Create a more human library
RFID 401: Kwaliteit en betrouwbaarheid van labels
Wanneer een Radio Frequency Identification (RFID) systeem goed
werkt, kunnen bibliotheekmedewerkers zich concentreren op de
waardeverhogende taken waar ze voor opgeleid zÿn. Daarnaast kunnen
RFID-systemen de klantenservice en klanttevredenheid verhogen.
Bovendien kunnen ze helpen bij de kostenbeheersing van bibliotheken.
RFID-systemen werken echter niet altijd even goed. Net als andere
ingewikkelde elektronische systemen hebben RFID-systemen
soms onderbrekingen (en vertragingen) als gevolg van storingen,
softwarecorruptie, omgevingsschade, en normale slijtage. Wat echter
verrassend is, is dat veel problemen met RFID-systemen worden
veroorzaakt door een van de goedkoopste componenten:
het label.
Binnen enkele jaren - of zelfs maanden - begint het leesbereik van
sommige bibliotheeklabels af te nemen en kan het label ontregeld
worden. Uiteraard veroorzaken dergelijke gebreken onrust of verbazing
onder de betreffende bibliotheekmedewerkers. In de meeste gevallen
was de aankoop goed onderzocht en had de fabrikant een goede
reputatie. Bovendien voldeden de labels doorgaans aan de eisen van de
International Standards Organization (ISO).

die in bibliotheken worden gebruikt een langere gebruiksduur moeten
hebben. Wellicht raden deze fabrikanten minder duurzame, minder kostbare
labels aan, die bijvoorbeeld ook bij voorraadcontrole of in de detailhandel
gebruikt worden. In bepaalde gevallen is er verwarring ontstaan door
marketingliteratuur waarin werd vermeld dat de minder duurzame labels
aan een ISO-standaard voor bibliotheken voldoen. Deze beweringen
zijn over het algemeen juist, maar kunnen misleidend zijn. Hoewel
deze ISO-standaard, die bepaalt hoe het label met de bibliotheekreader
communiceert, belangrijk is, omvat de standaard geen implicaties of
specificaties wat betreft de kwaliteit of betrouwbaarheid.

Samenstelling van de labels
De betrouwbaarheid van een label is afhankelijk van het ontwerp, de
materialen en de constructiemethoden.

De les voor de bibliotheekmedewerkers is dat RFID-labels enorm
kunnen variëren. Ze zijn gebaseerd op verschillende ontwerpen, voor
verschillende doeleinden, en met verschillende gebruiksduren. Ze
bestaan uit verschillende materialen en zijn volgens verschillende
methoden vervaardigd. Het gevolg is dat sommige labels langer
meegaan en beter presteren dan andere.

Gebruiksduur van RFID-labels
RFID-labels worden bij allerlei toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld
kaartverkoop voor pretparken en skioorden, controle van casinomuntjes,
controle van geld, of het volgen van producten door twaardeketens.
Afhankelijk van de toepassing heeft de aankoper verschillende
verwachtingen voor wat betreft de kosten, het leesbereik en de
duurzaamheid van de labels.
Een van de meest veeleisende toepassingen is in bibliotheken, waar
de labels 15 jaar of langer goed moeten kunnen functioneren. Deze
bibliotheeklabels moeten veel langer meegaan dan, bijvoorbeeld, de labels
in kledingzaken. Deze extra betrouwbaarheid leidt mogelijk tot verhoogde
productiekosten.
Helaas wordt door sommige labelfabrikanten niet erkend dat de labels

Zoals in de dwarsdoorsnede hierboven te zien is, bestaat een typisch
RFID-label uit lagen van verschillende soorten materiaal die op elkaar
kunnen reageren. (Let op: tekening niet op schaal)
Onder de beschermende bovenlaag (meestal papier of polypropyleen)
bevindt zich een kleefproduct. Dit kleefproduct kan een smeltlijm of
drukgevoelige lijm zijn, op water- of oplosmiddelbasis. De chip - ook
wel een geïntegreerde schakeling of IC genoemd - is met een geleidend
kleefproduct bevestigd aan de antenne (meestal aluminium of koper).
Het geleidende kleefproduct kan een tweecomponentenlijm, een
pasta of een tape zijn. De antenne is bevestigd op een substraat van
kunststof (meestal PET, een soort polyester). Hierna volgt weer een
laag kleefmiddel en tenslotte de onderlaag, meestal papier met een
siliconenlaag.

