Shimano ALFINE 8 – Service guide & Oil bath

Εισαγωγή
Μετά από τουλάχιστον 5.000 χιλιόµετρα αστικής µετακίνησης αποφάσισα να κάνω ένα σερβις
στη µετάδοση, µιας που είναι η καρδιά του ποδηλάτου και να επικεντρωθώ στο να
καταγράψω την εµπειρία µου από την Αλφήνα (το Alfine προφέρεται Alfeenah) γιατί, ενώ τα
τελευταία χρόνια υπάρχει στην ελλάδα µια ανερχόµενη προτίµηση στα κέντρα εσωτερικών
ταχυτήτων, δεν υπάρχουν οδηγίες συντήρησής τους ή γενικά ανάλογες εµπειρίες από άλλους
σύντροχους. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρουν τα κέντρα εσωτερικών ταχυτήτων Shimano
συνεχίστε το µεγάλο «σεντόνι» αλλιώς σκρολλάρετε για να πάρετε «µάτι» τις φωτό (τόσο
κόπο έκανα!).
Πριν ξεκινήσω να πω πως µε τίποτα δεν θα ήθελα να γυρίσω στην κλασσική µετάδοση. Τα
πλεονεκτήµατα ενός κέντρου εσωτερικών ταχυτήτων είναι πολλά, ειδικά για όσους
µετακινούνται καθηµερινά στην πόλη, ενώ προσφέρουν καθαρές, απλές γραµµές για όσους
προσέχουν και την αισθητική (πως νοµίζετε πως πέφτουν οι γκόµενες, από τα απλά
ντεραγιέ?). Φυσικά είναι αθόρυβα, θετικά στις αλλαγές και προστατευµένα από νερά,
λάσπες, βροχές (αν και αυτό θα φανεί στη συνέχεια). Από την άλλη είναι βαρύτερα από µια
κλασσική µετάδοση και µε περισσότερες τριβές. Αυτά βέβαια στη θεωρία γιατί στη πράξη
σταµατάς στο φανάρι κάνοντας 3-4 κλικ και ξαναξεκινάς χωρίς δράµατα. Η αλυσίδα έχει
φύγει µόνο µία φορά κι αυτό γιατί την είχα πολύ χαλαρή. Το να αλλάξεις λάστιχο δεν είναι
τόσο δραµατικό αν πιάνουν τα χέρια σου, άντε να κάνεις δυό κινήσεις παραπάνω.
Όλα αυτά ακούγονται µια χαρά αλλά τώρα έφτασε η στιγµή της αλήθειας. Γιατί όµορφα
ακούγεται η µηδενική καθηµερινή συντήρηση αλλά αποµένει να διαπιστώσω πόσο εύκολα
µπορεί να γίνει µια περιοδική συντήρηση δυό φορές το χρόνο ώστε και η Αλφήνα να αντέξει
για κάµποσα χρόνια ακόµα αλλά και οι τριβές να µειωθούν προς χάριν της καλύτερης
κύλισης.
Η εµπειρία µου είναι µηδενική από οποιοδήποτε συντήρηση κλειστού κέντρου αλλά το
διαδίκτυο είναι παγκόσµιο κι έτσι µάζεψα όσο πιο πολλές πληροφορίες µπορούσα. Άλλωστε
το στοίχηµα είναι να είναι τόσο εύκολα συντηρήσιµο που ακόµα κι ένας ερασιτέχνης να
µπορεί να την κάνει αλλιώς δεν έχει νόηµα η αγορά του. Ένας λόγος παραπάνω είναι πως
στην ελλάδα ΚΑΝΕΙΣ δεν θα αναλάβει για λογαριασµό σου οποιοδήποτε πρόβληµα ή
συντήρηση κι αυτός είναι ένας καλός λόγος για να κρατάς ένα τέτοιο κέντρο σε καλή
κατάσταση.
Αν λοιπόν ασχοληθείς µε τη συντήρηση του κέντρου σου, διάβασε όλη αυτή τη δηµοσίευση,
τσέκαρε καλά όλες τις εικόνες, διάβασε όλες τις πηγές, επισκέψου όλα τα λινκ, δες τα βίντεο
στο youtube, εξοπλίσου µε τα κατάλληλα εργαλεία και την απαιτούµενη υποµονή και, στο
τέλος, µοιράσου την εµπειρία σου εδώ µέσα.

Κέντρα εσωτερικών ταχυτήτων Shimano
Η διαδικασία που περιγράφω ακολουθείται από το Alfine 8 αλλά και τα Nexus 7 και 8 που
έχουν ίδια σχεδίαση µε ελάχιστες διαφορές. Το Alfine 8, το Nexus 7 και το Nexus 8
χρησιµοποιούν γράσσο για την εσωτερική λίπανση κατά την λειτουργία τους. Κατά την
συντήρησή τους η Shimano προτείνει και τον εµβαπτισµό τους σε λάδι προκειµένουν να
µειωθούν οι τριβές και αυτό θα δοκιµάσω (µαζί µε το γρασσάρισµα φυσικά). Το νεώτερο
µέλος Alfine 11 χρησιµοποιεί λάδι που αλλάζεται από ειδικό πορτάκι και -λένε πως- δεν
χρειάζεται άνοιγµα. Παρόλα αυτά, επειδή οι διαστάσεις του είναι ακριβώς ίδιες µε του Alfine
8, τα πράγµατα είναι ιδιαίτερα στριµωγµένα µέσα του και χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια στην
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ρύθµισή του ενώ έχουν ακουστεί προβλήµατα δυσλειτουργίας από πολλούς χρήστες αλλά δεν
έχω άποψη και φυσικά δεν µπορώ να περιγράψω την συντήρησή του.
Εδώ θα κάνω µια παρένθεση και θα αποκαλύψω την παρακάτω µαγική εικόνα όπου βλέπετε
τις οµοιότητες και διαφορές στις διαστάσεις των κέντρων εσωτερικών ταχυτήτων της
Shimano. Αφορούν τα κέντρα µε 7, 8 και το 11τάχυτο.

