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1  דרישות לקבלה של הרכבות כבלים וחיווט

1.1 היקף   תקן זה קובע נהלים ודרישות לייצור של הרכבת כבלים, חוטים ורתמות. המפרט אינו מספק קריטריוני חתכים או 
צילומי רנטגן. הערכת 

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

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

.)IPC-9191

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

נעשה שימוש, לסירוגין, במונחי כבל ורתמות חוטים. 

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

כוונת מסמך זה לסמוך על מתודולוגיית בקרת תהליך, על מנת להבטיח המשכיות רמות האיכות במהלך הייצור או המוצר.

ניתן להשתמש בכל שיטת ייצור והרכבה העונה לדרישות הקבלה בתקן זה.  

מפרטים יכולים להיות מעודכנים בכל זמן נתון כולל שימוש בתיקוני תוכן. השימוש בתיקוני תוכן או במהדורות חדשות יותר אינן 
נדרשות באופן אוטומטי ומיידי. המהדורה שבתוקף נדרשת ]פגם קבוצה 1,2,3[ להיות מוגדרת ע"י המשתמש.

1.3   סיווג      השימוש בתקן זה דורש הסכמה לגבי הקבוצה אליה משתייך המוצר. למשתמש יש את האחריות האולטימטיבית 
להגדיר את קבוצת המוצר שההרכבה תוערך בה. אם המשתמש לא קבע ותיעד את הקבוצה המתקבלת, הייצרן רשאי לעשות 
זאת. נדרש ]פגם קבוצה 1,2,3[ שקבלה ו/או דחיית החלטות תתבססנה  על תיעוד יישים, כגון, חוזים, שרטוטים, מפרטים, 

תקנים ומסמכי יחוס. הקריטריונים המוגדרים בתקן זה משקפים שלוש קבוצות מוצר, כמפורט מטה:

קבוצה 1  מוצרים אלקטרוניים כלליים  
קבוצה הכוללת מוצרים המתאימים ליישומים בהם הדרישה העיקרית היא פעולת ההרכבה שהושלמה. 

קבוצה 2  מוצרים אלקטרוניים לשירות ייעודי 
קבוצה הכוללת מוצרים הדורשים תפקוד רציף ואורך חיים ממושך, ושעבורם שירות ממושך רצוי אולם לא קריטי. בדרך כלל, 

סביבת משתמש הקצה הסופי  לא תגרום לתקלות. 

קבוצה 3 מוצרים אלקטרוניים בעלי ביצועים  גבוהים/תנאי סביבה קשים
וסביבת  נסבל,  אינו  ציוד  השבתת  קריטיים,  הינם  דרישה  על-פי  ביצועים  או  מתמשכים  ביצועים  עם  מוצרים  הכוללת  קבוצה 
משתמש הקצה עשויה להיות נוקשה באופן יוצא מן הכלל, והציוד חייב לתפקד ולפעול כשנדרש, כגון מערכות החייאה ומערכות 

אחרות. קריטיות 

 ASTM SI10-10, -בהתאם ל )SI( 1.4   יחידות מדידה  ויישומים      במסמך זה נעשה שימוש ביחידות מדידה בינלאומיות
IEEE/ASTM SI 10, מכון התקנים האמריקאי, עבור מידות מטריות )סעיף 3( אימפרליות אנגליות מקבילות יופיעו בסוגריים. 
הערך הנגזר )SI(  שבשימוש מסמך זה הינו במילימטרים )מ"מ( ]אינץ[ עבור מידות וטולרנסים. מידות החום והטולרנסים שלהם 

 .)IX( LUX -תאורה תירשם ב ,)g( או בגרמים ]OZ[-משקל יירשם ב .]F°[ )C°( -ב

1.4.1   אימות  מידות      כאשר לא נעשה שימוש ספציפי בתקן זה, לא נדרשות מדידות בפועל )למשל מידות ספציפיות של 
מילוי הלחמה, מידות  לנזק אחוזי ליפוף(, למעט למטרות שיפוט.

1.5   הגדרת דרישות     במסמך זה משתמשים במילה “נדרש” כשקיימת דרישה לחומרים, תהליכים להכנה או קבלה של 
הרכבות כבלים, חוטים  והרכבת רתמת חוטים. 




