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Mina M5-tappar var lite korta så jag gjorde 
mig ett litet mothåll av en skruv, modell större, 
som jag borrade ett centrumhål i för att verkli-
gen få tryck på gängtappen. Den kändes lite lurt 
att gänga i gjutgodset men det funkade.

Sen torrmonterade jag de båda halvorna. Det 
var tur det för jag hade varit lite för försiktig 
med borrdjupet så jag fick korta ner skruvarna 
en millimeter ungefär. Sen var det dags för 
packningen. 

Först på med gummipackningen och sedan 
fjädern utan att sära på den. Den gick att kränga 
över vevaxelflänsen. 

Man lär sig mycket när man gör nya be-
kantskaper. Under min korta tid i den fan-
tastiskt trevliga Healeyklubben har jag fått 
lära mig att en Healey läcker inte olja utan 
den lämnar sitt visitkort på backen varhelst 
den stått. 

Det värsta exemplet fick jag höra av Sigge här 
i stan som rest med en Healey vän som inte rik-
tigt fått stopp på läckaget vid vevaxelutgången 
emot kopplingshuset. De skulle åka på långresa 
till en ö västerut så goda råd var dyra. Den rå-
dige herren gjorde sig ett tråg som han hängde 
upp under kopplingshuset så att den läckande 
oljan fångades upp. Det fungerade men han fick 
stanna och hälla tillbaka oljan i motorn med allt 
tätare intervaller. Låter lite bökigt …

Jag är nu där i min renovering av min BN4:a 
att jag börjat med drivpaketet. Det var inte spe-
ciellt oljigt från vevaxeltätningen när jag delade 
på motor och kopplingshus men på inrådan av 
många – bland annat Mats i Eksjö – så köpte 
jag en konverteringssats med en modern tätning 
mot vevaxeln. 

Vad jag har sett så finns det en variant med 
kvadratisk ytterkant och en helt cirkulär. Jag 
valde den runda varianten. 

På inrådan från Mats så svarvade jag sedan 
upp ett litet spår på ytan mot motorblocket så att 
den flytande silikontätningen, Loctite SI 5980, 
skulle forma en O-ring när allt var på plats.

Sen var det bara att börja borra i motorblock-
et. Jag låste vevaxeln i vågrätt läge med en lång 
skruv, en plåtbit och en trälist. Det är ju viktigt 
att vevaxeln inte rör på sig när man håller på 
att borra. Glöm inte att räta upp hela blocket 
vågrätt först.

Var noga med att inte borra för djupt. I in-
struktionen som följde med mitt kit stod det 10 
till 12 mm så jag höll mig till 10. Borrade upp 
de tre första innan jag började gänga. 

Sedan det stora pillet att få in fjädern i gum-
miringen. Det gick efter ett par långa minuter 
och många försök. 

På med silikonet på ena halvan och skruva i 
den lite löst sedan den andra halvan. Tänk på att 
ha lite silikon på de ytor på halvorna som möts. 
Sedan de två långa skruvarna som håller ihop 
ringen och sist dra de fyra slutgiltigt. 

Det var gott att se hur bra det passade och sili-
konet som trängde fram.

Sista delen var att öppna upp centrumet i den 
tjocka mellanplåten (”back plate”) för den nya 
packningen. Gott att ha en rejäl fräs men det går 
nog att göra på andra sätt också.

Prydligt blev det, så nu får tiden utvisa om 
min Healey kommer att lämna några visitkort. 
Förhoppningsvis blir det bara jag som lämnar 
dem – i pappersform.
Kör så det ryker!

                                

Låst vevaxel/medbringare inför borrning.

Gängning med hemgjort hjälpmedel.


