
 

 
 

ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

LABORATOŘ UKLÁDÁNÍ ENERGIE 

FUNKČNÍ VZOREK 

FUNKČNÍ VZOREK ZPŮSOBU VODIVÉHO SPOJENÍ 

GRAFITOVÉ PLSTI A KOMPOZITNÍ DESKY 

(TA04011373-2017V001) 

  

Autor: Prof. Dr. Ing. Juraj Kosek (VŠCHT Praha) 

Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D. (VŠCHT Praha) 

Ing. Jiří Vrána (NTC ZČU Plzeň) 

Ing. Jan Dundálek (NTC ZČU Plzeň) 

Ing. Petr Mazúr, Ph.D. (NTC ZČU Plzeň) 

Ing. Zdenka Černá (TIÚ-PLAST, a.s.) 

Miloslav Krajčír (TIÚ-PLAST, a.s.) 

  

Číslo projektu: TA04011373 

 

Číslo výsledku: LES-2017-01 

Odpovědný pracovník: Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D.  

Vedoucí laboratoře: Prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 

Vedoucí ústavu: Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. 

 

PRAHA, ČERVEN 2017 



Jazyk výsledku: CZE 
 

Hlavní obor: CI 
 

Uplatněn: ANO 
 

Název výsledku česky: 

Funkční vzorek - funkční vzorek způsobu vodivého spojení grafitové plsti a kompozitní desky. 

Název výsledku anglicky: 
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Abstrakt k výsledku česky: 

Výsledkem je způsob vodivého spojení grafitové plsti a kompozitní desky s polypropylenovou 

matricí a uhlíkovými plnivy, jež byla vyvinuta při řešení projektu TA04011373. Zlepšení 

vodivého spojení je docíleno pomocí mezivrstvy ve formě uhlíkové tkaniny částečně 

zalisované do kompozitní desky. Zatavení tkaniny do kompozitní desky je umožněno díky 

vhodným vlastnostem kompozitní desky, zejména nižšímu obsahu uhlíkových plniv ve 

srovnání s komerčně dostupnými deskami (kupř. PPG86 od Eisenhuth). Uhlíková tkanina, 

částečně zatavena do kompozitní desky, umožňuje lepší kontakt mezi vlákny grafitové plsti a 

vodivou složkou kompozitní desky.  Díky tomu je významně snížen mezifázový (tzv. 

přechodový) odpor o více než 30 % hodnoty bez spojení při 25% kompresi uhlíkové plsti. 

Vyvinutý způsob spojení komponent zvyšuje zásadním způsobem užitné vlastnosti 

elektrodového systému na bázi vyvinutých kompozitních desek. 

Abstrakt k výsledku anglicky: 

We present a conductive connection of graphite felt and a composite plate based on a 

polypropylene matrix and carbon fillers that was developed within the project TA04011373. 

Improvement of the conductive connection is achieved by means of an interlayer in the form 

of a carbon cloth partially embedded in the composite plate. Placing of the fabric onto the 

composite plate is enabled due to the suitable properties of the composite plate, in particular 

the lower content of carbon fillers compared to commercially available plates (e.g., 

Eisenhuth PPG86). Carbon fibres, partially incorporated to the composite plate, allow 

better contact between the graphite felt fibres and the conductive components of the plate. 

Thanks to this, the interfacial (so called transient) resistance is significantly reduced by 

more than 30% of the unbound value at 25% compression of the felt. The developed method 

of connecting the components significantly increases the useful properties of the electrode 

system based on the developed composite plates. 
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Popis funkčního vzorku 

Funkční vzorek vodivého spojení grafitové plsti a kompozitní desky byl vyvinut v rámci 

projektu TA04011373 ve spolupráci s dalšími členy řešitelského týmu, jmenovitě                     

TIÚ-PLAST a Západočeskou univerzitou v Plzni.  

