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Odkrycie 
 

Laboratorium  Czochralskiego  w  AEG 
 

 Jan Czochralski rozpoczął pracę w należącej do koncernu AEG fabryce kabli 

Kabelwerk Oberspree, KWO, w dniu 1 sierpnia 1907 r., a więc zaledwie 10 lat po jej 

powstaniu. Tu otrzymał świetną posadę w laboratorium badawczym jako asystent Wicharda 

von Moellendorffa (1881–1937) i bardzo ambitne i pionierskie zadanie - wprowadzić 
aluminium do elektrotechniki. Tutaj dokonał swego największego odkrycia, za które ceni go 

cały świat – metody wykorzystanej do otrzymywania monokryształów i nazwanej jego 

imieniem. 

 Dotychczas uważano, że laboratorium, w którym pracował Jan Czochralski, 

znajdowało się w budynku wejściowym do kompleksu KWO usytuowanym wzdłuż ulicy 

Wilhelminenhof. Sugerowano się wówczas planami terenów z 1923 r. Tymczasem okazało 

się, że są to najprawdopodobniej plany rozbudowy a nie obraz stanu aktualnego. Należało 

więc powrócić do analizy starszych planów i opisów. Na poniższym planie z 1904 r., być 
może również pochodzącym z projektu budowlanego, zaznaczono na terenie Hali I 

laboratoria pomiarowe i badawcze (prawy górny róg hali).  
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 W 1904 r. Wichard von Moellendorff zaprojektował Laboratorium Metalurgiczne dla 

KWO w oparciu o model publicznych urzędów badawczych. W strukturze tego laboratorium 

powstały trzy odrębne działy: elektrotechniczny, mechaniczny i chemiczny.  

 Do 2015 r. uważano, że Laboratorium Metalurgiczne znajdowało się od 1908 r. w tzw. 

głównym budynku bloku hal II czyli w obecnym budynku B Uniwersytetu. Okazało się 
jednak, że ten budynek do 1 października 1917 r. był używany przez fabrykę samochodów 

NAG, a więc Czochralski nie mógł tam pracować aż do swojego wyjazdu do Frankfurtu nad 

Menem
1
. Pojawił się więc problem rzeczywistej lokalizacji jego laboratorium.  

 

 Kluczowa jest tutaj analiza planu z 1912 r. Są na nim zaznaczone właśnie trzy 

lokalizacje laboratoriów Moellendorffa: laboratorium mechaniczne w hali I należącej nadal 

do fabryki kabli, elektrotechniczne w dawnym budynku laboratoriów pomiarów i prób w hali 

I) oraz chemiczne w obecnym budynku Fabryki Kabli pomiędzy budynkami D i G 

Uniwersytetu. 

 

 
 
 Jeśli teraz porównamy ten plan z kolejnym planem z 1923 r., to łatwo zauważymy, że 

na nowszym planie nie ma już fabryki NAG, a w jej dawnym głównym budynku mamy 

Laboratorium Metalurgiczne. Ale tam już Jan Czochralski nie pracował! 

 Jest więc niemal pewne, że laboratorium chemiczne Czochralskiego znajduje się 
obecnie na terenie fabryki kabli i oznaczone zostało na poniższej fotografii żółtą strzałką. 

                                                 
1
 J. Evers, C. Herzog, L Mőckl, V. von Plotho, P. Stallhofer, R. Staudigl, 100 Jahre Einkristalzucht aus der 

Schmneze, Chemie in unserer Zeit, 50, 2-11 i suplement (2016). Ten dokument Christiane Herzog odnalazła w 

2014 r. w archiwum akt budowlanychTreptow-Kopenick.  
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Plan Kabelwerk Oberschöneweide z 1923 r. Zaznaczony został budynek Laboratorium Metali. 

 

  
 

Widok Uniwersytetu HTW Berlin z czerwca 2011 r. Niski budynek wzdłuż ulicy Wilhelminenhofstr. to budynek 

laboratorium metalurgicznego, w którym miał pracować Czochralski (strzałka czerwona z lewej strony). Żółta 

strzałka z prawej u góry pokazuje laboratorium chemiczne. 

 

 Znane fotografie laboratorium mechanicznego sugerują, że były tam prowadzone 

głownie badania wytrzymałościowe metali. Natomiast próby tworzenia nowych stopów, 

badania ich właściwości chemicznych i fizycznych zapewne stanowiły domenę laboratorium 

chemicznego. Zdaje się to potwierdzać fotografia Czochralskiego zrobiona w 1911 r. 

w laboratorium typowo chemicznym. W tej 

sytuacji należałoby przyjąć, że Czochralski 

dokonał swego epokowego odkrycia właśnie 

w laboratorium chemicznym Laboratorium 

Metalurgicznego KWO. 

 

 
Jan Czochralski w sali chemicznej Laboratorium Metali 

Kabelwerk Oberspree w 1911 r. (repr. z artykułu: W. 

von Moellendorff - "Kupfer und Elektrizitaetindustrie" - 

AEG-Zeitung 13 (8) 6-8, (II 1911) i (9) 13-16 

(III 1911)). Koloryzacja - R. Tadych. 
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