهادوتمایل
منعطف هستند.
تهیهجزو
الیگواستر
دار
ی
دهنده
های
مورد،بهمولکول
این برای
مورداستفاده
واحدهایمزوژن
شده است.
آلکوکسیTیا شکل
مولکول
شکلهای
واکنشاز مزوژنهایی با
استفاده
بلورمایع
شوند ،وفاز
بااینحال
متمایزیتر از
گیری طوالن
یعد آن
تهیه بُ
یک
گروه
هیدروسیلیالسیون و
وینیل بابرای
گروه
است :بُعدهای دیگر است .می
چشمبخش
طور سه
 LCEبهدارای

برایمیتهیهی
شکل تهیهشده
گوناگون  ،شامل ساختارهای حلقوی ،موزی شکل ،چوب هاکی و مولکول T
گیرند.
مورداستفادهقرار
مزوژنمورداستفاده
است.اکریالت
پلیمریزاسیون
اکریالت برای
کند.
 -1یک گروه واکنشی که در واکنش پلیمریزاسیون شرکت می
 LCEدارای سه بخش متمایز است:
صورت آماری شکل
دست آمده ،تصادفی بوده و به
کند .پلیمرهای به
ی مزوژن را از پلیمر جدا می
انداز که هسته
 -2یک واحد فاصله
 -5یک گروه واکنشی که در واکنش پلیمریزاسیون شرکت میکند.
شده
گیری از پیش تعیین
گیرند .به این معنی که هیچ جهت
طورمعمول از ساختارهای حلقوی می
ی مزوژن که به
 -3هسته
 -2یک واحد فاصلهانداز که هستهی مزوژن را از پلیمر جدا میکند.
ی عرضی وجود ندارد.
دهنده
های هتروسیکلیک و مشخصی برای مزوژن و پیوند
مانند بنزن ،سیکلوهگزان یا حلقه
 -7هستهی مزوژن که بهطورمعمول از ساختارهای حلقوی مانند بنزن ،سیکلوهگزان یا حلقههای هتروسیکلیک تشکیلشده است.
صورتو
اسمکتیک
نماتیک،
واکنشLCE ،
استفاده از هر
با
شده
تشکی)4ل
رنگ) به
بلورمایع (سیاه
روشهستهی
سفیدرنگ) و
پلیمریزاسیون (
است .عاملی گوناگون مزوژن شامل گروه
گروههای
در شکل (
شماتیک نشان دادهشده است که بین آنها گروههای فاصلهانداز قرار دارند.

شکل  -4سه نمونه ساختار مزوژن با گروههای فاصلهانداز انعطافپذیر سفید و هسته سیاه
پذیر سفید و هسته سیاه
انداز انعطاف
های فاصله
شکل  -4سه نمونه ساختار مزوژن با گروه
2. Acrylate Polymerization
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شکل  -6تهیهی  LCEزنجیر جانبی از راه واکنش هیدروسیلیالسیون بین یک پلیمر سیلوکسان خطی ،مزوژن )سفید) و پیونددهندهی