Využití kompozitní desky je předpokládáno především v systémech elektrochemických 

konvertorů energie (průtočné baterie, palivové články), kde desky slouží k oddělení 

jednotlivých elektrochemických článků bateriového svazku v bipolárním uspořádání, viz     

Obr. 1. Základními požadavky kladenými na materiál kompozitních desek jsou vysoká 

vodivost, dostatečné mechanické vlastnosti, chemická a elektrochemická odolnost. K oddělení 

jednotlivých článků jsou používány tzv. bipolární desky, nejčastěji na bázi kompozitu 

sestávajícího z polymerní matrice a uhlíkového plniva. Kompozitní deska tudíž musí být 

vysoce elektricky vodivá, chemicky odolná a zároveň nepropustná pro kapalné elektrolyty. 

Na tuto desku z obou stran přiléhají elektrody dvou sousedících článků, viz Obr. 2a., jež jsou 

v případě průtočných baterií tvořeny nejčastěji grafitovými plstmi, jež jsou vyráběny 

grafitizací polymerních vláken. Na povrchu vláken probíhají elektrochemické reakce, tj. 

konverze chemické a elektrické formy energie. Na kontaktu kompozitní desky a plsti dochází 

k nežádoucí ztrátě účinnosti nabíjení/vybíjení v důsledku přechodového odporu mezi oběmi 

komponentami. Velikost odporu závisí na vlastní vodivosti komponent a styčné ploše 

vodivých fází obou komponent, tj. grafitových vláken plsti a uhlíkových plniv kompozitní 

desky. Stávajícím způsobem snížení přechodového odporu je kombinace použití vysoce 

vodivých desek o vysokém zastoupení vodivé fáze a zvýšená komprese plsti. Nevýhodou 

tohoto řešení je vysoká cena a špatné mechanické vlastnosti vysoce plněných kompozitních 

desek (např. výrobky firmy Eisenhuth). Zvýšená komprese plsti současně zvyšuje její 

hydraulický odpor, což se projevuje vyšší spotřebou energie čerpadel, která cirkulují kapalné 

elektrolyty bateriovým svazkem. Alternativní stávající možností je aplikace vodivé adhezní 

vrstvy na bázi vhodného polymerního adheziva a uhlíkových plniv, jež napomáhá zvýšit 

styčnou plochu mezi vlákny plsti a deskou, viz kupř. produkt firmy SGL. Toto řešení však 

není ideální pro průtočné systémy, kde je oprávněné očekávat nedostatečnou životnost 

adhezní vrstvy v důsledku erozivního působení tekoucího elektrolytu.  

Naše inovované řešení odstraňuje všechny zmíněné nedostatky. Zlepšení vodivého spojení je 

docíleno pomocí mezivrstvy ve formě uhlíkové tkaniny částečně zalisované do kompozitní 

desky. Zatavení tkaniny do kompozitní desky je umožněno díky vhodným vlastnostem 

kompozitní desky, zejména nižšímu obsahu uhlíkových plniv ve srovnání s komerčně 

dostupnými deskami. Uhlíková tkanina, částečně zatavena do kompozitní desky, umožňuje 

lepší kontakt mezi vlákny grafitové plsti a vodivou složkou kompozitní desky.  Díky tomu je 

významně snížen mezifázový (tzv. přechodový) odpor o více než 30 % hodnoty bez spojení 

při 25% kompresi uhlíkové plsti. Vyvinutý způsob spojení komponent zvyšuje zásadním 

způsobem užitné vlastnosti elektrodového systému na bázi vyvinutých kompozitních desek. 

    



 
Obr. 1 Schématické znázornění svazku průtočné baterie: 1 – kompozitní bipolární desky, 2 – 

iontově výměnná membrána, 3 – proudový sběrač kladné (a) a záporné (b) koncové elektrody, 

4 – kladná (a) a záporná (b) větev elektrolytického obvodu. 

 

a)  b)  

Obr. 2: a) Schematické znázornění stávajícího uspořádání elektrodového systému průtočných 

baterií v bipolárním uspořádání: a) stávající řešení, b) inovované řešení 

 

 

 

 