Μερικές παρατηρήσεις
Το Alfine έχει ακριβώς ίδιες διαστάσεις για το 8 και το 11 όπερ σηµαίνει πως αν έχεις το 8
εύκολα αναβαθµίζεις στο 11άρι κάποια στιγµή. Ξεπλέκεις και ξαναπλέκεις µε τις ίδιες
ακτίνες, αλλάζεις το χειριστήριο κι έφυγες.
Το Alfine 8 µε το Nexus 8 έχουν ίδια κλιµάκωση. Κάποιες µικροδιαφορές υπάρχουν αλλά σε
γενικές γραµµές είναι ίδια. ∆ιαφορά µικρή υπάρχει επίσης στην απόσταση µεταξύ των
ψαλιδιών (drop out) όπου πρέπει να επιλέξεις αυτό που χωρά στα ψαλίδια σου.
Μια ακόµα διαφορά είναι πως το Alfine βγαίνει σε µαύρο και ασηµί ενώ έχει αναµονή για
δισκόφρενο σε αντίθεση µε τα Nexus που είναι ασηµί και έχει εκδόσεις µε κόντρα ή σκέτα.
Όλα λιπαίνονται µε γράσο στο εσωτερικό τους εκτός από το Alfine 11 που χρησιµοποιεί λάδι
που αλλάζεται εύκολα.
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Προετοιµασία
Το πρώτο πράγµα πριν αρχίσεις να παίζεις τον µάστορα είναι τα εργαλεία. Θεωρώ πως
υπάρχουν ήδη τα κλασσικά εργαλεία διαθέσιµα π.χ. κατσαβίδια, άλλεν, γαλλικά/γερµανικά
κλειδιά, αλλά µας ενδιαφέρει να δούµε τι εξειδικευµένα εργαλεία µπορεί να χρειαστούµε.
Κατ’ αρχήν, εάν το Alfine έχει δισκόφρενο, χρειάζεται ο εξωλκέας TL-LR10 που
χρησιµοποιείται από τη Shimano και για κλασσικές κασσέτες (Lockring remover tool for SMRT96/RT77 brake discs and HG-cassettes with square profile) µε κόστος γύρω στα 20 ευρώ.
Ευτυχώς εγώ δεν έχω δισκόφρενα γι’ αυτό δεν χρειάζεται. Εάν έχεις Nexus µε κόντρα δε
γνωρίζω αν χρειάζεται κάποιο εξειδικευµένο εργαλείο.
Οπωσδήποτε όµως χρειάζεται ένα απλό κωνόκλειδο 15mm µε κόστος 5 ευρώ αλλιώς δεν θα
τα καταφέρεις.
Τέλος, υπάρχει ένα ειδικό εργαλείο το Dust Cap Tool µε κωδικό TL-AF10 που χρησιµοποιείται
για ένα µεγάλο στρογγυλό καπάκι από τη δεξιά πλευρά. Αν και µπορεί να ανοίξει και µε
άλλους τρόπους χρησιµοποιώντας άλλα πιο απλά εργαλεία (ίσως σαν εκείνο που ξεβιδώνουν
τα φίλτρα λαδιού στα αυτοκίνητα ή χτυπώντας το µε κατσαβίδι να ξεσφίξει και µετά µε κάποια
µεγάλη πένσα) παρόλα αυτά δεν θέλησα να το ρισκάρω µιας και η συντήρηση θα είναι
περιοδική που σηµαίνει πως θα το χρειαστώ κι άλλες φορές γι’ αυτό και έδωσα 20 ευρώ για
να το αποκτήσω. Στην πράξη αποδείχτηκε πως αυτό το καπάκι θα µπορούσε να ανοιχτεί
απλά µε το χέρι γιατί δεν ήταν υπερβολικά σφιγµένο αλλά αυτό δεν το ξέρεις από πριν κι
άντε να αρχίσεις τα χτυπήµατα και τις αδέξιες γρατζουνιές πριν καλά καλά ξεκινήσεις. Αν
παρόλα αυτά το χρειαστεί κάποιος µπορώ να το δανείσω για λίγες µέρες να κάνει τη δουλειά
του.
Πλέον των παραπάνω χρειάζεται το ειδικό γράσσο της Shimano που είναι «ειδικό» µάλλον
επειδή το προτείνει η Shimano αλλά κι εδώ, µιας και δεν µπορούσα να βρω την σύνθεσή του,
προτίµησα να πάρω το ορίτζιναλ µε κόστος 10 ευρώ τα 100 γραµµάρια αλλά ίσως την
επόµενη φορά ψάξω να βρω κάτι αντίστοιχο. Παρατηρώντας το βέβαια βλέπω να µην είναι
τόσο παχύρευστο σαν τα γράσα που χρησιµοποιώ, έχει µια πιο λεπτή υφή (άλλωστε είναι σε
σωληνάριο και µπορείς εύκολα να κάνεις «ενέσεις» στα γρανάζια) και µοιάζει δύσκολο να
υπάρχει κάτι που να µπορώ να χρησιµοποιήσω σαν εναλλακτική λύση. Θα δείξει.
H Shimano συνιστά σε αυτά τα κέντρα τον εµβαπτισµό τους σε λάδι πριν το γρασάρισµα, ένα
«µπανάκι» δηλαδή. Αυτό ήταν µια διαδικασία που αποφάσισα να κάνω κι εγώ. Φυσικά
προτείνει το δικό της λάδι για «oil bath» στην εξωφρενική τιµή 80-100 ευρώ. Εντάξει, εδώ
σταµατάµε τη πλάκα και ψάχνουµε κάτι ισοδύναµο γιατί ακόµα δεν έχω ανοίξει το δικό µου
εξουσιοδοτηµένο shimano service center!

