
 
 

 

 

 

 

 

 

Metallisering av AM-tillverkade keramiska 
elektronikkomponenter 
 

Mål för projektet 
Inventera och initialt verifiera metoder för selektiv resp komplett metallisering av keramiska 

komponenter formade för elektroniska tillämpningar med AM-teknik. 

 

Svensk projektsammanfattning 
Additiv tillverkning (AM) av keramiska komponenter tillsammans med utveckling av adekvat 

metalliseringsteknik öppnar upp för nya koncept för elektronikbyggsätt, optimerad design och 

förbättrad kvalité hos elektroniska komponenter. I en genomförbarhetsstudie kommer en 

inventering av befintlig liksom potentiell metalliseringsteknik, selektiv liksom komplett, och 

initiala verifieringsförsök att utföras med AM-tillverkade keramiska detaljer. Målet är att de 

mest lovande teknikerna sedan ska vidareutvecklas mot kommersialiserad tillämpning i ett 

större uppföljningsprojekt.  

Projektet avser att identifiera och initialt testa möjliga metoder för komplett resp selektiv 

metallisering av elektroniska komponenter där AM-teknikens fördelar utnyttjas avseende 

design och dimensionskontroll. Att selektivt kunna metallisera 3D-ytor av keram ger 

möjlighet att t ex bygga kretsar på 3-dimensionella substrat samtidigt som nya 

designmöjligheter tillhandahålls med större frihetsgrader för bättre funktion och/eller 

kompaktare byggsätt för elektronik, inte minst med drivkraften mot miniatyrisering.  

Projektet samlar en grupp av deltagare med adekvata och kompletterande kompetenser 

avseende AM av keram, metallisering, elektronikbyggsätt, mikrovågstillämpningar mm såväl 

på forsknings- som företagssidan. 

Med keramiska material som alumina och LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) 

kommer valda modellgeometrier tas fram via stereolitografi (SL) för beläggningsförsök med 

identifierade metoder. Relevanta funktioner och prestanda kommer sedan att utvärderas 

utifrån de olika industriella deltagarnas krav och bilda utgångspunkt för strategin i ett 

kommande uppskalat projekt.   

Koordinator: Swerea IVF AB 

Namn på projektledare: Ola Lyckfeldt  

E-post projektledare: ola.lyckfeldt@swerea.se 

Telefonnummer: 031-7066277 

Andra projektparter: Mälardalens Högskola, Omnisys Instruments AB, POR Microtrans 

AB, MA Kapslingsteknik AB  

Total projektkostnad: SEK 800 000 

Totalt sökt belopp: SEK 400 000 
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Projektets bakgrund 

Additiv tillverkning (AM) av högpresterande keramer är ännu inte särskilt etablerat. Den 

metod som vunnit störst framgång är stereolitografi (SL) där ett fotopolymeriserande resin 

fyllt med ett keramiskt pulver utsätts för ljus varvid en polymerisering sker. Komponenter 

byggs upp skiktvis genom selektiv belysning av komponentens tvärsnittyta i varje skikt. Efter 

att komponenten formats på detta sätt sker en avdrivning av det polymera materialet följt av 

sintring av keramen vid hög temperatur. AM ger generellt stora möjligheter till unik 

komponentdesign och keramer har unika egenskaper för olika tillämpningar, inte minst för 

elektronik, såsom attraktiva dielektriska egenskaper, elektrisk isolering, högtemperaturtålighet 

och oftast god termisk matchning till halvledare. Specifika applikationer kan t ex vara 3D-

mönsterkort för mikrovågsapplikationer, antenner för millimetervågsområdet mm. Just för 

millimeter- och submillimeter-vågområdet är ordinära tillverkningsmetoder som fräsning i 

metall besvärligt på grund av toleranskraven där additiv tillverkning med SL-teknik kan vara 

en lösning samtidigt som dessa komponenter är små vilket är idealiskt. Viktigt i projektet är 

att identifiera de behov som industrin har där AM-tekniken i kombination med metallisering 

skapar ett mervärde eller väsentligt förenklar tillverkningen av kritiska komponenter. 
 

