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Prof. dr h.c. Jan CZOCHRALSKI 

- twórca metody wytwarzania monokryształów 
 

7 grudnia 2012 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2013 

Rokiem Jana Czochralskiego, Rokiem Juliana Tuwima i Rokiem Witolda Lutosławskiego. 

  "W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego 

przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego 

metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, 

wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie 

urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego 

krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego" - napisano w tekście uchwały.  

 

 

      Jan Czochralski urodził się 23.10.1885 r. w małym mieście Kcynia  jako ósme dziecko, 

spośród dziesięciorga dzieci Franciszka, z zawodu stolarza i Marty z Suchomskich.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herb Kcyni 
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Jeszcze jako uczeń Jan Czochralski zainteresował się chemią i robił w domu różnego rodzaju 

eksperymenty.  

       

 
 

Dom w Kcyni, w którym urodził się i mieszkał Jan Czochralski z rodzicami 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tablica na domu w Kcyni, w którym urodził się Jan Czochralski. 

 
Po ukończeniu kcyńskiego seminarium nauczycielskiego Jan Czochralski nadal 

zainteresowany chemią, podjął pracę u okolicznych aptekarzy, a później w Altglienicke 

(dzisiejsza dzielnica Berlina). W roku 1906 krótko pracował w laboratorium firmy Kunheim 

& Co., a od 1907 r. w różnych laboratoriach koncernu Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft 

(AEG).  
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     W 1910 r. Jan Czochralski ożenił się z Margarethe Friederike Elze Hasse (1887-1956) 

pochodzącej z rodziny holenderskiej osiadłej w Niemczech, z którą miał troje dzieci: Leonię 

(ur. w 1914 r. po mężu Wojciechowska), syna Borysa (1918-1992) i najmłodszą córkę 

Cecylię (1920-1993, po mężu Schmidt). Obecnie żadne z jego dzieci już nie żyje.  

     Prawdopodobnie około roku 1910 Jan Czochralski zdał eksternistyczne egzaminy na 

Politechnice w Charlottenburgu (w latach 1905-1910 był wolnym słuchaczem na Wydz. 

Chemii na tej Uczelni) i otrzymał dyplom inżyniera chemika. 

     W latach 1911-1914 Czochralski był asystentem Wicharda von Moellendorffa (twórcy 

laboratorium metaloznawczego AEG) i z nim opublikował w 1913 r. swoją pierwszą pracę 

naukową o krystalografii metali. W AEG Jan Czochralski pracował do końca września 1917 r. 

     Dnia 19 sierpnia 1916 r. redakcja czasopisma Zaitschrift für physikalische Chemie 

otrzymała pracę Czochralskiego pt. „Ein neus Verfahren zur Messung der 

Kristallisationsgeschwindigkeit der Metalle” (Nowa metoda pomiaru szybkości krystalizacji 

metali), przy czym praca ta ukazała się drukiem dopiero w 1918 r. (t. 92, str. 219-221). W 

pracy tej opisał swoją nową metodę otrzymywania monokryształów metali.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryginalny rysunek z pracy Czochralskiego ilustrujący jego metodę 

otrzymywania monokryształów. 

 

Jak sam wspominał, do odkrycia tej metody doszło na zasadzie przypadku. Zastanawiając 

się nad problemem wyznaczania szybkości krystalizacji metali, w zamyśleniu stalówkę pióra 

zamiast w kałamarzu, zanurzył w tyglu z roztopioną cyną. Po powolnym wyciągnięciu pióra 

zauważył, że na jego końcu powstała krystaliczna nić cyny.  

Badając zaobserwowane zjawisko Czochralski stwierdził, że maksymalna możliwa 

szybkość wyciągania nici metalu ze stopu musi być dokładnie równa szybkości krystalizacji, 

przy czym jest ona różna dla różnych materiałów. Ponadto wyciągana nić ma bardzo ważną 

cechę, a mianowicie jest ona monokryształem danego materiału.     
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Metoda Czochralskiego otrzymywania monokryształów polega na powolnym, 

stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału  zarodka krystalicznego  danej substancji w 

sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną  krystalizację  na jego powierzchni kolejnych 

warstw kryształu. W rezultacie otrzymuje się cylindryczny monokryształ o orientacji 

krystalograficznej zarodka. Wymiary i kształt hodowanego kryształu (średnica oraz długość) 

kontrolowane są poprzez prędkość przesuwu i prędkość obrotową zarodka, przy czym są one 

ograniczone poprzez parametry układu zastosowanego do hodowli. 

 
Dzisiaj na całym świecie wytwarza się metodą Czochralskiego ponad 80% globalnej 

produkcji krzemu, germanu i pozostałych materiałów półprzewodnikowych, a przyczyną jej 

tak niezwykłej popularności jest prostota metody oraz to, że wzrost kryształu następuje w 

określonym, zadanym przez wybór zarodka, kierunku oraz, że odbywa się bez naprężeń. 

Obecnie ponad 90% wszystkich urządzeń półprzewodnikowych jest wykonywanych z 

monokrystalicznego krzemu. Monokrystaliczny krzem jest produkowany w postaci walców o 

średnicy 300 mm oraz długości około 2 m i masie około 300 kg. Szybkość wyciągania 

walcowej części kryształu wynosi od 0,4-1,2 mm/ min. Od 2009 r. produkuje się też walce 

monokrystaliczne o średnicy 450 mm i o długości 215 cm oraz o masie około 800 kg. Taki 

monokryształ jest wyciągany z prędkością 0,25 mm/min. 

