
„Elektronikus fémek”
írta: Dr. Pőcze László

Az elektronikus technika utóbbi két évti
zedében elért eredményei egy sereg új anyag, 
ill. vegyület felhasználásával és előállításával 
kapcsolatosak. Ezek nélkül nem lehetett volna 
megvalósítani és elkészíteni azokat a berende
zéseket, melyek lehetővé tették az űrutazást, 
a rakétatechnika nagy arányú fejlődését (elte
kintve a szerkezeti és az üzemanyagoktól), a 
távirányítást, a nagysebességű számítógépek 
építését és ezek alkalmazását a kívánt műsza
ki feladatok megoldására. Egy új anyagfogalom 
fejlődött ki ezen a területen. Ezen anyagok kö
rében egészen új tulajdonságú, eddig még nem 
igen ismert vagy csak különlegesnek tartott 
elemek, ill. vegyületek tartoznak. A  félvezető 
tulajdonságú anyagok széleskörű kutatása hoz
ta felszínre ezeket az elemeket és vegyület eket. 
Eddig csak az alapkutatás, a tudományos „kü
löncködés” anyagaiból egyszeribe ipari alap
anyagokká, félkésztermékekké léptek elő. Azok
ról az újabban igen nagy tisztaságban előállí
tott elemekről és ötvözetekről van szó, melyeket 
közös gyűjtő néven „elektronikus fémek”-nek 
nevezünk. Ezek a következők: szelén, germá- 
nium, gallium, szilícium, indium, rénium, tel- 
lur, cézium, rubidium.

A  szilícium, ismertebb elem ugyan, de 
nagy tisztás ágú (5N— 6N) formájában újabban 
nyert felhasználást a legkülönbözőbb célokra 
(félvezetők, intermetallikus vegyületek, stb). Az 
„elektronikus fémeket” ma már a fejlett hír
adás lechnxka és műszeripar mind nagyobb mér
tékben használja fel. Célszerűnek látszik meg
vizsgálni, hogyan állunk ezekkel az anyagokkal 
a hazai ipar ellátottsága szempontjából és mi
lyen műszaki és gazdasági intézkedéseket len
ne célszerű foganatosítani ezeknek az anyagok
nak a gyártására. Célszerű az utóbbi tíz esz
tendő tükrében tüzetesebben megvizsgálni ezek
nek az anyagoknak az előállítási körülmé
nyeit, a gyártási technológia fejlődését, a be
szerzési, felhasználási viszonyokat, a jelenlegi 
és várható igényeket. Ezekről az anyagokról az 
utóbbi időben sok szó esett. Ebben a cikkben 
alapanyag oldalról szeretnénk hű képet adni 
ezekről a kérdésekről, rámutatva a gyártási, ér 
kereskedelmi helyzetre egyaránt.

S z e l é n

Berzelius fedezte fel 1817-ben. Nevét a gö
rög mitológia hold istennőjétől „Selene” -től 
kapta. Ipari méretekben a század elején kezd

ték gyártani. 1910-ben az USA-ban 4500 kg-ot 
állítottak elő. A  két világháború között elenyé
sző volt a kereslet. 1949-től kezdődött újra a 
nagyobb mértékű felhasználás.

A szelén fémes és nem fémes tulajdonsá
gokat mutat és több allotrop módosulata van. 
Lehet ezenkívül kristályos vagy amorf. Visel
kedhet vezetőként és szigetelőként, egy pólusú 
vezetőképességet is mutat. 1871-ben Smith vizs
gálta először a fém szelén villamos vezetőké-
pességének változását 
(fény, melegítés).

különböző hatásokra

Atomsúly Sűrűség Olv. pont Forrp.
(krist. hexg) (krist)

78,96 4,79 g/cm3 217 °C 684 °C

Jól oldódik konc. savakban (H2SO4, HNCh), 
CS2 kissé oldja, alkoholban nem oldódik. A  nagy- 
tisztaságú szelént, pellet, rúd, vagy egyenirá
nyító réteg, lemez formában használják fel. Tisz
tasága 99,95%— 99,99%. Az 5N-es szelént pelle
tek formájában állítják elő. A kereskedelmi 
tisztaságú anyag por alakú és 97,00— 99,94% 
Se-t tartalmaz.

A  szelén mérgező elem. A  levegőben meg
engedhető maximalis koncentráció 0,1 ppm.

A  természetben kristályos és amorf álla
potban is előfordul, önálló ásványai nagyon rit
kák, ezek tulajdonképpen fém szelenidek 
(Cu>Se, PbSe, BÍ2Se3 stb). Általában a szulfidos 
ásványokban eléggé szórtan található. A  föld
kéreg átlag Se tartalma: 0,09 ppm. Gyakoriság 
sorrendben így a 40-ik helyet foglalja el. A  
szabados fém ásványok kohósításaxor kerül a 
fémekbe, így pl. a rézbe. A  nyers réz 0,05%  
Se-t tartalmaz.

A  réz elektrolitikus tisztításakor keletkező 
„nemesiszap”-ban dúsul fel a szelén. Ebből ál
lítják elő. A  nemesiszap Se-tartalma 0,6— 0,9%. 
A  két világháború közötti időszakban a réz
elektrolízis sokat fejlődött, de a keletkező ne
mesiszapot a kis Se-igény miatt nem dolgozták 
fel. 1949 óta nagyobb igény mutatkozott a Se 
iránt, s így az igények kielégítésére a felgyü
lemlett nemesiszapot is fel kellett dolgozni. Há
rom alapvető eljárás ismeretes a Se kinyerésé
re: a) szódás olvadás, b) szódás pörkölés, c) a 
kónsavas pörkölés. Az első két módszernél nat- 
riumszelenát keletkezik és ez vízzel kioldható, 
a harmadik esetben a SeCh illósodik és konden-
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zálható. A  nagy tisztaságú szelént különleges el- redukciós eljárásúk. Az utóbbi évek Se terme- 
j árasokkal nyerik; így frakcionált desztillálás, lését és az árak alakulását az 1. táblázat mutat- 
zónás olvasztás, egyéb átcsapásos oxidációs és ja.

1. sz. táblázat

Tőkés 
tsrm. t

1951— 54
átlag

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1966

609 690 840 797 933 957 950 1070

Ár
$.'kg

Kér. min 14,5 14,5 12,7 Lényeges
— változás nincs4N 21,1 21,1 15,

5N 44,5 44,5 —
jg g az árban

A táblázat a tőkés termelés és ár adatait 
mutatja. Legnagyobb Se-termelő országok: USA, 
Kanada, Japán, Svédország, Nyugat-Német or
szág. A  szocialista országok termelési adatait 
nem ismerjük. Feltehetően jelentős termelés fo
lyik a SZU-ban és az NDK-ban. A  legnagyobb 
felhasználó az elektronikus ipar. 90%-a az 
egyenirányítók gyártására megy, 10% kb. foto
cella készítésére és egyéb célokra (Xerográfia, 
elektroluminescencia.) Viszonylag kisebb meny- 
nyiséget használ fel a kémiai ipar, a festékgyár
tás, gyógyszergyártás, olajipar, üveggyártás és 
a gumiipar. Használják a kohászatban mint öt
vöző anyagot a hőálló acélok szövetének stabi
lizálására és a jól forgácsolható acélok gyártá
sához. A nukleáris iparban mint sugárforrást és 
nyomjelző elemet használják. A mezőgazdasáp 
úiabban az állattenyésztésben nyomelemké^"1 
sikerrel alkalmazza a szarvasmarha, sertés, juh 
és szárnyasok intenzifikált tenyésztéséhez.

