
  

  

ايرانخودرو مي رساند ، با توجه به مشاهده ايراد روغن ريزي در بعضي از موتور به اطالع كليه نمايندگي هاي مجاز 

از محل قالپاق سوپاپ معموال با تعويض واشر قالپاق سوپاپ ايراد برطرف مي گردد نكته حائز اهميت  TU5هاي 

ل و واشر اين است كه تناظر يك به يك بين نوع قالپاق سوپاپ و واشر رعايت گردد قالپاق سوپاپ مژده وص

). بيان گرديده است 1393-118اين نكته در اطالعيه فني (مربوطه و قالپاق سوپاپ ايده نگر و واشر مربوطه 

به  TU5همچنين پيرو گزارشات اعالم شده از نمايندگي ها مشاهده گرديده كه تعدادي از خودروها داراي موتور 

ورينگ فيلتر روغن مخصوصا در زمان سرويس ، باعث دليل عدم اعمال گشتاور مناسب و يا دقت در نصب مناسب ا

، ه دليل هم جوار بودن با كاتالسيتنشتي گرديده است ، با توجه به ايمني بودن نشتي روغن و خطر آتش سوزي ب

  .مستلزم توجه ويژه مي باشد 

 TU5خودرو با موتور  نكاتي درباره بررسي نشتي روغن
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 نشتي روغن از قالپاق سوپاپ

عدم نصب مناسب (نشتي روغن 
 )اورينگ فيلتر روغن
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به همين . گشتاور زياد درپوش فيلتر روغن ممكن است باعث  شكستن و يا ترك خوردن آن گردد : نكته 

طبق مستندات راهنماي تعميراتي به شرح   TU5منظورگشتاور پيچ هاي مربوط به سيستم روغن كاري موتور

  :جدول زير اعالم ميگردد 

  عنوان قطعه رديف
 گشتاور

  ) N.m(نيوتن متر 

  8  پيچ هاي در سوپاپ  1

  30  پيچ تخليه روغن  2

  25  پيچ فيلتر روغن  3

  10  پيچ پايه مجموعه روغن  4

  8 مهره هاي كارتل روغنپيچ و   5

  35  سنسور فشار روغن  6

 

در صورت مشاهده نشتي روغن از محل نشتي روغن اطمينان حاصل گردد يعني در هنگام بازرسي از خودرو : نكته 

با ايراد روغن ريزي بررسي كليه نقاط مرتبط با سيستم روغن كاري خودرو شامل موتور ، گيربكس ، سيستم فرمان 

  . هيدروليك و سيستم ترمز الزامي مي باشد
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