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Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji
a jiné propojovací struktury a sestavy –
Část 5-503: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy – Zkoušení
desek
s plošnými spoji, vodivá anodická vlákna (CAF)

ČSN
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35 9039

idt IEC 61189-5-503:2017

Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and
assemblies –
Part 5-503: General test method for materials and assemblies – Conductive anodic filaments (CAF)
testing of circuit boards

Méthodes d,essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures
d,interconnexion et ensembles – Partie 5-503: Méthodes d,essai générales pour les matériaux et les
assemblages – Essais des filaments anodiques conducteurs (CAF) des cartes a circuit imprimé

Prüfverfahren für Elektromaterialien, Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen und
Baugruppen –
Teil 5-503: Allgemeine Prüfverfahren für Materialien und Baugruppen – Leitfähige anodische Fasern
(CAF), Prüfung
für Leiterplatten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61189-5-503:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61189-5-503:2017. It has the same
status
as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje vodivá anodická vlákna (dále jen CAF) a specifikuje nejen zkoušku vlhkým
teplem konstantním, ale rovněž zkoušku vlhkým teplem cyklickým a zkoušku tlakovou nesaturovanou
vodní párou (HAST).

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 1: Obecně a návod



IEC 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část
2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

IEC 60068-2-38 zavedena v ČSN EN 60068-2-38 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-38:
Zkoušky – Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

IEC 60068-2-66 zavedena v ČSN EN 60068-2-66 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí – Část 2-66:
Zkušební
metody – Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem)

IEC 60068-2-67 zavedena v ČSN EN 60068-2-67 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-67:
Zkoušky – Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky 

IEC 60068-2-78 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část
2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 60194 dosud nezavedena [1])

IPC-TM-650 No.2.6.14.1 nezavedena

IPC-TM-650 No.2.6.25 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-3-4 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3-4: Doprovodná dokumentace
a návod – Zkoušky vlhkým teplem

ČSN EN 60068-3-5 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3-5: Doprovodná dokumentace
a návod – Konfirmace výkonnosti teplotních komor

ČSN EN 60721-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 1: Parametry prostředí a jejich
stupně přísnosti

ČSN EN 60721-2-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-1: Podmínky vyskytující se
v přírodě – Teplota a vlhkost vzduchu

ČSN EN 60721-3-0 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů
prostředí a jejich stupňů přísnosti – Úvod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při
používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání
nedatovaných
evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61189-5-503:2017

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky.



Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
91/1433/FDIS 91/1443/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61189 se společným názvem Zkušební metody pro elektrotechnické
materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy je možno nalézt na webových
stránkách IEC.



Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date)
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

–    znovu potvrzena;

–    zrušena;

–    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

–    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly
3 Termíny a definice.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana
Nejezchlebová, CSc.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

[1])    Zavedená evropská norma nepřejímá poslední vydání IEC 60194 z roku 2015, ale vydání
z roku 2006.

http://webstore.iec.ch