A hazai felhasználás elég jelentős. Eddir 
tőkés imnortból szereztük be szükségletünket 

Az 1966-os beszerzési ár 12 dollár/kg vol+ 
Hazai szeléntermelésünk nincs. Az ipa

ri hulladékok közül azonban a nemesiszap 
és a piritpörk jelentős mennyiségű sze
lént tartalmaznak. A keletkező hazai nemes
iszap Se-tartalma kb. 0,6— 0,9% között válto
zik. Ez átlagban évente kb. 1 t Se-t jelent. A 
pmitpörkben levő Se kinyerése is lehetséges p  

pörk feldolgozása útián. A  keletkező nörk 
mennyiség már olyan számottevő, hogy 
a kin vert Se fedezné kb. a hazai szük
ségletet a nemesiszaooal együtt. Sainos, je
lenleg egyik hulladékot sem dolgozzuk fel itt
hon. A  nemesiszapot feldolgoztatjuk külföldön 
de Se-tartalmát nem kapjuk m°g, a pi- 
ritpörköt részben tároljuk, részben kohászati cé
lokra használjuk fel, de színes- és ritkafém tar
talma kárbavész. A Se hazai előállításának cél

jából ennék a két hulladéknak a hazai feldol
gozását meg kellene valósítani.

A  szelénfelhasználás a jövőben általába~ 
növekedni fog. Egyes területeken pl. az egyen
irányítók területén talán lesz visszaesés, de más 
területeken növekvő felhasználás tapasztalha
tó. Jelentős kutatások folynak a mezőgazdaság
ban az állattenyésztés terén, a kohászati és a 
kémiai iparban.

G e r m á n i u m

1871-ben Mendelejev a periódusos rendszer 
összeállításakor egy „eka-sziliciumnak” neve
zett elem létezését jósolta meg, melynek rend
száma 32. 15 évvel később 1886-ban C. Winkler 
ismételt argirodit elemzésnél mindig 7% hiányt 
kapott az ismert elemek meghatározása után. 
Végül is előállította az argiroditból az új ele
met és elnevezte germániumnak. A germánium 
tulajdonságai mindenben igazolták Mendelejev 
jóslásait. Az 1920-as évekig csak tudományoc 
érdekesség maradt a germánium. 1930-ban a 
Tsumeb-i germanit ércből állítottak elő először 
nagyobb méretekben GeCh-t.

1941-ben a Bell Laboratórium fém germá- 
niurnot állított elő félvezető technikai célokra. 
A második világháború alatt egyenirányító dió
dákat készítettek és az 1948-ban előállított 
tranzisztorokkal forradalmasították a híradás
technikai ipart.

A  germánium külalakra fémes elem, elekt
romos szempontból közbenső helyet foglal el r 
fémek és szigetelők között.

Atomsúly: Sűrűség: Olv. pont Forrp.
72,6 5,32 g/cm3 940 °C 2,700 C°

Vegyületeiben kettő és négy értékű. Leve
gőn eléggé állandó, nedvesség és oxigén nem
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támadja meg. 600— 700 CD-on gyorsan oxidáló
dik. Halogénekkel is gyorsan reagál. HC1 
H>SO kissé megtámadja szobahőmérsékleten. 
100 °C-on a H>SO, kissé oldja. HNQ< és ki
rályvíz jól oldja. GeCh-t vagy fémes Ge-t állí
tanak elő 4N— 5N-es minőségben. Por, vagy rúd, 
ill. tárcsa formájában hozzák forgalomba.

A földkéregben az átlagos koncentrációja 
6,7 ppm. Legfontosabb ásványai a germanit 
7CuS FeS GeS2, az argirodit áAgsS GeS->. A  
argirodit a freibei-gi ércb°n is előfordul. Ásvá
nyai nagyon ritkák, inkább szórtan fordul elő 
a szulfidos ércekben. A  szfalerit a nyomoktó’ 
1%-ig tartalmaz Ge-ot. A Dirit, euxenit, cas- 
siterit, a tantál és niób ércek általában O.OOl'Vn 
körül tartalmaznak germániumot. A  különböző 
szenekben 40—50 g/t-tól 100— 150 g/t-ig is 
lehet Ge. Legfontosabb lelőhelye Dél-Nyugat- 
Afrikában a Tsumeb-i teleoek. Az átlag Ge tar
talom 150— 170 g/t. Jelentősek a Katanga-i elő
fordulások is.

A  Ge tartalmú ércet flotálással dúsítják 
majd szelektív mágnesezéssei elválasztják a Ge- 
dús frakciót. Ebből a Ge02-t illósítják és H SO 
as kezelés és átcsapás után kerül további tisz
tításra.

A  ZnS koncentrátumból a S-t először pör
köléssel eltávolítják, majd az oxidokat klóro'7 
zák. A  Cd és Ge illósodik. A kondenzátumból 
a GeCL desztillálással kinyerhető.

A  szénhamuból és kátrányból is előálljthr 
tó a Ge. GeOi'-on keresztül HCl-es desztillá 
dóval választják el a főtömegtől a Ge-t, mai-’ 
újra Ge02-on keresztül állítják elő hidrogénes 
redukcióval a tiszta fémet.

A  félvezető célokra készült germániumnn1 
nagyon tisztának kell lenni. Ezt zónás olvat
tással érik el. A polikristályos anvagból eg-" 
kristályt kell húzni. Ez használható fel diódé1 
és tranzisztorok készítésére.

Az utóbbi évek Ge-termelését az árak ab 
kulását a 2. táblázat mutatja.

2. sz. táblázat

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Tókés 
termelés t 62 54,8 56 60,7 28 36,7 48 73

Ge02 250 151 88,4

Ar
$/kg

Zónásan
tisztítót! 270 171,2

Polikrist. 435

A táblázatban található termelési adatok 
főleg az amerikai, a belga (Kongó-Tsumeb) és 
a japán adatok összesítéséből származnak. A 
belga kapacitás távolról sem volt kihasználva 
(75 t/év). 1965-től Olaszország is jelentősebb 
mennyiségű Ge-t állít elő. A tőkés termelés 
jobban az ércek feldolgozásából származik. 
Anglia, NSZK, SZU, s egyéb országok szénha
muból állítanak elő germániumot. Az évi vi
lágigény növekedését a következő 10 évben kb. 
150 t-ra becsülik.

Az árak tekintetében az 1966. év volt je
lentős. Ebben az évben kétszer csökkent a Ge 
ára (márc., szept.) a megadott ár kialakulásáig.

Az 1933-as visszaesés részben a kongói há
borús eseményeket tükrözi, részben a Si előre
törését jelzi a félvezetős technika terén. A  leg
nagyobb felhasználó az elektronikus ipar. A 
germánium felhasználás átmenetileg csökkent, 
az újabban kidolgozott planár technológia azon
ban jelentősen növelte a germánium fontossá
gát. A hőmérsékletállóságát is növelték. így az 
eddigi csak 85 °C-ig használható germánium

félvezető elemek az új planár technika révén 
125— 150 °C-ig használhatók. Ez a körü'mény 
jelentős piacot biztosít továbbra is a germá- 
niumnak. Felhasználása széles körben terjed a 
legkülönbözőbb célokra a híradástechnikai és 
műszeriparban.

A  hazai ipar is használja a germániumot a 
híradástechnika és műszergyártás terén.

Voltak hazai törekvések is a germánium 
előállítására. Egyes borsodi szénminták viszony
lag jelentős Ge-t tartalmaztak. Azonkívül a 
gáz, ill. kokszgyártásnál a germánium dúsul a 
kátrányban és a gázvízben. Ezekből elő lehet 
állítani germániumot. A  Dorogon megépített 
üzem ipari méretű hasznon’tásra már nem ke
rült sor, mert a Ge világDiaci ára jelentősen 
csökkent és a hazai kátrány-termelődés a gáz
generátorok leállítása miatt nagymértékben 
visszaesett. Még a 100 g/t Ge tartalmú cseh szén
ből sem látszott gazdaságosnak a termelés. A 
hazai cink és ólom koncentrátumaink Ge tar
talma is nagyon kicsi.

A  germánium felhasználására világszerte
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élénk kutató tevékenység folyik. A  szerves ger- 
mániumvegyületek előállítása és felhasználása, 
a mágneses tulajdonságú germániumötvözetek 
vizsgálata, és a lítiummal aktivált germánium 
sugárdetektorok előállítása és vizsgálata a főbb 
irányai ezeknek a kutatásoknak.

