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 1קבלה של הרכבות אלקטרוניות

 .1כללי
 1.1היקף תקן זה הינו אוסף חזותי של דרישות איכות קבלה להרכבות אלקטרוניות .תקן זה אינו מספק קריטריונים להערכת
חתך .מסמך זה מציג דרישות קבלה ליצרן הרכבות חשמליות ואלקטרוניות .מבחינה היסטורית ,תקני הרכבה אלקטרוניים כוללים
עקרונות הדרכה וטכניקות מקיפות יותר .להבנה מושלמת יותר של דרישות והמלצות שבמסמך זה ,ניתן להשתמש בשילוב עם
 IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820ו.IPC J-STD-001 -
הקריטריונים בתקן זה לא נועדו להגדיר תהליכים לביצוע פעולות הרכבה ואף לא נועדו לאשר תיקון/עיבוד או שינוי של מוצר
לקוח .למשל ,קיום קריטריונים להדבקת רכיבים אינו מרמז/מאשר/דורש שימוש בהדבקת רכיבים ,והתיאור של ליפוף רגלית
בכיוון השעון מסביב למסוף אינו מרמז/מאשר/דורש שכל הרגליות/חוטים ילופפו בכיוון השעון.
המשתמשים בתקן זה צריכים להכיר את הדרישות היישימות של המסמך וכיצד ליישמן ,ראה  1.3סיווג.
ל IPC-A-610 -יש קריטריונים מחוץ להיקף שב IPC J-STD-001 -המגדירים דרישות טיפול מכאני ומיומנויות עבודה אחרות.
טבלה  1-1מהווה סיכום של מסמכים קשורים.
טבלה  1-1סיכום של מסמכים קשורים
מטרת המסמך
תקן תכנון

מספר מפרט
( IPC-2220סדרה)
IPC-7351
IPC-CM-770

דרישות למעגלים מודפסים

הגדרה
דרישות תכנון המשקפות  3קבוצות של מורכבויות (קבוצות א ,ב ו -ג)
המציינות גיאומטריות עדינות ,צפיפות גדולה יותר ,צעדים נוספים בתהליך
ייצור המוצר.
קווים מנחים לתהליכי הרכבה ורכיבים שנועדו לסייע לתכנן כרטיס ערום
והרכבה בתהליכים שבהם הכרטיס הערום מתרכז במשטחים מוליכים של
הרכבות על פני שטח וההרכבה מתרכזת בעקרונות הרכבות על פני שטח
ומשלב רכיבים חודרים דרך קדחים ,בדרך כלל ,בתהליך התכנון והתיעוד.

( IPC-6010סדרה )

מסמך דרישות וקבלה למעגלים קשיחים ,למעגל גמיש ,קשיח גמיש וסוגים
אחרים של המצע.

מסמכי המוצר הסופי

IPC-D-325

תיעוד המתאר כרטיס ערום אופייני לדרישות המוצר הסופי מתוכנן על-ידי
הלקוח או דרישות הרכבה של המוצר הסופי .פרטים יכולים ,או ,אינם יכולים
להתייחס לדרישות ייצור תעשייתיות ,או מפרטי מיומנות עבודה ,כמו העדפת
לקוח או דרישות מפרטים פנימיים.

תקן המוצר הסופי

J-STD-001

דרישות להרכבות מולחמות חשמליות ואלקטרוניות ,מתארות מאפייני קבלה
מינימאליים של מוצר סופי ,כמו גם שיטות הערכה (שיטות בחינה) תדירות
הבחינה ויכולת יישום של דרישות לבקרת תהליך.

תקן קבלה

IPC-A-610

מסמך חזותי המתאר ומפרש מאפיינים שונים של הכרטיס ו/או ההרכבה
כמתאימה וקשורה למצבים הרצויים של המאפיין המתקבל המינימאלי המראה
רמת ביצוע של המוצר הסופי ומשקף מצבים שונים של יציאה מגבול הבקרה
(מציין תהליך ,או פגם) שיסייעו להערכה ושיפוט לצורך בפעולה מתקנת.

