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  مقدمه  -1

روشها،  ین شده و حاویرگاهها تدویوب قطعات و مجموعه ها در تعمیص عیش دقت و صحت تشخین دستورالعمل به منظور افزایا

  :برآورده سازد یشه باالبر برقیض شیل را در تعویاست که اهداف ذ یها و نکات آزمون

  یشه باالبر برقینان از رفع اشکال کامل شیطما -1

  یت مشتریجلب رضا -2

  یشه باالبر برقیقطعه ش یابیب یدر محل سازنده به منظور ع یمشتر یها یفراهم کردن امکان بررس -3

  

  قطعه عملکرد و پارامترهای حساس و مهم نحوه -2

        آن استفاده یاز نوع برق یکیستم مکانیس استفاده از ی، بجا نهایسرنش یشه خودرو براین بردن شیو سهولت در باال و پائ یجهت راحت

  : )1شکل شماره ( افته استیل یر تشکیز یاز اجزان مجموعه یگردد که ا یم

  یکیموتور الکتر -1

 ربکسیگ -2

 قرقره ها -3

 لیر -4

 کابل ها -5

 شه یصفحه حامل ش -6

 ر یگردگ -7
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  )1شکل شماره (

  

چ یرو به سوئیو با توجه به جهت اعمال نده یشه باالبر به موتور رسیچ شیان توسط سوئیباشد که جر یب میترتن یشه باالبر به ایزم شیمکان

باشد  یم  Kg20د اعمال شود یط خودرو بایشه باالبر در شرایکه توسط موتور ش ییرویحداکثر ن کند یجهت چرخش موتور را مشخص م

 یرویربکس و نین قطعات موتور و گیاصطکاک ب یروی، ن) Kg 7/3(شه یوزن ش یروین(مخالف  یروهاین ن مقدار با در نظر گرفتنیکه ا

 یروین ادیازدالزم بذکر است هرگونه اختالف در ابعاد و وزن قطعات مجاور و . ده استین گردییتع )یشه و ماهوتین شیاصطکاک ب

  .اندازد  مخاطرهعملکرد موتور را به  دتوان یاصطکاک م

 یبرا یتواند عامل یو کالف درب م یخارج از حد استاندارد ماهوت یا دفرمگی یدگیچیرسد که هرگونه پ یزم بنظر مز الین نکته نیذکر ا

  .شه باالبر گرددیوب شدن شیمع

۳ 

۴ 

۷ 

۵ 

۱ 

۲ 

۳ 

۶ 
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       باعث ،ان یو با توجه به جهت جر هل حرکت کردیر ین حامل رویا .گردد یچ به صفحه حامل متصل میعدد پ 2شه توسط یش

ن یباال و پائ را بهشه یش وبچرخد  )CCW( ساعت یعکس عقربه ها ای )CW( ساعت یدر جهت عقربه ها شه باالبریگردد موتور ش یم

  :ر در حالت استاندارد عبارتند ازین مقادیباشد که ا ین آمدن مییشتر از زمان پایشه بیوزن ش یرویل نیزمان باال رفتن بدل .ت کندیهدا

   s4/4t < < 8/2  رفتنباال زمان                                             >   s5/3 t   رفتنن ییپازمان 

شه یباعث عدم حرکت ش یا مانعی استکورس خود حرکت کرده  یشه تا انتهایکه ش یاز سوختن موتور در مواقع یریجهت جلوگ

. گردد  یممانع از سوختن موتور  s 60    ~ 4ود حد یزمانمدت ان برق در یبا قطع جر) متال یب(سنسور باشد ،  یمان برقرار یجر یده ولیگرد

شه باالبر قرار گرفته یچ شیسوئ ین ، سهواٌ رویدست سرنش یکورس خود حرکت کرده ول یشه تا انتهایکه ش یباٌ در زمانین حالت تقریا

  .افتد  یباشد اتفاق م

ان در مدت یوختن موتور فراهم نگردد و بعد از قطع جرش از اندازه گرم نشده و عامل سیشود که موتور ب یباعث م یمتال یعمل سنسور ب

شه باالبر یچ شیکه سوئیدر صورت (گردد  یان برقرار میوصل شده و جر) متال  یب (دوباره سنسور  s 60کمتر از  یشدن زمان یمذکور و سپر

   ).فعال باشد

  

  رگاههایشه باالبر چپ و راست در تعمیشاشکاالت منجر به تعویض  -3

شه یض قطعه شیپاو سازندگان قطعه ، علل تعویدک ، انبار سازه گستر سایپا یسا یمرکز یرگاههایبه عمل آمده در تعم یهایبه بررسبا توجه 