A GeOj mint üvegötvözőanyag igen jelen
tős. A  germániummal ötvözött üvegek vissza
verődési és fénytörési tulajdonságai igen jó op
tikai rendszerek építését teszik lehetővé. Fon
tos szerepet játszik a germánium az üvegek és 
kristályok piezzo-elektromos és ferro-elektro- 
mos tulajdonságának javításában is. A germá
nium úi alkalmazási lehetőségei javítják a 
germáníumgyártó ipar kilátásait. A cinkioar fej
lődésével párhuzamosan növekedhet, hiszen a 
legtöbb germániumot Közép és Dél-Nyugat- 
Afrika cinklelőhelyeiről nyerik.

T e l l u r

A legritkább elemek egyike, kémiailag a 
szelénhez és a kénhez hasonlítható. 1782-ben 
fedezte fel Müller az erdélvi aranvércekben. 
Ezt a felfedezését később Kita;b°l Pál is meg
erősítette. Ipari méretekben 1918-ban az USA- 
ban kezd+ék előállítani.

A tellur kristályos formájában ezüst -QTfir*-. 
kés, fémes kinézésű elem. Amorf állapotban is 
előfordul. Általában pcralakban állítják elő.

Atomsúly: Sűrűség: Olv. pont Forrp.
127,61 6,25 g/cm3 449,5 °C 989 °C

Jó termoelektromos tulajdonságú fém.
Vegyületeiben 2, 4, 6 vegyértékű, fémek

kel telluridokat képez. Sósavban nem oldódik, 
salétromsav és a kénsav oldja. Magasabb hő
mérsékleten az oxigénnel reagál és TeCh kelet
kezik. KOH-ban is oldódik.

A kereskedelmi tisztaságú anyag kb 99,7%- 
os, 0,003% Pb, 0,02% Se, 0,004% Si, és 0,015% 
Cu-t tartalmaz még általában. A nagytisztaságú 
tellur 99,999%-os kristályos formában kerül 
forgalomba (2— 3 cm-es kristályok). Ma
ximális szennyezők: Cu és Fe együttesen kisebb 
mint 1 ppm, az összes halogén, kén és szelén 
tartalom kisebb mint 5 ppm.

A tellur vegyületeknek jellemző, feltűnő 
szaguk van, kevésbé mérgező mint a szelén. A 
megengedett szennyeződés levegőben 0,001— 
0,01 mg Te'm3.

A földkéregben kb 0,002 ppm koncentrá
cióban fordul elő. Több mint negyven tellur 
tartalmú ásvány ismeretes, de egyik sem for
dul elő műrevaló mennyiségben. Termés alak
ban az aranvhoz hasonlóan is találtak tellurt. 
A Te a szulfidos telepek elsőként kiváló ásvá
nyaiban dúsul. Főleg Au, Ag, Hg, Cu, Ni, Pb, 
és Bi-al társulva alkot ásványokat. A réz és 
ólom feldolgozás melléktermékeiben dúsul és 
azokból állítható elő, de e fémek olvasztási sa
lakjában is összegyűlik a Te. A rézelektrolízis 
,.nemes iszaoia” kb 0,3— 0,4% Te-t tarta1maz. 
Alkalikus oldással ebekből kioldható, s közöm
bösítéskor (H SOí-el) kiválik a TeOs. A TeOa 
szénnel redukálható, így fém tellurt lehet elő
állítani. Tiszta Te-t elektrolízissel állítanak elő 
alkalikus oldatból. Zónás olvasztással félvezető 
és termoelektromos célokra tisztítiák a fémet. A 
termelési adatokat és az árak alakulását a 3. 
táblázat mutatja.

3. sz. táblázat

1951—55 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966

Tőkés
70termelés t 100 160 175 177 180 143 135 170

Ár 5N 55 55 46,7 55

$/kg 99,7% 6,7 8,9 13,3 13,3 13,3

A  táblázat a nyugati termelési adatokat 
mutatja. Fő előállító országok az USA, Kana
da, Peru és Japán.

1962-től átmenetileg a termelés jóval túl
haladta a felhasználást, de 1965-re újra na
gyobb kereslet mutatkozott a Te iránt. A ke
reskedelmi 99,7%-os termék ára évek óta nem 
változott. A tellur készletek szoros kapcsolat

ban vannak a réz- és ólomérc mennyiségekkel. 
Ezek alapján a becsült készlet jelenleg 7— 
10 000 tonna Te. Ezenkívül jelentős tartalék 
van az ezüst, aranyércekben és a kisebb meny- 
nyiségben előforduló tellurásványokban.

A tellur felhasználása két irányban fejlő
dött. A  termoelektromos és félvezető tulajdon
sága révén a nagytisztaságú tellur igen kiter
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jedt alkalmazásra talál. A  különböző telluridok 
pl. PbTe, BiTe, CdTe csak sematikusan jelöl
ve, a különböző összetételű Bi, Te, Se, Sb ötvö
zetek nagyon alkalmasak különböző termoelekt- 
romos elven működő berendezések készítésére. 
Ezek a intermetallikus vegyületek, ötvözetek 
igen jó hatásfokkal közvetlenül alakítják át a 
hőt elektromos energiává és viszont. Így a kor
szerű hűtéstechnika alapjait képezik.

Mennyiségileg többet, a termelés kb 3/4 
részét a kohászat használja fel. Igen becses öt
vöző anyag, kiváló karbidstabilizáló elem. Nö
veli az acélok és rézötvözetek forgácsolhatósá- 
gát, a felületi finomságot. Az ólmos automata 
acélokba kb 0,05% Te-t ötvöznek. Az ólom kor
rózióállóságát növeli a kénsavval szemben.

A gumiipar vulkanizálási gyorsítóként, a 
kémiai ipar katalizátorként használja.

A hazai felhasználás nagyon kevés. Most 
van fejlődőben. A kohászat eddig egyáltalában 
n-m használta. Félvezetős és termoelektromos 
célokra jelenleg folynak a kutatások.

Érdekes snk tenderen felh^znUhrtó ele™ 
Különösen vegvüle+ei és ötvözetei h°''zr,osaV 
A kutatások sok iránvbzn folvnak. különösen " 
te-rn^elektromos tulaidonságok terén. A  keres
let állandóan növekszik.

G a l l i u m

Menrieleiev eka-alummium néven iósolta 
m ^  lé+ezését 1871-b°n. Boish^udran 1875-tw' 
a oireneusi cink ércből előállított 75 g Ga-t 
miután előzőleg színEé'mrz.sgálátokkal egv is
meretlen elem létezését állapította meg. 1915 
ben állították elő viszonylag nagyobb mennvi- 
ségben az USA-ban a cink desztillációs mellék- 
termékekből. 1943—45-ben több ezer g-ot ál 
lítottak elő. 1948-ban a termelés kb 100 k" volt

A gallium különleges elem. Szürkés fényű, 
könnyen olvadó fém.

Atomsúly: Sűrűség: Olv. pont Forrp.
69,72 5,90 g/cm3 29,7 °C 1983 °C

Megszilárduláskor térfogata 3.2%-kal nö
vekszik. Folyékony halmazállapotban gő-rien- 
ziója nagy hőmérsékleti közben kicsi. Amfoter 
elem. 3 vegyértékű. Savakban lassan oldódik.

Királyvízben jól oldódik. Lúgok is oldják 
hidrogén fejlődés közben. A folyékony gallium 
erősen megtámadja a különböző fémeket és 
ötvözeteket.

A földkéreg általában 15 ppm galliumot 
tartalmaz. Egyedül ismeretes ásványa a Dél- 
Nyugat-Afrikában előforduló gallit, CuGaS?, 
mely lényeges alkotóként tartalmazza a galliu
mot. Ez az ásvány igen kis mennyiségben for
dul elő. Sok ásvány szórt elemként tartalmaz

galliumot, különösen az alumíniummal együtt 
fordul elő. A  bauxitokban általában 0.001— 
0,01% Ga van. A cink- ólom ércek Ga tartalma 
átlagosan 0,005%.

