
REFLEKTORBAN A TESZTELÉS  AZ ELEKTRONIKAI GYÁRTÁSBAN

LED KOMPATIBILIS SZERELÉSI 
ANYAGOK A HENKELTÔL
Napjainkban egyre terjednek a LED-alapú világítások. Hosszú élettartam, karbantartás-
mentesség, alacsony energiafogyasztás. Ezeket szeretnénk megkapni a magasabb árért
cserébe. Sajnos, ez nem mindig teljesül. A kudarcok mögött gyakran a nem kellô körül -
tekintéssel végzett anyagválasztás áll

felhasznált anyagok kompatibilisek legyenek
a LED-es világítótestben használt alkatré-
szekkel. A Henkel kiterjedt vizsgálatokat
végzett azért, hogy olyan termékportfóliót
állítson össze, ami kielégíti a LED világító-
testek gyártóinak igényeit.

A LED-világítótesteket 50 000 órás mi-
nimum élettartamra tervezik. Mivel a LED
élettartamát jelentôsen befolyásolja a hô-
mérséklete, annak alacsonyan tartása nagyon
lényeges. Az egyszerûbb hôvezetô paszták
rendszerint nem tudják kielégíteni az újabb

A LED-világítótestek szereléséhez sokfajta
vegyi anyagra lehet szükség. Ezek között ta-
láljuk a kiöntôgyantákat (víztiszta vagy
hôvezetô), más hôvezetô anyagokat, tömí-
tô-anyagokat, anaerob csavarrögzítôket,
valamint a lencsék rögzítéséhez használt spe-
ciális ragasztókat. Egy rosszul megválasztott
anyag az egész világítótest mûködésére le-
het negatív hatással. Amennyiben a fel-
használt anyagok például szerves illóanya-
gokat bocsátanak ki a használat során, ak-
kor a világítótest teljesítménye lecsökken. A
szerves illó anyagok nem tudnak a zárt tér-
bôl (például egy reflektorból) szabadon el-
távozni, ami miatt a LED akár pár óra alatt
is elszínezôdik. Ezért nagyon fontos, hogy a

1. ábra. Nem megfelelô anyagválasztás miatt 
elhomályosodott LED-lámpabura

2. ábra. Összehasonlító mûködéspróba eredménye
CREE® tesztlapokon. A felsô a Henkel LED-kompa-
tibilis anyagaival készült
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fejlesztésû LED-ek által támasztott köve-
telményeket. További nehézséget jelent, ha
a világítótest magas környezeti hômérsék-
leten vagy poros környezetben üzemel, hi-
szen a hûtôbordák hôleadása csökken, hô-
mérséklete megemelkedik. A Henkel port-
fóliójában megtalálhatók azok a hôvezetô
paszták, fázisváltó hôvezetô anyagok, hô-
vezetô ragasztók és ragasztófilmek, ame-
lyekbôl a megfelelô anyagot kiválaszthatjuk.

A magas alkatrész hômérséklet a LED
meghajtó áramkörök élettartamára szintén
negatív hatással van. Azért, hogy kihasz-

nálhassuk a LED hosszú élettartamát szük-
séges lehet a meghajtó áramkör hôvezetô ki-
öntôanyaggal való kiöntésére is. A Henkel hô-
vezetô kétkomponensû epoxi-, vagy szili-
konalapú kiöntôanyagai 1-1,5 W/mK hô-
vezetô képességgel rendelkeznek, ami ele-
gendô a termelôdô hô megfelelô eloszlatására.

A kültéri berendezéseknél az egyre kisebb
alkatrészek miatt egy védelemmel el nem lá-
tott elektronikai panel élettartama jelentô-
sen lerövidülhet a korrózió, valamint az elekt-

rokémiai migráció miatt. Ennek megelôzé-
sére alakkövetô lakkok használatára lehet
szükség, ha az áramkört kiöntéssel nem véd-
jük a külsô hatásoktól. A Henkel gyárt-
mányválasztéka e területen is rendkívül
széles, lehetôvé teszi, hogy az alkalmazás va-
lamennyi jellemzôjét figyelembe véve vá-
lasszuk ki a legoptimálisabb anyagot.

Amennyiben a gyártónak átlátszó kiön-
tôanyagra van szüksége, amelyen a LED
üzemszerûen átvilágít, epoxi- és szilikonalapú

anyagok állnak rendelkezésre. Ezeket az anya-
gokat legtöbbször kültéri vagy akár víz alatti
alkalmazáshoz használják. A speciálisan erre az
felhasználásra fejlesztett anyagok hosszú idejû
fényhatás ellenére sem színezôdnek el és nem
veszítik el a kötési szilárdságukat sem.

A lámpatestek összeszerelésekor a Loc-
tite magas hômérséklet-állóságú csavarrög-
zítôi (pl. Loctite 246) és tömítôragasztói ad-
nak megfelelô megoldást.

A www.henkelna.com/LED oldalon ta-
lálhatnak naprakész információt a Henkel
LED-világítás követelményeivel kompatibilis
anyagairól, köztük tervezési segédletet, ter-
mékválasztási segédleteket, amelyek meg-
könnyítik az eligazodást a hasonló termékek
közötti különbségekben, hogy az optimális
megoldást alkalmazhassuk. A hazai forgal-
mazó, a Microsolder Kft., készséggel szolgál
mûszaki támogatással, alkalmazástechnikai
tanácsadással.

1. táblázat. LED-kompatibilis Henkel (Loctite)
anyagok

3. ábra. Henkel anyagok alkalmazási
területei egy LED-es világítótestben
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Közvetlenül kompatibilis anyagok
Vegyianyag Termék Típus Szín UL-szám Alkalmazás

Ciánakrilát
LOCTITE® 460™

LOCTITE® 3092™

1K

2K

Átlátszó

Átlátszó

N/A

N/A

Vezetékrögzítés
Ált. ragasztás n3
Ált. ragasztás n3

Epoxi — hôre térhálósodó LOCTITE® 3981™ 1K Opál fehér N/A Ált. ragasztás n3
Módosított szilán polimer (MSP) LOCTITE® 5510™ Clear 1K Átlátszó N/A Lencserögzítés, tömítés n1

Poliuretán LOCTITE® U-09FL™ 2K Átlátszó N/A Lencserögzítés, tömítés n1
Ált. ragasztás n3

Szilikon

LOCTITE® 5092™
LOCTITE® 5600™

LOCTITE® Superflex®

Non-Corrosive Clear
LOCTITE® 5611F™
LOCTITE® 5611S™
LOCTITE® 5620™
LOCTITE® 5623™

1K (UV)
2K
1K

2K
2K
2K
2K

Opál fehér
Fekete

Átlátszó

Átlátszó
Szürke

Átlátszó
Átlátszó

N/A
UL 746C

N/A

UL 94V-0
UL 94V-0

N/A
N/A

Lencserögzítés, tömítés n1
Lencserögzítés, tömítés n1
Lencserögzítés, tömítés n1

Kiöntés n2
Kiöntés n2
Kiöntés n2
Kiöntés n2

UV Akril LOCTITE® 3553™
LOCTITE® 3972™

1K
1K

Átlátszó
Átlátszó

N/A
N/A

Lencserögzítés, tömítés n1
Lencserögzítés, tömítés n1

UV Ciánakrilát LOCTITE® 4311™ 1K Átlátszó N/A Vezetékrögzítés
Ált. ragasztás n3

UV Epoxi LOCTITE® 3336™ 2K Átlátszó N/A Lencserögzítés, tömítés n1
Ált. ragasztás n3
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