
Kaj se je zgodilo z GT Advanced Technologies?
GT Advanced Technologies (GTAT) ni edino podjetje, ki izdeluje sinte-
tični safir, kot bi morda mislili zaradi prahu, ki so ga dvignili. Po svetu 
je vsaj sto izdelovalcev safirja. Toda prav v GTAT je Apple lani vložil 578 
milijonov dolarjev, porabiti bi jih morali za postavitev nove tovarne za 
proizvodnjo zaslonov iz safirja. Apple je namreč tako velik odjemalec, 
da nobeno podjetje ni bilo sposobno izdelati toliko zaslonov, kot bi jih 
za nove iPhone potrebovali.
Ko so ponudili iPhone 6, je bilo veliko presenečenje, da še vedno 
uporablja steklo. Delnice podjetja GTAT so v trenutku izgubile polovico 
vrednosti, minuli mesec pa je podjetje zaprosilo za začetek stečajnega 
postopka. In tu se zgodba zelo zaplete.
Apple je na sodišče naslovil zahtevo, da pogodbe z GTAT ostanejo 
tajne, saj bi se v stečajnem postopku načeloma moralo razgaliti vse. Na 

dan je pricurljala informacija, da je v pogodbi klavzula, po kateri mora 
GTAT plačati 50 milijonov dolarjev v primeru razkritja pogodbe. Izvršni 
direktor GTAT je o njej povedal le, da je zanje zadušljiva in sploh ne 
preveč dobra.
Apple in GTAT sta se sporazumela, da bo GTAT v naslednjih štirih letih 
vrnil 439 milijonov dolarjev (enega obroka Apple ni izplačal, ker GTATu 
ni uspelo izpolniti pogodbenih obveznosti), obenem pa bodo odpustili 
vseh 650 zaposlenih v tovarni v Arizoni. Kljub temu naj bi GTAT obstal 
in nadaljeval delo z Applom pri razvoju zaslonov iz safirja. To za zdaj 
zajema svetovalno in razvojno delo, ne pa dejanske proizvodnje.
Vse podrobnosti iz sage najbrž ne bodo nikoli javno znane, je pa po-
menljiv podatek, da je direktor GTAT letos prodal za 10 milijonov delnic 
podjetja, zadnji paket tik pred predstavitvijo iPhona 6.

Safir Ojačeno steklo Običajno steklo

Veličina Enota Gorilla Glass Xensation Dragontrail natrijevo steklo kvarčno steklo

Gostota kg m-3 3970 2420 2480 2480 2500 2200

Youngov prožnostni modul GPa 345 71,5 74 74 73 73

Upogibna trdnost MPa 895 - - - 40 50

Strižni modul GPa 145 29,6 30 30 30 31

Lomna žilavost MPa m-1/2 2,3 0,68 - - 0,75 0,66

Trdota po Knoopu GPa 18,6 6,17 6,26 6,95 6,03 4,9

Trdota po Vickersu kg mm-2 2200 649 681 673 580 1000




