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Dynamiczny rozwój automatyki i robotyki, dążący do miniaturyzacji sprzętu elektro-
nicznego, stanowi stały impuls do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie technologii 
metalizowania bezprądowego możliwych do zastosowania przy wytwarzaniu układów 
elektronicznych i mikroelektronicznych. 

Przedmiotem wynalazku jest powłoka polimerowa przeznaczona do aktywowania la-
serowego i następnie autokatalitycznego metalizowania, zawierająca wysoce aktywny 
metaloorganiczny kompleks miedzi. Prezentowane rozwiązanie uwzględnia wykorzy-
stanie zupełnie nowej odpowiedniej kompozycji metalu w celu poprawy podatności po-
włoki na metalizację oraz ulepszenia jej właściwości, redukując skutki uboczne aktywacji 
laserowej, w wyniku której uwalniane są niepożądane cząsteczki np. wody powodujące 
liczne mikropęcherze.
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Istotę wynalazku stanowi powłoka, zawierająca tworzywo polimerowe, środek sieciu-
jący, związki metali (prekursory), charakteryzująca się tym, że jako aktywny prekursor 
metalizowania zawiera L-tyrozynę miedzi w ilości do 30% mas.

Powłoka kompozytowa według wynalazku wykazuje dużą podatność na metalizację 
bezprądową wskutek laserowego napromienienia. Przyczyną uzyskania nowych wła-
ściwości jest zastosowanie odpowiedniego kompleksu metaloorganicznego, który silnie 
aktywuje powierzchnię nawet przy nieobecności innych związków metali. Rozwiązanie 
nie wyklucza jednak dodatkowo obecności, oprócz L-tyrozyny miedzi, tlenku miedzi(II) i/
lub wodorotlenku miedzi oraz mikrosfery i/lub włókna szklanego w ilości łącznie do 30% 
mas. powłoki.

Powłoka polimerowa przewidziana jest do stosowania na tworzywa polimerowe wytwo-
rzone z żywicy polimerowej, która po wyschnięciu charakteryzuje się temperaturą po-
czątku ubytku masy w atmosferze azotu mniejszą niż 330oC.

Zalety prezentowanego rozwiązania/innowacyjność:
• poprawiona podatność na metalizację bezprądową wskutek laserowego napro-

mienienia,
• poprawa właściwości strukturalnych, mechanicznych i termicznych,
• powłoka kompozytowa i osadzona autokatalitycznie warstwa miedzi charakteryzu-

ją się bardzo dużą wytrzymałością adhezyjną.

Zastosowanie/branża:
Powłoka kompozytowa po napromienieniu elektromagnetycznym, korzystnie laserowym, 
może być stosowana jako podłoże warstw metali osadzanych selektywnie w procesie me-
talizowania bezprądowego, co umożliwia wykorzystanie jej m.in. w produkcji układów sca-
lonych i mechatronicznych.


