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של לייצור ודרישות נהלים קובע זה תקן היקף 1.1
ורתמות. חוטים כבלים, הרכבת

לתרגום האנגלית הגירסה בין מחלוקת של במקרה
הקובעת. היא האנגלית הגירסה זה מסמך

בדיקות שיטות, חומרים, מתאר זה תקן מטרה 1.2
או מכאנית אבטחה בלחיצה, לייצור קבלה וקריטריוני
הקשורות ההרכבה פעילויות ואת בהלחמה חיבורים
העונה והרכבה ייצור שיטת כל וחיווט. כבלים להרכבות

לשימוש. ניתנת זה בתקן הקבלה לדרישות

/IPC ב- להשתמש ניתן זה למסמך הגישה 1.3
אולם, מוצרים: לרכישת נפרד כמסמך WHMA-A-620
התהליך בזמן הבחינה ביצוע תדירות את מגדיר אינו הוא
תדירות את או התהליך בקרת ביצוע תדירות את או
התהליך מצייני למספר הגבלה אין הסופי. למוצר הבחינה
של המותרים מחדש העיבודים התיקונים/ מספר על או
תהליך בקרת תוכנית בעזרת לפתח יש זה מידע הפגמים.

.(IPC-9191 ראה ) סטטיסטית

בדרישות יעמדו המוצרים שכל [1,2,3 קבוצה [פגם נדרש
המוצר לקבוצת התעוד ובדרישות שרטוט(י)/ההרכבה

להלן. כמצוין היישימה

הספציפיות הנקודות את מציגים זה במסמך האיורים
קצר. בתיאור מלווה איור כל פרק. כל של בכותרת שצוינו
יש בתעשייה שונים שלחלקים בכך מכירה הפיתוח וועדת
שימוש נעשה בהם מהמונחים חלק עבור שונות הגדרות
לסירוגין שימוש נעשה זה, מסמך למטרת זה. במסמך

חוטים. ורתמות כבל במונחי

[3 קבוצה פגם ,1,2 קבוצה נקבע [לא נדרש 3 לקבוצה
אם מתועדת. תהליכים בקרת מערכת וליישם לפתח
נקבע [לא נדרש מתועדת, תהליך בקרת מערכת הוקמה
בקרת של מגבלות להגדיר [2,3 קבוצה פגם ,1 קבוצה
להיות לא או להיות יכולה זו מתקנת. ופעולה תהליך
.(1.21 סעיף (ראה סטטיסטית" תהליכים ל"בקרת מערכת
הינו (SPC) סטטיסטית" תהליכים "בקרת במונח השימוש
גודל תכנון, יציבות כגון עובדות על ויתבסס אופציונאלי

החברה. וצורכי ייצור כמויות מנה,

שהשיטות [2,3 קבוצה פגם ,1 קבוצה נקבע [לא נדרש
ובהערכה ביישום בתכנון, בשימוש יהיו תהליכים לבקרת
של הרכבות לייצור שימוש נעשה בהם הייצור תהליכי של

היישום, אסטרטגיות בפילוסופיית, חוטים. ורתמות כבלים
שונים ברצפים שימוש לעשות ניתן והטכניקות הכלים
למשתנה או המסוימת לפעולה המסוימת, לחברה בהתאם
בקרת בין לחבר מנת על וזאת בחשבון הנלקח המסוים

הסופי. המוצר דרישות יכולת לבין התהליכים

והטולרנסים, המידות כל ויישומים מדידה יחידות 1.4
מתוארות זה בתקן אחרות מדידה צורות גם כמו
SI–System) הבינלאומית היחידות במערכת בפרוטרוט
ערך שוות אנגליות מידות (באמצעות (International
שימוש נעשה וטולרנסים למידות שבסוגריים).
במיקרומטרים מידות: לביטוי עיקרית כצורה במילימטרים
המילימטרים את הופך הנדרש הדיוק כאשר משתמשים

מדי. למסורבלים

למפרט ההתאמה מידת לקביעת מידות אימות 1.4.1
מוחלטים גבולות הינם זה בתקן המצוינים הגבולות כל זה,

.ASTM E29 ב- שמוגדר כפי

זה במסמך משתמשים "נדרש" במילה דרישות 1.5
או להכנה תהליכים לחומרים, דרישה שקיימת פעם בכל
חוטים. רתמת והרכבת חוטים כבלים, הרכבות של קבלה
בחומרה לפגם מובילה "נדרש" המילה בהם במקומות
מהקבוצות אחת לכל הדרישות לפחות, אחת לקבוצה

הדרישות. קביעת ליד בסוגריים המצוינות

זו לקבוצה נקבע לא = N
מתקבל = A

תהליך מציין = P
פגם = D

דוגמאות:
1 קבוצה – מתקבל : [A1P2D3]

2 קבוצה – תהליך מציין
3 קבוצה – פגם

1 קבוצה – נקבע לא : [N1D2D3]
ו-3 2 קבוצה – פגם

2 ו- 1 קבוצות – מתקבל : [A1A2D3]
3 קבוצה – פגם

1,2,3 קבוצה – פגם : [D1D2D3]
מנת על בשימוש ונמצאת המלצות משקפת "צריך" המילה
להנחיה כלליים תעשייתיים ונהלים סטנדרטים לשקף

בלבד.

1 וחיווט כבלים הרכבות של לקבלה דרישות

(המשך) הקדמה

1-2 IPC/WHMA-A-620B2012 אוקטובר