Ξέρεις από καλό λάδι?
Έφαγα πολύ πολύ χρόνο ψάχνοντας να δω τι θα χρησιµοποιήσω για το µπάνιο του hub. Στα
αµερικάνικα φόρουµ οι περισσότεροι χρησιµοποιούσαν ATF (Automatic Transmission Fluid)
και απ’ ότι έλεγαν ήταν ευχαριστηµένοι. Από την άλλη το ATF το συνιστούν για αναρτήσεις
στα πηρούνια ή αυτόµατες µεταδόσεις σε αµερικάνικα αυτοκίνητα ή για υγρά υδραυλικού
τιµονιού, γενικά δεν παίζει να λιπαίνει σαζµάν πέραν εξαιρέσεων που το δίνουν οι
κατασκευαστές. Ένα άλλο σηµείο που στάθηκα ήταν πως οι αµερικάνοι µε τις αυτοκινητάρες
τους (µε τις αυτόµατες µεταδόσεις είπαµε) έχουν πάντα στο γκαράζ τους ένα τέτοιο λάδι ενώ
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αντιµετωπίζουν πολύ χαµηλές θερµοκρασίες γι’ αυτό το χρησιµοποιούν σε αυτή τη συχνότητα
(αυτό έχουν, αυτό βάζουν).
Μιλώντας -φυσικά- και µε τον Columbus (που ‘ναι και ροκ άτοµο και τα µασάει τα
αµερικανάκια για πρωινό ανακατεµένα µε τα κορν φλέηκς του) καταλήξαµε πως µιας κι οι
θερµοκρασίες της Αθήνας δεν πρόκειται να κατέβουν κάτω από το µηδέν και πως αφού
µιλάµε για σαζµάν, θα ‘ταν καλύτερο να χρησιµοποιήσω µια σχετικά λεπτή βαλβολίνη.
Ήθελα όµως και επιβεβαίωση και ψάχνοντας ανακάλυψα τον Aaron Goss που µπορεί να είναι
αµερικανάκι αλλά έχει τον ιστότοπο www.rideyourbike.com όπου κάνει αυτή τη δουλειά
(δηλαδή συντήρηση κι επισκευές κλειστών κέντρων ταχυτήτων) και ο οποίος σε σχετική
ερώτηση µε την συντήρηση του hub απάντησε κατά λέξη:
...a 6 month interval is a good rule of thumb. The drive side axle cone is not well sealed on most IGH.
ATF is way too thin. That is like what is used in suspension forks.
You need a thicker oil like 90wt gear oil.
You should use a grease for the bearings and the gear teeth.
You can use only oil, but it will leak out constantly and you will have to keep adding it. That is how Sturmey-Archer hubs
were designed.
Use a solvent to clean the internal parts then dry them before relubing....
[ΠΗΓΗ]

Έτσι έψαξα για κατάλληλη βαλβολίνη. Οι πιο διαδεδοµένες είναι δύο ειδών: GL4 & GL5.
Πολλοί λένε (λέγανε) πως η GL5 διαβρώνει τα “κίτρινα µέταλλα” (phosphor brass κι άντε να
καταλάβεις αν υπάρχουν τέτοια µέταλλα στο Alfine) και άλλα σχετικά αλλά φαίνεται πως κάτι
τέτοιο δεν ισχύει πλέον:
...the history of how that myth got started by the ignorant VW people. When GL-5 first came out it was indeed corrosive to brass syncros. But only
at temps above 250ºF. Now since it is impossible to get any street driven gear oil to that temp (It is hard to get engine oil that hot!), there will be
no problems using regular GL-5. However, just to satisfy the ignorant masses, the API came up with another added rating, called MT-1 which is
tacked onto the end of all GL-5 oils you can buy today. With this MT-1, GL-5 oil is not corrosive at any temp.
The difference between GL-4 and GL-5 is the extreme pressure capability. On surfaces that have high pressure where metal to metal contact will
happen, the GL-5 is way better at protecting. Spider gear teeth and side gear teeth are one place where GL-5's better EP rating is desperatly
needed...
[Πηγή]

