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ABSTRAKT 

  

Cílem této práce je popsat obecné vlastnosti polymerů, a také hlubší seznámení se s vlastnostmi 

polyoxymetylénu. Podstatou se tato práce zabývá měřením teplotních vlastností polyoxymetylénu 

(aplikovatelné i na jiné látky) speciální aparaturou. 

V experimentální částí se podařilo dosáhnou ověření relevantnosti měřící aparatury a také přesnosti 

této aparatury, a to porovnáním tabulových hodnot polyoxymetylénu s výsledky měření. 

Na základě zjištěných údajů v měření teplotních vlastností polyoxymetylénu je možné přesně určit 

hodnotu daných tepelných vlastností použitou aparaturou. 
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ABSTRACT 

 

The objects of this work are to describe the properties of polymers and a deeper familiarity with the 

properties of polyoxymethylene. The essence of this work deals with the measurement of thermal 

properties of polyoxymethylene (also applicable to other substances) a special apparatus. 

In the experimental part we are able to reach the relevance verification measuring apparatus and the 

precision of this apparatus, comparing the values of the polyoxymethylene sheet with the 

measurement results. 

Based on the data in the measurement of thermal properties polyoxymethylen it is possible to 

accurately determine the value of the thermal properties of the used apparatus. 

 

Keywords: 

polymer, polyoxymethylene, acetal, POM, thermal properties, measuring device, measuring 

 



ÚVOD ......................................................................................................................................... 1 

1. POLYMERY .................................................................................................................. 2 

 1. 1. Co je to polymer? ................................................................................................ 2 

 1. 2. Historie polymerů ................................................................................................ 3 

 1. 3. Rozdělení a značení polymerů ............................................................................. 4 

  1. 3. 1.    Kaučuky ................................................................................................ 5 

      1. 3. 1. 1.    Elastomery ......................................................................... 5 

  1. 3. 2.    Reaktoplasty .......................................................................................... 6 

  1. 3. 3.    Termoplasty ........................................................................................... 6 

  1. 3. 4.    Označení - zkratky často používaných polymerů .................................. 6 

 1. 4. Struktura a obecné vlastnosti polymerů ............................................................... 8 

  1. 4. 1.    Fázový stav ............................................................................................ 8 

  1. 4. 2.    Krystalizace ........................................................................................... 9 

  1. 4. 3.    Molekulová hmotnost ............................................................................ 9 

  1. 4. 4.    Tepelné vlastnosti polymerů .................................................................. 9 

 1. 5. Obecné použití polymerů ..................................................................................... 11 

2. POLYOXYMETYLÉN .................................................................................................. 13 

 2. 1. Co je to polyoxymetylén? ..................................................................................... 13 

 2. 2. Historie polyoxymetylénu .................................................................................... 13 

 2. 3. Vlastnosti polyoxymetylénu ................................................................................. 14 

  2. 3. 1.    Fyzikální vlastnosti ................................................................................ 14 

  2. 3. 2.    Mechanické vlastnosti ........................................................................... 15 

  2. 3. 1.    Teplotní vlastnosti .................................................................................. 16 

 2. 4. Použití polyoxymetylénu ...................................................................................... 16 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  ......................................................................................... 18 

 3. 1. Popis konstrukce přístroje k měření tepelných vlastností látek............................. 19 

 3. 2. Výpočet Cp, h, k, α ................................................................................................ 25 

 3. 3. Výsledky měření a celkové vyhodnocení ............................................................. 25 

4. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 27 

5.  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ ...................................................... 28



1 

 

ÚVOD 

  

 V dnešní době se neustále setkáváme s mnoha druhy polysyntetických a syntetických 

polymerních materiálů neboli plastických hmot (zkráceně plastů).  

 Tyto materiály jsou nedílnou  součástí našich životů, pomáhají nám při každodenní rutině, 

realizaci i odpočinku. Plasty bereme jako samozřejmost, která nám ulehčuje životy a je naším 

společníkem či nedílnou součástí.  

 Velkou výhodou plastů je, že mají výborné mechanické a fyzikální vlastnosti, které se 

neustále zdokonalují s dalším vývojem nových materiálů. Spektrum druhů plastických hmot je 

nevyčerpatelné, s postupem času, vývojem výrobních  průmyslových  technologií a požadavků 

zákazníků vznikají nové a nové druhy polymerů. 

