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 گارانتی دوره در ها تعميرگاه در قطعات تعويض دستورالعمل

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 یبرقباالبر شهيو ش چييسو

 X200و  X100مدل خودرو : خانواده 

 X100 : SK15558560B – SK15559560B – SS15558560 – SS15559560   شماره قطعه : 

X200 : TN03080710A -  TN03080720A – SN03080710 - SN03080720  

X200 (REAR) : SN03182730 - SN03182740 

X100,X200 : TN03025371 – TN03025271  شماره فنی سوييچ شيشه باالبر                       :  

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 ( نيروساز اراک -اتحادموتور -شهاب شمس -شرکت ساالرگستر ):  نام سازندگان قطعه : شيشه باالبر

 کروز ( –برازش صنعت  -االبر : ) مهرگان پهنه سوييچ شيشه ب

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 9310ماه  شهريورتاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 مقدمه : -9

 يها به منظور کاهش خطاها شخيص عيوب قطعات در تعميرگاهاين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در ت

در تعويض قطعات و همچنين افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكيک قطعات تعويض شده سالم و معيوب با  ياحتمال

 گردد . يتشخيص عيوب تنظيم م رالزم جهت کاهش خطاها د يها ها و آزمون و تعريف روش ياستفاده از يكسان ساز

 به مربوط يدر خصوص بروز عيب و عيب ياب يها و نكات ضرور آزمون ،ها  شده است روش يالعمل سعرين دستولذا در ا

 تشريح شود . و سوييچ آن يبرقمجموعه شيشه باالبر 

 : آن چييو سو یباالبر برق شهيمجموعه شتشريح عملکرد و پارامترهای مهم -2

و توسط سرنشين ، بجاي استفاده از سيستم دستي و مكانيكي از شيشه خودر آوردنو پايين بردن جهت سهولت در باال 

 است .يشه باالبر برقي استفاده شده سيستم الكتريكي به عنوان قواي محرکه ش

مكانيزم عملكرد مجموعه شيشه باالبر برقي به اين ترتيب مي باشد که جريان الكتريكي تامين شده توسط باتري خودرو از 

 سوييچ رسيده و با توجه به جهت اعمال نيرو به  DCباالبر( به موتور سوييچ فيوز و  ته سيم ،الكتريكي )دس طريق مدار

 را مشخص مي کند. DC( جهت چرخش موتور DOWNيا  UP باالبر )

رسانده و با عملكرد  DCو ولتاژ الزم را به موتور انيکه جر دينما يدو طرفه عمل م ديکل کيباالبر همانند  شهيش سوييچ 

عمل توسط حرکت  نيگردد و ا يخودرو م شهيرفتن ش نييپا ايکرده و باعث باال  ضيرا تعو انيود جهت جرخاص خ

 كهيو زمان باشد يمتصل م نيمثبت بطور دائم به پالت اني. در واقع جر رديگ يانجام مسوييچ داخل  يها نيپالت ياهرم

و  ميدر جهت مستق انيبه کنتاکتور متصل نموده و جر مثبت را انيجر ميحرکت ده نييپا ايرا به سمت باال سوييچ دکمه 

 باالبر  شهيجهت چرخش موتور ش رييباعث تغ انيجهت جر رييتغ نيگردد و ا يمنتقل م DCمعكوس به موتور اي

عدد پيچ و خار پالستيكي متصل به سوراخ هاي روي شيشه به صفحه حامل يا کرير نصب شده  2شيشه توسط  گردد. يم

ساعت  يدرون مسير حرکت خود )ريل راهنماي شيشه و کالف درب( که در جهت عقربه ها DCموتور و توسط نيروي 

(CW )يعكس عقربه ها اي ( ساعتCCW.به سمت باال و پايين حرکت مي کند  ) 

ثانيه و زمان پايين رفتن )طي  4/4تا  8/2باالرفتن) طي کورس کامل شيشه (  در حالت روشن بودن موتور خودرو  زمان

 ثانيه مي باشد.5/3ورس کامل شيشه( ک
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در مواقعي که شيشه کورس کامل را در حالت باال و يا پايين  DCسوختن موتور جلوگيري از گرم شدن بيش از حد و جهت

نگه داشته  DOWNيا  UPشيشه باالبر را در جهت  سوييچ طي نموده و همچنان سرنشين خودرو عمداً يا سهواً شستي 

ثانيه  07تا  4تعبيه شده و در زمان بين  DCنمايد درون موتور يحافظتي) بي متال( که مشابه فيوز عمل مباشد، يک سنسور م

