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Polikarbonátok a világítástechnikában 

 
Az egyik legfontosabb műszaki műanyag, a polikarbonát, a világítástechnikában is egyre 
fontosabb szerephez jut. Ezt a folyamatot segíti, hogy az alapanyaggyártók új típusokat 
fejlesztenek ki, amelyek még jobban igazodnak az egyre szélesebb körben alkalmazott 
LED világítóeszközök követelményeihez. 
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műanyag-feldolgozás. 

 
 
Az utóbbi néhány évben a világítástechnikába is bevonultak a műanyagok az 

üveg és a fémek helyett. A hagyományos világítóeszközökben használt fém- és üveg-
alkatrészek helyettesítését műanyagokkal az tette lehetővé, hogy a nagymértékben te-
ret nyerő LED világítóeszközök sokkal kevesebb hőenergiát bocsátanak ki. A mű-
anyagok alkalmazása ezen a területen is számos előnyt hoz. A műanyagok a formater-
vezésnél nagyobb szabadságot adnak, a termékek tömege csökken, és az alkatrészek 
fröccsöntéssel gazdaságosan gyárthatók.  

A világítástechnikában a polikarbonát (PC) az uralkodó műanyagfajta, mivel a 
követelményeknek a legjobban megfelel: átlátszó, ütésálló, 120 oC-ig hőálló és vi-
szonylag lángálló. Tulajdonságaiban felülmúlja a PMMA-t, és a feldolgozhatósága is 
jobb. Más transzparens műanyagokhoz képest nagyobb a törésmutatója, ezért a belőle 
készített optikai eszközöknél kisebb vastagság is elegendő.  

A Bayer MaterialScience általános alkalmazásra szánt különböző folyási indexű 
PC típusai (2205/2207, 2405/2407, 2605/2607, 2805/2807) kristálytiszták, és 4 mm 
vastagságban 87–88% a fényáteresztésük. A világítástechnikai igényekre reagálva a 
Bayer MaterialScience új PC típusokat ajánl, amelyek közül néhány típus tulajdonsá-
gait az 1. táblázat foglalja össze.  

A Makrolon típusok veszteség nélkül vezetik a fehér LED fényt és 120 oC-ig sta-
bilak, ami megfelel az autóipari követelménynek. Az új Makrolon típusok közül né-
hány már sorozatgyártásban van. Makrolonból készítenek LED lencsét is a gépkocsik 
lámpáihoz vagy hangulatvilágítást adó fényvezetőket a gépkocsi ajtókra.  

Vastag falú lencsék gyártása 

A Bayer MaterialScience egyik fejlesztési témája a vastag falú LED lencsék ha-
tékony gyártási eljárásának kidolgozása. Ezt a fejlesztést a Bundesministerium für 
Bildung und Forschung – BMBF (Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium) 
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által támogatott „Autolight”projekt keretében végezték a Fraunhofer Institut für 
Lasertechnik, valamint a Hella KGaA Hueck & Co. és az Innolite GmbH céggel 
együttműködve. A cél az volt, hogy ezeket a lencséket a rögzítő és a beállító elemek-
kel együtt polikarbonátból lehessen készíteni, és ezzel helyet, tömeget és szerelési 
igényt takarítsanak meg. A komplex formájú és vastagabb lencséket azonban a szoká-
sos fröccsöntési eljárással nem lehet gazdaságosan előállítani, mert a vastagsággal 
négyzetesen nő a hűtési idő és ezzel együtt a vetemedés is. Ezért dolgozták ki az ilyen 
polikarbonátlencsék gyártására a többlépéses fröccsöntést, amikor először egy 
előformát alakítanak ki, amelyet a második lépcsőben körülfröccsentenek. Így a cik-
lusidő és vele együtt a költség is jelentősen csökkenthető. Javul a minőség is, mert a 
zsugorodás több lépésre oszlik el, és az előforma behúzódása a második lépésnél kor-
rigálható. Előnyös az is, hogy az előformánál még nem szükséges az optikai minőség, 
ami további lehetőséget nyújt a ciklusidő csökkentésére. A projekt keretében megol-
dották a többrétegű fröccsöntés szimulációját is. A kifejlesztett modellező eszközzel 
sikerült pontosan szimulálni az ömledék hűlését a szerszámban. Ennek az eszköznek a 
segítségével optimalizálták a falvastagság eloszlását és minimalizálták a ciklusidőt.  