Επιπλέον ο Brucey (ένας τύπος στο CTC που φαίνεται να ‘χει ασχοληθεί και να ‘ναι ιδιαίτερα
προβληµατισµένος) αναφέρει:
...with thinner lubricants there will be more noise; and you may have been listening out for it too. Having said this though...
ATF has been widely touted as a suitable lubricant for Shimano hub gears.
I am not convinced; I am sure it is better than nothing, but remember we don't know what shimano's special oils and greases really are because they
are not telling.
ATF is specified for a lot of car gearboxes (not just autos) and on some where the gearchange is a bit reluctant you can use other oils instead. In
that you may really want shick shifting and good protection under high contact loads, the requirements for some car gearboxes and those of hub
gears are quite similar.
To offer good protection and slick shifting, an oil which has relatively high viscosity under high pressure, but low viscosity under low pressure will
achieve both goals. Thin though it seems to be, most conventional ATF has more or less the reverse characteristic; remember that they have to work
inside torque converters, as well as lubricate gears etc. It is my understanding that conventional ATF does not offer the same performance under
high loads as (say) a GL-4 gear oil.
Specialist gear oil manufacturers offer fully synthetic ATFs that equal GL4 gear oils for protection at high loads. They also offer multigrade gear oils
that are inviscid at low strains and temperatures (and thus shift well, even when cold) but still (they say) outperform conventional gear oils under
higher loads and temperatures.
You can read more here: PDF
how much of this is hype and marketing BS, goodness knows. But there is much science behind lubricant design and selection for some applications.
Although hub gears run 'cold' the local contact pressures and temperatures -for a fraction of a second at least- are much higher than might be
supposed. Much of the argument for low temperature car gearbox oil perfomance applies to bicycle hub gears, too.
Shimano may have designed their gears to be very tolerant of lubricant type, but I doubt it. I would be looking to use the correct lubricant as
specified or failing that, the best quality gear oil.
The only thing that would stop me from chucking in gear oil with all its lovely additives is that some of these additives may have materials
compatibility issues. Brass or bronze parts don't like high temperatures and GL-5 specification lubricants, for example, which is OK because those
materials and temperatures don't exist/persist in hub gears. However with polymer parts (and the original grease remnants) there are no guarantees
of compatibility with gear oil; or ATF, come to that.
[ΠΗΓΗ]
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Αφού λοιπόν το “έκαψα” όσο µπορούσα περισσότερο κατάλαβα πως δεν είχε και τόση
σηµασία και αποφάσισα τελικά να χρησιµοποιήσω βαλβολίνη GL4 SAE 75W-80 που είναι
λεπτόρευστη µε κόστος γύρω στα 7 ευρώ και να δω πως θα πάει. Αν είχα GL-5 δε νοµίζω να
είχα κάποιο πρόβληµα αλλά ούτε περίµενα κάποια βελτίωση, µεγάλε δεν είναι κιβώτιο
αυτοκινήτου, ένα hub ταχυτήτων για ποδήλατο είναι! Είχα βέβαια ακόµα ένα προβληµατισµό,
µήπως επηρέαζε το “µυστικό” γράσσο της Shimano κι ένα καλό τεστ θα ήταν να έβαζα σ’ ένα
βαζάκι µέταλο πασαλλειµένο µε γράσσο Shimano και κατόπιν βαλβολίνη ώστε να βυθίζεται
το µισό. Σε ένα 24ωρο θα ήξερα αν “κόψει” το γράσσο. Αλλά σκέφτηκα πως µάλλον είµαι
υπερβολικός γι' αυτό κι αποφάσισα να το ρισκάρω...
Τέλος πήρα κι ένα φτηνό degreaser µε 3 ευρώ για να καθαρίσω τα παλιά γράσσα που
σίγουρα θα περιήχαν ρινίσµατα και µικροβρωµιές ώστε να έχω το alfine καθαρό πριν το
µπάνιο. Εδώ να πω πως το µετάνιωσα µιας που ήταν αρκετά παλιά η συσκευασία και... αλλά
η συνέχεια πιο κάτω.
Όλα τα εργαλεία συγκεντρωµένα κι έτοιµα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Κωνόκλειδο 15mm
Απλά κλειδιά 14mm-15mm & 16-17mm
Κατσαβίδι ψιλό
Dust Cap Tool
Shimano hub grease 100gr
Βαλβολίνη GL-4 SAE 75W80 1lt
Μέγγενη µικρή
∆ύο Τραπέζια άδεια, καθαρά, στρωµένα µε παλιές εφηµερίδες
Μερικά πανάκια καθαρά κι ένα µπουκάλι οινόπνευµα
∆ιαλυτικό γράσσου (degreaser)
Ένα κοµµένο µπουκάλι από νερό περίπου 0,75lt
Μια παλιά οδοντόβουρτσα
Υπολογιστής µε όλα τα βίντεο και τις οδηγίες έτοιµες

Time to Rock 'n Roll!
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να έχεις µπροστά σου ΚΑΘ' ΟΛΗ τη διάρκεια του σερβις είναι
το part diagram του κέντρου. Κάθε τι που βγάζεις πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτό και να το
ακουµπάς σ' ένα σηµείο µε την σειρά που το αφαιρείς ώστε µετά, ακολουθώντας την
αντίστροφη διαδικασία, να το ξαναµοντάρεις.
Για να είναι περισσότερο εύκολο όπου αναφέρω DS εννοώ Drive Side και είναι η ∆ΕΞΙΑ
πλευρά, εκεί δηλαδή όπου βιδώνει το γρανάζι και περνά η αλυσίδα. Αντίστοιχα, NDS εννοώ
την Non Drive Side, δηλαδή την ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά.
Επίσης τα νούµερα που πιθανά αναφέρω σε παρενθέσεις δίπλα από τα µέρη του κέντρου που
λύνω/δένω αντιστοιχούν σε αυτά στο κάτωθι διάγραµµα.
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Βήµα 1 - DS
Αφαιρώ τον τροχό από το ποδήλατο. ∆εν πρόκειται να περιγράψω τη διαδικασία, άλλωστε
αν έχεις τέτοιο κέντρο πρέπει να την γνωρίζεις ήδη. Με την αφαίρεση του τροχού ήδη έχουν
βγει οι βίδες του άξονα και τα non turn washers (22, 23, 24).

Βήµα 2 - DS
Αφαιρούµε το cassete joint unit (32). ∆εν χρειάζονται εργαλεία, απλά γυρνάµε το πλαστικό
«δαχτυλίδι» (35) να ξεκλειδώσει και αφαιρούµε το joint unit (34) καθώς και το
προστατευτικό (33) που ακουµπάει στο γρανάζι.

