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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          21 lipca 2017 r.                 rok VI,  numer  17/191 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 19 grudnia 2016 r. – prezentacja filmu "Powrót chemika" - Katedra Chemii Teoretycznej i 
Strukturalnej, Uniwersytet Łódzki [dla studentów I roku chemii dziennej] 

► 9 czerwca 2017 r. – prezentacja filmu "Powrót chemika" - Katedra Chemii Teoretycznej i 
Strukturalnej, Uniwersytet Łódzki [dla studentów I roku chemii zaocznej] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 21 lipca – it/agt – Półpłynne łańcuchy wyciągane z morza mikrocząstek – 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,415057,polplynne-lancuchy-wyciagane-z-
morza-mikroczastek.html  

 

* * * * * * * * * 

 

Jednowymiarowa  metoda  Czochralskiego 
 

W serwisie Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce" (www.naukawpolsce.pap.pl.) 
ukazała się ciekawa notatka, której fragmenty przytaczamy poniżej. Całość można przeczytać 
na stronie http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,415057,polplynne-lancuchy-
wyciagane-z-morza-mikroczastek.html. 

 
 Z cieczy zawierającej mikrocząstki można za pomocą 
elektrody wyciągać zaskakująco długie łańcuchy drobin. Ogniwa 
tych łańcuchów są ze sobą spojone przez otaczającą je cienką 
warstwę cieczy. Zjawisko to odkryto w Polsce.  
 Elektroda (u góry fotografii) powoli odsuwa się od 
powierzchni cieczy. Za nią, jedna po drugiej, wyciągane są kolejne 
kuliste drobiny, jeszcze przed chwilą rozmieszczone chaotycznie 
w koloidalnym roztworze. Nad cieczą samoczynnie formuje się 
długi, regularny łańcuszek mikrocząstek – zjawisko nigdy 
wcześniej nie obserwowane. 
 Po raz pierwszy zauważyli je, zbadali i opisali naukowcy 
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University 
w Evanston (Illinois, USA) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. To spektakularne zjawisko opisano w znanym czasopiśmie „Nature 
Communications" (https://www.nature.com/articles/ncomms15255.). (...) 
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 „Samo odkrycie zjawiska – do czego doszło w trakcie doświadczeń prowadzonych 
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN – było dość przypadkowe - wspomina dr Zbigniew 
Rozynek, główny autor publikacji w czasopiśmie „Nature Communications”, obecnie 
pracujący na Wydziale Fizyki UAM. - Za pomocą elektrody pod napięciem kilkuset woltów 
badałem szklane mikrobańki pływające na powierzchni oleju. W pewnej chwili wyciągnąłem 
elektrodę z cieczy i ze zdziwieniem zauważyłem na jej końcu długi, bardzo regularny 
łańcuszek, który po obejrzeniu pod mikroskopem okazał się mieć grubość pojedynczej 
drobiny”. 
 Jak zbudować koloidalny łańcuch? Wystarczy wziąć naczynie z nieprzewodzącą 
cieczą, dodać kuliste i przewodzące drobiny, całość wymieszać. Gdy do tak przygotowanej 
zawiesiny zbliżymy elektrodę (np. w kształcie igły), jej koniec przyciągnie którąś kulkę. 
Ponieważ ta przewodzi prąd, staje się przedłużeniem elektrody. Przy odpowiednio dobranej 
wartości napięcia możliwe staje się wyciąganie z cieczy kulki za kulką, co skutkuje 
uformowaniem się łańcuszka drobin otoczonych warstewką cieczy. (...) Po wyłączeniu 
napięcia ich rola staje się wręcz kluczowa: przyciągając kulki do siebie, odpowiadają za 
utrzymanie łańcucha w całości. A ponieważ mostki kapilarne to po prostu ciecz, uformowany 
łańcuch pozostaje konstrukcją bardzo giętką” - wyjaśnia dr Filip Dutka. 
 (...) Długość łańcuchów koloidalnych zależy od liczby i ciężaru mikrocząstek, co 
zazwyczaj ma ścisły związek z rozmiarami tych ostatnich. Polscy badacze (...) przeprowadzili 
eksperymenty dla cząstek o średnicach od ok. 100 nanometrów do 200 mikrometrów. 
Łańcuchy wytworzone z mikronowych cząstek liczyły nawet kilka tysięcy elementów 
i osiągały długość rzędu kilkunastu centymetrów. 
  
À la CZOCHRALSKI 
  
 Odkryte zjawisko wizualnie przypomina jeden z najważniejszych procesów 
technologicznych współczesnej cywilizacji: opracowaną przez prof. Jana Czochralskiego 
metodę hodowli monokryształów, polegającą na wolnym wyciąganiu pręta z zarodkiem 
krystalizacji z roztopionego materiału. Metoda, pozwalająca wytwarzać wysokiej jakości 
półprzewodniki dla przemysłu elektronicznego, podobno także narodziła się przypadkiem. 
Prof. Czochralski w trakcie robienia notatek miał w roztargnieniu zanurzyć stalówkę swego 
pióra zamiast w kałamarzu, w stojącym obok tygielku ze stygnącą cyną. Gdy szarpnął ręką by 
wyciągnąć pióro, na końcu stalówki uformowała się nić, która po zbadaniu okazała się 
kryształem. 
  
 „Materiały produkowane metodą Czochralskiego to kryształy, czyli substancje 
o budowie regularnej w każdym z trzech wymiarów przestrzennych. My wytwarzamy nasze 
struktury nie z atomów czy cząsteczek, lecz z mikrodrobin ułożonych regularnie tylko 
w jednym wymiarze. Z pewną dozą umowności nasze łańcuchy można więc traktować jako 
kryształy, tyle że jednowymiarowe” - mówi dr Rozynek. 
 

* * * * * * * * * 

Przepraszam Szanownych Czytelników za podanie błędnego numeru poprzedniego 
"Biuletynu...". Powinno być: 16/190 zamiast 16/189. 
 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  
 