IPC-A-600

תוכניות הדרכה (אופציונאלי)

תיקון ועיבוד

דרישות הדרכה מתועדות ללימוד ולמידת תהליכי נהלים וטכניקות יישום,
דרישות קבלה של כל אחד מהמפרטים הסופיים ,תקני קבלה ,או דרישות
מפורטות של תיעוד הלקוח.
IPC-7711/7721

תיעוד המספק נהלים להשלמת ציפוי קונפורמי ,הסרה ושינוי מקום הרכיב,
תיקון מסכת הגנה ,תיקון מצע המעגל המודפס ,מוליכים וקדחים מצופים.

 IPC-AJ-820הינו מסמך תומך המספק מידע בנוגע לכוונת תוכן מפרט זה ומסביר או מגביר את הרציונל הטכני וקריטריונים
למעבר בין גבולות מטרה ומצב פגום .בנוסף מסופק מידע תומך כדי לאפשר הבנה רחבה יותר של תהליך הקשור לביצועים,
אבל לא ניתן להבדיל ,בדרך כלל ,באמצעות שיטת הערכה חזותית.
ההסברים המסופקים ב IPC-AJ-820 -ישמשו לקביעת מצבים המוגדרים כפגם ותהליך הקשור למציין תהליך ,כמו כן ,לענות
על שאלות הבהרה בנוגע לשימוש ויישום התוכן המוגדר במפרט זה .התייחסות חוזית ל IPC-A-610 -אינה באה לכפות
כתוספת את התוכן של  ,IPC-AJ-820אלא אם כן קיימת הפנייה מפורשת במסמך החוזי.
 1.2מטרה התקנים החזותיים במסמך זה משקפים את דרישות  IPCהקיימות ,או מפרטים ישימים אחרים .על מנת
שהמשתמש יישם וישתמש בתוכן מסמך זה ,ההרכבה/המוצר חובה לעמוד בדרישות קיימות אחרות של  ,IPCכגון IPC-7351,
IPC-A-610H IL
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 1קבלה של הרכבות אלקטרוניות

