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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-07-04 se nahrazuje ČSN EN 61191-3 (35 9041) z října 1999, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61191-3:2017 dovoleno do 2020-07-04
používat
dosud platnou ČSN EN 61191-3 (35 9041) z října 1999.

Změny proti předchozí normě
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a)   byly aktualizovány požadavky tak, aby byly ve shodě s kritérii přejímky podle IPC-A-610F.
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Informativní údaje z IEC 61191-3:2017

Tuto mezinárodní normu vypracovala pracovní skupina WG 2: Požadavky na elektronické sestavy
technické
komise IEC/TC 91: Technologie montáže elektroniky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1998 a je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV Zpráva o hlasování
91/1375/CDV 91/1435/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy 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 61191 se společným názvem Osazené desky s plošnými spoji je
možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní (nebo této) publikace a jejích změn 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.

Vysvětlivky k textu převzaté 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).

anglický termín
obvyklé termíny použitý termín

integral feet ·       integrované nožičky
·       nožičky tvořící celek s distančním
dílem

integrované nožičky

solder destination
side

·       strana určení pájky
·       strana DPS ke které pájka protéká
(otvorem kolem vývodu)

strana určení pájky

http://webstore.iec.ch


solder source side ·       strana zdroje pájky
·       strana DPS na kterou je pájka
nanesena

strana zdroje pájky

·       stand-off
·       standoff

·       odstupový prvek /distanční díl
·       kolík nebo výčnělek umožňující
zvednutí součástky SMD nad substrát

distanční díl

trimming ·       trimování
·       zastřižení (vývodů)

·       trimování
·       zastřižení

water capacitor ·       kondenzátor typ Water
·       kondenzátor s vodou jako
dielektrikem

kondenzátor typ Water

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.
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Evropská předmluva
Text dokumentu 91/1375/CDV, budoucího druhého vydání IEC 61191-3, který vypracovala technická
komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-
CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61191-3:2017.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-04-04
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-07-04
Tento dokument nahrazuje EN 61191-3:1998.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61191-3:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61191 stanoví požadavky na vývody a otvory pájených sestav. Požadavky se vztahují na
takové sestavy, jejichž vývody a otvory jsou buď zcela sestavovány technologií montáže do
průchozích otvorů (THT) nebo jsou k sestavám částečně montovaným THT začleněny další souvisící
technologie (tj. povrchová montáž, montáž čipů, montáž na zakončovací kolíky).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

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


