
Upptäckt vid felsökning på oljud från motorrummet på min R-R Corniche DRX14667

Vinande ljud till och från motorrummet lokaliserades att komma från styrningens servo system. Enligt manualen så är inte servot 

helt tyst men i mitt fall lät det som en turbo, ett vinande ljud oberoende av styrutslag. Det troligaste enligt manualen är luft i 

systemet, till saken hör att jag sett lite fukt vid servosystemets kylelement som sitter placerat alldeles bakom kylaren men där har jag 

dragit klämmorna ordentligt och nya slangar monterades när jag fixade larmet till ”The Flying Lady”. 

Det kunde också vara packboxen som är monterad på remskivan till servopumpen enligt manualen ett troligt ställe där luft kan 

komma in i systemet. Under min felsökning hittade jag ett veck på returslangen till pumpen, demonterade slangen för inspektion se 

bilden hur skadad slangen var, föreståligt efter drygt 40år, skadan syntes förts när slangen var demonterad sprickan satt nämligen på 

innerböjen.

Ny slang inköptes från England 400kr ville inte göra en egen lösning eftersom slangen har en skarp böj och sitter väldigt nära 

grenröret ville inte riskera brand med egen lösning.

När nya slangen skulle monteras gick den inte montera, innermåttet var för litet och slangen ville inte vidga sig den hade ett antal 

lager med armering helt omöjligt få den vidgad, försökte vidga slangen med dorn men helt omöjligt få på slangen, var det 400kr åt 

skogen och en annan lösning det enda. 

Slangen är tjockväggig så här provades flera metoder att vidga med resultat att armeringen bara fransade upp sig, till slut kom jag på 

lösningen, jag hade en slipmaskin som gör minst 15000rpm, till verket köpte en satts slipstift på Biltema slipade ner ett av stiften till 

röranslutningarnas dimension, stiftet slipades mot sidan på en vanlig slipskiva. 

Det här var min sista chans att lyckas använda ”original” slangen. Tro det eller ej! det gick alldeles utmärkt slipa till rätt dimension, 

ingen tendens till fransning faktum att värmen smälte ihop ytan så den blev helt slät ingen armering stack fram.

Nu återstod montering som gick utmärkt, täthetskontroll och testkörning och det vinande ljudet var borta, om det nu varar och inte 

var tillfälligt återstår att se, i alla fall så var en skadad slang och en möjlig källa till brand borta.     
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Slangens position, ansluten på pumpens tank och packboxens placering på remskivan

Pack boxens 
placering på 
remskivan
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Trasiga slangen med spricka, se pilen på sprickans placering
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Nya slangen på högra bilden, gamla slangklämmor ersattes med nya vid 
montering för säkrare åtdragning
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Slipning av slang
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Nya slangen monterad Rune Sahlberg

Jag hoppas att du kan dela min erfarenhet.
Hälsningar Rune Sahlberg 
rune.sahlberb@telia.com

mailto:rune.sahlberb@telia.com