Swerea IVF har som enda nationella forskningsaktör bedrivet aktivt arbete inom SL av 

keramer under 2-3 års tid med tillgång till adekvat maskinell utrustning. Insikten och behovet 

av att applicera AM-teknik för elektroniska tillämpningar har funnits länge och Swerea IVF 

har bl a deltaget i EU-projekt (Morgan) där prototyper, t ex av vågledare, tagits fram. Dock 

inte med SL utan med inkjetteknik vilket inte ger den materialprestanda som SL kan erbjuda. 

Swerea IVF har också tidigare framgångsrikt tagit fram filter för Ka-bandet (25 GHz) med 

AM-metoder. Att det också finns ett intresse och kommersiella drivkrafter för olika andra 

elektronikapplikationer såsom antenner för mobil kommunikation, sensorhus för gasdetektion, 

integrerade kretsar på icke-plana ytor mm har alltmer accentuerats. I många fall så är en 

metallisering, selektiv el komplett, nödvändig för funktionen, vilket inte är etablerat för 

keramiska 3D-ytor.      
 

Selektiv metallisering, t ex ledarbanor, på plana keramiska ytor är idag etablerat, främst via 

screentryckning men också via printing. Detta kan ske på ett osintrat keramiskt material, s k 

LTCC (Low Temperatur Co-fired ceramics) eller HTCC (High temperature Co-fired 

Ceramics), där det metalliska materialet kan samsintras med det keramiska. Det kan också ske 

på en redan sintrad keram, främst då med det metalliska materialet i en form som inte kräver 

värmebehandling vid någon hög temperatur för att ge ledningsförmåga. Det finns dock ingen 

etablerad metod för att selektivt metallisera 3-dimensionella keramiska ytor. Däremot finns 

metoder för sådan metallisering av andra material, särskilt polymera. Exempel på sådana är 

LDS (Laser Direct Structuring) och LDP (Laser Direct Patterning) där i den förstnämnda en 

aktivering av det mönster som ska metalliseras sker med laser. Vid en efterföljande 

elektroless metallisering sker sedan en selektiv deponering av metallen där aktivering skett. 

Vid LDP sker först en komplett metallisering med varierande metoder och sedan skapas det 

selektiva mönstret genom att avlägsnas metallskiktet (ablation) där det inte ska vara med 

laser. För att aktivera en keramisk yta för LDS eller laserbearbeta enligt LDP-konceptet krävs 

dock sannolikt alternativa metodiker. Andra metoder som involverar selektiv härdning av en 

fotopolymeriserande metallisk suspension eller inkjet-teknik med metalliskt bläck är också 

tänkbara. 
 

Komplett metallisering av keramiska komponentytor, t ex en antenn för mobil 

kommunikation eller delar i andra mikrovågsapplikationer, där additiv tillverkning (AM) med 

fördel kan utnyttjas för intrikat komponentdesign, är också av intresse och behöver utvecklas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Olika elektrolytiska metoder har praktiserats men fungerar olika bra på olika typer av 

keramer. Även processer som PVD, CVD och sputtring för tunnare beläggningar 

förekommer. Här är det också tänkbart med fotopolymeriserande beläggning som samsintras 

med det keramiska substratet eller att keramen manipuleras via tillsats av ledande metall som 

möjliggör elektrolytisk beläggning. Metodiken för komplett metallisering kan också kopplas 

till koncept för selektiv sådan.  

Projektets idé  

Projektidén är att för keramiska elektronikkomponenter utnyttja en kombination av AM-

teknik för unik design och metallisering för funktion vilket förutses ge helt nya möjligheter 

till innovativa och kompakta byggsätt. Projektet för samman olika kompetenser inom 

keram/elektronik-området och projektresultaten förutses på sikt öppna förutsättningar för en 

spridning av tekniken och konkurrensförstärkt svensk elektronikindustri.     

