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Od  wazeliny  do  krzemowej  rewolucji 
 

Czytelnicy „Biuletynu...” oraz pasjonaci Jana Czochralskiego dobrze wiedzą, że 
w sierpniu 2016 r. przypada okrągła - setna - rocznica opracowania metody Czochralskiego 
otrzymywania monokryształów. To dzięki tej metodzie możliwa była rewolucja elektroniczna 
zaskakująca swoim tempem i zakresem. Dziś trudno sobie wyobrazić życie bez telefonu 
komórkowego, telewizora cyfrowego, radia cyfrowego (kiedyś było „tylko” tranzystorowe), 
pralki, kuchenki, samochodu z nawigacją, czy - oczywiście - komputera. Wszelkie 
urządzenia, które mają w swojej nazwie słowa cyfrowy, elektroniczny, inteligentny (np. 
dom!), mają w sobie jakiś element elektroniczny. A ten ma w sobie kawałek kryształu krzemu 
otrzymanego metodą Czochralskiego. Nie ma więc przesady w przyznaniu Janowi 
Czochralskiemu tytułu ojca współczesnej cywilizacji elektronicznej.  

Setna rocznica związana jest z datą otrzymania przez redakcję czasopisma Zeitschrift 
fur physikalische Chemie, 19 sierpnia 1916 r., publikacji Jana Czochralskiego pt. Ein neues 
Verfahren zur Messung der Kristallisationgeschwindigkeit der Metalle [Nowa metoda 
pomiaru szybkości krystalizacji metali]. Praca ta ukazała się w zeszycie drugim datowanym 
na 24 kwietnia 1917 r., ale tom 92 nosi datę... 1918 r. Dlatego te trzy daty można spotkać przy 
cytowaniu pracy Czochralskiego przez innych autorów. To pozwala też nam na obchody 
stulecia przez... trzy lata :-)  Poniżej przypominamy wygląd tej pracy, która powinna być 
zaliczona do grona najważniejszych publikacji zmieniających oblicze naszego świata! 
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Okazuje się, że tak znacząca praca, tyle razy wspominana także w polskich publikacjach1, 
nigdy nie została przetłumaczona ani na język angielski, ani na język polski. Tę bolesną 
i niezrozumiałą lukę niniejszym wypełniamy jako pierwsi w Polsce. 

                                                 
1 np.: P.E. Tomaszewski - Powrót. Rzecz o Jan Czochralskim - Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012 
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Nowa metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali 

J. Czochralski 
(z trzema rysunkami w tekście) 

(wpłynęło 19.8.1916 r.) 
 

Wyznaczanie szybkości krystalizacji (KG) przebiega z reguły gładko w przypadku 
materiałów niemetalicznych, jak wykazał to Tammann1). W przypadku metali nie można było 
jednak zastosować metody Tammanna wskutek ich nieprzejrzystości. Pewne wyniki badań 
autora nasunęły pomysł przeprowadzenia pomiaru szybkości krystalizacji metali w prosty 
sposób. Metoda ta polega na pomiarze szybkości maksymalnej, z jaką można wyciągnąć ze 
stopu danego metalu cienką nić krystaliczną, tak by nie doszło do jej zerwania. 

Niezbędny przyrząd, odwzorowany na rys. 1, składa się ze statywu S, krążka 
prowadzącego F’’  z obiema prowadnicami F’ dla nici jedwabnej F, na której zamocowany 
jest szklany haczyk [zabierak] M dla nici krystalicznej K. Roztopiony metal Sch znajduje się 
w tyglu z węgla drzewnego H z bocznym otworem na termometr. Dzięki łatwemu do 
regulowania mechanizmowi zegarowemu U nić jedwabna F może być łatwo poruszana 
w górę i w dół. Do mierzenia szybkości służy wskazówka Z i skala milimetrowa MS. Aby 
ułatwić przywieranie roztopionego metalu do haczyka M, jego czubek a (rys. 2) jest 
zaopatrzony w cienką powłokę metalową [uzyskaną] przez pocieranie w częściowo 
skrzepłym, papkowatym metalu. 

W celu przeprowadzenia doświadczenia zanurza się haczyk M w ciekłym, nieco 
przegrzanym metalu i, po ustaleniu się temperatury punktu topnienia, uruchamia się aparat. 
W wyniku siły kapilarnej haczyk M najpierw wyciąga w górę małą ilość ciekłego metalu, 
który przy przechodzeniu granicy krystalizacji e – e (rys. 3) zastyga w pewnej stałej 
odległości od roztopionego metalu i pociąga za sobą nowe ilości płynnego metalu. Przy 
odpowiednio dobranej szybkości uzyskiwane są długie cylindryczne nici, podczas gdy 
konsekwencją różnic w szybkości podciągania i szybkości krystalizacji jest pogrubianie bądź, 
w przypadku niedostatecznej szybkości krystalizacji, przewężanie i odłamywanie się nici 
krystalicznej. Dzięki odpowiednim procesom trawienia można było udowodnić, że faktycznie 
chodziło o homogeniczne, wydłużone igły krystaliczne. 

 

 
____________________________ 
1) G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen [Krystalizacja i topienie] 1903 
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W tablicy danych liczbowych podano szybkość krystalizacji niektórych metali 
w pobliżu punktu topnienia. Przechłodzenia zaobserwowano tylko w przypadku cyny i to 
tylko w jednym przypadku; przechłodzenie rozciągało się do 2°C poniżej punktu topnienia, 
nie zaobserwowano podwyższenia szybkości krystalizacji w obrębie tego obszaru2). 

 
___________________________________________________ 

2) Na temat ogólno-teoretycznych wniosków patrz również J. Czochralski, Veränderung der Korngrösse und der 
Korngliederung in Metallen [Zmiana wielkości ziaren i ułożenia ziaren w metalach], Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure 1916 (zostanie wydane wkrótce). 

 

Tablica danych liczbowych 
 
 

Metal 

 
Punkt 

topnienia 

 
KG w mm 
na minutę 

około 

Średnica 
cylindrycznej 
nici metalu w 

mm 

Długość 
otrzymanych 

nici 
krystalicznych w 

mm 

 
Środek 

trawiący 

cyna 232° 90 0,2 
0,5 
1,0 

do 150 chloran potasu 
– kwas solny 
(1 + 1000) 

ołów 320° 140 0,2 
0,5 
1,0 

do 120 kwas solny  
1-12 

cynk 416° 100 0,2 
0,5 
1,0 

do 190 kwas solny  
1-12 

 
tłum. Krzysztof Szukowski, opr. Marek Wołcyrz 

30 XII 2016 r. 
© Biuletyn Roku Czochralskiego, K. Szukowski i M. Wołcyrz 

 
 

Pierwsza recenzja pracy Jana Czochralskiego ukazała się jeszcze w roku 1918 
w czasopiśmie Stahl und Eisen, tom 38, nr 4, strony 77-78, z datą 24 kwietnia 1918 r. Poniżej 
zamieszczamy jej polskie tłumaczenie, chociaż w dużej części jest powtórzeniem oryginalnej 
publikacji.  

 
 

Metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali 
 

Wielkość ziaren metali ma największy wpływ na ich cechy fizyczne, a tym samym na 
możliwość zastosowania tych metali. Jest ona zależna od liczby zarodków krystalizacji 
i szybkości krystalizacji przy różnych temperaturach, a tym samym także od szybkości 
wychładzania. Nieprzejrzystość i niska zdolność przechłodzenia metali są jednak istotnymi 
przeszkodami przy wyznaczeniu obu czynników: liczby zarodków krystalizacji i szybkości 
krystalizacji. W przypadku metali można uzyskać tylko pewien wgląd w tworzenie się 
zarodków, podczas gdy szybkości krystalizacji nie da się stwierdzić zwykłą metodą 
Tammanna jak w przypadku substancji niemetalicznych. 

Jan Czochralski opracował ostatnio zarówno prostą, jak i sensowną metodę1) pomiaru 
szybkości krystalizacji metali, polegającą w zasadzie na tym, aby wyznaczyć maksymalną 
szybkość, jaką w sposób stały można wyciągnąć cienką nić krystaliczną z danego 
roztopionego metalu, przy czym nie dojdzie do zerwania nici. 
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Aparatura zastosowana do pomiarów przez Czochralskiego ukazana jest na rys. 1. Na 
statywie St umieszczone są krążek prowadzący F’’ i dwie prowadnice F’ do prowadzenia nici 
jedwabnej F, na której dolnym końcu zamocowany jest szklany haczyk M, za pomocą którego 
tworzona jest nić krystaliczna K. Na cokole statywu znajduje się tygiel z węgla drzewnego  
H z roztopionym metalem. Mechanizmem zegarowym U można w określonych granicach 
nadawać dowolną szybkość nici jedwabnej F, a prędkość ta wyznaczana jest wskazówką Z 
poruszającą się po skali milimetrowej MS.  

