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Johdanto 
 

Tämän dokumentin tarkoitus on antaa jonkintasoinen perustietous minin moottorista 
ilman että tarvitsee lukea paksuja opuksia. Opas sisältää käytännön vinkkejä mitä voi 
tehdä itse ja mitä pitää ottaa huomioon radalla ja pajassa. Tämä ei ole askel 
askeleelta pura ja kokoa ohje. Jokaisella moottorin rakentajalla on omat 
periaatteensa ja käsitys oikeasta tavasta tehdä asioita. Oikeita tapoja on useita ja 
jokainen tekee kuten haluaa. Tätä ei ole pakko lukea. Opuksen tarkoitus on herättää 
huomioita asioihin jotka on tehtävä, pääasia että poistetaan tyhmyydet joiden 
seurauksena on keskeytyksiä ja moottoririkkoja. Suuren määrän voi mitata itse 
yksinkertaisilla menetelmillä. Koneistamot tekevät tietysti ammattimaisesti kaiken, 
mutta kustannukset ovat myös sen mukaiset. 
Jos tästä puuttuu mielestäsi jotain oleellista, sinulla on idea jonka haluat jakaa, löydät 
virheen tai muuta hauskaa, niin laita viestiä tai kysy niin lisätään. Tässä ei ole 
läheskään kerrottu kaikki asiat.  
Tämä kirjoitus herättää varmasti keskustelua “moottorigurujen” keskuudessa, mutta 
kuten aikaisemmin mainitsin, niin jokainen taaplaa tavallaan. 
Kilpamoottorin kasaamiseen uusista osista menee noin viikon illat ja viikonloppu. 
Valmiin moottorin purkaa ja huoltaa parissa illassa. Ero tulee uusien osien 
mittaamisesta ja valmistelusta. Varsinkin jos tarvitsee viedä osia koneistamoon aikaa 
palaa. Valtaosa suomen koneistamoista on kiinni juhannuksesta heinäkuun loppuun, 
joten kannattaa aloittaa ajoissa. 

Vastuuvapaus 
Nyky-yhteiskunnan mallin mukaisesti ilmoitan täten että jokainen käyttää kyseisen 
tekstin ohjeita ja neuvoja omalla vastuulla ja soveltaa niitä oman ymmärryksensä 
mukaan. Naureskellaan yhdessä varikolla kun vehkeet leviää. 
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Muutoshistoria/lisäykset 
14.9.17 Öljykanavista juttua 
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10.8.17 Jälkikiristys. Jäähdyttimet. 
10.8.17 Männäntapin max.  kuluma korjattu 

Perusperiaatteet 
Moottoria rakennettaessa on muutama perussääntö joita pitää noudattaa joka 
työvaiheen kohdalla. Aloita ajoissa ja varaa aikaa, hosuen ei tule hyvää. 

Kehityshistoria 
MiniTonni luokan moottoria on kehitetty nykyiseen tilaan vuodesta 1978 ja ennen tätä 
minin moottoria on kehitetty tehdas tiimien toimesta 60 luvulta alkaen, joten on 
erittäin epätodennäköistä että keksisi jotain mullistavaa kyseiseen moottoriin.  
Minin 1000 ccm moottorista saa korkeintaan noin 100 hevosvoimaa. Minin kansi, 
sylinterin halkaisija jne asettavat omat haasteensa korkeamman tehon 
saavuttamiseksi. 
Moottorin vääntö on tärkeämpi kuin huipputeho, varsinkin jos tuo huipputeho tulee 
alueella jota ei koskaan käytetä, esim 8500rpm. Hevosvoimat on kierrosluvun kerroin, 
joka tarkoittaa että nostamalla kierroksia teholukema on suurempi. Tämän takia 
teholukeman rinnalla pitäisi aina olla kierrosluku jolla teho on saavutettu. PSP racing 
on englannissa tehnyt yli 500 minin tonnisen lohkoista kilpamoottoreita, ja heidän 
ennätys on 99.1hp jolla on ajettu Bonnevillen aavikon ennätys, joten on hyvin 
epätodennäköistä että suomessa olisi saatu oikeita tehoja enempi. Moottori on 0.40 
ylikoolla ja 970:n kampiakselilla. Luokkamme sallii 1049 ccm, joten lähelle 100 voi 
päästä. Pelkällä moottorilla ei kuitenkaan voita, myös ajotaidon, rungon säädöt ja 
renkaiden pitää olla hyvät. Dynottamalla moottorin varmistat että se toimii, jolloin 
radalla voi keskittyä muihin asioihin. Moottoria rakennettaessa on huomioitava että 
sen pitää kestää koko viikonloppu. Kilpailun lopputulos määrää onko paketti 
onnistunut vai ei. 

Moottorin perusasetukset 
998 lohko porattu max 0.60 ylikokoon (66.61) tilavuus 1049 ccm 
Kampiakseli 76.2 mm isku (3”), vain BLMC valmiste sallittu. 
Kiertokanget vain vakiot sallittu, pituus 146.05mm (5.75”) 
1300 kansi, 12G940 tai uudempi mpi/spi,1000 kansi, vain alkuperäiset BLMC 
tuotantolinjan valmisteet sallittu. 
Imu 33-37mm, pako 29.4-32mm (yleisin minin 35.7 ja 31mm tai Nissan Micra 35mm 
ja 30.5mm). Venttiilien paikkaa tai asentoa ei saa muuttaa. 
Vivusto 1.3. 
Puristussuhde 11.3-12.5 (kannentiivisteen speksi sanoo  max 12.5) 
Nokka 649 ja sen variaatioita, asteet imu noin 300@0,3mm, pako 310@0,3mm. 
Ennakon asetus imu noin 3.15mm @YKK tai asteina 97.5-100 
Perävälitys 15/62 (4.13) 
Kytkin levy harmaa tai oranssi. 
Imusarja suoristettu 14-17cm pituus, sisähalk. noin 32mm 
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Pakosarja LCB (Y-liitos keskellä takana) tai 3-1 malli, sisähalkaisija noin 32-35mm 
Pakoputki 42-45 mm.1 kpl vakiovaimennin riittää. 

Puhtaus 
Kaikki osat pitää puhdistaa ja pestä hyvin, pultit, mutterit kanavat jne. Lohko ja 
laatikko myös ulkopuolelta. Likaa ja hiekkaa ajautuu pesemättömistä osista moottorin 
sisään vääriin paikkoihin niitä käsitellessä. Puhdista myös pulttien reiät paineilmalla 
ja vanhat tiiviste jäämät pois joka paikasta. Ilmanpaine, pölynimuri on oivia 
apuvälineitä. 

Tiiviys 
Tiivistepinnat puhtaiksi ja tasaisiksi, hylomar tai tiivistemassaa sopivassa määrässä 
oikeisiin paikkoihin. Koppurat stefat kannattaa vaihtaa. Venttiilit, männänrenkaat 
oikein tehty, mitattuna ja asennettuna. Näissä ei kannata säästää aika. 

Välykset 
Välykset pitää mitata joka paikasta. Välipyörä, perä, kampi jne. Liian suuret välykset 
aiheuttavat erilaisia ongelmia tärinän ja kitkan muodossa. Liian suuret välykset 
kuluttavat osia nopeasti ja liian pienet rikkovat jotain heti. Riippumatta kumpaan 
suuntaan välykset on pielessä lopputuloksena on tehon häviämistä. 

Kitka 
Kitka syö tehoa enemmän kuin mikään muu. Osien pitää liikkua herkästi eikä 
ylimääräistä tahmeutta saisi esiintyä missään.  

Värinät 
Kaikki pyörivät ja liikkuvat osat pitää olla tasapainossa ja oikeissa mitoissaan. Värinät 
syövät tehoa ja rikkovat osia. 

Ennakoiva huolto 
Osat kuluvat ja heikkenevät ajan myötä. Kun joku osa ei ole mitoissaan se pitää 
vaihtaa. Osat jotka ovat puristuksissa, kiristyksissä tai väännölle alttiita väsyvät ja ne 
kannattaa vaihtaa määrävälein. Esim. Kiertokanget, männät ja renkaat, venttiilit, 
jouset, laakerit, kampiakseli, jousilautanen jne.  

Kirjanpito 
Pidä kirjaa osien vaihdosta ja mitoista. Merkitse ylös kaikki mitat ja suuret kuten 
välykset, laakereiden osien ylikoko, sylinterimitat, nokka-akseli, jousipaineet, kulumat 
jne. Et kuitenkaan muista niitä viikon päästä. Kännykän kameralla on hyvä ikuistaa 
asennetut osat. 
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Huollettavuus ja vikaantuminen 
Kisapaikalla sattuu ja tapahtuu. Kun erilaisia ratkaisuja miettii, kannattaa pitää 
mielessä kuinka helposti ja nopeasti huolto on tehtävissä. Jokainen minuutti on pois 
mahdollisesta radalle pääsystä. Omia erikoisratkaisuja jotka vaativat erikoisosia ja 
rakenteita tulee välttää. Kun tällainen erikoisviritys menee rikki, niin kenelläkään ei 
ole varaosia tarjota radalla.  
Sähköt,katkaisijat ja sulakkeiden määrä kannattaa minimoida. Sulakkeet ja sähköt 
pitää suunnitella siten että matka jatkuu joka tilanteessa. Esim lisätuuletin tai valoja ei 
kytketä samaan sulakkeeseen bensapumpun tai sytytysyksikön kanssa. 
Jäähdytysletkut , huohotinputket, lisäkiinnitykset, sijoittelu jne. Oikein suunniteltuna 
niin moottorin nostaa pois autosta 20 minuutissa ja varamoottorin asentaa paikalleen 
noin tunnissa. 
Jos omistaa useamman moottorin, nämä kannattaa pitää samanlaisina ja tavoitella 
että osat ovat vaihtokelpoisia keskenään, jolloin säästää varaosien kustannuksissa. 
Varamoottoriin asennetaan kiinni kaikki mahdollinen, jotta asenuusaika saadaan 
minimoitua. 

Kilpaosien käyttö ja väärinkäyttö 
Määrättyihin paikkoihin on pakko käyttää kilpaosia. On järkevämpää käyttää rahaa 
uusin kilpa osiin kuin kiiltäviin ja värikkäisiin tuning osiin, jotka useasti ovat huonoja. 
Kisaosia on esim kytkimen osat, vauhtipyörä, perän keskitappi, keinuvivuston akseli 
jne. Katso kustannus luettelosta. 

Työkalut ja mittarit 
Tuumaset työkalut on oltava. Millisillä rikkoo pultit ja mutterit. Älä osta huonoja. 
Useasti huonot tuumaiset on milliset joissa on tuumaiset merkinnät. Huonoilla 
työkaluilla ei voi tehdä laatua. 
38mm ( vetari ja vauhtipyörä) 
34mm hylsy (siivapyörä, kannattaa lyhentää) 
29mm hylsy ja lenkkiavain (pinioni) 
Vauhtipyörän ulosvetäjä.  
Mikrometri 25-50 ja 50-75 
Sisämikrometri, 40-70mm alue. 
Mittakello ja magneettijalka.  
Rakotulkki 
9/32 kalvain venttiilin ohjureille. 
Männänrenkaiden puristin. 
Venttiilijousien puristin 
Säädettävä strobo 
Ohivuoto ja puristuspainemittari 
Yleismittari 
UNF ja UNC kierretappeja yleisimmät (C on course ja F on fine).  
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Pultit ja mutterit 
Säilytä milliset ja tuumaset aina erillään toisistaan. 
UNC= coarse, eli karkea 
UNF= fine, eli hieno. 
Alumiiniosissa kierteet on aina UNC. Teräksessä yleensä UNF, suurikokoiset 
pinnapultit on UNC kierteellä.  

Virtausarvot 
Tässä dokumentissa on mainittu virtausarvoja. Kaikki lukemat on ilmoitettu 28” 
alipaineella, 65.5mm halkaisijan adapterilla joka 80 mm pitkä, ilman näitä tietoja 
virtausarvoilla ei ole vertailtavuutta. 70mm adapterilla mitatut arvot ovat korkeilla 
nostoilla noin 12-14% suuremmat. Virtauspenkkejä on erillaisia ja niiden arvot 
vaihtelevat. Tärkein on kuitenkin että näistä näkee muutokset. Pelkkä virtausmäärä ei 
kerro mitään, pitää tietää myös virtausnopeus. Esimerkiksi jos kaksi kanava virtaa 
10mm nostolla 120 niin voisi olettaa että ne on yhtä hyvät. Toisen kanavan 
virtausnopeus keskellä imukanavaa on 80mps ja toisen 65mps (metriä per sekunti) 
niin kansi joka virtaa 80 on huomattavasti parempi, ja se joka virtaa 65 on 
käytännössä pilalla, eikä kelpaa edes kisakäyttöön, tosin se saattaa olla erittäin hyvä 
1300:lle. Hyvin harvalla on virtauspenkissä virtausnopeuden mittaus mahdollisuus. 
 
Virtausmäärästä voi laskea kannen teoreettisen tehon, jos kaikki muu on kohdallaan. 
28 tuuman alipaineella suurimmalla nostolla saatu virtaus kertaa 0,255 kertoo 
teoreettisen tehon. 0,255*sylinterien määrä on noin 1, joten virtauslukema 10mm 
nostolla on lähellä moottorin tehoa. Hyvä kansi virtaa noin 120cfm , siihen kun liität 
imusarjan niin lukema vähenee joko paljon tai vähän.  Minissä venttiili on erittäin 
lähellä sylinterin seinämää joka pudottaa teoreettista laskelmaa noin 10%. Kansi 
saattaa virrata huomattavasti enempi kuin mitä sylinteri pystyy imemään. 1000ccm 
vapaasti hengittävästä koneesta saa käytännössä noin 100hp/100Nm moottoritehon. 
Käytetty virtauspenkki on kalibroitu referenssi levyllä jonka virtaus on tarkistettu 
Jyväskylän yliopiston virtaustekniikan laboratoriossa. Levyn teoreettisesti,laskettu 
virtaus on 115.4cfm@28dp ja mitattu arvo 116.5 johon virtauspenkki on kalibroitu. 
Kalibrointilevy virtaa 0,01cfm tarkkuudella molempiin suuntiin, eli se on erittäin 
laadukas (Aleksin tekemä). 
Virtauspenkin lineaarisuus on tarkistettu aluella 20cfm-278cfm alipaineilla 10”-40”.  
Virtauspenkin digitaalisessa mittarissa on myös pitot liitäntä, jolla voidaan mitata 
virtausnopeudet kanavassa. Mittarin näytteenottotaajus on 9000 näytettä sekunnissa. 
Mainittakoon että muutamalla toisellakin minitonni harrastajalla on vastaavanlainen 
virtauspenkki. 
Pitää muistaa että virtauspenkillä mitataan ilmaa. Seoksessa on noin 15% 
polttoainetta, joka lisää massa ja virtaus muuttuu erilaiseksi. Tätäkin voi testata esim. 
suihkuttamalla maalia kynäruiskulla tai spraypullolla  samalla kun imuttaa kantta. 
Sotku on hirveä, mutta palkitsevaa. Tällä tavalla näkee mihin virtaus siirtyy kun ilma 
vastaa seosta.  
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Dynotietoa 
Dynottamalla moottorin ennen kisaa/kautta varmistat että kaikki on kunnossa. 
Käymällä aina samoilla rullilla, varmistat että parannukset tulee moottorista eikä 
dynosta. Rullilla mitattuja dynoarvoja on vaikea verrata keskenään, koska dynot on 
kaikki erilaisia. Niistä ei saa oikeita moottoritehon lukemia. Kaikki dynot on jollain 
tavalla kalibroituja näyttämään jollain tapaa omistajan mielestä oikeita arvoja. 
Pääasia että kalibrointia ei muuteta tai muutokset on tiedossa. Tuning puolella dyno 
joka näyttää suurimmat lukemat on aina oikea. Varsinkin voimansiirron häviöiden 
arviointi on hyvin pitkälti arvottuja lukemia. Ainoa oikea lukema näissä on pyöräteho. 
Esim. Dyno jossa pyörä menee kahden rullan väliin on herkkä kiinnitykselle, renkaan 
kunnolle, koolle ja rengaspaineille. Autoa kiristetään alaspäin jolloin pyörä kiilautuu 
rullien väliin ja häviön olettamus on 10” renkaalle aivan eri kuin 18”:lle. Kahden rullan 
dynossa renkailla on kaksi pitopinta, eli enempi häviötä kuin yksirullaisessa. 
Yksirullaisessa on samantyyppisiä ongelmia, esimerkiksi hyvän pidon 
aikaansaaminen. Joissakin dynoissa on aivan liian raskaat rullat minin tehoille, jolloin 
moottori sakkaa eikä saada oikeita lukemia. Optimaalinen dynotusveto kestää jonkin 
verran lyhyemmän ajan kuin mitä saman kierrosalueen läpi ajaminen kestää radalla. 
Lyhyempi koska radalla tulee mukaan auton ilmanvastus.  
 
Lähiten oikeaa moottoritehoa pääsee dynolla joka vedon lopussa mittaa laatikon ja 
voimansiirron häviöt/kitkat. Tällaisessa dynossa saa selville myös laatikon 
mahdolliset ongelmat. Pääasia on kuitenkin että moottorista säädetään maksimit irti 
ja tehtyjen muutoksien vaikutus saadaan selville. Dynolle mentäessä on kirjattava 
kaikki asetukset ja muutokset, muuten on vaikeaa ja jopa mahdotonta verrata arvoja 
keskenään.  
Oikean moottoritehon saa vain moottoridynossa.  
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Kahden auton käyrät. Toisessa venttiilin jouset olivat aivan liian löysät. 
 

Faktaa yksiköistä 
 
Tämän mukaan on helppo tarkistaaa Dynokäyrien yksiköt. Oheisessa käyrässä on 
Nm ja DIN mukaiset tehot. DIN (PS) ja SAE (hp) arvojen ero on vaivaiset 1.2%, joten 
voidaan sanoa että ne on käytännössä sama asia. 
 
1 PS = 75 kilopondmetri/s (75 kp·m/s)×(9.80665 N/kp) = 735.49875 N·m/s ≈ 735.5 
N·m/s ≈ 735.5 W ≈ 0.7355 kW ≈ 0.98632 hp (SAE) 
 
hp = ftlbf * rpm/ 5252, joka on Mekaanisen hevosvoimien yksikkö, 
 
Edellinen tarkoittaa että jos teho ja vääntö on sama 5252 kierroksen kohdalla, on 
yksiköt mekaaninen hevosvoima, eli BHP (British Horsepower) ja vääntö on jalkaa 
paunalle (ft*lbf) 
 
Esimerkki kierrosluvulle 5252 ja 90 ft lbf hp = 90ft lbf * 5252rpm/5252 =90hp 
 
5252 tulee yksiköistä (33,000 ft·lbf/min)/(2π rad/rev), eli 33000/2/3.1415926 = 5252. 
 
kW = Nm*rpm/9549, eli jos vääntö ja teho on sama 9549 kierrokselle, niin yksiköt on 
Nm ja Kilowatti. 
Kukaan ei dynossa kierrätä noin ylös, joten lue taulukosta vääntö ja tehoarvo jollekin 
kierrosluvulle ja laske vääntö*rpm/teho ja jos saat arvon lähelle 9549 niin käyrät on 
kW ja Nm. 
  
Esim 5500 kierroksella vääntö =90 ja teho=52, jolloin lasket 90*5500/52 =9519, 
jolloin voit päätellä että käyrässä on kW:t ja Nm. 
 
9549 tulee yksiköistä (60 s)*(1000 W)/(2π rad) eli 60*1000/2/3.1415926 =9549 
 
Mekaanisen hevosvoiman (British Horse Power)kerroin wateiksi on 746W.  
 