Potential 

Projektet ger möjlighet att etablera nya fruktbara konstellationer inom elektronikområdet som 

kopplar ihop kunnande/forskning inom AM av keramiska material och metalliserade 

applikationer med såväl producerande som användare av relevanta produkter på företagssidan. 

Målet för projektet är att potentiella metalliseringsmetoder för selektiv resp komplett 

metallisering ska ha identifierats och enklare beläggningsförsök genomförts med AM-

tillverkade keramer, i första hand Al2O3 och LTCC samt att positiva resultat ger grund för ett 

större projekt där teknikerna vidareutvecklas och andra keramiska material för specifika 

tillämpningar aktualiseras. 

Ett område som är av specifikt intresse är avancerade antennapplikatorer ej avsedda för 

fristrålningstillämpningar utan för exv. kontakterande mätningar av materialegenskaper, 

direkt och via vågtransmission. Även effektgenomföringar till vacuum och högtryck är av 

väsentligt intresse. Miniatyrisering blir allt viktigare, i synnerhet för tillämpningar med lägre 

frekvenser än c:a 2½ GHz. Då behövs bulkmaterial med hög permittivitet och aluminiumoxid 

(med värdet c:a 10) är inte alltid tillräckligt. 
 

Generella problem som gäller för metallisering:  

 adhesion (givetvis); kräver i många fall speciella lagerföljder av metalliseringen 

 metalliseringens mikrovågsegenskaper (konduktivitet och täckning) 

 keramiska ytans egenskaper (ytfinhet, struktur-oregelbundenheter, bearbetnings-

frågor) 

 den tekniska processen för 3D-strukturer (typiskt mycket kostsammare än för ensidig 

metallisering) 
 

AM-tekniken kan i sig lösa svårigheten att med konventionell teknik som bearbetning 

producera komplexa keramiska geometrier med god dimensionsnoggrannhet och ytfinhet. 

Samtidigt ges möjlighet att på ett enkelt sätt ytterligare optimera design för förbättrad 

funktionalitet som inte är möjlig el mycket svårt med konventionell formningsteknik.  

Ett typexempel där AM-tekniken är en tänkbar lösning på tillverkstekniska problem är 

hornantenner för mikrovågsområdet. Två vanliga hornantenntyper är splinehorn och 

korrugerade horn. Korrugerade horn har bäst prestanda, men är väldigt utmanande att tillverka 

med konventionell tillverkningsteknik. Detta beroende på att korrugeringarna sitter 



 

 

 

 

 

 

 
 

svåråtkomligt på insidan av hornet, samt att dessa är väldigt små för höga frekvenser. 

Korrugerade horn lämpar sig däremot ypperligt för AM-tillverkningen. 

Vanligen brukar man även vilja integrera första delen av mottagarkedjan i samma fysiska 

komponent som antennen. Detta görs vanligen med så kallas splitblocksteknik. Det vill säga, 

man delar hela konstruktionen i två stycken liknande halvor. Man får då ett split-plan direkt 

genom antennen vilken kan orsaka problem med bland annat korspolarisation. Genom att 

använda AM-teknik kan man således tillverka alla mekanik i ett stycke och således undvika 

denna skarv. Tillverkningsvolymerna gör att AM av keramer är lämpligt.  

Selektiv metallisering skulle generellt vara användbart för att bygga kretsar på 3D-ytor eller 

specifikt för t ex vågledarövergångar där mikrostrip- eller strip-lineteknik används idag. 

På forskningssidan är Swerea IVF unika i Sverige avseende processing av keramer i 

allmänhet och AM av desamma i synnerhet. Mälardalens Högskola har likaså en framstående 

ställning inom mikrovågstillämpningar och metalliseringsfrågor. Tillsammans med de 

deltagande företagen och deras specialkompetenser inom olika applikationsområden och 

sammansatta elektroniksystem ges genom detta en möjlighet till stärkt konkurrenskraft, 

specifikt för projektdeltagarna men på sikt också för svensk elektronikindustri generellt.       