W celu przeprowadzenia doświadczenia zanurza się haczyk 
M w ciekłej masie. Skoro tylko ustali się temperatura topnienia 
danego metalu, za pomocą mechanizmu zegarowego uruchamia się 
nić, przez co w następstwie kohezji wyciągana jest w górę część 
cieczy. Na pewnej wysokości ponad powierzchnią cieczy dochodzi 
do jej zastygnięcia. Zastygła część jest unoszona, a nowa ciecz 
podciągana w górę. Jeśli szybkość krystalizacji i szybkość nici są 
ze sobą zgodne, to granica krystalizacji pozostaje stale w tym 
samym miejscu i powstaje cylindryczna nić. Jeśli zaś szybkość nici 
jest większa niż szybkość krystalizacji, to dochodzi do 
przewężania nici krystalicznej i w końcu do jej zerwania, podczas 
gdy przy przeważającej szybkości krystalizacji nić krystaliczna się 
pogrubia. Czochralski dowiódł odpowiednimi procesami trawienia, 
że faktycznie chodzi o rozciągnięte szpilki krystaliczne.  

Tablica danych liczbowych 1 informuje o doświadczeniach 
na kilku metalach w okolicach punktu topnienia. Tylko w 

przypadku cyny i to tylko w jednym przypadku zaobserwowano przechłodzenie o 2°, z czym 
jednak nie było związane podwyższenie szybkości krystalizacji. 

R. Durrer 
_____________________________________ 
1) Ztsch. f. phys. Chemie 1917 [Czasopismo chemii fizycznej 1917], 24 kwietnia, s. 219-21. 

 

Tablica danych liczbowych 1. Wyniki doświadczeń 
 

Metal 
Punkt 

topnienia 
Prędkość krystalizacji 

w mm na minutę 
około 

Średnica 
cylindrycznej nici 

metalu w mm 

Długość zachowanych 
nici krystalicznych  

w mm 
cyna 232 ~ 90 0,2 

0,5 
1,0 

do 150 

ołów 320 ~ 140 0,2 
0,5 
1,0 

do 120 

cynk 416 ~ 100 0,2 
0,5 
1,0 

do 190 

 
© Biuletyn Roku Czochralskiego, K. Szukowski 

 
W przypadku oryginalnej publikacji nie bardzo czytelny zdaje się zapis składu środka 

trawiącego, dlatego w tabeli w wersji polskiej może być błędny zapis.  
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 Jeszcze jedna uwaga do powyższego tekstu. 
Zaskakiwać może informacja, że Czochralski stosował tygiel w 
węgla drzewnego. Okazuje się, że takie tygle są nadal 
stosowane przy topieniu metali szlachetnych2. Węgiel drzewny 
nie łączy się z tymi metalami, co pozwala uzyskać tę samą 
ilość topionego stopu. Poza tym węgiel drzewny w czasie 
topienia oczyszcza i szlamuje zanieczyszczenia ze stopu, przez 
co nadaje im doskonałą kowalność w ich dalszej obróbce 
walcowania. Zauważmy, że na szkicu z pracy Czochralskiego 
widać... taki właśnie tygiel (w przekroju)!  

 Swoją metodę Czochralski opisał jeszcze w kilku innych publikacjach3. 
Dalsze udoskonalenia i modyfikacje - już w zastosowaniu do otrzymywania 

monokryształów - pojawiły się bardzo wcześnie. Już w 1918 r. Hans J. von Wartenberg 
otrzymał kryształy cynku4, a Ervin von Gomperz w 1922 r. otrzymywał kryształy o zadanym 
przekroju poprzecznym5. Kolejne prace zostały omówione w biografii Czochralskiego6 oraz 
w monografiach Roberta S. Feigelsona7 i Reinharda Ueckera8.  

Sam Jan Czochralski nazwał metodę otrzymywania monokryształów „metodą 
kapilary”  (Capillarverfahren, Capillarmethode) nawiązując do początkowego zasysania 
stopionego materiału przez haczyk zakończony kapilarą. W obszernej pracy Die Beziehungen 
der Metallographie zur physikalischen Forschung [Zależność między metaloznawstwem a 
badaniami fizycznymi]9 nie tylko podał nową nazwę metody ale stwierdził, że „znalazł ją 
przez zadziwiający przypadek”10. Musiało być coś niepokojącego, zaskakującego w tamtym 
wydarzeniu, że Czochralski powiedział o tym w referacie na Międzynarodowym Kongresie 
Mechaniki Stosowanej w Delft w kwietniu 1924 i napisał w swojej pracy; tego zwykle nie 
robi się w pracach naukowych! Jürgen Evers i współpracownicy pisali11 nawet o „twórczym 
błędzie” i „odkrywczej pomyłce” Czochralskiego stanowiącej „kamień milowy” na drodze do 
epoki Gigabajtów. 

Przypomnijmy w skrócie podstawową wersję opowieści o okolicznościach narodzin 
metody Czochralskiego znaną z opowiadań rodzinnych12 oraz książeczki Antoniego 

                                                 
2 Tygiel z węgla drzewnego do topienia stopów złota i srebra - http://hajnowka.all.biz/tygiel-z-wegla-drzewnego-

do-topienia-stopow-zlota-g273021#.WGaiw7kYEy4 (dostęp 30 XII 2016) 
3 J. Czochralski - Veränderung derKorngrösse und der Korngliederung in Metallen [Zmiana wielkości ziaren i 

ułożenia ziaren w metalach] - Z.Ver Dtsch. Ingenieure 61, 345-351 (1917) [omówienia tej pracy ukazały się 
m.in. w Politechnische Schau w 1917 r. i w Stahl und Eisen w 1918 r.]; Der Gefügeaufbau und seine 
Bedeutung den Giessereibetrieb [Tekstura i jej znaczenie dla układów odlewniczych] - Giesserei Ztg. 18, 
85-90, 103-109 (1921); J. Czochralski - Moderne Metallkunde in Theorie und Praxis [Współczesne 
metaloznawstwo w teorii i praktyce], J. Springer, Berlin, 1924 

4 H. von Wartenberg - Über elastische Nachwirkung bei Metallen - Verh. Dtsch. Phys. Ges. 20, 113-122 (1918) 
5 E. von Gomperz - Untersuchungen an Einkristalldrähten - Z. Phys. 8, 184-190 (1922) 
6 P.E. Tomaszewski - Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, OW ATUT, Wrocław 2012 
7 R.S. Feigelson - Crystal growth through the ages: a historical perspective - in: Handbook of crystal growth. 

Fundamentals: Thermodynamisc and Kinetics, ed. T. Nishinaga, Elsevier 2014, str. 1-84 
8 R. Uecker - The historical development of the Czochralski method - J. Crystal Growth 401, 7-24 (2014) 
9 Proc. First Int. Congr. Appl. Mech., Delft 1924, 67-88 oraz Naturwissenschaften 13, 425-435, 455-464 (1925); 

https://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=GDZPPN00113986X&physid=phys542#navi (dostęp 10 I 2017); 
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/naturwissenschaften_1925_v13_str425_455.pdf 

10 J. Czochralski - Die Beziehungen der Metallographie zur physikalischen Forschung - Naturwissenschaften 13, 
425-435, 455-464 (1925); na str. 426 

11 J. Evers, P. Klüfers, R. Staudigl, P. Stallhofer - Czochralski's creative mistake: a milestone on the way to the 
Gigabit Era - Angew Chem Int Ed Engl. 42(46), 5684-98 (2003); 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200300587/full [jest też wersja niemiecka artykułu] 

12 Jan Czochralski, bratanek, wspominał o opowieściach jego stryja 
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Łaszkiewicza13, choć w nieco innej scenerii i z 
innymi atrybutami (telefon i... wieczne pióro!), i 
wielokrotnie publikowaną w różnych 
opracowaniach14. Opowieść trafiła także do 
zagranicznych odbiorców, bo była po prostu 
ciekawa15 
 Latem 1916 r. Jan Czochralski pracował w 
laboratorium metalurgicznym koncernu AEG w 
Berlinie nad sposobem pomiaru szybkości 
krystalizacji. Uważał bowiem, że ta wielkość jest 
ważnym parametrem opisu własności metali. Nie 
mając wykształcenia chemicznego mógł dość 
swobodnie podchodzić do eksperymentów i ich 
wyników. Ważniejsze były skojarzenia i 
przekonania niż formalne procedury badawcze. 
Niestety, nie wiedział jak tę własność mierzyć i to w 
sposób powtarzalny. 
 Któregoś wieczoru, zmęczony pomiarami w 
laboratorium, przygotowywał konieczne notatki. 

Chwilowy brak uwagi - pióro zanurzył w tyglu ze stygnącą cyną zamiast w stojącym obok 
kałamarzu z atramentem. Nagły przebłysk - szybko wyciągnął pióro z tygla, ale stało się - ze 
stalówki zwisał cienki drucik zestalonego metalu. Cóż, zniszczona stalówka nadawała się 
tylko do wymiany. Ale Czochralski nie powrócił do pisania - zaczął eksperymentować z 
kolejnymi stalówkami zmieniając szybkość ich wyciągania z tygla. Tak, to była metoda, 
której poszukiwał! 
 Dotychczasowa interpretacja niezwykłości tego wydarzenia bazowała na trzech 
okolicznościach: 
1) zjawisko odkryte przez Czochralskiego nie występuje w przyrodzie, 
2) musiał to być wielki zbieg okoliczności, że w tym jednym - wyjątkowym i krótkim - 

momencie Czochralski zanurzył pióro w stygnącej cynie. Chwilę wcześniej byłaby zbyt 
płynna, chwile później - zbyt twarda. Wystarczyła jedna litera zapisana na dużo lub za 
mało, by zjawisko krystalizacji w szparce stalówki nie zostało wygenerowane. 