Inertialla toimivasta dynosta EI voi saada ulos Brake horsepower arvoa, koska Brake 
hp mitataan lisäämällä kuormaa "jarruttamalla" kunnes kierrokset laskee tai pitämällä 
kierrokset tasaisena. Käyrän aikaansaamiseksi jarrutus tehdään usealla 
kierrosluvulla tai kasvatetaan kuormaa kunnes moottorin kierrokset on pudonnut 
haluttuun kierroslukuun. Jarrutuksen voima mitataan ja tämä on Brake-hp. Bhp arvoa 
käytetään useimmiten moottoridyno mittauksessa. 
 
hp = 0,746kW , josta saadaan HP = Nm* rpm/7123, eli jos vääntö ja teho on sama 
7123 kierrosluvulla, niin yksiköt on Nm ja Bhp. 
Metrisen hevosvoiman (PS ja SAE) kerroin watteiksi on taas 735,5W, Tätä käytetään 
EU:n ja EEC:n alueella muunnoskertoimena. 
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Eli DIN normin mukainen laskettu PS hevosvoima on =0.7355*kW jolloin saadaan 
DIN mukainen hevosvoiman teho PS kaavalla HP = Nm*rpm/7023, eli jos vääntö ja 
teho on sama 7023 kierrosluvulla, niin yksiköt on Nm ja DIN mukainen PS (hp). 
 
Vääntö ja teho laitetaan useasti samaan käyrään samalle skaalalle, jolloin ne 
risteävät toisensa kierrosluvuilla 5252,7023 tai 7123. 
 
Oheisessa käyrässä risteyskohta on noin 7050 kohdalla, joten siinä on DIN 
hevosvoimat (PS) ja vääntö Nm. 

Lohko 
Lohkoja on kahta tyyppiä. A ja A+. Molemmat ovat yhtä hyviä. A+ on uudempi ja sen 
erottaa jäykiste rimoista. A:ssa on lautasen muotoiset vesiproput kun A+ lohkossa on 
kuppimainen proppu. A:ssa on virranjakajan reiässä irrotettava kaulus ja plussassa 
ei. A:ssa on öljytikkuun irrallinen putki ja plussassa sitä ei ole. Muitakin 
eroavaisuuksia on mutta näillä erottaa lohkot helposti toisistaan. 

 
Vasemmalla uudempi A+ lohko ja oikealla A 

 

Lohkon tarkistus (ja kansi) 
Osat pestään hyvin esim. konetiskiaineella tai vastaavalla aineella. Ruoste lähtee 
hyvin Evapo Rustilla tai anitrolilla jota voidaan tehostaa sitruunahapolla. Liuotusaika 
noin päivä. 
 

12 
Minitonnimoottori by Kim Mattsson 



 

 
Evapo Rust ja 50g sitruunahappoa, kansi maksoi kympin kun oli huonoЃ 

 
Pesun jälkeen öljykanavat pitää pestä tosi hyvin. Paineilma ja jarrukliineri toimii hyvin. 
Jotkut irrottaa öljykanavien proput puhdistusta varten. Tarkista että kaikki kierteet 
ovat kunnossa, eikä missään ole katkenneita pultteja. Lohkot ovat harvoin halki, 
mutta tarkista silmämääräisesti. Tarkista myös onko lohko putkitettu. Tehtaalla 
putkitetun voi porata 0.4 ylikokoon, seinämät ovat silloin jo aika ohkaiset. Suurempi 
poraus ohentaa putken seinämää liikaa jolloin se ei pysy enää paikallaan, varsinkin 
jos poraus ei ole putken keskellä putki ei pysy paikoillaan edes 0.40 koossa. Putken 
reunan näkee selkeästi alapuolelta.  
Lohkon laakeripukit pitää aina olla siihen kuuluvat alkuperäiset. Niitä ei saa hukata tai 
vaihta toisesta lohkosta, muuten lohko on varmasti linjahoonattava ja painelaakerin 
pinta tasoitettava. Vesiproput pitää mahdollisesti vaihtaa. 

Kampiakselin laakeripesät 
Minin lohkot ovat hyvin suorassa ja jos laakerit ei ole pyörähtänyt ne on 
mitoissaan.Helpoin tapa varmistaa lohkon suoruus on asentaa suora akseli lohkoon 
oikean kokoisilla laakereilla, kiristää momenttiin ja kokeilla että se pyörii herkästi. Jos 
ei pyöri herkästi, vie lohko ammattilaisen mitattavaksi ja pyydä arvio pitääkö 
linjahoonata.  
Akselin laakeripesät pitää mitata sisämikrometrillä. Keskilaakeri pitää mitata keskeltä 
ja reunoilta. Painelaakerit on voinut käydä kuumana ja krympannut pesän ulkoreunat. 
Tämän näkee helposti asettamalla mattoveitsen terän laakeripesää vasten ja takaa 
osoittaa valoa siihen. 
Lohkon laakeripesän halkaisija on noin 48.16-48.18 
Jos pesän kuluma on yli 0.05 tai pesät ei ole linjassa, niin lohko pitää linjahoonata.  

Nokan laakerit 
Jos nokan laakerit on kunnossa, niin niitä ei tarvitse vaihtaa. Laakereiden saaminen 
linjaan on haastavaa. Asentamisessa kannattaa käyttää siihen tarkoitettua työkalua. 
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Myös vanhalla nokalla ja sopivan kokoisilla u-prikoilla saa laakerit linjaan. Pois ne 
saa vedettyä esim sopivan kokoisilla hylsyillä ja kierretangolla. Muista varmistaa että 
voitelureiät osuvat kohdalleen kun laitat uudet paikoilleen. Suora nokka-akseli pyörii 
herkästi sormin kun laakerit ovat suorassa. 

Öljykanavat 
Puhdista öljykanava hyvin ilmanpaineella ja jarrukliinerillä. Kun kanavat on mielestäsi 
puhtaat puhdista vielä kerran jollain toisella aineella, esim. bensalla. Käytä eri aineita, 
ne liuottavat likaa eri tavalla. Jotkut irroittaa kanavien proput kanavien puhdistusta 
varten. 
 
Laakeri haaverin jälkeen pitää koko öljyjärjestelmä puhdistaa erittäin hyvin ja 
öljypumppu vaihdettava. 

 

Öljynsuodattimen jalka  
Öljynsuodattimen jalassa on suodattimen ohivirtausventtiili. Venttiilin tarkoitus on 
varmistaa öljynkierto jos suodatin tukkeutuu. Kylmänä ja korkealla öljynpaineella 
venttiili avautuu, jolloin suodattamatonta öljyä pääsee laakereille. Tuo aukeaa 0,5 Bar 
paine-erossa. Tarkoittaa sitä, että kun antaa reippaasti kierroksia kone kylmänä niin 
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aukeaa varmasti. Joku  tukki tämän ja joku ei, valinta vapaa. Poista kuula ja jousi ja 
tuki sopivan kokoisella holkilla tms. Englannissa kisapeleissä tuo on kaikissa tukittu. 
 

 
 

Voitelu 
Vakio öljynpainesäädin korvataan kuulamallisella. Vakio saattaa jumittua auki, ja 
holkki on pehmeää materiaalia joka naarmuuntuu ja alkaa vuotamaan. 
Kuulan halkaisija on noin 14mm. Lyhennä vakiojousi kolmella kierteellä. Paineen 
säädät kohdalleen 6mm kuusio ruuvilla ja mutterilla jonka laitat jousen jatkeeksi. Ei 
tarvitse olla hipo osa jolla voi säätää ulkopuolelta. Alkavat vuotamaan ennemmin tai 
myöhemmin. 
Öljynä käytetään 20W-50 mineraaliöljyä. Yleisimmät on Valvoline VR1, Kendall 
Titanium tai Penzoil. Minissä on nostajan kupit, jolloin öljyssä pitää olla sinkkiä 
(ZDDP=Zinc dialkyldithiophosphates) tai muuta vastaavaa joka voitelee hyvin nokan 
ja kupin. Lisäksi vaihdelaatikko käyttää samaa öljyä. Synteettisellä öljyllä tiivisteet 
alkaa vuotamaan. 
Öljy kannattaa vaihtaa  joka toiseen/kolmanteen  kisaviikonloppuun. 5 litraa  öljyä 
maksaa 40eur, moottori 3000. Virtasalmeen uudet öljyt ja nyt kun Botniaringiin tullut 
takalenkki, niin sekin on aika rankka minin voitelulle. 
Yleisin öljynjäähdytin on 13 rivinen teräspunosletkulla varustettu. Kisamini toimii 
hyvin myös ilman tätä eikä ole pakollinen. Asenna jäähdytin siten että ilma virtaa siitä 
kunnolla läpi. 
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Paineet moottori lämpimänä  yli 1.5bar tyhjäkäynnillä ja noin 4bar täysillä kierroksilla 
lämpimänä. 
Jos haluat kokeilla öljynpaineet ennen kuin kasaat moottorin loppuun, voit pyörittää 
nokka-akselia porakoneella ennen kuin asennat jakopään ketjun. Pyöritä joko nokan 
päästä tai virranjakajan väliakselista. Tällä tavalla saat öljyä joka paikkaan. 
Radalla jos öljyn valo välähtää täysillä kierroksilla on vahinko jo tapahtunut. Jotain on 
mennyt rikki ja joku laakeri leipoo ennemmin kuin myöhemmin. 

Vesikanavat 
Vesikanavat kannattaa putsata konetiskiaineella tai sitruunahapolla. Tulppaa reiät 
jotta neste pysyy koneessa ja anna liueta päivän. Ruosteiset ja epämääräisen 
näköiset vesiproput kannattaa vaihtaa. Vanhemman lohkon vesiproput kannattaa 
lukita. Esim 2.5mm pianolangalla. Proppuja on irronnut radalla A-mallin lohkoista, 
jonka seurauksena moottori ylikuumenee ja seurauksena männänrenkaat kuolettuvat 
tai katkeavat, kansipahvi hajoaa, pakoseetit löystyvät tai jotain muuta hauskaa ja 
keskeytys + remonttia.  
A-mallin kisalohkoon kannattaa vaihtaa vesiproput. Poraa 8mm reikä propun keskelle 
ja väännä se ulos. A-mallin proput voi lukita ruuveilla tai langalla. Laita reunoille 
ruuvilukitetta kun vaihdat proppuja. Plussan lohkoon vaihto tarpeen mukaan. Näihin 
poraan reunalle 8mm reiän, kun lyö ruuvimeisselillä kupin pohjan reunalle se 
pyörähtää ja voi vetää ulos. Reikä sen takia että sen saa kalastettua ulos jos painuu 
kokonaan sisään (ei ole tapahtunut, mutta näin on neuvottu). Linssimalli lyödään 
keskeltä lyttyyn ja kuppimalliset paikoilleen sopivan kokoisella hylsyllä (väljällä 
hylsyllä, muuten se jämähtää kiinni). Jos proput on lukittu, lohko ei saa koskaan 
jäätyä. 
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Helppo ja nopea tapa lukita vesiproput. 

Sylinterikannen taso 
Asenna männät paikoilleen ja mittaa kuinka paljon pitää tasosta  tai männistä ottaa 
pois. Jos kansi on 1300:n niin lohkon taso hiotaan mäntien kanssa tasan. Tiiviste on 
noin 0.9 mm joka riittää että mäntä ei osu kanteen. Kannen päätypulttien reiät 
kannattaa teettää samalla kun plaanaa lohkon. Ne ei ole pakolliset ja kannen tiiviste 
kestää ilman näitäkin. Reikien oikean paikan saa kannentiivisteestä.  
Jos lohkossa on pääty reiät ja kannessa ei palaa kansipahvi. Jos kannessa on pääty 
reiät, mutta lohkossa ei, niin tämä yhdistelmä toimii ok. Tämä on omaa kokemusta, 
johon on tietenkin voinut vaikuttaa muitakin asioita. 
1000 kansille lohkon taso on riippuvainen mäntien muodosta ja kannen palotilasta 
eikä tähän voi antaa yleisohjetta. 

 Poraus 
2017 säännöt sallivat 0.6 ylikoon. Sylinterin max halkaisija 66.21mm jolloin moottorin 
kokonaistilavuus on noin 1049.  
 
Iskutilavuus = 6.62*6.62*3.14 /4 * 7.62 *4 = 1049 ccm 
 
Porauksen yhteydessä voi sylinterit siirtää alkuperäisiltä linjoistaan. 0.4 koon 
porauksen yhteydessä voit siirtää putkien linjaa 0.30mm per sylinteri ja 0.6 ylikoon 
0.5mm, paitsi 4 sylinterin, jonka voit siirtää vain 0.3mm. Valusta riippuen öljykanavat 
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saattavat tulla päädystä vastaan. Siirrä putket 1 ja 4 ulospäin, 2 ja 3 keskelle päin. 
Teoriassa sylinterien lämpölaajeneminen vaikuttavat vähemmän toisiinsa kun tulee 
lisää etäisyyttä näiden väliin. Onko tällä 0.5mm:llä mitään merkitystä saa jokainen 
päättää itse. 
Lohko porataan normaaleilla valumännille vähintään 0.08mm välykselle ja 
takomännille noin 0.1mm. Laskukaava ohessa. 
 
Valumäntä 0.012mm per cm männän halkaisija eli 0.012*65.5cm = 0.079 
Takomäntä 0.015mm per cm eli 0.015*65.5 = 0.099 
Noudata männän valmistajan ohjeita. 
 
Halvalla kolmikäpälähoonilla ei pidä tehdä muuta kuin karhentaa sylinterin pintaa. 
Sillä EI voi suurentaa sylinteriä tai koittaa suoristaa sitä. Sylinteristä tulee kolmion 
,muotoinen.  
Käyttökelpoinen pakottava hooni maksaa noin 200 eur. Kuvassa Lislen hooni jolla 
saa putket pyöriksi ja suoriksi. 

 
Porauksen jälkeen pitää sylinterin reuna alapäästä pyöristää kevyesti. Jos sen jättää 
teräväksi on vaarana että se syö männän helmaa ja helma katkeaa. 
Lyhentämättömän männän helma ulottuu putkesta ulos.  

Männät ja renkaat 
Mäntiä löytyy useilta valmistajilta ja eri hintaluokissa. Halvin ja yleisin on tällä hetkellä 
ADU3490 Minisparesilta. Mahlen mäntä on nykyään merkillä Nural. AE:n mäntiä on 
vaikeasti saatavilla. Russell Engineeringin (Hypatec) mäntä on erittäin hyvä mutta 
euroopassa ei ole tälle toimittajaa. Lisäksi löytyy Englannista viripajoista erilaista 
mäntää. 
 
Minisparesin ADU3490-40 männät ovat noin 65.50mm halkaisijaltaan ja näissä 
renkaiden paksuus on 1.59 (0.0625”) ja 4.0mm (0.1575”). Sopivat rengas-sarjat ovat 
R39400 ja R33636 . R39400 ei enää valmisteta. R 33636:ssa on yksi ylimääräinen 
rengas. Ylin omalle paikalleen, siinä ei ole merkintää ja sen voi asentaa kummin päin 
vaan. Alin ja keskimmäinen ovat identtiset joista toinen jätetään käyttämättä (top 
merkintä ylös). Nämä eivät kestä ylimpinä renkaina. 
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C-STN99 ja R32026:ssa on 1.59 renkaat ja öljyrengas on 3.17mm(0.125”).  
 
Hastingsin rengas on koodiltaan 4732. Renkaat on 1.59 ja 4mm. 
 
GRANTS renkaiden koodit on C5045 ja P5045. Renkaat on 1.59 ja 4mm . C on 
kromattu versio. Kromista joutuu ajamaan sisään pidempään.  
 
Russell ja luumäntien 0.40 ylikoon halkaisija on noin 65.55 mm. Rengas on 1.50 
(0.059") ja öljyrengas 3mm (0.1181") . Sopiva sarja näihin on R43240. 
 
Nural/Mahle mäntää ( koodi P22463) joka on kavennettu tapin kohdalta kutsutaan 
luumännäksi. Se on ns press fit ja on tarkoitettu kiertokankiin johon ne kiristyvät. 
Näitä mäntiä räjähti jossain vaiheessa useita. Todennäköisin syy on että kansia 
plaanattu liikaa tai venttiilit jo kantta  tehdessä liian matalalla, jolloin männän ja 
imuventtiilin minimirako meni liian pieneksi. Myös nokan suurempi nosto ja vivuston 
suhteen kasvattaminen vaikuttaa tähän. Raon pitää olla vähinään 2mm. Kun kanttaa 
madaltaa, pitää myös venttilejä upottaa syvemmälle kanteen tai tehdä mäntään 
potero. Tee kaksi 10mm paksua vahapalleroa, toisen laitat imuventtiilin alle ja toisen 
paon poteroa vasten ja pyöräytä konetta saksauskohdan yli kansi ja tiiviste 
paikoillaan. Jos pallura on alle 2mm paksu, tarvii tehdä jotain. 
 
 
Luumännässä ei ole lukitusrenkaille uraa. Tapin lukituksen voi tehdä tehdä usealla 
tavalla.  

1. Sorvaamalla lukkorenkaille urat mäntään ja lyhentämällä tappia. Huonoa 
tässä on että voimaa välittävä pinta-ala vähenee.  

2. Pulttimalliset teflon tapit jotka pitää männäntapin paikoillaan, jolloin ei tarvitse 
männän tapille tai männälle tehdä mitään.  

3. Sorvaa männäntappiin uran siten että voi asentaa lukkorenkaan kangen ja 
männän väliin. 
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Nural luumäntä, eli press fit 

 
 

Männänrenkaiden valmistajat suosittelevat että sylinterin soikeutta tai 
tynnyrimäisyyttä ei pitäisi olla enempi kuin 0.01mm /10 mm sylinterin halkaisijaa. Eli 
minissä max 0.065mm. Kilpamoottorissa tämä on jo liikaa.  
Sylinterit porataan vähintään 0.08 välykselle. Mäntä aina mukaan pajalle. Kun välystä 
on yli 0.12, pitää vaihtaa isommat männät tai porata seuraavan ylikokoon. 
 
Männät kuluu ja ne pitää vaihtaa määrävälein. Männästä pitää mitata helman 
halkaisija, rengasurat sekä tarkistaa männäntapin väljyys. 
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Männän halkaisija mitataan yleensä noin 1cm helmasta. ADU mäntä mitataan tapin 
korkeudelta. Se ei ole samalla tavalla kartiomainen kuin muut männät. 
 
ADU mäntä kevenee noin 15g kun sitä lyhentää noin 12mm. 

 

Männäntapin offset 
Männnätappi ei ole keskellä mäntää, siinä on valmistajasta riippuen joko enempi tai 
vähempi offsettia. Offsetin tarkoitus on vähentää männänhelman tuottamaa ääntää 
kun se kääntyy sylinteriä vastaan YKK:ssa. Männän voi asentaa kummin päin vaan, 
eikä tällä saa mitään suorituskyky eroja aikaiseksi. Puristussuhde, iskutilavuus tms ei 
muutu, vain ääni, jonka havaitsee Issigonis. Vain kangen kulma on eri suuntaan 
kampiakselin ykk kohdassa koska minissä kampi on keskellä sylinterin putkia. 
Offsetin kapeampi puoli kuuluu kangen voitelu reiän puolelle. 

 
 

Männäntappi 
Männäntappi kuluu ja se pitää vaihtaa kun se on pois mitoiltaan. Sarjojen mukana 
tulleiden tappien laatu vaihtelee. Esim. ADU3490 sarjan tappi on kohtuuttoman 
pehmeä.  
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Tapin halkaisija on 0.624” = 15.85mm. Kun tappi on kulunut alle 15.80 on se 
vaihdettava. Älä mittaa työntömitalla, se on suuntaa antava mittaväline. 
Tapin pitää voideltuna liikkua vapaasti kangessa. Jos se on kireä kuluma kohdistuu 
mäntään eikä pronssipuslaan. Lisäksi jos tappi on kireä se kiristyy värinästä radan 
ulkoreunan puolelle ja sitten se pikkuhiljaa syö vasemmanpuoleisen lukkorenkaan 
paikoiltaan. Näitä on 10 vuoden aikana tapahtunut kymmeniä kertoja ja järjestään se 
on vasemmanpuoleinen lukkorengas joka on rikki. Sokat voi vaihtaa teflon nappeihin. 
Valkoinen teflon on hyvä, 16mm halk. ja noin 3mm paksu nappi riittää. Varmin tapa 
tunnistaa Teflon on lämmittää sitä esimerkiksi sytyttimellä jolloin se ei sula.  