Βήµα 3 - DS
Βγάζουµε το διαβόητο snap ring (31) που ενώ βγαίνει σχετικά εύκολα σου βγάζει την ψυχή
για να το ξαναβάλεις. Προσοχή εδώ να µην τραυµατιστείτε, θέλει επιµονή κι υποµονή ενώ
µπορείτε παράλληλα σε αυτό το στάδιο να ρίχνετε καντήλια στον τεχνικό που αποφάσισε να
υιοθετήσει αυτή τη λύση. Κατόπιν αφαιρούµε το γρανάζι (30) καθώς και ένα ακόµα
προστατευτικό «δαχτυλίδι» (14).
Μέχρι τώρα δουλεύουµε στην DS πλευρά και τα πράγµατα είναι σχετικά απλά. Εάν όµως δεν
έχετε ξαναφτάσει ως εδώ θα είναι καλύτερα να δείτε πρώτα το ακόλουθο βίντεο όπου
περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης/απεγκατάστασης γραναζιού/joint unit σε ένα
alfine:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DCmTRVgDjO8
Αν τα καταφέρετε τότε στο τραπέζι, όπου -είπαµε- βάζουµε τα πράγµατα µε τη σειρά, πρέπει
να έχουµε αυτά τα εξαρτήµατα:
Scrabler
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Σ' αυτό το σηµείο θα χρειαστούµε τη µέγγενη. Αλλάζουµε πλευρά στον τροχό και τον
στήνουµε ώστε η µέγγενη να πιάσει τον άξονα της DS ενώ εµείς θα δουλέψουµε στη NDS.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η µέγγενη να «µαγκώνει» την πεπλατυσµένη πλευρά του άξονα για να µη
χαλάσουµε τις «βόλτες» του.

Βήµα 4 - NDS
Εάν έχουµε δισκόφρενο χρησιµοποιούµε το εργαλείο lockring remover που περιέγραψα
παραπάνω για να αφαιρέσουµε το δίσκο. Στη δική µου περίπτωση υπάρχει ένα λαστιχένιο
προστατευτικό (21) που πρέπει να αφαιρέσω. Θα χρειαστώ ένα κατσαβίδι κι ένα µαχαιράκι
(που νοµίζω πως δεν το συµπεριέλαβα στη λίστα µε τα εργαλεία).
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Βήµα 5 - NDS
Χρησιµοποιώντας το κωνόκλειδο κι ένα απλό κλειδί αφαιρούµε την βίδα (25) και τον κώνο
(26). ∆εν χρειάζεται µεγάλη δύναµη απλά προσοχή στην φορά, κρατάµε ουσιαστικά το
κωνόκλειδο σταθερό και ξεβιδώνουµε.
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Βήµα 6 - NDS
Φτάνουµε στο τέλος αυτής της πλευράς. Με προσοχή, έχοντας ένα µικρό κατσαβιδάκι,
αφαιρούµε ένα ακόµα προστατευτικό δαχτυλίδι (28) καθώς και τις µπίλιες (29) που
φαίνονται. Μετά από αυτό δεν έχουµε να κάνουµε κάτι άλλο στη NDS πλευρά.
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Βήµα 7 - DS
Αλλάζουµε πλευρά στη µέγγενη. Τώρα µας ενδιαφέρει να είναι επάνω η DS πλευρά, µιας που
απο εκεί θα βγεί το εσωτερικό σώµα του κέντρου. Αφού ξανασφίξουµε τη µέγγενη
αφαιρούµε µε το χέρι ένα ακόµα πλαστικό προστατευτικό καπάκι (13). Κατόπιν µένει να
ξεβιδώσουµε το dust cap (12) χρησιµοποιώντας είτε το ειδικό εργαλείο, είτε τα χέρια µας,
είτε κάποιον άλλο τρόπο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξεβιδώνει ΑΝΑΠΟ∆Α (από τα αριστερά στα δεξιά).
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Μόλις ξεβιδώσετε το dust cap ο κορµός του κέντρου θα στηρίζεται στη µέγγενη ενώ το
«καβούκι» του και ο υπόλοιπος τροχός θα είναι ελεύθερα γι' αυτό προσέξτε να µην κάνετε
καµιά απότοµη κίνηση και φύγουν όλα µε κατεύθυνση το πάτωµα.

Με προσεκτική κίνηση βάλτε το αριστερό σας χέρι κάτω από το hub πιάνοντας τον άξονα της
NDS καθώς και την κάτω πλευρά του «καβουκιού». Παράλληλα µε το δεξί ξεσφίξτε τη
µέγγενη και σηκώστε τα και τα δυό λίγο. Τώρα µε το δεξί πιάστε τον άξονα της DS και
προσπαθήστε απαλά να βγάλετε τον κορµό του alfine έξω χωρίς να σας πέσει ο τροχός.
Θέλει λίγη προσοχή αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Μόλις απελευθερώσετε τον κορµό του κέντρου ακουµπήστε τον στο τραπέζι µε τα υπόλοιπα
εξαρτήµατα τα οποία, επαναλαµβάνω, πρέπει να τα τοποθετείτε µε τη σειρά που τα βγάζετε.
Αν έχετε φτάσει µέχρι εδώ τότε το τραπέζι σας θα έχει µάλλον τα παρακάτω:
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Βήµα 8 - Παρατήρηση
Αυτή ήταν η βασική διαδικασία. Αν φτάσατε χωρίς δράµατα µέχρι εδώ όλα πήγαν καλά.
Τώρα κάντε ένα διάλλειµα, φτιάξτε καφέ, ανοίξτε καµιά µπύρα και χαλαρώστε. Το πιο
βασικό είναι να παρατηρήσετε τον σώµα του κέντρου.

