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Teknik  

P-A bad mig med tanke på TR6’ans jubileum leta bland mina 
bilder för en liten artikel i TR Magazine. Kom då att tänka på 
att våra bilar, TR6’an inget undantag, har för vana att märka 
revir med små oljepölar, och vad vi kan göra åt saken. En del 
av oss (inte jag) har ju fina garagegolv som vi inte vill smutsa 
ner och Sofiero med flera ställen där vi träffas vill inte ha olja 
på sina gräsmattor.  
 Förutom de två uppenbara källorna, packboxarna för 
vevaxeln, speciellt den bakre som kräver omfattande insats 
att åtgärda, finns det ett par andra ställen som är enklare 

att hitta lösning på. Först det uppenbara, oljetåget. Med 
åren så tröttnar plåten i flänsen och börjar ge med sig med 
påföljd att man drar åt skruvarna hårdare vilket bra förvärrar 
situationen. Som syns på bilden försökte jag knacka tillbaka 
inbuktningarna runt skruvhålen och sen plana med en 
pansarfil (ursprungligen tänkt att användas för att fila plant 

tennspacklingar). Med ny packning och måttligt dragna 
skruvar höll det ett tag innan det började droppa igen.  
Istället för att köpa ett nytt plåttråg föll jag för frestelsen att 
köpa en aluminiumsump, som ju bättre motstår "buckling" 
runt skruvarna. Jag hade inga problem med läckor i den  
men läste om andra som fått dåliga exemplar med gjutporer 
så att de läckte rakt genom godset. Problemet jag fick var ett 
irriterande knack som lät som ett lagerfel tills jag kom på att 
den medföljande tunna rostfria stänkplåten hade böjt sig lite 
vid montaget och att en släng på vevaxeln nuddade den varje 
varv. Jag återmonterade inte stänkplåten. 
 När jag ändå hade tråget bortmonterat fixade jag 
ett annat potentiellt ställe för läckage, nämligen det 
s.k. tätningsblocket som tätar mellan tråg, block och 
kamkjedjekåpan fram under vevaxeln. Jag hade sett något 
som Mike Brewer i Wheler Dealers skulle kallat ”a man in 

a shed” alltså gubbar som hittat lösningen på ett specifikt 
problem och säljer prylar, ersättningar eller renoverade, 
mer eller mindre på hobbybasis. Han heter Marc och säljer 
på www.classic-technologies.com ersättningen för orignal 
tätningsblock som är gjutet i en lättmetallegering och är lätt 
att förstöra gängorna i. Hans block är gjort i solitt stål. På 
hans webbsida kan man läsa mer i detalj om hur och varför 
hans lösning är bra. Jag hade i alla fall inga problem med 
läckage där efter att ha monterat blocket. Kan ju nämna att 
jag i samma veva bytte packboxen i kamkedjekåpan. 

Oljeläckage

Oljetråg i plåt med utmattad plåt runt skruvhålen.
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Aluminiumsump med rostfri stänkplåt.

Jämförelse original och nytt tätningsblock.

Nytt tätningsblock från Classic Technologies.

Aluminiumsumpen monterad.

Classic Technologies
http://www.classic-technologies.com/sealing-block.php
 
Även TRGB i England säljer tätningsblock 
https://parts.trgb.co.uk/search?type=product&q=sealing+block