ه اشاره شد ،ساختار االستومر بلورمایع دستکم از سه جزء تشکیلشده که شامل پلیمر ،مزوژن بلورمایع و پیوندهای
کوواالنسیتهیه
تواند
پیوند می
کلستریک
شود.جزء است .روشهای ترکیبهای برای پیوند سه جزء باال وجود دارد که
این سه
تهیهی  LCEمستلزم
70
26
اکریالت ،دو مورد ،مولکولهای مزوژن و
است .در هر
اکریالت
پلیمریزاسیون
هیدروسیلیالسیون
مهمترین آنها ،واکنش
جانبی
زنجیر
سه ونوع LCE
شماتیک ساختار
ی عرضی عاملدار میشوند و گروه وینیل برای واکنش هیدروسیلیالسیون و گروه اکریالت برای پلیمریزاسیون اکریالت
ی اصلی
ی جانبی سیلوکسان و  LCEزنجیره
 LCEزنجیره
قرار میگیرند .پلیمرهای بهدست آمده ،تصادفی بوده و بهصورت آماری شکل میگیرند .به این معنی که هیچ
های ( )5تا ( )7آمده است .نوع LCE
سیلوکسان در شکل
از پیش تعیینشده و مشخصی برای مزوژن و پیونددهندهی عرضی وجود ندارد .با استفاده از هر روش واکنشLCE ،
های
اکریالت طی پلیمریزاسیون نوری مزوژن
جانبی شود.
زنجیرتواند تهیه
مکتیک و کلستریک می
شاملو  LCEزنجیرهی اصلی سیلوکسان در
سیلوکسان
موجودی ازجانبی
 LCEزنجیره
اکریالت،
ختار سه نوع LCE
این نوع
شود .مواد
جانبیمی
زنجیر تهیه
اکریالت
 )1تا ( )3آمده است .نوع
جانبیهای اکریالت تهیه میشود .مواد
زنجیره مزوژن
پلیمریزاسیون نوری
اکریالتدرطی
مقابلLCE ،
جانبیهستند.
زنجیربخار
LCEنور یا
حساس به
شکل  -7تهیهی  LCEزنجیر اصلی از راه واکنش هیدروسیلیالسیون بین مولکولهای پیونددهندهی سیلوکسان خطی با دو محل واکنش،
یراه LCEزنجیر اصلی از راه واکنش
سیلوکسان،تهیازه
ن نوع شامل  LCEحساس به نور یا بخار هستند .در مقابل LCE ،زنجیره جانبی و زنجیره اصلی شکل -7
مزوژن )سفید) و پیونددهندهی عرضی با چهار محل واکنش (سیاه).
و زنجیره اصلی سیلوکسان ،از راه واکنش هیدروسیلیالسیون
ی سیلوکسان خطی با
های پیونددهنده
هیدروسیلیالسیون بین مولکول
روسیلیالسیون مزوژن وینیل با پلیمر متیل هیدروسیلوکسان تهیه میشود -4.کاربرد االستومرهای بلورمایع
عرضی (سیاه).

شود.
مزوژن وینیل با پلیمر متیل هیدروسیلوکسان تهیه می

چهار
عرضی
ی
دهنده
مکانیکیو پیوند
های(سفید)
مزوژن
محل
محل مقاومت گرمایی عالی
یندپذیری،
آسانیبا فرا
مدول)،
(استحکام و
واکنش ،ویژگی
مایع ،همانند
ویژگیهای االستومرهایدوبلور
(سیاه).
واکنش
جذب آب کم و عبورپذیری پایین در برابر گازها ،آنها را برای محدودهی گستردهای از کاربردها موردتوجه قرار داده است ک
میتواند شامل موردهایی همچون فراوردههای اکسترودی (الیاف ،میله و ورق) مورداستفاده در صنعت شیمی و مواد و قطعهها
قالبگیری شده (پیوندهای و مبدلها) در صنایع الکترونیکی باشد [ .]8بهطورکلی االستومرهای بلورمایع میتوانند در ابزاری مانن
ساعتهای دیجیتال ،تلویزیونهای جیبی ،میکروپمپهای گاز ،پارکومترها ،ارتباطهای مخابراتی ،تلفن همراه و گیرندهه
بلورمایعدیجیتال ،کتابهای الکترونیکی ،ماشینحساب ،دوربین عکاس
دستیارهای شخصی
کاربردالکترونیکی،
نمایشگرهای دیجیتال ،بازیهای
االستومرهای
و فیلمبرداری دیجیتال و ترمومترها مورداستفاده قرار بگیرند که تصاویر برخی از این کاربردها در شکل ( )8آورده شده است.

های
های االستومرهای بلورمایع ،همانند ویژگی
ویژگی

مکانیکی (استحکام و مدول) ،آسانی فرایندپذیری،

مقاومت گرمایی عالی ،جذب آب کم و عبورپذیری پایین

ای از
ی گسترده
ها را برای محدوده
در برابر گازها ،آن
کاربردها موردتوجه قرار 8
تواند شامل
داده است که می

های اکسترودی (الیاف ،میله
موردهایی همچون فراورده

 -تهیهی  LCEاز طریق پلیمریزاسیون با استفاده از مزوژنهای اکریالت (سفید) و مولکولهای پیونددهندهی عرضی (سیاه).

