
 

Advanced Marking Systems | www.marking.lv 

Reg. Nr.: 12143012, VAT Nr.: EE101469265, Address: Kõivu tn 3, Luige alevik, Kiili vald Harjumaa, 75404 Eesti 

1 Lāzera marķēšanas iespējas lietojot ķīmiskās piedevas. 

1 

Latvijas – Igaunijas kopuzņēmums Advanced Marking Systems, jeb „marking.lv” piedāvā inovatīvus 

industriālās marķēšanas risinājumus ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. Viens no šādiem risinājumiem ir 

līdz šim maz zināmā iespēja lietot dažādas ķīmiskas piedevas lai panāktu kontrastainu vai krāsainu uzdruku ar 

indurstriālajiem lāzera marķētājiem. 

 

Ķīmiskās piedevas iedalās dažādos veidos. 
 

- škidrās piedevas - TherMark 
Izsmidzināmi škidrumi kas tiek uzklāti uz gatavās produkcijas pirms lāzera iedarbības. 

 

- granulētās piedevas - Micabs® 
 Granulētas piedevas kas tiek iestrādātas produktā, piemeram - granulas tiek pievienotas plastmasas 

granulām pirms produkcijas formāšanas – liešanas. 

 

Škidrās ķīmiskās piedevas TherMark. 
Pielietojot šo risinajumu pēc produkta izgatavošanas, bet pirms produkta marķēšanas uz produkta 

tiek uzklāts - uzsmidzināts neliels daudzums ķimiskas piedevas. Tādā veidā tiek iegūts neizdzēšams 

markķēums ar augstu kontrastu un izšķirtspēju un tajā pašā laikā produkts tiek pakļauts minimālai siltuma 

ietekmei. 

Iegūstamie rezultāti: 
- Melna uzdruka uz metāla. 

 
- Melna uzdruka uz dažādiem polimēra sakausējumiem un plastmasas. 

 
- Melna uzdruka uz stikla un keramikas. 

 
- Krāsaina uzdruka uz stikla un keramikas. 

 
- Melna un krāsaina uzdruka uz akmens. 

 
 

Veicot lāzera marķēšanu ar Thermark ķīmisko piedevu materiālā norisinās termiska reakcija starp 

stiklveida molekulām, neorganisku pigmentu un produkta virsmu kas nodrošina marķējuma noturību un 

ilgmūžību, kā arī noturīgumu pret skābēm, ultravioleto starojumu un ļoti augstām temperatūrām. 
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Viena no priekšrocībām pielietojot lāzera marķēšanu ar TherMark ķīmisko piedevu ir tas ka iedarbība 

uz produkta materiālu ir minimāla. Ja pielietojot parastu lāzera marķēšanu produkta virsma tiek iededzināta 

vai neliels tās slānis tiek noņemts kas var novest pie korozijas, vai strukturālām izmaiņām, tad šajā gadījumā 

tas netiek darīts. Lietojot TherMark lai atstātu marķējumu uz produkta tiek pielietots minimāls 

siltumenerģijas daudzums. Tas ļauj saglabāt produkta struktūru kas ir ļoti svarīgi tādās nozarēs kā aviācija, 

kosmosa rūpniecība un industriālā keramika.  

Papildus tam pielietojot ķīmisko piedevu kombinācijā ar cietķermeņa lāzeriem – piemēram TELESIS 

EVC lāzeru iespējams panākt melnu vai krāsainu uzdruku uz stikla un keramikas, kā arī uzlabot uzdruku uz 

metāla un samazināt negatīvo ietekmi uz metāla struktūru. 

 

Granulētā ķīmiskā piedeva Micabs®. 
Micabs® ķīmiskā piedeva ļauj veikt ļoti precīzu un melnu uzdruku uz dažāda veida termoplastikas un 

polimēru sakausējumiem. Micabs® ir pieejams granulu veidā un var tikt pievienots jebkāda veida 

termoplatstikas polimēros saglabājot to īpašības.  

Marķējums ir neizdzēšams un šāds risinājums tiek plaši pielietots identifikācijas plāksnīšu, 

elektronikas un farmācijas nozarēs. 

 

Micabs® tehnoloģija. 
Lai veiktu kontrastainu marķējumu uz polimēriem tiem ir jāspēj absorbēt lāzera stars, bet liela daļa 

polimēru ir praktiski caurspīdīgi un lāzera starus neabsorbē, šādos gadījumos polimēriem var tikt pievienotas 

ķīmiskās piedevas. 

Micabs® pielietošanas gadījumā granulas tiek pievienotas polimēra maisījumā - receptūrā. Kad 

produkts ir gatavs un tiek veikta lāzera marķēšana ar lāzera staru produktā reaģē Micabs® molekulas un 

maina krāsu, tādējādi veidojot krāsainu uzdruku uz polimēra kas iepriekš nereaģēja uz lāzera staru iedarbību. 

 

Citu ķīmisko piedevu iedarbība: 
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Micabs® ķīmiskās piedevas iedarbība: 

 
 

Micabs® ķīmiskās piedevas pielietojums. 
Plastmasas, poliolefīni, polimēri kas slikti padodas marķēršanai - piemēram silikona gumija un citi, 

visur var tikt veiksmīgi pielietota Micabs® ķīmiskā piedeva. 

 

Elektropreces un elektronika. 

 
Melns, kontrastains marķējums uz spuldzēm, drošinātājiem, elektrības skaitītājiem, keramsikajām 

patronām. 

 

Silikona pogu paneļi – klaviatūras. 

 
 

 
Silikona pogu paneļu marķēšana. Piemēram dažāda veida klaviatūras kurām nepieciešama ļoti augsta 

izturība pret nodilumu un nedrīkst tikt bojāta virsma un materiāla struktūra. 

 

 


