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Praktiskt   gör det själv 

nr 13, DECEMBEr 2012

Projektet i korthet
svårighetsgrad
Lätt.

tid
1 timme.

kostnad
Cirka 200 kronor.

verktyg
Skruvmejsel eller insexmejsel 
för slangklämma, skiftnyckel el-

ler fasta nycklar.

Material
Zinkanod, gavelpackning och glykol.

Serva 
kylningen
 Byte av packning och anod

Har du glykolspill under motorn kan det vara 
dags att se över kylsystemet. Vi visar hur du gör 
en enkel service inklusive gavelpackningsbyte i 
din Martec färskvattenkylning. 
TexT oCH foTo Johannes nordeMar

 h ar du en inombordare med Martec 
färskvattenkylning som läcker gly-
kol? Lugn, du behöver antagligen 

inte byta hela värmeväxlaren. Det räcker 
troligen med att byta gavelpackning för en 
50-lapp. Och när man ändå gör service så är 
det lika bra att byta anod och glykol också. 
PB visar hur det går till.

Vi hade droppar av glykol under motorn och 
ville därför byta packning i färskvattenkylning-
ens värmeväxlare. Lossa slangklämmorna till 
värmeväxlaren. Märk upp med tejp eller använd 
korttidsminnet för att hålla reda på var slang-
arna ska sitta. 

1

Kontrollera att bulten inte har skador och att 
gängorna ser fina ut.

4

Var beredd med en liten hink för att fånga upp 
spillet när du drar loss slangarna. Skruva av 
locket till expansionskärlet så rinner glykol-
blandningen ut lättare.

2

Ta loss gavelpackningen.

5

Lossa bulten som håller gaveln till värmeväx-
laren.

3

Här ser man skillnaden mellan den nya och den 
gamla packningen. Glykolen har fått den gamla 
packningen att svälla och till slut har den börjat 
läcka. 

6
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Gör rent området där packningen suttit.

7

Ta loss zinkanoden och kontrollera skicket. Ano-
den är mycket viktig för att skydda andra delar i 
kylsystemet och i motorn. Är mer än 50 procent 
av zinken borta ska den bytas. 

10

Montera sedan den nya gavelpackningen 
tillsammans med gaveln. Är skruven eller gaveln 
skadad finns det nya reservdelar att köpa via 
Martec.

8

Skruva fast den nya zinkanoden. Fyll sedan på 
med ny glykolblandning i expansionskärlet. 
Hälften glykol och hälften vatten rekommende-
ras. Vill man vara noga använder man avjoni-
serat vatten, men i vårt fall anser vi att vanligt 
kranvatten duger. Kontrollera att det finns 
glykolblandning i slangen till cirkulationspum-
pen. Om inte, lossa inloppet till pumpen och fyll 
slangen med glykolblandning.

11

Kontrollera sedan alla slangar. Börja från ex-
pansionskärlet och sök dig runt hela systemet. 
Böj på dem och leta efter sprickbildning. Hittar 
du skadade slangar som denna är det dags att 
byta. 

9

Kontrollera även att cirkulationspumpen fun-
gerar. Den ska surra redan när tändningen slås 
till eftersom den är elektrisk. Men var noga med 
att det är glykol i systemet, eftersom pumpen 
inte får gå torr. Den magnetdrivna centrifugal-
pumpen är dyr, men ska å andra sidan hålla 
2 000 timmar.
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