  

 Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře obecně s polymery, okrajovými 

dispozicemi, fyzikálními, mechanickými a hlavně s tepelnými vlastnostmi těchto látek. Převážná 

část práce je speciálně zaměřena na jeden z nejpoužívanějších polymerů v současnosti a to sice na 

polyoxymetylén. Závěr práce tvoří popis experimentu i aparatury použité pro experiment měření 

tepelných vlastností polyoxymetylénu. 

 

 

 



2 

 

1. POLYMERY 

 

1. 1. Co je to polymer? 

 Polymer je určitý druh látky, který je složen z velkých molekul jednoho nebo více druhů 

atomů v obrovském množství, kdy ubrání počtu těchto atomů z látky nemění chemické a fyzikální 

vlastnosti. Nejčastěji se polymery skládají z atomů uhlíku, dusíku, vodíku, kyslíku, a nesmíme 

opomenout i chlor a jiné prvky. Polymery se odlišují od ostatních látek - materiálů v tom, že jejich 

struktura molekul je vázaná v řetězcích dlouhé lineární řadě, kdy může tvořit i určitý strukturní 

motiv. Polymery vznikají polymerizací (chemickou reakcí, kdy se z malých molekul stávají 

vysokomolekulární látky), polykondenzací (reakce syntetických makromolekulárních látek) a také 

polyadicí (podobné jako polykondenzace, bez uvolňování nízkomolekulárních sloučenin). 

 Polymery mají neobvykle velké množství různých vlastností. Ve formě výrobků se s nimi 

setkáváme hlavně v pevném stavu, ale není výjimkou setkat se s kapalným polymerem ve stavu 

zpracování za zvýšeného tlaku a teploty, kdy se přiděluje určitý tvar výrobku pro další 

předpokládané využití. [10], [11], [11] 

 

 

Obrázek č. 1 ILUSTRATIVNÍ STRUKTURA POLYMERU, TVOŘÍCÍ ŘETĚZCOVÝ MOTIV [1] 
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1. 2. Historie polymerů 

 Nejstarším polymerem na světě je jantar, jedná se o fosilizovanou pryskyřici z jehličnatých 

stromů třetihor (datujeme 50 milionů let). Chemické složení je uhlík, vodík, kyslík jako u 

standardních polymerů.  

 Můžeme vyjmenovat i mnohé další, ale ty nejsou důležité. Posuneme se tedy z pravěku až 

do doby, kdy byla objevena Amerika v 15. století, což je mezník objevení přírodního kaučuku. 

Objevitelé Nového Světa si všimli, že domorodci hrají hru s míči z vyschlé kapaliny vytékající ze 

stromu (kaučukovníku), dále tento materiál používali na nepromokavé plátna a obuv. Zde se zrodila 

první myšlenka o využití kaučuku Evropany. 

 Za zmínku stojí 18. století, kdy se poprvé do Evropy dostal kaučuk. Zde se datuje první 

komerční zpracování suroviny jako nepromokavých pytlů, přehozů, nátěrů a jiných aplikací. 

 V 19. století byl kaučuk poprvé vulkanizován a byla poprvé vyrobena tvrdá pryž, ze které 

následně vznikla první pneumatika. 

 Největší rozvoj a vývoj polymerů byl zaznamenán ve 20. století, kdy války a požadavky 

lidstva vedly vývoje polymerů vpřed.  

 

Zde jsou důležité data a mezníky vztahující se k historii: 

 

 1493 – objev přírodního kaučuku Evropany v Jižní Americe 

 1736 – první vzorky přírodního kaučuku dopravené do Evropy 

 1820 – objev plastikace (homogenizace materiálu roztavením a promícháním) 

 1832 – zjištění ztráty lepivosti kaučuku ve směsi se sírou 

 1835 – první laboratorní příprava polyvinylchloridu 

 1839 – objev vulkanizace kaučuku sírou 

 1843 – první laboratorní příprava tvrdé pryže 

 1845 – ideový návrh pryžové pneumatiky pro jízdní kola 

 1858 – objev regenerace pryže 

 1888 – znovuobjevení pneumatiky na jízdní kola 

 1890 – první továrna na výrobu pneumatik 

 1895 – vyvinutí první pneumatiky pro automobily 

 1910 – průmyslová výroba pneumatik do letadel 

 1913 – první radiální konstrukce pneumatiky 

 1919 – začátek průmyslové výroby plastů 

 1923 – současnost – vývoj nepřeberného spektra polymerů 
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1. 3. Rozdělení a značení polymerů 

 Jak již bylo uvedeno výše, existuje nepřeberné množství polymerů, které mají své specifické 

označení – zkratky názvů, a ty se dále rozdělují do několika hlavních skupin, kde se vyskytují 

organické a anorganické formy látek.  