De keuze van materialen in deze componenten kan een grote invloed
hebben op de betrouwbaarheid op lange termijn. Zo kunnen sommige
kleefproducten corrosie veroorzaken in de verbinding tussen chip en
antenne.
De labelontwerper kiest voor elke toepassing materialen die de beste
combinatie van kosten, prestaties en duurzaamheid opleveren. Onder
andere wordt rekening gehouden met mogelijke reacties tussen de
labelmaterialen.
Het productieproces kan ook invloed hebben op de kosten, prestaties
en duurzaamheid van het label. Uitharden, lamineren en de precieze
registratie van RFID-componenten zijn geavanceerde processen waar
een nauwkeurige controle voor nodig zijn. Kleine afwijkingen in
uithardtijd of assemblagesnelheid kunnen grote effecten hebben op
consistentie en levensduur.

Veel voorkomende storingen
Bij elke bespreking van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van labels en
de verschillen tussen labels moeten de oorzaken van ontregeling overwogen
worden.
Er zijn verschillende oorzaken van ontregeling van RFID-labels. Bijvoorbeeld:
• Er kan een grote elektrische weerstand ontstaan tussen de chip en de
antenne. Mogelijke oorzaken zijn corrosie of oxidatie in de verbinding 		
tussen de chip en het geleidende kleefproduct of tussen de antenne en
het geleidende kleefproduct.
• Geïntegreerde schakelingen kunnen barsten.
• De verbinding tussen chip en antenne kan verbroken worden.
• De antenne kan stoppen met werken als gevolg van metaalvermoeidheid.
Blootstelling aan omgevingsfactoren kan ook een schadelijk effect hebben
en corrosie, scheuren of andere schade veroorzaken.
Een van de voornaamste oorzaken van ontregeling is mechanische spanning:
bibliotheekartikelen (en de daarop aangebrachte labels) worden vaak
verbogen, verdraaid, aangestoten, onder druk gezet etc. Om een dergelijke
behandeling te kunnen weerstaan moet een RFID-label voor bibliotheken
volgens hoge duurzaamheidstandaarden vervaardigd zijn.

Impact op het systeem
Ontregeling van een RFID-label kan geleidelijk gebeuren, hetgeen leidt
tot een kleine of flinke reductie in het leesbereik. Het kan ook plotseling
gebeuren: het label stopt zonder waarschuwing plotseling met werken.
Labels staan centraal in elk RFID-systeem. Ze staan in wisselwerking met
alle andere componenten van het systeem. Werkt het label niet, dan is het
systeem dus ernstig verzwakt of zelfs nutteloos.
Bij een reductie in het leesbereik van het label nemen de prestaties van

het beveiligingsdetectiesysteem wellicht af omdat het systeem bepaalde
labels niet meer kan lezen. De handscanners detecteren niet alle artikelen.
Er treden wellicht fouten op bij het scannen van meerdere artikelen. Met
name bij cd’s en dvd’s treedt een verslechtering op.

Duurzaamheidtesten
Fabrikanten moeten geavanceerde versnelde-verouderingstesten uitvoeren
om de duurzaamheid van hun RFID-labels te kunnen inschatten. Deze
testen worden veel gebruikt in de elektronica-industrie en bieden een
nauwkeurige voorspelling van de langdurige verslechtering en gevolgen
van omgevingsfactoren.
Bij typische versnelde-verouderingstesten worden RFID-labels gedurende
lange tijd blootgesteld aan verschillende combinaties van warmte
en vochtigheid, en waarna ze vervolgens geanalyseerd worden. Deze
proeven worden nauwkeurig bijgehouden en kunnen met de grootste
precisie herhaald worden. Op deze manier kunnen de resultaten met één
proefproduct met die van een ander proefproduct vergeleken worden.
Zo plaatst 3M bijvoorbeeld 10 tot 60 proeflabels in drie proefruimtes
gedurende 15 weken. (De grootte verschilt afhankelijk van het doel van
de test. Sommige testen worden voor regelmatige kwaliteitscontroles
uitgevoerd; andere tests zijn bedoeld voor het beoordelen van de effecten
van verschillende materialen of componenten op de labelprestaties.)
De condities verschillen per proefruimte, van een hoge temperatuur en
een hoge relatieve vochtigheid, tot een hoge temperatuur en een lage
vochtigheid:
• Proefruimte 1: 65° Celsius / 95% relatieve vochtigheid
• Proefruimte 2: 49° Celsius / < 5% relatieve vochtigheid
• Proefruimte 3: 32° Celsius / 90% relatieve vochtigheid
Gedurende de test wordt iedere week het leesbereik getest. Na afloop van
de test worden de labels geanalyseerd op veranderingen in het relatieve
leesbereik en op geleidelijke tendensen in het leesbereik. De resultaten
kunnen worden gebruikt om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de
labels in de praktijk te voorspellen.
Bedrijven die al vele jaren actief zijn in de RFID-industrie kunnen deze
schattingen met hun eigen praktijkervaringen vergelijken. Dit proces heeft
tot een aantal verfijningen geleid in de versnelde-verouderingstesten;
bovendien heeft het bevestigd dat de testen een nauwkeurige schatting
van de langdurige betrouwbaarheid bieden.
3M kan de voorspellingen op basis van versnelde-verouderingstesten
vergelijken met praktijkresultaten van ruim acht jaar ervaring met
geïnstalleerde RFID-labels in bibliotheken. Uit deze analyse is gebleken
dat de RFID-labels van 3M aanzienlijk langer dan acht jaar meegaan in een
bibliotheekomgeving. (Op basis hiervan biedt 3M een waarborg op zijn
labels, om te garanderen dat ze minstens net zo lang zullen meegaan als de
artikelen waarop ze aangebracht zijn.)

