
POLOKOVY





POLOKOVY- opiš a doplň značky 

 Bor ___

 Křemík ___

 Germanium ___

 Arsen ___

 Antimon ___

 Selen ___

 Tellur ___

 Astat ___
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POLOKOVY - vlastnosti

 mají některé vlastnosti kovů a některé 
vlastnosti nekovů

 vzhledem jsou podobné kovům

 nejsou kujné ani tažné

 špatné vodiče tepla a elektrického proudu



POLOKOVY - vlastnosti

 většina se jich užívá jako polovodiče = látky,
které vedou elektrický proud pouze za 
určitých podmínek – za zvýšené teploty nebo 
při cíleném znečištění jiným prvkem

 polovodičové součástky: diody, tranzistory, 
integrované obvody, čipy



Vlastní vodivost (vodivost 
čistých polovodičů)

 Valenční elektrony atomů vytvářejí elektronové 

páry se sousedními atomy v krystalické mřížce 

(kovalentní vazba). Elektrony se z vazby 

mohou uvolňovat, získají-li dostatečnou 

energii– př. zahřátím, dopadajícím zářením. Při 

nízkých teplotách žádný elektron tuto energii 

nemá a látka je elektricky nevodivá.





Nevlastní vodivost
(vodivost příměsových polovodičů)

 Poruchu mřížky vyvoláme dodáním 

atomů prvků V. skupiny (P,As,Sb)

 Z pěti valenčních elektronů příměsí se jen čtyři 

uplatní v kovalentní vazbě se sousedními 

atomy prvku IV. skupiny. Zbývající páté 

elektrony jsou k příměsím vázány jen slabě a 

již při nízkých teplotách se volně pohybují 

krystalem





 Pokud použijeme jako příměsi atomy prvku 

III. skupiny (Ga,bor B, indium In, hliník Al), 

obsadí tato příměs svými elektrony jen tři 

vazby se sousedními atomy prvku IV. skupiny. 

 Vznikne díra, která však může být snadno 

zaplněna přeskokem elektronu od sousedního 

atomu.





Dioda

 polovodičová dioda je elektrotechnická 

součástka, jejímž úkolem v elektrickém obvodu 

je propouštět elektrický proud jedním směrem



Tranzistory

 používají se jako zesilovače a spínače



Integrovaný obvod

 spojení mnoha jednoduchých elektrických 

součástek



Čipy – k identifikaci věcí, zvířat



GERMANIUM  Ge

 Použití: výroba polovodičových součástek, 
integrovaných obvodů a optických kabelů (k 
přenosu signálu – přenosy rychlejší, s větší 
kapacitou a jsou méně rušeny), výroba optiky 
a přístrojů pro noční vidění - noktovizory 

OBRÁZEK



ARSEN As

 Použití: výroba polovodičů   

 sloučeniny arsenu jsou pro člověka jedovaté  

 oxid arsenitý (arsenik) – smrtelná dávka 0,2 g

OBRÁZEK



Francouzský císař Napoleon 
Bonaparte

 Na základě posmrtné analýzy jeho vlasů a 

kostí bylo zjištěno, že byl pravděpodobně 

otráven oxidem arzenitým