 ثانيه مجدداً موتور آماده بكار خواهد شد. 07بيشتر از را از مدار خارج نموده و در زمان  DCموتور

 کيلوگرم  27و حداکثر  کيلوگرم 94ل به شرط عدم وجود نقص در مدار تغذيه ، حداق DCنيروي ايجاد شده توسط موتور

 اصطكاك بين شيشه با نوار )اصطكاك موجود در مسير حرکت شيشه ( و گرم 2977مي باشد که با احتساب وزن شيشه )

بديهي است در صورت تغيير وزن شيشه و يا ازدياد اصطكاك در  خارجي( تعيين گرديده است. داخلي و ماهوتي و نوارهاي آبگير

 يشه ، عملكرد مجموعه شيشه باالبربرقي با اختالل و نقص همراه خواهد بود.مسير حرکت ش

ايرادات  هاي داخلي و خارجي و کالف درب از نظر دفرمگي و يا تابيدگي بررسي گردد.ين الزم است نوار ماهوتي و آبگيرهمچن

 باالبر برقي مي گردد. ذکر شده در هرکدام از قطعات جانبي ياد شده منجر به عدم عملكرد صحيح مجموعه شيشه

  مجموعه شيشه باالبر برقیاجزاء تشکيل دهنده 

 مجموعه قطعات درگير و تاثير گذار بر عملكرد شيشه باالبر برقي به شرح ذيل مي باشد:

  مجموعه شيشه باالبر برقي ) موتورDC – يا شيشه حامل صفحه -فلزي هاي کابل -ريل – ها قرقره -گيربكس 

Carrier –الستيكي گيره ضرب -ستيكيال گردگير)  

 

 

 DCموتور 

 گيربکس

 قرقره ها

 فلزی یکابل ها

 ريل

 قرقره ها

صفحه حامل شيشه يا 
Carrier 

 گردگير الستيکی
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  سوييچ  شيشه باالبر 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردودسته سيم درب و داشب 

 باتري 

  37فيوزA 

 درب هاي جانبي 

 نوار ماهوتي 

 آبگير داخلي و خارجي 

  ريل راهنماي شيشه  ياGuide glass 

 شيشه درب هاي جانبي  
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 در تعميرگاه هاآن  چييو سو یباالبر برق شهيمجموعه شاشکاالت منجر به تعويض  -3

 شترينيهايي که داراي ب رگاهيبا توجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سايپا يدك ، سازه گستر ، بازديد از تعم

 شهيتعويض بوده اند و بررسي قطعات تعويض شده در انبار سايپا يدك، شايع ترين اشكاالت منجر به تعويض مجموعه ش

 آن عبارتند از : چييوو س يباالبر برق

 صداي غير عادي در حين عملكرد 

 عدم عملكرد مجموعه شيشه باالبر برقي 

 کند حرکت کردن مجموعه شيشه باالبر برقي 

 )خارج از ريل حرکت کردن شيشه )کله کردن 

 کم بودن نيروي موتورDC 

 )شكستگي در قطعات پالستيكي مجموعه شيشه باالبر برقي)کرير يا قرقره ها 

 ابل و جدا شدگي پرچ سرکابلپارگي ک 

 باز شدن پيچ هاي موتور 

 يچ شيشه باالبرشكستگي دکمه )اهرم( سوي 

  گردد جريان به موتور شيشه باالبر عملكرد نامناسب که باعث عدم انتقال 

  عدم روان بودن حرکت دکمه و برگشت پذيري به موقعيت اصلي 
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 اقدامات و بررسی های اوليه -4

ده قبلي به دليل تاثير قطعات جانبي بر عملكرد مجموعه شيشه باالبر برقي الزم است در ابتدا ، طبق موارد اشاره ش

 هريک از قطعات جانبي مطابق دستورالعمل خود قطعه بررسي شوند.

