
  



 

 

مشخص نمودن الزامات در نحوه ساخت و انتخاب متريال مناسب براي  ، الكتروموتور و ژنراتورهادر  1محافظتي هايهدف از تعيين كد
  باشد.ميبا توجه شرايط جوي محل كاركرد ماشين  الكتروموتور و ژنراتورهاهاي محفظه

  باشد:شامل موارد ذيل نمي IPبايد توجه داشت كه كد 

 ها و حشرات.هاي خورنده، قارچو شرايطي مانند رطوبت، بخار الكتروموتور و ژنراتورهاهاي مكانيكي در محافظت در مقابل آسيب 

  هاي مستعد انفجار.جهت استفاده در محيط الكتروموتور و ژنراتورهانوع حفاظت از 

 مورد نياز جهت موارد خارج از محفظه ماشين كه تنها جهت حفاظت از پرسنل طراحي شده اند. الزامات 

در كاربردهاي خاص (مانند كاربردهاي خانگي و يا كشاورزي) الزامات سختگيرانه تري در مقابل تماس هاي عمدي و يا غير عمدي  در 
  شود.نظر گرفته مي

  بق موارد ذيل مشخص شده است:تعاريف هر درجه از حفاظت در استاندارد ط
  حفاطت افراد در تماس با نقاط حساس و همچنين قطعات متحرك داخل محفظه و نفود اجسام جامد خارجي به داخل محفظه. -الف
  بار ناشي از نفوذ آب حفاظت از اثرات زيان -ب

  نحوه كدگذاري -1
 شود: باشد كه به روش زير نمايش داده ميبه همراه دو رقم مشخصه مي IPهاي به كار رفته براي درجه حفاظت، توسط حروف شاخص

 

 

 حروف كد         
                   (International protection) 

   رقم اول         
  )Xو يا حرف  6تا  0(اعداد                                                                                                                                                                                     

رقم دوم                
  )Xو يا حرف  8تا  0(اعداد                                                                                                                                                                                      

 حروف اضافه       
  ) اختياري  A, B , C & D(حروف                                                                                                                                                                            

 حروف تكميل كننده       
  ) اختياري  H, M , S & W(حروف                                                                                                                                                                          

  
استفاده گردد ( اگر هر دو  Xهنگامي كه الزم است درجه حفاظت تنها با يك رقم مشخص گردد، بايد به جاي رقم حذف شده از حرف 

  نمايش داده شود). XXعدد حذف گردد بايد به صورت 

  اولين كد حفاظتي -2
  باشد.اين رقم ارانه دهنده مقررات و الزامات در رابطه با دسترسي افراد به داخل محفظه و يا قطعات داخل مي
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مختصري در مورد اشيايي كه از ورود و يا دسترسي به داخل محفظه مستثني هستند داده شده  توضيحات 1 جدولسوم در ستون 
است.واژه مستثني به اين معني است كه بخشي از بدن يك فرد، ابزار و يا سيم كه دست فرد است نبايد وارد محفظه شده و در صورت ورود 

همچنين توضيحاتي در  1 جدولزاي متحرك خطرناك رعايت گردد.در ستون سوم فاصله هوايي مطمئني بين آن  با اجزاي الكتريكي و يا  اج
  مورد كمترين سايز جسم خارجي كه نبايد وارد محفظه گردد داده شده است.

اولين 
رقم 

  مشخصه

 درجه حفاظتي

  تعريف   توضيح مختصر
  1نكته

  بدون حفاظت ويژه   ماشين حفاظت شده 0

1  
  2نكته

ماشين حفاظت شده در مقابل جسم جامد بزرگتر از 
1.968 in  50يا mm  

 به شدن نزديك يا خواسته نا و تصادفي تماس 

 يك توسط محفظه داخل و متحرك دار برق هاي قسمت

 در حفاظت-دست  همانندبدن،  از بزرگ سطح با ي عضو

 .گردد نمي را شامل عمدي تماسهاي برابر

 از بيش با قطري جامد اجسام ورود جلوگيري از 

  .ميليمتر 50

2  
  2نكته

ماشين حفاظت شده در مقابل جسم جامد بزرگتر از 
0.4724 in  12ياmm  

 و دار برق هاي قسمت به شدن نزديك يا تماس 
 مشابه اشياء يا انگشتان توسط محفظه داخل در متحرك

 ميليمتر 80 حداكثر طول با

 از بيش قطري با جامد اجسام ورود جلوگيري از 

  ميليمتر 12

3  
  2نكته

ماشين حفاظت شده در مقابل جسم جامد بزرگتر از 
0.0984 in  2.5ياmm  

 و دار برق هاي قسمت به شدن نزديك يا تماس 
 مشابه اشياء يا انگشتان توسط داخل محفظه در متحرك

  ميليمتر 2,5 حداكثر قطر با

 از بيش قطري با جامد اجسام جلوگيري از ورود 

  ميليمتر 2,5

4  
  2نكته

ماشين حفاظت شده در مقابل جسم جامد بزرگتر از 
0.0394 in  1ياmm  

 دار يا هاي برقتماس يا نزديك شدن به قسمت
متحرك در داخل محفظه توسط نوار يا سيم به ضخامت 

 مليمتر 1بيشتر از 

  جلوگيري از ورود اجسام جامد  با قطري بيش از
  ميليمتر 1

5  
 3نكته

  ماشين الكتريكي حفاظت شده در برابر گردوغبار

 دار يا هاي برقتماس يا نزديك شدن به قسمت
 متحرك در داخل محفظه

  از ورود گردوغبار به طور كامل جلوگيري نشده
است اما ميزان گردوغبار داخل شده نبايستي به حدي 

 الكتريكي را مخدوشبخش ماشينباشد كه عملكرد رضايت
  كند.

