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SAMMANFATTNING
Vårt projektarbete har omfattat en totalrenovering av en 6-cylindrig Jaguar motor från 1968. Denna del har varit det sekundära syftet i vårt projekt. Den primära uppgiften har varit att skriva en
illustrerad manual.
För att finna orsaken till våra problem började vi med att genomföra en rad tester på motorn. Våra
deduktiva och induktiva antaganden om vad som var fel i motorn grundade sig på dessa tester.
Våra logiska slutsatser har dragits ur teoretiska resonemang och rent praktiska undersökningar
av motorns inre delar och funktion. Det metodiska arbetet har begränsats till att på ett så logiskt
och konsekvent sätt som möjligt lösa denna uppgift. Genom att tillämpa denna så uråldriga och
rationellt vetenskapliga felsökningsmetod har vi lyckats totalrenovera en 40 år gammal förbränningsmotor. Härmed har vi bevisat vad alla erfarna tekniker vet, nämligen att kombinationen av
ett metodiskt tillvägagångssätt och sunt förnuft gör det omöjliga möjligt.
De dragna slutsatserna finns kronologiskt beskrivna i vår manual som kommer att vara en stor
tillgång för de personer som inte besitter en hög grad av maskintekniskt kunnande, samt tidigare
erfarenhet av sagda motor. Vår målsättning har varit att på ett så lättförståligt sätt som möjligt
beskriva processen. Hur man på ett metodiskt sätt genomför detta tvingade oss till att reflektera
över, hur en oinvigd person skulle uppfatta informationen. Samt hur vi genom illustrationer och
formuleringar kom fram till den bästa lösningen. Tillika har vi försökt visa metod och ordningsfölje vid felsökning och åtgärd. Kontentan av utfört arbete är att de som följer i våra tekniska fotspår måste besitta viss förkunskap. De rekommenderas av författarna att dokumentera sin egen
demontering med bilder. För att på så sätt underlätta monteringen avsevärt då alla bilder inte kan
medtagas i en manual eller memoreras i tankar. Främst dock tillgång till en hyfsad verktygsarsenal samt dyr mätutrustning för att ha möjlighet att utföra korrekta mätningar. Tid skall avsättas
till inväntande av reservdelar samt åtgärder som oftast kräver extern hjälp.
Slutligen är det viktigt att känna sina egna tekniska och metodiska begränsningar, och inse att
saker och ting kommer att kärva och därmed ta mer tid än planerat!
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SUMMARY
Our project work has comprised a total reconditioning of a 6-cylinder Jaguar engine from 1968.
This operation has been the secondary objective of our project. The primary objective of our
exam work has been to write an illustrated manual.
In order to find out the cause or causes to our problem we started by implementing a series of
tests on the engine. Our deductive and inductive assumptions about what was wrong with the
engine were based on these tests. Our logical conclusions have been drawn from theoretical reasoning and practical examinations of the engine’s internal parts and functions. The methodological work has been restricted to the application of such a logical and consistent approach, in order
to solve the task. By applying this so-ancient and rational scientific troubleshooting method, we
have managed to complete the renovation of a 40-year-old internal combustion engine. Hereby,
we have proved what all experienced technicians know, namely that the combination of a methodical approach and common sense makes the impossible possible.
The conclusions drawn are chronologically described in our manual. We hope that the manual
will be a great asset for individuals who do not possess a high degree of engine relevant technical know-how and previous experience of an engine of this type. Our goal has been to, in the
easiest way possible, describe this process. This forced us to reflect on how an uninitiated person
would perceive this information, and in addition, how we could through the application of descriptive pieces of text find the optimal solution. We also tried to show the method and progression observed in the troubleshooting phase and the action consequently taken. The conclusion
of the project is that those following the manual must have certain fundamental technical skills.
Furthermore, it is recommended by the authors to those trying to perform this kind of project to
document their own dismantling by taking photos. This should be done to considerably facilitate
the reassembly, because not all images have been documented in this manual. In addition, the
photographs will make it easier to remember essential procedures and facts.
One of the most important conclusions we have drawn relates to the fact that one must have access to a respectable tool arsenal and expensive measuring equipment to be able to perform accurate measurements. Extra time should be allocated to the acquisition of spare parts and some
particular measures usually require assistance from specialists, such as machining of parts.
Finally and most importantly, it is essential that one is aware of one’s own technical and methodological limitations, and that this type of thorough renovation will be difficult and probably
more time-consuming than thought when initially planning the work!
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1. Inledning
Vi har valt att ta oss an ett projekt som omfattar en renovering av en 4,2 liters, 6-cylindrig Jaguar
motor från 1968. Enligt jaguarägaren har bilen under flera år ej nått upp till den prestanda som
kan förväntas av den. Ägaren har haft bilen inlämnad för enklare servicearbeten men detta har
ej gett någon positiv effekt på motorns prestanda.
Denna typ av projektarbete ansåg vi vara ett bra alternativ för oss då vi var intresserade av att
genomföra ett praktiskt projekt. Vi ansåg även att detta projekt skulle sätta vår nuvarande kunskap på prov, samtidigt som det skulle ge oss ny praktisk men även teoretisk kunskap. Denna
kunskap skulle vara till stor nytta i vår fortsatta karriär i arbetslivet. Det finns många paralleller
mellan en stor renovering av en bilmotor och de underhåll och servicearbeten man skulle kunna
ställas inför som anställd fartygsingenjör ombord på ett fartyg. Det är stor skillnad, inte minst
storleksmässigt, mellan en bilmotor och de maskiner man har ombord på fartyg men samtidigt
så finns det lika många likheter. Dagens stora dieselmaskiner på 100 000 Hk och en jaguar motor
på 265 Hk har ju i grunden utvecklats från samma motor och deras uppbyggnader påminner
mycket om varandra. Själva tankesättet och planeringen av projektet kan i stora drag tillämpas
på vilken teknisk utrustning som helst.
Den sekundära delen med projektet är att ta reda på vad som orsakat den stora effektförlusten
i motorn och åtgärda detta, den primära delen är att dokumentera arbetet i form av en manual
som senare ska kunna användas av andra personer vid liknande arbeten. Då vi tog oss an projektet hade vi inte en aning om vad felet kunde vara och således ej heller hur omfattande eller
tidskrävande projektet skulle vara. Vi hade båda viss erfarenhet av projekt av detta slag, dels från
den teoretiska delen av vår utbildning dels genom vårt egna intresse av motorer. Den praktiska
kunskapen för att genomföra detta projekt har införskaffats genom liknande arbeten, dock aldrig något så omfattande som det här projektet skulle visa sig bli. En stor del av kunskapen har vi
även fått under vår sjöförlagda praktik samt under vår verkstadskurs.
Den kunskap som vi besatt ansåg vi skulle vara tillräcklig för att kunna genomföra projektet.
Dock var vi medvetna om att vi ej skulle ha resurser för att åtgärda fel på vissa vitala delar i
motorn, så som uppborrning av cylindrar, planing av topplock eller inslipning och uppriktning
av vevaxel och kamaxlar. Dessa typer av jobb kräver stor erfarenhet samt mycket dyr specialutrustning vilket ej fanns att tillgå.
Manualens layout var ett av problemen vi ställdes inför. Vi hade båda varit i kontakt med och
arbetat efter manualer vid olika sorters arbeten och installationer. Manualer kan vara allt från
enbart bilder till enbart lång och sammanhängande text. Manualers utföranden skiljer sig nog
beroende på vem som har skrivit den och till vilken målgrupp manualen riktar sig. En manual
riktad till professionella arbetare inom sitt område är ofta kortare och ej så ingående och består
till största delen av text. Författaren av den här typen av manualer förutsätter att personen har
stor förkunskap och utelämnar därmed detaljer som för lekmän anses svåra. Manualer riktade till
lekmän beskriver ofta hela arbetet från början till slut. Manualen beskriver arbetet i kronologisk
ordning och utelämnar inga detaljer som kan få följden att felaktiga beslut tas. Den kronologiska
texten är ofta sammanlänkad till beskrivande bilder för att ytterligare minimera sannolikheten
att missförstå hur utförandet ska gå till.
Då vi skulle bestämma layouten för vår manual var vi således tvungna att bestämma oss för
vilken målgrupp manualen skulle vara avsedd för. En manual skriven för lekmän hade blivit alldeles för omfattande, då det inte hade varit tillräckligt att ta upp enbart själva tillvägagångssättet.
I en manual för lekmän hade det varit nödvändigt att gå in i detalj på varje moment och dels så
hade man varit tvungen att beskriva alla tänkbara problem som kan uppkomma under ett projekt av detta slag. Vi beslutade oss för att skriva en manual riktad till personer med förkunskap av
mekaniskt arbete av detta slag. Manualen ska således ses som ett komplement till den kunskap
som läsaren redan besitter. Manualen ska således beskriva tillvägagångssättet i kronologisk ordning med hjälp av text och bilder. Manualen kommer att ta upp de viktigaste momenten i arbetet
samt ge råd för att underlätta arbetet.
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Det primära målet med renoveringen av motorn var att undersöka vad det var som orsakade den
stora effektförlusten i motorn och åtgärda detta. Motorn var en 4,2 liters, 6-cylindrig Jaguar motor
från 1968. Den information vi hade fått innan vi satte igång var att bilen hade under ett par år ej
nått hastigheter över 100 km/t och att bilen hade blivit svårare att starta. Bilen hade vid ett tidigare tillfälle varit inne på service för ett mindre omfattande försök att åtgärda felet. Serviceverkstaden hade då gjort inställningar av förgasarna, men detta ledda dock ej till någon förbättring. Det
vi var tvungna att göra var att börja med att analysera vad orsaken till den stora effektförlusten
kunde vara. Orsaken till en effektförlust av denna grad skulle kunna vara dålig bränslepump,
problem med förgasare eller förgasarhaveri, läckande ventiler, cylinderslitage, slitna kolvar och
kolvringar eller dåliga flöden. Det vi var tvungna att göra nu var att systematiskt analysera och
dra slutsatser om de olika tänkbara felen.
Det första tänkbara felet vi analyserade var att kontrollera att vi hade tändning på alla cylindrarna, vilket vi hade. Därefter tog vi oss an bränslesystemet. Om bränslesystemet var funktionellt
och förgasarna fungerade borde motorn leverera önskad effekt, om inget annat var fel. Att det
inte var något fel på bränslesystemet konstaterade vi ganska snabbt då vi hade bränsleflöde fram
till förgasarna och att motorn faktiskt gick. Nästa tänkbara fel var då att det skulle vara något fel
på en eller flera förgasare. Detta var i och för sig ej så troligt då bilen hade varit inlämnad för service av förgasarna, men vi ansåg dock att vi inte kunde utesluta det. Motorn är utrustad med tre
stycken förgasare och respektive förgasare levererar blandning till två stycken cylindrar. Detta
medför följaktligen att ett haveri på en förgasare skulle medföra att två cylindrar blir utan bränsle
och således skulle en tredjedel av effekten gå förlorad. En enkel subjektiv bedömning genomfördes av förgasarna. En korrekt inställd förgasare ska ge ifrån sig ett speciellt ljud. När vi lyssnade
till ljudbilden från de tre förgasarna upplevde vi att ljudbilden var korrekt, samt att det ej skilde
något i ljud mellan förgasarna. Efter den subjektiva bedömningen ansåg vi att förlusten av effekt
måste bero på någonting annat. En orsak, som kan vara grund till stora effektförluster i en motor,
är att förbränningskammaren inte är tät under förbränningen. En otät förbränningskammare
klarar inte av att upprätthålla det tryck som skapas under förbränningen och detta medför att
den värmen som utvecklas ej överförs till mekaniskt arbete. För att kontrollera om cylindrarna
var täta utförde vi en objektiv analys i form av ett kompressionsprov. Analysen gav indikationer
på att två stycken av de sex cylindrarna ej var täta. Då en objektiv analys hade utförts, med hjälp
av instrument, konstaterade vi att effektförlusten berodde på de två otäta cylindrarna. Att en
cylinder är otät kan bero på att ventiltallrikarna ej sluter tätt mot ventilsätena, eller att kolv och
kolvringar är slitna, eller att cylinderfodret är skadat. En subjektiv analys av felet skulle ej vara
tillräckligt tillförlitlig för att precisera vilket felet var. En objektiv analys av varje del skulle vara
nödvändig, vilket resulterade i en nedmontering av hela motorn. Detta arbete skulle oavsett metod bli nödvändigt för att åtgärda felet.
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1.2 Projektets syfte
Projektets beskrivande syfte är att skriva en manual som kan vara till hjälp vid liknande problemlösande renoveringsarbeten. Följande frågeställningar har behandlats: Hur löser vi då detta
på bästa sätt? På vilket sätt ska den skrivas, för att personer med andra referensramar och uppfattningar än författarna ska uppfatta orsak och verkan till en rad olika felkällor och kunna häva
dessa på ett korrekt sätt? Vilka illustrationer skall vara med för att visa det rätta förfarandet bäst?
Kommer våra slutsatser att ge framtida nyttjare den nödvändiga och lättförståliga informationen
vi eftersträvar?
Med dessa frågeställningar klara och en insikt om att arbetet ej kommer att fortskrida så som
man har planerat tillika vår kännedom om att vissa nödvändiga arbeten som uppkommer vid
kraftigt slitage, måste lämnas ut till kvalificerad maskinverkstad på grund av vår avsaknad av
tunga bearbetningsmaskiner. Mer praktiskt relaterade frågor så som, är denna relativt avancerade motor en övermäktig uppgift för oss? Vad kommer det att kosta? Hur utformar vi det lämpligaste angreppssättet? Vissa frågor dyker oundvikligt upp under arbetets gång. Så som hur tar
vi lämpligast bort denna rostiga och slitna del utan att skada den.
Slutligen, den högst frekventerade frågan från mig vid monteringen ”Jonas hur ska den här sitta”?