3) Czochralski nie wyrzucił zniszczonej stalówki ale dostrzegł w wyciągniętej nici metalu to, 
czego uparcie szukał! Błyskotliwość umysłu pozwoliła 30-letniemu chemikowi-
metaloznawcy na dokonanie odkrycia i jego poprawną analizę. 

 Dziś wydaje się, że genialność umysłu Czochralskiego nie wynikała tylko z samej 
genialności. Pod koniec 2013 roku16 prof. Roman Kaliszan z Katedry Biofarmacji i 
Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwrócił uwagę na inną możliwą 
                                                 
13 Antoni Łaszkiewicz - Kryształy i technika, Wyd. Geologiczne i Muzeum Ziemi PAN, Warszawa 1967; tekst 

cytowany także w: P.E. Tomaszewski - Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, OW ATUT, Wrocław 2012 
14 np.: P.E. Tomaszewski - Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, OW ATUT, Wrocław 2012; Z. Wiśniewski - 

O Janie Czochralskim i jego krzemie - Fizyka w Szkole 52, nr 4, 18-21 (2006); A. Czerwińska-Rydel - 
Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim -Wydawnictwo DEBIT, Bielsko-Biała i OW ATUT, 
Wrocław [bez daty wydania]; oraz wiele artykułów prasowych. 

15 P.E. Tomaszewski - Jan Czochralski - father of the Czochralski method - J. Crystal Growth 236, 1-4 (2002) 
[http://www.academia.edu/10549746/Jan_Czochralski_father_of_the_Czochralski_method ]; P.E. 
Tomaszewski - ProfessorJan Czochralski (1998-1953) and his contribution to the art and science pf crystal 
growth - J.Am.Assoc.Crys.Growth 27, 12-18 (1998); P.E. Tomaszewski - Jan Czochralski i jego metoda. 
Jan Czochralski and his method - INTiBS PAN oraz OW ATUT, Wrocław-Kcynia 2003; R.S. Feigelson - - 
Crystal growth through the ages: a historical perspective - w: Handbook of crystal growth. Fundamentals: 
Thermodynamisc and Kinetics, ed. T. Nishinaga, Elsevier 2014, str. 1-84; 

16 fragmenty notatki "Inspirująca rola wazeliny" - Biuletyn Roku Czochralskiego 3, nr 16/70 (2014) 
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przyczynę poprawnej analizy zaobserwowanego zjawiska. Przypomniał, że Czochralski miał 
bogatą praktykę... aptekarską! Przedstawił zaskakującą hipotezę o inspirującej roli 
doświadczenia farmaceutycznego w odkryciu metody Czochralskiego otrzymywania 
(wyciągania) monokryształów. Potwierdziło to wcześniejsze sugestie dr. Jana Majewskiego z 
„Apteki pod Złotym Lwem” w Poznaniu (znanego propagatora postaci Czochralskiego wśród 
farmaceutów!) o znaczeniu pracy Czochralskiego w aptekach dla jego późniejszych odkryć.17 
 
 Oto co napisał prof. Roman Kaliszan: 
 Można przyjąć graniczące z pewnością założenie, że Jan Czochralski, jako genialny 
eksperymentator i obserwator, inteligentnie wykorzystał swoją wiedzę i umiejętności 
doświadczalne farmaceuty w badaniach krystalograficznych i metalurgicznych. Wystarczy 
przeanalizować jego metodę wyciągania kryształów metali, rzekomo powstałą przypadkowo 
przez pomyłkowe zanurzenie pióra w naczyniu ze stopioną cyną zamiast w kałamarzu. Otóż,  
pracując w aptece musiał Czochralski rutynowo badać podstawowy wówczas składnik leków - 
wazelinę. Test odróżniający dobre gatunki wazeliny (czyli takie, które zawierają głównie 
wyższe węglowodory o prostym łańcuchu) od gorszych polegał na tym, że dobre gatunki 
wazeliny po krystalizacji tworzą tzw. mikrokrystaliczne trychity. To sprawia, że dobrą 
wazelinę można „wyciągać w nitki”. 
 Sądzę, że Czochralski świadomie „zanurzył pióro w roztopionej cynie, a nie w 
kałamarzu z atramentem”. Anegdotę zaś wymyślił, bo lubił barwne fantazje. Jako farmaceuci 
możemy trochę żałować, że Jan Czochralski, całe życie fascynujący się farmacją, nie wskazał 
tej niewątpliwie farmaceutycznej inspiracji jego krystalograficznych badań, prowadzącej do 
epokowego odkrycia.  
 Rzeczywiście, Jan Czochralski przez kilka lat pracował w różnych aptekach i tam 
musiał poznać i stosować tzw. test trychitowy do badania jakości wazeliny. Czochralski 
szybko dostrzegł podobieństwo tamtego testu do tego co zaobserwował z cyną! Był to 
kluczowy moment odkrycia Czochralskiego. Bez praktyki aptecznej nie byłoby metody 
Czochralskiego! A wydawałoby się, że farmacja i metalurgia nie mają nic wspólnego! 

Dziś przytoczona opowieść otrzymuje więc nieco inne zakończenie: 
Coś jednak zaniepokoiło Czochralskiego - gdzieś widział już podobne zdarzenie. Gdzie i 
kiedy? Tak - przecież w swojej praktyce w aptekach w Polsce i tu, w Berlinie, robił podobne 
“eksperymenty”. Sprawdzał wówczas jakość wazeliny, podstawowego surowca w pracach 
aptekarza!  
 

O tej zaskakującej hipotezie o inspirującej roli doświadczenia farmaceutycznego, a 
zwłaszcza wazeliny, w odkryciu metody Czochralskiego otrzymywania (wyciągania) 
monokryształów pisaliśmy przed paroma laty w „Biuletynie Roku Czochralskiego” 18. 
Zaskoczony Czytelnik zapewne zapyta co jednak wspólnego mają tak różne substancje jak 
wazelina (badana przez Czochralskiego) i krzem (masowo produkowany metodą 
Czochralskiego). Wiadomo, że obie krystalizują, ale najważniejszy jest to, że Jan Czochralski 
jest osobą, która w sposób zaskakujący “połączyła” krystalizację obu wspomnianych 
substancji. A dziś obchodzimy setną rocznicę tego epokowego wydarzenia. 
 Zobaczmy więc jak inspiracja apteczna zaważyła - górnolotnie mówiąc - na losach 
świata, na jego przyszłości. 
 

We współczesnym podręczniku dla studentów farmacji pt. Receptura pióra Stanisława 
Bukowskiego19 można znaleźć stwierdzenie, że zanurzony w zastygłej wazelinie przedmiot 

                                                 
17 list prof. R. Kaliszana z 3 grudnia 3013 r.  
18 Inspirująca rola wazeliny - Biuletyn Roku Czochralskiego, nr 16/70 (2014) z 17 marca 2014 r.  oraz ...??? 
19 S. Bukowski - Receptura. Zarys technologii lekarstw, PZWL, Warszawa 1968 (wyd. III) 
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(np. sucha bagietka lub łyżeczka) powinien po wyjęciu wyciągać z niej kilkunastomilimetrową 
„nitk ę”; związane jest to z wewnętrzną budową cząstek wazeliny.  

Podobnie pisze Feliks Modrzejewski w swoim podręczniku w roku 197720: wazelina z 
ropy amerykańskiej (...) daje się wyciągać w nitki za pomocą pręcika. Właściwość ta 
uwarunkowana jest obecnością tzw. trychitów, cienkich igiełek krystalicznych, które 
ustawiają się w kierunku wyciągania. (...) 

Opis próby „trychitowej” został powtórzony w podręczniku „Farmacji Stosowanej” pod 
red. Stanisława Janickiego i innych, w rozdziale 14.1.2.1. pióra Danuty Partyki i Małgorzaty 
Sznitowskiej21: Wazelina naturalna daje się wyciągać w nitki za pomocą np. bagietki, co 
uwarunkowane jest obecnością tzw. trychitów - formy krystalicznej węglowodorów w 
kształcie cienkich igiełek ustawionych w kierunku wyciągania. W starszym wydaniu (na str. 
257) napisano jedynie: Dobre gatunki wazeliny (...) po krystalizacji tworzą mikrokrystaliczne 
trychity, co sprawia, że taką wazelinę można „wyciągać w nitki”.  
 

Z kolei w polskiej wersji22 niemieckiego patentu na sztuczną wazelinę (z roku 1918)23 
napisano, że (...) wielka zaleta naturalnej wazeliny w porównaniu ze sztuczną polega na dużej 
jednolitości produktu, szczególnie przy krzepnięciu.  Jest ona uwarunkowana koloidalnym 
stanem zawartych w wazelinie wysokoczasteczkowych ciągliwych olejów i właściwością 
rozpuszczonej w nich parafiny i uzewnętrznia się nadto u naturalnej wazeliny zjawiskiem 
„ci ągnienia nitki” .  
 