  : باشد یل میباالبر چپ و راست به شرح ذ

  شه باالبریعدم عملکرد ش  –الف

  ن رفتن ییش از اندازه بودن زمان باال و پایب –ب

  ن عملکرد یدر ح یر عادیغ یجاد صدایا –ج

  شه یل حرکت کردن شیخارج از ر –د

  باال برنده  یرویکم بودن ن -ه

  شه باالبریش یکیدر قطعات پالست یشکستگ –و

  پرچ آن یجدا شدگکابل و  یپارگ –ز

  موتور یچهایبازشدن پ -ح
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  تشخیص خرابی قطعه در تعمیرگاه یروشها -4

و  ییشه باالبر الزم است در شناسایعملکرد ش یک از قطعات مجاور بر رویقابل هر ر متید بعلت ارتباط و تاثیکه قبالٌ اشاره گردیهمانطور

  .رد یقرار گ یبررسمورد  ین مجموعه ، قطعات جانبیا یوب احتمالیص عیتشخ

  . دیح خواهد گردیمربوطه تشر یگر در دستور العمل هایک از اجزاء دیات هر یاست جزئ یهیبد

  

  

  ردید انجام پذیشه باالبر بایل از بازکردن شکه قب ییو آزمونها اقدامات -4-1

ض نموده و در صورت سوختن مجدد اقدام ی، آن را تعو یو در صورت سوختگ دینمائنان حاصل یاطم A 30وز یابتدا از سالم بودن ف -الف

  .دیرا انجام ده ینموده و اقدامات اصالحشه باالبر یش یکیالکتر رادم یبه بررس

  .ک قطعه سالم استفاده نمود یتوان از  ینکار میجهت ا. دینان حاصل نمائیشه باالبر اطمیشچ یاز صحت عملکرد سوئ -ب

وسته یزمان کارکرد موتور بصورت پ ین صدا در تمامیده شود و اگر ایشن یر عادیغ یشه صداین رفتن شییا پاین باال رفتن یاگر در ح  -ج

  :ر کنترل گرددیموارد زده شود،یشن

  موتور یرعادیغ یصدا-

  لیر یبررو یحرکت کشوئ یرعادیغ یصدا-

  شه باالبریکورس ش یدرانتها یرعادیغ یصدا -

ردودرصورت صحت یقرارگ یموردبررس... و  یر،لوازم جانبی،دزدگیشه،قفل مرکزید شیو گا یسپس اگرصدا ازعوامل باال نبود،ماهوت

 .ض گرددید تعویوب و بایشه باالبر معیش وسالمت اقالم فوق 

چ یش از اندازه سفت بودن پیب حاصله مربوط به بیع) کله کردن(شه کج شود ینه، شییدن به محل نصب آین باال رفتن و رسیاگر در ح -د

  .ض گرددیشه باالبرتعوید شیباید، میکه با اقدامات فوق مشکل رفع نگرد یدرصورت .باشد یم یماهوت یا خرابینه و ییآ

  

  شهیزمان باال رفتن ش یآزمونها -1- 4-1

ن یا شتر از حد استاندارد خود شودیشه بیباعث گردد زمان باال رفتن ششه باالبر که یر داشتن شیبر گ یمبن یت مشتریکه شکایرتدر صو

  .رد یپذ یآزمون انجام م
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  زات آزمونیتجه

  s 01/0کرونومتر با دقت 

  روش آزمون

د و زمان باال یبر را فشار داده و همزمان کرونومتر را فعال نمائشه باالیچ شید سوئین آورده و سپس کلیکورس خود پائ یشه را تا انتهایابتدا ش

  .دیریشه را اندازه بگیرفتن ش

  رشیار پذیمع

  .ض گرددید تعویباوب بوده و ینصورت قطعه معیر ایر باشد در غید در محدوده زیشده با یریزمان اندازه گ

s3/5t  ≤   ≤  2/2  

ز کندتر ین رفتن آن نییشه باالبر چپ، زمان باال و پایشه باالبر سمت راست نسبت به شیش یم کشیدار ستر بودن م یل طوالنیبدلالزم بذکر است : تذکر

  .باشد یشه سمت چپ میاز ش

  

  

   شهین رفتن شییزمان پا آزمون -2- 4-1

  زات آزمونیتجه

  s 01/0کرونومتر با دقت 

   روش آزمون

شه را تا انتها یفعال کردن کرونومتر ش شه باالبر ویچ شید سوئیاستفاده از کل با د سپسین نقطه کورس خود باال ببریشه را تا باالتریابتدا ش