A  gallium előállítási technológiája attól 
függ, milyen módszerekkel dolgoznak a cink
és ólomércek feldolgozásakor. Az ezt követő Ga 
kinyerés lehet savas, vagy lúgos oldás, elválasz
tás, majd halogénes vegyületek desztillálásán 
keresztül további tisztítás.

A  bauxit feltárásakor a gallium is oldódik 
az alumíniummal együtt és oldatba kerül. Az 
AtOn kristályosításakor az oldatban marad és 
visszakerül az oldattal együtt újra a tárási fo
lyamatba. Így többszöri visszaadás után dúsul 
Ebből az oldatból kémiai és elektrokémiai mód
szerekkel előállítható. Ezt az eljárást alkalmaz
ták nálunk is a hazai gallium előállítás meg 
valósításaikor. A  nyers folyékony galliumot 
többszöri v ’/es, savas váltakozó mosással tisztít
ják, maid kristályosítják.

Főbb gallium termelő országok: USA S7T~ 
Franciaország, Svájc, Anglia, Mexikó, Magyar" 
ország. Japán újabban Csehszlovákia.

Termelési adatokat nehéz találni a gallium
ra. A termelő vállalatok bizalmasan kezelik e 
Ga-termelés adatait. Az USA-ban 1965-ben 21 
%-kal növekedett a Ga-felhasználás 1964-hez 
képest, a behozatal 50%-kal nagyobb volt mint 
1964-ben. A behozatal kb. 1000 kg volt jóré-z' 
Angliából. Svájc is szállított kisebb mennyisé 
get.

A gallium ára is változott az évek során 
1961-ben kb 3— 3,5 dollár/g a 3N-es m inőé'1" 
gallium ára. 1962-ben az ár csökken: 4N-o- 
1.85 dollár/g, az 5N-es 2,25 dollár/g. A  tisztásé 
gi fok szerint 1964-ben a következő Ga-árakaJ 
jegyezték:

Ár: dollár/g
Tétel 4N 5N 6N

1— 999 g-ig 1,40 1,50 1,70
1000— 4999 g-ig 1,20 1,30 1,50
5000— 25000 g-ig 1,10 1,15 1,35
25000 g felett 0,95 1,0 1,20

A Ga hazai gyártását megoldották az ajkai 
timföld gyárban. Nagyobb mennyiségű Ga-t ál
lítottak elő (kb 400 kg). A hazai felhasználás 
nagyon kismérvűnek bizonyult. Az export le
hetőségeket nem aknázták ki kellő időben kül
kereskedelmi szerveink. Ennek részben műbi
zonylati okai is voltak. A  felhalmozódott Ga-t 
lassanként évek alatt sikerült értékesíteni. Ilyen 
körülmények között a hazai Ga-gyártást be
szüntették.
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A galliumot elég széles területen használ
ják részben mint fémet, de inkább különböze 
ötvözeteit.

A félvezetőipar és az elektronikus készülé
kek és berendezések terén folyó kutatás igé
nyel sok galliumot. A GaAs különösen alkal
mas a magas hőmérsékletet bíró nagyfrekven
ciás tranzisztorok gyártására. A  napelemek és 
lan erek előállításának is fontos anyaga. A  gal- 
liumoxidot a doppolási technikában is felhasz
nálják a félvezető elemek gyártásánál. Az epi- 
taxiális technikában is használnak gallium öt
vözeteket, ill. intermetallikus vegyületeket. Bi
zonyos szelénes egyenirányítók is tartalmaznak 
galliumot. Nagyértékű műszerek (tömegspekt
rográfok) építésében is felhasználják különbö
ző célokra, pl. tömítés. Fogászati ötvözetek is 
tartalmaznak Ga-t (14—40%).

A gallium félvezető vegvületeinek mind 
nagyobb lesz a jelentőségük. Ezek ára a megfe
lelő tisztaságban és kristályformában 0—20 
dollár/g között van. Az 1906-os ieénv az USA- 
ban kb 90 kg volt. A  félvezető interm'ítallikur 
vegyületeket a könnyen emittáló diódák gyár 
tására használják. Az újabb mikrohullámokkal 
működő kísérleti berendezések sugárforrása a 
GaAs és hasonló intermetallikus vegyülitek. 
Ezek növekvő piacot jelentenek. A jelenleg 
GaAs-el működő berendezések igen lényeges 
problémája még az anyagkérdés. Erre vonatko 
zólag egyaránt jelentős kutatás folyik a GaA" 
el Franciaországban, NSZK-ban, Japánban é 
Angliában is. Legnagyobb problémáinkat a- 
okozza, hogy igen n°héz jól reprodukálható su
gárforrásokat előállítani a hazulag gyártott 
GsAs-ből. Az IBM GaAs lasereket készhez 
melyek 10 Watt-os teljesítmény mrilett másod
perenként 1 millió impulzust engednek át. 
Ezen a téren várható feilődés növeli a gallium 
és ve^vüle+ei iránti igényt.

Itthon is foglalkoztak a GaAs gyártással 
M vei hazai ítmény s°m jelenleg sem red'S táv
latilag nem volt. továbbá számottevő extvart 1̂ - 
h°tőség n-°m mutatkozott a több évig tartó kí
sérleteket beszüntették.

I n d i u m

Eléggé régen ismert és iparilag is régebben 
felhasznált fém. 1863-ban fedezték fel Reich és 
Richter Freibergben. A cinkérceket vizsgálták 
tallium előfordulásra és az ibolya tartomány
ban ismeretlen eredetű színképvonalat figyel
tek meg. Ennek eredetét kutatva fedezték fel 
az indiumot, mely innen, kapta nevét is.

1924-ben kezdték felhasználni fényes ezüst
tárgyak előállítására ötvözőként.

Az indium lágy, ezüstös fényű fém. Főbb 
jellemzői:

Atomsúly: Sűrűség: Olv. pont Forrp.

114,82 7,21 g/cm3 156,6 °C 2075 °C

A  lassú neutronokra nézve nagyon jó ha
táskeresztmetszetű fém: 190 barn/atom. Két 
stabil izotópja van:

113 4.23%
115 95,77%

A  periódusos rendszerben a III. B alcso
portban foglal helyet, a B. Al, Ga. TI elemek
kel együtt. Elektron konfigurációja meghatá
rozza az elektromos és kémiai tulajdonságait. 
Nehezen oldódik hideg híg savakban, de me
legen és koncentráltabb savakban gyorsan és 
jól oldódik. Vegyületeiben 3 vegyértékű. Kü
lönböző tisztasági fokban többfé’e formában 
hozzák forgalomba: rúd, tömb, huzal, pellet 
stb.

Az indium a földkéregben 0,1 ppm átlag
ban van jelen. Tipikusan szórt elem kb. 50 ás
vány tartalmaz In-t, cinálló ásványa nincs. 
Egyes cink előfordulások 0,1—2,8% között is 
tartalmazhatnak In-t. A  cinkfeldől gozás mel
léktermékeiből állítják elő. A kiindulási anyag
tól függően több eljárást szabadalmaztattak r  
In előállítására. Az „Anaconda-eljárás” híg 
savval kioldja a ZnO-t és a többi cinkvegyületet 
a kiindulási anyagból. Az Tn az olóhatatlan 
részben maradt. Töményebb savval kioldja az 
Tn-t, és az oldatból ZnO és Na?SO:i-mal kicsap' 
ja az indiumot. További tisztítást oldással é~ 
újraleválasztással végzik, végül elektrolízissel 
nyerik a tiszta fémet.

A  német eljárás kb. 10— 15 ppm In tartal
mú anyagból dolgozik. A  cink eltávolítása után 
visszamarad egy Pb-In tartalmú ötvözet, mely
nek In tartalma kb 1%. Az ólom eltávolítása 
után a nyers In-t tovább tisztítják, s végül 
elektrolízissel nyerik a tiszta fémet.

Indiumot már elég régóta nagyobb meny- 
nyiségben állítottak elő. Legfőbb előállító or
szágok: Kanada. Peru, USA, SZU, Belgium, 
NSZK, Anglia, Japán, NDK.