 
1. táblázat 

Makrolon márkájú polikarbonátok világítástechnikai alkalmazásokra 
 
Termék  0D 2015 LED2045/ 

LED2245 
LED245HC AL2447/2647 

Színkód 000000 000000 550115 550396 

Szín natúr natúr jégszínű kristálytiszta 

MFI (300 oC, 
cm3/10 min)* 

61 61/36 19 19/12 

Fényáteresztés 
Ty % (4 mm) 

90 90 89 88 

Alkalmazás optikai  
Cd/DVD 

fényvezetők 
kollimátor- 

optikák 

LED-lencsék fényszóró- 
lencsék 

UV-védelem nincs nincs nincs van 
 
* Folyási index. 

 

Diffúzorok gyártása 

Az átlátszó optikai komponenseken kívül a polikarbonátot eredményesen hasz-
nálják fröccsöntött LED diffúzorok (fényelosztók) gyártására, amelyek a pontszerű 
LED fényt homogén síkfénnyé alakítják. Vagyis éppen ellenkező a hatásuk, mint egy 

www.quattroplast.hu 



lencsének. Egy ilyen diffúzort kétféleképpen lehet előállítani. Részint mód van áttet-
szővé (transzlucens) tenni a polikarbonátot festékrészecskékkel, amelyek szórják a 
fényt. A másik módszer szerint a felületre véletlenszerűen eloszlatott réteget simíta-
nak, amelyben a 10 µm méretű részecskék fénytörése eredményezi a fény szétoszlatá-
sát. Ezeken felül a Bayer MaterialScience nagy reflexiójú fehér polikarbonátokat is 
kínál Makrolon RW (reflective white) néven, amelyek diffúz reflexiója 96%-ot ér el.  

Vékony és robusztus diffúzorlemezek gyárthatók a Makrolon DX (Diffusion 
eXcellence) típusokból. A Makrolon DX warm a viszonylag hideg LED fényt kellemes 
meleg, ugyanakkor élénk fénnyé alakítja. A Makrolon DX cool jelű anyagból készült 
diffúzorlemez az előzővel szemben hidegen sugárzó friss fényt eredményez. Tiszta 
jégkék színe még kikapcsolt állapotban is esztétikai értéket jelent, ezért ezt a típust 
dekoratív célokra szolgáló LED lámpáknál használják.  

Egyéb világítástechnikai alkatrészek gyártása 

Az amorf szerkezetből adódó jó felületi tulajdonságai alapján a polikarbonát jól 
használható fényvisszaverő alkatrészek, például fémezett reflektorok vagy fényszóró 
foglalatok alapanyagaként. Az alkalmazás által igényelt legmagasabb hőmérséklethez 
alkalmazkodva nemcsak a Makrolon jön szóba ezen a területen, hanem a PC-ABS ke-
verék, a Bayblend, vagy a magas hőállóságú Apec kopolikarbonát termékcsalád is. A 
reflektorok gyártásához fejlesztették ki az alacsony hőtágulási együtthatóval rendelke-
ző típust. Az ezekből készített reflektorok deformáció nélkül képesek elviselni a 20–
110 oC közötti hőingadozást a használat során. Különösen nagy, 95%-nál nagyobb 
visszaverődés érhető el a Makrolon RX típussal, amely nagyon alkalmas LED fénydo-
bozok, táblák készítésére.  

A LED-ek hűtését szolgáló elemekhez az eddig használt alumínium kiváltására a 
kiemelkedő hővezető képességű Makrolon TC (Thermally Conductive) 8030 típust fej-
lesztették ki, amelynek hővezető képessége 22W/mK. Az új típus csökkent éghetőségű 
– az UL94 szerint VO fokozatú. A polikarbonát nagy előnye ennél az alkatrésznél, 
hogy könnyen állíthatók elő belőle a hűtésnél megkívánt bonyolult geometriájú, nagy 
felületű formák.  

