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Lagerbyte i min ”diffklump”

Våren 2018 noterades en onjutbar sång från bakaxeln. Sedan 
tidigare var det mesta bytt där, såsom  knutar, damasker, gum-
miupphängning, stötdämpare och väl insmorda (och ”sidbytta”) 
drivaxlar. Återstod alltså själva diffen. 

Jag har under en tid noterat ett visst läckage i två av tre pack-
boxar i diff-huset  och därför haft den under uppsikt. Nu var 
alltså tiden mogen att byta både lager och packboxar. Inget 
jobb man vill göra under sommaren, så med påfyllning och nog-
grann (regelbunden) kontroll kunde sången nedbringas till ett 
minimum. Planen var att på detta sätt kunna köra till (och från) 
Nora – TRräffen.

Ödet ville annorlunda. Dagen innan avfärd fick jag en stock i hu-
vudet som föranledde vissa egna reparationer (Titanskruvar och 
dito plattor gjorde susen). Efter lite konvalesens kunde arbetena 
med bilen återupptas. Efter lite förberedande friläggande, kunde 
diff-klumpen demonteras hemma i garaget. Arbetet skedde 
med assistans av en gammal kamrat, Greger Persson. Han 
har visserligen en Volvo P 1800, men den är dock tillverkad i 
England.

De inre drivaxlarna var enkla att få loss från själva diff-huset. 
Men att få isär dessa för att komma åt lager och packboxar 
krävde både list (internet och diverse handböcker) och styrka 
(hydraulpress och svets). Efter isärtagningen insåg jag att jag 
inte bara behövde beställa nya lager och packboxar utan även 
packboxhållaren (Oil Seal Housing). De hade inte överlevt 
hydraulpressens behandling. De hade säkert kunnat riktas och 
återanvändas men det kändes skönt att beställa även dessa. 
Allt som allt blev det en pengamässigt ganska  begränsad affär 
(ca 700 kr). 

Kronmuttern som låser kardanens medbringare lossades varvid 
antalet varv noga noterades. Planen var att på detta sätt inte 
påverka innanmäten i diffen vid återmontering.  Pinjongdrevets 
packbox krävde viss övertalning att få ut.

Jag har både läst och numera även själv kunnat konstatera att 
den yttre delen av axeln har större diameter  än den där lagret 
ska sitta. Innan återmontering av lager och packboxar på de 
båda drivaxlarna rengjordes, slipades och polerades dessa  
med smärgelduk. På internet har jag sett exempel på att man 
satt axeln i en svarv, vilket jag dock saknar. Då det är ett krymp-
förband kändes det trots förberedande bearbetning lite nervöst 
att med nya grejer börja monteringen. Axlarna låg i frysen under 
natten och lagret värmdes rejält i en ”specialbyggd” värmare 
(värmepistol och majsburk). Förberedd med både anpassad 
rörstump och slägga gick första axeln utan problem. Lagret mer 
eller mindre trillade på plats. Den andra krävde mer övertalning 
och flera försök. Då allt svalnat kändes resultatet mycket bra. 
Samtliga tre packboxar  var mycket enkla att försiktigt trycka/ 
knacka på plats. Återmontering av de inre drivaxlarna på diffhu-
set var en barnlek. Jag använde lite packningsklister (”Aviation 
form a gasket”) mellan packboxhållarna och diffhuset.  Pinjong-
drevets medbringarmutter fick ”tillbaka” sina monteringsvarv 
och axeln snurrade till synes lika bra som innan operationen. 
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Frilagt snitt.

Axel med yttre kantförtjockning.Drivaxel med rostspår.

Greger värmer på 
lagret.

Gamla delar.
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Teknik  
Mycket fett och olja användes vid monteringen, för 
att slippa torrgång vid uppstartningen.

Att lyfta hela diffklumpen på plats krävde både as-
sistans (av samma hjälpsamma kamrat som tidigare) 
samt en ”specialbyggd” vagga som kunde placeras 
på garagedomkraften. Man blir imponerad men 
också lite undrande över hur konstruktörerna tänkte 
när de designade bilen. Klämpassning brukar väl an-
ses vara en fransk specialitet? Det var mycket trångt 
och inte bara att lyfta grejerna rakt upp. Ensam (jag 
läste någonstans om bänkpress, som lämplig trä-
ning innan återmontage) hade jag inte lyckats med 
återmonteringen.

I samband med arbetena användes även en kudde, 
som både utgjorde skönt stöd för mitt huvud men 
även möjliggjorde rofylld panering av kommande 
arbeten. Installationen av ett nytt avgassystem 
genomfördes också, men det är en annan historia.

Har bara haft bilen ute på gatan och vänt men ser 
redan fram emot vårens och sommarens (irr-) färder.

Återmonterat.

Klart för återmontage. Montagevagga.

Nya delar.

Pingjongdrevets  
packbox.

Rengöring, smärgling 
och porlering.