Männänrenkaan päiden välys 
Kilpakäytössä renkaiden päiden välykseksi Mahle suosittelee 0.005 mm per cm 
männän halkaisijaa. Eli 0.005 * 6.6 = 0.33mm. Tarkoittaa että 30 liuska pitää mennä 
löysänä väliin joka on ehdoton minimi. TÄMÄ PITÄÄ AINA TARKISTAA. 10 vuoden 
aikana radalla on koettu useita moottoririkkoja tämän mittauksen laiminlyönnin 
seurauksena. Renkaan toisessa päässä näkyy pieni sisään taipuminen ja toisessa 
kulumaa, eli toinen pää painuu sisään ja toinen ulos. Seurauksena on myös lämmön 
nousua jne. Mäntien toimittajat laittavat pakettiin mitä halvalla saa, eikä ne voi tietää 
mille välykselle moottori tullaan rakentamaan. Jos renkaat on valmiiksi männässä, 
otat ne irti ja mittaat. Männällä saat renkaan suoraksi sylinteriin.  
 
Kaava miten lasketaan välys. Laajenemiskerroin, lämpötila ja renkaan pituus. 
 

0.000011×150×0.066×3.1415×1,000 = 0.342mm  

Kampiakseli 
Minin vakio kampiakseli on valuterästä kovuudeltaan EN16B, joitakin EN40B kampia 
on olemassa mutta erittäin harvinaisia. Kyseinen möykky painaa noin 10kg. Iskun 
pituus on 76.2mm. Laakereita on saatavissa 0.6” alikokoon asti. Huonon 
näköisestäkin kampiakselista saa hyvän ja pintaruostetta ei kannata pelästyä. 
Kampiakselin vauhtipyörän kartiossa ei saisi olla isoja syöpymiä tai hitsautumisen 
merkkejä. Kampiakselin päissä olevat kierteet pitää olla myös kunnossa. 
BLMC ei ole valmistanut 998 kampea jossa kiertokangen kaulat olisi läpiporattu. 
Nämä ovat kaikki sääntöjen vastaisia, eikä sääntömme mahdollista tällaisen 
valmistamista. Materiaalia saa poistaa, mutta öljykanavan aikaansaaminen vaatii 
materiaalin lisäämisen, joka on kielletty. 
Kampiakselin tehtävät työstöt, järjestys oman maun mukaan järkeä käyttäen. 

1. Kevennys, (vapaaehtoista) 
2. Suoristus 
3. Kaulojen hionta 
4. Tasapainotus tässä tai viimeiseksi 
5. Nitraus 
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6. Suoristuksen tarkistus 
7. Tasapainotus. 

Kevennys 
Kampiakselin kevennys poistaa noin 500g 10kg möykystä, joten tämä toimenpide on 
kyseenalainen massan kannalta. Kampea kevennetään vain kiertokankien puolelta. 
Jo vakiona vastapainot on liian pienet suhteessa kankeen ja mäntään joten niitä ei 
kannata keventää yhtään. 

Kevennysteoriaa 
Vastapainon pitää olla noin 50% edestakaisin liikkuvasta massasta ja 100% 
vastapainon kammen varren massasta näiden painopiste huomioiden. Kaikki 
laskelmat tehdään massojen tuottaman inertian mukaan. Massalle lasketaan etäisyys 
kammen keskipisteestä jolloin voidaan laskea kyseisen massan tuottama inerttinen 
momentti (moi). 
Punnitse kiertokangen männän pää siten että kanki on vaaka-asennossa. Tämä 
lasketaan mukaan “eestaas” (resiprocing) massaksi. Kiertokangen pää esim.110g. 
Männän osat esim. noin 270g, joten vastapainoon tulee tästä (110+270)/2 = 190g 
jonka painopiste (cg= center of gravity) on etäisyydellä iskun pituus/2 , eli 38mm.  
Arvioidaan kammen painot mittaamalla ja keskiarvoistamalla jolloin saadaan riittävän 
tarkat tiedot seuraavaa laskelmaa varten. 
Laakerin puoleisen kammen varret painaa noin 530 g. Sen painopiste (cg) on noin 25 
mm akselin keskipisteestä. Vastapainon pitäisi painaa (190*38+530*25)/30= 680g.  
Vastapaino on noin 90x14x60mm levy joka painaa n. 600g ( 0,09*0,014*0,06 *7900 = 
0.597 kg), sen cg on 30mm keskipisteestä. Eli poikkeama on noin 80g.  
Tässä esimerkissä oli akseliin tehty kevennys viisteet tasapainoihin akselin puoleen 
väliin. Jos viisteet tekee kuten Vizardin kirjassa poikkeamaa tulee vielä lisää. 
Kevennetty akseli kuulostaa hienolta, mutta ei se tuo lisää tehoa jos se on tehty 
väärin. Dynokäyrään tulee “notkahdus” 5000-6000 rpm kohdalle. Vizardin kirjassa 
kevennykset on kuvattu 1275 ccm kammelle ja hipo 1275 kangille. Tonnisen kampea 
ei voi keventää samalla tavalla. 
Kampiakselin, kankien ja mäntien kevennys pitää olla suhteessa toisiinsa. Jos 
kevennys on tehty väärin, ei tasapainotuksella ole mitään tekemistä kampien 
katkeamisten kanssa. Pahin tilanne tulee kun laittaa kevennettyyn akseliin vakio 
kiertokanget. 
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Hieno, mutta väärin kevennetty. Jos ei kulje, kiillota tai maalaa. Sorvattu malli on 

hyvä öljykaavarille, joka ei ole meidän säännöissä sallittu. 

 
Tässä oikein. Kevennetään vain kiertokankien puolelta. Vastapainon limppuja ei kosketa 

ollenkaan. 
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Tällainen sen pitää olla. Jälkivalmistetta joka ei käy meidän sääntöihin. Limppuja 

kasvatettu huomattavasti alkuperäisestä. 

Halkeamien tarkistus 
 

Akselin voi helposti tarkistaa onko se ehjä. Kannata akselia pystyasennossa ja 
kopauta sitä. Oikea kannatuspiste on keskellä runkolaakerin alapuolelta. Ehjä akseli 
soi kuin äänirauta/kirkonkello. Tee sama koe molemmista päistä. Jos akselin sointi 
on tunkkainen tai ääni on poikkeuksellisen matala ja lyhyt on akselissa murtuma. 
Magneetti testillä tai CRC cricketillä löytyy myös halkeamat. Jos akseli ei soi, on 
tarkistaminen turhaa. 

 
Akseli katkennut 3:n ja runkolaakerin välistä. 
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Ajotyyli vaikuttaa myös akselin katkeamiseen ja hitsautumisongelmiin. Jos runttaat 
kytkimellä kierroksia koneeseen mutkissa, ja päästät vauhdilla kytkimen ylös akseli 
katkeaa c-prikan loven kohdalta, vp:n akselin juuresta tai 3:n runkolaakerin 
sisäpuolelta ennemmin tai myöhemmin, useimmiten kisassa. Lisäksi tulee 
vauhtipyörän kartioon hitsaantumista. 

Suoristus 
Suoristus voidaan tehdään romu lohkon päällä. Jos kaulat on riittävän hyvässä 
kunnossa, jonkintasoinen suoristus kannattaa tehdä ennen kaulojen hiontaa. Laita 
kampiakseli paikoilleen ilman keskimmäistä laakeriliuskaa ja mittakellolla mittaat 
heiton keskilaakerin kohdalta. Kun mittakello näyttää alle 3 sadasosaa on akseli 
riittävän suora. Heittoa on silloin +/- 0.015mm. Tässäkin kannattaa miettiä kuinka 
tarkkaan kannattaa tavoitella 0 heittoa. 

 
Laita keskipukille pari prikkaa laakeriliuskan ja lohkon väliin. Päätyihin yläpuolelle 
liuskat ja aseta kampi siihen suuntaan johon haluat akselia suoristaa. Kiristä 
päätypukit jolloin akseli vääntyy haluttuun suuntaan. Iske keskimmäisen 
laakerikaulan reunaan taltalla, jolloin akseli suoristuu. Suorista vähän kerrallaan. On 
parempi mitata useasti kuin lyödä kerralla kampi vinoksi toiseen suuntaan.  

 
Vauhtipyörän akselin pään suoristat asettamalla akselin siten että vauhtipyörän 
akseli on lohkon keskellä. 45mm halkaisijan putken pätkän sisään puristat 
laakeriliuskan ja pujotat sen akselin päälle. Käännä laakeripukki väärin päin niin saat 
putkelle tukea lähemmälle akselia. Putken sisällä oleva laakeri suojaa akselin päätä. 
Näin saat akseliin tarvittavan jännityksen. Suoristat samalla tavalla lyömällä 
laakerikaulan reunaan. Ensin pitää suoristaa laakerilinja ja vasta sitten vauhtipyörän 
akseli. Pahimmillaan vp:n pää on ollut jopa 0.3mm vinossa kartiosta mitattuna. Jos 
vauhtipyörän akselia ei suorista, on akseli ja vauhtipyörä pari, eikä niitä voi vaihdella 
koneesta toiseen keskenään. Tasapainotuksessa on huomioitu akselin vinous. Tässä 
ei ole mitään väärää, mutta tämä pitää tiedostaa jos tulee tarve vaihdella osia 
keskenään.  
0.1mm heitto C-AEG619 vauhtipyörässä ja kevennetyssä vastalevyssä vaikuttaa 
tasapainoon vauhtipyörän ulkokehällä noin 0.8-1.0 grammaa. 

 
Kampea ei kannata yrittää suoristaa prässäämällä. Se palautuu takaisin ja saattaa 
mennä jopa viikko ennen kuin on asettunut kohdalleen. 

 
Akseli on hyvä olla mahdollisimman suora ennen kuin sen hioo jolloin iskunpituus 
pysyy samana, varsinkin jos ei aio hioa kangen kauloja. Runkolaakereiden hionta 
tekee akselista suoran, eikä suoristaminen ole sen jälkeen tarpeen. Jos runkolaakerit 
hioo ennen akselin suoristamista, niin silloin on vp:n pää vino ja laakerin kohta ei 
hioudu keskelle, jolloin vp:n akseli vispaa laakerin juuresta. Akseli kiinnitetään 
useimmissa hiomakoneissa päistään. 
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Jos keskellä keski laakeria on reilu pykälä on syytä epäillä että akseli on katki tai se 
on ollut reippaasti vino jo asennusvaiheessa. 

Nitraus 
Akselit ovat tehtaan jäljiltä pintakäsitelty. Kun akselin kaulat hioo poistuu tämä 
pinnoitus. Nitraus muodostaa akseliin kovan kulutusta kestävän pinnan.  
 
Nitraus vapauttaa akselista jännityksiä jolloin suoruus on tarkistettava. Nitrauksen 
jälkeen ennätys on suorasta nolla-akselista 0.3mm kieroksi. 11:sta akselista vain 7 
säilyi suorana,suurin heitto mainittu 0.3mm . Nitrauksen jälkeen akselin kaulat 
kiillotetaan. Ensin karkeasti esim. 400:lla ja lopuksi kiiltäväksi maalipinnan 
hiontatahnalla tai kromin kiillotusaineelle. Kaulat kannattaa kiillottaa myös ennen 
nitrausta. Päittäislaakerin pinta pitää aina kiillottaa ennen nitrausta jos sitä on hiottu. 
Nitrausta tekee esim. Bodycote. 

Kaulojen hionta 
Kaulat kannattaa hioa 0,01-0,02mm alle nimellis mittojen. Hionnan jälkeen kannattaa 
aina nitrata akseli, varsinkin jos kiertokankien kaulat on hiottu. Nitrattuun akseliin ei 
saa naarmua mattoveitsen kärjellä. Voit kokeilla onko akseli nitrattu esim. 
raaputtamalla kevyesti vauhtipyörän akselin kohdalta. Hionnan jälkeen öljykanavien 
reiät saattavat olla terävät. Pyöristä dremelillä , isolla poranterällä tai viilalla. Ennen 
kasaamista pitää akselin öljykanavat putsata hyvin. Tarkista että kanavan reikä osuu 
laakerin uraan. Näissä on isoja heittoja. 

.  
Kuvassa parannettu virtausta, huomaa myös pyöristys. 

Vauhtipyörän kartio 
Kartion pinnassa ei saa olla kohoumia. Sen kunnon pitää olla hyvä. Kaikki 
hitsaantumisesta aiheutuneet kohoumat pitää hioa pois. Selkeät kohoumat poistat 
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ensin viilalla ja hiomapaperilla, myös vauhtipyörän kartiosta. Sovitushionta tehdään 
vauhtipyörällä ja venttiilin hiomatahnalla. Riittää että himmeä hiomajälki näkyy sekä 
kartion sisä ja ulkoreunalle. Kaikkia kuoppia siitä ei tarvitse hioa pois. Jos joutuu 
hiomaan vaaka-asennossa pitää vauhtipyörää painaa voimalla, muuten kartio 
hioutuu vinoon ja vauhtipyörä vispaa. Hionta on paras tehdä pystyasennossa jolloin 
vp:n paino asettuu tasaisesti. Jos hioo liikaa niin vauhtipyörä pohjaa vetorattaan 
C-lukitusta vastaan eikä pultti kiristä vauhtipyörää kartioon. Vauhtipyörä asennetaan 
kartio kuivana ja puhtaana. TÄHÄN EI LAITETA MITÄÄN TAHNA TAI MUUTAKAAN 
VÄLIIN. Yhtään miniä ei ole lähtenyt tehtaalta akselin kartio voideltuna. Vauhtipyörää 
ei myöskään lämmitetä. 
Aseta palikat paikoilleen ja kiristä mutteri kevyesti niin että vp lukittuu paikoilleen. 
Akselin uran pitää olla noin 0.5mm syvempi kuin vp:n ura. Tällä varmistetaan että 
kiila ei pohjaa akseliin vaan pultti ihan oikeasti kiristää vauhtipyörän. Lisäksi akselissa 
pitää olla n. 1mm kiristysvara, eli akselin pään pitää olla noin 0.5mm vauhtipyörän 
pultin tason alapuolella. Lyhentämistapa vapaa. 
 
Vauhtipyörissä on joskus ollut valmistusvirheitä. C-lukituksen ja prikan syvennys 
vauhtipyörässä on ollut halkaisijaltaan liian pieni, seurauksena on että vetoratas 
kiristyy akseliin. 
Pultin kiristysarvo on 160Nm. 39mm lenkkiavaimella kun kiristää ja lopuksi napauttaa 
pari kertaa pajavasaralla niin riittää. 160-200Nm pulttipyssyllä kun kiristää, niin se 
riittää.Lopuksi lukitusprikka kiinni. Jos vauhtipyörä ei ole tasapainossa, on ihan sama 
kuinka paljon kiristää. Hitsaantumista syntyy joka tapauksessa. Vauhtipyörä joka on 
kovempaa materiaalia ei hitsaannu yhtä herkästi. Sparesilta löytyy EN24 kovuuden 
malleja. 
 
Jos vauhtipyörä on tiukasti kiinni, kiristä ulosvetäjä niin tiukalle kuin jaksat. Voitele 
ulosvetäjän kierteet, niissä on useasti korkea nousu ja kitka vastaavasti suuri. 
Naputtele kevyesti kuparinuijalla vp:n kartioon. Joskus myös isku kiristysmutteriin 
auttaa. Pidä avaimella kiinni kiristyspultista ja lyö ulosvetäjän käpälään, tämä on 
tehokas tapa saada lisäkireyttä. Lämmitä ulosvetäjän pultteja jolloin ne venyy, kiristä 
ja odota että kylmenevät. Koskaan en ole nähnyt että kartiota lämmittämällä olisi vp 
saatu irrotettua akselista. 

Laakerit 
Laakeriliuskojen lukitukset ovat 998 lohkossa aina samalla puolella. Jos lukitukset on 
keskellä laakeripukkeja ja laakerin liuskoissa lukitus sivussa, voi viilata kolot oikeisiin 
kohtiin.Joskus laakereihin stanssatut merkinnät ovat koholla, jolloin ne kannattaa 
tasoittaa. 
Aseta laakeri paikoilleen ja tarkista että öljyreikä osuu kohdalle. Jos öljyreikä on 
sivussa merkkaa tussilla reiän kohta ja hio dremelillä lohkoon viiste. Imuri vierelle niin 
minimoit kanavaan menevän lian määrää. Tee sama myös kampiakselille, laita 
laakeriliuska kaulan päälle ja tarkista että reikä osuu kohdalleen.  
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Öljy virtaa vapaammin kun tuon korjaa 

Laakerin kaulojen hionta halkaisijat 
 

” mm          Runko  Veivi 
std                  44.46  41.29  
0.1 0.254  44.21  41.04  
0.2 0.508  43.95  40.78  
0.3 0.762  43.70  40.53  
0.4 1.016  43.44  40.27  
 

Runkopukit kiristetään noin 85Nm. 
Laakerin välys noin 0.04-0.05mm (vakio noin 0.035, kaulat hioo 0.02 ohuemmiksi niin 
tulee 0.045) 
 
Laakeripesä - 2*laakerin paksuus -kaulan halk. = laakerivälys  

 

Tasapainotus 
 

Tasapainotus aloitetaan akselista joka on täysin suora päästä päähän. Sen jälkeen 
siihen lisätään kampiakselin osat yksi kerrallaan jotka tasapainotetaan. Kampiakselin 
siivapyörä mukaan lukien. 
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Kaikkiin kytkimen osiin merkitään ykk. Kun jokainen osa on tasapainotettu tällä 
tavalla erikseen suoralla akselilla, voidaan kytkimen osat siirtää toiseen täysin 
suoraan akseliin.  
Tasapainotuksen jälkeen jousilevy, vauhtipyörä ja vastalevy on aina kokonaisuus. 
Vastalevyn kiinnitysreijät voivat olla jopa 0.3mm sivussa, joten näitä ei saa vaihdella 
keskenään tasapainotuksen jälkeen. YKK:n merkitseminen on tärkeää jotta osat on 
aina oikeassa asennossa. 
 
Tasapainottaminen on tärkeä toimenpide tehon ja kestävyyden kannalta. On turha 
yrittää rakentaa hyvää moottoria tasapainottamatta akselia ja sen osia. Värinät ja liian 
suuret välykset syövät paljon tehoa ja lopuksi jotain menee rikki/katki. 
Ennen tasapainottamista akselin pitää olla suora. Akselin suoristaminen jälkikäteen 
vaikuttaa tasapainoon.  

Päittäisvälys 
Keskilaakerin molemmin puolin on päittäislaakerit. Nämä asennetaan laakeripinta 
ulospäin kampiakselia,vasten. Laakeripinta on yleensä kuparinvärinen ja siinä on 
kuvan mukaiset urat. Jos sinulla on eri paksuisia, niin ole tarkkana että saman 
paksuiset tulee samalle puolelle. Välyksen pitää olla noin 0.1-0.15mm. Liuskat kun 
laittaa väärinpäin moottori kestää radalla noin kierroksen, jonka jälkeen lohko on 
pilalla tai joutuu tekemään näille tapitus liitoksen. 
Paksumpia laakereita on vaikeasti saatavilla, ota aina talteen tai osta kun löydät 
näitä.  