Στις παρακάτω φωτό θα δείτε πως µπορεί το hub περιφερειακά να έχει «στεγνώσει» αλλά
µέσα στα γρανάζια υπάρχει ακόµα το αρχικό γράσο άθικτο, όσο τουλάχιστον έχει αποµείνει
(φυσικά η εργοστασιακή λίπανση δεν είναι ποτέ επαρκής). Αυτό είναι σηµαντικό γιατί
σηµαίνει πως δεν µπήκαν νερά, η στεγανοποίηση αποδείχτηκε ικανοποιητική και πιθανά να
µη χρειάζεται περαιτέρω άνοιγµα. Στη περίπτωση που δεν υπήρχε καθόλου γράσο ή στη
περίπτωση που υπήρχαν υπολείµµατα βρώµικα θα υπήρχε η ανάγκη καθαρισµού κι ίσως να
είχαν εµφανιστεί σκουριές.
Μετά λοιπόν από τουλάχιστον 5.000 χιλιόµετρα αυτή ήταν η κατάσταση του δικού µου Alfine
8.
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Κανονικά εδώ σταµατάει το λύσιµο και ξεκινά το γρασάρισµα/λάδωµα/µπάνιο του hub και
των εξαρτηµάτων. Όµως εγώ επέµεινα λίγο παραπάνω. Ο λόγος ήταν πως ήθελα να ανοίξω
το εσωτερικό του περισσότερο για τη γνώση αλλά και επειδή θέλησα να καθαρίσω τα πρώτα
γράσσα για να φύγουν βρωµιές/ρινίσµατα και να είναι καθαρό. Το επόµενο λοιπόν βήµα
µπορείς να το παραλείψεις ή να συνεχίσεις αν θες να πας λίγο πιο βαθειά.

Βήµα 9 - Κορµός
Παρατηρώντας καλά τον κορµό του hub αλλά και τη δεύτερη σειρά του διαγράµµατος των
εξαρτηµάτων παρατηρούµε ένα ακόµα snap ring (2) στην NDS πλευρά που είναι
µαρκαρισµένο µε χρώµα κίτρινο. Με ένα κατσαβιδάκι το βγάζουµε προσεκτικά και τότε το
κέντρο µας «σπάει» σε ακόµα τρία βασικά κοµµάτια (3, 7, 8). ∆εν χρειάζεται να το
«σπάσουµε» περισσότερο, τώρα έχουµε ικανή πρόσβαση στο εσωτερικό του και µπορούµε να
το καθαρίσουµε και να το λιπάνουµε επαρκώς.
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Βήµα 10 - degreasing disaster
Σιγά µη πήγαιναν όλα καλά. Τη περίµενα τη «στραβή» αλλά πάντα σου 'ρχεται εκεί που δεν
το περιµένεις. Όταν λοιπόν πήγα στο «λαδά» του ζήτησα κι ένα degreaser. Φυσικά σε
περίοπτη θέση είχε το WD40 αλλά είπα να δοκιµάσω κανά φτηνότερο κι επειδή δεν ήµουν
σίγουρος για την πανίσχυρη χηµική του σύνθεση. Μου 'δωσε λοιπόν µια σαχλαµάρα που 'κανε
3 ευρώ και πρέπει να την είχε χρόνια στο ράφι. ∆ε βαριέσαι σκέφτηκα, τι θα µπορεί να πάθει
ένα degreaser.
Όταν έφτασε η ώρα το άνοιξα και ξεκίνησα να ψεκάζω επιλεγµένα σηµεία. Ο λόγος είναι πως
το alfine έχει κίτρινα και µωβ σηµάδια από χρώµα που δείχνουν ποια τµήµατα του
εξαρτήµατος πρέπει να ευθυγραµµιστούν για να «κουµπώσουν» όταν το ξαναµοντάρεις και
το degreaser έχει την ιδιότητα να ξεβάφει το χρώµα.
Μόλις στο δεύτερο ψέκασµα το ψεκαστήρι δε σταµατά και συνεχίζει να ψεκάζει µόνο του σαν
τρελό!!! Παράλληλα αρχίζει και να τρέχει από το στόµιο ρυάκι ενώ συγχρόνως το µπουκάλι
ξεκινά να παγώνει! Πανικός δηλαδή και φανταστείτε πως επειδή όλες τις εργασίες τις κάνω
στο δωµάτιο που ζω, ο χώρος είχε γεµίσει αναθυµιάσεις (ευτυχώς ήµουν δίπλα στο µπαλκόνι)
και το λεκανάκι που 'χα τα δύο κύρια κοµµάτια του κέντρου λουζόντουσαν κανονικά. Τέλος
πάντων, µε τα πολλά σταµάτησα τη διαρροή, επανέλαβα ένα ακόµα ψεκασµό µε τα ίδια
αποτελέσµατα κι έτσι το alfine έκανε και λούσιµο πριν το επερχόµενο µπάνιο.
Το αποτέλεσµα όµως ήταν να ξεβάψουν σχεδόν τελείως τα κίτρινα σηµάδια αλλά έµειναν τα
µωβ έστω και λίγο ξεβαµµένα που όµως είναι σηµαντικά. Έκρυψα τον πόνο µου µέσα στις
αναθυµιάσεις της βενζίνης κι αν τελικά πάθω καρκίνο θα ξέρω που οφείλεται.
Συνέχισα όµως τη δουλειά γιατί, ακόµα κι έτσι, το alfine έπρεπε να καθαριστεί. Μετά το
λούσιµο άρπαξα µια παλιά οδοντόβουρτσα (νοµίζω πως ούτε αυτήν πρέπει να έχω αναφέρει
στα ειδικά εργαλεία) και καθάρισα όσο µπορούσα σχολαστικά κάθε γρανάζι και κάθε σηµείο
που µπορούσα. Στο τέλος έφερα και κανα δυό µπατονέτες (εντάξει, αυτές σίγουρα δεν τις
ανέφερα στη λίστα µε τα εργαλεία, είµαι σίγουρος) για να καθαρίσω µερικά σηµεία που δεν
έφτανε η οδοντόβουρτσα.
Στο τέλος ήταν ικανοποιητικά καθαρό αλλά ήµουν πολύ ζαλισµένος από τις αναθυµιάσεις για
να εκτιµήσω το αποτέλεσµα. Ήταν άλλωστε βράδυ γι' αυτό το άφησα να στεγνώσει όλη τη
νύχτα. Για λίγο ακόµα καθάρισα µ' ένα πανάκι και όσα µεταλλικά µικροεξαρτήµατα είχα στο
τραπέζι, έπλυνα τα χέρια µου και πήγα να πνίξω τον καηµό µου µε µια µπύρα µπας και
καθαρίσει το µυαλό µου (και το δωµάτιο!).