1.3 Projektets avgränsningar
Projektet omfattar enbart renovering av motorn i den utsträckning att motorn åter blir i brukbart
skick. Kringutrustning, som ej bidrar direkt till motorns prestanda, kommer inte att omfattas av
projektet. Till kringutrustning räknas alltså system som servo, bromsar, växellåda transmission,
chassit och hjulupphängning.
Manualen beskriver de delar som krävdes för att fullfölja renoveringen. Manualen tar alltså inte
upp sådan kringutrustning som inte påverkas av renoveringen. Manualen är utförd på ett sådant
sätt att den enbart kan anses som ett stöd och en bra guide till arbetsgången. Manualen kräver således att personen som använder den har viss erfarenhet av liknande arbeten då den inte tar upp
alla de tänkbara fel som kan uppstå vid en renovering av en 40 år gammal motor. Följaktligen tar
manualen inte upp uppborrning till överdimension av cylindrar, slipning av vev- och kamaxel,
och hur man åtgärdar förstörda gängor vid borttagande av rostiga skruvar. Dessutom beskriver
den inte de smidigaste sätten vid demontering i detalj förklarat.
Montering och inställning av kamaxlar och dess samspel med tändningen var svår att förklara,
då svårigheten av detta arbete påverkas i så stor grad av en persons tidigare erfarenheter och
kunskap om systemen.

1.4		 Projektets skriftliga disposition
Efter att ha läst manualer av olika personer, har vi märkt att det finns ett stort antal olika layouter.
Vi valde att göra en manual så som vi själva vill att en manual ska vara utförd då man tar sig an
ett så pass komplicerat arbete som att återställa en förbränningsmotor. Manualen beskriver utförandet på ett enkelt sätt med förklarande text i kronologisk ordning; detta i samspel med bilder
som demonstrerar det praktiska utförandet. En layout av detta slag är yrkesverksamma personer
vana vid. Dessutom är den enkel att följa steg för steg, vilket resulterar i att riskerna att missa
något moment minimeras.
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2. Projektets metod
Det vetenskapliga tankesätt som har präglat vårt projektarbete grundar sig på ett objektivt införskaffande av nödvändig information baserat på fakta d.v.s. ett positivistiskt förhållningssätt. Eftersom vår målsättning var att återställa motorn i funktionellt skick innebar det att vi måste söka
orsak och verkan genom konkreta och mätbara observationer. Därav följer att det som visat sig
fungera för oss kan betraktas som empirisk fakta. Denna typ av inhämtad fakta kan sedan sägas
vara obunden av tid d.v.s. de som vill utföra samma typ av arbete som oss i framtiden, kan använda samma metod och praktiska förhållningssätt. Denna metodiska grundsten, tillsammans
med att vi såväl som de efterföljande måste förbli objektiva under arbetets gång, har lett oss till
detta metodiska arbetssätt. Förutom detta positivistiskt baserade synsätt skall dessutom hänsyn
tas till det hermeneutiska synsättet vid utformningen av manualen. Anledningen till detta är
helt enkelt att informationen som finns i manualen kan tolkas på olika sätt av olika personer.
Naturligtvis skall i möjligaste mån denna typ av tolkningsbaserade missförstånd minimeras.
Vår största stöttesten vid utformningen och skrivandet av manualen var hur vi kunde sätta oss
in i efterföljandes situation. En tydlig beskrivning av hur vederbörande borde agera vid renoveringen var en viktig målsättning. Vidare insåg vi att de viktiga parametrarna vid motorrenoveringen inte borde kunna tolkas eller bedömas olika av de som önskade upprepa arbetet med att
återställa funktionen av motorn. Därför försökte vi finna de parametrar som inte kunde bedömas
eller vägas på ett objektivt sätt. I möjligaste mån har vi genomgående försökt ta bort denna typ
av mer eller mindre subjektiva parametrar, genom att använda oss av konkreta empiriska fakta
och ett objektivt arbetssätt. På så sätt skilja agnarna från vetet och enbart förmedla repeterbar
tillika nödvändig information.
De slutsatser som vårt metodiska upplägg gav oss i form av en mängd mätbara och repriserbara
fakta kommer förhoppningsvis att hjälpa den som önskar upprepa vår typ av motorrenovering.
Det är viktigt att den metodiska gången följs, eftersom det är mer eller mindre omöjligt att innan
demonteringen härleda maskinella felkällor. Genom att använda en strikt objektiv och explorativ felsökningsmetod kan man hitta de fel som gör att motorn inte fungerar. Då man söker efter
felorsaken på det här systematiska tillvägagångssättet minimerar man risken för att missa eventuella orsaker till haveriet, samtidigt som man får underlag för att utesluta tidigare förutfattade
slutsatser och därmed minimera risken för felaktiga åtgärder.
Sammanfattningsvis kan sägas att ett projektarbete av denna typ behöver en underliggande tankestruktur d.v.s. ett metodiskt förhållningssätt vid felsökning och åtgärdande av de funna felen.
Endast genom att använda sig av en korrekt och metodiskt arbetsgång kan empiriska fakta funna
vid genomgången av motorn tolkas riktigt. När detta sätt att arbeta metodiskt används på ett
”vetenskapligt sätt”, är det mer eller mindre uteslutet att felsökningen och de följande åtgärderna
för att rätta till felen misslyckas. Vårt metodiska arbete bevisar denna tes.
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Figur 1. 4,2 liters jaguarmotor