6  
 3نكته

  الكتريكي مقاوم در برابر گرد و غبارماشين
 دار يا هاي برقتماس يا نزديك شدن به قسمت

 متحرك در داخل محفظه

 باشد.وغبار ميكامال مانع از ورود گرد  



 

 

  نكات               
 شود. نمي حفاظت توصيه نوع نمودن مشخص منظور به جدول دوم ستون مختصر توصيف استفاده از .1

باشند، از ورود تمامي اجسام با قاعده و بي مي 4و يا  3، 2، 1آنها  حفاظتي مشخصه رقم اولين كه ماشينهايي .2
 قاعده كه سه ضلع عمود بر بزرگتر از الزام ذكر شده درستون تعاريف باشند جلوگيري ميكنند.

باشد. هنگامي كه ماهيت گرد و گرد و خاك تعريف شده در اين جدول كلي ميدرجه حفاظت در برابر  .3
ها به عنوان مثال ذرات فيبري) مشخص شده باشد.شرايط آزمون بايستي بر اساس غبار(نظير ابعاد ذرات و ماهيت آن
  تئافق سازنده و كاربر تعيين گردد.

  فاظتيتوضيحات اولين رقم كد ح -1 جدول

  
   



 

 

  دومين رقم كد حفاظتي -3
  باشد.دومين رقم مشخصه نشانگر درجه حفاظتي محفظه الكتروموتور در مقابل اثرات زيان بار ناشي از نفوذ آب مي

  ، جزئيات نوع حفاظت براي هر يك از درجات مشخص شده است.2 جدولدر ستون سوم 

  ماشين الكتريكي مدار باز با سيستم خنك كننده هوا زماني كه طراحي آن به صورتي است كه نفوذ باران، برف و ذرات همراه با باد
را تحت شرايط معين به حدي كاهش دهد كه عملكرد صحيح آن را مخدوش ننمايد، داراي حفاظت جوي ميباشد.اين درجه از 

 شود.داده مي پس از دومين رقم نشان Wحفاظت با حرف 

 تر نيز مطابقت خواهد داشت.در مطابقت محفظه با درجه حفاظتي مشخص داللت بر اين موضوع دارد كه محفظه با درجات پايين
 تر، به جز در موارد مشكوك، ضرورتي نخواهد داشت.هاي مرتبط با درجات پاييننتيجه، انجام آزمون

 حفاظتي  درجه برايIPX7  وIPX8 ،درجات با محفظه كه است معني اين به محفظه انطباق كه شود فرض هگون اين نبايد 

 .نمايد مي مطابقت نيز تر پايين حفاظتي

اولين 
رقم 

  مشخصه

 درجه حفاظتي
 توضيح مختصر

  تعريف   1نكته

  بدون حفاظت ويژه  ماشين حفاظت شده 0

 بار زيان اثر نبايد عمودي) طور به قطرات آب(ريختن چكيدن  آب چكيدن در برابر شده حفاظت الكتريكي ماشين  1

  .داشته باشد

2  
 آب چكيدن در برابر شده حفاظت الكتريكي ماشين

  قائم حالت به نسبت درجه انحراف 15 با

 باشد، داشته بار زيان اثر نبايد عمودي طور به آب چكيدن

 درجه 15 تا چهار سمت هر در الكتريكي كه ماشين هنگامي

  .شود معمولي منحرف حالت به نسبت

 عمودي حالت از درجه 60 حداكثر تا اييزوا در كه ييها آب  آب ترشح در برابر شده حفاظت الكتريكي ماشين  3
  .دباشن داشته يمخرب ريتاث نوع چيه دينبا شوند،يم دهيپاش

 نوع چيه دينبا يجهت هر از يكيالكتر نيماش رويبرآبدنيپاش  آب نديپاش برابر در شده حفاظت يكيالكتر نيماش  4
  .باشد داشته يمخرب ريتاث

 يجهت هر از يكيالكتر نيماش برروي فواره توسطشدهپمپآب  آب فوران برابر در شده حفاظت يكيالكتر نيماش 5
  .باشد داشته يمخرب ريتاث نوع چيه دينبا

 داخل به دينبا آب ديشد فوران در البيس اي فشار با شده پمپ آب  البيس برابر در شده حفاظت يكيالكتر نيماش 6
  .كنند نفوذ آور انيز حد در يكيالكتر نيماش

7 
 غوطه اثرات برابر در شده حفاظت يكيالكتر نيماش
  وري

 آب، در وريغوطه هنگام زمان،و فشار شده مشخصطيشراتحت

 ريپذ امكان آوريانيز حد در دينبا يكيالكتر نيماش به آب نفوذ
  .باشد

8 
غوطهاثراتبرابر درشدهحفاظتيكيالكتر نيماش
 )2(نكته دائم وري

 يطيشرا تحت آب در دائم وري غوطه براي يكيالكترنيماش
 .است آن نمودن مشخص به موظف كننده ديتول كهاست مناسب

  نكات               
 شود. نمي حفاظت توصيه نوع نمودن مشخص منظور به جدول دوم ستون مختصر توصيف استفاده از .1

 برخي براي وجود، اين با . اند شده بندي درز كامل نحو به الكتريكي ماشينهاي كه است معني بدين اين معموالً، .2

  .ندارد مخربي تاثير نوع هيچ آب نفوذ نحوه كه معني باشد بدين است ها ممكن ماشين
  توضيحات دومين رقم كد حفاظتي -2 جدول

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  مراجع  -4
1 - IEC60034-1 

2 – NEMA MG1". 
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