  30وضعيت سالم بودن فيوز A P/W  ( 2و ) (9شماره ) هاي را مطابق شكل روي جعبه فيوز داخل کابين 

مدار  ينموده و در صورت سوختن مجدد اقدام به بررس ضي، آن را تعو يسوختگ در صورتنماييد بررسي 

 .ديرا انجام ده يباالبر نموده و اقدامات اصالح شهيش يكيالكتر

 

 X100خودروي  ( جعبه فيوز9شكل شماره )

 

 X200خودروي  جعبه فيوز (2شكل شماره )

 

آمپری  37يوز ف

 شيشه باالبر

 یآمپر 37 وزيف

 باالبر شهيش
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 (3مطابق شكل شماره ) ولت( 9/94ولت( و در حالت موتور روشن ) 5/92) در حالت موتور خاموش بررسي ميزان ولتاژ باتري خودرو  

    

 

  (3شكل شماره )

 و يا قطعه سالم استفاده نمود  کيتوان از  يم اقدام نيجهت ا دييحاصل نما نانيباالبر اطم شهيش چيياز صحت عملكرد سو

مون هاي مربوط به اين قطعه در بندهاي بعدي اين همچين آز نماييدبررسي  روي يک خودروي ديگررا بر يچ سويعملكرد 

 دستورالعمل لحاظ گرديده است .

 )بررسي ناحيه بروز عيب )آيا عيب ناشي از خود مجموعه شيشه باالبر برقي است يا قطعات ديگر 

 وتي و يا ماه وخاك و غيره بر روي نوار و موادي از قبيل گرد کثيفي)عدم وجود  بررسي مسير حرکت شيشه بر روي خودرو

 آبگيرها و...(

  خودرو  بر روي لوازم جانبي ديگرو يا  دزدگیر ، پاور ویندوبررسي نصب 

 اياختالف  زانيکه م كسچريف کيتوان از  يقطعه م نيا ي)جهت بررس ديقرار ده يرا مورد بررس شهيکالف ش يدگيچيپ 

 کند استفاده شود( نييکالف را تع يدگيچيپ

 

 

 ولتاژ باتری در حالت موتور روشنمقدار  ولتاژ باتری در حالت موتور خاموشمقدار 
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  رای تشخيص عيب قبل از دمونتاژآزمون های مورد نياز ب -5

 صدای غير عادی یآزمون بررس -5-9

 آزمون : زاتيتجه -5-9-9

 .تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد -

 روش آزمون : -5-9-2

شود الزم است مسير حرکت بررسي و در صورت برخورد صفحه اگر صدا در حين حرکت مجموعه شيشه باالبر شنيده 

که  شودپس از دمونتاژ رودري بايستي بررسي بنابراين  قطعات جانبي ، مانع برطرف گرددز حامل يا شيشه با هريک ا

 صداي غير عادي شنيده شده از خود مجموعه شيشه باالبر برقي است يا در اثر برخورد با قطعات جانبي اين اتفاق 

 مي افتد.

 شه باالبر برقي و چسبيدگي اين وجود گريس بر روي ريل شي ،غبار  و نفوذ گرد را از داخل درب هاي جانبي

را کنترل و مي شود  "صداي سايش "يا  "صداي جير جير " که باعث شنيدن زائدات بر روي ريل و کابل

 بررسي نماييد .

 اطمينان حاصل نماييد زيرا تعميرات درب خودرو يا نصب لوازم جانبي بر روي درب خودرو نيز  از صحت عدم

 .نماييدبررسي کنترل و سير حرکت شيشه باالبر برقي شده که بايد مي تواند باعث ايجاد مانع در م

 : معيار پذيرش -5-9-3

  نفوذ گرد و غبار ، وجود گريس بر روي ريل شيشه باالبر برقي و چسبيدگي اين صورت مشاهده هر گونه در

 .اقدام نماييد تميزکاري و زدودن مواد زائد نسبت به  مي بايستزائدات بر روي ريل و کابل 

  مي بايست  تعميرات درب خودرو يا نصب لوازم جانبي بر روي درب خودروصورت مشاهده هر گونه در

 مطابق شرايط گارانتي قطعه اقدام نماييد .
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 شيشه  و گير کردن بررسی کله کردنآزمون  -5-2

 تجهيزات آزمون: -5-2-9

 .تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد -

 روش آزمون: -5-2-2

 کج شود )کله کردن( ( 4مطابق شكل شماره ) شهيش نه،يبه محل نصب آ دنيباال رفتن و رس نياگر در ح

، کالف درب و  يماهوتنوار  يخراب ايو  نهيآ چياز اندازه سفت بودن پ شيمربوط به بمشاهده شده ايراد 

 بررسي نماييد.کنترل و را که مي بايست موارد ذکر شده  باشد يمريل راهنماي شيشه 

 
  (4شماره )شكل 

 معيار پذيرش: -5-2-3

  ( سفت نماييد .5مطابق شكل شماره )پيچ آينه را شل کرده سپس با گشتاور استاندارد 

 

 (5شكل شماره )
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  مونتاژ صحيح و استاندارد آينه همچنان ايراد کلگي شيشه مشاهده شود مي بايستبعد از در صورتي که : 

