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HÔVEZETÔ ANYAGOK A HENKEL KÍNÁLATÁBAN
CSÁSZÁR CSABA

Az utóbbi években az úgynevezett PCTIM (Phase Change Ther -
mal Interface Materials) anyagok sok helyen elterjedtek.
Kiemelkedôen jó hôátadást lehet velük elérni. Legtöbbször az
anyagot már a hûtôbordára viszik fel a hûtôbordagyártónál, így
téve egyszerûbbé és egyenletesebbé a készülék (pl. játékkonzo-
lok, laptopok, frekvenciaváltók, egyebek) gyártását. Ami jó a
gyártás során, az gondot okozhat az elromlott készülékek javítá-
sánál. A pontosabb, egyenletesebb gyártás és az állandó költ-
ségcsökkentési kényszer miatt a hûtôbordák sincsenek manap-
ság túlméretezve. Ez a javítás során azt jelenti, hogy a gyárival
megegyezô tulajdonságú hôvezetô anyagot kell használni a javí-
tásnál.
A Henkel PCTIM-portfóliójában megtalálhatók elektromosan

vezetô és szigetelô, méretre szabott anyagok (mindkét oldalon
hôvezetô anyaggal bevont alumínium, illetve poliimid fóliák)
akár ragasztóréteggel az egyik oldalon a pontos pozicionálás ér -
dekében, valamint nyomtatható és diszpenzelhetô paszták. A
méretre gyártott anyagok (Thermstrate, Isostrate, EMI-Strate,
MCM-Strate) a készülékgyártóknak elônyösek, míg a diszpen-
zelhetô változat (PSX-D: 3,4 W/mK hôvezetési tényezôvel) a ké -
szüléket javítóknak.
A magas hômérsékletû alkalmazásoknál a szilikonalapú pasz-

ta ad megfelelô megoldást. A Henkel TG100-as szilikon alapú
hôvezetô paszta 3,4 W/mK hôvezetô képességû anyag –40 …
+150 ˚C mûködési hômérséklet-tartománnyal.
Bizonyos alkalmazásoknál, ahol a szilikon alapú anyagok nem

elfogadottak, vagy a szilikonokra jellemzô migráció nem enged-
hetô meg, ott az NSWC100 szilikonmentes, vízzel tisztítható
pasztát tudjuk ajánlani.
Amennyiben PCTIM-et, vagy hôvezetô pasztát használunk,

akkor a hôtermelô eszközt és a hûtôbordát rögzítenünk kell egy-
máshoz. Erre a legjobb megoldás a rugós rögzítés.
Amikor mechanikai rögzítésre nincs lehetôség, a hôvezetô

ragasztók adnak megoldást. Alapanyag szerint: akril-, epoxi- és
szilikonalapú anyagokat gyárt a Henkel. Rendszerint a ragasz-
tóknak van ’self shimming’ verziója, ami a ragasztóba kevert
adott átmérôjû (125 vagy 175 mikron) üveggolyókat jelenti,
amelyek távtartóként funkcionálnak. Ezzel lehet biztosítani a
ragasztó minimális rétegvastagságát, ami a megfelelô elektromos
szigetelés és a hôsokkállóság miatt lehet lényeges.
A Loctite 3875 és 3876-os ragasztók kétkomponensû, úgyne-

vezett Bead on Bead ragasztók, amelyeknél a két komponenst a
két egymáshoz illesztendô felületre visszük fel, a keveredés a két
felület összenyomásakor történik meg. Az egykomponensû
TE3530-as epoxi ragasztó 2,3 W/mK hôvezetési tényezôvel ren-
delkezik, elektromosan szigetelô töltôanyagú, a kikeményítésé-
hez minimum 100 ˚C-os hôkezelés szükséges. A Loctite 9497-
es kétkomponensû hôvezetô ragasztó kiöntôgyantaként is hasz-
nálható.

Ezen anyagokat legújabban a teljesítmény-LED-es fényforrá -
sokhoz és a lencsés, napelemes modulokhoz használják.
Amennyiben egy nyomtatott huzalozású hordozót szeretnénk

hûtôlapra rögzíteni, akkor a ragasztófilmek tudják biztosítani a
legjobb megoldást. Elektromosan vezetô és szigetelô verziók is
elérhetôk a kívánt méretre és alakra szabva.
Az elektromosan vezetô ragasztók is jó hôvezetôképességgel

rendelkeznek, köszönhetôen az ezüst vezetôszemcséknek.
Amennyiben a legnagyobb hôvezetô képességû ragasztót keres-
sük, akkor azt a vezetô ragasztók között fogjuk megtalálni.
A Henkel hôvezetô ragasztók széles palettája (Hysol, Loctite,

Emerson an Cuming, Ablestik márkanevek alatt) – alkalmazás-
technikai tanácsadással egyetemben – elérhetô a Microsolder
Kft.-nél.

Az egyre kisebb méretû (például hordozható) és egyre nagyobb teljesítményû eszközöknél problémát okoz az
alkatrészekben termelôdô hô elvezetése. A nem megfelelô hôvezetô anyag a készülék kritikus elemeinek túl-
melegedéséhez vezet, ami a készülék élettartamának rövidülését okozza. Sok esetben a régi „hôvezetô zsír”
már nem nyújt megfelelô megoldást. Mivel a hôtermelô félvezetô chip és a környezet közötti hôellenállás
jelentôs részét, akár 20 … 30 %-át, a hûtôborda és az eszköz közötti hôvezetô anyag okozza, ezért ennek az
anyagnak a paraméterei jelentôsen meghatározzák az egész készülék mûködését, élettartamát

A Power LED-es alkalmazásokhoz javasolt
Loctite hôvezetô ragasztók


