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Przedmiotem wynalazku jest nowy składnik powłok polimerowych i sposób jego 
wytwarzania w postaci powleczonych mikrosfer ceramicznych. Prezentowany 
pomysł stanowi metodę na pokrywanie powierzchni mikrosfer ceramicznych po-
włokami o zupełnie nowych właściwościach fizycznych w porównaniu do znanych 
obecnie różnych kompozycji powłok polimerowych zawierających mikrosfery cera-
miczne, głównie szklane. 

Powłoka polimerowa zawierająca składnik według wynalazku charakteryzuje się 
dużą podatnością na metalizację bezprądową (chemiczną) wskutek laserowego na-
promienienia (aktywacji jej powierzchni).
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Istotą wynalazku jest składnik powłok polimerowych stanowiący mikrosfery cera-
miczne pokryte warstwą, która powstaje wskutek termosieciowania żywicy poli-
merowej zawierającej związki miedzi w postaci mieszaniny tlenku miedzi(II) oraz 
L-tyrozyny miedzi w łącznej ilości do 30% mas. żywicy polimerowej.

Sposób wytwarzania składnika powłok polimerowych polega na pokryciu mikros-
fer ceramicznych warstwą nagrzewaną do temperatury co najmniej 100oC, kolej-
no umieszczoną w reaktorze fluidyzacyjnym, w którym formuje się złoże fluidalne 
pod wpływem strumienia powietrza. Następnie w złoże fluidalne wprowadza się 
mieszaninę żywicy polimerowej oraz związków miedzi w ilości do 30%, z której pod 
wpływem ciepła powstaje na mikrosferach ceramicznych warstwa polimeru ter-
moutwardzonego zawierająca do 30% mas. związków miedzi. Powłoka polimerowa 
przewidziana jest do stosowania na tworzywa polimerowe w postaci żywicy poliu-
retanowej.

Zalety prezentowanego rozwiązania/innowacyjność:
• silna aktywacja pod wpływem promieniowania laserowego - powłoki te mogą 

być bezpośrednio metalizowane bezprądowo,
• mikrosfery szklane jako składnik powłok polimerowych nie aglomerują oraz 

migrują na powierzchnie powłok niezależnie od ich orientacji poziomej lub pio-
nowej, co korzystnie wpływa na aktywowanie laserowe i metalizowanie bez-
prądowe,

• niesklejanie się mikrosfer ceramicznych podczas ich pokrywania specjalną 
warstwą polimerową i schnięcia,

• przyleganie adhezyjne do mikrosfer ceramicznych.

Zastosowanie/branża:
W zastosowaniach, w których istnieje potrzeba pokrywania powierzchni mikrosfer 
ceramicznych powłokami w celu uzyskania opisywanych właściwości fizycznych.