Az 1940-es évek átlag világtermelése in- 
diumból kb. 2000 kg volt, az 50-es években ez 
felugrott kb 23—25 t-ra. 1957-ben csak az USA 
indiumfelhasználása kb. 20 t volt. 1951 óta in- 
diumtermelési adatokat nem közöltek az 
USA-ban. 1962-ben felvették az, indiumot a 
stratégiailag fontos 25 fém közé. 1960-as évek
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re Kanada, Peru termelése egyenként elérte a 
kb. 30— 35 tonnát évente. Japán is fejlődött 
ezen a téren, s 1964-ben már 4700 kg-os ter
meléssel szerepel.

A  közölt adatok természetesen csak tájé
koztató jellegűek, mert indiumtermelésre 
vonatkozó összesített adatokat nem közölnek.

Az ár alakulását a 4. sz. táblázat mutatja.

Minőség 
és mennyiség

4. sz. táblázat

1959 1960 1962 1963 1965 1966

1500— 2790 g 12 c/g 19,2 c/g 16 c g Az árak
5N 3100— 31000 g 11,2 c/g lényegesen

31000 felett 10,9 c/g 10,2 c/g 12,3 c/g nem változnak

99,97%
4,80 5,8
7,2 c/g 6,8 c/g

Az árak 1965-ben általában emelkedtek, 
ami az alsó határ megemelkedésében nyilvá
nult meg. Az indium legnagyobb felhasználója 
a félvezetőipar. Különösen a germánium tran
zisztorok gyártásában és a modifikált interme- 
tallikus vegyületek előállításában van nagy sze
repe. Ehhez különösen tiszta indiumra van 
szükség (min 5N). Az indiumötvözés javítja a 
germánium elektronikus tulajdonságait. Jó for
rasztó és kötőanyag a rétegek egymáshoz erősí
tésekor a megfelelő átmenetek képzése céljából. 
Első felhasználási területe az ötvözés volt. A 
nagy fordulatszámot biró ezüst-ólom csapágyak 
élettartamát növeli, és a csapágyakat korrózió- 
és kopásállóvá teszi. Hasonló hatást fejt ki réz 
és arany ötvözetekben is.

A  tranzisztor technikában az újabb eljárá
soknál használják az InAs vékony rétegeket.

Híradástechnikai iparunk is elég sok indiu- 
mot használ fel. 1966-ig csak nyugati import
ból tudtuk fedezni In szükségletünket. 1967- 
ben részben az NDK-ból, részben a SZU-ból 
hoztunk be In-t. Az 1967-es vásárlást 90 R/kg- 
os áron bonyolítottuk le.

Hazai indiumelőfordulásokat nem isme
rünk. Mivel Zn és Pb feldolgozó iparunk nincs 
az indium hazai előállítására nem gondolha
tunk. A  mátravidéki ZnS- és PbS koncentrátu- 
mok indium tartalma nagyon kicsi, 2— 3 ppm 
átlagban. A  világ indiumkésztete az ólom-cink 
készletekhez van kötve. Az USA indiumkészle- 
tét mintegy 350 t-ra becsülik.

Az indiumos koncentrátumok átlagban 20 
ppm indiumot tartalmaznak. A  kutatási mun
ka igen serény mind az előfordulások feltárá
sa, mind a felhasználó oldalon. Különösen a 
félvezető technika terén jelenik meg sok közle
mény az indiumos félvezető elemekről és be
rendezésekről. Az indiumkereslet állandóan nö

vekszik. A  termelési és felhasználási adatok 
hiányában nehéz a világ indium termeléséről és 
felhasználásáról hű képet kapni. Műszaki ol
dalról nézve az indium szerepét, igen jelentős 
elemnek kell nyilvánítanunk sok felhasználási 
szempontból.

R é n i u m

A rénium létezését már kb. 100 évvel ez
előtt megjósolták, előállítása csak 1925-ben si
került. Mendelejev rendszerében a 75. helyen 
üres hely volt. Az ide tartozó elemet „dviman- 
gánnak” nevezték el. Noddack és Berg egyidő- 
ben állították elő és a Rámáról rémuinnak ne
vezték el. 1 kg kolumbítból 5% réniumta rtal- 
mú 50 mg kivonatot állítottak elő. Később 
1929-ben Noddack és felesége 660 kg norvégjai 
molibdenitből nvertek ki 1 g Re-t. A II. világ
háború előtt Németország volt a világ réniu^ 
szállítóia. A mansfeldi rézna1ából évente 200 
kv-t nyertek. 1942-től az USA-ban is megin
dult a termelés.

A rénium igen magas olvadáspontú, sok jó 
tulajdonsággal rendelkező elem.
Atomsúly: Sűrűség- Olv. pont Forrn.

186,31 21,02 g/cm3 3180 °C 5900 °K
(becsült)

A  legmagasabb oVadásnontú elem a volf- 
rám és a szén után. 1000 °C-on hasonlóan oxi
dálódik mint a W. Sóinak vizes oldatából elekt
ród zálható, így igen jó bevonatokat lehet ké
szíteni. Sósavnak, fluorsavnak ellenáll, de jól 
oldódik HNO.i-ban. Vegyületeiben 4,7 vegyér
tékű. Jól ötvözhető, igen javítja a vohram és 
molibdén megmunkálhatóságát, szívóssá teszi 
ezeket.

A legritkább elemek egyike. A  földkéreg
ben kb. 0,001 ppm koncentrációban fordul elő.
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Igen kis mennyiségben található a réz ásvá
nyokban, a molibdén, volfram, valamint a tan
tál- niób előfordulásokban. Ön 'dó ásvánva 
nincs. Találtak ugyan a legutóbbi időkben (1962) 
olyan kolloid aggregátumokat, melyek a mik
roelemzések alapján 40— 50% Re-t tartalmaz
tak. Ezek fontosabb vizsgálata és kénrai elem
zése n°m volt elvégezhető, med nagvebb meny- 
nyiséget mm sikerűit összegyűjteni. Gyakor
latilag a molibdenitek Re tartalma a 1 
tősebb és ezekből is állítják elő a Re-t. A M0 S2 
konoentrátumok rénium tartalma elég külön
böző.

Eislebeni M 0 S2

Mexikói
Svéd
SZU

11
11

11

112 g/t 
670 „ 

2480 „ 
110— 1000 „

Általában a molibdenit konoentrátumokból 
állítják elő a Re-t. Pörköléskor kb. 600°-on oxi- 
dok képződnek és a Re-Cb ezen a hőfokon el
illan. A vizes gázmosóban a Re^O? oldódik, s 
különböző tisztítás . után az oldatból ioncserés 
eljárással a rénium kinyerhető. A  gyantáról 
perklórsavas lemosással távolítsák el. A  kapott 
perrenat oldatot tovább tisztíts ák s kristályosí
tással rénium sót állítanak elő kálium vagy 
NH<-perrenát alakban. Ebből a sóból h;drové- 
nes redukcióval a Re fémalakban előállítható. 
Poralakban vagy porkchászati úton feldolgozva 
különböző profilokban kerül forgalomba. Két 
lépcsőben alakítják: 3—4 atm. nyomáson pré
selik a port és vákuumban előzsugorítják 1200 
°C-on 2 órán át. A  végső zsugorítást hidrogén 
áramban 2850°-on nagyobb nyomáson végzik. 
Tuskó, rúd, tárcsa, szalag, huzal formában ke
rül forgalomba.