 

Polymery dělíme na:  

 kaučuky 

 termoplasty  

 reaktoplasty 

 

 

 Pro lepší představu uvedu hned na začátek obrázek se základní klasifikací polymerů (viz níže). 

Pojmy ze schématu budou dále popsány v dalších podkapitolách. 

 

 

Obrázek č. 2 ZÁKLADNÍ SCHÉMATICKÉ ROZDĚLENÍ POLYMERŮ (vlastní tvorba) 
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1. 3. 1. Kaučuky 

 Kaučuky jsou polymery přírodního nebo syntetického druhu. Jejich přednostní vlastností je 

vysoká elasticita, proto se kaučuky užívají pro výrobu pryží a jiných látek, u kterých je potřeba 

elastických vlastností. 

 Přírodní kaučuk se získává nařezáním kůry stromu brazilského kaučuku (Hevea 

brasiliensis), kdy vytéká míza tzv. Latex. Latex se následně upraví kyselinou mravenčí, propere ve 

vodě a suší se. Po operaci sušení se do hmoty přidají plniva a pomocí vulkanizace se vyrobí přírodní 

kaučuk. 

 Syntetický kaučuk je vyráběn polymerizací nenasycených uhlovodíků. Jedná se o 

chemickou náhradu přírodního kaučuku. Pryž se vyrábí s přídavkem plniv a různých aditiv a 

následnou vulkanizací. [10], [11] 

 

 

Obrázek č. 3  NAŘEZANÁ KŮRA BRAZILSKÉHO KAUČUKU S VÝTOKOVÝM SBĚRAČEM [3] 

 

  

 

1. 3. 1. 1. Elastomery 

 Elastomery jsou vysoce pružné polymery, které můžeme za běžných podmínek a použitím 

malých sil deformovat, aniž bychom značně porušili jejich strukturu, tvar a objem, kdy se po 

mechanické deformaci navracejí do původního stavu. Jedná se o materiály s vratnou deformací. 

[13] 

 

 

 

 



6 

 

1. 3. 2. Reaktoplasty 

 Reaktoplasty patří mezi polymery, které nevratnou reakcí přechází z lineárního stavu do 

stavu síťovaného. Reaktoplasty se pomocí katalyzátoru, tepla nebo záření vytvrzují a tím přechází 

do neroztavitelného a nerozpustného stavu, přicházejí o termoplastické vlastnosti. S reaktoplasty se 

můžeme setkat v lisovacích hmotách, lepidlech, lehčených hmotách apod. [10], [11] 

 

 

 

1. 3. 3. Termoplasty 

 Termoplasty rovněž patří mezi polymery jsou opakem reaktoplastů. Termoplasty leze dobře 

odlévat, lisovat a obrábět (většina). Jedná se o čistě syntetické látky, které se v přírodě nevyskytují. 

Jedná se o druhy plastů, které jsou za vyšších tepelných podmínek dobře tvárné, kdy prochází přes 

kapalnou fázi do pevné fáze. Tyto změny se mohou opakovat, aniž by se jakkoli porušila struktura.  

 Skládají se z makromolekul a tvoří dlouhý molekulární řetězec, který je držen van der 

Walsovými silami, můstky či dipóly. Zahřáním termoplastu tyto síly slábnou a samotný materiál se 

stává měkčím – jedná se o vizkonzní kapaliny.  

 Zajímavostí je, že nikdy přesně neurčíme teplotu tání u těchto polymerů, poněvadž se 

skládají z makromolekul různých velikostí. U standardních typů je velikost teploty tání v rozmezí  

95 - 150°C. 

 Mezi termoplasty patří nepřeberné množství materiálů jako je například polyetylén, 

polystyrén, polyvinylchlorid, polyamidy a hlavně předmětný polyoxymetylén a plno jiných dalších. 

[10], [11] 

  

 

 

1. 3. 4. Označení – zkratky často používaných polymerů 

 Polymery mají své jedinečné názvy popisující jejich složení a vazby. Tyto názvy jsou však 

velmi složité a těžko zapamatovatelné. Pro přehlednější orientaci se značí písmeny. Mnohdy tyto 

písmena bývají právě ty, které jsou obsaženy názvu polymeru. Seznamy těchto jedinečných 

základních zkratek definuje norma ISO 1043-1:2011.  