  نماييد .  ماهوتي را کنترل و بررسينوار سالم بودن 

هاي نصب درکالف و ريل  در موقعيت( 0مطابق شكل شماره )دفرمگي و يا مونتاژ نامناسب نوار ماهوتي 

بايد کنترل شود که در صورت مشاهده مي بايستي نسبت به مونتاژ مجدد نوار ماهوتي اقدام گردد.  طالئي،

که بر روي روند ( 0ماره )مطابق شكل شدر صورت وجود دفرمگي، پارگي و يا هرگونه صدمه ديدگي 

نسبت مجموعه شيشه باالبر  ينه وبعد از دمونتاژ کامل شيشه، آحرکتي شيشه تاثيرگذار باشد مي بايستي 

 وتي اقدام نماييد . نوار ماهبه تعويض 

 

 (0شكل شماره )

 

 (0شكل شماره )
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 عويض خار پالستيكي متصل مسير حرکت و رفع گير احتمالي را بررسي نماييد که مي بايست حتماً ضمن ت

مي باشد نصب شيشه باالبر زير که مربوط به  هاي به شيشه مراحل مونتاژ و رگالژ مجدداً مطابق اپريشن

 .اقدام نماييد
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 در صورت برطرف نشدن ايراد نسب به انجام مراحل بعدي اقدام نمايید :

  فلزي ريل داخل براکت تقويتي سه گوش بدنه  ، در صورتي که خار ناحيه سه گوش خارج کرده ازنوار ماهوتي را

)موقعيت نصب مطابق با بطور مناسب مونتاژ نشده باشد ، پيچ پايين ريل ( ( 8)موقعيت نصب مطابق با شكل شماره )

 .نماييد بطور مناسب مونتاژ را خار فلزي داخل براکت تقويتي بدنه  نموده سپسباز ( ( را 1شكل شماره )

   

 (1شكل شماره )                                                     (8شكل شماره )                        

گوش و حصول اطمینان از مونتاژ مناسب خار فلزي ريل  سه ناحیه در ماهوتي پس از خارج كردن نوار

 طالئي، در صورت برطرف نشدن ايراد به شرح ذيل عمل نمايید:

 در و در صورت تنگ بودن اين ناحيه با استفاده از ابزار گوه اي شكل  را بررسي نمودهقاب آينه  وضعيت دهانه

 .نماييد  اصالح( 97مطابق شكل شماره ) يميليمتر 95محدوده مجاز 

    

 (97شكل شماره )

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100 : نوع خودرو

 1009779 کد پروژه  :

 هاي مجاز  در نمایندگی یبرقباالبر  شهیو ش چییسودستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 27/70/9310:  تاريخ تهيه

 صفر : شماره بازنگري

90 

 

  در صورت برطرف نشدن ايراد، موقعيت براکتU ره مطابق شكل شمابا استفاده از ابزار مناسب را ينه شكل قاب آ

 . نماييد اصالح (  TL جلوي خودرو ) در راستايميليمتر  5الي  3به ميزان ( 99)

                                            

 (99شكل شماره )

نکته : پس از اطمینان از صحت عملکرد شیشه باالبر، كلیه اجزاء و متعلقات مطابق اپریشن هاي مذكور مجدداً 

 مونتاژ نمایید.

 عيب ، اگر همچنان در شيشه باالبر ایرادی مشاهده شود ، مسير حركت شيشه و عدم مشاهده  ز بررسيپس ا

آزمون های بعد از دمونتاژ  (6)جهت صحت عملکرد آن در بند دمونتاژ شده و قطعه شيشه باالبر مي بایست 

 مورد بررسي و كنترل قرار گيرد . 
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 ونتاژ:آزمون هاي سوییچ شیشه باالبر قبل از دم

 می بایست نسبت به و اطمینان از صحت همه موارد دسته سیم  ، فیوز ، با توجه به بررسی مدار تغذیه شامل باتري ،

 : ( بدیهی است وجود ایراد در هریك از قطعات فوق بایستی ایراد ابتدا مرتفع شود ) اقدام نماییدمراحل ذیل 

 شيشه باالبر ظاهری و عملکرد سوييچآزمون  -5-3

 تجهيزات آزمون:  -5-3-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 روش آزمون: -5-3-2

  سوييچ شيشه باالبر را از لحاظ وجود هرگونه شكستگي قاب(FRAME)  و مشاهده صدمه ديدگي که در اثر