 

Kiertokanget 
Kiertokanget pitää keventää jos kampiakselia on kevennetty. Kankia on useita eri 
valuja ja ne painaa vakiona noin 620-680 grammaa. Ne voi keventää noin 470-530 
grammaan.  
Kanget eivät ole symmetriset vaan niissä on offsettiä. Tapin pää ei ole keskellä 
kankea vaan noin 5mm sivussa. Päätyjen kangissa offset on ulospäin ja 
keskimmäisissä keskelle päin. Yksinkertainen muistisääntö on “vinot vastakkain” ja 
öljyreikä eteenpäin. Kanki ja laakerin pukki on aina pari, niitä ei saa koskaan 
sekoittaa keskenään. Laakereiden lukkolovet on 998 lohkossa aina samalla puolelle, 
kuten myös runkolaakereissa. 
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Kiertokangen reikien väli on 146.05 (5.75”) ja kammen reikä on noin 45.0mm 
halkaisijaltaan. Tapin reikä on noin 15.90mm. Laakerin ulkohalkaisijan pitää olla 
44.96-45.04. Jos se on jostain kohtaa alle 44.95 on vaarana kiinnileikkaaminen. Jos 
se on liian suuri se vaikuttaa öljynpaineeseen. 
Kiertokangilla on elinikä, ja ne kannattaa saattaa ajoissa eläkkeelle, älä laita 
vahinkoa kiertämään. On kaikkien etu että keskeytyksiä ja konerikkoja tulee niin 
vähän kuin mahdollista. Satanen omassa taskussa saattaa tarkoittaa että joku ei 
enää tule radalle. 
Älä osta kaverilta kiertokankia jos niiden historia ei ole tiedossa. Tulee kalliiksi. Sama 
koskee myös kampiakselia. 

 
Kuvassa näkyy selkeästi offsetti. Plussan kangissa on 12 kulmaiset pultit. 

Kevennys 
Kevennys tehdään joko sorvaamalla tai jyrsimällä. Kammen kyljistä otetaan pois 
molemmin puolin noin 5.5mm jolloin kangen leveydeksi jää noin 16mm. Laakerille 
jätetään noin 2.5-3mm leveä kaulus. Kangen varresta ja männäntapin puoleisesta 
päästä ei saa paljoa painoa pois eikä vartta pidä muutenkaan heikentää. Kangen 
selkää (se puoli jossa öljyreikä) voi ohentaa johonkin 11mm asti. Jos sitä ohentaa 
liikaa kangen reikä venyy soikeaksi ykk:ssa huuhtelu tahdin aikana ja vaarana on 
kiinnileikkaaminen. Myöskään laakeripukkeja ei saa ohentaa liikaa. Miniminä voi 
pitää 10.5mm. 9mm paksu leikkaa varmasti kiinni korkeilla kierroksilla. Kangessa 
näkyy ylikuumenemisen merkkejä jos se on ollut liian tiukoilla. 
Teoriassa keventäminen vähentää vääntöä ja lisää moottorin kierrosherkkyyttä. 
Suurin vaikutus on kuitenkin laakereihin kohdistuvan rasituksen pieneneminen ja 
painon sovittaminen kampiakselin vastapainoihin. Lisäksi kiertokanki on reippaasti 
ylimitoitettu. Kevennyksen jälkeen kangen voi oman maun mukaan kuulapuhaltaa, 
hiekkapuhaltaa tai maalata kultaiseksi. Ihan sama, tällä ei ole merkitystä. Kaikkia 
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variaatioita on katkennut ja joillakin toimenpiteillä jopa varmistettu kangen 
katkeaminen. 

 
Suurin rasitus kohdistuu männäntapin reikään. 

Tasapainotus 
Tarkalla vaa'alla punnitset molemmat päät siten että varsi on vaaka-asennossa. 5kg 
keittiövaaka on hyvä tähän käyttöön. Mittaa kaikki kanget ja kevennät siten että 
kaikkien kankien kokonaispaino ja päiden paino on lähes sama. Lopuksi kiristät 
pareittain kanget 1 ja 2 ,sekä 3 ja 4 tapin reiästä yhteen ja viimeistele tasapainotus 
oheisen kuvan mukaisesti. 
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Suoristus  
Suoristuksen voi tehdä itse jos haluaa. Suoristuksessa asetat kangen kampiakseliin 
ja mittaat heittokellolla siten että tappi on työnnetty tasan kangen reunan kanssa. 
Aseta mittakello siten että se liikkuu noin 0.2mm kun liikutat tappia sen alitse ja 
rekisteröi lukema. Käännä kanki, työnnä tappi toiseen päähän ja mittaa. Mittauksen 
erotus on kangen vinous. Suorista kanki vähintään 0.05 tarkkuuteen jolloin vinoutta 
on alle 0.025. Käytä mittauksessa hyvää männäntappia. Harjoittele kangen 
asettamista ja mittaa useampi kerta. Kestää hetken ennen kuin harjaantuu ja saa 
aina samat lukemat. Suoristaminen pitää tehdä lyömällä esim. kuparinuijalla. 
Vääntäminen ei toimi, kanki palautuu ajan myötä. Jos joku epäilee mittauksen 
tarkkuutta voi ne viedä pajalle tarkistettavaksi. Tällä menetelmällä suoristetut on ollut 
koneistamon tarkastuksessa alle 0.01 tarkkuudella suorat. 
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Männäntapin välys 
Männäntapin pitää olla tiukka. Mittaa tapin halkaisija, jos se on kulunut yli 0.05mm, 
on se vaihdettava. Tappi ei saisi heilua yhtään kun se on kangessa, sen pitää 
kuitenkin liikkua siinä. Jos välystä on liikaa joka paikassa ja kun nämä summautuvat 
tulee ongelmia. ADU3490 mäntien tapit on pehmeitä. 

Kiertokangen laakerin mittaaminen 
Kangen kammen pään halkaisija mitataan momenttiin kiristettynä. Halkaisija ei saa 
olla alle 44.95 tai yli 45.04 mistään kohtaa, mittaa kuvan mukaisesti kolmesta kohtaa. 
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Tarkista että pesän sisäreuna on siisti ja hyväkuntoinen. Kiertokanget voidaan 
hoonata mittaan ja tapin pään pusla voidaan tarvittaessa vaihtaa ja kalvaa mittoihin. 
Puslia on vaikeasti saatavilla.  

 
Kiertokanget kiristetään noin 45Nm. 
Kiertokangen ja kampiakselin sivun välys pitää olla noin 0.2-0.3mm. 
Laakerin välys noin 0.04-0.07mm. 

Pulttiteoriaa 
Pultin lujuus lukema määrittele sen materiaalin ominaisuuden. Määritelmä tulee 
ruuvin lujuudesta, eikä kovuudesta. 
 
Momentilla saavutetaan pultille määrätty venymä, joka puristaa pinnat 
yhteen.Laakeripukit ovat staattisia liitoksia. Ruuvin lujuusluokan kasvattamisella ja 
alkuperäisen kiristysmomentin säilyttämisellä tarkoittaa sitä että lujemman ruuvin 
aukeamisvaara on suurempi, vastaavasti pehmeämmän käyttö aiheuttaa pysyvää 
venymistä kiristäessä. Ruuvin pitää ensisijaisesti paikoillaan kierre- ja kantakitka. 
Varsinkin jos pultit on pintakarkaistuja niin kiinni pysyminen kärsii. Esim. Nitratusta 
kampiakselistaa tuuppaa siivapyörän pultti aueta jos ei vedä riittävän kireälle. 
 
Kiinni pysyminen varmistetaan kiristysmomentin ruuvivoiman tuottamalla riittävällä 
venymällä. Jos ruuviluokkaa muutetaan paremmaksi ei tarvittavaa venymää synny ja 
liitos saattaa aueta. 
pulttiin saa kohdistaa suuremman ruuvivoiman ennen kuin siirrytään materiaalin 
plastiselle alueelle jonka jälkeen venyminen ei ole enää kimmoisaa, venymä jää 
pysyväksi. Kun myötöraja (yield strength) ylitetään ei pultin venymä enää palaudu. 
Normaalit 12.9 pultit on pintakarkaistuja noin 50% syvyteen, jolloin näiden 
kimmokerroin on vain 50% esim ARP 2000 pultista. Näitä ei voi myöskään ohentaa, 
koska silloin katoaa tuo karkaisu. Kimmokerroin on materiaalin jännityskäyrän 
alkuosan kulmakerroin (kohta jota ennen katkeaa tai vääntyy pysyvästi) 
 
Venymisraja (proof limit / proof strength) on arvo kuinka suuren jännityksen pultti 
varmasti kestää ennen kuin se alkaa myötää. Venymisrajan alapuolella pulttiin ei 
synny minkäänlaista pysyvää muodonmuutosta. Jos pultin venymisraja on liian 
korkea se ei veny ollenkaan. Siinä ei ole sitkeyttä ja se napsahtaa kerralla poikki. 
Liian koviksi karkaistut pultit ei myöskään pure kiinni kierteisiin vaan aukeavat 
tärinästä. Kiertokankien pultit ovat yleensä ohennettuja keskeltä, jotta saadaan 
riittävä venymä aikaiseksi. Ohennus varmistaa myös sen että pultti on läpikarkaistu ja 
sen martensiittipitoisuus on korkea. Lisäksi ne on karkaistu lämpötilassa jolla 
saavutetaan oikeanlainen sitkeys. Vakio 12.9 pultit on karkaistu nopeasti erittäin 
korkeassa lämpötiloissa, jolloin niiden sitkeys on erittäin huono ja ne napsahtaa 
kerralla poikki 
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Jos et ymmärtänyt yllä olevaa akateemista sepustusta, käytä minin vakio pultteja tai 
osta tarkoitukseen suunniteltuja pultteja. Älä normi tasapaksuja 12.9. Vältät 
konerikkoja 
 
 
 

Nokka-akseli ja ajastus 
Miniin on valmistettu nokkia kahdella eri nokan leveydellä. Kapea on noin 9mm ja 
leveä on 12.5mm jota tulee käyttää. Öljypumpun akseleita on kolmea eri tyyppiä. 
Tähti, lovi ja haarukka. Yleisin on lovimalli. 
 

 
Muunnospaloja pystyy tekemään, jolloin lovimallinen pumppu sopii kaikkiin. 

 
 

Öljypumppua tilattaessa pitää tietää minkälainen pää nokka-akselissa on, ja tämä 
tieto on tietysti moottorin kasaus tiedoissa kirjattu. 
 
Tonnareihin löytyy vain muutama hyvä nokkamalli joista tehty erilaisia variaatioita. 
649 ja sen variaatioita (300/310). Tämä säädetään noin 3.15mm nostoon imun 
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nokasta kun mäntä on YKK:ssa. Toinen on sprinttinokka KC595 (306/306) joka 
säädetään noin 3.4mm ykk. Yleisesti käytetty Mauri Virtasen nokka on kopio Piper 
649+ nokasta. Mauri on tästä nokasta kehittänyt variaatiota. Esim. A ja B. 
Huomattavaa eroa näissä variaatioilla ei ole. Mauri tekee aihiosta parhaan 
mahdollisen minkä siitä saa. Suurin ero mäistä variaatioista saattaa tulla siitä että 
nokka sattuu osumaan hyvin kohdalle imu tai pakosarjan kanssa 

 
Nokkien valmistajat ilmoittava astearvot eri tavalla, jolloin annetut arvot eivät ole 
verrannollisia keskenään. Piperin arvot on heidän luettelossaan ilmoitetulla 
välyksellä. Kent ilmoittaa työntötankomoottoreiden asteet 0.4mm nostolla.

 
 

Ajoituksen asettaminen 
Ajoitus asetetaan yleensä “mäntä ykk” mittauksella. Eli säädetään nokan imupuolen 
nosto halutuksi mäntä YKK:ssa työntötangosta mitattuna. Toinen tapa on mitata 
nokan ykk ja männän ykk välinen kulma asteina. Nokkien ajastus on ilmoitettu 
1300:lle koneelle, joka 649:n kohdalla on 100 astetta. 1000:lle pitää nokkaa aikaistaa 
noin 2-3 astetta. Pyöritä konetta siten että imu on nokan selän puolella. Nolla 
mittakello ja pyöritä tästä myötäpäivään kunnes mäntä on YKK:ssa, jolloin mittakellon 
pitää näyttää haluttu nosto. Huomioi että ketju pysyy kireällä. Tee tarkistus kun kansi 
on paikallaan jolloin jousien kuorma pitää ketjun kireällä. 
 
Näin säädät ajoituksen helposti kohdalleen 

1. Kierrä konetta kansi paikoillaan kunnes nokka on halutulla nostolla, 
esim 3.15mm. 

2. Löystä jakopään säätöpultit. 
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3. Kierrä mäntä YKK:aan. 
4. Pidä ketju kireällä painamalla sitä etupuolelta ja kiristä jakopään pultit. 
5. Tee tarkistus mittaus. 

 
Jos 649:n ajastus on enempi kuin 0.1mm halutusta kannattaa se säätää kohdalleen. 
Lähtökohtaisesti voi esim asettaa nokka-akselin 3.18mm nostoon ykk josta etsii 
parempaa kulkua muuttamalla 0.05mm kerrallaan. Yli 0.05mm poikkeama vaikuttaa 
tehoon siten että sen huomaa. Nosto mitataan suoraan työntötangosta Aikaistamalla 
nokkaa saadaan lisää vääntöä alakierroksille ja huipputeho laskee. Myöhäistämällä 
teho siirtyy korkeammille kierroksille. Suurin vaikutus tulee dynaamisen 
puristussuhteen muutoksesta (imun sulkeutumis ajankohta). Paras suorituskyky 
riippuu useasta tekijästä joiden on myös oltava kohdallaan. Jos kaikki muut tekijät 
ovat kohdallaan on 3,10-3,18 hyvä lähtökohta. Ajan myötä ketju venyy ja ajastus 
siirtyy myöhäisemmälle. Aikaistaminen tarkoittaa että kaikki nokan tapahtumat 
suoriutuvat aikaisemmin, eli nostoa tulee lisää ykk:ssa. Imu menee aikaisemmin 
kiinni ja dynaaminen puristus kasvaa, joka vaikuttaa alakierrosten vääntöön.  

Jakopää 
Säädettävä jakopää on hyvä olla mutta ei pakollinen. Vaihtoehtoina on ketju tai 
hihna. Hihna on tarkempi ja se ei veny, mutta voi katketa. Se on vaihdettava 
määrävälein. Ketju venyy ja ajoitus on tarkistettava/säädettävä määrävälein. Offset 
kiiloilla voidaan myös asettaa nokan ajoitus kohdalleen. Jakopää on vapaa, jolloin 
sen voi toteuttaa miten haluaa kilpa-osilla tai vakio-osia muokkaamalla. 
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Vakiokoppaan tehty luukku. Ei tarvitse irrottaa koko koppaa säätöjä varten. 
 

Työntötangot 
Vakio työntötangot on hyvälaatuiset ja kestävät kisakäyttöön. Lisäksi ne toimivat 
sulakkeina kun jotain menee pieleen.  
Myynnissä on myös jäykempiä ja paksumpia. Näiden ongelmana on että ne osuu 
kanteen ja lisäksi öljyn virtaaminen nostajien reijistä huononee. Varsinkin jos 
keinuvipujen puslat on väljät kerääntyy venttiilikoppaan öljyä (joka lämpenee kannen 
päällä). 
Hiilikuituiset eivät sovellu kisakäyttöön. Minitonnisäännöt ei mahdollista reikien 
suurentamista niin paljon että välystä kanteen tulisi riittävästi ilman että joutuisi 
tinkimään kanavien virtauksista. Hiilikuituiset on tuningautoihin tarkoitettu. 
Työntötankoja voi päistään vähän keventää, varsinkin keinuvivun päästä jolloin ne 
saa mukavasti pois kannesta ilman että tarvitsee keinuvipukoneistoa irrottaa. 
 
Tankojen suoruuden tarkistaa pyörittämällä niitä esim laudan päällä. Vinous on 
selkeästi havaittavissa. 

Keinuvivusto 
Minin venttiili koolle ja iskutilavuudelle soveltuvin vipusuhde on 1.2-1.3. Kun nostoa 
on yli 11mm, laskee virtausnopeudet niin paljon, että moottorin teho laskee. Ilmaa 
menisi enempi, mutta mäntä ei jaksa vetää sitä jolloin virtausnopeudet laskee ja 
sylinterin lopullinen täyttö huononee. 1.5:lla on vaarana että venttiili osuu paon 
poteron pohjaan. Poteroa ei voi tehdä syvemmäksi kuin mihin männän ylin rengas 
ulottuu. 
 
Keinuvivuston pilarien korkeus on kohdallaan kun vivun selkä on vaakatasossa. 
Oikea korkeus saavutetaan laittamalla pilareiden alle korotuspaloja. Kisakantta 
tehdessä, venttiiliä joutuu viemään syvemmälle, jolloin vivun asento muuttuu. Jos 
pilarin korkeutta ei säädä kohdalleen, on vaarana että vipu osuu lautaseen. Muista 
tarkista tämä. 

39 
Minitonnimoottori by Kim Mattsson 



 

 
Sinisen nuolen kohdalta keinu osuu lautaseen. Säädä pilaria ylöspäin noin 2mm. 

 
Keinuvivusto saa voitelun ykkössylinterin pilarin kautta, joten ole tarkkana että 
korotuspalassa, on reikä oikealla paikallaan ja siinä on paikoillaan pilari jossa 
voitelureikä. 

 
Keinuvipuja on vakiona ollut kolmea eri mallia, joista pellistä puristettu on yleisin 
kisapeleissä. Peltisen 1275:n vipusuhde on noin 1.27 ja 1000:n peltisen 1.22. Nämä 
useasti vahvistetaan hitsaamalla selän sauma kiinni. Selän pitää olla suora ja 
vääntyneen havaitsee helposti. Tarkista tämä aina kun avaat venttiilikopan. 1000:n 
nokan “vasara” on kapea ja 1300:n leveä. 1300:n kannella tonnisen vasarat ei osu 
venttiilien keskelle. 
 
Sintratun neliskulmaisen vipusuhde on noin 1.21. Nämäkin toimivat hyvin mutta ei ole 
yhtä kestävät. Tällaisellakin on mestaruus voitettu. 
 
Minisparesin valetut, eli Cooper mallisen vipusuhde on 1.23 (ilmoittavat 1.3). Näitä 
saa tarvikeosina englannista. Näitä useasti kevennetään ja painoa saa pois noin 8g. 
Alkuperäisen Cooperin vipusuhde on 1.22-1.24, laatu vaihtelee. 
 
Alumiinisia on useita malleja. Versioita joissa on neulalaakeri myös nokan päässä 
tulee välttää, ne ei kestä. Rullanokan etu on että se ei paina venttiiliä sivulle joka 
kuluttaa ohjureita. Oikealle korkeudelle asennettu keinuvipu aiheuttaa hyvin vähän 
sivuvoimia. 
 
Vivuston akseli pitää vaihtaa vahvennettuun. Vakio ei kestä pitkään jäykkiä jousia. 
Akseli katkeaa reunimmaisten pilarien ulkoreunasta. 
 
Keinujen järjestys ylhäältä alkaen. Peltinen,Cooper (painevalettu) ja sintrattu. 
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Alemman 1300:n vasara on leveämpi kuin 1000:ssa. 
 
Edullinen ja hyvin toimiva Minisportin 1.3 rullanokka. Älä ahnehdi 1.5:sta, ei toimi ja 

tulee ongelmia lohkon poteron kanssa. 

 
 

Kansi 
Kansimallit 
 

Kansia on useita eri malleja. Pääasiallisesti käytetään 1275n kantta. Lohko 
sovitetaan joko 1300:lle kannelle tai 1000:lle kannelle. 1000n kansi vaatii että männät 
ulottuvat kannen palotilaan jotta saavutetaan toimiva puristussuhde. Lohkon 
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tasopintaa on madallettava reippaasti. 1300:n kannen palotilan saa riittävän pieneksi 
plaanamalla lohko mäntien tasolle. 
 
