Zakład Doświadczalny

URZĄDZENIE DO BADANIA ADHEZJI WARSTW
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ELEKTRONICZNYCH
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
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U

rządzenie przeznaczone jest do określania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach
wielowarstwowych. Badanie polega na odrywaniu poszczególnych warstw od podłoża mogących wystąpić w warunkach naturalnego użycia jak i celowej ingerencji w jego strukturę. Podstawą oceny wytrzymałości karty na odrywanie jest minimalna wartość siły odczytana z wykresu
przedstawiającego zarejestrowaną zależność siły od przemieszczenia końca warstwy zamocowanej w uchwycie obciążającym.
Analizie podlega środkowa część wykresu bez uwzględnienia obszarów, w których
spadek wartości siły był rejestrowany na odcinku krótszym niż 1 mm. Zakres parametrów użytkowych urządzenia, wykraczający poza wynikające z istniejących
unormowań (PN-ISO/IEC 10373-1), pozwala na zastosowanie do bieżącej kontroli procesu produkcji lub kontroli dostaw oraz do prowadzenia prac rozwojowych
związanych z prototypowaniem nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania wielowarstwowych dokumentów.

Wielkość badanego dokumentu:		
					

od ID-1 do ID-3
(do 125 x 88 mm)

Siła rozrywająca				

do 150 N

Prędkość ruchu stolika				

0,05 m/s

Skok roboczy				

200 mm

Ilość jednorazowo badanych dokumentów

1
Widok urządzenia
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DEVICE TESTING ADHESION BETWEEN THE LAYERS
OF MULTI-LAYERED ELECTRONIC TAGS
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
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T

he device is intended for the determination of the adhesive strength of the adhesive bond in multi-layered
documents. In the test, consecutive layers of the document are torn from the base, which stimulates sheet
pulling stresses that can occur during everyday exploitation of the documents. The assessment of the
resistance of the card to the pull stress is based on the minimum value
of the pull force obtained from the graph presenting the recorded dependence
between the force and the shift of the end of the layer mounted in a loading grip.
The analysis concerns the middle part of the graph, disregarding the areas in which
the drop in the value of the force was recorded for the section shorter than 1 mm. The
range of utility parameters exceeding the values specified in the PN-ISO/IEC 10373-1
norm enables the device to be used for the on-going control of the production process
or the control of the supplies, as well as for the execution of R&D activity concerning
the prototyping of new devices used for the manufacture of electronic tags.

Size of the document tested:			
					

od ID-1 do ID-3
(do 125 x 88 mm)

Pull force:				

do 150 N

Table movement speed:				

0,05 m/s

Working stroke:				

200 mm

Number of documents tested at once:		

1
General view of the device
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