Fontosabb rénium előállító országok: SZU, 
USA, Chile, NDK, NSZK. A rénium termelésé
ről és felhasználásáról a legellentétesebb ada
tokat találhatjuk az egyes közleményekben. 
Tény, hogy a 60-as években a Re termelés és 
felhasználás kb. 5— 6 szorosára nőtt az 50-es 
évekhez képest. Az USA termelése és felhasz
nálása kiteszi a tőkés termelés kb. 80%-át. Ez 
kb 1 t volt 1985-ben. Más adatok szerint 1960- 
ban a tőkés termelés kb. 13 t volt. Ez vissza
esett később 10 t-ra. Az 1965-ös feldolgozási 
adatok szerint egyedül az USA felhasznált kb. 
22 t Re-t. 1962-től Bulgária is elkezdte a Re 
előállítását. Termelési adatokat nem ismerünk. 
Az NDK-ban is folyik Re termelés. A becsült 
világkészlet Re-ból kb. 1000 t. Ez részben a 
rézércekben, másrészt a molibdenitekben van 
jelen. A  Re termelés növelhető, mert a molib
denitek feldolgozásakor eddig nagyobb részt 
nem vették figyelembe.

A  réniumárak nagyon változtak az évek 
során. A negyvenes évexben 14 $,g-ról 3,25 dol- 
lár/g-ra esett a fémpor ára. 1963-ban 1,43 dol
lárig az I. osztályú fémpor ára V2 kg-os tételek
ben. A  4N-es fémpor ára kg-os tételben kb. 
2180 dollár/kg. A különböző méretű és profilú 
termékek ára 1800 dollár — 3500 dollár/kg kö
zött változik (rúd, szalag, huzal).

A  zsugorított öntecsek ára 1650 dollár/kg 
— 1780 dollár/kg között van a rendelt meny- 
nyiség szerint.

A  rénium nagyon jó tulajdonságú elem, de 
felhasználásának gátat szab ritkasága, s így 
nagy ára. 2000 UC feletti hőmérsékletet mérő 
hőelemek anyagaként használják volframmal 
kombinálva. A  W—Mo— Re ötvözetekből kap
csolóérintkezőket készítenek. Izzószálak élettar
tamát jelentősen növeli. W—Re ötvözet 25%- 
os Re tartalommal nagyon alkalmas sugárvé
delmi célokra, árnyékoló pajzsok és tartók ké
szítésére. Katalitikus hatása közismert, s a leg
különbözőbb redukciós és oxidációs folyamato
kat jól katalizál (NH3 gyártás és oxidálás, kü
lönböző alkohol, aldehid és keton szintézisek 
SO2 -> SOa reakció stb.)

A  hazai ipar a réniumot most kezdi felhasz
nálni. Kísérletek folynak a volframszálak élet
tartamának javítására az izzólámpa gyártásá
ban. A  korszerű nukleáris technikában is kere
sett ötvözet lett. Tervezett rénium felhasználá
sunk 1970-ig 10—20 kg-os tételt tesz ki évente.

A  kutatási munkák a rénium kinyerés és 
előállítás terén folynak nagyobb erővel. Az elő
állítási eljárások gyorsítására irányulnak. Sok 
helyen foglalkoznak a W—Re ötvözetek tulaj
donságainak vizsgálatával és a Re-al bevont hu
zalokkal. Ezen a téren a felhasználás növekszik. 
Igen fontos terület a rakétatechnika, ahol a ma
gas hőmérsékletnek kitett alkatrészek gyártá
sához használják, s kutatják a jó ötvözési lehe
tőségeket. Az általános cél a rénium árának 
csökkentése, új lelőhelyek feltárása útján is.

R u b i d i u m  é s  C é z i u m

Az alkáli fémek legpozitívabb elemei. 1860- 
ban és 61-ben fedezték fel Bunsen és Kirchoff 
a spektrum vonalaik alapján. Innen kapták ne
vüket is. A rubidiumot 1920 körül kezdték fel
használni iparilag. A céziumot 1881-ben állí
tották elő és 192o-től számíthatjuk ipari fel- 
használását.

Mindkét elem lágy, könnyű, ezüst fényű 
fém. A levegőn gyorsan oxidálódnak, s meg
olvadva lángra lobbannak.

Jellemző adataik:
Atomsúly Sűrűség Olv. pont Forrp. 

Rb 85,48 1,53 g/cm3 38.5 °C 688 °C
Cs 132,91 1,87 g/cm3 28,5 °C 705 °C
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Az alkáliák csoportjába tartozó többi elem
mel együtt szabályosan változó tulajdonságaik 
vannak (atomsúly, sűrűség, olv. pont, reakcióké
pesség stb.). Sóik vízben általában oldódnak, 
vegyületeikben 1 vegyértékűek.

A rubidiumnak önálló ásványa nincs. Szór
tan fordul elő az alkáli ásványokban. A  föld
kéreg átlagosan 3,10 ppm koncentrációban tar
talmaz Rb-t. Elég gyakori elem. A tengervíz
ben is megtalálható kb. 0,2 ppm koncentráció
ban. Fontosabb Rb tartalmú ásványok: karnal- 
lit, lepidolit, pollucit, biotit. Rb tartalom 1— 2% 
között van. Rb-ban leggazdagabb a lepidolit. 
A cézium önálló ásványt is alkot. Ez a pollucit: 
H :0 . 2CsO . 2AI2O3 . 9 SÍO2 . Cs tartalma átlag 
25— 40% Cr,2Ö és kb 1% Rb-.O-t is tartalmaz
hat. A  földkéregben a Cs átlagosan 7 ppm kon
centrációban fordul elő. Néhány gránitféleség
ben 60 ppm-re is feldúsulhat. A  lepidolit, kar- 
nallit, biotit is tartalmaz Cs-t. Jelentős pollucit 
telepek vannak Kanadában (kb. 300 000 t), Dél- 
Rodéziában (kb 50 000 t), Dél-Nyugat Afriká
ban (kb. 5000 t).

Rubidiumot a litium előállításakor kelet
kező ún. alkáli karbonátokból állítiák elő. Ezek
ben kb. 20—25% RbsCOa és kb 2% CszCOs van. 
Frakcionált kristályosítással timsó formájában 
választják szét a Cs-t és Rb-t egymástól. A 
tisztítást SnCL vagy Fe(CN)2-vel lehet elvégez
ni. A  tiszta fémet a karbonát, hidroxid, v. klo- 
r’d magas hőmérsékletű vákuum redukciója 
útján nyerik. Sóolvadékos elektrolízissel is elő
állítható a rubidium. A  kapott fém szennyezőit 
a 6. táblázat mutatja:

8. sz. táblázat 

Rubidium fém szennyezői

Elem Folyékony fém Vegyületek
Rubidium 99,5 99,9 99,9
Na max.. 0,05 0,01 0,01
K  max. 0.10 0,01 0,01
Cs max. 0.10 0,01 0,01
Ca max. 0,10 0,01 —
SÍO2 max. 0,01 0,005 —
Fe +  A1 max. 0,01 0,001 0,001

A Cs előállítására a pollucitból indulnak ki 
és erre több eljárást is kidolgoztak. Általában a 
savas kioldást használják.

HBr-el kezelik a pollucit koncentrátumot 
és szűréssel választják el a SiCb-t az oldattól. 
Extrakcióval eltávolítják az AlBrs-t, majd to
vábbi desztillációs és extrakciós folyamatok 
után tisztán nyerik a CsBr-t. Ebből redukció
val állítják elő a fémet. A  redukáló anyag le
het szén is. Ez esetben céziumoxidot állítanak 
elő először. A CsCl és CsF vákumban fém mag
néziummal redukálható. Az előállított fémeket

természetesen olaj alatt kell tárolni. A  fém Cs 
általában a következő szennyezőket tartalmaz
za:

7. sz. táblázat 
Cézium fém szennyezői

Elem Fém cézium C-vegy.
Cézium min. 99.5 99,9 99,9
Na max. 0.11 0,01 0,01
K  max. 0.01 0,01 0,005
Ru max. 0.10 0,01 0,05
Ca max. 0,10 0,01 —

SÍO2 max. 0.01' 0,005 —

Fe +  A1 max. 0,01 0,001 0,001

A Rb és Cs termelési adatairól nagyon ke
veset tudunk. Ezeket általában bizalmasan ke
zelik. Néhány adat ismeretes az USA Rb és Cs 
termeléséről és felhasználásáról. 1966-ban kb. 
45 kg fém Cs-t és Rb-t állítottak elő az USA- 
ban Vegyületekből kb. 2700 kg-t használtak 
fel. E°v részét importálták. Árak: 220 dollár — 
800 dollár/kg Cs.

