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Wrocław    28 stycznia 2015 r.           rok IV,  numer  4/109 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Kronika Roku Czochralskiego  
 

► grudzień 2014 r. – (red.) Mirosław Władysław Nader – Rok Jana Czochralskiego. Tom 1. 
Zarys biografii i dokumentacja historyczna – Zeszyty Historyczne Politechniki 
Warszawskiej, nr 15/2014, wyd. Biblioteka PW, Warszawa 2014, stron 202; Tom 2. 
Pamięci Profesora Jana Czochralskiego. Wybór publikacji – Zeszyty Historyczne 
Politechniki Warszawskiej, nr 16/2014, stron 151; Dodatek. Dorobek naukowy Jana 
Czochralskiego. Podsumowanie obchodów – [dwie płyty CD: Dokumenty. Filmy] 

 

Zapowiedzi 
 

♥ 25 lutego – druga emisja filmu "Powrót Chemika" w TVP2, godz. 24:10 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 2013 r. – Roman Mierzecki – recenzja książki P.E. Tomaszewskiego pt. Powrót. Rzecz 
o Janie Czochralskim (ATUT, INTiBS PAN, Wrocław 2012) – Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki 58, nr 3, str. 153-159. 

 

* * * * * * * * * * * 
Odkrycia 

Metal  B 
 

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy fragmenty obszernego opracowania dr. Zbigniewa 
Tucholskiego. Jest to pierwsze krytyczne omówienie sprawy stopu znanego pod nazwą 
"metal B". To patent na ten stop sprawił, że Jan Czochralski stał się człowiekiem majętnym. 
Ten stop stał się też przyczyną zawiści, jaką niektórzy "obdarowali" Profesora doprowadzając 
do procesów sądowych. Dr Tucholski świetnie przedstawił dzieje opracowywania stopów do 
wylewania panewek łożysk osi parowozów i wagonów kolejowych, ich zmieniające się 
składy i rolę Czochralskiego w tym wyścigu technologicznym. Tekst jest dobrze 
udokumentowany odsyłaczami do literatury fachowej. 
Oto Podsumowanie z tego artykułu (opracowanie redakcyjne - P.Tom.). 
 
 W publikacjach dotyczących prof. Jana Czochralskiego brak było dotychczas 
szczegółowego wyjaśnienia przyczyn powstania i wprowadzenia do eksploatacji 
w kolejnictwie stopu Bahnmetall. Artykuł ten jest jedynie szkicową próbą przybliżenia 
powstania wynalazku, jego wprowadzenia w niemieckim kolejnictwie i późniejszej recepcji 
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w transporcie kolejowym innych państw. W celu szczegółowego zbadania zagadnień 
związanych ze stopem Bahnmetall konieczne jest przeprowadzenie obszernych kwerend 
archiwalnych w Niemczech, Rosji, Czechach oraz w USA i w Kanadzie, zwłaszcza kwerend 
w urzędach patentowych oraz zbiorach archiwalnych norm. 
 Dotychczas w historiografii powszechny był błędny pogląd, iż stop ten posiadał lepsze 
własności eksploatacyjne od stopów cynowych. Pogląd ten jest odzwierciedleniem tez 
artykułów publikowanych przez prof. Jana Czochralskiego i prof. Georgesa Weltera na 
łamach polskiej prasy technicznej w połowie lat 30. XX wieku. 
 Zapomina się o tym, że był to zamiennik stopów cynowych powstały w celu 
zapewnienia funkcjonowania zmilitaryzowanego transportu kolejowego. Stop na osnowie 
ołowiowej utwardzono niewielkimi ilościami wapnia (0,73 %), sodu (0,58 %), litu (0,04 %) i 
aluminium (0.2 %). Sukces stopu wyrażał się znacznymi oszczędnościami cyny przy 
zapewnieniu bezawaryjnej pracy transportu kolejowego w warunkach wojny. Należał do tych 
wynalazków, które posiadały stosunkowo krótki okres życia; jego ostateczny kres nastąpił 
wraz u powszechnym w kolejnictwie zastępowaniem łożysk ślizgowych tocznymi w latach 
60/70 XX wieku. 
 Ocena własności stopu jest bardzo trudna, niewątpliwie w Polsce zaciążyło nad nim 
fatum w postaci sporu profesorów Czochralskiego i Broniewskiego. Pretekstem do krytyki 
prof. Czochralskiego stał się wówczas zarzut niskiej jakości stopu. Zacięta polemika jego 
zwolenników i przeciwników była bezpośrednią przyczyną wykorzystywania przez obie 
strony pozamerytorycznych argumentów oraz manipulowania wynikami badań, w celu 
udowodnienia swych racji za wszelką cenę. 
 Analiza zagranicznej recepcji stopu jest również niezwykle trudna, bowiem poza 
informacjami i opiniami zawartymi w artykułach prof. Czochralskiego i jego adwersarzy oraz 
patentach, normach i opisach technicznych, brak dotychczas dostępnych źródeł 
bezpośrednich.   
(...) 
 Niewątpliwie stop miał wielkie znaczenie dla oszczędności materiału strategicznego 
jakim była cyna. Jego wynalezienie w Niemczech związane było z powszechnym programem 
oszczędności materiałów, wprowadzonym w tym kraju w końcowej fazie pierwszej wojny 
światowej. Warto zaznaczyć, że instytut kierowany przez prof. Czochralskiego założono 
w celu opracowywania strategicznych materiałów zastępczych. 
 W okresie międzywojennej militaryzacji i oszczędności wywołanych drugą wojną 
światową, stosowanie namiastek, tzw. ersatzów, osiągnęło wielkie rozmiary i było jedna 
z zasadniczych przyczyn zachowania sprawności i żywotności gospodarki niemieckiej do 
końca wojny. 
 Wynalezienie stopu wpisywało się w koncepcję oszczędności materiałów totalitarnych 
państw prowadzących intensywne zbrojenia, jakimi były Niemcy i Rosja Sowiecka. Podobny 
stop wprowadzono w USA, gdzie odmienna filozofia nowoczesności w powiązaniu 
z rygorystycznym poddawaniem każdego ulepszenia analizie finansowej, ułatwiała 
wprowadzenie ekonomicznie uwarunkowanych innowacji. 
 Gorsze od stopów cynowych własności stopu, pozwalały ponadto na jego bezawaryjną 
eksploatacje na kolejach sowieckich i amerykańskich, dzięki znacznie większym 
odległościom międzystacyjnym (niezbyt częsty rozruch i hamowanie pociągów). 
 

cdn. 
 

* * * * * * * * * * * 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


