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Wpływ dodatków organicznych na właściwości fizykochemiczne 
polimerowych past termoprzewodzących do zastosowania 
w elektronice

Streszczenie: Dynamiczny rozwój technologii opartych na układach cyfrowych wprowadził elektro-
niczne układy do niemal każdej dyscypliny ludzkiego życia. Rosnące zapotrzebowanie na miniatu-
ryzację, nowe funkcje oraz wzrost wydajności urządzeń doprowadził do wzrostu ilości wydzielanego 
ciepła. Zaawansowane systemy zarządzania energią układów elektronicznych oraz wykorzystanie 
możliwie najlepszych materiałów odprowadzających ciepło może nie przynieść wymiernych efektów, 
tak długo jak powierzchnia styku pomiędzy tymi dwoma elementami nie będzie idealna. Uzyskanie 
takiego efektu wiąże się bardzo często z ograniczeniami technologicznymi, jak i chęcią zachowania 
modyfikowalnego charakteru urządzenia, dlatego też najlepszym sposobem na wyeliminowanie pu-
stych przestrzeni między radiatorem, a układem generującym ciepło jest zastosowanie odpowiedniego 
plastomeru termoprzewodzącego. Wykorzystanie tej metody daje możliwość indywidualnego doboru 
chłodzenia w zależności od potrzeb, jak i umożliwia samodzielny montaż podzespołów bez koniecz-
ności posiadania wyspecjalizowanych narzędzi. Termoprzewodzące plastomery nie są jednak rozwią-
zaniem idealnym, ponieważ wraz z upływem czasu tracą swoją zdolność do transferu cieplnego, co 
wymusza okresową wymianę spoiwa. Niniejsza praca ma na celu określenie wpływu dodatków na 
parametry fizykochemiczne plastomerów termoprzewodzących wykorzystywanych aktualnie w prze-
myśle elektronicznym.
Słowa kluczowe: przewodność cieplna, plastyczne materiały termoprzewodzące

EffEcT of oRgaNic aDDiTivEs oN physicochEmical pRopERTiEs of 
polymER ThERmal gREasE iN ElEcTRoNics applicaTioN
Abstract: Dynamical development of digital circuits based technology introduced electronics to almost 
every discipline of human life. growing demand for miniaturization, new functions and increasing 
performance lead to increased amount of heat generated. advanced power management systems for 
electronic circuits and possible best heat dissipation materials may not produce measurable results as 
long as the contact surface between the two elements is not ideal. obtaining two perfectly flat surfaces 
is often associated with technological constraints and the desire to maintain the modular nature of 
the device, therefore the best way to eliminate the void between the heat sink and the heat generating 
system is to use a suitable thermoplastic plastomer. The usage of thermal compound gives possibility of 
individual cooling selection depended (based) on  the needs and also allow user to assembly components 
without need for specialized tools. Thermoconductive plastomers are not ideal, as they lose their heat 
transfer capacity over time, which forces the binder to be replaced periodically. This work aims at 
determining the influence of additives on the physicochemical parameters of thermoplastic plastomers 
currently used in the electronics industry.
Keywords: thermal conductivity, plastic thermal contactors
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1. WproWAdzenie

Przepływ prądu elektrycznego przez ele-
menty elektroniczne prowadzi do genero-
wania ciepła, a w konsekwencji do wzrostu 
temperatury ich wnętrza, zmiany właściwości 
fizycznych oraz parametrów roboczych ukła-
dów elektronicznych. Przykładowo krzem do-
mieszkowany o koncentracji donorów 1015 cm-3 
przy zmianie temperatury z 25oC na 125oC ce-
chuje się dwukrotnym wzrostem rezystywno-
ści materiału, co przekłada się na większą ilość 
generowanego ciepła [1].

Gdy przez rezystor przepływa prąd, ener-
gia elektryczna jest przekształcana w ener-
gię cieplną. Generowane w ten sposób ciepło 
w elemencie obwodu o pewnym oporze jest 
rozpraszane w powietrzu wokół elementu. 
Przetwarzanie sygnału w układzie mikropro-
cesorowym odbywa się poprzez interpretację 
odpowiednich poziomów napięć („0” i „1”) 
nazywanych odpowiednio poziomem niskim 
i wysokim [2]. 

Wnętrze elementu półprzewodnikowego 
może różnić się temperaturą od otoczenia na 
skutek zjawiska samonagrzewania oraz wza-
jemnych sprzężeń termicznych występujących 
pomiędzy elementami występującymi wspólnie 
w jednej strukturze półprzewodnikowej. Mecha-
nizm ten jest spowodowany przez zmianę ener-
gii elektrycznej na ciepło, które jest wydzielane 
w elemencie [3].