 Tato norma zahrnuje zkrácené výrazy názvů polymerů, aby se zabránilo vzniku více zkratek 

pro jeden polymer a také duplikaci zkratek pro více druhů a také obsahuje kvalifikaci polymerů, ale 

to zde probírat nebudeme. 

 V tabulce pod tímto textem jsou uvedeny názvy a zkratky nejběžnějších polymerů. 
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Tabulka č. 1  ZKRATKY NEJBĚŽNĚJŠÍCH POLYMERŮ [10], [12], [15] 

 

Zkratka polymeru Název polymeru 

 

Zkratka polymeru Název polymeru 

ABS Acrylonitrile-butadiene-styrene 

 

PES Polyethersulphone 

CA Cellulose acetate 

 

PET Polyethylene terephthalate 

CN Cellulose nitrate 

 

PF Phenol formaldehyde 

CS Casein 

 

PI Polyimide 

EP Epoxide, epoxy 

 

PMMA Polymethyl methacrylate 

HDPE Polyethylene, high density 

 

POM Polyoxymethylene 

LDPE Polyethylene, low density 

 

PP Polypropylene 

MF Melamine formaldehyde 

 

PPOX Polypropylene oxide 

PA Polyamide 

 

PS Polystyrene 

PAI Polyamidimide 

 

PSU Polysulfone 

PB Polybutylene 

 

PTFE Polytetrafluoroethylene 

PC Polycarbonate 

 

PUR Polyurethane 

PCTFE Polychlorotrifluorethylene 

 

PVAC Polyvinyl acetate 

PDMS Polydimethylsiloxane 

 

PVC Polyvinyl chloride 

PE Polyethylene 

 

PVF Polyvinyl fluoride 

PEEK Polyaryletherketone 

 

SI Silicon 

PEN Polyethylene naphthalate 

 

UF Urea formaldehyde 

 

 

 

 

Obrázek č. 4  OZNAČENÍ MATERIÁLŮ NA VÝROBCÍCH  - RECYKLAČNÍ ZNAČKY [10] 
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1. 4. Struktura a obecné vlastnosti polymerů 

 Tato kapitola se bude zabývat strukturou a obecnými vlastnostmi polymerů. Jak již bylo 

uvedeno výše, polymery se skládají z makromolekul.  

 Z toho vyplývá, že musí existovat  makromolekulární teorie zaměřená přímo na polymery, 

která ve zkratce říká: „ Makromolekulární řetězy mohou být lineární, rozvětvené a taky prostorově 

situované do sítí. Tyto řetězce nejsou tuhé útvary a neustále se pohybují ve svých úsecích a tvoří 

různé geometrické obrazce. Vlastnosti polymerů jsou závislé na chemickém složení, fázovém stavu a 

molekulové hmotnosti.“ 

 Přesto, že máme tuto teorii, nedovede přesně odvodit makroskopické vlastnosti polymerů, 

protože tyto makromolekuly zahrnují nepřeberné množství vlastností a kombinací těchto vlastností. 

[10], [11], [13] 

 

 

 

1. 4. 1. Fázový stav 

 Vysoká molekulová hmotnost polymerů zapříčiňuje to, že bod varu daného polymeru je 

velmi vysoký a nachází se nad teplotou rozkladu polymeru. To znamená, že plynný stav polymerů 

není možný a můžeme se setkat pouze s pevným a kapalným stavem polymerů. Polymery jsou 

charakteristické tím, že mohou být ještě v přechodném stavu mezi kapalnou a pevnou fází. 

Polymery v této přechodné fázi lze nadmíru deformovat a pokaždé se vrátí do původního stavu, 

zároveň při této deformaci nedochází k nevratnému toku. Polymery existují ve čtyřech fázových 

stavech, a to v: 

 krystalickém 

 skelném 

 kaučukovitém 

 plastickém 

 

V jakém z těchto stavů se polymer bude právě nacházet za běžných podmínek záleží na chemickém 

složení a molekulární hmotnosti makromolekul. Z toho vyplývá, že fázový stav polymerů je 

přímým obrazem molekulární struktury a ovlivňuje materiálové vlastnosti. [10], [11] 
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1. 4. 2. Krystalizace 

 U polymerů je důležitá míra a schopnost krystalizace, podle které určujeme tři základní 

skupiny polymerů: 

 polymery se sklony k samovolné krystalizaci 

 polymery samovolně nekrystalizující 

 polymery bez jakékoliv krystalizace 

 

 Krystalizační vlastnosti polymerů ovlivňuje několik důležitých věcí spojených se 

strukturními řetězci polymerů. Důležité jsou tedy ohebnosti řetězců, geometrická pravidelnost, 

objem vázaných makromolekul, rozvětvení na řetězci a také polarita skupin na řetězci. 