  . نماييدو بررسي کنترل را ضربه ايجاد گرديده باشد بگونه اي که اثرات آن بر روي قطعه مشهود باشد 

  از لحاظ شكستگي محل قرار گرفتن ميله اهرم ها که باعث بيش از اندازه باال آمدن دکمه سوييچ شيشه باالبر

 نماييد .ي سوييچ مي گردد را کنترل و بررسي ها

  نماييد : کنترل و بررسي دکمه هاي سوييچ شيشه باالبر را به اين صورت 

  اگر هر يک از دکمه هاي سوييچ را فشرده و پس از برداشتن نيرو تغيير موقعيت نداده و به حالت

 ه باز نگردند .اولي

  ،اگر هر يک از دکمه هاي سوييچ را به سمت باال کشيده و پس از رها کردن به حالت اوليه باز نگردند 

 معيار پذيرش: -5-3-3

  معيوب بوده و مي بايست آن را تعويض نماييد .باالبر  يچ شيشه، سوي مشاهده موارد فوقدر صورت 

نکته : بعد از انجام آزمون هاي مرتبط با سوییچ شیشه باالبر می بایست براي ادامه تست ها به بند آزمون هاي 

 بعد از دمونتاژ مراجعه نمایید .
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 عملکرد مجموعه شيشه باالبر آزمون  -5-4

 : تجهيزات آزمون -5-4-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 روش آزمون: -5-4-2

 در جهت شيشه باالبر را يچ سويUP  ياDOWN   موتورDC  و عملكرد مجموعه شيشه باالبر فشار دهيد

 را کنترل و بررسي نماييد .

 معيار پذيرش: -5-4-3

 گيرپاژ بودن موتورمي تواند از ايراد د در صورتي که مجموعه شيشه باالبر هيچ عملكردي نداشته باشDC  

و بررسي هاي الزم بر روي قطعه انجام باشد که پس از دمونتاژ قطعه مجدداً کنترل  و يا شكستگي مگنت

 مي بايست قطعه معيوب را تعويض نماييد .گردد و در صورت عدم عملكرد 

شامل ردد قطعه دستکاری شده و با ابزار برش مشخص مي گ بریده شدن كابل در صورت مشاهدهنکته : 

 گارانتي نمي باشد .

 مدت زمان حرکت مجموعه شيشه باالبر در کورس حرکتی خودنيرو و آزمون  -5-5

 : تجهيزات آزمون -5-5-9

 ثانيه79/7 کرونومتر با دقت -

 : روش آزمون -5-5-2

  اندازه گيري  ت(ول 9/94در حالت موتور روشن ) الزم است ميزان ولتاژ باتري خودرو آزمونقبل از بررسي

نقص در ميزان ولتاژ باتري بديهي است در صورت  يچ شيشه باالبر نيز بررسي گردد،شود و سالم بودن سوي

 يچ بايستي موارد رفع عيب گردد.  و يا سوي
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 ه و همزمان باالبر را فشار داد شهيش چييسو ديآورده و سپس کل نييکورس خود پا يرا تا انتها شهيش

 يادداشت نماييد .را  شهيو زمان باال رفتن ش دييماکرونومتر را فعال ن

  شيشه را تا باالترين نقطه کورس خود باال ببريد سپس با استفاده از کليد سوييچ شيشه باالبر و فعال کردن

 کرونومتر شيشه را تا انتها پايين ببريد و پس از رسيدن به انتها زمان پايين آمدن را يادداشت نماييد .

باالبر سمت راست نسبت به  شهيش يكش ميتر بودن مدار س يطوالن ليكر است بدلتذكر: الزم بذ

 . باشد يسمت چپ م شهيكندتر از ش زيرفتن آن ن نیي، زمان باال و پا چپسمت باالبر  شهيش

 معيار پذيرش -5-5-3

  روشن  زمان عملكرد مجموعه شيشه باالبر در حالت موتور  اگر با اطمينان از سالمت مدار تغذيه ،در

 آمدن باشد. ثانيه براي باال 4/4ثانيه براي پايين آمدن و  5/3اين زمان بايستي  اندازه گيري شود.

دمونتاژ شده و در حالت بي باري بايستي مجموعه شيشه باالبر  در صورت کم يا زياد بودن زمان عملكرد

ثانيه   4/4حالت زمان باال آمدن  در صورتي که در اين . مجدداً زمان باال و پايين رفتن اندازه گيري شود

 است در غير اينصورت شيشه باالبر معيوب بوده و  ، قطعه سالم باشد ثانيه 5/3 و زمان پايين آمدن

 مي بايست آن را تعويض نماييد .