Aktörer 

Projektet kommer att ledas av Swerea IVF med kompetens inom såväl keram, AM som 

elektronikbyggsätt. IVF kommer att leda inventeringen av tänkbara metalliseringsmetoder för 

initiala tester. Experimentellt kommer framtagning av keramiska modellkomponenter med 

AM och metalliseringsförsök genomföras.  

Mälardalens högskola (MDH) utför bl a forskning på 3D-strukturer av keramiska material 

för mikrovågstillämpningar. Keramiska material är av intresse pga sina höga dielektricitetstal 

som möjliggör fysisk miniatyrisering av våglängdsberoende strukturer såsom specialiserade 

3D-antenner. Särskilt titanat-baserade keramer och metallisering av sådana är av intresse, dels 

pga titanaternas höga dieltal men även pga svårigheterna att, med konventionella metoder, 

helt eller delvis metallisera dessa. MDH kommer att tillföra kunskap inom mikrovågsområdet 

samt kunna utvärdera metalliseringsförsök ur ett mikrovågstekniskt perspektiv. 

 

Omnisys Instruments AB tillverkar unika instrument för rymdapplikationer där olika typer 

av elektronik ingår. Tillverkningsvolymerna gör att AM av keramer passar utmärkt.   

Fokus i detta projekt kommer att vara en antenn för radiometertillämpningar med höga krav 

på toleranser och ytfinhet. Omnisys kommer att tillhandahålla antenndesigner och utvärdera 

AM-formad och metalliserad antenn genom att uppmätning av erhållen antennprestanda. 

 

MA Kapslingsteknik AB (MAK) är specialiserad på mikroelektronik och byggsätt med 

integrerade kretsar. MA kommer att tillhanda specifikation för en enklare IC demonstrator för 

applicering på en keramisk modellkomponent framtagen med AM och utvärdera ev 

framgångsrikt selektivt metalliserad funktion. 

 

POR Microtrans AB (POR) har sina huvudsakliga verksamhetsområden inom icke-

kommunikations mikrovågsteknik såsom industriella processer och materialmättekniker, 

mikrovågsugnsutveckling, mikrovågssäkerhet. Rollen i projektet blir att tillhandahålla 



 

 

 

 

 

 

 
 

specifikation för komponent för AM-tillverkning, bistå i metalliseringsarbetet och utvärdera 

prestandan. POR har idag ett stort upparbetat kunnande som kan komma projektet till del, så 

att en i viss mån »flygande start» kan ske. 

 

Ett framtida större projekt förutses kunna engagera fler, både små och stora, elektronikföretag 

vilka kommer att kontaktas under denna genomförbarhetsstudies gång.  

Genomförande  

Den grundläggande planen för projektet att fabricera demonstratorer, en antenn för mobil 

kommunikation för komplett metallisering samt en lämplig geometri för selektiva 

metalliseringsförsök. Genomförandet kommer att ske enligt följande beskrivning. 

 

Arbetspaket Utförare Budget (SEK) 

1. Inventering och val av potentiella 

metalliseringsmetoder 

IVF, MDH 100000 

2. Framtagning av keramiska komponenter med SL IVF, Omnisys, POR, MAK 200000 

3. Metalliseringsförsök IVF, MDH, MAK 250000 

4. Utvärdering Alla 200000 

5. Rapport IVF, MDH 50000 

Totalt 800000 

 

Swerea IVF har gedigen erfarenhet av keramer och förfogar över en maskin för 3D printing 

(Cerafab 7500, Lithoz GmbH) samt övrig processutrustning (pulverberedning, ugnar mm) för 

tillverkning av keramiska komponenter. På elektroniksidan finns särskilt kompetens inom 

byggsätt och tillförlitlighet samt kunskap och erfarenhet av metallisk plätering. 
 