Uutta kisakantta kun alkaa työstämään, pitää se pestä hyvin. Kalkki ja ruoste jäämät 
pitää saada pois kanavista. Muuten tulee lämpöongelmia. 
 
Kansiaihio kannattaa tarkistaa halkeamilta. Yleisiä halkeamis kohtia on paon ja imun 
välillä, kanavan puolella vuotoa on useimmiten imukanavan siameesin alueella. 
Tasopinnasta kansi halkeaa isojen vesireikien kohdalta. 

 
CRC Cricketillä käsitelty kansi. Halkeama venttiilien välissä. 

 
Vanhat 1300:t kannet on 12G940 tai 12G316. Merkintä on keskimmäisten 
pakoventtiilien välissä. 12G1316 on USA vientimalli jossa on happireiät 
pakokanavissa. Edellä mainituissa ei ole vakiona seetit.  

 

 
Ylempänä vanha 12G940 “flat top” ja alempana LDF108500. 
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Seetittömällä ajaa noin 3-5 kautta ennen kuin pakoventtiili on kaivautunut liian 
syvälle. Uusien LDF108500 MPI ja SPI kansien etu on että ne on tehtaalla 
seetitettyjä. Kaikista pystyy tekemään hyviä kisakansia. 12G940 kannesta on 
olemassa ns. pienireikäinen malli jota jotkut suosivat. Seetittäminen maksaa noin 50 
eur /seeti, joten seetitetty kansi on noin 200 eur arvokkaampi kuin seetittämätön. 
Kilpa moottoreilla ajetaan kauden aikana kisa viikonloppuisin noin 1500-1600km 
joten mitään lyijyn lisäaineita ei tarvitse käyttää. Suojaava kalvo seetipinnoille ei 
muodostuu lyhyillä ajomatkoilla ja korkeilla jousipaineilla koskaan. Vaporisointi 
(haihtuminen) hidastuu, eli tehoa katoaa bensasta. Tulpat särkyy. Ne on myrkkyä 
pronssisille ohjureille ja lisäksi Lisäaineet on säännöissä kielletty. 

Kannen kiristys 
Kannen mutterit kiristetään 65Nm ja päätymutterit 40-55Nm. Erikoispulteissa esim. 
ARP noudata valmistajan ohjeita. Päätypultin seinämä on ohut, joten sitä ei voi 
kiristää samaan kuin muut. 55Nm on yleisesti käytetty, mutta jo 40Nm on riittävä. 
Käytännössä päätypultteja ei oikeastaan tarvita ollenkaan.  
 
Mitä enemmän kiristät, sitä enemmän tiiviste litistyy ja lohkon taso vääristyy pulttien 
kohdalta. Älä kiristä liikaa, se ei poista tiivisteen palamis ongelmaa tai vesivuotoja. 
Tulirengas litistyy liikaa, siihen tulee terävä reuna joka pursuaa palotilaan ja sitten 
menee varmasti rikki. 
Puhdista tasopinnat hyvin. Kaikki öljy ja vesi pois. Tarkista että kierteet ei ole noussut 
ylös. Jos tiivisteen pinnalle tai väliin menee vettä, muodostuu siitä tasku, ja kun kansi 
lämpenee on vesihöyryn päästävä jonnekin huonoin seurauksin. Öljy ei oikein puristu 
kasaan. Jokainen vastaa itse kannen tiiviste ongelmista. 
Jotkut käyttää VTH:n spraypullossa saatavaa kupariliimaa. Tätä käytetään 
massatiivisteen kanssa kun sen uskotaan parantavan lämmön johtavuutta kannesta 
lohkoon.Uskoo ken tahtoo. Ruiskuta kannentiiviste molemmin puolin ja anna kuivua 
noin 15 min. Jotkut käyttää penselöitävää hylomaria. 
Kiristysjärjestys on etu keskimmäisestä spiraalina ulospäin. Kiristä kolmivaiheisesti, 
ensin venttiilijousien aiheuttama rako pois, sitten 40Nm ja sitten loppu kireys.  
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Kannen keskimmäinen etupultin reikä on pienempi, se on kannen ohjaava pultti. 
Kannentiivisteessä on ohjaava reikä kummassakin päädyissä, toinen edessä toinen 
takana. 
 
Kiristä aina pinnapultit pohjaan asti. Lohkossa on UNC ja mutterissa UNF. Jos pultti 
pyörii rasitat lohkon kierteitä. Lisäksi momentti ei tule oikein eri kierrenousujen takia 
jos pinnapultti pyörii (kiristät “seinää” vastaan) . Älä kuitenkaan kiristä liikaa. 
 
Muttereiden kohdalta puhdista maali pois ja käytä mieluiten 10.9 tai kovempaa 
prikkaa. Pyyhkäise prikat ja mutterit 400:lla jos rosoja. 
 
Vakiopulteilla momentti on ilmoitettu kierteet KUIVANA, eli ei mitään voitelua eikä 
koskaan lukitetta väliin. ARPin ja Sparesin viripultit voideltuna 60Nm ja päätypultit 
45Nm. 
Riippumatta mitä pultteja käytät, kannentiiviste rikkoutuu jos puristusta on liikaa tai 
kansi on kiero. 

Kannen irroitus 
Löystä pultit puoli kierrosta kerrallaan aloittaen reunoista keskelle päin. Tee tämä 2-3 
kertaa, eli kierros-puolitoista. Näin vältät kannen kieroutumisen, kannen tiivisteen 
litistymisen toiselta reunalta ja vähennät viimeisiin avattaviin pultteihin kohdistuvaa 
kuormaa ja kannen tiivisteenkin voi käyttää uudestaan. Ehkä turhaa, mutta ei maksa 
mitään. 10 vuoden aikana ei ole kertaakaan tarvinnut kantta plaanata eikä yhtään 
vakio kannen pultteja katkeillut.  

Kannen tiiviste 
Minin kannentiivisteet valmistajasta riippumatta on määritelty kestämään 12.5 
staattista puristus-suhdetta. Jos puristusta on liikaa, se menee rikki ennemmin tai 
myöhemmin. Tiivistettä ei tarvitse vaihtaa joka avauksen jälkeen jos käyttää samaa 
lohkoa ja kantta ja jos avauksen tekee kuten edellä mainittu. Jotkut vaihtaa jotkut ei, 
valinta vapaa. Cometicin tiivistekin on mennyt rikki Kemoralla yhdellä kierroksella. 
Hyviä tiivisteitä 1300:lle on BK450,AF460 ja GEG300 joka valmistettu AHT188 mallin 
mukaan. C-AHT188 tiivistettä ei enää saa. Vanhaa (2009-2011) Belgia valmisteista 
BK450:stä ei pidä käyttää. Niissä on valmistusvika. 

Venttiilit 
Yleisin imuventtiilin koko on 35.7/ 33.3 ja pako 31/29.4. Minisparesin racing venttiilit 
c-aeg544 ja c-aeg106 on todettu toimiviksi, näistä löytyy myös kolmiuraiset toisilla 
koodeilla. Jotkut käyttävät Nissan Micran vm 1985 venttiilejä, 35mm ja 30 mm tai 
Toyota corollan E15 sarjan venttiilejä. Näissä on venttiilinvarsi 7.0mm kun minin omat 
on 7.10mm (kalvain 9/32 = 7.14). BMW M3:n ohjurit (320/52 2.0 24VM50 koodi 
071-2491, 2492 on 0,04mm suurempi) on pronssiset ja ulkomitta miniin sopiva. 
Näissä reikä on jotain 6.4mm ja ne on porattavan sorvissa esim. 7.0mm kokoon jotta 
reiän saa varmasti keskelle. 
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Venttiilien pitää olla riittävän syvällä kannessa, jotta pako ei osu poteron pohjalle tai 
imu mäntään. Venttiilin pitää olla vähintään (( nokan noston x nokan vipusuhteen) 
-5.5 ) mm syvällä kannessa mitattuna ilman tiivistettä. Muuten on riskinä että 
pakoventtiili osuu kannen poteron pohjalle. Myös imuventtiilin ja männän välyksestä 
tulee liian pieni. TÄRKEÄÄ: Imun ja männän minimi välys pitää olla yli 2 mm. Välys 
on pienimmillään noin 10 astetta JYKK. Jos venttiilit ei ole riittävän syvällä, niin 
ylikierroksilla venttiili osuu mäntään ja syntyy vaurioita. Tämä on todennäköisin syy 
mäntien räjähtämiselle. 
Esim. Vivusto 1.3 ja nokassa nostoa 8mm. 1.3*8-5.5= 4.9mm. Eli venttiilin pitää olla 
4.9mm syvällä kannessa. Se tulee 5.5mm kannen tason alapuolelle. Kun lisätään 
tiiviste 0.9mm, niin 6mm syvän poteron ja venttiilin väliin jää 6+0.9-5.5 =1.4mm. 
“Viritetään” moottoria samalla kannella ajattelematta asiaa. 
Vaihdetaan vipusuhde 1.5een ja nokan nosto 8.2mm. 
1.5*8.2 = 12.3mm, venttiili 4.9mm kannessa. Poteron pohjan ja venttiilin väli on 
poteron syvyys+kansipahvi+venttiilin syvyys kannessa, eli 6+0.9+4.9=11.8mm. 
Tarkoittaa että venttiili osuu poteron pohjalle ja menee vinoksi ja muut vauriot päälle. 
Venttiilin potero ei voi olla syvempi kuin missä ylin männänrengas. Ylin rengas on 
noin 6mm männän laesta. Poteron halkaisijan pitää olla vähintään 3 mm suurempi 
kuin pakoventtiilin halkaisija. Pakoventtiilin liikkuminen pitää varmistaa kääntämällä 
kantta molempiin suuntiin, kannen pulteissa on noin 1mm väljää. 99% venttiilien 
vinouksista johtuu virheellisistä asennuksista ja huolimattomuudesta kun kaikkia 
osatekijöitä ei ole osattu ottaa huomioon. 

 
Tässä surkein suoritus kautta aikojen. Romuista koottu hätävara. Lohkoon tehty 
poterot, pattimännät 1,5mm yli lohkotason. Nokat 1.5 suhteella ja päälle 1300 kansi 
matalalla palotilalla. Käytännössä yhtään virhettä ei jäänyt tekemättä. 

Jouset 
Seetipaineen pitää olla noin 40kg paikkeilla ja kun venttiili on auki noin 90kg. 
Yleisesti käytetään 280lbs ja 240lbs jousia. Jos venttiili on viety syvälle kanteen 
kannattaa käyttää jäykempää. Jousipainetta säädetään shimmaamalla. Liikaa ei voi 
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shimmata, muuten jousesta muodostuu putki. 1mm shimmilevy lisää jousipainetta 
noin 6-8kg. 
Shimmiprikkoja voi tehdä tavallisista prikoista, ulkohalkaisija noin 29.5mm ja reiän 
halkaisija noin 12.5mm. Asennusvaiheessa kannattaa aina varmistaa että jousi ei 
puristu putkeksi. 30mm/12mm prikkoja kannattaa ostaa eri paksuisia aina kun niitä 
on saatavilla. 
Jousipaineet voi mitata pylväsporakoneessa henkilövaa'alla. Seetipaine on se 
kilomäärä jossa venttiili irtoaa seetistä. Aukipaine taas nokan maksimi nostolla, 
nokan nosto * vipusuhde, eli noin 10.5-11mm. 

 
Sisä ja ulkojousi pitää olla eri suuntaan kierrettyjä. Muuten syntyy vaurioita. 

Jousipaine teoriaa 
Liikkuva massa ja nokan korkein liikenopeus jättöreunalla määrittää tarvittavan 
jousen jäykkyyden. Keventämällä osia, voidaan jousi paineita pienentää. Esim 
Cooperin keinu painaa noin 85g. Keventämällä tämän 73 grammaan, voi yläpainetta 
pudottaa noin 2kg. Keventämiseen menee noin 15 min per nokka, yhteensä 2 tuntia. 
Kahdeksan jousen säätäminen 2kg tarkkuudella menee noin 2h. 
 
 Oheisessa taulukossa on laskettu tarvittavat jousipaineet 8000 ja 8500 kierroksille ja 
nokan asteille 300 ja 310 astetta. Laskelma perustuu minin nokan jättöreunan 
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kiihtyvyyteen ja massojen inerttiaan.

 
 
Minisparesin C-AEA527 on 280lbs ja C-AEA526 on 200lbs jota pitää shimmata noin 
1mm. Kierretty eri suuntiin, joten ei voi vaihtaa sisäjousia keskenään.  

Venttilien ohjurit 
Kisakansissa käytetään pronssisia ohjureita. Nämä pitää aina kalvata mittoihinsa. 
Venttiilin varsi on 7.1mm ja ohjurit kalvataan 9/32 kalvaimella ( 7.14mm). 
Ohjurit pitää prässätä riittävän syvälle jotta venttiililautanen ei osu siihen. Ohjuri 
jätetään yleensä n. 2 mm kannen ylätason yläpuolelle. Kantta tehdessä pitää ohjurin 
tuottaa venttiilille niin paljon tukea kuin mahdollista. Kanavan puolelta sen voi hioa 
virtaviivaiseksi. Tällä ei ole suurta vaikutusta virtauksiin ja jos sen tekee väärin niin se 
voi jopa huonontaa virtauksia. Minisparesin ohjurin voi myös asentaa väärinpäin 
jolloin kanavaan saa paremman muodon ja tukea jää venttiilille enemmän jousen 
puolelle. Lisäksi öljyä jää ohjurin päälle vähemmän. 

Venttiilin jousilautaset 
Näitä on ainakin neljää eri mallia. Kolme vanhempaa, jotka ovat tarkoitettu vanhoille 
1-ura lukituksille. Uusimmassa on pieni kaulus, tämän kanssa pitää käyttää lukkoa 
jossa kolme uraa. Reikä on pikkuisen pienempi ja 3-urainen lukko ohuempi. 
Venttiileitä tilattaessa lukituksen tyyppii on huomioitava. Minin alkuperäisiä lautasia ei 
ole 10 vuoden aikana mennyt yhtään rikki, mutta tuningosia on, varsinkin alumiinisia. 
Painoeroa näillä ei ole merkittävästi ja vakiolautaset kestävät hyvin jopa 120kg 
jousipaineen. Jos ostat tuningia niin minisparesin titaaniset on ok (110€), alumiiniset 
ei. 
Huomioitavaa on että lukitukset asettuvat lautasesta riippuen eri syvyydelle ja jousen 
puolella paksuudet ovat erilaiset, jolloin jousipaine muuttuu lautasen mallista 
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riippuen. Poikkeamaa on yli 1mm, joka tarkoittaa 6-8kg seetipaineessa. Tällä tiedolla 
voi säätää jousipaineet ilman shimmejä. 

 
Uusin ilman uraa. Vanhempi jossa ura ja sorvaus sisäjouselle ja vanhin jossa pyöreä 
sisäreuna 

 
35mm ja 25mm puristettuna. Ylhäällä 280lbs AEA-527 jouset ja alhaalla 200 lbs 
AEA-526(kuvassa väärin 240). 
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Jousipaineiden mittaus 

 
Laita jousilautanen paikoilleen lukkoineen ilman jousta. Mittaa rako yläreunasta 
kanteen. 

49 
Minitonnimoottori by Kim Mattsson 



 

 
Siirrä mitta johonkin sopivan korkuiseen kappaleeseen. 

 
Laita jousi ja sama lautanen vaa’an päälle ja esim. 0.20 liuska kuvan mukaisesti. 
Mittakappaleen laitat vierelle ja paina kasaan kunnes liuska osuu mittakappaleeseen. 
Vaaka näyttää nyt oikean jousipaineen asennettuna kilon tarkkuudella. Kuvassa 46.9 
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kg, asennettuna tuli 45.5kg. Purista tästä vielä 10mm lisää niin saat aukipaineen. 
Lopuksi mittaat kuinka paljon voit puristaa kasaan ennen kuin jousi menee putkeksi. 
Mittaa jokainen jousi, näissä on löytynyt eroa jopa 10kg AEA-526 jousissa. 527 on 
ollut parempi.  
 
 

Kanavat 
Kansi on kilpamoottorin sydän. Jos kaikki muu on kohdallaan mutta kansi on huono, 
niin moottori ei anna tehoja.  
 
Pakopuolen kanaville ei kannata kovin paljon uhrata aikaa. 31mm venttiilille tekee 
noin 28mm reiän ja pyöristää kevyesti seetin alareunalta kanavan puolelta. Lopun 
laajentamisen tekee venttiilin ohjuri puolelta. Jos ssr:stä (ssr= short side radius) ottaa 
liikaa ei irtoseeti pysy paikoillaan. Jos seetittämätön kansi myöhemmin pitää seetittää 
se ei mahdollisesti enää pysy paikoillaan kun sille ei ole riittävästi pitopintaa jäljellä. 
Irtoseetitetty kansi ei saisi ylikuumentua, muuten on vaarana että seeti irtoaa. 
Pakokanavan ulostulon laajentaa vähän pienemmiksi kuin pakosarjan laipan reiät. 
Jos pakoasteet on noin 10 enempi kuin imu, niin pakokanavan pitää virrata noin 
75-80% moottorin teoreettisesta tehosta lasketusta virtauksista, joten noin 80-85 
cfm@28”dp riittää palotilan suunnasta imettynä. 32-33mm pakosarjan sisähalkaisija 
on riittävä 100hp koneelle. Iso ei ole hyvä tässä kohtaa. 
 
Imukanavan saa virtaamaan imusarja paikoillaan ja venttiilin ollessa 10mm auki noin 
120cfm@28”dp. Tämä mitattuna 65,7mm adapterilla. 
Imusarjasta kanavaan päin ei kannata suurentaa kovinkaan paljoa. Pyöristää suuret 
epätasaisuudet pois ja pikkuisen suoristaa ulkoreunan mutkaa ja lisäksi levittää ja 
tasoittaa kanavan “lattiaa”.  
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Sininen oikein, vihreä väärin. 

 
Minisparesin 35.7mm racing venttiili aeg-544 on hyvä. Seetin kohdalta reiän koko 
noin 32mm. SSR pitää tehdä pyöreäksi siten että sen poikkileikkaus on ympyrän 
neljännes. Vizardin kirjassa on kerrottu melkein kaikki oleellinen, paitsi tärkeimmät. 
Ilman virtauspenkkiä tai pitkää kokemusta on turha yrittää tehdä hyvää kantta. 
Kansien kanavissa on pahimmillaan ollut jopa 20cfm poikkeamaa samalla nostolla. 
Symmetriseksi saaminen vaatii tarkkuutta. Ohessa virtausarvoja englannin huippu 
kansista. Suomessa tehdyt virtaa saman verran ja muutamat jopa enempi ilman että 
virtausnopeudet ovat pudonneet χ. Pitää huomioida että kuvassa olevat on 
virtautettu 73 mm adapterilla ja 37.5mm venttiilillä. Lähes samoihin lukemiin pääsee 
35.7mm venttiilillä. Adapterilla tarkoitetaan virtauspenkissä olevaa putkea joka vastaa 
lohkon sylinteriä.  
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Taulukon chris conrad kannella saatu 99.1hp. 

 
Oheisessa taulukossa noin 15 kannen virtausarvot. Käytännössä kaikkia mitattuja 
kansia on saatu parannettua virtauspenkin avulla, poislukien ne jotka jo lähdössä 
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ovat olleet pilalle avarrettu. 

 
 
Kun kanava on valmis, voi siitä ottaa muotin myöhempää tarkastelua varten. 

 

Palotila ja puristus-suhde 
 

Kannen palotilan pitää olla noin 18.0-19ml , jolloin puristussuhde on noin 11.5-12.5 
riippuen muista tekijöistä. Palotilan muodolla on vaikutus virtaukseen, mutta 
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pyörteiden tuottamisella ja aikaan saamiselle EI mitään. Ylimääräiset pyörteet 
heikentävät kannen kokonaisvirtausta, joten sitä pitää välttää. Venttiilin raosta virtaus 
on lähes suoraan alaspäin imutahdin aikana. Palotilan muoto venttiilin ympäri pitää 
miettiä virtauksen kannalta. Puristustahdin alkaessa virtaus muuttaa suuntaa, jolloin 
männän laen muodolla (potero) on pieni vaikutus jolla saadaan pystyvirtaus keskelle 
mäntää ja seos pysymään keskellä mäntää.  

