
Kísérlet,  labor,  műhely 

Egykristályok előáll ítása magkristályok 
"hizlalásával" 

Ahhoz, hogy bizonyos tulajdonsággal rendelkező anyagot tömeg-
gyártásban reprodukálható módon állíthassunk elő, a fizikai  jellemzőket 
olyan mértékben kell kézbentartanunk, amelyet polikristályos anyagok 
esetén nem érhetünk el. Ennek elsődleges oka a rácshibák jelenléte -
elsősorban a diszlokációs típusúaké - , amelyeknek jelentős hatásuk van 
az anyag fizikai  tulajdonságaira. 

A diszlokáció a kristály rendeződési hibája. Ezekből a rendeződés! 
hibákból nyilvánvalóan igen sok a szemcsehatáron fordul  elő. Ezeken a 
határokon diszlokációs sorokat, úgynevezett diszlokációs vonalakat talá-
lunk, amelyek jelentősen megváltoztatják a fizikai  jellemzőket. Például, 
ha a diszlokációs vonal n-típusú félvezetőanyagban  fordul  elő, a köz-
vetlen környezetében lévő anyagrész p-típusúvá válhat. Ezeket a ne-
hézségeket egykristályos anyagok előállításával elkerülhetjük. 

A kristályos anyagokat a szabályos szerkezet jellemzi. Ez azt jelenti, 
hogy a kristály belsejében egy adott irányban az alkotó elemek (atomok, 
molekulák, ionok) azonos távolságra (szabályosan) ismétlődnek. Azt a 
kristályt, amelynek egész térfogatára  kiterjed ez a szabályos szerkezet 
egykristálynak nevezzük. 

A polikristályos anyagok esetén a szabályos szerkezet csak a kristály egyes 
tartományaira terjed ki, amelyeket kristályszemcséknek (krisztallitoknak) 
nevezünk. A polikristályos anyag több egykristály rendezetlen halmazából áll. 

Egy adott anyag egykristályos formában  való előállításának a módját 
elsősorban az illető anyag fizikai  és kémiai tulajdonságai határozzák meg. 
Ha például a tekintett anyag a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1) bomlás nélkül megolvasztható; 
2) gőznyomása az olvadásponton kicsi; 
3) olvadáspontja nem túl magas; 
4) elég jó hővezető; 
5) olvadáshője nem túl nagy; 
6) nincsenek fázisátalakulási  pontjai a szoba és a növesztési hőmérsék-

let közötti hőmérséklettartományban; 
7) valamilyen oldószerben jól oldódik, 

akkor az illető anyag általában olvadékból és oldatból is előállítható 
egykristályos formában.  A két módszer közötti választást most már az 



dönti el, hogy milyen nagyságú egykristályra van szükségünk, mennyi idő 
alatt kell ezt elérni, milyen anyagi alap áll rendelkezésre a kivitelezésre, stb. 
Sok esetben a választást maga a kísérletező leleményessége dönti el. 
Abban az esetben, ha az anyag nem olvasztható meg bomlás nélkül, de 
egy bizonyos oldószerben jól oldódik, akkor csak az oldatból való 
növesztési eljárás alkalmazható. Ilyen anyag a kálium-nátriumtartarát 
(NaKC 4 H 4 O 6 . 4H2O), amely előállítója Pierre Seignette francia  gyógy-
szerész után még a seignette-só néven is ismert. 

Magkristályok tenyésztése 
Egyike a legfontosabb  és legkényesebb feladatoknak,  mert ezen mag-

kristályok hibái megtalálhatók a belőlük növesztett egykristályokban is, a 
hibák mintegy öröklődnek. Ezen magkristályok előállítása tiszta anyagot, 
állandó hőmérsékletet és abszolút nyugalmat igénnyel. Tiszta anyagot 
valamilyen oldószerben oldódó anyagok esetén, többszöri átkristá-
lyosítással nyerhe tünk. Ál landó- vagy szabályosan változtatható 
hőmérsékletet termosztátokban kielégítően sikerül biztosítani, sőt auto-
matizálva 0,01°C pontosággal akár hónapokig is megtartani. A rezégsek 
csillapítása általában elérhető valamilyen rezgést nem vezető anyag 
közbeiktatásával, például spárgára való felfüggesztéssel. 