 
 

                                                 
20 F. Modrzejewski - Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji - PZWL, Warszawa 1977, wyd. V 

popr. i uzup. 
21 (red.) Stanisław Janicki, Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska - Farmacja stosowana. Podręcznik dla 

studentów farmacji, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. IV popr. i uzup.; str. 257 [stare 
wydanie]; w nowym wydaniu: str. 263 

22 Sposób otrzymywania wazeliny - patent nr 169 zgłoszony 19 I 1920 r.; Urząd Patentowy RP (15 IX 1924) 
http://pubserv.uprp.pl/publicationserver../Temp/kkmer6kn4ee9qbd3tbtqrkb9k5/PL169B1.pdf  

23 Verfahren zur Gewinnung von Vaseline - patent niemiecki nr 337562, zgłoszony 27 X 1918 r., opublikowany 
31 V 1921 r. https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/ 
depatisnet?window=1&space=main&content=einsteiger&action=treffer&firstdoc=1 [dostęp 7 I 2017] 
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 Niestety, nie udało się (na razie?) odnaleźć pierwszego opisu metody badania 
wazeliny poprzez „wyciąganie nitek”. Najstarsza znana Farmakopea niemiecka i 
amerykańska uważają więc tę metodę za tak oczywistą, że nie podają jej opisu. 
 
 Czymże jest więc owa substancja znana pod wieloma różnymi nazwami? W Polsce i 
większości krajów Europy jest to wazelina24 (Vaseline, Vaselinum); a USA - Petrolatum. 
Żeby było ciekawiej, nazwy zmieniały się z czasem i różne substancje zdają się nosić tę samą 
nazwę. Czasami trudno rozeznać, która z nich odnosi się do „naszej” wazeliny. A warto 
pamiętać, że nazwa wazelina nadana został przez odkrywcę tej substancji pochodzącej z 
pozostałości po rafinacji ropy naftowej, Roberta A. Chesebrougha. Tę substancję odkrył w 
1870 r. i uzyskał patent w 1872 r. Oto ten najważniejszy dokument w rękopisie z 4 kwietnia 
1870 r.25 i w oryginalnym patencie nr 127568 z 4 czerwca 1872 r.26: 
 

(...) Ja, Robert A. Chesebrough, wynalazłem nowy i użyteczny produkt z ropy naftowej, 
który nazwałem „Vaseline” (...). Nie krystalizuje i nie zawiera parafiny. 

 

                                                 
24 nazwa utworzona z transkrypcji vas z sylaby Was niemieckiego słowa Wasser = woda, greckiego elaion = 

olej, smar, i sufiksu odpowiadającego francuskiemu -ine (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaseline; dostęp 
2 I 2017 r.) 

25 https://catalog.archives.gov/id/2524948?q=*:* (dostęp 7 I 2017) 
26 https://patentimages.storage.googleapis.com/pages/US127568.png lub: 

https://www.google.com/patents/US127568  
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Trudno więc się dziwić, że w najstarszej niemieckiej farmakopei z 1872 r. nie ma hasła 
"wazelina"27. Dopiero kolejne wydanie z 1882 r.28 opisuje, na str. 298, maść o nazwie 
Unguentum Paraffini jako mieszaninę parafiny twardej i płynnej (w stosunku 1:4), która topi 
się w 45o; w mikroskopie obserwuje się kryształy. Nic jednak nie ma o wazelinie. 
 

                                                 
27 Hermann Hager - Pharmacopoea Germanica, ed. I, Decker, Berlin 1872 (tekst łaciński) 
28 Pharmacopoea Germanica, ed. altera, 1882 (wersja łacińska i niemiecka) 
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 Podana w farmakopei definicja odnosiłaby się zatem do wazeliny sztucznej. Dziś 
bowiem przyjmuje się, że mamy trzy podstawowe rodzaje wazeliny: naturalną żółtą 
(synonimy: Vaselinum, Vaselinum flavum, Petrolatum, Vaselinum molle flavum, Petrolatum 
flavum, Petrolatum molle flavum.) bezpośrednio otrzymywaną z ropy naftowej, naturalną 
białą (synonimy: Vaselinum album, Vaselinum molle album, Paraffinum molle album, 
Petrolatum album) powstającą poprzez oczyszczanie żółtej m.in. kwasem siarkowym, i 
sztuczną (Unguentum paraffini) wytwarzana przez zmieszanie kilku parafin. 
 Dwa lata później Hermann Hager w swoim Komentarzu do Farmakopei Niemieckiej29 
podaje, że wspomniana maść Unguentum Paraffini ma inną nazwę - wazelina!? Jest też 
zbudowana z drobnoziarnistych kryształów w formie sztabek o długości ok. 2 mm, przy 100-
krotnym powiększeniu. To musiał znać młody adept farmacji - Jan Czochralski. I zapamiętał, 
by wykorzystać w odpowiednim momencie. Osobnego hasła o wazelinie (naturalnej) nie ma. 
 

 
 
 

 Powyższy opis powtarza farmakopea francuska z 1884 r.30. Dopiero farmakopea 
holenderska z 1889 r.31 ma poszukiwane hasła: Vaselinum album (wazelina czysta 

                                                 
29 Hermann Hager - Commentar zur Pharmacopoea Germanica, ed. II, cz. 2., Springer, Berlin 1884 (na str. 

750); https://archive.org/stream/commentarzurpha00hagegoog#page/n764/ mode/2up/search/vaseline 
[dostęp 7 I 2017 r.], oraz: The German Pharmacopoeia (Pharmacopoea Germanica, edition altera - tłum. z 
niemieckiego - C.L. Lochman), J.H. Vail & Company, New York, 1884 (na str. 225); 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89099044802;view=1up;seq=10 - dostęp 26 XII 2016 i 7 I 2017 
r. Popatrzmy na datę – rok 1884, a więc rok przed narodzinami Czochralskiego :-)  

30 Codex Medicamentarius Gallicus - Pharmacopée française, ed. 1, Paris 1884 - na str. 256: Pétroléine (.... 
vaseline, etc.) 

31 Pharmacopoea Nederlandica, ed. III, Hagae 1889; wersja łacińska; na str. 249; 
https://archive.org/stream/b20407087#page/248/mode/2up/search/vaselinum 
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otrzymywana z Vaselinum flavum) i Vaselinum flavum. Pharmacopoea Helvetica z 1893 r.32 
opisuje dwie odmiany wazeliny - żółtą i białą. W pierwszych latach XX wieku farmakopee 
różnych państw mają już hasła poświęcone wazelinie.  
 Najprawdopodobniej pierwsza praca w języku polskim o wyrobie wazeliny ukazała się 
w czasopiśmie Kosmos w 1890 r.33 - artykuł Fr. Bandrowskiego i Michała Seńkowskiego 
O przeróbce mazi ponaftowej na wazelinę. Autorzy piszą o wyrobach fabryki klęczańskiej -
wazelinie żółtej włoskowatej i wazelinie białej będącej mieszaniną olejów naftowych i 
cerezyny (Unguentum paraffini). Dziś nie mówimy o tej ostatniej wazelinie jako białej ale o 
sztucznej. I tak napisano w kolejnej informacji, że w Komarowie wyrabia się wazelinę 
sztuczną (Unguentum paraffini) i wazelinę naturalną (włoskowatą). O tym jak wyglądała 
produkcja wazeliny pisze w swoim raporcie S. Bartoszewicz w 1902 r.34 
 Z innej publikacji wiemy, że na przełomie wieków XIX i XX na terenie Galicji była 
tylko jedna Rafinerya nafty i fabryka wazeliny - Ferdynanda bar. Brunickiego w 
Klęczanach35. Produkowała wazelinę naturalną: 
 a) wazelinę aptekarską - włoskowatą, odznaczającą się ciągłością i brakiem zapachu. 
 b) wazelinę techniczną, żółtą, mniej ciągłą, używaną do transmisyj, skór, broni i t. p. 
 c) wazelinę białą. 
Trudno dziś powiedzieć dlaczego wazelina techniczna nosi nazwę "żółta" i czym jest więc 
wazelina aptekarska. Pojawiała się tu dodatkowa nazwa - włoskowata jako cecha wazeliny 
aptekarskiej. O jakich włoskach mowa? Ma to zapewne związek ze strukturą warstwową 
wazeliny naturalnej - część krystalizuje w postaci włosków zwanych także trychitami36. 
 
 Rodzi się pytanie - dlaczego badano tak wazelinę? Otóż, uważa się, że wprowadzenie 
wazelin białej i sztucznej spowodowało pewien zamęt u odbiorców. Chcieli mieć „starą” - 
naturalną (żółtą) - czyli w ich mniemaniu dobrą wazelinę. I to musiał udowodnić aptekarz 
stosując test trychitowy. Niestety, nie wiemy jednak, czy chodziło o odróżnienie wazeliny 
żółtej od białej (ta ostatnia mogła być zanieczyszczona kwasem siarkowym służącym do 
wybielania), czy też naturalnej od sztucznej, syntetycznej (będącej mieszaniną sporządzoną 
przez zmieszanie różnych parafin). Wydaje się, jak twierdzi prof. Małgorzata Sznitowska z 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego37, że test trychitowy miał za zadanie sprawdzenie czy 
stosowana w aptece wazelina jest naturalna; jeszcze po wojnie uważano bowiem, że 
syntetyczna wazelina jest gorsza. Dziś opisu testu nie znajdziemy z książkach z farmacji czy 
w farmakopeach. W starych wydawnictwach (pisanych po łacinie lub gotykiem) też nie 
odnaleziono poszukiwanego opisu. Natomiast informacja o obserwowaniu igiełkowatych 
kryształów jest dość powszechna.38 
 
 „Wazelina”, „wyciąganie w nitki”, „próba trychitowa” – to wyzwanie dla badacza: 
jaki to ma związek z metodą Czochralskiego? Czy taka krystalizacja była znana w czasach 
Czochralskiego? Co o tym wiedzą współcześni farmaceuci? 