 Polymery obyčejně krystalizují v málo symetrických soustavách, není výjimkou, že některé 

krystalické polymery obsahují několik soustav. [10], [11] 

 

 

 

1. 4. 3. Molekulová hmotnost 

 Znalost molekulové hmotnosti je velmi důležitá pro finální charakteristiku vlastností 

polymeru.Vysoká molekulární hmotnost odlišuje makromolekulární látky od nízkomolekulárních. 

Hodnoty molekulových hmotností finálně rozhodují o chování polymerů za určitých podmínek, je 

to i faktorem pro to, zda látka má mechanickou pevnost. 

 Mezi další odlišnosti struktury makromolekulární látek od struktury nízkomolekulárních 

látek je fakt, že řetězce makromolekulárních látek nejsou shodné a mají různou délku, u 

nízkomolekulových látek tak tomu není. 

 Molekulová hmotnost a její rozptyl hluboce souvisí s teplotou měknutí polymerů, 

vizkonzitou roztoků a tavenin, rozpustností, pevností, pružností, odolností a tepelnou stálostí 

polymerů. [10], [11] 

 

 

 

1. 4. 4. Tepelné vlastnosti polymerů 

 Polymery jsou obecně tepelně nevodivé, avšak při stanovení teplotní vodivosti lze zjištěné 

hodnoty užít k porovnání polymerů mezi sebou. Tepelné vlastnosti polymerů jsou určeny 

konstantami daného materiálu, jako jsou tepelná a teplotní vodivost, měrné teplo a roztažnost. U 

polymerů má velký vliv na vlastnosti teplota, jeví se jako změny ve struktuře spojené s elasticitou,  
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pevností, tuhostí, houževnatostí a dalšími vlastnostmi. 

 Není proto možné určit přesnou definici odolnosti proti teplotám. Přehled odolností 

známých polymerů v pracovních teplotách bude vyobrazen na obrázku č. 5 [4] pod textem. 

 Tepelné vlastnosti se posuzují podle určitých smluvních zkoušek. [10], [11] 

 

 

Obrázek č. 5  ROZDĚLENÍ POLYMERŮ DLE TEPLOTNÍ ODOLNOSTI, UŽITÍ A STRUKTURY  

 

 

 

Tabulka č. 2 POROVNÁNÍ  TEPEPNÝCH VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH POLYMERŮ [4] 

(světlomodře označeny příznivé vlastnosti polymeru) 

 

Označení  

polymeru 

Teplota pro trvalé 

použití max./min. 

Součinitel  

roztažnosti 

Vodivost 

při 20°C 

  °C K
-1

.10
-4

 W/mK 

PVC 70/-15 0,8 0,14 

PP 90/0 1,6 0,23 

PMMA 80/-20 0,7 0,19 

PC 115/-40 0,67 0,21 

PS 70/-10 0,8 0,17 

PA 6 90/-40 0,9 0,23 

POM 100/-50 1,1 0,3 

PET 115/-20 0,6 0,29 

PTFE 250/-200 1,6 0,25 

PEEK 250/-60 0,45 0,21 



11 

 

1. 5. Obecné použití polymerů 

 V úvodu této práce jsme se dočetli, že polymery jsou všude kolem nás. Setkáváme se s nimi 

dnes a denně. Výhodou většiny polymerů je to, že se dají recyklovat a použít jako druhotná 

surovina.  

 S polymery mnoha druhů se můžeme setkat v podání plastů, a to sice ve formě obalových 

materiálů (fólie, igelitové tašky), ve stavebnictví (například polymer ABS ve formě potrubí nebo 

okenních profilů), strojírenství (součástky interiéru a exteriéru auta, přípravky k výrobě, části 

strojů), elektrotechnice, elektronice, zdravotnictví, nábytkářství a v plno dalších aplikacích a 

odvětvích. 

 Nesmíme zapomenout také, že různé nátěrové hmoty (pigmenty, plniva, ředidla)  řadíme 

mezi polymery, dále pak různá lepidla, pěny a tmely. 

 Mezi největší světové výrobce polymerů patří Čína a Indie, tyto dvě země se podílejí na 

světové výrobě polymerů dohromady z 33 %. V Evropě je největším výrobcem Německo, které se 

však na celkové světové výrobě polymerů podílí 0,8 %. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 ČÁSTI AUTA Z POLYMERŮ [8]  
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Obrázek č. 7  NEJVÍCE VYRÁBĚNÉ POLYMERY [5]  

 

 

 

 

Obrázek č. 8  SVĚTOVÉ POUŽITÍ POLYMERŮ V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH [5] 
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2. POLYOXYMETYLÉN 

 

2. 1. Co je to polyoxymetylén? 