A magkristályok előállításához és hizlalásához szolgáló kellékek: ter-
mosztát, seignette-só, desztiláltvíz (vagy egészen tiszta esővíz) fél-  vagy 
negyedliteres porcelán csésze (vagy üvegpohár), kristályosító tál (sima, 
egyenes fenekű,  átlátszó edény), egy üveglemez, mely fedőül  szolgál a 
kristályosító tálhoz, sűrűsségmérő, hőmérő, üvegtölcsér (műanyag is jó), 
fémcsipesz,  szűrőpapír, vatta, üvegpálca (keverőnek). 

A porcelán csészébe 70 c m 3 desztilláltvizet öntünk, majd 80°C-ra 
melegítjük. Ekkor 200 g seignette-sót szórunk bele és állandó kavarás 
mellett teljesen feloldjuk.  Ezután előkészítjük a kristályosító tálat és a 
tölcsért, amelynek a szájába kis vattát teszünk és így egyenesen a tálba 
szűrjük át az oldatot. Ajánlatos a tálat és a tölcsért előre felmelegíteni.  Ez 
azért fontos,  mert elpattanhat a forróoldattól,  vagy másrészt túl gyorsan 
lehűtené azt, s így idő előtt kezdenének kiválni a kristályok. A vattát csak 
mérsékelten nyomjuk be a tölcsér szájába, mert másképpen csak lassan 
folyna  át rajta az oldat, s újból jelentősen lehűlne. Ezek után a tálat olyan 
pormentes helyre állítjuk, ahol nincs kitéve rázkódtatásnak. Nem takarjuk 
le és így tartalma szabadon hűl le. A lehűlt folyadékot  már nem szabad 
megmozdítani, mert a legkisebb mozdulásra is lökésszerűen indulna meg 
a kristályosodás. Az így keletkezett egészen apró kristályokkal semmit 
sem kezdhetnénk és az egész munkát újból kellene kezdeni. 

Kövessük a kristályok képződését: ahogy hűl a seignette-só telített -
oldata, apró tűk kezdenek megjelenni az oldat felületén,  melyek azután 
lesüllyednek az edény aljára. 1-2 óra múlva az oldat sűrűsségétől és 



hőmérsékletétől függően  a tál alja különböző nagyságú és alakú 
kristályokkal lesz tele, ugyanis mialatt állandóan újabb és újabb kristályok 
keletkeznek a már meglévők "híznak". 

Ha már találunk elég sokat kb. 5 mm hosszúakat is köztük, akkor az 
oldatot leöntjük (vissza az oldócsészébe) és kiszedjük a 4-8 mm nagyságú 
megfelelő  típusú kristályokat egy szűrőpapírra. Nem akármelyik típusú 
kristály alkalmas a további növesztésre, "hizlalásra". A mellékelt ábrán 
bemutatunk néhány típust. Az "A" típus az igazi teljes kristály. Hizlalásra 
nem igen alkalmas, mert csak elég kicsire n ő meg. A többi típus már nem 
teljes kristály. 

A "B" típus egy félkristály,  hizlalásra a legalkalmasabb mert az alaplemeze, 
amely áthalad az y tengelyen, a lehető legnagyobb. A többi típusok is 
alkalmasak tenyésztésre mint például a "C" típus, de ezek y elektromos 
tengelye már rövidebb mint a "B" típusé. 