Przewodnictwo cieplne jest procesem polega-
jącym na przenoszeniu energii, gdy występuje 
różnica temperatur. Każdy materiał charakte-
ryzuje się prędkością przenoszenia ciepła przez 
jego powierzchnię A. Jeśli przyjmiemy granicz-
ną infinitezymalną grubość, na której występuje 
różnica temperatur dT, otrzymamy podstawowe 
prawo przewodnictwa cieplnego, określające 
strumień ciepła H,

(1)

gdzie: k jest współczynnikiem proporcjonalno-
ści, nazywanym przewodnością cieplną, a dT/

dx nazywamy gradientem temperatury. Ciepło 
przepływa w kierunku malejącej temperatury 
(kierunek wzrostu dx), dlatego też do równa-
nia (1) został wprowadzony znak minus [4].

Szybkość przewodzenia ciepła przez mate-
riał jest proporcjonalna do powierzchni pro-
stopadłej do kierunku przepływu ciepła i do 
gradientu temperatur wzdłuż drogi przepły-
wu ciepła. 

W układzie jednowymiarowym szybkość prze-
pływu ciepła jest wyrażona równaniem Fouriera:

(2)

(3)

Q – ilość ciepła wymieniona w jednostce czasu [W]
k - przewodność cieplna [W/K]
A - powierzchnia styku
d - długość drogi przepływu ciepła
∆T – różnica temperatur pomiędzy elementem 
grzewczym, a radiatorem

Przewodność cieplna k jest cechą wewnętrz-
ną materiałów homogenicznych, za pomocą 
której opisuje się zdolność do przewodzenia 
ciepła niezależnie od wymiarów, kształtu [5].  

Temperatura jest kluczowym czynnikiem 
wpływającym na właściwości oraz warunki 
pracy układów półprzewodnikowych. Pracy 
wykonanej przez elementy elektroniczne to-
warzyszy wzrost temperatury, który należy 
ograniczyć celem utrzymania optymalnych 
warunków eksploatacyjnych.

Wykorzystanie mikroprocesorów krzemo-
wych wymaga znajomości dodatkowych pro-
gów temperatur krytycznych współwystępują-
cych elementów wewnątrz oraz w najbliższym 
otoczeniu półprzewodnika, przedstawionych 
w tabeli 1.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje 
można wywnioskować, że optymalna tempera-
tura pracy układów elektronicznych powinna 
oscylować poniżej 85 oC. 
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Tabela 1. Wpływ temperatury na materiały współwystępujące z mikroprocesorami krzemowymi.
Table 1. Influence of temperature on materials co-occurring with silicon microprocessors.

Temperatura krytyczna [oC] Opis progu temperaturowego

-55 Minimalna temperatura przechowywania półprzewodnika

-40 Minimalna temperatura pracy elementów  
dla branży samochodowej

85 Maksymalny temperatura pracy kondensatora elektrolitycznego

125 Maksymalna temperatura pracy większości płytek drukowanych

130 Maksymalna temperatura pracy płytki drukowanej FR4

150 Maksymalna temperatura pracy złącza lutowanego

165 - 185 Uruchomienie zabezpieczenia termicznego w tranzystorze

155 - 190 Temperatura stopienia kompozytowego tranzystora

183 Temperatura topnienia spoiwa lutowniczego Sn63Pb37

188 Temperatura topnienia spoiwa lutowniczego Sn60Pb40

217 - 220 Temperatura topnienia spoiwa lutowniczego Sn96,5Ag3,0Cu0,5

280 Temperatura topnienia matrycowego  
spoiwa lutowniczego

~350 Napięcie przewodzenia Vf diody zbliża się do 0V

660 Temperatura topnienia glinu

1085 Temperatura topnienia miedzi

1400 Temperatura topnienia krzemu

Rysunek 1. przepływ ciepła przez powierzchnie o nieidealnym styku[5]
figure 1. flow of heat through non-contact surfaces [5]
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Wraz ze wzrostem wydzielanej mocy 
w układzie scalonym, rośnie temperatura wnę-
trza jego struktury.

