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Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -
Part 13: Salt atmosphere

Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d’essais mécaniques et climatiques -
Partie 13: Atmosphère saline

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren -
Teil 13: Salzatmosphäre

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60749-13:2002 Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část
13: Solné ovzduší, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60749-13:2002, byla schválena
Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60749-13 bez jakýchkoli
modifikací. Evropská norma EN 60749-13:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu,
oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60749-13:2002 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test
methods - Part 13: Salt atmosphere which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60749-
13:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60749-13
without any modification. The European Standard EN 60749-13:2002 has the status of a Czech
Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute,
Department of Information, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část normy IEC 60749 popisuje zkoušku solným ovzduším, která zjiš»uje odolnost polovodičových
součástek vůči korozi. Je to zrychlená zkouška, která simuluje účinek drsného ovzduší mořského
pobřeží na všech nechráněných plochách. Je vhodná pouze pro součástky určené k použití v mořském
prostředí.

Zkouška solným ovzduším je považována za destruktivní.



Obecně je zkouška solným ovzduším shodná s IEC 60068-2-11, ale vzhledem ke specifickým
požadavkům polovodičů, platí články této normy. Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického
textu normy evropské a 9 stran anglicko-francouzského textu mezinárodní normy IEC.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 6, kapitoly 3, ČSN IEC 749 (35 8799) z prosince 1997.
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