Βήµα 11 - Oil bath
Μετά τη δύσκολη φάση του προηγούµενου βήµατος ήρθε -επιτέλους- το πρωινό και το alfine
ήταν σούπερ καθαρό από όλα. Αποφάσισα να µην δέσω τον κορµό µε το snap ring γιατί µετά
το µπάνιο θα έπρεπε να τον ξαναλύσω για να το γρασάρω εσωτερικά και θα ταν δύσκολο µε
τόσο λάδι. Έβαλα όµως µια βίδα άξονα για να συγκρατεί το σύστηµα (3, 7, 8) πάνω στον
κεντρικό άξονα αλλά να είναι και ανοιχτό κι ελεύθερο για το µπάνιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο άξονας
του Alfine δεν είναι ούτε Μ9 ούτε Μ10, είναι 9.5 ή µάλλον 3/8 26tpi γι' αυτό προσέχτε µη
χαλάσετε τις βόλτες του.
Είχα ήδη κόψει ένα µεγάλο Ζαγόρι στο ύψος της ετικέτας ώστε να το χωρά και ήµουν
έτοιµος!
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Σε ένα τέτοιο µπουκάλι θα χρειαστείτε περίπου µισό λίτρο βαλβολίνης για να καλύψετε το
hub µέχρι την κορυφή. Το έπιασα από την πλευρά της DS για να είναι ανοιχτό όταν βυθιστεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν βυθιστεί η βαλβολίνη θα ανέβει η στάθµη γι' αυτό να έχετε κόψει το
µπουκάλι ώστε να χωρά περίπου 0.75 lt τουλάχιστον.
Το άφησα κανά µισάωρο γιατί έκανα παράλληλα άλλες δουλειές αλλά κάθε τόσο πήγαινα και
το στριφογυρνούσα για να «ξεπλυθεί» καλά µε το λάδι. Μετά το έβγαλα και το έβαλα πάνω
στο µπουκάλι να στεγνώσει µε προσοχή βέβαια γιατί δεν είναι να παίζεις µε το πλαστικό
µπουκαλάκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν τελειώσουµε το µπάνιο κρατάµε τη βαλβολίνη που
χρησιµοποιήσαµε. Στο τέλος κάνουµε µια βόλτα µέχρι το κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων
ή µοτοσυκλετών και τους τη δίνουµε επειδή ανακυκλώνουν τα παλιά λάδια. ∆ΕΝ ΠΕΤΑΜΕ τη
βαλβολίνη ούτε στο δρόµο ούτε στην αποχέτευση γιατί κάνουµε ΚΑΚΟ στο περιβάλλον!
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Βήµα 12 - Greasing
Μετά το «µπανάκι» και κατά τη διάρκεια του στεγνώµατος στο προηγούµενο βήµα πρέπει ήδη
να έχεις προετοιµαστεί. Κατ' αρχήν ήδη πρέπει να έχεις ένα τραπέζι έτοιµο για να γρασάρεις.
Επίσης στον χρόνο που έχεις θα καθαρίσεις καλά και θα γρασάρεις εσωτερικά το «καβούκι»
που βρίσκεται στον τροχό. Έτσι, µόλις τελειώσεις το γρασάρισµα του κορµού, θα το
τοποθετήσεις κατευθείαν γλυτώνοντας σταξίµατα λαδιού από δω κι απο κει.
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Και φτάνει η ώρα του γρασαρίσµατος. Φωτογραφίες δεν έχω να βάλω γιατί ήταν αδύνατον
να το αφήνω κάπου, να πηγαίνω να ξεπλένω τα χέρια, να τραβάω µε τη φωτογραφική και
να συνεχίζω, δεν γινόταν. Όµως δεν είναι δύσκολα τα πράγµατα, «πνίξ' το» είναι η βασική
αρχή. Γράσο παντού, σε όλα τα γρανάζια, σ' όλα τα ρουλεµάν/µπίλιες, όλα τα κινούµενα
µέρη. Όπου βλέπεις κι όπου δεν βλέπεις, όσο µπορείς εσωτερικά κι εξωτερικά. Γύρνα τα
γρανάζια που βλέπεις, ακόµα και τις µπίλιες αν µπορείς, ΠΑΝΤΟΥ.
Αν το έχεις ανοιχτό (βήµα 9) τώρα πρέπει να το κλείσεις (ταίριασµα των 3,7,8) µε το κίτρινο
snap ring (2). Μόνο µε ένα τρόπο κλείνει, έχε σαν οδηγό την ευθυγράµµιση των µωβ
σηµείων, στρίβε το λίγο λίγο και αργά και θα µπει.
Όταν τελειώσεις πρέπει να 'χεις χρησιµοποιήσει τα 80 από τα 100 γραµµάρια του
σωληναρίου. Κατόπιν, χωρίς µεγάλη χρονοτριβή αλλά και χωρίς βιασύνη, ακουµπάς τον
τροχό σε δυό σηµεία (όχι µέγγενη ακόµα!) και περνάς τον κορµό του hub από την DS πλευρά.
Γύρισέ το λίγο αν δεν µπαίνει, µόνο σε µια συγκεκριµένη πλευρά θα µπει «κουτί».

