Tillämpningsblad

Elektronik

Märkning av elektroniska
komponenter

Utmaningen:

Elektronikindustrin
upplever en kraftig
tillväxt i segmentet
för mikroelektroniska
komponenter. I och med
utvecklingen av allt mindre
komponenter ökar behovet
av mycket hållbara koder
i mikrostorlek. Dessa
identifierare används
i produktserialisering,
vilket underlättar arbetet
mot piratkopiering och
varumärkesförfalskning på
elektronikmarknaden.

Elektroniska komponenter kräver ofta koder som får plats på små, avgränsade
utrymmen. Bortsett från storleksbegränsningar måste märkningsutrustning för
elektroniska komponenter även kunna tillhandahålla rena, komplexa, högupplösta och
hållbara koder som tål produktionsprocesserna, inklusive rengöring med alkohol. Skrivare
måste också ha möjlighet att producera läsbara DataMatrix-koder eller unika
identifierare för spårbarhet och spårningsändamål. Därtill behöver tillverkare vara
uppmärksamma på regulatoriska krav och redo att möta kundspecifika behov, såsom
bruk av halogenfria bläck.

Fördelen med Videojet:
Baserat på utskriftsstorlek, upplösningskrav och kodinnehåll är de två mest lämpade
teknikalternativen för elektronisk produktmärkning kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ)
och laser.
Videojets CIJ-skrivare är konstruerade för att tillhandahålla högupplösta och hållbara
koder på en mängd olika material, även i mikrostorlek, vilket ofta krävs för elektroniska
komponenter och produkter. Videojet-modeller med hög upplösning (HR) är speciellt
utformade för att skriva ut mycket innehåll på små ytor. Dessa utskriftslösningar
erbjuder även avancerad funktionalitet för ökad produktivitet och drifttid samt
bläckformuleringar för att uppfylla kundspecifika behov.
Videojets lasermärkningssystem levererar outplånlig märkning på en mängd olika
substrat i höga produktionslinjehastigheter. Dessa produkter erbjuder ett antal fördelar,
inklusive högkvalitativ märkning, beständighet och reducerad användning av
förbrukningsmaterial. Videojets utbud av laserlösningar inkluderar CO2- och
fiberlaserkällor med varierande uteffekt som kan uppfylla en mängd olika märkningsoch tillämpningskrav.

Fördelarna med
märkning

Vikten av märkning
Komponentidentifiering
Åtskilliga elektroniska komponenter ser exakt likadana ut. I
många fall är det yttre utseendet identiskt och det är endast de
interna kretsarna som ändras. Märkning möjliggör differentiering
mellan komponenter och tillverkare.

Identifiering och igenkänning av varumärken
De flesta elektroniska komponenter säljs i bulk direkt till tillverkare.
Endast en liten del säljs individuellt förpackade. I många fall är
märkning den enda möjligheten som tillverkare av elektroniska
komponenter har för att identifiera sina produkter och kunna
presentera sitt varumärke för användarna.

Spårbarhet och varumärkesförfalskning
Utöver att tillhandahålla spårbarhet för produkter genom hela
distributionskedjan kan koder även utgöra en integrerad del i
kampen mot varumärkesförfalskningar. En återkommande
utmaning för tillverkare är olaglig kopiering och försäljning av
elektroniska komponenter som till utseendet är mycket snarlika
originalet. Produkter som tillverkats med förfalskade
komponenter kan innebära allvarliga risker avseende enhetens
tillförlitlighet och garantivillkor. Dessutom kan sådana
komponenter leda till att produkttillverkaren får problem med
tillsynsmyndigheterna eftersom den förfalskade komponenten
inte har certifierats för användning i slutprodukten. Med smart
märkningsteknik kan tillverkare lägga till unika
produktidentifierare, vilket försvårar varumärkesförfalskning.
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Smart märkning mot
varumärkesförfalskning
Märkningsteknik kan ge distributionskanalen en helt ny nivå synlighet och
spårbarhet. Att använda smarta märkningslösningar kan hjälpa tillverkare att
bygga bättre förutsättningar att stödja befintliga initiativ avseende
distributionsspårning och insatser mot diversion. De kan även bidra till ökad
synlighet för att skydda produktvarumärken samt lönsamheten.
Smarta märkningstekniker inkluderar en förbättring av de grundläggande
parti-/batchkoderna genom att ändra och verifiera specifika tecken i koderna.
Algoritmisk mjukvaruteknik hjälper tillverkare att göra det svårare för
obehöriga parter att replikera deras koder. Det är också möjligt att generera
unika produktkoder för respektive produkt i produktionslinjen.