Wat de versnelde-verouderingstesten aantonen
Versnelde-verouderingstesten hebben een aantal van de meest voorkomende
oorzaken van ontregeling van RFID-labels aangetoond.

Beeldlocaties

Geïntegreerde schakeling (IC)

vertoonde in vergelijking met het label dat nog niet aan versnelde
veroudering blootgesteld was. Deze vergrote spleet zou de weerstand in de
schakeling vergroten en hierdoor de afstelling van de antenne veranderen.
Dit heeft tevens invloed op de hoeveelheid energie die de chip krijgt.
De statistische resultaten op basis van de versnelde-verouderingstesten
zijn ook veelzeggend. Deze grafiek vergelijkt de testresultaten van 10
proeflabels van vier verschillende fabrikanten van RFID-labels voor
bibliotheken, inclusief 3M. Alle labels voldoen aan ISO-standaards. Deze
resultaten werden verzameld door de labels gedurende 15 weken in een
beheerste proefruimte met een relatieve vochtigheid van

Antenne
Gouden verbindingspunt

Op de volgende microscoopfoto zijn details van drie labels van dezelfde
fabrikant afgebeeld. De twee labels aan de rechterkant zijn aan versnelde
veroudering blootgesteld.
Niet verouderd

Verouderd

Verouderd

Let op de breedte van de spleet tussen de gouden verbindingspunt en de
grotere antenne.
Op de middelste afbeelding is een kleine spleet zichtbaar. Dit is een teken
dat het label begint te verslechteren. (Kleine grijze spikkels van geleidend
kleefproduct overbruggen de spleet tussen de verbindingspunt en de
antenne; dit zijn resten van het oorspronkelijke geleidende kleefproduct.)
Bij het meest verouderde label, helemaal rechts, is de spleet veel groter.
Dit is niet verrassend aangezien dit label een gereduceerd leesbereik
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Op deze microscoopfoto is een RFID-label afgebeeld dat nog niet aan
versnelde veroudering blootgesteld is. Het label is doorgesneden om de
verbinding tussen de IC, het geleidende kleefproduct, de antenne en de
gouden verbindingspunt tussen de antenne en de IC duidelijk te maken.
Let op dat het geleidende kleefproduct de gehele onderzijde van de IC
bedekt. De gouden verbindingspunt is ongeveer 80 micrometer breed,
ongeveer net zo breed als een mensenhaar.

GEMIDDELD LEESBEREIK (INCH)

95 procent en een temperatuur van 65º Celsius te plaatsen en periodiek het
leesbereik te meten.
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Deze resultaten vertonen het gemiddelde leesbereik van de proeflabels. De
gemiddelde waarden van de proeflabels van fabrikanten A, B en C daalde
aanzienlijk gedurende de testperiode van 105 dagen. Bij de labels van
fabrikant A trad een catastrofale ontregeling op. De labels van fabrikant B
daalde het leesbereik onder 2 inch. Overigens was er veel inconsistentie bij
de labels van fabrikant A.

Wat te vragen aan een labelfabrikant
De prestaties van een label kunnen in grote mate de totale prestaties
van een geheel RFID-systeem in een bibliotheek bepalen. Daarnaast
kunnen labels een aanzienlijke investering betekenen. Om beide redenen
wordt bibliotheekmedewerkers aangeraden om grondig onderzoek te
verrichten naar de duurzaamheid en betrouwbaarheid van labels alvorens
te investeren in een RFID-systeem. Bij een dergelijk onderzoek dient u
diepgaande vragen aan labelfabrikanten te stellen.
Overweeg specifiek om de volgende vragen te stellen:
• Leeft u de langdurige duurzaamheid van uw labels getest?
• Welke testmethoden gebruikt u?
• Duurt de test langer dan een week?
• Kan ik de resultaten bekijken?
RFID is een uiterst betrouwbare en duurzame technologie. RFID-labels
kunnen worden ontworpen om in zeer veeleisende omgevingen gebruikt
te worden, bijvoorbeeld vliegtuigmotoren of kopersmeltinstallaties. Labels
die bestemd zijn voor de RFID-systemen van bibliotheken vereisen niet een
dergelijke duurzaamheid, maar ze moeten wel ontworpen en vervaardigd
worden om aan de eisen van de bibliotheekomgeving te voldoen.
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