W krótkim czasie w środowisku niemieckim inż. Jan Czochralski zdobył popularność i 

znanie jako wybitny metaloznawca i chemik. Był on też współzałożycielem Niemieckiego 

Towarzystwa Metaloznawczego, a w 1925 r. na zjeździe we Wrocławiu został wybrany jego 

przewodniczącym. Inż. Jan Czochralski mimo pracy w Niemczech, utrzymywał stałe kontakty 

z wieloma uczonymi z Polski i w roku 1928, na zaproszenie Prezydenta RP, prof. Ignacego 

Mościckiego, przyjechał do Warszawy, gdzie wraz z rodziną zamieszkał na stałe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarodek_kryszta%C5%82u
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krystalizacja
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W Warszawie zorganizował od podstaw Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa przy 

Politechnice Warszawskiej, a wkrótce (1929 r.) otrzymał też najwyższą godność akademicką 

– tytuł doktora honoris causa tej Uczelni i został mianowany profesorem zwyczajnym (1930 

r.) na Politechnice Warszawskiej. 

Działalność naukowa prof. Czochralskiego była głównie skierowana na badania i 

opracowywanie stopów metali lekkich, co zaowocowało wieloma patentami, w tym patentem 

na tzw. stop B do łożysk kolejowych (1924 r.), stosowany niemal w całej Europie i USA. 

Jako pierwszy wprowadził też metody rentgenowskie do badania metali.  

Był autorem i współautorem ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz  

kilkudziesięciu patentów.  

Po wybuchu II wojny światowej podczas okupacji niemieckiej, w grudniu 1939 r. za 

zgodą władz okupacyjnych, uruchomił Zakład Badań Materiałów w Warszawie. Kierując tym 

Zakładem, chronił ludzi i mienie naukowe, a dzięki swym osobistym kontaktom z Niemcami 

pomagał uwolnić aresztowanych ludzi z więzień i obozów okupanta oraz przechowywał 

osoby zagrożone skazaniem na więzienie lub śmierć. Wiadomo też, że przechowywał w 

swym domu osoby pochodzenia żydowskiego, w tym panią Leonorę Lesser i Barbarę 

Krzesińską.  

Oprócz normalnych zleceń, w kierowanym przez niego Zakładzie, wykonywano też 

elementy uzbrojenia zamówione przez Armię Krajową oraz magazynowano materiały 

chemiczne i wybuchowe wykorzystywane przez polskie podziemie. 

 Po wojnie został niesłusznie oskarżony o współpracę z Niemcami i usunięty z 

Politechniki Warszawskiej, ale po kilkumiesięcznym śledztwie został zwolniony z aresztu a 

dochodzenie umorzono z braku dowodów winy. 

Wobec tego, że jednak Senat Politechniki Warszawskiej nie zgodził się na jego 

zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego, wyjechał więc do rodzinnej Kcyni. 

Tam prowadził firmę BION produkującą artykuły drogeryjne i kosmetyki, ale w roku 

1953 na skutek donosu do Urzędu Bezpieczeństwa, przeprowadzono w jego domu rewizję, 

poszukując dolarów i sztabek złota, które według donosu nielegalnie miał posiadać prof. 

Czochralski. W trakcie rewizji nic nie znaleziono, ale prof. Czochralski doznał wówczas 

ataku serca i po kilku dniach zmarł (22.04.1953r.) w klinice w Poznaniu, do której został 

przewieziony. Pochowano go na starym cmentarzu w Kcyni w bezimiennym grobie i dopiero 

w roku 1998 umieszczono tam płytę nagrobną z napisem informującym, że jest to grób prof. 

Czochralskiego. 

W historii nauki prof. Jan Czochralski został zapisany  jako wynalazca metody 

otrzymywania monokryształów. Metodę tę zastosowano w USA do przemysłowej produkcji 

monokryształów krzemu. Zastosowanie metody Czochralskiego upowszechnili Gordon K. 

Teal i John. B. Little przenosząc znaną metodę z metalurgii do fizyki i technologii 

półprzewodników oraz przemysłu elektronicznego. Na początku lat 50-tych po      

skonstruowaniu tranzystora przez W. Brittaina, J. Bardeena i W. Shockleya  - zaczęto na skalę      

przemysłową stosować metodę Czochralskiego do produkcji monokrystalicznego krzemu.  

Po 66 latach starań o ujawnienie prawdziwej, patriotycznej postawy i pozycji w historii 

prof. Jana Czochralskiego - dokonano pośmiertnej  rehabilitacji tego wielkiego uczonego. 

Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie  przywrócenia dobrego imienia prof. 

Janowi Czochralskiemu została podjęta jednomyślnie w dniu 29 czerwca 2011r.     

W gmachu Technologii Chemicznej PW – imię prof. Jana Czochralskiego nadano 

nowemu audytorium, w skrzydle budynku, w którym pracował prof. Jan Czochralski. 

Odsłonięto też tablicę pamiątkową w tym budynku. Odsłonięto również tablicę pamiątkową 

na domu przy ul. Nabielaka 4, gdzie mieszkał prof. J. Czochralski.  
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Wcześniej jednak, bo w 1993 r. w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w 

Warszawie nowouruchomionemu laboratorium nadano imię Jana Czochralskiego, a ponadto 

w Kcyni główny plac w 1990 r. nazwano Placem Prof. Jana Czochralskiego oraz w 1999 r. 

Szkoła Podstawowa Nr. 2 przy ul. Wyrzyskiej 12 przyjęła imię Jana Czochralskiego. 

Ponadto w roku 2009 Poczta Polska wyemitowała znaczek o nominale 1,55 zł z 

podobizną prof. Jana Czochralskiego, z serii "Polacy na świecie". 
 

 

Znaczek Poczty Polskiej z 2009 r. z podobizną prof. Jana Czochralskiego (źródło: internet). 

 

Opracował Zbigniew PORADA 

Koło SEP nr 75 przy PK  
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