Smart
märkningsteknik

Smart
märkningsteknik

Vad är det?

Hur fungerar det?

Självverifierande
koder

Dessa koder följer en förutbestämd regel eller ett
förutbestämt mönster, till exempel att siffrorna läggs
samman till ett specifikt nummer eller att vissa siffror
kan multipliceras med varandra.

Ett grundläggande sätt att förse dina partner i
leveranskedjan med en visuell kontroll för att bekräfta att
produkterna är äkta.

Interfolierad
märkning

Två eller flera programmatiskt valda tecken inom en
alfanumerisk kod som delvis överlappar varandra.

Interfolierad märkning, som endast kan åstadkommas med
anpassad programvara på både skrivaren och styrenheten,
tillhandahåller ytterligare kodskydd eftersom den är lätt att
granska men svår att replikera.

Dynamiskt
ändrat
teckensnitt

Programgenererade koder där små segment av en
annorlunda bokstav eller siffra saknas i syfte att
skapa en unik kod för respektive produkt.

Subtila och dynamiskt ändrade typsnitt är svårupptäckta för
någon utan erfarenhet och kan inspekteras visuellt av en
partner i leveranskedjan för att bekräfta produktens äkthet.

Verifierbar kod

Koder som skapats av unika mjukvarudrivna
algoritmer som kan skannas och spåras med
visionsystem genom hela leveranskedjan.

Verifierbara koder, som är omöjliga att replikera utan kunskap
om algoritmen och nycklarna, ger varje objekt ett unikt
fingeravtryck.
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Märkningsutmaningar

Viktiga överväganden för framgångsrik
märkning
Komplexa koder, små ytor
I och med att allt fler datorkretsar ingår i vardagliga enheter såsom glödlampor, klockor
och skor minskar ytan som krävs för att skriva ut långa, komplexa koder stadigt. Detta
gäller särskilt inom elektronikbranschen där DataMatrix-koder används i stor
utsträckning för att spåra produkter genom hela distributionskedjan.

Hållbarhet under produktionsprocessen
Ett viktigt steg i tillverkningen av elektroniska komponenter är rengöringen av PCB och/
eller produkten med organiska lösningsmedel för att bland annat avlägsna lödrester.
Koderna måste vara hållbara nog att tåla denna rengöringsprocess utan att det
påverkar den elektroniska komponenten.

Regelefterlevnad
För att förbli konkurrenskraftiga och följa regelverken på den globala marknaden måste
tillverkare av elektroniska komponenter uppfylla gällande samt föränderliga lagkrav.
RoHS-lagstiftningen startade till exempel i EU men har påverkat upprättandet av
liknande regelverk runt om i världen. Dessa föreskrifter förbjuder förekomsten av vissa
farliga ämnen i produkterna, till exempel bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och
polybromerade flamskyddsmedel.
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Märkningslösningar för
elektronik
Baserat på utskriftsstorlek och upplösningskrav är de två mest lämpade teknikalternativen
för elektronisk produktmärkning laser och kontinuerliga bläckstråleskrivare.

Laser
Lasrar är kända för att genomgående producera rena koder av en hög kvalitet – från enkel
parti- och batchinformation till mer komplex grafik, inklusive DataMatrix-koder. Lasrar är
idealiska för att generera permanenta och spårbara koder på elektroniska komponenter,
dessutom krävs lite underhåll och de är mycket flexibla i höghastighetsmiljöer som har en hög
grad av automatisering.
Som en del av märkningsprocessen ändrar eller avlägsnar en laserstråle ytegenskaperna hos
den komponent som ska märkas, vilket skapar en högupplöst kod med hög kontrast. Eftersom
lasermärkning inte är bläckbaserad påverkas inte koderna av organiska lösningsmedel.
Det finns flera olika lasermetoder för att göra en märkning. Den idealiska märkningsmetoden
för respektive tillämpning bestäms av materialets känslighet. Avancerade lasrar erbjuder större
märkningsfält och kan märka flera olika delar utan att lasern eller brickan med
komponenterna behöver positioneras om. Genom att optimera märkningsfälten och
lasereffektinställningarna kan tillverkare förbättra produktionen och minimera
energianvändningen.
Alla lasermärkningssystem är unika och om du har tillgång till rätt expertis kan du specificera
den idealiska lasern för respektive tillämpning. Tillverkare rekommenderas att samarbeta med
en märkningspartner som kan erbjuda ett stort urval av laserkonfigurationer. Detta gör det
möjligt för tillverkarna att lättare identifiera och integrera en optimal lösning för deras behov
och inte köpa mer än vad som krävs för tillämpningen.