 نوار ، ماهوتي نوار ، دهانه خروج شيشه ریل راهنمای شيشه ، مسير حركت شيشه ) تذكر :

 .نمایيد رفع عيب نموده و در صورت مشاهده ایراد ، بررسي را  ( كالف درب ، آبگيرها

در شبکه  DCبا توجه به عدم وجود امکانات اندازه گیري میزان نیروي موتور * مهم :

از صحت نیروي نمایندگی هاي خدمات پس از فروش میتوان با اندازه گیري زمان عملکرد 

 .عملکرد نیز اطمینان حاصل نمایید
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 )زمان قطع و وصل شدن متوقف کننده موتور(  DC متوقف کننده موتورکرد عملآزمون  -5-0

 تجهيزات آزمون: -5-0-9

 ثانيه 79/7کرونومتر بادقت  -

 (Stopper)قطعه اي که باعث جلوگيري از حرکت شيشه شود  -

 مترمولتي  -

 روش آزمون: -5-0-2

 برای اين آزمون نسبت به مراحل ذيل اقدام نماييد :

 ديکورس خود قرار ده يانيم تيموقع را در شهيابتدا ش  

 شود  يم شهياز حرکت ش يريکه باعث جلوگ يقطعه ا(Stopper)  در ( 92) شكل شمارهمطابق را

 داده تا مانع از حرکت آن شود. قرار  شهيمقابل ش

 

 (92) شكل شماره
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  رار دهيدصل نموده و سلكتور آن را در حالت آمپرمتر قودر مدار  يمتر را به صورت سرمولتي. 

  موتورDC  نماييد.توسط سوييچ شيشه باالبر فعال را 

  همزمان با فعال شدن موتورDC   کشد تا متوقف  يطول م كهيزمانموده و مدت نفعال هم کرونومتر را

 ييد .نما يريرا اندازه گ رديقرار گ قطع شدن )خاموش(  تيدر وضع  DCکننده موتور 

 . شد مطلعتوان از صفر شدن آمپر متر  يرا م DCموتور  زمان قطع شدننکته : 

  زمان قطع شدن موتور مدت  نمودنصفر و يادداشت عدد آمپرمتر به بعد از رسيدنDC  مجدداً مدت

 ،قطعه اي که باعث جلوگيري از حرکت شيشه شود() رويتا پس از برداشتن ن کشد يطول م كهيزمان

 . ديينما يريارسال گردد را اندازه گ DCبه موتور  انيدوباره جر

 معيار پذيرش: -5-0-3

  موتور زمان قطع شدن مدتDC وبيقطعه مع نصورتيا ريباشد در غثانيه  07تا  4در محدودة  ديبا 

 .نماييدتعويض را شيشه باالبر  مي بايست بوده و 

  به موتور  انيجربراي بازگشت زمان اندازه گيري شده مدتDC  باشد در غير ثانيه  07بايد کمتر از

 .نماييدتعويض مي بايست شيشه باالبر را ورت قطعه معيوب بوده و اينص

 

 باالبر شهيعملکرد تحت بار شآزمون  -5-0

 اين آزمون در صورتي انجام مي گيرد که احتمال نيم سوز شدن موتور شيشه باالبر يا گير داشتن وجود داشته باشد .

  آزمون زاتيتجه  -5-0-9

 کيلوگرمي 4وزنه  -

  شهيوزنه به ش رابط جهت اتصال -

 ثانيه 79/7با دقت  کرونومتر -
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  روش آزمون -5-0-2

 برای اين آزمون نسبت به مراحل ذيل اقدام نماييد :

 يد .ابط بين وزنه و شيشه را متصل نمايابتدا شيشه را پايين آورده و ر 

  باال رود .يد تا شيشه و کليد شيشه باالبر را فعال نماي را به رابط متصل کرده کيلو گرهي 4وزنه 

  سرعت باال رفتن ، زمان باال رفتن و صداي موتورDC يد .را بررسي نماي 

  رشيپذ اريمع -5-0-3

 کورس  يتا انتهاثانيه ،  3/5تا  2/2بين  يو در محدوده زمان يعاد ريغ يبدون توقف، صدا ديباالبر با شهيش

 .نماييدتعويض شه باالبر را مي بايست شيو بوده  وبيقطعه مع نصورتيا ري. در غ ديايخود باال ب

سمت باالبر  شهيباالبر سمت راست نسبت به ش شهيش يكش ميتر بودن مدار س يطوالن لي: بدل تذكر