Omnisys Instruments har utvecklat och tillverkat ett flertal splinehorn för olika projekt. Bland 

dessa kan nämnas GAIS (183 GHz), STEAMR (340 GHz), ISMAR (874 GHz), SWI (600 och 

1200 GHz) and ESA1200 (1200 GHz). Då Omnisys har tillgång till en egen antennmätsträcka 

har samtliga strålningsdiagram mätts upp i Omnisys lokaler. Det finns möjlighet att mäta 

diagrammen i både sfäriska (amplitud) och planära (amplitud och fas) geometrier. 
 

Ett par exempel på tillverkade hårdvara och mätningar återfinns nedan. Notera att den högra 

mekaniken bara är en halva av ett splitblock. 

 

 

Smooth-walled spline horns at 183, 340 and 874 GHz. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Omnisys Instruments har tillgång till en komplett uppsättning med mjukvara för att designa 

hornantenner samt möjlighet att göra avancerad optikdesign. 

Risker 
 
Risk Sannolikhet Konsekvens Åtgärd 

AM-formade komponenter 
uppvisar sprickor  

1-2 4 Alternativ design och 
avdrivningsoptimering 

Bristande toleranser och/eller 
ytfinhet hos AM-formade 
komponenter 

2 4 Optimering av parametrar i AM-
processen 

Bristande metalliseringskvalité 2 4 Vidareutveckling av 
metalliseringskonceptet (n) 

Dålig vidhäftning av metall 2 4 Vidareutveckling av 
metalliseringskonceptet (n) 

 

Plan för kommande kommersialisering och tillväxt 

Vid goda resultat av såväl AM-formning av aktuella komponenter och selektiv liksom 

komplett metallisering med god applikationsprestanda efter att ett större projekt genomförts 

finns på kortare sikt goda förutsättningar till implementering och kommersialisering av de 

specifika komponenter eller system som de projektdeltagande företagen producerar.  

På längre sikt (5 år) ger marknadsföring och implementering av resultaten till en bredare krets 

av elektronikföretag och applikationer generellt en stärkt svensk konkurrenskraft inom 

elektronikområdet. På lång sikt är uppskalning av SL av keramer nödvändig med en höjning 

av kapaciteten för mer storskalig produktion. Detta är en utveckling som pågår parallellt med 

att nya metoder med potential för massproduktion tas fram. Ett viktigt element i detta är också 

automatisering för kostnadseffektiva processer, vad gäller både AM- och 

metalliseringsteknikerna. 

Idag finns i Europa endast ett eller ett par företag som på kommersiell basis utför 3D-

metallisering. Möjligheterna till rationalisering och därmed konkurrensfördelar kommer att 

finnas, i synnerhet vid kommersiell etablering i Sverige, som per capita säkerligen har det 

klart största behovet i Europa eftersom samma problematik finns i kommunikations– och 

militär/rymdsektorerna. 
  

En intressant faktor i detta sammanhang är att marknaden alls inte ser ut som för andra 

möjliga massprodukter. I föreliggande fall handlar det om kanske totalt 50 primära kunder i 

världen, vilka således kan bearbetas individuellt. 
 

Om AM-tekniken visar sig användbar för att tillverka splitblock utan delning skulle det 

innebära att Omnisys skulle kunna erbjuda millimetervågsprodukter med ännu högre 

prestanda än tidigare. Här kan finnas andra komponenttyper där, med liknande potentiella 

fördel, AM kan utnyttjas. Ett återkommande problem inom millimetervågsområdet är de 

övergångar som krävs mellan mikrostripteknik och vågledare eller antenn. Detta är ofta en 

kritisk del eftersom alla förluster här direkt avspeglar sig produktens prestanda. Det kan t.ex. 

vara brusfaktorn på det första ingångssteget i en mottagare. Genom att slippa ett 

monteringssteg med de krav på upplinjering detta innebär kan prestanda förbättras. Det 

öppnar också för helt nya designer på övergångarna när man inte längre är begränsad av 

traditionella tillverkningstekniker. 