1981-ben a termelés kb 180 ke fém Pb és 
Cs ve^vületekből kb. 4200 kg. 1962-ben a fém- 
t,°nmelés visszaesett kb. 80 kg-ra és kb. 6000 kg 
Rb-.- Cs sót használtak fel. melvet jórészt im- 
r^rtáltak Angliából és Nv-Németorszáoból. 
Á’-'k: 99%-os tisztaságú Cs 220— R00 do11ár/kv, 
90°/—ns tisztaságú Rb: 850— 1100 dollár/kg. 
1965-ben 9 7  árak emelkedtek:

Cs 99%-os 320 dollár/kg
Rb 99%-os 1320 dollár/kg
A két elem jelenlegi ipari felhasználása 

n">gvon korlátozott. Egyik fontos felhasználási 
területük a fotoc°lla inar. A  céziummal bevont 
fűtőszálak ió elektronkibocsátó kénes sémikkel 
tűnnek ki. Ezt fel is használják az elektronsu
garas berendezésekben. Az utóbbi években a 
céziumot a legnagyobb mennyiségben az ion- 
rakéták kísérleti munkáinál használták fel. A 
gőzalakú Cs-ionok porózus felhevített lemezen 
át diffundálnak a gyorsító térbe és közel 480 000 
km/óra sebességre gyorsulnak fel. A fúvókán át 
kiáramló ionok igen nagy tolóhatást fejtenek ki.

Jelentős szerepe van a céziumnak a hő 
közvetlen elektromos energiává alakításában is. 
Egy 5 diódából álló termoionos generátor a 
napenergiából óránként kb. 100 W elektromos 
energiát termel. Kiterjedt felhasználási terüle
tük még az elektronsokszorozók, és szcintillá- 
ciós számlálókban mint elektronforrás és akti
váló elem.

Hazai felhasználás gyakorlatilag nincs. 
Vegyszer formájában van némi kereslet.

A kutatások az előállítási eljárások terén 
folynak elsősorban az árcsökkentés céljából. 
Jelentősek az ionrakétákkal kapcsolatos kuta
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tások, továbbá a hőátalakítás közvetlenül elek
tromos energiává.

Mérsékelt növekedés tapasztalható a fel
használásban az általánosabb területeken. Ro
hamosabb igény lép fel majd a fémekből a ra
kétatechnika és a korszerű energia átalakítók 
területén.

S z i l í c i u m ,

A szilíciumot nagytisztaságú alakjában ta
núsított félvezető tulajdonságai alapján sorol
hatjuk az elektronikus fémek családjába. Szá
mos íeinasznáiasi módja melle cc jeicn tanul
mányban csak a nagytisztaságú Si kérdéseivel 
foglalkozunk.

Berzenus 1824-ben nyert először viszony
lag tiszta Si-t a SiCi4 megbontása utján. Kris
tályos formában először Deville állította elő 
18o4-ben. Félvezető célokra 1949-ben nyertek 
először Si-t a SiCk cinkes redukciója útján a 
Du Pont konszern technológusai D. W. Lyon 
vezetésével.

Az elemi Si könnyű, törékeny anyag, szür
kés színű, fém fényű. Főbb jellemzői:
Atomsúiy: Sűrűség: Oiv. pont: Forrp.:

28,09 2,33 g/cm3 lé2u 24ó0 “C
A nagytisztasagú Si-hoz hasonló anyagokat 

nevezték el félvezetőknek. Ezeknek az anya
goknak a villamos vezetőképessége, a szigete
lők és a fémes vezetők között van. A Si egy
atomos félvezető, olyan mint a germánium, a 
gyémánt, és a szürke ón. Ezeket a tulajdonsá
gait kb. 250 üC-ig is megtartja és ez igen nagy 
előny a germámummal szemben, melyet csak 
kb. 75 “C-ig lehet használni.

Félvezető tulajdonságait megfelelő „szeny- 
nyezők” hozzáadásával irányítottan lehet vál
toztatni. Ezt az eljárást nevezzük „doppolás”- 
nak. Ilyen szennyezők lehetnek pl. P, As, Ge, 
Ga stb. A  nagy tisztaságú Si-t ellenállása alap
ján jellemezzük (ohm/cm) és vezetési típusát is 
megjelöljük, pozitív vagy negatív vezetés (p, 
n). Annál nagyobb tisztaságú egy szilícium 
kristály, minél nagyobb az ellenállása. A  pon
tos specifikációhoz azonban még egyéb adatok
ra is szükség van. Ezek felhasználástechnikai- 
lag igen fontosak.

Az első ipari méretű eljárást nagytisztaságú 
Si előállítására a Du Pont konszern dolgozta ki 
és 1951-ben kezdték meg a gyártást ipari mé
retekben. 1951— 60 között a fő törekvés az 
alapanyag előállítás tökéletesítésére és állandó 
minőségének elérésére irányult. A bór eltávolí
tása volt nagy probléma ebben az időszakban. 
Ezt zónás olvasztással sem tudták kellő mérték
ben csökkenteni, pedig a germánium előállítá
sánál ez az eljárás bevált. A  bór kérdést 1960- 
ra tudták megoldani.

A  gyártási alapanyag a fém szilícium és a 
klór. Ezekből aknás kemencében megfelelő hő
fokon SiCk-t állítanak elő. Ha hidrogént is ad
nak a rendszerhez SiHCL keletkezik. Ezt a ter
meket tisztítják. Ma általában a SiHCls meg
bontása útján nyernek Si polikristályt, mely a 
bontóban elhelyezett nagy tisztaságú Si rúdra 
növekszik rá. A bontás 1000ú— 1300°C között 
megy végbe, a bontandó vegyülettől függően.

A  polikristályos Si-ból további tisztítási 
műveletek során zónás tisztítással, vagy függő
leges egykristály húzóval Si-egykristályt állíta
nak elő. Ez alatt a folyamat alatt a megfelelő 
doppoiást is el lehet végezni. A  Si egykristály 
küionoöző méretű rudakban vagy megfelelő 
méretű tárcsákra vágva kerül forgalomba. Az 
előállítási műveletek elég lassúak, bonyolultabb 
gépi berendezéseket igényelnek és a minőségi 
gyártást igen sok tényező befolyásolja. Ezért a 
Si egykristály igen értékes és drága termék.

'termelési és ár adatok kevésbé ismerete
sek, rmvel a nagytisztaságú Si-ra vonatkozó 
adatokat bizalmasan kezelik. A statisztikai ada
tok alapján megállapítható, hogy igen fontos 
nyagról van szó. Aránylag rövid idő alatt, 1951- 
tol a termelés érdekében igen sokat tettek és a 
felhasználás állandóan növekszik. A  korszer- 
technika egyik jellemző terméke, mind előáll! 
tasa, mind felhasználása szempontjából.

A fejlődést jellemző adatok:
1959. LÍSA termelés (akkoriban szinte egye

düli előállító): kb. 31 000 kg polikriotály
lö Ü00 Uüü dollár értékben. Ebből előállítottak 
kb. 6 000 000 tranzisztort, 60 000 000 diódát és 
egyenirányítót. Japán elkezdi a nagy tisztaságú 
Si gyártásának kísérleti munkáit.

1960. USA termelés kb. 40 000 kg polikris- 
tály, 8 500 kg egykristály. Anglia 1800 kg/év 
kapacitású üzemet tervez. Belgium is felkészült 
a gyártásra.