 . باشد يسمت چپ م شهيكندتر از ش زيرفتن آن ن نیي، زمان باال و پا چپ

 

 آزمون های مورد نياز بعد از دمونتاژ -0

 نتاژ:آزمون هاي سوییچ شیشه باالبر بعد از دمو

 افت ولتاژآزمون  -0-9

 تجهيزات آزمون: -0-9-9

 متري ولتم -

 روش آزمون : -0-9-2

  ولتاژ ابتداV12 باالبر،  شهيش چييبا توجه به جهت حرکت سوسپس  ديياعمال نما چييسو يرا به ورود

را در ) سلكتور مولتي متر  متري ولتمگردد را توسط  يارسال م باالبر شهيکه به موتور ش يولتاژ زانيم

  . ديينما يرياندازه گ وضعيت ولتمتر قرار دهيد ( 
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 معيار پذيرش: -0-9-3

 و مي بايست سوييچ شيشه بوده  وبيباشد، قطعه معولت  25/7از  شتريافت ولتاژ ب زانيم كهيدر صورت

 باالبر را تعويض نماييد .

 چييسو ی( داخلCONNECTIONSاتصاالت ) یبررسآزمون  -0-2

 زمون:تجهيزات آ -0-2-9

 متري ولتم -

 المپ تست -

 روش آزمون: -0-2-2

 داخل  يها مياهم متر را به س يها باپرسپس  ابتدا سلكتور مولتي متر را در وضعيت اهمتر قرار دهيد

 ومتصل نموده هاي داخل کانكشن را نشان مي دهد(  نحوه قرار گيري سيم( 9) جدول شماره)کانكشن 

 .نماييد يبررس ورا کنترل  عدم آن اياتصال و برقراري 

a   g 

b d f h 

 

 (9شماره ) جدول

 . تست نیز كنترل و بررسی نماییدتوان توسط المپ  یآزمون فوق را منکته : 
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24 

 

 معيار پذيرش: -0-2-3

  و مي بايست سوييچ شيشه بوده  وبيقطعه مع (2مطابق جدول شماره )مشاهده عدم اتصال در صورت

 باالبر را تعويض نماييد .

 
Left Right 

Off 

 

Up Down Up Down 

a 

      

b 

      

d 

      

f 

      

h 

      

g 

      

 

 (2جدول شماره )
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 آزمون هاي شیشه باالبر بعد از دمونتاژ:

 بررسی ظاهریآزمون  -0-3

 تجهيزات آزمون : -0-3-9

 باشد. ينم ازيمورد ن يخاص زاتيتجه -

 روش آزمون : -0-3-2

 از باز کردن کامل شيشه باالبر الزم است موارد زير بررسي گردد: قبل 

  استفاده از سيم تغذيه شيشه باالبر جهت دزدگير و ساير تجهيزات اضافي که بعداً روي خودرو نصب شده اند که

 الزم است اتصاالت اضافي از مسير تغذيه شيشه باالبر حذف گردد.

  شيشه در مسير باال رفتنگير کردن رله قفل مرکزي يا دستگيره به 

  شكل هاي شماره را مطابق  ، دستگيره داخلي و مشمع رودري ، ينهقاب آبراي دمونتاژ شيشه باالبر در ابتداي امر

 ( جدا نموده و موارد ذيل را کنترل و بررسي نماييد :94( و )93)

 
 (93) شكل شماره

 

 (94) شكل شماره

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100 : نوع خودرو

 1009779 کد پروژه  :

 هاي مجاز  در نمایندگی یبرقباالبر  شهیو ش چییسودستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 27/70/9310:  تاريخ تهيه

 صفر : شماره بازنگري

20 

 

 هاي پليمري صفحه حامل شيشه  بخش(Carrier)  (95شماره )هاي شكل مطابق  شكستگي و تركرا از لحاظ 

 کنترل و بررسي نماييد .

        
 

 

 (95شكل شماره )

  کنترل و بررسي نماييد. (90مطابق شكل هاي شماره )کج شدن، شكستگي و يا دفرمگي را از لحاظ ريل شيشه باالبر 

                 

 (90شكل شماره )
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 مطابق شل بودن يا هرز شدن را از لحاظ شه )موقعيت هاي نصب شيشه بر روي صفحه حامل( خارهاي سفيد شي

 کنترل و بررسي نماييد . (90شكل هاي شماره )

        

 (90شكل شماره )

  ( کنترل و بررسي 98مطابق شكل شماره )، هر گونه شكستگي ، ترك خوردگي و يا تغيير شكلرا از لحاظ قرقرها

 نماييد.

