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Lektion 5: Czochralski eller "trukket" syntetisk ædelsten 

 

 

Indledning 

 I 1917 fuldendte en polsk kemiker en metode til at skabe krystaller, der gjorde, at computerbranchen 

kunne blomstre mange årtier senere. Denne metode er kendt som Czochralski-metoden, opkaldt efter 

denne videnskabsmand.  

Også kendt som "trække-"metoden giver denne proces store krystaller, som bogstaveligt talt ”trækkes” ud 

af en smeltet opløsning.  

Processen 

Processen er relativt simpel. Et kimkrystal fra et element (hyppigst silicium) placeres lige på overfladen af 

den flydende siliciumopløsning. Og for at gøre krystallet så perfekt og fejlfri som muligt, drejes krystallet 

langsomt, mens det langsomt trækkes op. Dette giver mulighed for at dyrke meget perfekte krystaller i 

meget store størrelser.  

For at denne proces skal fungere, er der visse variabler, der skal tages med i overvejelserne.  

1. Der skal etablere en konvektion, hvorved den smeltede opløsning konstant flyder i skålen. For at opnå 

dette, afkøles stangen lidt, og kimen roteres. Dette holder den smeltede opløsning i bevægelse og giver 

mere perfekte krystaller.  

2. På grund af overfladespændinger i det smeltede materiale er der et opadgående tryk mod kimkrystallet, 

når det langsomt trækkes opad. Som resultat heraf skal den hastighed, hvormed kimet trækkes opad, 

afstemmes med den opadgående spænding af selve den smeltede opløsning.  

3. Kimet trækkes med en hastighed, der afhænger af det materiale, der skal krystalliseres. 

Gennemsnitshastigheden er 1 - 100 millimeter i timen. Temperaturen af det smeltede materiale vil 

afhænge af, hvilken type krystal der produceres.  

4. Det skal bemærkes, at billederne neden for, i slutningen af lektionen, er fra produktion af silicium-krystal. 

Som resultat heraf ser krystallerne massive ud i stedet for transparente. Ædelsten, der produceres med 

denne metode, er derimod transparente krystaller.  



Vigtigheden heraf for computerindustrien er, at det er trækkeprocessen i krystal-dannelsen, der muliggør, 

at man kan producere de perfekte silicium computerchips, der er vigtige for branchen. 

Selvfølgelig er det vigtigt for os, at denne metode også kan anvendes til at lave store syntetiske 

ædelstenskrystaller. Især rubin, safir, spindel, yttrium-aluminium-granat eller YAG, alexandrit, etc. Denne 

metode giver meget omkostningseffektive syntetiske krystaller af høj kvalitet, og som er meget billige at 

producere. 

Nedenfor ses 3 figurer, hvor du kan se, hvordan processen fungerer.  

 

 

 



  

 

  

 

  

   

 

Jeg har fundet fotoet nedenfor af en fuldendt krystaldannelse og vil gerne vise det her i fuld størrelse. 

Primært for at give dig mulighed for at se, hvad man kan gøre med denne metode til produktion af 

syntetiske ædelsten. Bemærk øverst til højre, at hele vægten af denne enorme krystal understøttes af et 

meget lille kimkrystal. En ingeniørmæssig præsentation i sig selv. Kan du forestille dig en syntetisk 

rubinkrystal af denne størrelse? Praktisk talt tusindvis af karat af produktion kan laves på denne måde. 

Bemærk tillige, at denne krystal af silicium (krystallet er opak). Man kan næsten se, hvor let det vil være at 

slibe den til silicium computerchips. 

  

 

  



 

  



 Nedenfor kan du se en trukket silicium-krystal. Dette er faktisk selve toppen af et trukket siliciumkrystal, og 

jeg ville gerne vise dig det, så du kan se, hvordan kimet anvendes til at starte krystallet. Det første billede 

viser, hvor stangen er fastgjort på kimkrystallet. Og til højre ses undersiden af krystallet, hvor man kan se 

kimet. De ydre lag er syntetisk silicium, der er dannet af opløsningen. Med hensyn til ædelsten kan dette 

være rubin, safir, alexandrit, etc... 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor kan man se en trukket syntetisk alexandrit, som er blevet facetslebet. Bemærk to ting ved denne 

sten: 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Stenen er helt fejlfri. Dette vil være en af de vigtigste aspekter ved at identificere trukket syntetisk 

ædelsten, dens perfektion. Man vil simpelthen ikke finde denne slag perfektion ved naturlig rubin og 

alexandrit. Og den 450 jernlinje i naturlig safir vil ikke være tilstede i denne type syntetisk safir. Så 

perfektion er den første ting, som du vil bemærke ved trukket syntetisk ædelsten.  

2. Størrelsen på stenen. Trukket ædelsten kan dyrkes til at blive meget store. Og meget store ædelsten, der 

er perfekte, vil altid være underlagt identifikation. Man vil simpelthen ikke finde en perfekt fejlfri 10 karat 

alexandrit på markedet ret tit. Og dette vil være din første identifikation på, at du måske har fat i en trukket 

syntetisk alexandrit eller en anden syntetisk ædelsten. Og hvis du ikke er sikker, så bør du sende den til et 

stort og anerkendt gemmologi-laboratorie til identifikation.  

Jeg håber, at du har kunnet lide denne lektion om trækkemetode for syntetiske ædelsten. Lad os gå videre 

til Lektion 6. 
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