1961. USA egykristály termelése 6 700 kg.
1962. USA egykristály termelése 9 300 kg.
Előállítanak 1Y 000 000 tranzisztort,

162 000 000 diódát és egyenirányítót.
Japán belép a termelők sorába, 1962-ben 

6 300 kg polikristályt termel.
1964-es árak az USA-ban 20 kg-os tételek

ben:
Polikristály 7,5 cm 0- rúd n típusú 100 

Ohm/cm 123 dollár/kg
Polikristály 7,5 cm 0- rúd n típusú 200 

Ohm/cm 139 dollár/kg.
Zónásan tisztított egykristály 30 mm 0- n 

típusú 1,2 $/g.
Különleges nagytisztaságú egykristály 2000 

Ohm/cm-en felül p. típ. 2,20 $/g.
Különleges nagytisztaságú egykristály 2000 

Ohm'cm-en felül n. típ. 6,5 $/g.
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1965. Termelési adatok nagyon gyérek, Ja
pán 10,473 kg polikristályt termelt 1983-ban. 
Egykristály felhasználása 2243 kg volt. Az 
USA-ban a következő statisztikát adják ki a Si- 
egyenirányítók fejlődéséről:

1963: 19,2 millió 1964: 25,8 millió 1965: 
32,1 millió. Belgium, Franciaország, NSZK is 
belépett a Si-egykristályt termelők közé.

1963-ban az ár 290— 790 dollár/kg a minő
ségtől és mennyiségtől függően.

Az utóbbi évekről nem állnak rendelkezés
re termelési és áradatok. A  szocialista államok
ban is megindult a Si egykristály termelés. A 
SZU és az NDK exportra is termel.

Becslés szerint a világ Si-egykristály ter
melése 1967-ben kb. 45 000— 50 000 kg.

Nagytisztaságú Si-egykristályt használnak 
a tranzisztorok, egyenirányítók, diódák, tirisz
torok és integrált áT-amkörök gyártásához. A  Si- 
Ge félvezető ötvözetek lényeges részei a termo- 
elektromos generátoroknak, a hőt közvetlenül 
elektromossággá alakító berendezéseknek. Lé
nyeges alkotói a napelemeknek. A  Telstár is 
3600 Si napelemmel működik. A  legbonyolul
tabb számító ellenőrző és mérő berendezések 
elektronikájának elemeit Si felhasználásával 
készítik, f  oto-cella érzékelő elemét készítik 
belőle. Az infravörös sugárzás 2— öv között át
hatol rajta, mint lencse és mint detektáló elem 
szerepelhet.

igazai felhasználás kb. 5— 6 évvel ezelőtt 
Kezciuuoa. ive^ooo mserieii üzem is le ̂ esuiű c. 
hazai gyár iád eioiceszuesere. tiajnos a ev aia. 
u'w'ui .Ajiauuit ez a corexves almaira, iiogy ie0 
a.i.d(j'íj a hazai szuissegieiet feciezni ttiuiiaiuc. 
Kaatíireti üzem jemmeg is Kísérleti jeneggei uoi 
guZiK. A  hazai igény ok és rejtesztes peuig eze:. 
a térén azt Követetne, hogy egy évi kű. ZjU—  
óoo Kg egykristályt gyártó üzem ellátná a ha 
zai ’genyeKet. Ez az igény jelen tkeziK kb. 19 vr 
—  i i -t tn  a Si egykristály térén természetese:, 
különböző' minősegekben. Eddigi igényeinket 
i9o i -ig tőkés államokból fedeztük kb. 2000 dói 
lár/kg-os áron.

mól-ben az NDK- és SZU-ból hoztunk b 
Si-egykristályt. 1967-ben tőkés vásárlás nei 
volt.

A  hazai igény állandóan növekszik. A: 
gyengeáramú íeihasznaias mellett m..ndjobban 
előtérbe kerül az erősáramú ipar igénye is.

A szilíciumos berendezések száma állan 
dóan növekszik. A miniatürizálás elterjedésév: 
ez különösképpen fokozódik. Egyedüli problé 
ma a gazdaságosság kérdése, mely a termeié 
nagyságától függ. A  termelőnek állandóan szem 
be kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy új mű 
szaki felismerés és az azt követő fejlesztő 
megváltoztatja a jelenlegi viszonyokat. Ezek

nek a változásoknak a gyorsasága, sűrűsége és 
nagysága a gyártási kapacitás növelése és a 
gazdaságosság ellen dolgozik. A gyártók között:' 
verseny kedvezően hat a felhasználóknál, de je
lentősen növeli a termelés problémáit.

Összefoglalás

Általános tájékoztató képet adott a közle
mény a szóban forgó elemek előfordulásáról, 
előállításáról és ipari felhasználásukról. Az 
utóbbi két évtized alatt fejlődött ki ezek elő
állítási technológiája a legkorszerűbb elvek és 
berendezések segítségével. (Vákuumtechnika, 
ioncserés és extrakciós elválasztások, zónás ol
vasztás, stb.). Ezek az elemek ma már nélkü
lözhetetlen alapjai a korszerű híradástechnikai, 
műszer- és elektromos iparnak. Egyes formá
jukban, vegyületeikben igen nagy értékűek (Si- 
egykristály, GaAs egykristály stb.) Természe
tes tehát, hogy ipari fejlődését szem előtt tartó 
minden ország mindent megtesz ezeknek az 
anyagoknak az előállítására. Ezért folynak 
nagy erővel mindenütt a geológiai kutatások 
újabb lelőhelyek után. Az ipar a legkorszerűbb 
feldolgozási és előállítási eljárásokat kutatja, 
hogy a legnagyobb kihozatallal állíthassa elő 
ezeket a ritka elemeket. Itthon is nagyobb erő
vel folynak a geológiai, s egyéb vonatkozású 
munkálatok ezen a téren.
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3;ieKTpoH>mecKHe MeTajuibi

JJ-p nege, Jl.
nepeMHCJieHHbie n TpaKTOBaHHbie b CTaTbH ajieMeHTbi 

npHMeHHiOTCH b qacTHOCTH y>Ke aojiro, a b m3Cthocth 
TOjibKO b HOBeííuiHx BpeMenax, b coBpe.weHHbix OTpacaax 
pasBMBaromeiíca ajieKTpimecKOH npoMbmuieHHOCTH.

nojiyqeHHe aefiCTBHTeabHO pem<nx jvieTajuiOB CTano 
B03M0>KHb!M nocae reojiorHnecKHx, ropHbix h TexHOJiora- 
necKHx HCCJieaoBaHHH (Ge, Ga, Re, In).

ílpn hx npoH3BoacTBe nrpaeT 3HaiHTejibHyio pojib 
HccjiegoBaHiie npogyicroB y>xe paHbme pa3BHHyTbix ot- 
pacjieíi (Zn, Pb), c uejibio nonyMemia Ga, In, Ge.

Pa3BHTHe TpeöoBajio npHMeHeHHH MaTepnajioB Bbico- 
koíí HHCTOTbi. Pa3BHBanncb HOBbie, coBpeMeHHbie npo- 
ueccbt TexHOJiomnecKoro onnmeHna h ocjiopivuieHHH c 
uejibio npoH3BoaiiTb eaHHCTBeHHbie KpncTajuibi bwcokoü 
nncTOTbi (30HajibHaa miaBKa, rara ohhoto KpHCTâ na, B a- 
Kyy.MHbie npoueccw, HTfl.).

nojiyqeHne sthx MeTajuioB cnymiTca npw npwMeHe- 
nneM coBpeMeHHbix npHHunnoB, npopeccOB oöopyflOBaHHtt 
h HcnbiTarejibHbix h KOHTpojibHbix MeroaoB coBpeMeHHOÍí 
raapoMeTa^nyprnH, 3KCTpyRTHBH0H MeTajijiypniH h Ba- 
KyyMHOH TeXHHKH.

Co6panbi gaHHbie o0 sthx CTpeMJieHHHx h npoueccax, 
o xapaKTepncTHKe npon3BO«nMbix MaTepna/iOB, o Bonpo- 
cax npoH3B0gCTBa h ueH. 3th gaHHbie He no;iHbie, noTOMy 
mto 3th MaTepHajin cnyaoT He TonbKO ToproBbiM a Taione 
CTpaTenmeCKHM iiejiHM. Hx npMMeHeHHe HBJiHeTCH Herco- 
TopbiM noKa3aTeaeM npoMbiuuieHHoro pa3BHTHH.
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