Koextrudálással speciális felületek is kialakíthatók polikarbonátlemezeken. Elő-
állítható például matt felület vagy éppen kopás- és UV-álló üvegszerű bevonat. Ezek-
kel a speciális rétegekkel jelentősen növelhető az élettartam.  

A jól formálható vékony és nyomtatható polikarbonátfóliákat a LED technikában 
főleg akkor alkalmazzák, ha kevés hely áll rendelkezésre. Az erre a célra fejlesztett 
Makrofol LM (Licht Management) fóliákat a LED fény homogenizálására vagy vissza-
verésére használják. A fólia termékcsoport egyes tagjait is a különböző alkalmazások-
hoz optimalizálták. Így reflektorfóliaként javasolják használni a Makrofol LM 903 fe-
hér színű fóliatípust, amely extrém nagy (>97%) fényvisszaverő képességgel (ASTM 
E 1331) rendelkezik. A Makrofol LM 297 nagyon finom lencserácsos felületével a 
fény elhajlítására alkalmas. Ennek alapján ez a fólia az egyedi LED-ek fénypontjait 
homogén fénysugárrá egyesíti.  

www.quattroplast.hu 



Hőálló polikarbonátok tulajdonságai 

Az alkalmazás szempontjából nagyon fontos téma a polikarbonátok hőállósága. 
A polikarbonátok 150 oC körüli üvegesedési hőmérsékletük alapján tartósan általában 
maximálisan 130 oC hőmérsékletig alkalmazhatók. Magasabb alkalmazási hőmérsékle-
tekhez magasabb üvegesedési hőmérsékletű típusokat fejlesztenek. A hőállóságot, az 
alkalmazhatóság felső hőmérsékleti határát többféle módon meg lehet határozni. Az 
egyik módszer szerint különböző hőmérsékleteken mérik az egyes tulajdonságok 50%-
ra csökkenéséhez szükséges időt. Használják a tartós hőállóság jellemzésére a Relative 
Thermal Indexet (RTI), amelyet az Underwriters Laboratories (UL) 746B előírásai 
szerint határoznak meg.  

A szaud-arábiai Sabic Innovative Plastics (amely felvásárolta a GE Plastics cé-
get) a Lexan XHT 2140 és 4141 típust fejlesztette ki a magasabb hőmérsékleteken tör-
ténő alkalmazásokra. A 2141-es típus Tg-je 165 oC, a 4141-esé 185 oC. A cég fejlesztői 
részletes vizsgálatsorozatban minősítették a két új típus hőállóságát egy normál (Lexan 
141) és egy (kereskedelmi forgalomban kapható) izoforon-biszfenol alapú 
polikarbonáttal (BPI PC) összehasonlítva. A vizsgálatba bevont anyagok tulajdonsága-
it a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat  
A vizsgálatba bevont polikarbonátok tulajdonságai 

 
Tulajdonság Mérték- 

egység 
Módszer Lexan

141 
BPI PC Lexan 

XHT2141 
Lexan 

XHT4141 
Termikus tulajdonságok 
  Tg 
  HDT 0,45 MPa 
  Vicat B120 

 
°C 
°C 
°C 

 
DSC 

ISO 75/Bf 
ISO 306 

 
150 
136 
142 

 
185 
173 
183 

 
165 
155 
163 

 
185 
173 
183 

Reológiai tulajdonságok 
  MFI* 

 
cm3/min 

 
ISO 1133 

 
12 

 
18,5 

 
43 

 
24 

Ütésállóság 
  hornyolt próbatesten 
  (23 oC)  

 
kJ/m2

 
ISO 180/1A

 

 
70 

 
3 

 
11 

 
8 

Mechanikai tulajdonságok 
  Húzómodulus 
  Szakítószilárdság 
  Szakadási nyúlás  

 
GPa 
MPa 

% 

 
ISO 527 
ISO 527 
ISO 527 

 
2,3 
63 
6 

 
2,3 
65 
7 

 
2,5 
70 
6,5 

 
2,7 
78 
7 

 
*MFI: folyási szám. 

