
ỨNG DỤNG LASER NGÀNH ĐIỆN TỬ - BÁN DẪN



Đa số các linh kiện, bộ phận điện tử - bán

dẫn đều có kích thước rất nhỏ, do đó rất

khó khăn trong việc xử lý và chế tạo. Tuy

nhiên, với công nghệ laser tiên tiến như

ngày nay thì các thao tác này trở nên dễ

dàng hơn nhiều thông qua các ứng dụng

như hàn khớp nối, cắt bảng mạch, khung

bán dẫn, cắt thẻ µSD, khắc truy xuất

nguồn gốc lên các linh kiện điện tử - bán

dẫn,... với mức độ chính xác cao mà

không làm ảnh hưởng đến chức năng

các chi tiết, bộ phận này.



Ứng dụng KHẮC laser trong ngành Điện tử - Bán dẫn

Khắc laser là một phương pháp phổ biến được sử dụng trong ngành công nghiệp Điện tử - Bán dẫn vì tất cả

các bộ phận và chi tiết được sử dụng cần có nhãn truy xuất nguồn gốc hoặc số sê-ri.

• Khắc thông tin, số lô, Logo, mã 2D, mã vạch, QR code....

• Khả năng khắc được trên chất liệu bán dẫn, gốm



Ứng dụng CẮT laser trong ngành Điện tử - Bán dẫn

Ứng dụng cắt laser là một trong những phương pháp xử lí vật liệu cho ra đời những thành phẩm đạt độ

chính xác cao, có thể thực hiện nhiều thao tác cùng lúc trên những chi tiết phức tạp. Công nghệ laser có thể

cắt các rãnh cực nhỏ của các bộ phận điện tử - bán dẫn, thậm chí có thể cắt được các cấu trúc dây dẫn có

kích thước nhỏ nhất.

Foil Cutting PCB Depaneling Cellphone Camera Module Cutting



Typical effective cutting speed 100-125mm/sec

EMI – SHIELDING CUTTING 



PET FILM CUTTING

• PI film thickness 
0.1mm

• Cutting speed 
200mm/sec

Typical PET film cutting result 



Cắt foil pin mỏng: Kết quả của xung laser 200W

Nhôm, gờ <5um
>3m/s

Nhôm+ Ceramic, gờ<20um
2m/s

Đồng, HAZ+gờ<30um
>3m/s

Đồng có phủ, gờ<20um
2m/s



Ứng dụng KHOAN/ ĐỤC LỖ laser trong ngành Điện tử - Bán dẫn

Các thành phần và thiết bị điện tử - bán dẫn thường rất nhỏ, tinh vi nên đòi hỏi khả năng

khoan/đục lỗ chính xác mà các công nghệ khác không thể đáp ứng được. Khoan/đục lỗ laser là

một quá trình không tiếp xúc, sẽ không làm hỏng các thành phần và bộ phận mà nó đang làm việc.

Silicon wafer drilling Ceramic micro hole drilling PCB drilling



Thông số cắt:

PRF: 80-100KHz; Công suất: 15W; Đường kính tiêu cự: ~ 15um; Tốc độ cắt: 300-600mm/s, ~ 10pass;

Vị trí tiêu cự xuống khoảng 0.3mm tại cùng thời điểm

Đục lỗ siêu nhỏ, nguồn UV laser 15W



Blind Via Hole Drilling

Magnification 200x

• FPCB: Cu15/PI45/Cu15

• Hole Diameter: 75µm

• Up to 220holes / sec obtained with conventional scanning technology

Magnification 200x

Top View Bottom View



Ứng dụng SCRIBING laser trong ngành Điện tử - Bán dẫn

Laser scribing là một kỹ thuật cắt không đi xuyên qua vật liệu được ứng dụng

trong nhiều công nghệ bán dẫn, và đặc biệt được sử dụng trong các ngành công

nghiệp sản xuất wafer LED, PCB... Về bản chất, scribing là kỹ thuật tạo ra micro

blind holes (<100um, độ sâu nhỏ hơn ½ độ dày vật liệu nền) được khoan cạnh

nhau theo đường thẳng tạo ra một điểm yếu trên vật liệu => dễ dàng tách rời.

Sapphire Scribing GaAs and GaP Wafer Scribing Silicon Carbide Scribing



Ứng dụng HÀN laser trong ngành Điện tử - Bán dẫn

• PCB

• Cell Pin

• Mobile phone camera module

• Exotic material

Công nghệ hàn điểm và hàn mối với mức độ chính

xác cao cho phép tia laser có thể hàn các điểm nối

cực nhỏ và chất lượng hàn cực mịn trên các mẫu bộ

phận điện tử cực nhỏ. Bằng cách sử dụng đầu quét

galvo, quá trình hàn trở nên nhanh chóng và linh hoạt

hơn hẳn. Công nghệ hàn laser có thể ứng trên nhiều

vật liệu khác nhau từ kim loại cho đến phi kim loại.

Ứng dụng: Hàn bộ cảm biến áp, bo mạch điện tử, pin

điện tử/ hộp ắc quy, điện thoại di động,...



Làm sạch sợi đầu cáp/ Hairpin Stripping in Electric Motors

Bóc bỏ lớp cách điện:

•
•

•

PAI, PI hoặc PEEK
Hình dạng dây khác nhau

Các hướng không cố định

Laser xung 200W EP-Z:
Tỷ lệ bóc tách 100-250mm2/s

Thời gian xử lý phụ thuộc vào vật liệu, độ dày lớp phủ



Sản phẩm tiêu biểu dành cho ngành Điện tử - Bán dẫn

MÁY KHẮC LASER NAMSON POWERMARK
✓ Đa dạng nguồn laser, khắc được trên nhiều chất liệu

✓ Không tiếp xúc, không hóa chất, tốt cho môi trường

✓ Độ chính xác và tốc độ cao

✓ Chi phí vận hành thấp

✓ Khắc vĩnh viễn

MÁY HÀN LASER NAMSON 
POWERWELD 150J

✓ Buồng hàn lớn, tích hợp camera, kết nối wifi

✓ Kính hiển vi nhìn nổi phóng đại 10x thấu kính Leica

✓ Hàn các phần tử sử dụng vật liệu phụ mà không cần làm sạch thêm

✓ Sửa chữa các lỗi hàn đúc như rỗ, vết nứt

✓ An toàn cho người lao động, không gây đau mắt



Sản phẩm tiêu biểu dành cho ngành Điện tử - Bán dẫn

HỆ THỐNG CẮT KHẮC PCB

Hệ thống tự động:

✓ Khắc cắt laser cho PCB/FPCB tự động theo bản vẽ

✓ Kiểm tra vị trí khắc (tùy chọn)

✓ Làm việc hoàn toàn tự động

Là một hệ thống tích hợp:

✓ Máy khắc laser PowerMark U020AL bên trong

✓ Đồng bộ trên hệ thống SMT

✓ Bàn chuyển động XY

✓ Camera nhận diện vị trí tự động

PMA-PCB 0404-U020AL là hệ thống cắt khắc laser tự động trên bảng

mạch PCB, FPCB, được ứng dụng để khắc các nội dung: số, ký tự,

hình ảnh, mã code, mã vạch 1D, 2D. Hơn thế nữa, hệ thống còn

dùng để cắt laser, khoan, đục lỗ, rạch.



Cảm Ơn!