 Polyoxymetylén, známý také jako polyacetal, acetal nebo polyformaldehyd patří mezi 

technické termoplasty. Zkráceně se značí jako POM a dále se pak rozlišuje do dvou podskupin, a to 

Homopolymer POM (POM – H) – vyroben přímou polymerizací, Kopolymer POM (POM – C) – 

vyroben převodem formaldehydu na trojoxan a ten je následně polymerizován s CO monomerem. 

Dále se můžeme setkat polyoxymetylénem, který je modifikovaný polyetylénem (přidáním tuhého 

maziva PE do POM směsi).   

 POM se používá pro výrobu přesných dílů, má své jedinečné vlastnosti, nízkou cenu a 

mnohočetné využití (více v kapitolách níže). Materiál může být vstřikován, lisován i obráběn. 

 

 

Obrázek č. 9 CHEMICKÝ VZOREC POLYOXYMETYLÉNU [2] 

 

 

 
2. 2. Historie polyoxymetylénu 

 Psal se rok 1920, kdy byla při výzkumu makromolekul náhodně objevena struktura 

polyoxymetylénu chemikem Hermannem Staudingerem (za tento objev dostal v roce 1953 

Nobelovu cenu za chemii). Tento objev byl nadčasový, poněvadž polyoxymetylén nebyl dostatečně 

teplotně stabilní a nedal se komerčně využít. 

 Kolem roku 1952 chemici firmy DuPont poprvé syntetizovali verzi polyoxymetylénu a v 

roce 1956 firma dostala patentovou ochrannou známku na tento materiál. 

 V roce 1960 firma DuPont zavedla průmyslovou výrobu tohoto materiálu, kdy dostal 

obchodní název Delrin a vyráběl se z acetátové pryskyřice.  

 Krátce na to v roce 1962 firma Hoechst AG dokončuje svůj vývoj polyoxymetylénu a vzniká 

další obchodní název Hostaform. 
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 V současné době existuje několik výrobců polyoxymetylénu jako jsou Polyplastics, BASF, 

Kolon plastics, BlueStar a firmy výše zmíněné. [10] 

 

 

 

2. 3. Vlastnosti polyoxymetylénu 

 V této kapitole se podíváme na vybrané fyzikální, mechanické a teplotní vlastnosti 

polyoxymetylénu. Co je to polyoxymetylén bylo již uvedeno výše v kapitole. 

 

 

 

2. 3. 1. Fyzikální vlastnosti 

 Polyoxymetylén je v surovém stavu neprůhledný a bílý polymerní materiál. Na trhu se 

můžeme setkat i s černým neprůhledným vzhledem, který se standardně vyrábí přísadou uhlíku do 

materiálu. Dle potřeb zákazníka není problém vyrobit (obarvit) polyoxymetylén na jakoukoliv 

definovanou barvu.  

 Mikrostruktura tohoto materiálu je semi-krystalická. Hustota tohoto materiálu se pohybuje 

okolo 1,41 až 1,42 g*cm
-3

. [10] 

 

 

Obrázek č. 6  VZHLED POLYOXYMETYLÉNU VE DVOU ZÁKLADNÍCH BARVÁCH [4] 
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2. 3. 2. Mechanické vlastnosti 

 Polyoxymetylén patří mezi hojně používané konstrukční plasty. Jedná se o materiál s velice 

nízkým koeficientem tření, je však náchylným k degradaci. Používá se hlavně ve dvou modifikacích 

POM-C, POM-H (viz první kapitola). Tyto modifikace se od sebe nepatrně liší. 

 POM-C je mnohostranně použitelný plast s vysokou pevností a tvarovou stálostí, má nízké 

adhezní síly a díky nim jsou jeho kluzné vlastnosti velmi příznivé. Velmi dobře se obrábí - vzniká 

krátká tříska. Vhodný je pro výrobu kluzných, rozměrově a tvarově stálých součástí. 

 POM-H vykazuje obdobné vlastnosti jako POM-C. Rozdíl je v tom, že POM-H má lepší 

mechanické vlastnosti než POM-C, zvlášť pevnost v tahu a tlaku je vyšší. Modul pružnosti tohoto 

materiálu je také vyšší. Jeho třísková obrobitelnost je dobrá, používá se pro konstrukční a kluzné 

součásti. [10] 

 

 Na konci této kapitoly bude uveden souhrn mechanických a všeobecných vlastností POM. 