Palotilan mittaaminen 
 

Mittaamisessa voi hyvin käyttää 5ml tai 10ml lääkeruiskuja. Niillä pääsee riittävään 
tarkuuteen. Vaihtoehto tietysti kunnollinen pyretti, tilavuudeltaan noin 20 ml ja pituus 
20cm. Poraa 6mm reikä 3-5mm paksuun muovilevyyn. Levitä kannen tasolle ohut 
kerros esim kuparitahna tms. Laita levy paikoilleen  siten että reikä on palotilan 
reunalla. Laita joku paino levyn päälle jotta levy painuu tiiviisti kanta vasten. Itse 
käytän magneettia.  Kallista kantta pikkusen ja purista ATF tai vastaava neste 
ruiskulla palotilaan. 
Mitta kaikki palotilat ja suurenna kaikki siten että poikkeama on korkeintaan noin 0.2 
ml. 
 

Palotilan tilavuudet 
Pakoventtiilin poteron tilavuus on noin 0.8ml jos sen halkaisija on 35mm ja 6mm 
syvä. Tästä ei kannata tehdä liian pientä koska kannen kohdistus ei ole tarkka. 31mm 
venttilille jää molemmin puolin noin 2mm väli. Männän ylimmän renkaan ja sylinterin 
väliseen rakoon menee noin 0.5ml. 
Kannen tiivisteen paksuus on noin 0.8 mm ja sen tilavuus on 4ml 
Edellisten summa on 5.3ml 

Puristus suhteen laskeminen 
 
Jos kannen tilavuus on 18, niin palotila on edellinen huomioiden 5.3+18=23.3ml. 
Jos mäntä jää tason yläpuolelle tai alapuolelle, pitää tämän vaikutus huomioida 
laskelmissa. 0.1mm plaanaaminen kannesta pienentää palotilaa noin 0.3ml ja 
lohkosta noin 0.35ml. 
 
Puristussuhde lasketaan kaavalla: 
 

PS =(Iskutilavuus / palotila) +1 
 

tai  
 

PS=(Iskutilavuus +palotila ) / palotila 
 

55 
Minitonnimoottori by Kim Mattsson 



 

 
 
Puristussuhteen muutos porauksen suurentamisen seurauksena on noin 0,15 
yksikköä. 

 
Puristussuhde on 257/23.5+1= 11.9 ja 0.6 koolla 261/23.5+1=12.1.  
 
Huonosti virtaavalla kannella voi nostaa puristussuhteen jopa 13 asti, mutta hyvällä 
se on jätettävä 11.5 paikkeille. Jos kansi on huono, niin sylinterin täyttö on huono ja 
siellä ei ole mitä puristaa. Todellinen sylinterin paine saattaa olla huonompi 13 ps 
moottorissa kuin 11 ps moottorissa. Puristus-suhteen nostaminen on hyödytön tapa 
koittaa parantaa moottorin tehoa. Kannen tiivisteelle luvataan 12.5 puristussuhteen 
kesto.  
 
Jos 100hp koneen puristussuhteen nostaa 12:1 –> 12.5:1 niin uusi teho on 100.26hp. 
 
Tehon muutos lasketaan kaavalla uusi teho =vanha teho * (uusi ps/vanha ps)^(1/16). 
 
Jos kannen virtaus on hyvä, niin koko moottorin suorituskykyä voidaan muuttaa 
nokka-akselin ajastuksella. Dynaaminen puristussuhde (dcr) vaikuttaa huomattavasti 
enemmän hyvään kanteen ja huonossa sen vaikutusta ei edes huomaa. Tämä 
tarkoittaa sitä että nokka-akselin ajoitus pitää muuttaa kannen virtauksen mukaan. 
Jos puristus suhde 649:n nokkalla on 11.5 ja jos aikaistaa nokkaa 2 astetta (100-> 
98, eli 3.15) on dynaaminen puristussuhde (dcr) 8.8. Kilpamoottoreissa 8.8-9.1 on 
yleisesti havaittu optimaaliseksi dcr:ksi normaalilla noin 100 oktaanisella 
polttoaineella. Jos puristus suhde on 12.5 ja asetat nokan 98 asteeseen (3.15 nosto 
tdc) on dcr 9.55, joka on liikaa hyvälle kannelle. dcr on imuventtiilin 
sulkeutumiskohdasta laskettu puristussuhde. Tähän kun lisätään seoksen inertia ja 
hyvän kannen korkeammat virtausnopeudet, on oikea puristussuhde vieläkin 
korkeampi, jolloin nokkaa voidaan myöhäistää ja saadaan hyvä vääntö laajemmalle 
alueelle. Puristuspainemittarilla voi mitata sylinterin todellisen paineen. 
Puristuspaineen pitäisi olla noin 12-14 bar paikkeilla  ja ohivuodon 5% tai alle 
uudessa koneessa. 
Palotilan säätäminen identtiseksi on turhaa jos kantta ei ole virtautettu ja todettu että 
kaikki kanavat virtaavat yhtä hyvin/huonosti. Tunnistamattomia tekijöitä on liikaa. 
0.2-0.4ml tarkkuus riittää tässä. 
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Jäähdytys 
Lohkon ja kannen vesikanavat saattavat olla pintaruosteessa ja kalkkeutuneet. 
Tehokas konepesu ja liuottaminen sitruunahapossa irrottaa jäämät tehokkaasti. 
Vesikanavat voi myös huuhdella kerran kaudessa siihen tarkoitetulla pesuaineella.  
Minin alkuperäiset jäähdyttimet on aika huonot, joten kannattaa ostaa kisakäyttöön 
tarkoitetut jäähdyttimet.  
Kilparadoilla vain vesi on sallittu. Glykolin jäähdytysteho on huonompi kuin vedellä. 
Waterwetteriä voi käyttää jos on lämpöongelmia. Tosin silloin vikaa on jossain 
muualla. Kunnossa oleva kone kestää kisarääkin hyvillä jäähdyttimillä ilman että 
vedet keittää. Normaali kahden jäähdyttimen kierto on riittävä.  
 
Kannen lämppärin liittimestä kannattaa johtaa vedet suoraan jäähdyttimeen. Kannen 
lämppärin reiän voi porata 15mm asti. Johtamalla lämppärin liittimestä vedet 
jäähdyttimeen eikä takaisin lämppärin sisäänmenoon lämpöjä saa alas reippaasti.  
 
Tuulettimen siivet voi lyhentää noin 5cm pitkiksi joka riittää pitämään lämmöt kurissa 
lähdön järjestämisen ajan. Tuuletinta tarvitaan vain kun auto on paikoillaan, samoin 
sähkötuulettimia. Radalla moottoritilan patopaine pitää huolen ilman kierrosta.  
 
Kuumalla kelillä ylimääräiset reiät kannattaa moottoritilassa peittää, jolloin saa kaiken 
ilman kulkemaan jäähdyttimien läpi.  
 
Pakosarjan ja kaasuttimen väliin kannattaa asentaa eristävä lämpölevy joka estää 
lämmön nousemasta moottoritilaan ja kaasuttimeen. Tällä on merkitystä jos lähdössä 
tai ryhmittymisessä joutuu odottamaan pitkään.  
 
Asentamalla kiertovesipumpun voi vettä kierrättää moottori sammutettuna, joka estää 
veden kiehumisen varikolla.  
 
Kisan jälkeen poistumiskierros kannattaa hyödyntää tehokkaasti moottorin 
jäähdyttämiseksi.  
 
Kampiakselin siivapyörän voi vaihtaa halkaisijaltaan pienempään jolloin vesipumpun 
kierrosluku laskee ja sen varastama teho vähenee.  
 
Vesipumpun on oltava toimintakuntoinen ja sen siipiin ei saa koskea. Hihnaa siihen 
ei tarvitse laittaa jos esim luottaa sähköiseen pumppuun. Vesipumppuun voi myös 
asentaa sähkövedon tms. 

57 
Minitonnimoottori by Kim Mattsson 



 

Kytkin 
Minissä on alkujaan ollut kahta erillaista kytkinjärjestelmää. Vanhalla ei ollut nimeä ja 
uuden nimi oli Verto, minkä jälkeen vanhempaa alettiin kutsua pre-Vertoksi. Eli ostat 
pre-vertoon osia Englannista. 

Vauhtipyörä 
Vauhtipyöräksi kannattaa hankkia valmis 3.8kg tai 2.3kg painoinen. Vauhtipyörän 
kevennys vähentää akseliin kohdistuvaa rasitusta ja parantaa kierrosherkkyyttä, 
mutta vähentää vääntöä. Suurin vaikutus on lähdössä vaihteilla 1 ja 2. 2.3kg:n ja 
3.8kg:n painoeron vaikutus on huomaamaton radalla. Kaikki markkinointi laskelmat 
on tehty vertaamalla alkuperäiseen noin 9kg painoiseen vauhtipyörään.  
Alkuperäisestä kevennettyjä ei pitäisi käyttää. Ne ei kestä ja kun ne räjähtää palaset 
on kabiinin puolella.  
Vauhtipyörät ovat uutena tasapainottamattomia ja voivat olla hyvinkin paljon 
pielessä. Uusi vauhtipyörä pitää aina läpätä kartioiden sovittamiseksi. Läppämisen 
jälkeen pitää tarkistaa että prikka ei pohjaa akseliin jolloin vp ei kiristy. Lyhennä 
tällöin akselia n. 1mm, tyyli vapaa. Tarkista myös että vetorattaan lukitukset mahtuu 
vp:n koloon, tämäkään ei saa pohjata vauhtipyörään. Vauhtipyörän kolon 
syventämisessäkin on tyyli vapaa. 
2.3kg etu on että se on tehty kovemmasta materiaalista, jolloin sen taipumus 
hitsautua akselin on pienempi. Läppäämisen seurauksena vp siirtyy lähemmäs 
starttia, jolloin joissakin tapauksissa startin ja laatikon väliin joutuu laittaa prikkoja. 
 

Kytkinlevy 
Kytkinlevyksi riittää näille tehoille hyvin AP-racingin ja Minisportin parannettu versio 
jossa kitkapalat on niitattu ja liima välissä. Vakiolevyssä kitkapinnat ei ole liimattu, ja 
siitä saattaa irrota tai murtua palasia. Lisäksi se on materiaaliltaan huonompi. Levy ei 
normaalisti ajettaessa kulu kovinkaan paljoa. Levyn kunto kannattaa tarkistaa aina 
kun avaa kytkinkopan. Kytkinlevy maksaa 60 eur, kun tasapainotetun vauhtipyörän ja 
vastalevyn arvo on yli 300. Jos kampiakselin kytkimen tiiviste on vuotanut pitkään ja 
levy on kyllästynyt öljystä, se pitää vaihtaa. 
Kytkinlevy kannattaa pestä bräckleenillä ennen asennusta. Ruiskuta levyyn 
bräckleeniä ja imuroi se pois ennen haihtumista niin saa öljyt hyvin pois levyn 
huokosista. 
Levy asennetaan kaulus moottoriin päin ja sitä ei tarvitse tasapainottaa. 

Vastalevy 
Vakio valurautaisen vastalevyn käyttö ja sen keventäminen pitäisi suomessa kieltää 
kuten englannissa. Englannissa on havaittu että kytkin vaurioissa vastalevy hajoaa 
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ensin joka sitten rikkoo vauhtipyörän joka räjähtää ja sirpaleita lentää rintapellin läpi 
ohjaamoon. Tästä syystä säännöissä on maininta vahvikelevystä. Englannissa 
kuljettaja istuu oikealla puolella. Kaupalliset CNC työstetyt vastalevyt ovat toimivia ja 
ne pitää tasapainottaa. Alumiinisia vastalevyjä on rikkoutunut. Teräslevyn paikoillaan 
pitävät pultit ovat auenneet tai katkenneet ja käpälät on vääntynyt ja katkennut. 

 
 

Jousilautanen 
Jousilautaset on värikoodattu. Jousessa on maalitäplä josta tunnistaa sen 
jäykkyyden. Jousilautanen pitää olla oranssi tai tätä jäykempi harmaa. Nämä ei kovin 
paljon kulu käytössä mutta saattaa kuolettua ajan myötä. Oranssin jäykkyys on 
riittävä 100 hp tehoihin.  

 
Harmaa jousilevy 

 
Jousilautasen pitää kytkin kasattuna olla lähes litteä. Kun kytkintä painetaan se 
kääntyy “negatiiviselle” puolelle, jolloin paine akseliin lähes katoaa. Väärin asennettu 
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kytkin saattaa painaa painelaakeria koko ajan maksimipaineella kun poljin on 
alhaalla, tämä tuottaa lämpöä, kitkaa  ja tehon menetystä. Jousen jäykkyys on 
ilmoitettu jousi puristettuna, eli litteänä. Harmaan paine on noin 580kg ja oranssin 
noin 530kg. 
Kasaa kytkinpaketti pöydällä halutulla liuskamäärällä ja kiristä pultit. Mittaa kuvan JL2 
mukaan kuinka paljon jää ulkoreunaan rakoa, tästä vähennät noin 0.2mm. Kuvassa 
on kolme liuskaa ja rakoa noin 1mm, eli kahdella liuskalla käpälät olisi juuri oikean 
korkuiset. Kolmella liuskalla pitäisi poistaa 0.7mm joka vastaa kytkinliuskan 
paksuutta. Alkuperäisessä asennusohjeessa sääntö on että levy pitää olla täysin 
suora. Kisakäytössä marginaalia 0.2mm, ettei vahingossa asetu heti lähdössä 
negatiiviselle puolelle. 
 
Kuvassa JL1 jousen korkeus on 4.38mm. Kun laitat jousen paikoilleen kiristämättä, 
pitää jousilevyn ja vastalevyn käpälän väliin jäädä vähintään 1mm rako. Jos rakoa ei 
ole jousi on kuolettunut jolloin kytkin luistaa 100% varmasti! 
 

   
KUVA JL1 
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KUVA JL2 

 Jousen ulkoreunan ja tönärin rako on noin 1mm, tarkoittaa että käpälä on noin 
0.7mm liian korkea, joka tulee siitä että mittauksessa on käytetty kolmea 
liuskaa.Liuskan paksuus on noin 0.75mm. Eli vaihtoehtona on poistaa yksi liuska tai 
työstää vastalevyn käpälästä 0.7mm pois. 
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KUVA JL3. Käpälän korkeus vakiona on noin 25mm 

 
Jousilautasen pultit kiristetään 30Nm. 

Kytkin vivusto 
Kytkimen vivustossa oleva väljyys vaikuttaa huomattavasti sen toimivuuteen. Useasti 
ilmataan jarruja koko viikonlopun, vaikka syy on kuluneissa osissa. 
Polkimen liike on noin 10cm. Polkimen liike tuottaa pääsylinterille 15-16mm akselin 
liikkeen. Kytkinkopan varren vipusuhde on noin 5.3, joten tuo 15mm muuttuu 
kytkinasetelmassa noin 3mm liikkeeksi pääakseliin. Jos säätöruuville jättää välystä 
0.5mm, vähenee liike 2.00 mm:iin. Jos välys on 0.2mm, vähenee liike 2.6mm:iin. Eli 
tällä on suuri merkitys. 
Jos vivun kuulassa tai kytkimen pääakselin reiässä on kulumaa 0.5mm, vähenee 
taas 0.5mm. jos kopan akselissa /tapissa on 0.5mm kulumaa katoaa 0.5mm lisää. 
Kaikki nämä välykset ja väärin säädetty säätöruuvi saattaa poistaa polkimesta puolet 
polkimen tehokkaasta liikkeestä. Välykset on helppo testata. Painaa vivun 
säätöruuvia vasten ja mittaa kuinka paljon poljin liikkuu ennen kuin kytkimen 
pääakseli alkaa liikkua. Välykset tarkistetaan nimenomaan  pääakselista joka painaa 
jousilautasta. Tällä tavalla löytyy kaikki välykset. Polkimessa pitää olla noin 5-10mm 
tyhjää, jolla varmistetaan nestesäiliöstä virtaus painepuolelle. Jos tämä kanava on 
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kiinni, ei kytkintä pysty ilmaamaan. Sama koskee myös jarrupoljinta ja sen 
pääsylinteriä. 
 

1. Kytkimen painelaakeri ei ole tarkoitettu pyöriä koko kisan läpi 8000rpm. 
Kytkinvivun ja työsylinterin väliin asennetun jousen tehtävä on irrottaa laakeri 
jousilautasesta. 

2. Pääakselit ja vivustot on useimmissa mineissä ollut käytössä keskimäärin 25 
vuotta. Ehkä ne kannattaisi uusia tai tarkistaa. Ei ole kalliita osia. 

3. Säätöruuvin ja vivun väliksi 0.2-0.3mm 
4. Tarkistakaa että poljin nousee ylös asti. Joskus se voi jumittua. 
5. Tarkistakaa että kytkimen poljin ei ole vääntynyt. 
6. Polkimen ja pääsylinterin välinen välys pois. 
7. Kolarissa tai jostain muusta syystä lattia on polkimen alta painunut sisään, 

joka rajoittaa polkimen liikettä. 
 

Starttimoottori 
Starttimoottoreita on kahta mallia, inertia ja pendix. Molemmille on oma 
starttikehänsä eri hammastuksilla. 
 
Inertia starterissa on 9 hammasta ja kehässä 107. Kehä on myös pienempi 
halkaisijaltaan. Tämä vetää startin rattaan ulkopuolelta kehään inertialla.  
 
Uudempi on solenoidi toiminen, siinä on 10 hammasta ja kehässä 129 sekä kehä on 
pienempi. 
 
Edellinen tarkoittaa sitä että startit ja vauhtipyörät eivät ole keskenään 
vaihtokelpoiset.  
 
Minisparesilta löytyy myös erilaisia kisakäyttöön tarkoitettuja startteja. 
 
Myös,muiden autojen startteja on sovitettu miniin. 1980-82 vm Corollan startti on 
muunnettavissa minin inertia kehälle sopivaksi. Malli pitää olla sellainen jossa ratas 
on kauluksen sisällä. Laippa sorvataan minin välikoppaan sopivaksi ja lisäksi joutuu 
reikien paikkaa välikopassa muokkaamaan.  
On helpompaa ostaa uusi vauhtipyörä tai kehä ja pendix startti. Kun tuollainen 
muokattu menee rikki, ei kenelläkään ole radalla sellaista antaa tilalle. Muutenkin 
kannattaa pitäytyä vakio ratkaisuissa jolloin on suurempi mahdollisuus löytää 
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varaosia radalla. Yhtä pelleilyä, en suosittele.

 
 

Vaihdelaatikko 
Laatikoita on useita eri malleja. Yleisin on tankomallinen, jossa vaihdekepin siirtäjän 
ja laatikon välissä on tangot. Tankomallisesta on olemassa A ja A+. Lisäksi on 
käytössä tunnelimallinen A laatikko, jossa kepin ja laatikon väliset vaihtovarret on 
tunnelissa. Rattaat A:ssa ja plussassa on erilaiset, eikä keskenään vaihtokelpoiset. 
Itse laatikoihin voi sovittaa kummat vaan. Rattaat erottaa siitä, että plussassa on yksi 
tai kaksi kapeaa uraa hampaiden kärjissä. Laatikon päädyn ulkopuolella olevat kolme 
vetoratasta pitää aina olla kyseisestä laatikosta ja samaa mallia. Välipyörän akselin 
halkaisija on plussassa suurempi. Plussan lohkoon on saatavissa sovituslaakeri, 
jolloin A:n vetorattaat voidaan sovittaa tähän. Välikopan välipyörän laakeri on sama 
kuin laatikossa. Itse välitys näissä on lähes samat, eikä kilpailussa mitään merkitystä. 