های
ی  LCEاز طریق پلیمریزاسیون با استفاده از مزوژن
شکل  -5تهیه
ی عرضی (سیاه).
دهنده
های پیوند
اکریالت (سفید) و مولکول

و ورق) مورداستفاده در صنعت شیمی و مواد و

ها) در صنایع
گیری شده (پیوندهای و مبدل
های قالب
قطعه
طورکلی االستومرهای بلورمایع
الکترونیکی باشد [ .]8به

های
های دیجیتال ،تلویزیون
توانند در ابزاری مانند ساعت
می
های مخابراتی،
های گاز ،پارکومترها ،ارتباط
جیبی ،میکروپمپ

های
گرهای دیجیتال ،بازی
ها ،نمایش
تلفن همراه و گیرنده
های
الکترونیکی ،دستیارهای شخصی دیجیتال ،کتاب

برداری
حساب ،دوربین عکاسی و فیلم
الکترونیکی ،ماشین

دیجیتال و ترمومترها مورداستفاده قرار بگیرند که

تصاویر برخی از این 29کاربردها در شکل ( )8آورده شده

Hydrosilylation
Reaction
پیونددهندهی
شکل  -6تهیهی  LCEزنجیر جانبی از راه واکنش هیدروسیلیالسیون بین یک پلیمر سیلوکسان خطی ،مزوژن )سفید) و
ی  LCEزنجیر جانبی از راه
شکل  -6تهیه
Acrylate Polymerization
سیاه).واکنش هیدروسیلیالسیون بین است.
عرضی (

30

ی عرضی (سیاه).
یک پلیمر سیلوکسان خطی ،مزوژن (سفید) و پیونددهنده

3
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بلورمایع
 -8برخی
شکل-8
شکل
االستومرهایبلورمایع
کاربردهای االستومرهای
برخی ازاز کاربردهای
75
های
ترکیب