                                                 
32 Pharmacopoea Helvetica - ed. III; Zurich 1893; wersja francuska (na str. 304) 
33 Fr. Bandrowski i Michał Seńkowski - O przeróbce mazi ponaftowej na wazelinę - Kosmos 15, 447-463 (1890) 
34 S. Bartoszewicz - Przerób ropy parafinowej i fabrykacja parafiny - Chemik Polski 2, nr 14, 318-324 (1902); 

http://cybra.lodz.pl/Content/726/ChePol_r.2_nr14.pdf  
35 Jan Bielecki - Wystawa próbek przemysłowych podczas I Zjazdu przemysłowców w Krakowie - Chemik Polski, 

nr 28, 659-662 (1901); http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4551/chemik_polski_1901_s659.pdf 
36 rodzaj kryształów przypominający pukiel włosów; nazwa z języka greckiego: trich'ite czyli włosy (Webster 

1913); w języku angielskim - whisker = wisker 
37 M. Sznitowska w liście do mnie z dnia ............. 
38 np. Farmakopea Polska II z 1937 r. i przedrukowana w 1946 r. 
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 Zacznijmy od wazeliny, tego czym ona jest. Wikipedia podaje39, że jest to substancja 
mazista, dość rzadka, bezwonna, niskotopliwa, niewysychająca, koloru od białego do 
brązowego. Jest mieszaniną węglowodorów parafinowych (alkanów) z pogranicza stałego i 
ciekłego stanu skupienia w normalnych warunkach otoczenia (temperatury topnienia 35-45 
oC), głównie są to dokozan (C22H46 czyli CH3(CH2)20CH3) i trikozan (C23H48)

40. Jak 
większość haseł w Wikipedii i to nie jest ścisłe. Dokładniejsza analiza oryginalnych 
publikacji o diagramach fazowych i strukturze wspomnianych węglowodorów, a także o 
składzie wazeliny, zdają się dawać następujący obraz. 
 Rzeczywiście, wazelina jest mieszaniną lub roztworem stałym (to nie to samo!) albo 
kryształem fazy mieszanej kilku (kilkunastu?) węglowodorów. Część z nich jest w stanie 
stałym - to te obserwowane kryształki utworzone najczęściej przez węglowodory o dłuższych 
łańcuchach węglowych (zapewne właśnie dokozan i trikozan). Układ kryształów 
obserwowany pod mikroskopem sugeruje, że tworzą one rodzaj szkieletu z lukami, w których 
mają się znajdować węglowodory w stanie ciekłym. Dlatego wazelina ma charakter żelu. 
Wiadomo, że temperatura topnienia kryształów węglowodorów liniowych maleje wraz z 
malejącą długością łańcucha41. W temperaturze pokojowej (T=około 30oC) możemy więc 
mieć stałe węglowodory o łańcuchach od 22 wzwyż (czyli n-dokozan o strukturze 
trójskośnej42  z temperaturą topnienia 44oC, n-trikozan o strukturze rombowej Pbcm43 z 
temperaturą topnienia 47oC i wyższe oraz ich roztwory stałe lub kryształy mieszane o 
pośrednich temperaturach topnienia) oraz płynne o krótszych łańcuchach i niższych 
temperaturach topnienia (np. n-henikozan o 21 węglach ma temp. topnienia równą 40oC). Np. 
dopiero n-heptadekane o 17 atomach węgla ma temperaturę topnienia niższą od temperatury 
pokojowej wynoszącą 22oC44; pozostaje więc w stanie ciekłym i być może to on (lub 
węglowodory o jeszcze krótszych łańcuchach) wypełnia wolne przestrzenie w szkielecie 
krystalicznym wazeliny. 
 Jeśli twierdzi się, że wazelina składa się głownie z wymienionych dwóch 
węglowodorów, to jest tylko częściowo prawdziwe, chyba, że mówimy tylko o frakcji 
krystalicznej, której jest zaledwie 10-30% objętości wazeliny45.  
 Są ciekawe publikacje współczesne o badaniach strukturalnych i diagramie fazowym 
wazeliny, np. prace H. Nouara i in.46, praca doktorska S. Nane47 oraz badania strukturalne 

                                                 
39 wazelina - Wikipedia; www.pl.wikipedia.org/wiki/wazelina (dostęp 4 XII 2013 r.) 
40 to J. Chodkowski pisał w Małym Słowniki Chemicznym (Wiedza Powszechna, 1976) o tym, że są dwa główne 

składniki 
41 np. H. Nouar, D. Petitjean, M. Bouroukba, M. Dirand - Ternary mixture of n-docosane, n-tricosane and n-

tetracosane - Revue de l'Instituit Français du Petrole 53, 21-26 (1998); krystalografów zainteresują 
diagramy przemian fazowych w wybranych kryształach - tu pomijamy to ciekaw zagadnienie. 
http://ogst.ifpenergiesnouvelles.fr/articles/ogst/pdf/1998/01/nouar_v54n1.pdf  

42 A.E. Smith - The crystal structure of the normal paraffin hydrocarbons - J.Chem.Phys. 21, 2229-2231 (1953) 
[dane są też w bazie struktur organicznych; ZZZOQl] 

43 jak wyżej 
44 J. G. Speight - Handbook of petroleum product analysis - ed.2.; Wiley 2015 oraz: n-Paraffins - 

www.chemicalland21.com/petrochemical/n-PARAFFINS.htm [dostep 9 VI  2014] 
45 F. Gstirner, S.N. Tjiook - Rheologische Untersuchungen an Salben und Salbengrundlagen - Pharmaceutische 

Zeitung 106 , 1312-... (1961); www.digibib.tu-bs.de/dfg-files/00038336a/DWL/00000491.pdf  
46 Nouar H., Petitjean D., Bourdet J.B. and Dirand M. - Structural evolutions of n-docosane and n-tricosane 

mixtures at room temperature - J. Mol. Struct. 415, 277-284 (1997); H. Nouar, D. Petitjean, M. Bouroukba, 
M. Dirand - Binary phase diagram of the system: n-docosane-n-tricosane - J. Mol. Struct. 443, 197-204 
(1998); Nouar, H.; Petitjean, D.; Bouroukba, M.; Dirand, M  - Ternary mixtures of n-docosane, n-tricosane 
and n-tetracosane - Revue de l'Institut Français du Pétrole 53, 21-26 (1998) 

47 S. Nene - Diffusionless transition in tricosane and reversible inhibition of calcium oxalate monohydrate: two 
studies of crystal growth - PhD thesis, London, Ontario, Canada [praca doktorska] (2013); w internecie: 
ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2848&context=etd   
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R.D. Heydinga i współpracowników48. Ważna jest praca przeglądowa o węglowodorach 
normalnych, ich strukturze i przemianach fazowych.49 Niestety, z prac krystalograficznych 
nie wynika dlaczego pod mikroskopem polaryzacyjnym widać siatkę igiełkowatych 
kryształów. Nie ma też sensownego wyjaśnienia w pracach farmaceutycznych. Jedynie w 
podręczniku niemieckim wspomniano o różnych modelach.50 Należy domniemywać, że to 
wyciągane trychity, nitkowate kryształy, decydują o jakości wazeliny (choć nie koniecznie o 
jej „smarowalności”). 
 

Wydaje się jednak, że kluczowe słowo „wyciąganie kryształów” należy rozumieć 
dosłownie czy potocznie jako wydobywanie istniejących w wazelinie mikrokryształów (tych 
widocznych pod mikroskopem), a nie jako proces krystalizacji poprzez wyciąganie zarodka 
ze stopionego materiału. To, co obserwowano jako „nitkę” przypomina raczej znane 
doświadczenie z magnesem i opiłkami żelaza lub... metalowymi spinaczami biurowymi51. 
Odpowiednio trzymany magnes potrafi „wyciągnąć nić” złożona z wielu zaczepionych o 
siebie ziaren, opiłków, spinaczy. Podobnie bagietka zanurzona w wazelinie potrafi wyciągnąć 
„nitkę”, a raczej łańcuszek kryształków parafinowych. Oczywiście, dla Jana Czochralskiego 
nie miało specjalnego znaczenia, czy owa „nitka” jest jednym monokryształem, czy 
łańcuszkiem wielu krystalitów. Myślę, że znany z opowieści „wypadek z piórem i cyną” był 
faktem (choć wydaje się, że technicznie czy fizycznie nieprawdopodobnym) a Czochralski 
bezbłędnie skojarzył nić zestalonej cyny z dobrze sobie znaną „nicią” wazeliny. Wiedział, że 
w obu przypadkach ma do czynienia z kryształami badanej substancji (choć w jednym 
przypadku z monokryształem a w drugim z polikryształem). Jestem przekonany, że bez 
doświadczenia farmaceutycznego Czochralski nie domyśliłby się, że ma do czynienia z 
kryształem cyny zwisającym ze szczeliny (rozcięcia) stalówki. Nie stosował jednak testu 
trychitowego do badania cyny, jak ktoś chciał sugerować (celem badań był pomiar szybkości 
krystalizacji), ale pamięć o teście pozwoliła w „wypadku” z piórem dostrzec analogię do 
znanej mu metody testu trychitowego, a więc zauważenie, że nitka zwisająca ze stalówki jest 
kryształem. 
 Nie ulega więc wątpliwości - inspiracja farmaceutyczna była istotna w odkryciu 
metody Czochralskiego. 
 