  .د ییادداشت نماین آمدن را ییدن به انتها زمان پاید و پس از رسین ببرییپا

  رشیار پذیمع

  .   ض گرددید تعویوب بوده و بایشه باالبر معینصورت قطعه شیر ایر باشد در غید در محدوده زیشده با یریگ زمان اندازه

 S5/3t  ≤   

د و سپس اقدام به یاورین بییشه باالبر راتا انتها پایشتر از حداکثر مجاز باشد ، ابتدا شیفوق اگر زمان بدست آمده ب یپس از انجام آزمون ها :تذکر

شه یدست آمده در محدوده مجاز باشد ، شکه زمان بید درصورتییدوباره تکرار نما را 2-1-4و  1-1-4 شه نموده و سپس آزمونیش یبازکردن ماهوت

  .د ییض آن نماینصورت اقدام به تعویر ایض ندارد و در غیاز به تعویباالبر سالم بوده و ن
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  ) متوقف کننده موتور(آزمون زمان قطع سنسور  -3- 4-1

  زات آزمونیتجه

  s 01/0کرونومتر بادقت  -1

 .(Stopper)شه شود یاز حرکت ش یریکه باعث جلوگ یقطعه ا -2

 آمپرمتر -3

  روش آزمون

  ).2مطابق شکل شماره (د یکورس خود قرار ده یانیت میشه را در موقعیابتدا ش -1

سپس آمپرمتر را به صورت . شه داده تا مانع از حرکت آن شودیشود را مقابل ش یشه میاز حرکت ش یریکه باعث جلوگ یسپس قطعه ا -2

 .دیدر مدار قرار ده یسر

 .دیونومتر را فعال کنحال موتور را بکار انداخته و کر -3

 یزمان قطع شدن را م. د ینمائ یریرد را اندازه گیت خاموش قرار گیا متوقف کننده موتور در وضعیکشد تا سنسور یکه طول میزمان -4

 .توان از صفر شدن آمپر متر متوجه شد

  

 

  رشیار پذیمع

  .ض گرددید تعویوب بوده و بایمعنصورت قطعه یر ایباشد در غ s 60~ 4 د در محدودۀیزمان قطع شدن سنسور با
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  )2شکل شماره (

  

  

  ا متوقف کننده موتور یآزمون زمان وصل مجدد سنسور  -4- 4-1

  زات آزمونیتجه

  .باشد یم3-1-4زات آزمون  یابق با تجهطم

  روش آزمون 

  .د یرا اجرا نمائ 3-1-4آزمون  3تا  1آزمون را مطابق بند  -1

 .د ینمائ یریان به موتور ارسال گردد را اندازه گیرو، دوباره جریکشد تا پس از برداشتن نیکه طول میزمان -2

  رشیار پذیمع

  .ض گرددید تعویوب بوده و بایقطعه معنصورت یر ایباشد در غ s60د کمتر از یشده با یریزمان اندازه گ

  

  شه باالبریآزمون عملکرد تحت بار ش -5- 4-1

  .ر داشتن وجود داشته باشد یا گیشه باالبر یموتور ششدن ز م سویرد که احتمال نیگ یانجام م یآزمون در صورتن یا

  زات آزمونیتجه

  kg 4وزنه  -1

 شه یرابط جهت اتصال وزنه به ش -2
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 s 01/0 کرونومتر با دقت -3

  روش آزمون 

  .د یشه را متصل نمائین وزنه و شین آورده و رابط بییشه را پایابتدا ش -1

 .شه باال رود ید تا شیر را فعال نمائشه باالبید شیرا به رابط متصل کرده و کل kg 4وزنه  -2

 .د ینمائ یموتور را بررس یسرعت باال رفتن ، زمان باال رفتن و صدا -3

  رش یار پذیمع

ر یـ در غ . دیـ ایکـورس خـود بـاال ب    یتـا انتهـا    s3 / 5 t  ≤   ≤   2/2 یو در محدوده زمـان  یر عادیغ ید بدون توقف، صدایشه باالبر بایش

  .ض گرددید تعویه و باوب بودینصورت قطعه معیا

ز کندتر ین رفتن آن نییشه باالبر چپ، زمان باال و پایشه باالبر سمت راست نسبت به شیش یم کشیتر بودن مدار س یل طوالنیالزم بذکر است بدل :تذکر

  .باشد یشه سمت چپ میاز ش

  

  

  رد  ید انجام پذیشه باالبر بایکه پس از بازکردن شیآزمونهائ -4-2

  :گردد یر بررسیشه باالبر الزم است موارد زیردن کامل شقبل از باز ک

خودرو نصب شده اند که الزم است اتصاالت  یکه بعداً رو یزات اضافیر تجهیر و سایشه باالبر جهت دزدگیش هیتغذم یاستفاده از س -1

