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Elektrisk forbindelsesteknologi basert på metalliserte polymerkuler 
 
Elektroniske produkter brukes i et stadig økende spekter av anvendelser og omgivelser. 
Dette krever elektriske forbindelser som tåler forskjellige krevende påkjenninger, slik som 
mekanisk vibrasjon og sjokk, termisk sykling, fuktighet og eksponering for kjemikalier. Den 
vanligste forbindelsesmetoden brukt i dag er lodding. Loddeforbindelser er relativt stive, og 
er dermed følsomme for mekanisk brudd når produktet brukes i krevende miljø. 
Forbindelsesmetoder basert på metalliserte polymerkuler (MPS: Metal-coated Polymer 
Spheres) er foreslått som en strategi for å forbedre mekanisk ytelse. MPS kan gi økt 
fleksibilitet, og kan dermed redusere faren for mekanisk brudd i forbindelsene. 
 
Hoang-Vu Nguyen har, i sitt PhD studium ved Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo, 
utviklet en ny type isotropt ledende lim (ICA: Isotropic Conductive Adhesive) fylt med MPS. 
Materialet har høy nok MPS konsentrasjon til å gi tredimensjonal elektrisk ledningsevne. 
Nguyen’s studier har vist at MPS-fylt ICA har gode prosesseringsegenskaper, og forbedret 
mekanisk ytelse og sammenlignbare elektriske egenskaper sammenlignet med 
konvensjonelle teknologier. Dette nye ledende limet har derfor potensial for anvendelser i 
krevende miljø hvor elektronikk-produkter utsettes for termisk sjokk og sykling og 
mekanisk vibrasjon og sjokk (slik som fall mot bakken). 
 
Anisotropt ledende lim (ACA: Anisotropic Conductive Adhesive) er en annen MPS-basert 
forbindelsesteknologi som ble studert i dette arbeidet. I dette limet er det en lav andel MPS, 
som gir anisotrop ledningsevne når enkelt-MPS blir fanget mellom kontaktpunktene som 
skal forbindes. ACA teknologi muliggjør forbindelser med svært liten isolasjonsavstand, 
takket være bruk av MPS med liten diameter. ACA er vanlig i displayteknologi, men i dette 
PhD-studiet er ACA forbindelse av MEMS (mikroelektromekaniske system) undersøkt. 
Resultatene viser at forbindelser med repetisjonsavstand ned til 110 µm er mulige for 
MEMS med et høyt antall periferi-forbindelser, slik som fingeravtrykk-sensorer og 
kapasitive mikromaskinerte ultralyd transducere. 
 
 