Krystalizacja  germanu  i  krzemu 
 
 Przełom w rozwoju metody Czochralskiego nastąpił po wynalezieniu tranzystora w 
Bell Telephone Laboratories w Murray Hill, NJ, USA, w dniu 16 grudnia 1947 r.52 (tranzystor 
krzemowy opracowano dopiero 14 kwietnia 1954 r.). Zdawano sobie sprawę, że tranzystor 
powinien być zbudowany na większym i lepszym jakościowo monokrysztale germanu (a 
później i krzemu), a dysponowano tylko tym z metody Bridgmana53. Dlatego Gordon K. Teal 

                                                 
48 R.D. Heyding, K.E. Russell, T.L. Varty, D.ST-Cyr - The normal paraffins revisited - Powder Diffraction 5, 

93-100 (1990) 
49 M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevalier, D. Petitjean, E. Behar, V. Ruffier-Meray - Normal alkanes, 

multialkane synthetic model mixtures, and real petroleum waxes: crystallographic structures, 
thermodynamic properties, and crystallization - J.Chem.Eng.Data 47, 115-143 (2002) [praca przeglądowa] 

50 K.H. Bauer, K.-H. Froeming i C. Fuehrer - Technologia postaci leku z elementami biofarmacji (opr. B.C. 
Lippold, Ch. Müller-Goymann, R. Schubert; red. polska - J. Pluta), MedPharm Polska, 2011 

51 eksperyment opisany w książeczce dołączonej do e-booka A. Czerwińskiej-Rydel (czyta Anna Dymna) pt. 
Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim. - Wyd. BUKA (2016) 

52 J. Bardeen, W.H. Brattain - Three-electrode circuit element utilizing semiconductive materials - US Patent No. 
2 524 035, zgłoszony 17 czerwca 1948 r., wydany 3X 1950 r. 

53 R. Uecker - The historical development of the Czochralski method - Journal of Crystal Growth 401, 7-24 
(2014) 
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(1908-2003) poszukiwał możliwości produkowania takich monokryształów. I znalazł 
rozwiązanie u... kolegów z działu metalurgicznego - stosowali metodę Czochralskiego!54 
Niestety, pycha i problem pierwszeństwa sprawiły, że do końca długiego życia nie potrafił 
przyznać, że stosował metodę Czochralskiego do otrzymywania germanu, a później i krzemu. 
Należy jednak zauważyć, że nie wymieniając nazwiska Czochralskiego w pierwszym patencie 
zatytułowanym „Otrzymywanie prętów półprzewodnikowego germanu zawierające podłużne 
granice krystaliczne” (No. 2 683 676)55 odesłał do pracy A.G. Hoyema i E.P.T. Tyndalla56. A 
już w tytule tej pracy mamy metodę... Czochralskiego-Gomperza opisaną przez Ernesta G. 
Lindera!57 W opisie patentowym jest tylko ciekawe zdanie: Ten wynalazek dotyczy ulepszonej 
metody i aparatury do otrzymywania monokryształów, w szczególności germanu 
[podkreślenie moje - P.E.T.]. Czyli Teal wskazuje jednak na źródło swoich opracowań - 
wyciąganie kryształów zgodnie z ideą Czochralskiego. Natomiast w wywiadach zawsze 
opowiadał bajeczkę, że to on, w dniu 29 września 1948 r., wymyślił metodę podczas 
podróży... autobusem do pracy, a pierwszy monokryształ wyciągnął wspólnie z Johnem B. 
Littlem już dwa dni później58. Dopiero 13 stycznia 1950 r. złożyli wspomniany wniosek 
patentowy59 a w lutym 1950 r. pojawiła się pierwsza drukowana informacja o pracach 
Teala60. W.L. Bond i inni podali w niej, że metoda została opisana przez G.K. Teale’a i J.B. 
Little’a w pracy, która zostanie przedstawiona podczas zjazdu Towarzystwa Fizycznego w 
Oak Ridge w marcu 1950 r. Streszczenie tego referatu zawiera natomiast zdanie: 
„monokryształy germanu były otrzymywane za pomocą techniki wyciągania odróżniającą się 
od metody Czochralskiego i innych udoskonaleniami koniecznymi do otrzymywania 
kontrolowanych własności półprzewodnikowych” 61 (podkreślenie moje - P.E.T.). Wydaje się, 
że pełna wersja tej pracy nigdy nie została opublikowana.  
 
 Warto też zauważyć, że patent angielski No. 706 849 z 12 stycznia 1951 r.62, będący 
angielską wersją wspomnianego wyżej amerykańskiego patentu z 13 stycznia 1950 r. (chociaż 
nie podaje numeru i autorów) pt. „Metody i przyrządy do otrzymywania kryształów germanu” 
zgłoszony przez Western Electric Company, Inc. z Nowego Jorku, wymienia nazwisko 
Czochralskiego: Znana metoda otrzymywania monokryształów metali o niskim punkcie 
topnienia, takich jak cyna, jest tą należącą pierwotnie do Czochralskiego (...)! Natomiast 
odpowiednie patenty zgłoszone przez Western Electric Company (w imieniu Little'a i Teala) 
we Francji63, Belgii64 i Kanadzie65 nie wymieniają nazwiska Czochralskiego. Kolejne trzy 

                                                 
54 A. Goldstein - wywiad z G.K. Tealem, 17-20 grudnia 1991; http://ethw.org/Oral-History:Gordon_K._Teal  
55 J.B. Little, G.K. Teal - Production of germanium rods having longitudinal crystal boundaries - US Patent No. 

2 683 676, zgłoszony 13 stycznia 1950 r., wydany 13 lipca 1954 r.  (www.uspto.gov./...... ; wszystkie 
patenty dostępne także na stronie https://worldwide.espacenet.com/... ) 

56 A.G. Hoyem, E.P.T. Tyndall - An experimental study of the growth of zinc crystals by the Czochralski-
Gomperz method - Phys. Rev 33, 81-89 (1929) 

57 E.G. Linder - Thermo-electric effect in single crystal zinc wires - Phys. Rev. 26, 486 (1925) 
58 obszerny opis w pracach: P.E. Tomaszewski - Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim i R. Ueckera - op. cit. 
59 J.B. Little, G.K. Teal - Production of germanium rode having longitudinal crystal boundaries - US Patent No. 

2 683 676 wydany 13 lipca 1954 r.   www.uspto.gov... 
60 W.L. Bond, W.P. Mason, H.J. McSkimin, K.M. Olsen, G.K. Teal - The elastic constants og germanium single 

crystals - Phys.Rev. 78, 176 (1950) 
61 G.K. Teal, J. Little - Growth of Germanium Single Crystals - Phys. Rev. 78, 647 (1950) i G.K. Teal, J.B. Little 

- ............ Bull.Amer.Phys.Soc. 25, 16 (1950) 
62 Methods and apparatus for producing germanium crystals -  patent angielski Nr 706 849 z 12 I 1951 r., 

opublikowany 7 IV 1954 r. 
63 Procédé pour la production de cristaux, notamment de germanium - patent francuski Nr 1 029 684 z 5 XII 
1950 r., opublikowany 4 VI 1953 r. 
64 Procédé de production de cristaux de germanium et cristaux ainsi obtenus - patent belgijski Nr 500 569 z 
12 I 1951 r., opublikowany 31 I 1951 r. 
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patenty zgłoszono w czerwcu 1950 r. - o otrzymywaniu monokrystalicznych złącz n-p-n.66 
Żaden z nich nie wymienia Czochralskiego ani w wersji oryginalnej z USA, ani zgłoszonych 
we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech i Kanadzie. Jedynie wersja holenderska, 
choć nie podaje nazwiska Czochralskiego, to odsyła do jego oryginalnej publikacji z 1916 r., 
a także innych prac o metodzie Czochralskiego!67 
 

 
 
W 1951 r. G.K. Teal i Erni Buehler otrzymali monokryształ krzemu.68 
 Nie można jednak pomijać zasług Teala, Littla i Buehlera w opracowaniu całej 
„otoczki”, czyli aparatury zapewniającej właściwe warunki do otrzymywania tak wrażliwych 
kryształów i w tak wysokich temperaturach (938oC dla germanu i 1414oC krzemu). I tego 
dotyczyły ich patenty pozostawiając niezmienioną ideę „wyciągania” monokryształów 
pochodzącą od Czochralskiego. Warto na koniec zauważyć, że wbrew oczekiwaniom G.K. 
Teala wspólnota naukowców konsekwentnie stosowała nazwę „metoda Czochralskiego”, a 
nie mylącą nazwę w rodzaju „proces Teala”. Problem „ojcostwa” metody został szeroko 
omówiony w pracach P.E. Tomaszewskiego69. Trzeba przyznać, że prace Teala zapewniły 
Janowi Czochralskiemu znaczącą pozycję we współczesnej nauce. Znalazł stałe miejsce nie 

                                                                                                                                                         
65 Production of germanium rode having longitudinal crystal boundaries - patent kanadyjski opublikowany 15 II 

1955 r. 
66 G.K. Teal - Methods of producing semiconductive bodies - patent USA Nr 2 727 840 z 15 VI 1950 r., 

opublikowany 20 XII 1955 r.; G.K. Teal - Methods of producing semiconductive element - patent USA Nr 
2 703 296 z 20 VI 1950 r., opublikowany 1 III 1955 r.; W.L. Bond,M. Sparks, G.K. Teak - Semiconductor 
translating device - patent USA nr 2 651 831 z 24 VI 1950 r., opublikowany 15 IX 1953 r. 