3. Generell beskrivning av motorns
komponenter och dess funktioner
Jaguars 4,2 liters raka 6-cylindriga motor är längsmonterad till en treväxlad automatlåda typ Borg
Warner. Motorn har en slaglängd på 106 mm och
en borrning på 92 mm. Motorn har dubbla överliggande kamaxlar med drivning av dubbla kedjor.
Cylinderblocket och vevhuset är gjutna i en enhet
utav en järn- och kromlegering. Cylinderfoderna
är utav torr typ och kyls av vatten. Topplocket är
gjutet i en aluminiumlegering och har hemisfäriska förbränningskammare. Ventilsäten och styrningar är av gjutjärn och de är krympta fast i toppen. Vevaxeln är motbalanserad och har sju stycken oljesmorda ramlager. Det mittersta ramlagret
håller även vevaxeln axiellt. En torsionsdämpare
är fäst till vevaxelns främre del.
Generatorn, vattenpumpen, kylfläkten och
servostyrningspumpen drivs genom remdrift av
torsionsdämparen. Oljepumpen, som är placerad
inuti oljetråget, samt tändfördelaren drivs av en
snäckväxel kopplad till vevaxeln. Oljepumpen är
av typ rotorpump och suger olja från bakre delen
av oljetråget genom en nätsil av stål. Tryckoljan
filtreras genom ett externt monterat filterelement.
Oljepumpen levererar större oljemängd än nöd		

vändigt, och överskottet av olja förs tillbaka till
sumpen från filtret genom en fjäderbelastad flödesventil.
Vevstakarna är gjutna av stål och har kanaler för transport av olja till kolvtapparna.
Kolvtappslagrena är cylindriska och gjorda av
brons och fosfor och vevtappslagrena är delade
och gjorda av bly och brons.
Kolvarna är tillverkade av en aluminiumlegering med låg värmeutvidgning. Kolvarna är hemisfäriska och kompressionen avgörs av storleken på den hemisfäriska toppen. Kolvarna finns
att tillgå i tre olika utföranden, som ger kompressionsförhållandena 7:1, 8:1 och 9:1. Kolvarna har
två stycken komressionsringar för att säkerställa
tätningen mellan kolv och cylinderfoder samt en
oljeskrapring.
Motorn matas med bränsle och luft genom tre
stycken SU HD8 2” sidportsförgasare med tillhörande automatchoke. Tändningen sker med
tändspole och tändfördelare som är av typ vakuum/centrifugal och retarderande/avancerande.
Motorn är utrustad med dubbla avgasgrenrör som
servar tre cylindrar vardera.
Motorn är upphängd i två främre motorfästen
av gummi och i bakre ovankant fäst med en stabilisator.
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4. Lyfta ur och demontera motorn
Vissa arbeten går att utföra utan att lyfta ur motorn, detta gäller för följande arbeten: Vevtappslager och
kolvar kan bytas, och dessutom kan sotning och renovering av topplock göras. Dock kräver en omfattande renovering av motorn att den lyfts ur och skiljs från växellådan.
1. Innan arbete påbörjas lossa kabelskorna på batteriet

och lyft sedan bort batteriet. Lossa motorhuven genom
att lossa två bultar (se figur 2) på varje sida om motorhuvsstagen, samt fyra skruvar på varje sida på de
inre motorhuvsgångjärnen. För att underlätta hopmonteringen rita runt gångjärnsplattorna med tuschpenna
för att förvissa sig om att huven hamnar på samma
ställe och går att stänga. Lägg en handduk eller dylikt
på stötfångaren för att stödja motorhuven mot, när den
skruvas loss och lyfts av.

2. Börja med att skruva av locket på expansionskärlet för

att undvika undertryck i kylsystemet vid urtappning.
Samt för värmeväljaren inne i kupén till läge ”heat”.
För att tömma kylvattnet från motorn öppna avtappningskranen på bakre vänster sida av motorblocket.
Kylaren töms genom att vrida armen till avtappningskranen som är belägen på kylarens högra sida.

Figur 2. Motorhuvsgångjärn

3. Ta bort luftfiltret genom att skruva de båda skruvarna

som håller luftfilterfästet ett halvt varv moturs. Lossa
de tre skruvarna som håller samman förgasarlänkaget.
Lossa därefter bränsleslangen till bränslefiltret.

4. Lossa huvudkabelskon (se figur 3), kabeln till start-

termostaten, temperaturgivaren, automatchoken, oljetryckgivaren.

Figur 3. Huvudkabelsko

5. Lossa slangklämmorna till kylar- och värmeslangarna.

Undersök slangarna noga och sök efter sprickor. Finns
det några indikationer på sprickor byt ut slangarna.

6. Lossa tillopps- och frånloppsrör till styrservoväxeln

från styrservopumpen (se figur 4).

7. Lossa de tre kablarna på generatorn. Samt lossa staget

till generatorn för att kunna släppa på drivremmen.
Undersök remmen och byt ut den om den är sliten.

Figur 4. Servomotor

8. Lossa de 8 muttrarna (se figur 5) som håller ihop fläk-

ten med fläktremshjulet.

9. Kylaren sitter fast med två skruvar på översidan och

två på undersidan. Lossa de sex skruvarna som håller
kylarplåten och lyft ur kylaren rakt upp.

10. Lossa jordkabeln som är belägen nere på höger sida av

motorn.

11. Lossa kablarna till startmotorn och de två bultarna

som håller den. Lyft sedan bort startmotorn.
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12. Lossa de 16 muttrarna som håller de bägge grenrören

och de två avgasklämmorna nere vid expansionsrören.

13. Börja med att sätta automatlådan i neutral. Skruva loss

muttern på växelväljaren och för bort reglerstången.
Lossa fästet för reglerstången som sitter med en mutter
i växellådan. Markera drivflänsen ut från växellådan
och första kardanknutsflänsen med ett vars ett körnslag. Skruva loss de fyra bultarna som håller dem samman.

14. Lossa kylrören från automatlådan till oljekylaren.
15. Lossa alla muttrar som håller konverter-huset till mo-

torn. Lossa sprinten som håller kick-downvajern till
gaslänkaget. Skruva loss och ta bort hastighetsmätarvajern. Skruva loss oljepåfyllningsröret från tråget
samt dess fäste. Lossa de fyra bultarna som håller
växellådsfästet till chassit (se figur 6). Lossa muttrarna
som håller undre konverterhuskåpan. Vrid svänghjulet
med hjälp av en skruvmejsel mot kuggkransen för att
möjliggöra åtkomst och lossning av de fyra bultarna
som håller konvertern till svänghjulet.

Figur 6. Bakre motorfäste

16. Genom att släppa på övre bakre motorfäste får man

motor och växellåda att luta nedåt i bakkant, och genom att trycka upp kardanaxeln kan nu växellådan
med hjälp av en domkraft föras bakåt och neråt.

17. Fäst en slinga runt de två lyftöglorna på topplocket,

spänn slingan för att avlasta de tre motorfästena (se figur 7). Lossa de tre bultarna på de två centrerade motorfästena samt den långa genomgående bulten på det
främre motorfästet och lyft sedan ur motorn.

Figur 7. Urlyftning av motorn

4.1			Varning! Att tänka på innan topplocket demonteras!
Topplocket är gjutet av en aluminiumlegering, vilket gör att det är relativt lätt att skada. Därför ska
största försiktighet iakttagas vid arbete med topplocket. Särskild försiktighet gäller för tätningsytan
mot blocket då minsta repa kan förorsaka tryckning av topplockspackningen. Därför får ej vassa eller
hårdare material än det i topplocket användas vid rengöring av topplocket. Vi rekommenderar ScotchBrite och lysfotogen/diesel. Ta bort alla koksavlagringar i förbränningskammaren, insugsportar och
avgasportar.
Innan isärtagning av topp påbörjas är det viktigt att ta hänsyn och känna till följande tre varningar
för att undvika att ventilerna stöter ihop med kolvarna eller att insugsventilerna och avgasventilerna
stöter i varandra och skadas.
1. Vrid inte på vevaxeln, efter att undre kamkedjan har lossats från kugghjulet på vevaxeln, förrän

toppen har tagits bort.

2. När toppen och övre kamkedjan har tagits bort, rotera inte någon av kamaxlarna.
3. Innan montering av toppen, följ instruktionerna för inställning av kamaxlar och vevaxel i förhål-

lande till varandra (se sektion 6.7, sidan 26).
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4.1.1		Demontering av topplock
1. Lossa de 18 muttrarna som håller insugsgrenröret till

toppen och lyft av insugsgrenröret tillsammans med
förgasarna.

2. Lossa tändkablarna och stiften. Märk upp tändkablar

för att underlätta hopmontering.

3. Lossa de två banjoskruvarna på baksidan av motorn

till matarröret för kamaxeloljan. Ta vara på de fyra
kopparbrickorna och de två banjoskruvarna 1 och 2.

4. Lossa styrservopumpen, genom att släppa på spänns-

Figur 8. Vevhusventilationskåpan

taget, lyfta av drivremmen och ta bort dess genomgående bult i högre främre motorfästet.

5. Lossa de 11 kupolmuttrarna och dess kopparbrickor

som håller vardera ventilkåpa och lyft av kåporna.

6. Lossa de fyra muttrarna och låsbrickorna till vev-

husventilationskåpan (se figur 8). Släpp på låsmuttern
som håller den excentriska kedjespännaren. Tryck in
den fjäderbelastade låskolven och rotera justeringsplattan moturs för att släppa på sträckningen av kedjan.

7. Klipp av ståltråden som säkrar låsbultarna mellan

Figur 9. Justerplatta

kamaxeln och justeringsplattan (se figur 9). Rotera vevaxeln tills cylinder Nr 6 (främst på motorn) ligger i ÖD
på arbetstakten, båda ventilerna stängda och skåran på
kamaxeln står i centrum (se figur 10). I detta läge är en
utav låsbultarna på varje kamaxel tillgänglig för att lossas. Rotera vevaxeln 1 varv för att möjliggöra åtkomst
av det andra paret låsbultar, lossa dessa och rotera sedan tillbaka vevaxeln till läget där cylinder 6 är i ÖD.
Lossa nu dessa låsbultar. Beakta varning 1, sidan 7.

8. När kugghjulen är loss från kamaxelflänsen skjut dem

i spåren mot centrum av motorn. Med dreven i detta
läge är det möjligt att lyfta av toppen.

9. I den ordningen figur 11 visar lossa de 20 topplock-

muttrarna med ett kvarts varv i taget tills de är loss.
Numrera muttrarna då det är viktigt att de återmonteras på rätt bult.

Figur 10. Cylinder 6º ÖD

11.
12.

9.
8.

3.
6.

1.

5.

7.

2.

4.

10. 14.