Αν έφτασες µέχρι εδώ χαλάρωσε, έχεις σχεδόν τελειώσει. Μένει να κάνεις την αντίστροφη
διαδικασία για να το «δέσεις».

Βήµα 13 - DS
Σήκωσε τον τροχό πιάνοντάς τον από την κάτω πλευρά του καβουκιού και πήγαινε στην
µέγγενη. ∆έσε τον άξονα που είναι από κάτω ώστε να βλέπεις την DS. Εδώ θα σου φανεί
χρήσιµο να έχεις όλα τα εξαρτήµατα στη σειρά -όπως έχω ξαναπεί. Τελευταίο (δηλαδή πρώτο
πλέον) είναι το dust cap (12), πάρτο και βίδωσε το. ΠΡΟΣΟΧΗ: βιδώνει ΑΝΑΠΟ∆Α από δεξιά
προς τα αριστερά µε το ειδικό εργαλείο ή µε το χέρι σφιχτά. Το hub πρέπει τώρα να είναι
σταθερό και να µην «παίζει». Βάλε και το πλαστικό προστατευτικό (13).
Scrabler

http://www.podilates.gr/node/26192

20

Shimano ALFINE 8 – Service guide & Oil bath

Βήµα 14 - NDS
Γύρνα όλο τον τροχό ανάποδα. Πρέπει πλέον να δουλέψουµε στη NDS. Κάνουµε αντίστροφα
τα βήµατα 6, 5, 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πόσο να σφίξω τον κώνο? Till no play λένε οι οδηγίες κι
ανάθεµα αν καταλαβαίνει κανείς. Χονδρικά υπολόγισα τόσο ώστε η βίδα από πάνω να
βιδώσει στο ύψος που φαίνεται στη φωτό.

Βήµα 15 - DS
Αλλάζουµε πλευρά στη µέγγενη και ακολουθούµε αντίστροφα τα βήµατα 3,2,1 µε προσοχή.
Κάθε τόσο δοκιµάζουµε αν ο τροχός γυρίζει ελεύθερα, αν ακούγονται θόρυβοι κλπ. Αλλά
νοµίζω πως όλα πήγαν καλά!
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Το τέλος είναι η αρχή
Όταν τα ξαναµοντάρησα όλα δοκίµασα τις ταχύτητες έχοντας τη Molly σ' ένα σταντ. Μέχρι
τώρα δεν έχω καταλάβει κάποια διαφορά στην αίσθηση των αλλαγών, οι πρώτες 4 είναι
αθόρυβες όπως πριν, οι επόµενες έχουν θόρυβο πάλι όπως πριν αλλά οµολογώ είδα µια
διαφορά προς το καλύτερο στην κύλιση όπου φαίνεται να έχει λιγότερες τριβές. Ακόµα όµως
είναι νωρίς και πρέπει να κάνω λίγα χιλιόµετρα για να το «στρώσω» και να κατασταλάξω σε
εντυπώσεις.

Επίλογος
Η όλη διαδικασία, αν την έχεις ξανακάνει, δεν διαρκεί περισσότερο από δυό ώρες όµως τη
πρώτη φορά παίρνει αρκετές.
Σκέφτοµαι πως η 90άρα βαλβολίνη θα ήταν καλύτερη, θα άφηνε παχύτερο φιλµ επάνω στο
µηχανισµό κι ίσως να γινόταν πιο αθόρυβο το κέντρο, ίσως τη δοκιµάσω κάποια στιγµή.
Το διάστηµα service, σύµφωνα µε τους ειδικούς, εξαρτάται από την χρήση αλλά και τα
χιλιόµετρα. Εγώ σκοπεύω να το επαναλαµβάνω δυό φορές το χρόνο δηλαδή περίπου κάθε 34 χιλιάδες χιλιόµετρα.
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Update
Μετά από 500 χιλιόµετρα έχω να αναφέρω πως οι τριβές είναι σηµαντικά µειωµένες ενώ οι
θόρυβοι εξαφανίστηκαν! Είναι πλέον αθόρυβο και απόλυτα θετικό στις αλλαγές.

Συνδέσεις
Οι παρακάτω συνδέσεις µου πρόσφεραν τη γνώση για να το κάνω. Αν σκοπεύεις να το
επιχειρήσεις κι εσύ σε συµβουλεύω να τις ξεψαχνίσεις!
RIDEYOURBIKE - SHIMANO Internal Gear Hubs
http://www.rideyourbike.com/shimanoIGH.shtml

MTBR - Service guide
http://forums.mtbr.com/internal-gear-hubs/alfine-servicing-guide-570119.html

Tokyocycle - Service guide
http://www.tokyocycle.com/bbs/showthread.php?t=3358&page=6

Bikeforums - Oil bath
http://www.bikeforums.net/showthread.php/709024-Alfine-Oil-Bath

Flickr - Photos for Alfine service
http://www.flickr.com/photos/14degrees/7919906106/in/photostream/

Blogspot - Alfine rebuild
http://lockies.blogspot.gr/2009/09/shimano-alfine-hub-gear-rebuild.html

Blogspot - Service guide
http://thegoldenwrench.blogspot.gr/2011/01/servicing-of-internally-geared-hub.html

14degrees - Service guide
http://www.14degrees.org/en/?p=4993

Shimano - tech tips
http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.html

Τελειώνοντας και πριν µπει κάποιος στη "πρίζα" για το µπανάκι στην αλφήνα του
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να δει το παρακάτω βίντεο. Είναι ουσιαστικά ότι περιγράφω µε
µικροδιαφορές. Αν υπάρχουν σηµεία δυσνόητα θα το καταλάβει έχοντας διαβάσει κι όλα τα
παραπάνω.
http://www.youtube.com/watch?v=lFOMD2q5-o4&feature=player_embedded
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