Synkrorenkaat (baulk rings) 
Synkrorenkaat huolehtivat että vaihteet menevät pälle jouhevasti ja sovittavat 
vaihtaessa rattaiden nopeuden sopivaksi siirtoa varten. Renkaiden sisäreunalla on 
urat jotka kuluvat. Kun rengas pohjaa kartion kaulukseen on se vaihdettava. 
Renkaan ja kauluksen välyksen pitää olla vähintään 0.3mm. Renkaita on useita 
malleja joista parhaalta vaikuttaa olevan minisparesin evo malli.  
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Kun synkat kuluu, niin varsinkin kolmosesta neloseen vaihdettaessa laatikko rutisee 
lämpimänä.  
Välitysrattaiden kartioissa jota vastaan synkrorenkaat tulevat on molybdeeni pinnoite, 
tämä ei ole likaa joka pitää poistaa! Jos pinnoite on poistettu, laatikko rutisee aina. 
Tosi vanhoissa laatikoissa ei ole koskaan ollut kartioissa pinnoitetta, ja näissä on ollut 
vanha kellertävä synkrorengas, joita ei enää saa mistään. 
Minissä vaihtaminen pitää tehdä rauhallisesti, ei voi runnoa vaihdetta päälle samalla 
tavalla kuin normaalissa autossa. Ensin kytkin lähes pohjaan ja sitten vasta kepin 
heiluttelua. 

Siirtäjät 
Laatikon sisällä olevat pronssiset siirtäjät kuluvat jos synkat ei ole kunnossa. 3-4:n 
haarukka leviää eikä vedä vaihteita täysin päälle. Lisäksi 3-4:n haarukoita on 
katkeillut, joten niiden kunto pitää tarkistaa. Jos vaihteiden lukitushampaat on 
kuluneet tai siirtäjän haarukka on levinnyt, ei vaihteet pysy päällä. Yleisimmin 
nelonen hyppää pois päältä kaasua kevennettäessä. Lisäksi siirtäjien akseleita on 
mennyt poikki useita. 

Laakerit 
Rattaiden laakerit ovat kestäviä, eikä ne näytä kuluvan kovinkaan paljoa. Laatikon 
keskilaakerin muovinen pidikekehä on joskus rikki. Lisäksi ykkösakselin sisällä oleva 
neulalaakeri kannattaa tarkistaa. 
 
Ryhmäpyörän laakerin neulat syö akseliin jäljet. Jos akselissa on isosti jälkiä tai 
kulunut pitää myös laakerit vaihtaa. Ryhmäpyörän päittäisvälyksen pitää olla noin 
0.1mm.  

Välipyörä 
Välipyörän laakerit pitää tarkistaa, niissä voi olla jopa 1mm kulumaa. Kun näissä on 
riittävästi kulumaa, niin välipyörästä lähtee hampaat. 
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Välipyörän akselissa on molemmin puolin laakerilevyt. Näiden levyjen pitää pyöriä 
vapaasti akselissa eikä saa tahmata yhtään, muuten ne syö itsensä sisään 
välikoppaan ja laatikon alumiiniin.  
Välipyörän välys pitää tarkistaa. Välystä pitää olla 0.1mm. Välikoppa kiristetään 
tiiviisteen kanssa kiinni laatikoon, jolloin 0.1-0.2mm liuska pitää mennä väliin. Tähän 
on saatavissa eri paksuisia laakerilevyjä, joilla voi korjata jopa 0.4mm välyksen. 
Lisäksi on eri paksuisia välikopan tiivisteitä. Vihreä on 0.8 ja punainen 0.75. Vihreä 
on parempi. Laita tiivisteliimaa vain kopan puolelle ja leikkaa poikki lohkon ja laatikon 
kohdalta niin ei tarvii vaihtaa joka kerta. 

 
Näin käy jos välipyörän laakerilevyt ei pyöri tai välys puuttuu. Näyttää pahalta mutta 

helposti korjattavissa. Vähän paksumpaa prikkaa englannista ja ei kun menoksi. 

Perävälitys 
Minitonni luokan suurin sallittu perävälitys on 15/62, jota lähes kaikki käyttävät. 62/15 
=4.13. 62:ssa on numero 2G101 ja pieni on 22G99. Kyseinen välitys on ollut 
vanhoissa 1100 moottoreissa ja joissakin Allegroissa.  
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Nelosvaihde on 1:1 ja kun moottori pyörii 4.13 kierrosta niin pyörä pyörii yhden. 
Perän rattaassa ja kehikossa on pronssiset holkit jotka väljistyvät. Nämä kannattaa 
vaihtaa kun välystä on liikaa. Puslat pitää kalvaa oikean kokoiseksi. Akseli on noin 
25.4mm ja pitää kalvata 0.02-0.03mm väljäksi. 
Keskitappi kannattaa vaihtaa kestävämpään kisa versioon. Jos keskitappi katkeaa, 
niin peräkoppa ja vaihdelaatikon kotelo menee rikki. A laatikon alkuperäisen 
keskitapin tunnistaa siitä että siinä on syvät ristiviillot. Plussan keski tappia ei erota 
kisa versiosta. Vaihda jos on epävarmuutta. Kisatappi on kokonaan sileä. Tapissa 
pikkurattaiden välissä oleva holkki pitää ehdottomasti jättää paikoilleen. Muista laittaa 
samassa asennossa takaisin. Irrota ratas kehikosta ja lyö tapin lukitussokka pois 
rattaan tasopinnan puolelle. Perän vetoakseleissa on fiiberi välilevy jonka kunto 
kannattaa tarkistaa. Perän vetoakseli on erilainen kuulanivelelle kuin ristikko nivelelle. 
Planeettarattaassa on pronssinen prikka, A:ssa ei ole liparetta ja A+:ssa on. Lipare 
estää prikan pyörimisen ja suojaa kehikkoa kulumiselta. Muilta osin perän kehikot 
ovat lähes identtiset. 

 

Perän esikireys 
Perän esikireys pitää säätää kohdalleen. Laita perä paikoilleen ja kiristä perän toinen 
sivulaippa tiivisteen kanssa paikoilleen. Jätä muutama shimmilevy pois ja kiristä 
toinen poski paikoilleen tiivisteen kanssa. Mittaa rakotulkilla laakerin ja sivulaippan 
rako, ja lisää 0,1mm enemmän shimmejä kuin mitä mittasit raon väliksi. Toinen tapa 
on laittaa liikaa shimmejä paikoilleen ja kiristä laippa paikoilleen. Mittaa laatikon ja 
laipan väli ja poista 0.1mm vähempi shimmejä kuin mittaus. 

Perän sivulaipat  
Tarkista että tiivisteet eivät ole kovettuneet. Joissakin vaihdelaatikoissa sivulaippojen 
pulttien reiät ovat normaalia matalampia, jolloin pitää olla tarkkana että pultit eivät 
pohjaa. Sivulaippojen puslia tarvitsee harvemmin vaihtaa. 
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Jos perän ja sivulaippan puslissa on liikaa välystä syö tämä tehoja. Vetoakseli vispaa 
ja tämä aiheuttaa lisää ongelmia ulkoniveleen asti.  

Perän laakerit 
Perävälityksen laakereita on kahta mallia, joista leveämpi malli on parempi. Laakerit 
ovat erittäin kestäviä ja harvoin niin kuluneet että tarvitsee vaihtaa.  

Sisemmät vetonivelet 
Vetoniveliä on ainakin kolmea eri mallia joissa eri kokoiset kuulat ja niitä vastaavat 
urat maljassa. Eli sisäkehikko, kuulat ja malja on aina kokonaisuus. Perän akselissa 
on lukkorengas joka kannattaa vaihtaa tai ainakin tarkistaa että se lukitsee hyvin 
maljan paikoilleen. Kuulakehä pitää muistaa laittaa oikein päin akselille. Isompi 
halkaisija kuuluu maljan suuntaan. Kuulien sijainti kehässä muuttuu jopa 15mm 
ulospäin jos kehän laittaa väärinpäin. Kuulakehä ei voi pudota akselista jos se on 
koottu oikein.  
Ensin kuulakehä akselille isompi reikä maljaan päin, sitten sisäkehä paikoilleen. 
Vedät,kuulakehän sisäpesän päälle ja painat kuulat paikoilleen. Näitä on nähty 
radalla kymmeniä kertoja väärin koottuna. Aina on kasattu “oikein” mutta kuulakehä 
puuttuu! 
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Kuvassa oikein päin koottu nivel. Leveä reuna ja pienempi halkaisija kuulakehässä 
kuuluu akselin puolelle jolloin kuulat on lähempänä akselin päätä, eli menevät 
syvemmälle maljan sisään. 

Öljyputki  
 

Mutkisssa öljy painuu moottorin sivulle jonka takia moottoriin on pakko asentaa 
keskeltä imevä putki (oil center pickup). Näitä löytyy valmiina ja vakiosta voi tehdä 
myös itse. 
Putken keskellä oleva lisätuen on oltava kiinnitetty. Muuten on vaarana että öljyputki 
irtoaa laipasta värinän seurauksena. Ilmaa menee raosta ja laakerivaurio on varma. 
Jos tätä ei havaitse, uusiutuu vika. Vaihtoehtoisesti putki irtoaa laipasta ja vahinko 
tapahtuu hetkessä.  
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Loiskelevy 
Loiskelevy estää öljyn roiskumisen kampiakselille ja mäntien alapuolelle. Tämä pitää 
moottorin kampikammion yläpuoliskon “kuivempana” ja öljyn paremmin kierrossa 
mukana. Öljypinnan voi jättää öljytikun minimiviivan kohdalle. Toinen hyvä peruste 
loiskelevyn käytölle on kun mäntä hajoaa niin se ei putoa “silppuriin”. 
Loiskelevyn voi tehdä itse 1.5-2mm paksusta alumiinista. Sen pitää ulottua koko 
laatikon leveydelle tai vähintään perän rattaan yli. 

  
 

Vaihdekeppi ja vivusto 
Tankomallisessa laatikossa kuluneet osat ja vivuston välykset vaikeuttavat 
vaihtamista. Tangon ja laatikon välissä olevan  väliholkin ja  tappien välykset 
moninkertaistuvat vaihdekepin liikkeeseen. Lisäksi vaihdekepin nivel on useasti 
kulunut, jolloin sekin kannattaa tarkistaa. Lukkopihdeillä ottaa kiinni akselista ja 
heiluttaa keppiä niin kepin nivelen välykset selviää. 
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Laatikon holkin välyksien vaikutus selviää kun ottaa pihdeilla kiinni laatikon siirtäjän 
akselista. Älä haavoita akselia ettei tule stefaongelmia. 

 
Tämä nivelkappale on useasti kulunut  

 
Kaareva osa on peruutusvaihteen “stoppari”. 

Kun keppiä nostaa keppin pää  nousee tuon päälle. 
 

Miniin saa välittäjän, jolla voidaan pienentää kepin liikkeitä. Tuon jos asentaa, niin 
ylimääräiset välykset pitää ehdottomasti saada pois. Vaihtaminen pitää tehdä 
rauhallisesti, muuten menee 3-4:n siirtäjän haarukka katki. Liike pienenee, mutta 
vaihtamiseen menevä aika pysyy samana. 
 
Vaihdekepin nivelkuulassa on ura johon lukitus osuu. Jos se on kulunut alareunasta 
pyörii keppi kolossaan, varsinkin nostettaessa peruutusvaihteelle. Vaihdekepin 
lukitusholkin voi kiristää ala-asentoon putkiklemmarilla, jolloin keppi ei pääse 
nousemaan pois hahlosta. 
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Aika huono! 

 
 

 Kustannukset  

Valmiita käytettyjä moottoreita liikkuu 1000€ ylöspäin. Moottorin hinta koostuu osien 
arvosta ja niiden iästä. Oheisesta taulukosta voi jokainen päätellä mitä moottori 
maksaa uusista ja laadukkaista osista rakennettuna. Hinnat on vuoden 2017 alusta 
kurssilla 0,84. Kokonaisia 1000:n vakio moottorista saa paljon osia ja niiden hinta 
vaihtelee satasesta ylöspäin. Näistä saa paljon osaa kilpamoottorin rakenteluun. Kun 
ostat kilpamoottoria, kysy mistä osista se on tehty ja kuinka paljon ajettu, mitä 
enempi sillä on ajettu kisaa, sitä varmemmin se leviää. Tarkista ainakin vauhtipyörän 
malli. Ei tarvitse avata kuin kytkinkoppa. Tästä pystyy jo päättelemään onko 
panostettu vai ei. 
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Virranjakaja ja sytytys 
Minin ennakko kisakäytössä vaihtelee 27 ja 34 asteen välissä, 30 on hyvä lähtökohta 
aloittaa säätäminen. Tyhjäkäynnillä 1500 rpm noin 15 astetta perusennakkoa ja 
3500-4500 kierroksen kohdalla täydet 30 astetta. Tämä tarkoittaa että jakaja pitää 
rajoittaa 15-18 asteen muutokseen jos se antaa enemmän. 
Vakiojakajaan on saatavilla useita eri elektronisia muunnossarjoja, esimerkiksi 
Lumenition,Aldon ja Pertronix. Sääntöjen mukaan ennakon pitää tulla jakajan sillasta, 
eli vain mekaaninen on sallittu. Tarkoittaa että 123ignition, CSI ja jotkut Pertronixin 
valmiit jakajat on kielletty.  
 
Saabin jakajassa (Saab 9000 vm 90) ennakko on jo vakiona 15 astetta joten sitä ei 
tarvitse muokata. Saabin jakaja on hankala sovittaa A+ moottoriin. A moottoriin 
tehdään yleensä adapteri ja jakajan väliakselia pidennetään. Jakajan voi muuttaa 
vakio mallia vastaavaksi hyödyntäen minin vakiojakajaa, jolloin sen voi kiinnittää 
molempiin lohkoihin ilman erikoisosia. 
 
BMW 316/318 jakajassa pitää ennakon määrää rajoittaa. Jakajaan hitsataan pari 
heppausta rajoittajien uriin ja viilataan ennakon rajoitus sopivaksi. Sillassa on kaksi 
pitkulaista uraa jossa stopparit jotka rajoittaa sillan liikkeen. 
BMW:n jakajan akselia voi lyhentää, tavoitteena on saada jakajan kansi kauas 
etumaskista jotta ei mene pienessä kolarissa rikki. 
Citroen BX:n jakajan kansi on 90 asteen malli ja se sopii molempiin jakajiin. 
Minin elektroniset 90-93  jakajat ovat toimintaperiaatteeltaan samanlaiset kuin BMW 
ja muokkausohje samanlainen. Näissä  jakaja antaa ennakkoa noin 12-14 astetta 
(moottorille 28-32). Rajoitin vastaa jousen kiinnitystappiin. Rako on vakiona noin 
5mm, tämä pitää rajoittaa noin 3.2mm:n. Käytä poranterää “tulkkina”. 
 
Jakajassa asteet on puolet mitä moottorissa. Kun moottorista mitattuna ennakko 
muuttuu 15 astetta, liikkuu jakaja vain 7.5. Vakiojakajat ei ole suunniteltu 8000 
kierrokseen asti, joten jousia voi myös kiristää 1-1.5mm.  
Alipainesäädintä ei käytetä, joten se otetaan yleensä pois. Tämä helpottaa jakajan 
asentamista. Tilaa ei ole paljon jakajan ympärillä. 
Saabin jakajassa aseta pyörijän lukitushahlo osoittamaan reunalla olevaa viivaa 
kohti. Lukitse HAL-anturin keskikohta hahlon etureunaan (pyörii vastapäivään). 
Saabin jakajassa sytytys tulee hahlon etureunasta. Tällä tavalla pyörijän kärki osuu 
aina kannen nastan keskelle, (tyhjäkäynnillä vähän  keskikohdan etureunaan ja 
täydellä ennakolla takareunaan  ). 
BMW:n jakajassa lukitse silta siten että liipaisimen kärki on reunalla olevan viivan 
kohdalla. 
Jos kipinän liipaisu tulee sellaiseen kohtaan että pyörijä ei ole nastan kohdalla, kipinä 
osuu viereiseen nastaan ja tulee käyntiongelmia. 
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Sytytyksen ennakko käyrällä ei ole mahtavaa merkitystä tehon kannalta, joten siihen 
ei paljoa kannata tuhlata aikaa. Jos tällä olisi iso merkitys, netti olisi täynnä tietoa 
aiheesta. Riittää että jakaja antaa maksimit noin 3500 rpm paikkeilla. Ennakko 
nousee tasaisesti 15 -> 30 astetta  1500-3500 alueella, eli noin aste per 130 RPM . 
Tarkoittaa myös sitä että sytytystä asetettaessa moottoria ei tarvitse huudattaa 8000 
rpm, vaan noin 4500 riittää. 

 
Ohessa MSD:n Chevy jakajan käyrät. Oikea alin ja ylin on suurinpiirtein samanlainen 

mikä minissä todettu hyväksi. 
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Ohessa ohjelmoitavan virranjakajan käyriä. Kilpakoneessa olemme kiinnostuneita 
alueesta 4500-9000, joka tarkoittaa sitä että mekaanisella säädöllä se on helposti 

saavutettavissa. Jakaja on maksimi asteissa lähes koko kisan alusta loppuun. 
Tällaisella ei oikeasti saavuta mitään ja se on säännöissä kielletty. 

 
1) Pyöritä moottoria siten että 1 ja 4 on ykk 
2) Tarkista missä sylinterissä on molemmat venttiilit vapaana, toinen on silloin 

saksauskohdassa. 
3) Aseta Saabin jakaja siten että hahlo on keskellä hall-anturia. 
4) BMW:n jakajassa asetat induktion käpälät vastakkain ja tästä pyörität jakajaa 

myötäpäivään 3mm. Joissakin jakajissa on reunassa viiva. 
5) Se tulppa jossa työtahti on päällä (venttiileissä välys) pitää johtaa jakajan 

kanteen siihen nastaan johon kärki osoittaa. 
 

Nyt on ajoitus riittävän lähellä että moottorin voi käynnistää. Kiristä jakaja siten että 
jaksat liikuttaa sitä käsin.  
Minin jakajan akseli pyörii vastapäivään, joten ennakkoa tulee lisää kun käännät 
jakajaa myötäpäivään. Merkkaa tussilla jakajaan + ja - niin muistuu helposti. Jos ei 
käynnisty niin säädä jakajasta muutama milli kerrallaan jompaan kumpaan suuntaan. 
Ajan myötä harjaantuu kuulemaan mihin suuntaan ennakkoa pitää muuttaa. Liikaa 
niin potkaisee vastaan eikä jaksa pyörittää. Jos liian vähän niin rullaa yli kun ykk on jo 
ohitettu  ja puristus kadonnut.  
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Sytytysjärjestys on 1-3-4-2. Vastapäivään katsottuna nämä pitää olla tässä 
järjestyksessä jakajan kannessa. Ykkösen sijainti on täysin riippuvainen jakajan 
väliakselin asennosta. Jos pamahdus tulee pakoputkesta on järjestys 180 astetta 
pielessä. Nope korjaus on vaihda 1 ja 4 sekä 2 ja 3 keskenään. Ykkönen on 
jakopään päädyssä. 
 

Sytytysjärjestelmän johdotus 
Puolan plus napaan johdetaan aina jännite. Miinuspuolelle tulee katkoja, joko kärjet 
tai sytytysyksikön ulostulo. Sytytysyksikköön voi vetää jännitteen suoraan tai puolan 
+navasta. Lisäksi sytytysyksikköön johdetaan miinus jos ei ole sen rungossa.  
Jakajalta johdetaan liipasinsignaali sytytysyksikköön. Induktiivisissa (bmw) on kaksi 
johtoa ja hal-anturilla toimivilla 3 johtoa (+, - ja signaali). Ohessa kyseisten kuvat ja 
johdotus. 