A magkristályok "hizlalása" 
Előkészítjük a termosztátot, majd kb. 18°-20°C-ra melegítjük fel  a 

melegí tőel lenál lás és a hűtővíz szabályozásával . Előkészít jük a 
kristályosító tálat és a szükséges mennyiségű gondosan megszűrt oldatot 
(30° Bé = 1,26 g / cm 3 sűrűsségű, ami kb. 120 g seignette-sót jelent. 250 
ml vízbenm 30°C hőmérsékleten). Legyünk óvatosak, nehogy szűrés 
közben az oldat túlságosan lehűljön, maradjon az oldat hőmérséklete 
30°C fölött,  amikor a termosztátba kerül. Ezt ne hőmérővel végezzük, 
csak az edény falának  a tapintásával (egy-két sikertelen próbálkozás után 
a kísérlet már nagyon jól is mehet, a fő  az, hogy ne veszítsük el hamar a 
türelmünket). A hőmérő folyadékba  helyezésével kristályképződési cen-
trum okozóit is bevihetjük a folyadékba.  Ha az oldatos tál már a 
termosztátban van előkészítjük a magkristályokat. Ez abban áll, hogy 
elkészítünk egy edényben legalább olyan hőmérsékletű desztillált vizet 
mint az oldat és egy fémcsipeszt.  A csipesszel megfogjuk  az apró 
kristályokat, az előkészített langyos vízben leöblítés után belehullatjuk 



őket az oldatba anélkül, hogy a csipesszel érintenénk az oldat felszínét. 
Ügyeljünk arra is, hogy a még kicsi kristályok elég messze legyenek 
egymástól és az edény falától,  hogy szabadon növekedhessenek. Ezután 
letakarjuk a tálat a letisztított üveglappal. Az üveglap nem zár tökéletesen 
és így a gőz egy része eltávozhat, a másik része az üveglapra csapódik, 
ugyanakkor megakadályozza azt a nemkívánatos kristályképződést, me-
lyet a levegőből az oldatba hulló porszemcsék idéznének elő. így elérhető, 
hogy csak a behelyezett magkristályok hízzanak meg. 

Mivel az oldat sűrűssége és hőmérséklete összefüggő  értékek, melyek-
től függ  a kr is tá lyok n ö v e k e d é s e is, a hőmér sék l e t megfe le lő 
szabályozásával elérhetjük a kristályok "tökéletes" növekedését . A 
tökéletes kristálynak teljesen tisztának és minden irányban teljesen átlát-
szónak kell lennie. Ha a növekedést túl gyorsnak találjuk, a hőmérsékletet 
növeljük,ellenkező esetben csökkentjük. A hizlalás ideje a kívánt nagyság 
szerint változó, 48 órától több hétig is terjedhet. Ha különlegesen nagy 
kristályokat akarunk tenyészteni, akkor egyrészt nagy mennyiségű oldatra 
van szükség, másrészt kevésszámú magkristályt szabad ugyanabban az 
oldatban hizlalni. A hőmérsékletet csak nagyon lassan szabad csökken-
teni, hogy az oldatkoncentráció különbségének kiegyenlítődéséhez a 
kristályok körül e legendő idő álljon rendelkezésre, különben a kristályok 
réteges szerkezetűek lesznek. 

Megtörténhet, hogy a magkristályok oldatba való helyezése esetén 
hamar fel  is oldódnak, akkor az oldat hőmérsékletét csökkenteni kell. 
Néhány kísérletbe és főleg  türelembe kerül mire ebbe is beletanulunk. Az 
edénybe való ejtéskor a magkristályok nem mindig esnek arra az 
alaplapjukra, mint amelyiken a keletkezésüknél feküdtek.  Igyekezzünk 
az eredeti alaplapjukra helyezni a magkristályokat, ellenkező esetben 
megváltoztatják alaplapjukat és megmunkálásuk nehézkesebb lesz. 