10. I bästa fall ska det nu vara möjligt att lyfta av toppen.

Dock brukar inte detta vara fallet då korrosion brukar
förekomma i spalten mellan pinnbultarna och topplocket. Den bästa metoden är då att ta bort pinnbultarna med hjälp av kontramuttrar. Fodras för mycket våld
bör pinnbultarna bytas. Beakta varning 2, sidan 7.

Figur 11. Topplocksmuttrar

11. Ställ toppen så den vilar på två träblock och var väldigt

försiktig så att inte tätningsytan skadas.
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4.1.2		Isärtagning av topplock
Motorn är utrustad med två stycken överliggande kamaxlar. Dessa är drivna av vevaxeln genom dubbla kedjor. Undre kedjan är kopplad mellan ett kuggdrev på vevaxeln och det dubbla mellankuggdrevet.
Denna kedja hålls sträckt med hjälp av en hydraulisk kedjesträckare som får sin matning från motorns
smörjoljepump. Den undre kedjan har även två stycken vibrationsdämpare. Mellandrevet, som drivs
av den undre kedjan, driver i sin tur den övre kamkedjan. Den övre kamkedjan sträcks av ett drev som
är monterat på en excentrisk axel placerad mellan kamaxeldreven. Kamaxlarna är lagrade på 4 stycken
vitmetallager vardera. Kamaxeln är gjuten med kanaler för olja. Olja från pumpen levereras till kamaxeln via ett utvändigt oljerör placerat på motorns baksida. Oljan går sedermera till kamaxellagerna och
till glidytan mellan ventillyftarna och kamaxelloberna.
1. Så snart toppen är borttagen ska kamaxlarna tas bort

för att undvika rotation och därmed skador på ventilerna.

2. Kontrollera att siffrorna på kamaxels överfall syns så

att de kan återmonteras på samma position (se figur
12). Motsvarande siffra på överfallet ska finnas instansat på topplocket.

3. Lossa, ett kvarts varv i taget, de åtta muttrarna som

håller de fyra överfallen på var kamaxel. Lyft av överfallen och notera att de har styrstift i de nedre fästena.

4. Märk upp lagerbanorna så att de kan återmonteras på

Figur 12. Märkningen på överfallen

samma plats om de inte ska bytas.

5. Lyftarna med ventilspeljusteringsdistans kan nu lyftas

ut med hjälp av sugkoppen på ett ventilslipningsverktyg ( se figur 13). Märk upp lyftarna om de inte ska bytas, så att de återmonteras på samma plats.

6. För att ta ur ventilerna montera ventilbågen (se figur 14).

Spänn ventilbågen så pass mycket att det är möjligt att
lyfta ur ventilknasterna. Därefter släpp på ventilbågen
och lyft ur ventil, två stycken fjädrar, ventilfjädersäte,
ventilbricka och på insugsventiler även oljetätningar.

Figur 13. Lyftarna

Figur 14. Montering ventilbåge
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4.2		Ta bort oljetråg, oljepump och tändfördelare
Tändfördelaren är av typ Lucas 22.D6. Den kontrollerar tändningen med hjälp av en centrifugalmekanism och en vakuumstyrd enhet. Den är också utrustad med mikrometerdrev för att manuellt kompensera för motorslitage och ändring utav bränslets oktantal. När motorns varvtal ökar slungas vikterna på centrifugalmekanismen utåt detta i sin tur gör att brytarspetsplattan roterar mot tändfördelaraxelns riktning och på så sätt tidigareläggger tändningen. Den vakuumstyrda enheten kontrolleras
av undertrycket i insugsgrenröret. När trycket sjunker drastiskt belastas membranet i enheten som i
sin tur spänner en fjäder som roterar brytarspetsplattan och tidigarelägger tändningen. Dock vid belastning eller reducerat vakuum senarelägger enheten tändningen.
1. Lossa och ta bort returröret från oljefiltret samt lossa

oljefiltret.

2. Lossa de 24 bultarna och de två muttrarna som håller

oljetråget och lyft av den.

3. Lossa och ta bort de två fästena till de två oljerören samt

de tre bultarna som håller röret för olja in till motorn
samt de 3 bultarna som håller oljepumpen till främre
ramlagret (se figur 15). Samtliga bultar hålls med vikbara låsbrickor. Lyft nu av oljepumpen och medbringaren.

4. Inspektera skicket på o-ringarna, rengör sumpen och

Figur 15. Oljepump och oljerör

tvätta silen i bensin. Försäkra dig om att all packning
och eventuell massa tas bort från sump och vevhus.

5. Innan borttagning av tändfördelaren märk upp tänd-

fördelarens position i förhållande till motorblocket
samt rotorns position i förhållande till tändfördelaren
(se figur 16).

6. För att ta bort tändfördelaren lossa skruven som sät-

ter spänn på fördelarens låsplatta och lyft sedan bort
fördelaren.

7. Ta bort muttern som hålls av en vikbar låsbricka samt

Figur 16. Tändfördelare

brickan med styrningsstift. Med hjälp av ett mässingsdon och en hammare knacka varsamt på den fyrkantiga änden på axeln (se figur 17) tills drivhjulet är fritt
och fortsätt därefter att knacka axeln uppåt tills den
går fri.

Figur 17. Drivaxel till oljepump
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4.3		Nedplockning av kamkedjedrivning
1. Lossa de två stycken bultarna, som sitter med vikbara

låsbrickor, som håller låsplattan runt den stora centrumbulten (se figur 18). Knacka med ett mässingsdon
mot konen i centrum av remskivan för att underlätta
isärtagning. Dra av remskivan med hjälp av en avdragare. Var noga med att avdragaren sitter centrerad
så att det inte uppstår snedbelastning. Dra av distansbiten, oljekastaren och packboxen.

2.

Lossa den fjäderbelastade automatiska fläktremsspännaren samt bulten för spännarstaget för servopumpen.
Skjut pumpen in mot motorn för att släppa på remmen
(se figur 19).

Figur 18. Vibrationsdämparen

3. Lossa de fyra bultarna som håller remskivan till vat-

tenpumpen och ta bort remskivan.

4. Ta bort de 5 muttrarna och de fyra bultarna som håller

vattenpumpen.

5. Lossa de 9 bultarna som håller transmissionskåpan (se

figur 20) samt de två långa vänstra pinnbultarna, som
höll vattenpumpen.

6. Lossa ändbulten och låsbrickan på den hydrauliska

Figur 19. Fläktremsspännaren

kedjesträckaren. För in en 1/8 insexnyckel i hålet och
vrid den moturs tills glidplattan är fullt indragen. Ta
bort låsbrickan som hålls av två bultar och lossa kedjesträckaren. Glöm ej ta bort brickan, shimsen och den
koniska silen i blocket.

7. Lossa de fyra muttrarna med låsbrickor som håller den

främre fästplattan för kamkedjedrivningen.

8. Lossa de två kedjedämparna som sitter med två bultar

vardera och låses av vikbara låsbrickor (se figur 21).

9. Lyft av den undre kedjan från vevaxeldrevet och mel-

Figur 20. Transmissionkåpan

landrevet.

10. Lossa 4 stycken bultar som håller den bakre fästplattan

till blocket och de 2 övre kedjedämparna.

11. Lyft av den främre fästplattan för åtkomst för två styck-

en bultar som håller bakre fästplattan till blocket.

12. Då bakre fästplattan är lös kan man lyfta ur hela övre

kamkedjedrivningen.

Figur 21. Kamkedjdrev och kedjedämpare
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4.4		Kolvborttagning
Om alla kolvar och vevstakar ska tas bort, är det smart att
lossa två stycken samtidigt eftersom kolvarna befinner sig
i UD parvis. Motorblocket bör placeras liggande innan demontering påbörjas.
1. Muttrarna som håller lageröverfallet på vevtappen är

låsta med saxsprintar (se figur 23). Ta bort och kassera
dessa.

2. Lossa muttrarna och ta bort lageröverfallen. Observera

att överfallen cylindrarna och vevstakarna har motsvarande märkning och ej får skiftas.

Figur 23. Vev- och ramlageröverfall

3. Rengör övre delen av cylindern från avlagringar innan

kolven och vevstaken trycks ut uppåt (se figur 24). Var
försiktig så att inte vevstaken repar cylindern.

4.5 Borttagning av vevaxeln
Lossa de 14 bultarna som håller ramlageröverfallen. Notera
att överfallen är märkta med motsvarande märkning på
undersidan av blocket. Observera att bultarna ska sättas
tillbaka på respektive plats.

Figur 24. Övre delen av cylindrarna

1. Axiallagrena är placerade på var sida om det mittersta

ramlagret (se figur 25).

2. Lossa de två insexskruvarna som håller ihop bakre ax-

eltätningen (se figur 26) och ta bort den undre halvan
av tätningen. Lyft sedan bort vevaxeln. När vevaxeln
är borta kan övre halvan av vevaxeltätningen tas bort
genom att lossa 3 insexskruvar.

3. Lossa de undre lagerbanorna från blocket genom att

trycka på änden utan låsklack.

Figur 25. Vevaxeln

Figur 26. Bakre axeltätning

Figur 22. Vevaxeltapp
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5. Renovering av motorns komponenter
5.1 Överhalning av ventiler, ventilsäten och kamaxel
Insugsventilerna är tillverkade av silikonkromlegerat stål och avgasventilerna är av 21-4-N5 stål (enligt
brittisk standard). Varje ventil stängs av dubbla ventilfjädrar. Dessa hålls på plats av en ventilbricka
och låses av knaster. Mellan lyftaren och ventilbrickan sitter det shims som bestämmer ventilspelet.
Innan översyn och arbete med ventilerna kan påbörjas måste de rengöras ordentligt. Detta görs enklast
med en mässingsborste (se figur 28).
Börja med att kontrollera ventiltallriken efter porer, sotbeläggning. Kontrollera även konditionen på
ventilsätet. Undersök ventilspindeln efter repor och slitagemärken samt om den har blivit stukad. Mät
även spindelns diameter. Diameteravvikelsen får ej överstiga 0,08 mm från ursprungsdiametern 7,87
mm. Ventiler och säten kan slipas in för hand om inte skadorna är för stora. Ventiler och säten som inte
kan slipas in för hand måste lämnas in till en verkstad för brotschning av säte och slipning av ventil.
Sätet brotschas med 45º vinkel och ventilen slipas i 44,5º vinkel. Om alltför mycket material måste slipas bort kan det bli tvunget att byta ut ventilen och sätet.
5.1.1 Inspektion av kamaxel och lager
1. kamaxelns lagertappar mäts med mikrometer eller digitalt skjutmått, repor eller avvikelser får ej
överstiga 0,08 mm från ursprungsdiametern 25,37 mm.
5.1.2 Manuell inslipning av ventiler
För att slipa in ventilerna och sätena behöver du två sorters slippasta, en grov och en fin, och en stång
med sugkopp på.
1. Smörj ett lager grov pasta runt ventiltallrikens kant,

sätt på sugkoppen och för ner ventilen mot sätet.