Przewodność cieplna oraz rezystancja opisu-
ją mechanikę przepływu ciepła przez materiał. 
W rzeczywistości nie występują jednak materiały 
o idealnie gładkiej i płaskiej powierzchni styku. 
Powietrze pomiędzy powierzchnią materiału od-
prowadzającego ciepło, a materiałem je wytwarza-
jącym stanowi większą rezystancję termiczną dla 
przepływającego ciepła. Przedstawione na Rys. 1. 
oraz Rys. 2. płaszczyzny obrazują przepływ cie-
pła przez nieidealne powierzchnie materiałów.

Płaszczyzna przedstawiona na Rys. 1. obrazuje 
przypadek, w którym rzeczywisty styk występuje 
tylko na wierzchołkach mających ze sobą bezpo-
średni kontakt. Puste obszary, w których występu-
je powietrze stanowią większy opór i wymuszają 
zwiększony przepływ ciepła przez punkty styku.

Płaszczyzna przedstawiona na Rys. 2. zosta-
ła połączona przy użyciu dodatkowego spoiwa, 
które spowodowało zwiększenie powierzchni 
efektywnego przepływu ciepła przez materiał.

2. MaTerIał badaWczy

Jako materiał bazowy wykorzystano pastę 
termoprzewodzącą H na bazie silikonu firmy 
AG Termopasty, który został domieszkowany 

woskiem Carnauba (materiał zakupiony w po-
staci granulatu nie mieszał się z pastą bazową). 

Celem połączenia tych dwóch składników 
przeprowadzono wstępną obróbkę wosku po-
przez przeprowadzenie go do stanu płynnego. 
Proces ten został wykonany w eksykatorze pod 
zmniejszonym ciśnieniem 10 hPa. 

Do 100 g wosku carnauba w postaci granu-
latu zostało dodane 15 g alkoholu laurylowego, 
a całość została umieszczona w zlewce o pojem-
ności 250 ml. Mieszanina została odstawiona 
na 10 godzin, w czasie których uległa przejściu 
w stan płynny. 

Celem odparowania niezwiązanego alkoholu 
laurylowego z mieszaniny całość została włożo-
na na 60 minut do eksykatora pod próżnię, na-
stępnie mieszankę umieszczono w suszarce na 
24 godziny w temperaturze 100oC.

Postępując według wyżej wymienionej pro-
cedury wykonano trzy pasty termoprzewo-
dzące, o stężeniu wagowym 2,5% (G05CR), 5% 
(G10CR), oraz 15% (G30CR).

3. badanIa

3.1. dSc

Występujący na wykresach punkt „A” ozna-
cza maksimum przemiany występującej w za-

Rysunek 2. przepływ ciepła przez powierzchnie połączone 
materiałem poprawiającym kontakt termiczny[5]
figure 2. heat flow through connected surfaces
material that improves the thermal contact[5]
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kresie temperatur od 63-145oC podczas proce-
dury ogrzewania próbki. Brak tego zjawiska 
w procedurze chłodzenia, jak i w drugim biegu 
pozwala na wysunięcie wniosku, że podczas 

grzania w badanym materiale rozpoczyna się 
proces przejścia w stan gazowy alkoholu laury-
lowego, który jako jedyna substancja w miesza-
ninie może ulegać zjawisku parowania.

Rysunek 3. Termogram Dsc przedstawiający zachowanie pasty z dodatkiem 0,5 g 
wosku carnauba w parametrze temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) 
figure 3. The Dsc thermogram showing the behavior of pastes containing 0.5 g  
of carnauba wax in the parameter of temperature (heating and cooling)

Rysunek 4. Termogram Dsc przedstawiający zachowanie pasty z dodatkiem 1 g  
wosku carnauba w parametrze temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) 
figure 4. The Dsc thermogram showing the behavior of pastes containing 1 g  
of carnauba wax in the parameter of temperature (heating and cooling)
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Zaznaczony na wykresie punkt „B” wska-
zuje na przemianę występującą w zakresie 
temperatur 65- 90oC (zmiana stanu skupienia 
wosku Carnauba) przy ogrzewaniu, jak i chło-
dzeniu próbki. Najważniejszą cechą widoczną 
na termogramach jest fakt, że przemiana jest 
w pełni odwracalna, co świadczy o fakcie, że 
wosk nie ulega degradacji. Informacja ta po-
zwala stwierdzić, że w próbce następuje prze-
miana fazowa zastosowanego wosku, który 
podczas ekspozycji na podwyższoną tempe-
raturę zmienia stan skupienia w mieszaninie 
odbierając w ten sposób część dostarczonej do 
układu energii.