Abban az ese tben , ha n e m rende lkezünk a ke r e skede l emben 
megvásárolható termosztáttal, magunk is készíthetünk hőszigeteléssel 
ellátott szekrénykét. A szekrényke készülhet fából  (deszkából), dupla fal 
alkalmazása esetén fűrészporral  bélelhető a jobb hőszigetelésért. A szek-
rényke két részre osztható egy polccal. A polc átlátszó üveglapból 
készüljön, hogy tegye lehetővé a kristályok növekedésének jobb meg-
figyelését.  Ezen a polcon áll majd a kristályosító tál az oldattal. A felső 
részen üvegablakkal ellátott ajtócskát is készítünk, melyen keresztül 
b e h e l y e z h e t j ü k a kristályosító tálat és köve the t jük a kristályok 
növekedését . A szekrényke alsó részében helyezzük el a fűtőberendezést, 
egy 5W-OS izzólámpát és egy hőmérőt, melyekhez ugyancsak egy ajtócs-
kán keresztül juthatunk. A fűtőberendezést  a legjobban ellenálláshuzalból 
építhetjük meg, mert ezek párhuzamos és soros kapcsolásával kényelme-
sen változtathatjuk a hőmérsékletet. Az 5 W-os izzólámpa a megfigyelést 
segíti elő, kis teljesítménye nem változtatja meg a hőmérsékletet, főleg  ha 



csak a megfigyelés  idején kapcsoljuk be. Ügyeljünk, hogy az ajtócskák 
jól illeszkedjenek, a felső  ajtócska ablaka legyen dupla, hogy ezáltal is 
elősegítsük a jobb hőszigetelést. 

A fentiekben  egyszerűen vázolt elv és eljárás alapján a szentpétervári 
egyetem mellett működő kutatóintézetben már. a negyvenes években 9 
nap alatt 2 kg-os kristályt növesztettek, természetesen teljesen automa-
tizált és tökéletesített kristálynövesztő készülékben. 

Darabont Sándor 

Mérjük meg a fény  hullámhoszát! 
(reflexiós  rácsként vonalzó) 

A reflexiós  rács egy felület  fényvisszaverő  részeinek szabályosan is-
mét lődő rendszere. Készítésekor egy tükröző felületre  nagyszámú, 
egymással párhuzamos vonást karcolnak. Egy tükröző csík és egy karcolat 
együttes szélessége a rácsállandó (a). 

A fény  hullámhosszának meghatározásához reflexiós  rácsként egy 
műanyag vonalzó milliméteres beosztását fogjuk  használni. Ennek rácsál-
landója a= 1 mm. A vonalzót ajánlatos jól kiválasztani: legyen egyenes, 
20^40 cm hosszúságú és rendelkezzen tökéletesen sík felülettel. 

I.  A He-Ne  lézerfényének  hullámhossza 
Kísérlet:  A hullámhossz mérését látványos, bemutató kísérletként is 

végezhetjük egy kissé elsötétített teremben. 
Bocsássuk a He-Ne lézer erős, vörös-színű fényét  a vonalzó mil-

liméteres beosztására, annak hossza mentén. A vonalzóról továbbhaladó 
fénysugarakat  fogjuk  fel  egy tőle 3-4 méterre elhelyezett ernyőn (az l.sz. 
ábra szerint). A beeső fénysugár  irányát úgy állítsuk be, hogy az a 
vonalzóval csak néhány fokos  szöget zárjon be (súroló beesés). Ebben 
az esetben az ernyőn egy fényes  pontsort pillanthatunk meg. Ezt a 
diffrakciós  ábrát a vonalzón, mint reflexiós  rácson elhajlított fénysugarak 
hozzák létre. 

Jegyezük meg az ernyőre vetített pontok helyét, majd taszítsuk kissé 
oldalt a vonalzót, hogy a fénysugár  a vonalzó beosztásmentes részéről 
verődjön vissza. Egyetlen fényes  pontot kapunk (V), mely tulajdonképpen 
a nulladrendű elhajlási maximumnak felel  meg. Meghatározzuk az 
ernyőnek a vonalzótól mért távolságát (d) és utána eltávolítjuk a vonalzót. 
Ekkor a fény  eltérítés nélkül éri el az ernyőt. A létrejött pontot megjelöljük (D). 