 

 (98ل شماره )شك

  جداشدگي سر کابل و رشته رشته شدن کابل کنترل و بررسي نماييد.، هر گونه پارگي کابل را از لحاظ شيشه باالبر 

  هر گونه قطع شدگي سيم کانكتور کنترل و بررسي نماييد.را از لحاظ شيشه باالبر 
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 معيار پذيرش  -0-3-3

  پليمري صفحه حامل شيشه  هاي بخشدر شكستگي و ترك هرگونه مشاهده در صورت(Carrier)  ،

 قطعه معيوب بوده و مي بايست شيشه باالبر را تعويض نماييد .

  قطعه معيوب بوده و ،  ريل شيشه باالبر کج شدن، شكستگي و يا دفرمگي هرگونه مشاهده در صورت 

 مي بايست شيشه باالبر را تعويض نماييد .

  دن خارهاي سفيد شيشه )موقعيت هاي نصب شيشه بر شل بودن يا هرز شهرگونه مشاهده در صورت

 نماييد .تا حد گشتاور مجاز سفت يا در صورت نياز تعويض را خارها ، روي صفحه حامل( 

  قطعه معيوب بوده و هر گونه شكستگي ، ترك خوردگي و يا تغيير شكل قرقرها ، مشاهده در صورت 

 مي بايست شيشه باالبر را تعويض نماييد .

  قطعه معيوب  سر کابل و رشته رشته شدن کابل يکابل ، جداشدگ يپارگمشاهده هر گونه در صورت ،

 بوده و مي بايست شيشه باالبر را تعويض نماييد .

  قطعه معيوب بوده و مي بايست شيشه باالبر را کانكتور  ميس يهر گونه قطع شدگمشاهده در صورت ،

 تعويض نماييد .

 ب و یا شيشه باالبر حتما مطابق با اپریشن زیر مراحل مونتاژ و رگالژ را انجام نمایيد.نکته : بعد از تعویض قطعه معيو
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 باالبر بدون بار شهيعملکرد ش آزمون -0-4

 شهيش چييقطعات مرتبط اعم از سو رياز سا نانيکه پس از حصول اطم رديپذ یانجام م یآزمون زمان نيا

 باالبر عملکرد نداشته باشد . شهيش ره،يو غ یماهوتنوار باالبر ، کالف درب ، 

 : تجهيزات آزمون -0-4-9

 ولت 92 يباتر  -

 باالبر شهيبه ش انيکانكتور جهت اتصال جر -
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 : روش آزمون -0-4-2

 يد .شيشه جدا نموده و آنرا خارج نماي ابتدا شيشه باالبر را از 

  نماييدکانكتور سيم رابط را به موتور شيشه باالبر متصل . 

  باالبر را در محل مناسبي قرار دهيد که امكان حرکت آن مهيا باشد و سپس سيم رابط را به باتري شيشه

 که قرقره حامل شيشه حرکت کند . و جريان را برقرار سازيد بنحوي نمودهمتصل 

 ( قطب جاي سيم را تعويض نموده ) حرکت شيشه باالبر را در جهت   پس از برقراري جريان ،  هاي باتري

 يد.نماي حالت قبل بررسيخالف 

 معيار پذيرش  -0-4-3

 مي بايست  بوده وبيقطعه مع نصورتيا ريدر دو جهت حرکت کند در غ ديباالبر با شهيحالت ش نيدر ا

 شيشه باالبر را تعويض نماييد .

 

 :  مجموعه شيشه باالبرنکاتی درمورد نگهداری و حمل و نقل  -0

  دمان اين قطعه در انبار بگونه اي باشد که دچار آسيب ديدگي نشود .چيباالبر  شهيمجموعه شبا توجه به حساسيت 

  د همچنين تگ مربوطه حتماًسالم  قرار داده و بسته بندي نماييداخل کارتن قطعه را تعويضي قطعه يا مجموعه 

 بر روي قطعه داغي نصب گردد . 

  در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نماييد  . 

 .تگ داغي را به گونه اي روي قطعه نصب نماييد تا به راحتي قابل خواندن باشد 

  حتماً ايراد مربوط به قطعه تعويضي، با ايراد درج شده بر روي تگ داغي همخواني داشته باشد. در صورت عدم

 وجود ايراد در سيستم ايراد صحيح را با خودکار بر روي تگ درج نماييد. 
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