2. Snurra sedan verktyget mellan handflatorna, lyft upp

ventilen och rotera med jämna mellanrum. Fortsätt att
slipa till du känner att friktionen minskat avsevärt.
Lägg då på ett nytt lager pasta och repetera proceduren
tills ytorna börjar bli jämna.

3. Upprepa momenten i punkt ett och två med fin slip-

pasta tills ytorna är jämna och släta med en metallgrå
yta.

4. För att kontrollera att ventilen och sätet sluter helt tätt

Figur 28. Sotbelagda ventiler

rita med en blyertspenna på ventiltallrikens tätningsyta och för ner den och snurra ¼ varv. Om samtliga
sträck är borta är ventilen tät.

Figur 29. Skador på topplocket

Figur 27. Skador på topplock
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5.2 Byte av ventilsäten
Byte av ventilsätena kräver svetsarbete och bör utföras av en kvalificerad svetsare. Om beslut tas att
byte av ventilsäte ska göras utförs det bäst på följande sätt. En gammal ventil svetsas fast på ventilsätet.
Då topplocket är av aluminium är det viktigt att inte för mycket värme överförs till topplocket under
svetsningen. En rostfri pinne och en TIG-svets är att föredra men det går även att punktsvetsa med
en MIG-svets. När ventilen är fastsvetsad kan ventilsätet knackas ut. Det ny ventilsätet måste mätas
och möjligen bearbetas så att krymppassningen mellan ventilsätet och dess infästning blir 0,08 mm.
Montering av det nya sätet görs bäst genom att antingen värma blocket i en ugn till 150°C eller genom
att kyla ventilsätet med hjälp av kylspray. Oavsett metod så måste ventilsätet tryckas på plats innan
temperatur differensen jämnats ut. Sätt ventilsätet på plats över infästingen. Placera den svetsade ventilen med dess säte i ventilstyrningen. Slå sätet på plats, den svetsade ventilen kommer på så sätt att
styra sätet till rätt position.

5.3 Kontroll av ventilfjädrar
Ventilfjädrarna ska testas för dess förmåga att stänga ventilen. Det här kan utföras antingen genom att
mäta längden under belastning eller genom att jämföra med en ny.
5.3.1 Kontroll av ventilfjäder med en fjäderkompressor
1. Placera fjädern i kompressorn.
2. Belasta yttre fjädern med 21,8 Kg.
3. Längden för en ny yttre fjäder ska då vara 33 mm. Är

avvikelsen mer än 2 mm ska fjädern bytas ut.

4. Belasta den inre fjädern med 13,6 Kg.
5. Längden för en ny inre fjäder ska då vara 31 mm. Är

avvikelsen mer än 2 mm ska fjädern bytas ut.

Figur 30. Ventilsäte

5.3.2 Kontroll av ventilfjäder i skruvstäd
1. För att kunna kontroller skicket på en använd fjäder på

följande sätt måste den jämföras med en ny.

2. Sätt en ny och en gammal fjäder mot varandra i ett

skruvstäd med en metallplatta i mellan.

3. Spänn skruvstädet tills fjädrarna är ihop tryckta ca 20

mm.

4. Jämför fjädrarnas längd. Är den gamla fjädern 5-6%

kortare än den nya ska den bytas. Det samma gäller för
både den yttre och inre fjädern.

Figur 31. Svetsat ventilsäte

Figur 32. Kondition på ventilfjädrar
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5.4 Kontroll av ventilstyrningarna
Kontroll av ventilstyrningarna kan göras genom att använda en tolk eller genom att mäta spelet mellan
ventilspindel och ventilstyrningen.
1. Håll ventilen 10 mm över sätet och vicka på den.
2. Med hjälp av en mätklocka kan på så sätt spelet mellan ventil och styrning tas fram.
3. Maximalt spel från ändläge till ändläge är 0,45 mm.

Det är möjligt att få spelet inom denna gräns genom att montera en ny ventil. Om mätningen utfördes
med en ny ventil eller om spelet kvarstår efter byte av ventil måste styrningen bytas. Om gränsvärdet
inte överskrids allt för mycket kan det vara möjligt att krympa diametern på styrningen genom att
gänga spår i styrningen med hjälp av ett specialverktyg. Detta arbete kan utföras av en kompetent
verkstad.
5.4.1 Byte av ventilstyrningar
1. Den gamla ventilstyrningen tas med fördel bort med

hjälp av en verkstadspress. Eller om ingen annan metod kan tillgås slås den ut.

2. Erfordras en ny ventilstyrning av överdimension mås-

te håldiametern brotschas eller noggrant slipas så att
hålet har en underdimension på 0,01-0,05 mm i förhållande till ytterdiametern på ventilstyrningen.

3. Värm toppen i kokande vatten i ca 30 minuter fäst lås-

ringen på styrningen, smörj med molykote och med
hjälp av ett passande don knacka ner styrningen tills
låsringen möter toppen.

Figur 34. Ventilstyrning

4. Kontrollera att styrningen har hamnat korrekt genom

att kontrollera tätningen mellan ventilsätet och ventilen.

Figur 35. Don och ventilstyrning

Figur 36. Nya tändstiftsgängor
Figur 33. Kontroll av topplocket
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5.5 Kontroll av kolvar, kolvringar och cylinder
1. Kolvringarna tas enklast bort med hjälp av en kolv-

ringstång. Finns inte detta att tillgå kan man använda
sig av tre stycken bladmått (ej för tunna). Stick in två
bladmått under kolvringens ändar. För in det tredje
bladmåttet mellan ring och kolv och för den sedan runt
tills kolvringen går fri (se figur 37). För sedan kolvringen uppåt.

2. För att få bort kolven från vevstaken börja med att lossa

de två låsringarna som sitter på varsin sida om kolvtappen.

Figur 37. Bladmåttsmetoden

3. Värm kolven till 110°C. Lägg den där efter mellan två

träbitar och knacka ut kolvtappen med hjälp av ett 10
mm. mässingsdon.

4. Kontrollera slitaget i cylindern med hjälp av en cylin-

derklocka. Är slitaget över 0,15 mm från ursprunglig
diameter eller att djupa repor förekommer (se figur 38)
erfordras en uppborrning till överdimension.

5. För att tillgodose cylindern med en jämn och bra

smörjning ska cylindern ha fina spår som bildar ett 60°
rutnät längs med cylinderfodrets vägg. Detta uppnås
genom att föra ett honingsverktyg, kopplat till en steglös borrmaskin, tills spåren uppträder. Honingen ska
ske med låg rotationshastighet och med en konstant
rörelse upp och ner.

Figur 38. Cylinderslitaget

6. Är cylinderdiametern inom godkända gränsvärden

kan kolvringarna slitage mätas genom att föra ner kolvringarna i cylindern och mäta spelet mellan ändarna.
För att få kolvringarna att hamna plant trycks dem på
plats med hjälp av kolven.

7. Spelet för kompressionsringarna får då maximalt vara

0,51 mm och minimalt vara 0,38 mm. Spelet för oljeskrapringen får maximalt vara 0,84 mm och minimalt
vara 0,38 mm.

Figur 39. Kolvdiameter

8. Mät diametern på kolvarna med hjälp av en mikrome-

ter (se figur 39). Överstiger slitaget 0,15 mm från ursprungsdiameter eller djupa repor finnes måste kolven
bytas. Observera, om det totala slitaget mellan kolv och
cylinder överstiger 0,15mm åtgärdas detta genom byte
av kolv.

9. Mät spelet mellan kolvringsspår och kolvring med

hjälp utav ett bladmått (se figur 40). Spelet får inte överstiga 0,08 mm. Kan inte denna tolerans återställas med
hjälp utav nya kolvringar erfordras byte av kolv.
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5.6 Inspektion av vevaxel
Den statiskt och dynamiskt balanserade vevaxeln är gjuten i mangan/molybden stål. Den är upphängd
i 7 stycken delade ramlager. På det mittersta lagret sitter även axiallagret, typ vitmetall. En torsionsdämpare är monterad på främre delen av vevaxeln tillsammans med kugghjulen för drivning av oljepumpen, tändfördelaren och kamaxlarna. På bakre delen av vevaxeln sitter svänghjulet. Positionen av
svänghjulet och torsionsdämparen har stor inverkan för motorns gång och vibrationsgrad och det är
därför viktigt att dessa monteras tillbaka på exakt samma ställe, helst ska en balansering av vevaxeln
göras efter en nedmontering. Vevaxeln är gjuten med kanaler för oljesmörjning. Oljepumpen levererar
olja till respektive ramlager. Därifrån går oljan genom kanalerna till vevtapparna och smörjer vevtappslagret. Oljan trycks sedan upp genom vevstaken och smörjer kolvbulten. Oljan droppar sedan ner
i oljetråget. På vevtapp nr 4 och 5 sitter det en plugg för rengöring av kanalerna.
1. Mät ramlagertappen (se figur 42) på flera punkter med

en mikrometer och kontrollera att slitaget inte överstiger 0,08 mm i jämförelse med ursprungsdiametern
69,98 mm.

2. Ramlagerappen kan ha slitits konkavt, konvext eller så

kan det ha uppstått repor eller ett spår i mitten som
uppkommit på grund av att den övre lagerhalvan har
ett oljespår som har en tendens att skapa en förslitningsrygg i mitten på lagertappen. Förslitningarna får
ej överstiga 0,08 mm.