3.2. PrzeWOdnOść TerMIczna

Pomiaru przewodności termicznej dokona-
no na autorskim urządzeniu składającym  się 
z trzech skręconych ze sobą płyt aluminium 
2017A/PA6 i jednej płyty wykonanej z tworzywa 
sztucznego PMMA (poli(metakrylan metylu)) 
o znanej przewodności cieplnej i wymiarach. Za 
zebranie wyników odpowiedzialny był układ 

Rysunek 5. Termogram Dsc przedstawiający zachowanie pasty z dodatkiem 3 g  
wosku carnauba w parametrze temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) 
figure 5. The Dsc thermogram showing the behavior of pastes containing 3 g  
of carnauba wax in the parameter of temperature (heating and cooling)

pomiarowy urządzenia składający się z 4 cyfro-
wych czujników temperatury Dallas DS18B20, 
przekaźnika półprzewodnikowego oraz lampy 
halogenowej,  podłączonych do modułu WiFi 
opartego na układzie ESP 8266 z zainstalowa-
nym oprogramowaniem NodeMCU.

Wszystkie pasty zawierające dodatek na-
turalnego wosku Carbauba wykazały wzrost 
wydajności przewodności cieplnej. Najlepszy 
rezultat wynosił 2,74oC i został zarejestrowany 
dla próbki z zawartością 1 g dodatku. Reszta 
próbek wykazała odpowiednio 1,54oC dla pa-
sty zawierającej 0,5 g dodatku oraz 1,12oC dla 
3 g dodatku (rysunki 6 - 8.).

Celem umożliwienia wykonania badania 
próbki przed pomiarem zostały umieszczone 
w próżni, a następnie w piecu celem odparo-
wania alkoholu laurylowego. Brak tego kroku 
przygotowawczego w przypadku tych próbek 
powodował skurcz pasty na skutek odparo-
wania wyżej wymienionego składnika. Efekt 
w postaci pęknięć pasty w komorze pomiaro-
wej został zarejestrowany na rysunku 9. przed-
stawionym poniżej.
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Rysunek 6. Wykres różnicy temperatury między płytami pomiarowymi urządzenia do badania  
przewodności termicznej z komorą wypełnioną pastą g05cR zestawiony z wynikami dla pasty h 
figure 6. Diagram of temperature difference between the plates of the measuring device for testing the  
thermal conductivity of the chamber filled with a paste g05cR juxtaposed with the results of paste h

Rysunek 7. Wykres różnicy temperatury między płytami pomiarowymi urządzenia do badania 
przewodności termicznej z komorą wypełnioną pastą g10cR zestawiony z wynikami dla pasty h 
figure 7. Diagram of temperature difference between the plates of the measuring device for testing the 
thermal conductivity of the chamber filled with a paste g10cR juxtaposed with the results of paste h
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Rysunek 8. Wykres różnicy temperatury między płytami pomiarowymi urządzenia do badania 
przewodności termicznej z komorą wypełnioną pastą g30cR zestawiony z wynikami dla pasty h
figure 8. Diagram of temperature difference between the plates of the measuring device for testing the 
thermal conductivity of the chamber filled with a paste g30cR juxtaposed with the results of paste h

Rysunek 9. skurcz pasty umieszczonej w maszynie do badania przewodności 
cieplnej przed odparowaniem alkoholu laurylowego  
figure 9. shrinkage of paste placed in the machine for thermal conductivity 
test before evaporation of lauryl alcohol
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4. podSumoWAnie

Przeprowadzone badania z wykorzysta-
niem techniki różnicowej kalorymetrii ska-
ningowej pozwoliły na wyszczególnienie 
w przypadku wszystkich past punktów od-
parowania alkoholu laurylowego oznaczo-
nych jako (A). W paście wyznaczono również 
punkt odwracalnej przemiany fazowej dodat-
ku (B), który zmieniał się wraz ze wzrostem  
zawartości wosku.

Widoczne na termografach DSC różnice 
o odparowaniu alkoholu laurylowego, co moż-
na również zaobserwować w postaci skurczu 
pasty. W związku z tym konieczny jest do-
datkowy proces odparowania alkoholu przed 
przystąpieniem do właściwych badań prze-
wodności termicznej.

Pasta z dodatkiem wosku Carnauba po od-
parowaniu alkoholu laurylowego wykazała 
znaczący wzrost  wydajności przewodności 
cieplnej. Największą różnice 2,75oC w sto-
sunku do materiału bazowego uzyskała pasta 
zawierająca 1 g dodatku. Pasty zawierające 
0,5g oraz 3g wykazały odpowiednio 1,54oC  
oraz 1,12oC.
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