مریییقابل
برای
عنوانه فیلتری
کار ،به به
الکترونیک و
بلورمایعیدرکه در
پلیمرهای
است.های آویزان
کاربردمزوژن
جانبی با
نورشاخه
دارای
پلیمرهای
طورعمد
اپترونیکیبهروند
اپترونیک بهکار م
الکترونیک و
بلورمایعی که
پلیمرهای
دیده م
کبادررنگ
طورمعمول
کلستریک ب
شوندو
الکترییکی
براقهای
روشن مویدان
برابر نور و
که و اسمکتی
بلورهای مایع نماتی
یدهنده،
شاخهل
ی تشکی
مولکولها
طورعمدهمیلهای
روند،بهدلبیهل شکل
هستند.
جانبی با
دارای
پلیمرهای
می
مزوژینسی
مغناط
استفاده
بلورمایع نیماتی
مولکولها
چونیکی برا
دان الکتر
توان از
ترتیب ،می
دارند .بدی
آویزان ناهمسان
هایپاسخی
بستگیکدارد ،از
هایبه دما
کنترلبودن آن
میزانی براق
هایمی و
مولکول
ای
شکلنمیله
دلیل
گرده
هستند .ب
در
بلورمایع
بلورهاییش
صفحههای نما
وابستهینبهاثر در
استفاده از ا
برابرییر می
گذرنده را تغ
بازتابیده یا
مایعیزان نور
بلورهایخود م
دهنده،بهنوبهی
تشکی ایلن امر
کرد و
بعضی
گر در
مایع
دمای این
دهد.رنگ
تغییر
اسمکتیک در
نماتیک و
ماشینحساب و ساعت دیجیتالی رایج است.
پذیری
شود .در این مواد تحریک
ها استفاده می
گرد از دماسنج
های الکتریکی و مغناطیسی پاسخی ناهمسان
نور و میدان
ساختار مارپیچی مشخصهی بلورهای مایع کلستریک بهعنوان فیلتری برای نور مریی قابلکاربرد است .ترکیبهای کلستریک
کند .درنتیجه ،این
ها افزایش پیدا می
توان از میدان الکتریکی برای کنترل بار در جهت ستون
دارند .بدین ترتیب ،می
بهطورمعمول با رنگ روشن و براق دیده میشوند و چون میزان براق بودن آنها به دما بستگی دارد ،از تغییر رنگ وابسته به دمای
ها ،رسانا و در جهت عمود
راستای ستون
ی مواد در جهت هم
نوبه
های بلورمایع نیماتیک استفاده کرد و این امر به
مولکول
این بلورهای مایع در بعضی از دماسنجها استفاده میشود .در این مواد تحریکپذیری بار در جهت ستونها افزایش پیدا میکند.
ها دارای
ها ،نارسانا هستند .ازطرف دیگر این ماده
دهد .استفاده بر ستون
خود میزان نور بازتابیده یا گذرنده را تغییر می
درنتیجه ،این مواد در جهت همراستای ستونها ،رسانا و در جهت عمود بر ستونها ،نارسانا هستند .ازطرف دیگر این مادهها دارای
دهی نیز هستند .این دو ویژگی باعث
ی خودسامان
ویژگ
ماشین
بلورمایع
نیز نمایش
های
صفحه
این اثر در
از
حساباین مادهها ،برای کاربرد در سلولهای خورشیدی و نیز در دیودهای
توجه به
در باعث
ویژگی
گراین دو
هستند.
دهی
خودسامان
ویژگی
خورشیدیدرو
در وسلول
سبببرای
ها،
ماده
توجهب به این
دیجیتالی
ساعت
و
هایحال تحرک
درعین
کاربردنظم
دارا بودن
لورمایع به
است.های آلی ساخته میشوند .االستومرهای
رایجاز ماده
استفاده
شده که با
نوری
های آلی
ند وماد
استفادهی از
نوری شده
نیز در
کلستریک
ی
مشخصه
مارپیچی
ساختار
ترتیب
بههاین
یکنواختکهبهباشمار میآ
دیودهای شکل
دارای اندازه و
ساختارهای
مایعیی نانو
بلورهایخودآرا
برای سنتز و
محیطی مناسب
مولکولی،
سطح
منجر به تولید نانو ساختارهای سازمانیافته بزرگتر میشوند .بلورهای مایع ترموتروپیک نیز کاربرد گستردهای در نمایشگرهای
نوری -الکتریکی دارند [ 6و .]50مواد  LCEممکن است بهعنوان فیلم یا الیاف نازک تهیه شوند .بسته به ساختار مواد و روش
نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 88
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آمادهسازی LCE ،میتواند در خم شدن ،منقبض شدن یا پیچاندن قرارگرفته و تغییر در بُعدها ممکن است بسیار بزرگ باشد .برای
نمونه انقباض  400تا  100درصدی در یک میلیثانیه را میتوان دیده کرد .یکی دیگر از کاربردهای این نوع مادهها عضلههای
پاسخ به انواع گوناگون
هنگامتوانایی
که.]55،دربهطورکلی،
ترتیباست [
بازگشتپذیر
بودن انبساط و
مصنوعی با
ها،
برایم
 LCEفیل
گوناگون این
شدن
انواعه
کشید
این
انقباضه
است .ب
شوند .االستومرهای بلورمایع به سبب دارا
ساخته می
محرکها ،این امکان را فراهم میکند که بهعنوان حسگرها ،سیستمهای دارورسانی ،آببندها و بستهای جدید ،فیلمها و ژلهای
کاربردبرLCEاساس
یافته و
مورداستفادهش
کلستریک افزای
بینهایمزوژ
ی
هوشه
فاصل
نظم و درعین
کلستریک در تهیهی مواد
قرار گیرد.
هایبرگشتپذیر
حافظهنشکلی
مند با اثر
مناسبنور یا مواد
حال تحرک در سطح مولکولی ،محیطی حساس به
نوری مورداستفاده برای کاربردهای بازتاب بدون آینه 72است .بهاینترتیب که ،در هنگام کشیدهشدن این فیلمها ،فاصلهی بین
شود [.]12
برای سنتز و خودآرایی نانو ساختارهای دارای اندازه و شکل شکل ( )9منجر به تغییر رنگ می
مزوژنهای کلستریک افزایشیافته و بر اساس شکل ( )6منجر به تغییر رنگ میشود [.]52