3. Axialspelet på vevaxeln kan mätas med ett bladmått.

Innan mätning påbörjas skruva fast det mittersta ramlageröverfallet, som håller trycklagret. Spelet ska ligga
mellan 0,1 mm och 0,15 mm. Om inte spelet ligger inom
gränsvärdena måste nya axiallager införskaffas. Det är
tillåtet att blanda storlekar för att uppnå rätt mått.

Figur 42. Kontroll av ramlagertappens slitage med hjälp av en mikrometer

4. Lossa de två insexbultarna (se figur 43) till smörjoljeka-

nalen i vevaxeln och gör rent kanalerna. Igensatta kanaler kan vara orsaken till förslitningar i ramlagerna.

5. Vevlagertappen mäts upp på samma sätt som ram-

lagertappen (se figur 44). Slitaget får ej överstiga 0,08
mm i jämförelse med ursprungsdiametern 52,98 mm.
Eventuell ovalitet och repor får ej överstiga 0,08 mm.

Figur 43. Insexbultar på vevaxeln, som efter
demontering ger tillgång till oljekanalen

A.

B.

Figur 44. Kontroll av vevlagertappens slitage med hjälp av en mikrometer

Figur 41. Mäta spelet på vevaxelns ramlagertappar (A)
och vevlagertappar (B)
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5.7 Inspektion av svänghjulet
Svänghjulet och dess kuggkrans till startmotorn är gjutet i stål. Är kuggarna kraftigt slitna krävs det
ett nytt svänghjul. Men om bara några enstaka kuggar är skadade eller slitna, kan dessa byggas upp
genom svetsning och därefter bearbetning genom filning. Måste svänghjulet bearbetas eller tas loss av
någon annan anledning krävs en noggrann balansering vid återmontering (se figur 46).

5.8 Kontroll av oljepumpen
1. Skruva ur de fyra bultarna som håller oljepumpens ne-

dre kåpa till pumphuset. Lyft ur inre och yttre rotorn
och tvätta i lysfotogen. Tvätta pumphuset och undersök alla delar efter repor.

2. Placera inre och yttre rotor i pumphuset.
3. Mät spelet mellan kammarna på den inre och yttre ro-

torn (se figur 47), spelet får ej överstiga 0,15 mm.

4. Mät spelet mellan yttre rotor och pumphuset (se figur

48), spelet får ej överstiga 0,25 mm.

Figur 46. Svänghjulet

5. Mät axialspelet genom att placera en stållinjal tvärs

över pumphuset och rotordelarna. Mät glipan med ett
bladmått, spelet får ej överstiga 0,06 mm.

6. Om spelet på någon punkt överstigs måste pumpen

bytas ut. I annat fall montera ihop pumpen.

Figur 47. Spelet mellan kammarna på den
inre och yttre rotorn

Figur 48. Spelet mellan den yttre rotorn och
pumphuset

Figur 45. Oljepumpen
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6. MONTERING AV MOTORN
Återmontering av motorns delar sker lämpligast i följande ordning. Efter varje steg ska nödvändiga
mått tas och inställningar göras innan åtdragning och låsning genomförs.
1. Vevaxel
2. Vevstakar och kolvar
3. Tändfördelare och oljepump samt oljerör
4. Kamaxeldrivningen
5. Främre täckkåpa
6. Oljetråg
7. Vattenpump och kylfläkt
8. Topplock
9. Montering av topplock till motorblock
10. Inställningar av kamaxelläge och tändning

6.1 Montering av vevaxel
1. Montera ny fibertätning i de båda halvorna av den ba-

kre axeltätningen. Gör detta genom att pressa fibertätningen i spåret på var sida av halvorna (se figur 49).
Fibertätningen får ej kapas till passande längd utan de
ska pressas in tills ändarna på tätningen ligger jämt
med ändarna på lagerhalvorna.

2. Därefter ska fibertätningen smörjas in i grafitfett och

sedan ska halvorna fästas runt lagerytan på vevaxeln.

3. Genom att växelvis spänna insexskruvarna i överfal-

let och rotera den bakre axeltätningen runt vevaxeln
kan fibertätningens diameter anpassas till vevaxeln
(se figur 50). Upprepa proceduren till dess att halvorna
sluter tätt. Ta sedan bort bakre axeltätningen från vevaxeln.

Figur 49. Pressa fibertätning i den bakre axeltätningens halvor

4. Skruva fast den övre halvan av den bakre axeltätningen

till blocket. Den är fäst med tre stycken insexskruvar.

5. Slipa anläggningsytan för lagerbanorna på blocket och

överfallen (se figur 51) med mycket fint slippapper för
att undvika uppbuktning av lagerbanorna. Torka därefter av ytorna noggrant.

Figur 50. Rotera tätningen runt vevaxeln

6. Passa sedan in respektive lager och pressa ned dem tills

de ligger jäms med lagerbockarnas kanter. Kontrollera
att oljehålen är fria. Smörj sedan tryckbrickorna med
olja och sätt dit dem på var sida om den mittersta lagerbocken.

7. Smörj sedan lagerbanorna och ramlagertapparna rik-

ligt med olja. Placera nu vevaxeln mycket försiktigt på
sin plats. Kontrollera så att du inte har rubbat någon av
lagerhalvorna ur sin plats. Har detta skett lyft ur vevaxeln och försök igen.
Figur 51. Slipa ytan i ett ramlageröverfall
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8. Lägg upp alla lageröverfall i rätt ordning och pressa

ner en lagerbana i respektive överfall (se figur 52). Se
till att styrstift och oljehål hamnar på rätt plats.

9. Smörj lagerbanorna och placera det mittersta ramla-

geröverfallet på sin plats.

10. Dra åt de båda bultarna 15 Nm åt gången tills ett mo-

ment av 112 Nm är uppnått.

11. Kontrollera axialspelet på vevaxeln med hjälp av en

vipparmsklocka (se figur 53). Vevaxeln förs till sina
ändlägen axiellt, detta spel ska ligga mellan 0,1 mm
och 0,15 mm.

Figur 52. Pressa ner lagerbanan i överfallet

12. Kontrollera att axeln roterar fritt. Därefter släpp på det

mittersta ramlageröverfallet. Sätt därefter resterande
ramlageröverfall på sin plats.

13. Ramlagrena ska nu dras åt, med 15 Nm åt gången, med

början från mitten och utåt tills 112 Nm har uppnåtts.
Kontrollera än en gång att vevaxeln går att rotera. Det
kan gå tungt men det ska gå att rotera axeln med hjälp
av vevslängarna.

14. På vevaxelns främre del skall först oljekastaren sedan

distansbiten träs på. Därefter ska distansbiten och
packboxens inre del strykas med olja. Placera packboxen framför distansbiten och med ett jämnt och lätt
tryck för på packboxen på distansbitens mittersta del.

Figur 53. Vipparmsklocka

15. Montera ihop den bakre axeltätningen och lås den med

två insexskruvar.

6.2 Montering av vevstakar och kolvar
1. Beakta att varken kolvtappslagrena eller lagerbanorna

för vevtapparna får slipas för hand.

Figur 54. Värma kolv i oljebad

2. För att montera ihop vevstaken och kolven kan det bli

nödvändigt att hetta upp kolven och vevstakens övre
halva för att passa in kolvbulten. Detta görs i ett oljebad tills delarna har uppnått en temperatur av 110ºC
(se figur 54).

3. Ta upp delarna ur badet och sätt fast den ena låsringen

(se figur 55). Smörj därefter kolvbulten med olja och trä
igenom den genom kolven och vevstakens övre halva.
Sätt därefter fast den andra låsringen. Tänk på hur du
vänder kolven, det finns en markering på kolvens övre
del som visar monteringsriktningen. Antingen med
texten Front eller med en pil framåt. Dessa markeringar ska peka mot motorns främre del.
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4. Återmontering av kolvringarna sker enklast med kolv-

ringstång. Finns inte detta att tillgå använd tre bladmått och gör som vid bortagandet av kolvringar. Börja
alltid med oljeskrapringen.

5. Oljeskrapringen består av fyra delar (se figur 56). Börja

med att montera den innersta fjädern/spridarringen.
Sätt därefter dit de två skrapringarna följt av expanderringen. Se till så att ringarna inte har hakat i varandra.

6. Montera kompressionsringarna. Ringen märkt TOP (se

figur 57). Ska sitta överst med TOP mot kolvens överdel. Den andra ringen är trappskuren, förvissa dig om
att skärningen pekar uppåt.

Figur 56. Oljeskrapringens fyra delar

7. Förvissa dig om att ringarna går att rotera fritt. Smörj

sedan ringarna och spåren med olja och vrid ringarna
så att öppningarna hamnar med 120º förskjutning (se
figur 58).

8. Innan monteringen av kolvar vrid vevaxeln så att vev-

tappen, för den kolv som ska monteras, befinner sig i
UD. Smörj därefter cylindern rikligt med olja.

9. Placera därefter kolven i cylindern så att oljeskrapring-

Figur 57. Kompressionsring märkt TOP

en vilar mot cylinderns övre kant.

10. Montera sedan kolvringskompressorn runt kolven och

spänn kolvringskompressorn så pass mycket att ringarna kan äntra cylindern (se figur 59). Tryck sedan ner
kolven med handkraft tills översta ringen är nere.

11. Lägg en lagerbana i vevstakens lagerhus och smörj se-

dan lagerbanan och vevtappen. För sedan vevstaken
nedåt tills lagerbanan ligger an mot vevtappen. Lägg i
en lagerbana i tillhörande överfall, smörj även denna,
och montera överfallet så att motmärkningen överensstämmer. Spänn bultförbandet växelvis med 15 Nm åt
gången till dess att 50 Nm har uppnåtts.

Figur 58. Förskjutning av kolvringar 120º

12. Upprepa följande procedur med resterande kolvar.

Tänk på att vevtappen ska vara i UD vid varje kolvmontering.

13. Montera nya saxsprintar i kronmuttrarna och vik ner

ändarna.