  .شه باالبر حذف گرددیه شیر تغذیاز مس یاضاف

  ر باال رفتنیه در مسشیره به شیا دستگی یر کردن رله قفل مرکزیگ -2

  

  یظاهر یبررس -1- 4-2

م یل و نیر یرو) یاستال یپل ( یکیر شکل در قطعات پالستییاز تغ یدک ناشیو سف ی، ترک خوردگیدر صورت مشاهده هرگونه شکستگ

  )4و  3شکل شماره . (ض گردد ید تعویوب بوده و بایشه، قطعه معیز صفحۀ حامل شیقرقره ها و ن

  .ض گرددید تعویوب بوده و بایپرچ از سر کابل قطعه مع یاجداشدگیکابل  یرگدر صورت مشاهده پا

  .ض گردد ید تعویوب و بایم کانکتور ، قطعه معیس یدر صورت مشاهده قطع شدگ
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  )3شکل شماره (

 

 
 )4شکل شماره (

  

  شه باالبر بدون باریآزمون عملکرد ش -2- 4-2

و  یشه باالبر ، کالف درب ، ماهوتیچ شیر قطعات مرتبط اعم از سوئینان از سایول اطمرد که پس از حصیپذ یانجام م ین آزمون زمانیا

  .شه باالبر عملکرد نداشته باشد یره، شیغ
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  زات آزمونیتجه

  V 12 یباتر -1

  شه باالبریان به شیکانکتور جهت اتصال جر -2

  روش آزمون 

  .د یمائشه جدا نموده و آنرا خارج نیشه باالبر را از شیابتدا ش -1

  .د یشه باالبر متصل کنیم رابط را به موتور شیکانکتور س -2

ان را برقرار ید و جریمتصل نمائ یم رابط را به باتریا باشد و سپس سید که امکان حرکت آن مهیقرار ده یشه باالبر را در محل مناسبیش -3

  .شه حرکت کند یکه قرقره حامل شید بنحویساز

 یبررس در جهت خالف حالت قبل شه باالبر رایحرکت ش  ان ،یجر یپس از برقرار ) یباتر یقطبها (موده ض نیم را تعویس یسپس جا -4

  .دینمائ

  رشیار پذیمع

  .ض گرددید تعویوب بوده و باینصورت قطعه معیر اید در دو جهت حرکت کند در غیشه باالبر باین حالت شیدر ا

  

  تذکرات مهم -5

موارد  یت و اجرایرگاهها ارسال نموده و آنان را نسبت به رعایبه تعم یه فنیر را به عنوان اطالعیرد زد موایبا یدک میپا یشرکت سا -الف

  .دیذکر شده ملزم نما

 یم شده و برگشت داده شود و محل نگهداریوب کلید به عنوان قطعه معینبا یدوره گارانت خارج از یبرق یچ عنوان شیشه باالبرهایبه ه -ب

  .ز جدا گرددیآنها ن

  .ض شودید در صورت خراب بودن تعویشیشه باالبر فقط با -ج

  .ستیوب ضروریهر قطعه مع یق برایح اشکال بصورت واضح و دقیالصاق تگ و توض -د
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  چپ و راست یشه باالبر برقیو ترانسپورت ش ینحوه نگهدار -6

نصب  یکیل، صفحه حامل و قطعات پالستیقرقره ها، ر میمانند ن یریب پذیشه باالبر از اجزاء حساس و آسیهمانطور که گفته شد قطعه ش

موارد بعلت  یاریکه در بسیبطور. ت استیار حائز اهمیط حمل و نقل آن بسیشرا ین نحوه نگهداریافته است بنابرایل یل تشکیر یشده رو

از  یکی. باشد یر نمیمکان پذآن ا یالزم بر رو یشده و انجام آزمون ها یا شکستگیو  یقطعه دچار دفرمگ ، ت نکات الزمیعدم رعا

ر است و در اثر وارد شدن یب پذیار آسیقطعه به علت دارا بودن شکل خاص خود بس نیا .باشد یل آن میشه باالبر ریار حساس شیاجزاء بس

ش از یب یروهایعالوه بر آن در صورت وارد آمدن ن .گردد یم یدگیچیا پیگر دچار خمش و یکدی یقطعه رو دمان یچحاصل از  یروین

  . سازد یب را دچار مشکل میص عینحوه تشخ که. گرددیجاد میا یکیز در قطعات پالستین یاندازه شکستگ

  .ندیباشد که در اثر حمل و نقل و مرور زمان صدمه نب ید بگونه ایو ارسال با ین نحوه بسته بندیبنابرا 
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