Kontinuerlig
bläckstråleskrivare (CIJ)
CIJ-skrivare är ett bra val för märkning av elektroniska
komponenter eftersom de kan producera koder av hög
kvalitet, inklusive DataMatrix-koder med en storlek på
0,6 mm. Videojet har modeller med hög upplösning
(HR) som är speciellt framtagna för
mikroutskriftstillämpningar. De är ett praktiskt alternativ
för producenter av låg-till-medelhöga volymer eller av
medel-till-höga volymer och erbjuder enkel integrering
i befintlig produktionsutrustning.
Snabbtorkande CIJ-bläck kan användas för en rad olika
produktionshastigheter och tillämpningskrav. Denna
utskriftsteknik är beröringsfri och kommer inte att skada
eller äventyra delens yta och är idealisk för mycket tunna
komponenter (t.ex. LCD-skärmar, batteripaket) som kan
påverkas negativt av en lasermärkningslösning. Vi har
även hållbart, alkoholresistent och halogenfritt bläck för
de tillverkningsprocesser som kräver det. Tack vare de
låga underhållskraven för en CIJ-märkningslösning kan
tillverkare maximera drifttiden för sina produktionslinjer.

Permanenta parti-/batchkoder med laser kan bidra till att skydda produktens integritet genom
hela leveranskedjan. Smart märkningsteknik hjälper tillverkare att gå bortom grundläggande
data för parti-/batchkoder genom att göra det möjligt att ändra och verifiera specifika tecken i
en kod. Denna process gör det svårare för obehöriga parter att duplicera och piratkopiera
produkter.
Galvomotorer
Laser

Galvospegel:
x-axel
Galvospegel:
y-axel

Skanningslins

Produkt
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Sammanfattning
Märkningsteknik kan tillhandahålla åtskilliga fördelar för tillverkare av elektroniska
komponenter, inklusive produktidentifiering, framhävande av varumärke och
spårbarhet. De senaste laser- och CIJ-skrivarna levererar enastående upplösning
och utskriftshållbarhet samt möjligheten att generera komplexa koder, även på
små ytor. Videojet erbjuder ett brett utbud av lösningar för att möta dina olika
produktionsbehov, inklusive specialbläck och skrivare som efterlever RoHS-kraven.
Som branschledare strävar vi efter att förstå så väl ditt företags behov som dina
tillverkningsprocesser. Denna expertis gör det möjligt för oss att genom samarbete
identifiera din ideala märkningslösning och därefter bistå med hjälp för att
säkerställa en sömlös integrering i linjen.

Slutsats
Det finns en mängd faktorer man behöver ha i
åtanke när man väljer märkningsteknik och du
bör planera noggrant för att uppnå märkning av
hög kvalitet på dina elektroniska komponenter.
Videojet erbjuder beprövade märkningslösningar
för elektronik som kan tillgodose dina unika
behov. Vi hjälper dig gärna att tänka igenom och
ta beslut om vilken lösning som är bäst för din
produktionsprocess.

Vänd dig till din Videojetrepresentant om du
behöver ytterligare
vägledning, en granskning
av din produktionslinje
eller provmärkning på ditt
substrat.

Ring: 031-7873457
Skicka e-post: info.se@videojet.com
Eller besök: www.videojet.se
Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden

© 2022 Videojet Technologies Inc. Med ensamrätt.
Videojet Technologies Inc.:s policy bygger på fortsatt produktförbättring.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan föregående
meddelande.