Figur 59. Kolvringskompressorn monterad
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6.3 Montering av tändfördelare och oljepump
samt oljerör
1. Placera cylinder nr 6 i ÖD. Placera oljepumpens driv-

axel i bussningen från ovansidan av motorn (tändfördelarens placering).

2. Tändfördelarens medbringarspår skall vara enligt bild

(se figur 60).

3. Med hjälp av ett mässingsdon knacka nu försiktigt ner

drivaaxeln i sin bussning så pass mycket att tryckbrickan och mässingsdrivkuggen kan monteras på axeln.

Figur 60. Medbringarspår och låsplatta

4. Trä på brickan med styrningsstift och gänga på låsmut-

tern. Låsmuttern skall dras tills drivaxeln har dragits
till sitt ändläge.

5. Axialspelet skall nu vara mellan 0,1-0,15 mm. Understigs

detta spel ska mässingsdrivkuggen bytas ut, detta återställer spelet.

6. Placera medbringaren på drivaxeln, sätt oljepumpen i

medbringaren. Dra åt de två yttre bultarna och kontrollera att pumpen roterar fritt. Finns det något motstånd är axeln eller pumpen snedställd. I så fall måste
detta åtgärdas. Dra därefter åt den sista bulten.

Figur 61. O-ring på tändfördelaren

7. Innan tändfördelaren monteras bör den lilla o-ringen

som ligger i ett spår i axelhöljet tas bort och bytas mot
en ny (se figur 61).

8. Placera sedan tändfördelaren i blocket. Var noga med

att tidigare märkningar hamnar i linje och att medbringaren hamnar i sitt spår. Dra sedan åt skruven som
sätter spänn på tändfördelarens låsplatta.

9. Placera de båda o-ringarna i respektive spår i oljepum-

pen (se figur 62). Sätt därefter oljerören på plats i pumpen.

Figur 62. O-ringar på oljepumpen

10. Skruva fast fästet för oljefiltret med de fem skruvarna.

Fäst balanseringsventilen och konstanttrycksventilenen (se figur 63).

11. Skruva fast rören i sina fästpunkter. För in den andra

änden av tryckröret i blocket med en ny packning. Dra
de tre bultarna.

Figur 63. Backventilen och konstanttrycksventilen
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6.4 Montering av kamaxeldrivning
1. Placera den excentriska axeln i hålet på den främre

fästplattan. Fäst den tandade justeringsbrickan och
låsbrickan samt låsmuttern på den motsatta sidan av
främre fästplattan. För in fjädern och låskolven i avsett
hål samt trä på drevet på den excentriska axeln (se figur 64).

2. Fäst den bakre fästplattan (se figur 65) med tillhörande

mellandrev till blocket med två bultar.

3. Lägg den övre kedjan runt det mindre kugghjulet på

mellandrevet.

Figur 64. Excentrisk axel och justeringsbricka

4. Trä den undre kedjan runt kugghjulet på vevaxeln och

det stora kugghjulet på mellandrevet.

5. Fäst den främre fästplattan till den bakre med hjälp av

fyra stycken bultar med låsbrickor samt fyra stycken
muttrar med låsbrickor. I samma moment ska de övre
vibrationsdämparna fästas mellan de cylindriska distanserna och den främre fästplattan.

6. För in justerplattorna och styrstiften i de övre kugghju-

len och lås dem med låsringarna.

7. För nu in styrstiften i spåren på den främre fästplattan

Figur 65. Bakre fästplattan med drev

och lägg kedjan runt kugghjulen. Lås kugghjulen runt
den främre fästplattan med ett snöre eller dylikt för att
förhindra att kugghjul och kedja skiljs från varandra
vid fortsatt arbete på motorn.

8. Montera den koniska metallsilen i avsett hål. Placera

glidplattan, på den hydrauliska kedjesträckaren, i sitt
innersta läge genom att föra in en 1/8 insexnyckel i hålet för ändbulten och vrid den moturs tills glidplattan
är fullt indragen.

9. Fäst den hydrauliska kedjesträckaren (se figur 66 och

Figur 66. Hydraulisk kedjesträckare

67) samt distansbrickan och shimsen med två bultar
samt den vikbara låsbrickan.

10. Vrid insexnyckeln medurs till dess att glidplattan lig-

ger an mot kedjan. Dra åt ändbulten och säkra med den
vikbara låsbrickan.

11. Fäst och justera den övre vibrationsdämparen så att

avståndet mellan baksidan på glidplattan och kedjesträckarhuset blir 3 mm.

12. Den undre vibrationsdämparen ska nu sättas i lätt kon-

takt med kedjan.

Figur 67. Hydraulisk kedjesträckare

13. Gänga i de två långa vänstra pinnbultarna, som håller

vattenpumpen, i blocket. Sätt därefter transmissionskåpan på plats och gänga i de nio stycken bultarna som
håller kåpan.
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6.5 Montering av oljetråg, vibrationsdämpare
och vattenpump
1. Sätt tillbaka silen på sin plats i oljetråget. Den kork-

packning som ska användas, ska vid det här laget ha
legat i hoprullad några timmar för att underlätta monteringen.

2. Båda sidorna utav packningarna skall strykas med

packningsmassa.

3. Placera oljetråget på motorn och fäst den med de 24

skruvarna och de två muttrarna. Observera att en
skruv är kortare och ska monteras i det högra främre
hörnet.

Figur 68. Kastare, distans och oljetätning

4. Olja in främre delen utav vevaxeln, konen och insidan

utav vibrationsdämaren.

5. Fäst Woodroof-kilen i sitt spår och trä på oljekastaren,

distansbiten och packboxen (se figur 68). För sedan in
vibrationsdämparen så långt det går på axeländen.

6. Placera den stora brickan i centrum utav vibrations-

dämparen. Gänga i centrumbulten och dra åt den till
dess att vibrationsdämparen har äntrat axeländen
helt.

Figur 69. Vattenpump på transmissionskåpa

7. Trä på den tandade låsbrickan över centrumbulten och

skruva sedan i de fyra bultarna med låsbrickor.

8. Skruva dit de tre resterande pinnbultarna i transmis-

sionskåpan.

9. Trä på vattenpumpen och skruva fast de 5 muttrarna

och de fyra bultarna som håller den (se figur 69).

10. Tryck på remskivan till vattenpumpen och dra åt de

fyra muttrarna som håller remskivan.

Figur 70. Oljetätning på ventilfjäderssätet

6.6 Ihopsättning och återmontering av topplock
1. För återmontering av ventilerna tryck på ventilfjäder-

tallrikarna på ventilstyrningen. Observera att på insugsventilerna ska oljetätningar fästas (se figur 70).

2. För in ventilspindeln i styrningen och trä på fjädrarna

samt fjäderbrickan. Observera att den inre och yttre
fjäderns stigning inte ska samverka utan gå korsvis (se
figur 71). Fjädrarnas täthet är jämn, så det spelar ingen
roll vilken ände som är uppåt.

Figur 71. Yttre och inre fjädern korsvis

3. Spänn ner fjädrarna med hjälp av ventilfjäderbågen.

Montera bågen på samma sätt som vid demontering av
fjädrarna.

4. Spänn bågen så pass mycket att det är möjligt att sätta

knasterna på sin plats. Släpp långsamt på bågen och
kontrollera att knasterna ligger på sin plats.
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5. När alla ventilerna är ditsatta, smörj lyftarna med olja

och sätt dit dem på respektive plats. Ventilspelet regleras med shimsen (se figur 72) mellan lyftaren och ventilspindeln. De finns att tillgå i steg om 0,02 mm mellan
2,16-2,80 mm. Märkta från A-Z. Montera lyftarna med
de shimsen som satt i vid demontering, eventuell justering kan komma att behöva göras.

6. Slipa anläggningsytan för lagerbanorna (se figur 73) på

toppen samt överfallen med mycket fint slippapper för
att undvika uppbuktning av lagerbanorna. Torka därefter av ytorna noggrant.

Figur 72. Shims i lyftaren

7. Passa sedan in respektive lager och pressa ned det tills

de ligger jäms med lagerbockarnas kanter. Smörj sedan
lagerna med kamaxelfett och placera kamaxeln försiktigt på plats. Kontrollera att lagerna ligger på plats.

8. Placera därefter lageröverfallen över kamaxeltappar-

na. Observera att lageröverfallen ska sättas tillbaka på
respektive plats med märkningen in mot motorns centrum (se figur 74).

9. Börja med att dra åt de två mittersta överfallen därefter

de två yttre. Överfallen ska dras med 5 Nm åt gången
till dess att ett moment av 20 Nm har uppnåtts.

Figur 73. Slipning av lagerbanans anläggningsyta

10. Mät ventilspelet genom att vrida kamaxeln så att ryg-

gen på kamaxelloben pekar mot lyftaren (se figur 75).
Därefter mät spelet med bladmått. Spelet ska vara 0,10
mm för insugsventilerna och 0,15 mm för avgasventilerna.

11. Om avvikelser förekommer vid mätning av ventilspe-

let måste kamaxeln skruvas bort och shimsen bytas för
att uppnå korrekt spel. Därefter ska punkt 8-10 åter genomföras till dess att spelen är korrekta.
Figur 74. Märkning lageröverfall

Figur 75. Spel mellan lös lyftare och en kam
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6.7 Montering av topplock till motorblock
1. Rotera vevaxeln till dess att cylinder nummer 6 befin-

ner sig i ÖD.

C29035

2. Rotera kamaxlarna medurs och växelvis, för att undvi-

ka att ventilerna slår i varandra. Positionen på kamaxlarna ställs in med hjälp av en Timingplatta (medföljer
i verktygssatsen), när kamaxeln och plattan är i rätt position befinner sig kamaxlarna i rätt läge, d.v.s. både avgasventil och inloppsventil på cylinder 6 är stängda.

3. Montera samtliga pinnbultar i motorblocket och dra åt

med hjälp av kontramutter. Notera att det finns tre olika sorter (se figur 76). I plats nr 8 sitter pinnbult C23610,
i plats nr 7, 9 och 10 sitter pinnbult C23609 och i resterande platser sitter C29035.