 
 
A szakítási vizsgálatokat az ASTM D638 V típusú próbatesteken végezték. Az 

ütésállóság jellemzésére az ütve-húzó szilárdságot mérték az ISO 8256 szabvány sze-
rint IV típusú fröccsöntött próbatesten. Az ütve-húzó vizsgálatban nagyon magas de-
formációs sebességgel mérik az egységre jutó energiát, amely a próbatest töréséhez 
szükséges. Ezt a módszert azért kellett használni, mert a hornyolatlan polikarbonát a 
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szokásos ütésállósági vizsgálatokban (Charpy vagy Izod) nem törik. Hornyolást vi-
szont nem kívántak alkalmazni, mert a magasabb hőmérsékleteken a horony maga is 
változik, így a kapott eredmények nem egyértelműek.  

A mintadarabokat légcirkulációs kemencében 140–180 oC-os hőmérséklet-
tartományban öregítették. Az 1/a és 1/b ábra a szakítószilárdság, a 2/a és 2/b az ütve-
húzó szilárdság változását mutatja – a kiindulási érték %-ában – a hőkezelés időtarta-
mának függvényében. Az 1/a és 1/b ábrából látható, hogy a várakozásoknak megfele-
lően a szakítószilárdság csökkenése erősen függ a hőmérséklettől. A Tg azonban nem 
határozza meg egyértelműen a szakítószilárdság lefutását, ugyanis a vizsgálatban sze-
replő két azonos üvegesedési hőmérsékletű anyag (Lexan XHT4141 és a BPI PC) vi-
selkedése szignifikánsan eltér az XHT 4141 javára. Az ütve-húzó szilárdság hasonló 
eredményeket ad. 140 oC-on még kicsik a különbségek az egyes típusok között, de 160 
oC-on már egyértelműen jobbak az új hőálló típusok. Ezekből az eredményekből meg-
határozható a vizsgált tulajdonság 50%-os csökkenéséhez tartozó időtartam (T50). A 
hőmérséklet függvényében a T50 értékeket logaritmikus skálán ábrázolva (Arrhenius 
módszer) egyeneseket kapunk, amelyekből extrapolálni lehet más hőmérsékletekre is. 
A 3. ábrán (példaképpen) az ütésállósági értékek alapján meghatározott T50 értékek 
vannak feltüntetve. Látható, hogy a két új fejlesztésű anyag (Lexan XHT2141 és Lexan 
XHT4141) hőállósága a legnagyobb: pl. 160 °C-on 3000 óráig még mindig megőrzik 
eredeti ütésállóságuk 50%-át. 
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1. ábra A szakítószilárdság változása a hőkezelés idejének függvényében  

(a) 170 oC-os, (b) 150 oC-os hőkezelés esetén 
 
 
A vizsgált anyagok UL 746B szerinti RTI indexeit a 3. táblázat tartalmazza. Ezek 

az eredmények, valamint a részletes vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a hőálló 
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polikarbonátok a normál polikarbonátoknál 20 oC-kal magasabb hőmérsékleten hasz-
nálhatók tartósan.  
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2. ábra Az ütve-húzó szilárdság változása a hőkezelés idejének függvényében  
(a) 160 oC-os, (b) 140 oC-os hőkezelés esetén 
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3. ábra T50 görbék az ütve-húzó szilárdság értékei alapján 
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3. táblázat 
A vizsgált anyagok RTI értékei (oC-ban) a szakítószilárdság, az ütésállóság  

és az elektromos vezetőképesség vizsgálata alapján 
 
Tulajdonság Lexan141 BPI PC Lexan XHT 

2141 
Lexan XHT 

4141 
RTI, °C (szilárdság) 130 150 150 150 
RTI, °C (ütésállóság) 130 130 130 130 
RTI, °C (elektromos) 130 150 150 150 

 
Összeállította: Máthé Csabáné dr. 

 
Döbler, M. és mások: LED-Lichttechnik im Trend = Kunststoffe, 102. k. 10. sz. 2012.  
p. 26–31.  
Mediratta, G. és mások: Over time and under heat, polycarbonates hold up = Plastics 
Engineering, 67. k. 7. sz. 2011. p. 24–27. 
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