 .1כללי (המשך)
( IPC-2220-FAMסדרה)( IPC-6010-FAM ,סדרה) ו .IPC-A-600 -אם ההרכבה אינה תואמת למפרטים אלה ,או לדרישות
שוות ערך ,נדרש שקריטריוני הקבלה יוגדרו בין הלקוח לספק.
האיורים במסמך זה מציגים נקודות מיוחדות המצוינות בכותרת של כל עמוד .כל איור מלווה בתאור קצר .אין בכוונת מסמך
זה לשלול כל נוהל קבלה עבור מיקום רכיבים או יישום פלקס ושימוש בלחם ליצור מגע חשמלי למרות זאת ,נדרש שהשיטות
שמשתמשים בהן ייצרו חיבורי הלחמה מושלמים העומדים בדרישות קבלה המתוארות במסמך זה.
במקרה של אי התאמה ,לתיאור או לקריטריונים כתובים תהיה עדיפות על פני האיורים.
ניתן לעדכן את התקנים בכל עת ,לרבות באמצעות תיקונים .השימוש בתיקון או בתיקון חדש יותר אינו נדרש באופן אוטומטי.
 1.3סיווג למשתמש יש את האחריות האולטימטיבית לזיהוי הקבוצה שאליה מוערכת ההרכבה .אם המשתמש אינו קובע ומתעד
את קבוצת הקבלה ,היצרן רשאי לעשות זאת.
קריטריונים המוגדרים במסמך זה משקפים שלוש קבוצות ,כדלקמן:
קבוצה  – 1מוצרים אלקטרוניים כלליים
כולל מוצרים המתאימים ליישומים שבהם הדרישה העיקרית היא פעולת ההרכבה שהושלמה.
קבוצה  – 2מוצרי שירות אלקטרוניים לשימוש ייעודי
כוללת מוצרים שנדרש מהם זמן פעולה ואורך חיים ממושך ,רצוי שירות רצוף ,אך זה אינו קריטי .בדרך כלל ,סביבת השימוש
הסופית לא תגרום לכשלים.
קבוצה  – 3מוצרים אלקטרוניים בעלי ביצועים גבוהים
כולל מוצרים שביצועיהם גבוהים או ביצועים על פי דרישה שהינם קריטים ,הדממת הציוד אינה מתקבלת ,סביבת שימוש הסופית
עשויה להיות קשה באופן בלתי רגיל ,והציוד חייב לתפקד בעת הצורך ,כגון תמיכת חיים או מערכות קריטיות אחרות.
 1.4יחידות מדידה ויישומים תקן זה משתמש ביחידות של מערכת בינלאומיות ( )SIיחידה לכל ASTM SI10, IEEE /ASTM
 ,SI 10סעיף [ 3יחידות מקבילות באנגלית הקיסרית נמצאות בסוגריים לנוחות] .יחידות  SIהמשמשות בתקן זה הן מילימטריות
(מ”מ) [אינץ] עבור ממדים וטולרנסי ממדיים ,צלזיוס [ )°C( ]°Fעבור טולרנסים של טמפרטורה וטמפרטורה ,גרם ( ]g) [ozעבור
משקל ,ולוקס ([ )lxרגל] עבור תאורה.
הערה :תקן זה משתמש בקידומות  SIואחרות ומסיר אפסים מקדימים (לדוגמה 0.0012 ,מ”מ הופך ל 1.2 -מיקרומטר) או
כחלופה כמחפלות של עשר ( 103 X 3.6מ”מ הופך  3.6מ ‘).
 1.4.1אימות מדידה בפועל של מידות ומילוי הלחמה לחלקים ספציפיים וקביעת אחוזים אינן נדרשות למעט למטרות שיפוט.
לקביעת התאמה למפרטים בתקן זה ,סביב כל הערכים שנצפו או חושבו ‘’ליחידה הקרובה ביותר’’ בספרה הימנית האחרונה
המשמשת להבעת מגבלת המפרט ,בהתאם לשיטת העיגול של  .ASTM E29לדוגמה ,מפרט של  2.5מ”מ לכל היותר2.50 ,
מ”מ לכל היותר ,מעגלים את הערך הנמדד ל 0.1 -מ”מ 0.01 ,מ”מ או  0.001מ”מ הקרובים ביותר ,בהתאמה ,ולאחר מכן משווים
למספר המפרט שנקבע.
 1.5הגדרת דרישות מסמך זה מספק קריטריוני קבלה עבור הרכבות אלקטרוניות שהושלמו .כאשר מוצגת דרישה שלא ניתן
להגדירה על-ידי תנאי קבלה ,מציין תהליך ומצב פגם ,המילה “נידרש’’ תשמש לזיהוי הדרישה .אלא אם צוין אחרת במסמך זה,
המילה ‘’נידרש” היא דרישה עבור יצרנים מכל קבוצות המוצר ,ואי עמידה בדרישה היא אי עמידה בתקן זה.
רבות מהדוגמאות (איורים) המוצגות מוגזמות בצורה גסה כדי לתאר את הסיבה לקריטריוני הקבלה.
יש צורך שמשתמשים בתקן זה ישימו לב במיוחד לנושא של כל סעיף כדי למנוע פרשנות שגויה .
 1.5.1קריטריוני קבלה קריטריונים ניתנו עבור כל קבוצה בשלושה מצבים :מתקבל ,פגם או מציין תהליך“ .לא נקבע’’ פירושו
שאין קריטריונים שצוינו עבור קבוצה זו וייתכן שיהיה צורך לקבוע אותם בין היצרן למשתמש.
 1.5.1.1מצב מתקבל מאפיין זה מצביע על מצב ,שאינו בהכרח מושלם ,אך ישמור על שלמות ואמינות ההרכבה בסביבת
השירות שלה.
 1.5.1.2מצב פגם פגם הוא תנאי שעשוי להיות לא מספיק כדי להבטיח את הצורה ,ההתאמה או תפקודה של ההרכבה
בסביבת השימוש הסופית שלה .מצב פגם נדרש להיות מוערך על-ידי היצרן בהתאם לדרישות התכנון ,השירות והמשתמש.
באחריות המשתמש להגדיר קטגוריות פגמים ייחודיות החלות על המוצר.
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