C23610
C23609

Figur 76. Tre olika pinnbultar

4. Placera topplockspackningen på plats med markering-

en TOP uppåt.

5. Lyft mycket försiktigt toppen på plats och sätt tillbaka

brickor och lyftöglor på sin respektive plats.

6. På respektive plats skruva på kupolmuttrarna för

hand. Dra sedan kupolmuttrarna i angiven ordning, i
steg om 20 Nm tills dess att ett moment av 80 Nm har
uppnåtts.

Figur 77. Grader före ÖD

6.8 Montering av kamaxeldrivning
1. Försäkra dig än en gång om att cylinder nr 6 står i ÖD

av sin arbetstakt. Detta verifieras genom markeringen
på vibrationsdämparen (se figur 77) och tändfördelarens läge.

2. Lossa låsringarna som håller justerplattorna i de övre

kugghjulen och frilägg justerplattan från kugghjulen.

Figur 78. Justerplatta och låsring

3. Iaktta stor noggrannhet så att hålen i justerplattan

hamnar mitt för hålen i kamaxelflänsen. Skulle svårighet uppstå med att få hålen mitt för varandra rotera
justerplattan 180º.

4. Lås varje justerplatta med en av de två bultarna. Trä

kugghjulet på justerplattan och lås den med låsringen
(se figur 78).

5. Rotera därefter vevaxeln till dess att de andra två hålen

blir synliga. Var noga med att kamaxlarna följer med.

6. Lås justerplattorna med de två resterande bultarna.

Figur 79. Spännplattan

Rotera därefter tillbaka vevaxeln och kamaxlarna till
sitt ursprungsläge. Kontrollera återigen samspelet mellan axlarna.
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7. Skruva därefter spännplatan (se figur 79 föregående

sida) på den excentriska axeln moturs för att sätta
spänn på den övre kamaxelkedjan. Det skall finnas lite
spel på kedjans utsidor d.v.s. kedjan ska inte vara helt
stum.

8. Kontrollera samspelet. Lås därefter spännplatan med

låskolven och muttern samt vik upp låsbrickan mot
muttern.

9. Rotera sedan vevaxeln försiktigt två varv och kontrol-

lera återigen samspelet och kamkedjans sträckning.

Figur 80. Torsionsdämparen visar 8º grader
före ÖD

6.9 Justering av tändningen
1. Vrid vevaxeln så att torsionsdämparen visar 8º före ÖD

(se figur 80).

2. Ställ mikrometerskruven på tändfördelaren så att den

befinner sig i sitt mittersta läge (se figur 81).

3. Lossa skruven som sätter spänn på fördelarens låsplat-

ta.

4. Kontrollera avståndet mellan brytarspetsarna (se figur

82). Avståndet ska vara mellan 0,36 mm och 0,41 mm.
Avståndet ställs med hjälp av en skruvmejsel i punkt 3
därefter låses den fasta brytarplattan med skruv 2.

Figur 81. Mikrometerskruv

5. Slå på tändningen.
6. Koppla en multimeter till var sida om brytarspetsen (se

figur 83). Vrid sedan tändfördelaren moturs till dess att
du får ca 12 volts utslag på multimetern, vilket sker när
du ligger över cylinder nr 6 tändkam, d.v.s när rotorarmen pekar mot tändkabelanslutningen för cylinder
nr 6.

7. Dra åt skruven som sätter spänn på fördelarens lås-

platta.

Figur 82. Inställning av avstånd brytarspets

8. Tändningen är nu grovinställd. Mikrometerskruven

tillåter nu ± 6 graders fininställning av tändningen
med hjälp av stroboskoplampa.

Figur 83. Multimeter på brytaren
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7. INSTALLATION AV MOTORN
1. Fäst en slinga runt de två lyftöglorna på topplocket och

placera motorn i linje med hålen för de två centrerade
motorfästena (se figur 84). Skruva i tre stycken bultar
på varje motorfäste och avlasta motorns bakre del med
hjälp av en pallbock. Ta därefter bort slingan.

2. Justera pallbocken så att motorn lutar nedåt i bakkant.

Placera växellådan med sitt konverterhus på en domkraft. Genom att hissa domkraften, samtidigt som bakre ändan på växellådan hålls ned kan motor och växellåda sättas i linje och därefter sammanföras.

Figur 84. Motorfäste

3. Skruva fast alla bultar som håller konverterhuset till

motorn (se figur 85).

4. Sätt kardanaxeln på plats genom att höja domkraften

till dess att flänsarna ligger i linje med varandra. Sätt
dit de fyra bultarna och muttrarna som håller kardanaxeln (se figur 86).

5. Justera in motorn i rätt höjd så att det bakre motorfästet

kan sättas fast samt det främre högra.

6. Skruva fast pinnbulten som håller växellådsfästet i

växellådan. Skruva därefter fast de fyra skruvarna som
håller fästet i chassit. Spänn därefter fjädern med hjälp
av justermuttern på pinnbulten.

Figur 85. Växellåda på domkraft

7. Sätt dit sprinten som håller kickdownvajern till gaslän-

kaget. Skruva fast hastighetsmätarvajern i växellådan.
Skruva fast fästet som håller oljepåfyllningsröret i motorblocket och sätt fast röret. Vrid svänghjulet med hjälp
av en skruvmejsel mot kuggkransen för att möjliggöra
åtkomst och ditsättning av de fyra bultarna som håller konvertern till svänghjulet. Skruva fast alla muttrar
som håller undre konverterhuskåpan.

Figur 86. Flänsen på kardanaxeln

8. Sätt tillbaka kylrören från automatlådan till oljekyla-

ren (se figur 87).

9. Skruva dit fästet för reglerstången från växelväljaren,

och skruva fast reglerstången i växelväljaren.

10. Skruva fast de 16 muttrarna som håller de bägge gren-

rören och de två avgasklämmorna nere vid expansionsrören.

11. Skruva fast de två bultarna som håller startmotorn.

Sätt sedan dit kablarna.

12. Skruva fast jordkabeln nere på högra sidan av motorn.

Figur 87. Växellådans oljekylare

13. Sätt fast kylaren med de två skruvarna på undersidan

samt de två på översidan. Skruv fast de sex skruvarna
som håller kylarplåten.

14. Skruva fast de 8 muttrarna som håller ihop fläkten med

fläktremshjulet.
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15. Sätt generatorn på plats, men fäst den bara med den

övre genomgående bulten. Lägg dit drivremmen för
generatorn och spänn remmen med den undre bulten
i det halvmånformade fästet. Sätt sedan tillbaka de tre
kablarna på respektive plats (se figur 88).

16. Skruva fast styrservopumpen i det högra motorfästet

samt fäst dess stag. Lägg om drivremmen runt styrservopumpen, vattenpumpen och vevaxeln. Sätt sedan
tillbaka den fjäderbelastade drivremssträckaren och
spänn upp drivremmen.

17. Skruva tillbaka till-och-från rör till styrservoväxeln

Figur 88. Kabelanslutningar till generatorn

från styrservopumpen.

18. Montera kyl och värmeslangar och lås dem med slang-

klämmor.

19. Sätt tillbaka huvudkabelskon, kabeln till starttermo-

staten, temperaturgivaren, automatchoken och oljetryckgivaren.

20. Lyft tillbaka insugsgrenröret med förgasarna (se figur

89) och fäst med de arton muttrarna.

21. Skruva tillbaka luftfiltret (se figur 90) samt de tre skru-

varna som håller samman förgasarlänkaget (se figur
91). Sätt tillbaka bränslefiltret och slangen till bränslefiltret.

Figur 89. Insugsgrenrör med förgasarramp

22. Sätt tillbaka batteriet och sätt fast kabelskorna på bat-

teriets poler. Lyft motorhuven på plats och justera in
enligt markeringarna och skruva fast gångjärnen samt
de två bultarna på var sida om motorhuvsstagen.

Figur 90. Montering av luftfilter

7.1 Påfyllning av vätskor i motorn
1. Motorn ska fyllas med 6,75 liter motorolja
2. Automatväxellådan med 9,0 liter transmissions-

olja

3. Kylsystemet med 14,5 liter kylvätska

Figur 91. Förgasarlänkaget
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8. SLUTSATSER OCH REFLEXIONER EFTER GENOMFÖRT PROJEKT
Då nedmontering av motorn hade gjorts utfördes en objektiv analys av samtliga cylindrar, kolvar,
kolvringar, ventiler och topplock. Undersökningen visade på ett visst läckage på 5 stycken avgasventiler. Detta läckage var ej av sådan grad att det kunde vara orsaken till hela effektförlusten. De
två cylindrarna som hade visat indikation på dålig kompression var mycket riktigt slitna på flera
sätt. En granskning av topplocket visade att områden i direkt anslutning till de båda cylindrarna
var svårt angripna. En teori om orsaken till detta är att en större partikel har sugits in i förbränningskammaren och orsakat skador på topplocket och sedan orsakat kraftiga längsgående repor
i cylinderfodret. Reporna var så pass djupa att det blev tvunget att borra upp samtliga cylindrar
till en överdimension för att få bort reporna och undkomma läckaget. Skadorna i topplocket fick
fyllas igen med svets och sedan fick topplocket och motorblocket planas för att återigen få en bra
tätningsyta innan hopmonteringen kunde påbörjas.
Ett projekt utformat på det här sättet har varit ett bra alternativ för oss. Ett praktiskt projekt som
detta har gett oss nya praktiska kunskaper men också teoretiska. Det som var svårt med planeringen av projektet var hur lång tid det skulle ta. Den tidsplanen vi hade för arbetet blev påverkad
då en tredje part var tvungen att involveras i projektet. Vilket ej var möjligt att förutsäga innan
projektet sattes igång. En annan viktig sak att ta i beaktande innan projekt som detta påbörjas
är att göra en kostnadskalkyl för finansiären. Kostnadskalkylen, anser vi, ska vara gjord efter
värsta tänkbara scenario då oväntade kostnader oundvikligen tillkommer när man renoverar en
gammal motor.
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