67 Werkwijze voor het vervaardigen van een halfgeleidend lichaam uit een gesmolten massa van ... -  patent 
holenderski nr 88 324 z15 VI 1951 r. opublikowany 15 VI 1958 r. 

68 G.K. Teal, E. Buehler - Growth of silicon single crystals and single crystals silicon p-n junctions - Phys. Rev. 
87, 190- ... (1952) 

69 P.E. Tomaszewski - Jan Czochralski - father of the "Czochralski method"  - J. Crystal Growth 236, 1-4 
(2002) i Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim - OW ATUT, Wrocław 2012 (str. 55) 
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tylko w historii nauki, lecz przede wszystkim we współczesnej terminologii naukowej. 
Wprowadzenie nazwiska Czochralskiego do nazwy metody stało się hołdem kolejnych 
pokoleń za jego wielkie odkrycie. Czas, by i Polacy byli z niego dumni. Wszak jego nazwisko 
jest najczęściej spotykanym w literaturze naukowej nazwiskiem polskiego uczonego70. 
Trudno się dziwić, że niektórzy nazywają Jana Czochralskiego „praojcem elektroniki” a 
nawet „ojcem współczesnej cywilizacji elektronicznej”.  
 

Idea hodowania kryształu metodą Czochralskiego jest bardzo prosta. Dzisiaj można ją 
opisać w następujący sposób.  

 Materiał podlegający krystalizacji, po roztopieniu w tyglu, ochładzany jest przy 
powierzchni stopu do temperatury krzepnięcia. Do powierzchniowej warstwy stopu 
wprowadzana jest końcówka kapilary, czyli rurki o bardzo małej średnicy odpowiadającej 
rozcięciu w stalówce z opowieści Czochralskiego (dlatego nazwano to „metodą kapilary”). Po 
zassaniu niewielkiej ilości stopionego metalu do jej wnętrza rozpoczyna się krystalizacja 
stopionego materiału, tworzy się zarodek krystalizacji (zaródź). Aby otrzymać monokryształ 
o zadanej orientacji stosuje się przygotowany wcześniej zarodek czyli mały kryształek, na 
którym zaczynają narastać w sposób uporządkowany kolejne warstwy kryształu o tej 
wymuszonej orientacji. Zarodek zaczyna być wyciągany z roztopu z określoną szybkością 
tak, by nie został zerwany kontakt wyciąganego kryształu ze stopem. Napięcie 
powierzchniowe utrzymuje krótki słupek ciekłego materiału u wylotu kapilary lub 
„przylepionego” do zarodzi. Zetknięcie się tego słupka ciekłego materiału z chłodniejszym 
powietrzem powoduje powolne jego krzepniecie nad powierzchnią cieczy. W efekcie 
otrzymuje się tzw. monokryształ, a więc materiał o szczególnie cennych własnościach 
fizycznych. Odpowiedni dobór szybkości wyciągania, wzajemny obrót kryształu i tygla, 
rozkład temperatur w tyglu i wiele innych parametrów wpływają na rozmiary i jakość 
otrzymanego monokryształu. Kiedyś nazywano to „pojedynczym kryształem”, dziś używamy 
terminu „monokryształ”. Cechą charakterystyczną takiego materiału jest tak dobrze 
uporządkowane ułożenie atomów, że oba końce kryształu mają dokładnie taką samą 
orientację swojej struktury wewnętrznej niezależnie od wielkości otrzymanego kryształu. 
 

Metoda Czochralskiego ma kilka istotnych zalet: 
- kierunkowość wzrostu kryształu określona przez orientację zarodka 
- wzrost beznaprężeniowy wobec braku kontaktu z tyglem 
- łatwość kontroli jakości i składu chemicznego (możliwość domieszkowania, czyli 

kontrolowanego wprowadzania domieszek!) już podczas hodowli 
- możliwość ponownego przetopienia złego kryształu w całości lub częściowo (co obniża 

straty materiału i koszty produkcji) 
- możliwość otrzymywania dużych kryształów i w różnych warunkach (np. w 

atmosferach gazowych, itp.). 
 

 Trudno więc się dziwić, że jest to metoda tak popularna. Dziś można pokusić się o 
stwierdzenie, że genialny w swej prostocie pomysł, jak każdy prosty pomysł, był niejako 
skazany na sukces. Należy dziękować Czochralskiemu, że pomysł nie został pominięty i 
zarazem utracony (może nawet bezpowrotnie). 
 
 Ogromy rozwój metody Czochralskiego pięknie ilustruje poniższe zestawienie 
kolejnych realizacji technicznych: od prostego tygla przez oryginalny przyrząd 

                                                 
70 info o tym, ze najczęściej wymieniane nazwisko polskiego uczonego (PAN PAP?).....???? 
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Czochralskiego, urządzenie Teala i współpracowników aż po współczesną wielką 
„wyciągarkę” monokryształów krzemu w jednej z firm japońskich. 
 

       

 
 

Metoda  Czochralskiego  dziś 
 

 Jan Czochralski zaczynał od cienkich monokryształów cyny o długości zaledwie 15 
centymetrów, a pierwsze kryształy krzemu miały średnicę około 2,5 cm i wagę zaledwie 50-
200 g. Szybko zorientowano się, że bardziej opłacalne jest hodowanie kryształów o większej 
średnicy i wytwarzanie wielu układów scalonych na jednej płytce, później z niej wycinanych.  
 

      
 

Monokryształ krzemu o średnicy 300 mm, długości 2 metrów i wadze 265 kg (Wacker Chemie 
AG, Siltronic AG) 

 
O skali rozwoju metody świadczyć może wielkość otrzymywanych dziś 

monokryształów krzemu, podstawowego surowca do produkcji układów scalonych: dwa 
metry długości, 30 centymetrów średnicy i ponad 250 kilogramów wagi (firma Wacker-
Siltronic GmbH we Freibergu koło Drezna produkuje takie monokryształy od 2002 r.). 
Wydawało się, że była to granica możliwości technologicznych i nie da się zrobić 
monokryształów krzemu o średnicy większej niż 400-450 mm i wadze przekraczającej 300 
kg. Dziś jest to już wykonalne technicznie i monokryształ krzemu o średnicy 45 cm ma wagę 
około 800 kg! Sprawa powiększania średnicy kryształu jest ważna ze względów handlowych. 
Na płytce o średnicy 200 mm można wykonać 74 mikroprocesory 64 Mb, gdy na płytce o 
średnicy 300 mm już 170 procesorów o mocy 1 Gb, a więc ich cena drastycznie spada. 
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 Warto zauważyć, że już w latach trzydziestych ub. wieku metoda Czochralskiego była 
na tyle znana, popularna i uznana w środowisku, że zaprzestano cytowania pracy 
oryginalnej71 - wszyscy wiedzieli na czym polega metoda Czochralskiego. 
 Dziś, gdy  opracowano około 5 tysięcy (!) patentów na temat różnych udoskonaleń 
metody (zwłaszcza oprzyrządowania) otrzymywania kryształów według pomysłu 
Czochralskiego, nie jest potrzebne cytowanie pracy źródłowej. Dlatego typowa miara 
popularności określonej publikacji naukowej - liczba cytowań, nie jest właściwa do oceny 
wpływu Czochralskiego na naukę i technikę. Dziś trzeba raczej patrzeć na częstość 
pojawiania się nazwiska Czochralskiego w literaturze, a to jest trudne do zmierzenia. Dla 
ukazania skali zjawiska wystarczy choćby ilość odesłań w wyszukiwarce Google - około 
490 000. Dopiero na przełomie wieków wróciło zainteresowanie pracą oryginalną z 1916 r. i 
niektórzy z autorów podawali stosowny odsyłacz do tej pracy, ale raczej na zasadzie 
ciekawostki niż docenienia doniosłości tamtego odkrycia. 
 Wydaje się jednak, że nadszedł czas, by przywrócić należną rangę tamtej publikacji i 
tamtemu odkrycie - właśnie odkryciu. Swego czasu niektórzy kwestionowali użycie terminu 
„odkrycie” do opisu pracy Czochralskiego z 1916 r. Niesłusznie, bo było to przełomowe 
odkrycie, choć dokonane jakby „przed czasem”. Właśnie odkrycie, a nie „opracowanie”, a 
tym bardziej „wynalazek”. Czochralski odkrył, że wyciąga z tygla kryształ. Opracowanie 
metody nazwanej dość szybko „metodą Czochralskiego” było tylko prostą konsekwencją 
odkrycia zjawiska krystalizacji podczas wyciągania zestalonej nici ze stopionego materiału 
(tu: metalu). To zjawisko nie występuje w przyrodzie, zostało wygenerowane przez pomyłkę 
Czochralskiego. Ale nie zostałoby zauważone bez wcześniejszego (jeszcze świeżo 
pamiętanego) doświadczenia farmaceutycznego, jakie Jan Czochralski wyniósł z pracy 
w ówczesnych aptekach w Polsce i w Niemczech. Skojarzenie zauważonego zjawiska 
zestalenia nici cynowej wyciągniętej z tygla ze znanym w praktyce aptecznej testem 
trychitowym (wyciąganie łańcuszka kryształów z wazeliny) utwierdziło Czochralskiego w 
przekonaniu, że owa nić jest jednym kryształem lub co najwyżej kilkoma kryształami cyny. 
Kryształami! Nie było więc potrzeby sprawdzania, czy nić jest krystaliczna! 

