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Protokol z ověření technologie výroby kompozitní desky
Vývoj v rámci řešení projektu ALFA 4: TA04011373 Pokročilé vodivé kompozitní
materiály a uýrobky.

T

č
'>

Název technologie Technologie lisování kompozitního granulátu

Popis technologie Výroba kompozitní desky s uhlíkovým plnivem a
termoplastickým pojivem pro využití v bateriových
svstémech.

Tvůrce technologie uvedeného
výrobku

VŠCHT Praha, ZČltJ Plzeň, MemBrain,
s.r.o., T|Ú-PLAST a.s.

Prof. Juraj Kosek, Ph.D., lng. Petr Mazúr,
Ph,D., !ng. Jan Křivčík, lng.Zdeňka Černá

Datum ověření 22.6,2017

Místo ověření MemBrain, s.r.o., Stráž pod Ralskem

stručnÝ oopis zaíízeni

Výsledky procesu Pro výrobu desek zkompozitního granulátu byla v první
fázi, vzhledem ke složení materiálu, zvolena technologie
lisování. Kompozitní granulát optimalizovaného složení
byl připraven na provozním kompaundéru Xinda SJW-45.
Lisováním granulátu na lisu ZHOTGOMT od
Presshydrauliky byly vyrobeny kompozitní desky
s parametry vhodnými pro využití v průtočných
bateriových systémech k oddělení jednotliuých článků
svazku,

Parametry takto vyráběných desek byly následující:

Měrný odpor: 0,3 mOhm.m

Pevnost v ohybu: 45 Mpa

Ohybový modul: 14 GPa
Opakovatelnost výrobní technologie byla ověřena na
10 ks sérii desek v rozměru 30 x 30 cm a tloušťce 4,0
mm s následujícím výsledkem měrného odporu jako
nejdůležitějšího parametru :

MěrnÝ odpor: 0,3 + 0,02 mOhm.m
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Obrázky: Extruzní hlava použitá pro výrobu granulátu (A), kompozitní granulát (B),
lisování granulátu v rámečku (C), vvlisovaná kompozitní deska (D).

Stručný popis novosti technoloqie a vÝrobku

Novost technologie spočívá v optimalizaci podmínek lisování (teplotní a tlakový
režim) s ohledem na vlastnosti granulátu, které vyplývají z jeho složení,

Výsledná receptura granulátu byla určena z výsledků řady vývojových vzorků, kde
cílem bylo dosáhnout vhodných elektrických, mechanických a zpracovatelských
vlastností. Vývojové práce probíhaly v rámci projektu TA04011373.
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Datum 126,6.2017 vŠcHr praha

Zčtl pžen

lng. Petr Mazúr, Ph.D.

MemBrain, s.r.o.

lng. Jan Křivčík
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TlÚ-pLAsT a.s.

l n g.Zdeň k qfuyná, vedoucí vývojeuVn-


