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URZĄDZENIE TESTUJĄCE ODPORNOŚĆ
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NA JEDNOSTRONNE ZAGINANIE
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U

rządzenie przeznaczone jest do przeprowadzania testów mających na celu sprawdzenie odporności karty
formatu ID-1 na jednostronne wielokrotne zginanie zgodnie z procedurą ICAO i PN-ISO/IEC 10373-1:2008.
Badanie powoduje przyspieszone zużycie zmęczeniowe przez wymuszone zginanie wzdłuż dłuższego
i krótszego boku karty. Występujące cyklicznie zmienne naprężenia ściskające i rozciągające w poszczególnych warstwach karty decydują między innymi o trwałości komponentów związanych z przechowywaniem informacji cyfrowych np. antena układu RFID i jej połączenia.

Wielkość badanego dokumentu:		

ID-1 (85,6 x 53,98 mm)

Strzałka ugięcia:				

10 i 20 mm

Ilość cykli:				

do 9999

Częstotliwość:				0,5 Hz
Ilość jednorazowo badanych dokumentów:

5+5

Widok urządzenia
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DEVICE TESTING THE RESISTANCE OF ELECTRONIC
TAGS TO ONE-SIDED BENDING STRESS
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
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T

he device is intended for tests aimed at the verification of the resistance of the ID-1 type card to one-sided
bending stress, which are conducted according to the ICAO and PN-ISO/IEC 10373-1:2008 procedures.
The test leads to the increased fatigue wear caused by the bending of the card along its longer and shorter
side. The cyclically changing stresses occurring during the test in different layers of the card decide i.e. on
the durability of the components in which digital data are stored (e.g. the RFID and its connectors)

Size of the test object:				

ID-1 (85,6 x 53,98 mm)

Deflection:				

10, 20 mm

Number of cycles:				

do 9999

Frequency:				0,5 Hz
Number of documents tested at once: 		

5+5

Test method
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