 
 
 

Gęsie pióro  a  sprawa  metody  Czochralskiego 
 
 Przytoczona na początku opowieść o okolicznościach odkrycia dokonanego przez Jana 
Czochralskiego wymagała jakiegoś poglądowego szkicu metody. Jak pokazać, co wydarzyło 
się tamtego wieczoru? Tygiel, nic zestalonego metalu i ręka z piórem wydawały się 
najprostszym schematem. Ale jakie pióro? Cóż - pióro ze stalówką było zbyt proste graficznie 
(a nawet niezrozumiałe dla współczesnych dzieci!). Stąd szybka podmiana - weźmy ptasie 
pióro znane z tylu opowiadań (np. gęsiego pióra używał Koszałek Opałek) czy nagród 
literackich (tu mamy np. nagrodę Orlego Pióra). Gęsie pióro w ręku od razu kojarzy się z 
pisaniem, a przecież Czochralski pisał wtedy swój raport z badań. I taki szkic został 
opublikowany jako pierwszy w ciągu rysunków z usprawnień czy modyfikacji metody. 

                                                 
71 H.K. Schilling - Growth of crystals of zinc containing cadmium by the Czochralski-Gomperz method - J. Appl. 

Phys. 6, 111-116 (1935) 
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 Okazało się jednak, że niewinny żart został potraktowany całkiem poważnie i zaczął 
żyć własnym życiem. W 1999 r. ukazało się opracowanie M. Spiessera firmowane przez 
Francuskie Towarzystwo Krystalografów72 poświęcone Czochralskiemu i jego metodzie. Ze 
zdumieniem znalazłem tam mój rysunek z podpisem, że jest to... oryginalny rysunek 
Czochralskiego! Jestem przekonany, że Czochralski zrobiłby lepszy rysunek! Z kolei po 
latach znalazłem gęsie pióro w gablocie poświęconej metodzie Czochralskiego w sali... 
Muzeum Politechniki Warszawskiej! 
I traktowano to całkiem poważnie. A przecież 
czasy gęsiego pióra dawno minęły - Czochralski 
użył zwykłego pióra ze stalówką. Ale uwaga - 
dzisiejsze dzieci szkolne nie wiedzą co to jest 
stalówka! 
 

W tej sytuacji uznałem, że motyw gęsiego 
pióra nadaje się na lepsze uwiecznienie. W 
marcu 2014 r. prof. Bogusław Buszewski 
zaproponował73, by statuetka do Nagrody prof. 
Jana Czochralskiego odnosiła się do projektu 
słynnego pióra z tyglem. W ten sposób w dwóch 
edycjach Konkursu przyznano pięć nagród 
naukowych i jedną specjalną74 z taką ciekawą 
statuetką opracowaną przez art. prof. Alicję 
Majewską z Wydziału Sztuk Pięknych UMK75. 
Podobno jedna z nagród specjalnych nie została 
do dziś wręczona. Szkoda, że Politechnika 
Warszawska nie kontynuuje tej dobrze 
zapowiadającej się tradycji.76 I w ten sposób 
Czochralski znowu ulega zapomnieniu. 

 
O ile gęsie pióro na rysunku było żartem, o tyle słoik z miodem w roli tygla z cyną był 

rozpaczliwą próbą pokazania w filmie77 jak doszło do wiekopomnego odkrycia. Opowieść o 
zaskakującym przypadku jest bardzo filmowa; problem jednak w tym, że... niemożliwe/a? - 
jak się dziś wydaje - do powtórzenia. O ile wiem, nikomu nie udało się przeprowadzić tego 
eksperymentu nie tylko w warunkach podobnych do opisanych przez Czochralskiego (tygiel 
ze stygnącą cyną), ale nawet w laboratorium (mniej lub bardziej kontrolowana temperatura 
czystej cyny)!. Na potrzeby filmu Powrót Chemika trzeba było użyć innych materiałów lub 
innych technik i efektów specjalnych78. Brak sukcesów w odtworzeniu doświadczenia 
Czochralskiego jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość tamtego zdarzenia. Zastanawia 
jednak, co zrobił Czochralski by jednak osiągnąć w laboratorium druciki cyny o długości 
kilkunastu centymetrów. Czy cyna nie była taka czysta (z domieszką kalafonii dostaje się 

                                                 
72 M. Spiesser - Jan Czochralski et la méthode du tirage des cristaux - Bulletin GFCC, Mai 1999 
73 B. Buszewski - list do mnie z 13 marca 2014 r. 
74 Biuletyn Roku Czochralskiego 5, nr 33/173 (2016) z 13 XII 2016 r. 
75 Biuletyn Roku Czochralskiego 3, nr 32/86 (9 czerwca 2014); list prof. B. Buszewskiego do mnie z 6 czerwca 

2014 r. 
76 W listopadzie 2016 r. wznowiono Konkurs - trzecia edycja zostanie rozstrzygnięta w początkach 2017 r. - 

patrz; Biuletyn Roku Czochralskiego - nr 33/173 (2016) z 13 grudnia 2016 r. 
77 film TVP Bydgoszcz; Biuletyn Roku Czochralskiego 3, nr 24/78 (2014) z 13 IV 2014 r.; 

http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-24-2014.pdf  
78 reż. Anna Laszczka - Powrót Chemika - Mediabrigade, Wrocław 2014; 61 minut 
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ładne druciki), czy rzeczywiście stosowana aparatura była bardziej wyrafinowana niż to 
pokazano na rysunku (szkicu) z pierwszej publikacji Czochralskiego z 1916 r. 
 
 Na zakończenie filmu Powrót Chemika prof. Zbigniew T. Kuźnicki stwierdza 
dobitnie, że Jan Czochralski należy do trójki największych polskich uczonych wymieniając 
Mikołaja Kopernika (1473-1543) i Marię Skłodowską-Curie (1867-1934). O ich kolejności 
mamy sami zdecydować :-) Wydaje się, że można tę kolejność ustalić na podstawie wpływu 
na życie codzienne każdego z tej trójki. I tu wygrywa Jan Czochralski!  
 O ile Mikołaj Kopernik jest powszechnie znany z tego, że „wstrzymał słońce i 
poruszył Ziemię”, to mało kto wie o jego wszechstronnych zainteresowaniach i dokonaniach 
(wojskowe, ekonomiczne, ...). Z kolei fizycy wiedzą, że odkrycie Kopernika trudno nazwać 
wielką rewolucją skoro była to tylko zmiana początku układu współrzędnych. Jak my dziś 
korzystamy z tej „rewolucji”? Zdaje się. że tylko poprzez GPS, a reszta to domena wąskich 
grup specjalistów. Bo i od strony filozoficznej raczej nie było rewolucji, choć tak odkrycie 
Kopernika starano się przedstawić.  
 W wielkiej trójce polskich uczonych drugie miejsce zajmuje Maria Skłodowska-Curie. 
I w tym przypadku trudno dopatrzyć się szerszego zastosowania jej odkryć z fizyki i chemii. 
Medycyna jądrowa to tylko drobny dział współczesnej medycyny. 
 Natomiast trzeci z tej trójki, Jan Czochralski, jako twórca rewelacyjnej metody 
otrzymywania monokryształów, dzięki której mamy rewolucję elektroniczną na niespotykaną 
skalę, i naszą cywilizację cyfrową, zdecydowanie wybija się na czoło stawki. Z tej 
rzeczywistej rewolucji korzysta dziś całe społeczeństwo. I to też odróżnia w istotny sposób 
osiągnięcie Czochralskiego od „rewolucji” Kopernika czy odkryć Skłodowskiej-Curie. 

 To dlatego należy podjąć wielki wysiłek 
przywrócenia pamięci o osobie i roli Jana 
Czochralskiego. Wszak jego metoda jest znana 
na całym świecie, wszyscy korzystają z jego 
odkrycia, a w kraju nadal nie jest znany w 
sposób wystarczający. Cóż z tego, że był Rok 
Jana Czochralskiego skoro nie został 
nagłośniony przez ówczesne władze - 
prezydenta czy premiera, a jeden z ministrów 
nawet się od tego odciął. Wszelkie imprezy, 
jakie się odbyły wtedy w Polsce (a było ich 
sporo, ponad tysiąc!), były wydarzeniami 
lokalnymi przygotowanymi przez miejscowych 
zapaleńców przy jakimś wsparciu władz 
lokalnych. Brak poparcia władz centralnych (a 
nawet cenzurowanie filmu....!) oznaczał de 
facto brak informacji prasowych, radiowych i 
telewizyjnych o odpowiednim natężeniu i 
jakości. Media milczały... Po kilku latach jakby 
wzrosło zapomnienie... Na jak długo? 

 
P. Tom. 
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