 
1 - puola -, musta paksu 
2 - maa,ruskea paksu 
3 - hal -, ohut sininen 
4 - puola +, eli 12v , vihreä/sininen 
5 - hal + , yleensä 5v, vihreä/harmaa 
6 - hal signaali, ohut ruskea 
7 - rpm mittarin signaali 
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B- maa , ruskea 
B+ puola +, eli 12V, musta 
COIL puola - , vihreä 
 

Tulpat 
 

Yleisimmät tulpat mitä käytetään on NGK:n tulppia. 1300 kannessa voi käyttää 
tavallista B sekä P tulppa jossa elektrodi on ulompana. 1000 kannessa mäntä tulee 
ylemmäs, jolloin P tulppa voi osua mäntään. Jos 1300 kansi on plaanattu matalaksi, 
voi P tulppa osua mäntään. Mittaa kun kansi on irti että tulpan kärki on vähintään 
0,5mm kannen tasosta.  Lämpöarvot mitä käytetään on 7-9. Jotkut laittaa 
kylmemmän tulpan 3 ja 4 sylinteriin. NGKssa numero tarkoittaa 
lämmönjohtamiskykyä. Mitä korkeampi numero, sitä kylmempi tulppa, eli johtaa 
lämpöä kanten paremmin. Kansi ja vedet lämpenee, mutta palotapahtuma on 
turvallisella 600-800 asteen alueella. 
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Puola 
Puola on yleisin rikkoutuva sähköosa mineissä. Puolaksi kelpaa mikä tahansa 
toimiva, eikä sillä saa lisää tehoa moottorista. Käytetyt vanhat on usein parempia 
kuin uudet kiiltävät halppikset. Pääasia että se toimii luotettavasti. Jos auto nykii, niin 
vika on useimmiten sytytysjohdoissa tai puolassa. Siniset halppisjohdot on huonot. 
Osta kunnolliset niin on yksi epäilyksen kohde vähemmän. Esim Championit tai 
Lumenition 
 
Puolan mittaat helposti. Virtanapojen välissä pitää olla noin 0.5-2.5 ohmia. 
Korkeajännite navasta virtanapoihin yli 2000 ohm. Jos mittari näyttää nollaa tai 
ääretöntä jommasta kummasta on puola rikki.  
Jos bakeliitti on haljennut jostain kohtaa, puola ei toimi kunnolla, kipinä karkaa. 

Kaasutin 
 

HIF38:n toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Läppä aukea, kurkkuun tulee imua 
ja luistin nousee ylös alipaineesta ja siinä kiinni oleva neula vaikuttaa seokseen.  
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4,3 ja 2 tukitaan. 1 jätetään auki. 6 on ylivuoto ja 5 polttoaine sisään. 5n alapuolella 

seosruuvi 

Sääntö 
Kaasuttimen pitää vastata meidän sääntöjä. Toimintaperiaate alkuperäinen ja 
kaasuläpän jälkeen kurkun halkaisija max. 38.1mm. 

Bensan määrä 
Minille riittää että kaasuttimen läpi virtaa noin 1,5-2 litra bensiiniä minuutissa. Tämä 
riittää pitämään pinnan kohotilassa koko ajan riittävällä korkeudella. HIF44:n venttiilin 
reikä on suurempi kuin 38:ssa. Jotkut käyttää tätä, mutta siihen ei ole mitään tarvetta. 
Laita kaasutin ylösalaisin ämpärin päälle ja minuutiksi virrat päälle. Mittaa kuinka 
paljon ämpärissä on bensaa. Tyyli on vapaa. 
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Vakio ja Sparesin special freeflow 

Bensan pinta 
Kohossa on läppä joka painaa kiinni venttiiliä. Jos läppä on linjassa kohon 
liimasauman kanssa ja venttiilin osat ovat kaasuttimeen kuuluvat, niin silloin bensan 
taso on oikealla korkeudella, eikä läppä tarvitse koskea. Jos neulaventtiili vuotaa niin 
kaasutin tulvii. Bensan syöttöputki on aina takimmainen vaakaputki (lähimpänä 
imusuppiloa). Venttiilineulan holkissa on pieni sihti joka kannattaa tarkistaa vähintään 
5 vuoden väleinѯ.  

  
. 
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Kuvassa näkyy hyvin neulaventtiili ja läppä joka painaa neulaa. 

 

Ylivuotoputki 
Kaasuttimen kyljessä on ylivuotoputki bensan syöttöputken vieressä. 
Ylivuotoputkeen, joka on etummainen näistä (lähimpänä imusarjaa), kannattaa liittää 
letku ja ohjata mahdollinen ylivuotava bensiini sivulle, muuten ylivuotava bensiini 
valuu suoraan pakosarjan päälle. 

Luistin ja jousi 
Luistinta painaa alaspäin jousi, jonka jäykkyydellä voidaan säätää millä imulla se 
aukeaa. Jotkut käyttää tässä jäykempiä jousia. Täydellä kaasulla imua on niin paljon, 
että luistin asettuu samalle korkeudelle riippumatta jousen jäykkyydestä. Jousella 
voidaan säätää luistimen korkeutta kiihdytettäessä. Jos jousi on löysä, se nousee 
pienemmällä imulla ääriasentoon jolloin neulan keskialueen vaikutus on olematon ja 
jää kokonaan käyttämättä. Moottori ei vedä keskialueella jolloin vaihtaessa 
kolmoselta neloselle veto on huono.  

Luistimen vaimennin 
Luistissa on vaimennin jolla estetään sen holtiton pomppiminen. Nestettä lisätään 
noin 1cm alle putken yläreunaan. Täyttömäärällä ei ole suurta merkitystä. Kun korkin 
laittaa kiinni niin vaimentimen mäntä työntää pois liian nesteen. Nesteen jäykkyydellä 
ei ole suurta merkitystä, kunhan se ei ole tervamaista eikä vahingoita moottoria. ATF 
on yleisesti käytetty, mutta tavallinen moottoriöljy on myös ok. 
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Virtaus 
Kaasutin virtaa vakiona noin 150cfm. 100HP:n tehoa varten kaasuttimesta tarvitaan 
virtausta noin 140-150cfm, joten vakiokaasutin on aivan rajoilla onko sen virtaus 
riittävä. Kun kaasuläpän reunat pyöristää ja ruuvien päät poistaa niin virtaus nousee 
noin 175cfm asti joka riittää varmasti. Imun puolella jotkut avartaa, mutta tälle ei ole 
oikeasti tarvetta. Imupuoli pitää sovittaa imusuppiloon sopivaksi, pykäliä tai teräviä 
reunoja ei saa jättää. 
Jotkut poistaa läpän akselista toisen puoliskon. Jätä jäljelle se puoli jossa ruuveille 
kierteet.  
 Pelkästään läppää muokkaamalla ja asentamalla jonkinlaisen suppilon saa 
kaasuttimesta helposti virtausta yli 175cfm. Tarkista myös akselin väljyys. 
Läppäakseli ja rungon puslat kuluvat. Kaasuläppään kannattaa asentaa lisäjousi. 
Tekemällä kaikki sallitut toimenpiteet kaasuttimen saa virtaamaan helposti yli 200cfm. 

Imusuppilo 
Suppilon pituudella, muodolla ja koolla ei ole mitään merkitystä, kunhan teräviä 
reunoja ei ole missään. Millä tahansa suppilolla saa virtauksen 170 cfm asti. Kaasutin 
ja imupuoli ei ole tehoa “rajoittava tekijä”. Kannen maksimivirtaus on noin 120cfm ja 
imusarjan kanssa noin 115cfm. Kaasuttimen reunat voi pyöristä joka on myös toimiva 
ratkaisu. Kaasuttimen silta ja imusarjan y-liitos aiheuttaa pyörteitä, jolloin olettamus 
että pitkä imusuppilo parantaa laminaarista virtausta ja tuottaisi vääntöä ei päde. 
Virtaus suoristuu vasta noin 15mm imusarjan y-liitoksen jälkeen. Imusuppilon reuna 
pitää olla pyöristetty vähintään 135 astetta(taittua vähän taaksepäin) 
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Teräviä reunoja virtauksessa. 

 
Hyvä, pyöristetty taakse asti. 

Silta 
Kaasuttimen alareunassa on niin sanottu silta, älä koskaan muokkaa tätä, sen 
tarkoitus on muodostaa ylöspäin liikkuva virtaus jolloin bensaa levittäytyy koko 
kurkun alueelle ylös asti. Lisäksi sillan tuottamat pyörteet hajottaa bensan 
tehokkaammin sumuksi, joka on hyväksi palamisen kannalta.  
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Rikastin 
Rikastimen toiminta kannattaa tarkistaa, näissä usein venttiili vuotaa tai on pois 
säädöstä. Rikastimen ja sen osat voi myös poistaa kokonaan. 

Neula 
Neula on kaasuttimen tärkein osa, tällä säädetään seos. Tavoitetila on saada seos 
pysymään koko ajan 11-13 AFR (lambda-arvo on seossuhde jaettuna bensiinin 
stoichiometrisellä arvolla joka on bensiinille  noin 14.7). Seos ei saa mennä paljon yli 
13, jolloin on vaarana ylikuumeneminen, nakutusta, renkaiden katkeamisia ja 
männän sulaminen tms hauskaa. AFR mittari on hyvä apuväline. Toinen tapa 
varmistaa seos on poistumiskierroksella sammuttaa moottori täydellä kaasulla ja 
rullata varikolle, jolloin seoksen voi katsoa tulpasta. Nykyisellä 98E bensiinillä värillä 
on vaikea määritellä oikea seos, vaaleanruskeasta harmaaseen näyttää olevan 
lähellä oikeaa. 
Parhaalle vääntöalueelle pitää seos säätää hitusen rikkaammalle kuin huipputehon 
kohdalle.Minin paras vääntö on lähellä 5000, seos johonkin 11.5-12.0 . Korkein teho 
on 7000 paikkeilla, seos johonkin 12.5-13.0. 

 
 

Seoksen säätö 
Seosta säädetään ruuvilla joka liikuttaa suutinputkea. Seosruuvi on kaasuttimen 
kyljessä vinosti takana, yleensä oikealla puolella. Suutinputken normaali korkeus on 
noin 2.5mm-4mm. sillan tason alapuolella. Kiristämällä ruuvia suutinputki liikkuu 
alaspäin ja seos menee rikkaammalle. Hyvä muistisääntö on LL, eli löystä 
laihemmalle. Säätöruuviin voi liittää jatkeen, jolloin seosta voi muuttaa ajaessa. 
Dremelin mukana tulee jatkoletku jota voi käyttää. 
Neulan paksuus määrää seoksen. Vakiona ei löydy hyvää ja sopivaa neulaa SU:n 
valikoimasta, joten nämä tehdään yleensä itse.  
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Kiinnitä neula porakoneeseen ja hiomapaperilla ohennat sitä. Mittaa neulan paksuus 
työntömitalla noin 5mm välein aloittamalla juuresta. Neula on noin 45mm pitkä ja 
kurkun korkeus noin 35mm. Neulan pitää ohentua koko matkaltaan kärkeä kohti. 
Kun teet siitä pyöreän voit mitata sen ja tehdä siitä tarvittaessa kopioita. Jotkut raapii 
neulan pinnasta siivuja puukolla, jolloin ei oikein tiedä mikä sen poikkipinta-ala on 
missäkin kohtaa. 

 
Neulan pidike pitää aina asettaa luistimen pohjan tasolle. Kuvassa väärin. 

Imusarja 
Imusarjoja on useita eri malleja. Imusarjan pitää olla mahdollisimman suora jotta se 
ei rajoita virtausta. Se ei myöskään saa olla liian suuri halkaisijaltaan. Hyvä imusarja 
vähentää virtausta hyvin vähän kun siinä on kaasutin paikallaan ja kiinnitetty 
kanteen. Suomessa kehitetty PP/MV malli on muuten hyvä, mutta se on kaasuttimen 
päästä liian iso. Tämä pudottaa virtauksia noin 5-10 cfm joka on aika vähän. Huippu 
imusarja pudottaa virtauksia vain 1-2 cfm. “Joutsenkaula” pudottaa virtauksia noin 
15cfm ja minisparesin alumiininen 4001 noin 10 cfm. 
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Vasemmalla suomisarja, ylhäällä 4001 spares ja alhaalla oma viritys. Virtauslukemat 

on nämä suoraan liitettynä virtauspenkkiin. 

 
Tällaisiakin on joku testaillut, tehoa katosi yli 10hp. 

Käynnistyksen esivalmistelu 
Uuden moottorin käynnistystä varten on hyvä käydä läpi tarkistuslista: 
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● Varmista että moottorissa on vettä ja öljyä 
●  Säädä venttiilivälykset, esimerkiksi pako 0.4 ja imu 0.35. 
● Vaihde vapaalle. 
● Ota tulpat irti ja pyöritä moottoria käsin kaksi kierrosta. Moottorin pitää pyöriä 

vapaasti eikä ylimääräisiä ääniä pitäisi kuulua mistään. 
● Katkaise jännite sytytys yksiköstä tai irrota liitin sytytys yksiköstä. 
● Lorauta myös öljyä öljypumpun suuntaan. Se imee huonosti kuivana.  
● Pyöritä konetta startilla ilman tulppia kunnes öljynpainevalo sammuu. Tarkista 

että liitokset ei vuoda. 
● Liitä sytytysyksikkö 
● Asenna ensi käynnistystä varten mieluiten uudet tulpat 
● Varmista bensan saanti 

 
Kun kone on käynnistynyt kunnolla, ryntäytä sitä pari kertaa johonkin 4000 rpm jotta 
nostajan kupit lähtevät liikkeelle. Tarkista että ei vuoda mistään.  
 

Jälkikiristys 
Nosta lämmöt johonkin 60-70 asteeseen ja kun on jäähtynyt, niin tee kannen 
jälkikiristys. Minissä kaikki on rautaa, joten lämpölaajeneminen on sama joka 
paikassa. Kannen tiiviste on jonkin verran  pehmeämpi kuumana, minkä takia 
kannattaa antaa kannen jäähtyä jonkin verran ennen jälkikiristystä 

 
Jos joudut löystämään kantta, niin päästä ensin vedet koneesta. Muuten sitä menee 
kannen ja tiivisteen väliin jonnekin. Kun tämä vesi höyrystyy, sitä ei tiedä minne se 
menee, mutta yleensä kannen tiivisteen vaihto on edessä. 
 

Jäähdyttimet 
Vakiojäähdyttimet kannattaa korvata tehokkaammilla. Vakioiden läpi ei oikein ilma 
virtaa ja vesikanavat on ahtaat. Käytetty siviili on myös varmasti tukossa. 
Kisakäyttöön soveltuu mikä tahansa tehokkaampi jälkivalmiste. Esim. 
ARA4442,ARA4441,ARA4444 tai AR5000. Lisäksi on saatavilla eritasoista 
alumiinijäähdytintä.  Näillä saa helposti auton pysymään kisan läpi alla 80 astetta. 
 

   ARA4441 ARA4442 ARA4444 
Litraa      1,35 1,35                1,8 
Kanavia    1 rivi 2  rivissä 4 lomittain 
Paino kg      2,4 2,7             3,3 
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Sekalaista, kaava ja laskelmaa 
Nelosvaihteella kierrokset /45.3 =  nopeus. Nopeus*4.53= kierrokset. 
Esim. 7700/45.3 = 170,km/h. Oletuksena 15/62 perä ja renkaan kehä 1.52m 

 
Teoreettinen teho = virtauslukema@28dp * 0,255 *sylinterit. Virtauslukemana virtaus 
8mm  ja 4mm nostojen lukemien keskiarvo joka vastaa hyvin minin dynotuksia. 
 
Momentin kalibrointi/tarkistus. Kiinnitä momentti ruuvipenkkiin. Mittaa varren pituus ja 
punnitse esim kansi tai jotain noin 10kg painavaa. Pituus  * paino  on momentti. Jos 
pituus on 0.5m ja paino 10 kg, jolloin momentti on 0.5*10kg= 5kpm. Kerro lukema 
9,81:llä niin saat lukeman Newton metreinä Nm. Laita paino varren päälle, ja säädä 
momentti siten että se naksahtaaja vertaa lukema laskelmaan. Minun momentista 
puuttui 1.5kpm, jonka seurauksena oli laakerivaurioita. 
 
 

 

Ajattelemisen aihetta 
Aika-ajoin aina silloin tällöin joukkoon ilmestyy uutta väkeä, jotka olettavat tietävänsä 
miten mini moottori laitetaan kulkemaan. Mini on aika erilainen olento kuin moni muu 
moottori. Simo on sanonut osuvasti “Minin moottori on loppuun kaluttu luu. Ruutia ei 
kannata keksiä uudestaan mutta sitä voi sinne lisätä.” Niin sanotut osaajat ovat 
tuhonneet paljon moottoreita ja osia, kun otettu periaatteita muista kilpa luokista. Jos 
joku ehdottaa tai kertoo jotain täysin erilaista ja poikkeavaa siitä miten moottoria tällä 
hetkellä rakennetaan, kannattaa suhtautua epäilevästi. Totaalisesti väärin työstettyjä 
osia kun haettu jotain täysin mahdotonta. Kymmenen vuoden aikana “tietäjiä” on 
tullut vastaan kymmeniä, joista vain yksi pohjoiskarjalainen on ollut osaava. Ensin 
perusasiat kuntoon, ja vasta sitten voi lähteä kokeilemaan jotain pientä muutosta.  7 
litraisen kiihdytys moottorin periaatteet ei mahdu miniin, kuten ei myöskään Subaru 
ralli moottorin. 
Vielä kerran: On erittäin epätodennäköistä että joku suomessa keksisi jotain 
mullistavaa minin moottoriin.  
 
Minin moottorista parhaan tehon saa irti kun pysyy määrätyssä konseptissa. Konsepti 
on käytännössä aivan sama kuin Englannissa, mutta sovitettu suomen sääntöihin. 

1. Puristussuhde  12 paikkeille. 13 tai suurempi ei toimi, turha koittaa. 
2. Lohko männän tasolle tai pikkusen yli. Jos mäntä tulee lohkon yli, on vaarana 

että se osuu kanteen. 
3. Nokka-akseli Piper-649+ tai sen johdannainen. Maurin nokalla on voitettu 

suurin määrä mestaruuksia. 595 sprint on myös toimiva mutta haasteellinen 
saada toimimaan. 

4. Maltillinen kampiakselin ja kankien kevennys. 
5. Venttiilit, imu noin  35 ja pako noin 30. 
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6. Nostajat 1.3 suhteella. 
7. Virranjakajan liikkeen  rajoittaa 15 asteeseen  kampiakselista mitattuna. 
8. Paras kierrosalue 5000-8500. Yli 8500  tänä päivänä ei ole voittava moottori. 

 
 

 
 

Moottoriurheilussa sattuu ja tapahtuu. Lopputulos saattaa olla masentava vaikka 
tekee kuinka tarkkaan. Tämänkin olisi voinut välttää maalaamalla tuhkaluukun ο. 

Kuvan moottori oli yksi suomen parhaita. 

 
  
 
 
Toivottavasti tästä on apua harrastuksen parissa. Mukavia harrastus hetkiä ja radalla 
tavataan. 
 
Kim Mattsson 
Suomen toiseksi nopein Kimi 
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Omistettu Tarjalle ja Anulle jotka kestäneet Apsin ja minun pitkät puhelut. 
 
 

 
Minin virallisia kiristysarvoja. 

 

 
 

Linkkejä 
 
https://www.minisport.com 
http://www.minimania.com 
https://www.minispares.com 
http://www.med-engineering.co.uk 
http://www.minitron.fi 
http://www.brittiosa.com 
 
https://mini2.fi/forum/ 
http://www.landracing.com 
http://www.theminiforum.co.uk 
http://www.minifinity.com/forum/ 
http://www.cantyminiclub.com 
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http://russellengineering.com.au 
https://aseriesmodifications.wordpress.com 
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