Vlastnosti polymeru POM můžeme shrnout do několika bodů, a to: 

 

 dobrá pevnost a tvárnost 

 téměř nulová nasákavost ve vlhkém prostředí 

 vysoká houževnatost i při nízkých teplotách až do – 40°C 

 vynikající odolností proti oděru 

 dobré kluzné vlastnosti 

 zdravotní nezávadnost tohoto polymeru– možnost styku s potravinami, pouze však v 

bíle barvě materiálu 

 vysoká tuhost a pevnost v širokém teplotním rozmezí 

 odolnost vůči opakovaným rázům 

 velmi dobrá teplotní odolnost 

 vynikající rozměrová stálost 

 dlouhodobá odolnost vůči creepu 

 vysoká únavová pevnost v ohybu 

 vynikající odolnost vůči vlhkosti, chemikáliím a pohonným hmotám 

 snadno zpracovatelné vstřikováním a vytlačováním 

 vhodnost pro dvoukomponentní vstřikování 

 dobrá obrobitelnost (materiál se „nemaže“ a tvoří dobrou třísku) 

 dobré elektro-izolační vlastnosti 
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Tabulka č. 3  VYBRANÉ VLASTNOSTI POLYOXYMETYLÉNU [4]  

Hustota 
Absorpce  

vlhkosti 

Pevnost  

v tahu 

Protažení  

při 

přetržení  

Modul 

pružnosti 

Rázová 

houževnatost 

Vrubová 

houževnatost 

Tvrdost dle 

Brinella 

g/cm
3
 % N/mm

2
 % N/mm

2
 kJ/m

2
 kJ/m

2
 N/mm

2
 

1,41 0,2 70 30 3000 bez lomu 9 170 

  

 

 

2. 3. 3. Teplotní vlastnosti 

 Polyoxymetylén se vyznačuje vysokou úrovní pevnosti, tvrdosti, tuhostí a geometrické 

stálosti v teplotách od - 50 °C do 100 °C. Díky této vlastnosti je použitelný takřka všude v 

normálních podmínkách, kde je požadavek na pracovní teploty stálosti uvedené výše. 

 POM-H má teplotou tání 175 °C. POM-C má o něco nižší teplotu tání, a to v rozmezí teplot 

162 °C až 173 °C. 

 

Tabulka č. 4  VYBRANÉ TEPLOTNÍ VLASTNOSTI POLYOXYMETYLÉNU [4]  

 

Teplota pro trvalé 

použití  

Horní mez / Dolní mez 

Součinitel délkové  

roztažnosti 

Vodivost 

při 20°C 

°C K
-1

.10
-4

 W/mK 

100/-50 1,1 0,3 

 

 

 

2. 4. Použití polyoxymetylénu 

 Polyoxymetylén se používá především pro technické díly, kde výše popsané vlastnosti 

materiálu přinášejí určitou výhodu v porovnání s ostatními plasty. Jednou z výhod POM-C je jeho 

velmi dobrá třísková obrobitelnost s tvořením krátkých třísek a dobrá mechanická pevnost. 

Nejčastěji se využívá pro konstrukční díly v potravinářském průmyslu, jelikož má atest pro přímý 

styk s potravinami. Dále se s polyoxymetylénem můžeme setkat skoro ve všech průmyslových 

odvětvích a aplikacích, jako jsou třeba: ozubená kola, spojovací součástky, zipy, vačkové hřídele, 

kluzné součásti, ložiska, části čerpadel, vodící vidlice, inhalátory, nábytkové kluzáky, zubní protézy, 

šroubení, ventily, ovládací prvky a plno jiných aplikací. 
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Obrázek č. 9  VÝROBEK Z POM-C – OZUBENÉ KOLO 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10  FRÉZOVANÉ DÍLCE Z POLYOXYMETYLÉNU 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 Tato hlavní kapitola se bude zabývat experimentálním měřením tepelných vlastností 

polyoxymetylénu. Bude se skládat z popisu zařízení k měření, teorií, postupů, zjištěných hodnot a 

výstupů z měření. 

 Měřený vzorek byl polyoxymetylén typu C. Statické údaje vzorku a doba trvání testu 

uvedeno v Tabulce č. 5.  