ترتیب منجر به تولید نانو
این
آیند و به
یکنواخت به شمار می

شوند .بلورهای مایع
تر می
یافته بزرگ
ساختارهای سازمان
گرهای نوری-
ای در نمایش
ترموتروپیک نیز کاربرد گسترده

عنوان
الکتریکی دارند [ 9و .]10مواد  LCEممکن است به

فیلم یا الیاف نازک تهیه شوند .بسته به ساختار مواد و
تواند در خم شدن ،منقبض شدن
سازی LCE ،می
روش آماده

بسیار
یا پیچاندن قرارگرفته و تغییر در ُبعدها ممکن استجمعبندی

بزرگ باشد .برای نمونه

توان
ثانیه را می
یک میلی

شکل  -9تغییر رنگ با کشیده شدن فیلم کلستریک بهعلت افزایش فاصلهی بین مولکولها.

علت افزایش
شکل  -9تغییر رنگ با کشیده شدن فیلم کلستریک به
ها
ی بین مولکول
فاصله

در این مقاله ،پس از معرفی پلیمرهای بلورمایع ،مطالبی برای آشنایی اولیه با االستومرهای بلورمایع ارائه شد .سپس ساختار مولکولی
انقباض  400تا  500درصدی در
این دسته از االستومرها با توجه به نحوهی آرایش و جهتگیری مزوژنها و تأثیرگذاری این ساختارها بر ویژگیهای فیزیکی و
یمعرفی نمونههایی از آنها موردبررسی قرار گرفت .در پایان نیز با توجه به رشد روزافزون
همراه
به
شناسی محصول نهایی
ریخت
گیر
نتیجه
کاربردهای
دیده کرد .یکی دیگر از
استفاده از این االستومرها ،شرح کوتاهی از کاربرد آنها در صنایع گوناگون بیان شد.

های مصنوعی با انبساط و انقباض
ها عضله
این نوع ماده

در این مقاله ،پس از معرفی پلیمرهای بلورمایع ،مطالبی

ها ،این امکان را
 LCEبرای پاسخ به انواع گوناگون محرک

ی
ساختار مولکولی این دسته از االستومرها با توجه به نحوه

طورکلی ،توانایی انواع گوناگون
پذیر است [ .]11به
بازگشت
های دارورسانی،
گرها ،سیستم
عنوان حس
کند که به
فراهم می

های حساس به
ها و ژل
ای جدید ،فیلم
بندها و بسته
آب
پذیر
مند با اثرهای حافظه شکلی برگشت
نور یا مواد هوش

ی
مورداستفاده قرار گیرد .کاربرد  LCEکلستریک در تهیه
مواد نوری مورداستفاده برای کاربردهای بازتاب بدون آینه
مراجع

برای آشنایی اولیه با االستومرهای بلورمایع ارائه شد .سپس
ها و تأثیرگذاری این ساختارها بر
گیری مزوژن
آرایش و جهت
همراه
شناسی محصول نهایی به
های فیزیکی و ریخت
ویژگی
ها موردبررسی قرار گرفت .در پایان نیز
هایی از آن
معرفی نمونه
با توجه به رشد روزافزون استفاده از این االستومرها ،شرح

ها در صنایع گوناگون بیان شد
کوتاهی از کاربرد آن
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Abstract: In recent years, Liquid Crystal Elastomers (LCEs) have been widely used in the
various industrial applications. Study on LCE is important in order to know how select them in a
special application. In this paper, it has been attempted to provide introductory explanations for
these types of elastomers and a review of its various aspects. After the general introduction of
various liquid crystalline behaviors, the orientation and position of the hard- forming groups of
the chains, have been described the specific chemical structure of the liquid crystal elastomers
and the important physical properties. Finally, have been noticed some important applications
of LCEs.

Keywords: Liquid Crystal Elastomer, Liquid Crystal Behavior, Clearing Temperature, Order
Parameter.
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