 

Tabulka č. 5  NAMĚŘENÉ STATICKÉ HODNOTY POLYOXYMETYLÉNU, DOBA TESTU 

a (strana) b (strana) l (strana) Plocha Hmotnost Hustota Doba testu 

mm mm mm mm
2
 g kg/m

3
 s 

40,04 10,68 1,58 427,6 0,94 1391 104,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11  FRÉZOVANÉ DÍLCE Z POLYOXYMETYLÉNU 
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Obrázek č. 12  SCHÉMATICKÉ VYOBRAZENÍ MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE [4] 
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Obrázek č. 13  SESTAVA PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ (VÁHA, PEC, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ) [9] 

 

 

 

 

 Obrázek č. 14 POHLED DOVNITŘ DO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE [9] 
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Obrázek č. 15 PYROMETRICKÉ ČIDLO [9] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 ELEKTRONIKA TEPLOTNÍHO SENZORU [9] 
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Obrázek č. 17 VYOBRAZENÍ ZMĚNY TEPLOTY VZORKU NA ČASE [7] 
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Obrázek č. 18 SCHÉMATICKÉ VYOBRAZENÍ FITTING PROCESU [7] 
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Obrázek č. 19 FOTO Z OBRAZOVKY MĚŘÍCÍHO POČÍTAČE [7] 

 

 

Obrázek č. 20 DETAILNÍ VYOBRAZENÍ PROCESU FITTING [7] 
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Obrázek č. 21 CELKOVÉ VYOBRAZENÍ PROCESU FITTING Z OBRAZOVKY PC [7] 

 

 

 

3. 3. Výsledky měření a celkové vyhodnocení 

 Výsledek měření jsou určité hodnoty získané výpočtem z více výsledků opakovaných 

měření. Skutečnou hodnotu dané veličiny zjišťujeme procesem měření, který může být zatížený 

různými chybami, výsledek měření je jen odhadem určité hodnoty měřeného parametru.  

 Porovnáním naměřených hodnot uvedených v Tabulce č. 6 a tabulkových hodnot materiálu 

POM uvedených v Tabulce č.7 vidíme, že shoda výsledků v obou tabulkách je poměrně velmi 

dobrá. 

 Tímto porovnáním se potvrzuje jednak relevantnost použité experimentální měřící metody, 

tak i její přesnost. Hodnoty naměřených veličin jsou v rozmezí, které je charakteristické pro 

polymery.  

 Hodnota Biotova čísla o velikosti 0,03 odpovídá určitému poměru modelu soustředěné 

tepelné kapacity, který požaduje hodnotu Biotova čísla větší než 0,01. 
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Tabulka č. 6  VÝSLEDKY MĚŘENÍ VZORKU POLYOXYMETYLÉNU (OZNAČENO TUČNĚ) 

 

Měrná 

tepelná 

kapacita 

Teplotní 

vodivost 

Tepelná 

vodivost 

Součinitel 

prostupu 

tepla 

Biotovo 

číslo 

[J.kg
-1

.K
-1

] [m
2
.s

-1
] [W.m

-1
.K

-1
] [Jm

-2
K

-1
s

-1
] 

 

1525 1,75.10
-7

 0,37 16 0,03 

 

 

 

 

Tabulka č. 7  TABULKOVÉ HODNOTY POLYOXYMETYLÉNU [12] 

 

Měrná 

tepelná 

kapacita 

Teplotní 

vodivost 
Tepelná vodivost 

[J.kg-1.K-1] [m2.s-1] [W.m-1.K-1] 

1500 1,6.10
-7

 0,3 
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4. ZÁVĚR 

 

 Na úplný závěr zhodnotíme splnění cílů této bakalářské práce podle zadání. Tato práce čerpá 

informace a odborné znalosti z celkem 15 psaných zdrojů dostupných v knihovně VŠB-TU nebo z 

odborných internetových stránek firem, nemalá část čerpá také z odborných znalostí z praxe. 

 Většina této práce se zabývá obecnými vlastnostmi polymerů a nejvíce pak 

polyoxymetylénu, další část se zabývá experimentem s měřením teplotních vlastností 

polyoxymetylénu zaznamenaných v tabulce.  

 Závěrem můžeme konstatovat, že uvedená práce poukazuje na velmi dobré technické 

vlastnosti polyoxymetylénu, na jeho důležitost v praktických aplikacích. 

 Dále je velmi přínosná měřící aparatura tepelných vlastností materiálů na VŠB-TU, rychlost,  

pohodlné a přehledné zpracování dat i přesnost měření je nadčasové. 

 Cíle této práce lze tedy považovat za splněné.   
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