
 – Det er mange faktorer i spill ved valg av giroljer, blant annet den beregnede levetiden til girkassen,  
tetningene og den ønskede ytelsen til girkassen innenfor et bruksområde.

 – Valg av syntetisk girolje av høy kvalitet gjør det mulig for sluttbrukere å spare energi og redusere drifts-
kostnader gjennom redusert vedlikehold, lengre oljeskiftintervaller og mindre slitasje. 

Sluttbrukere stoler som regel på utstyrsprodusenten når det gjelder 
å fastslå den beste giroljen. Det er derfor viktig for produsenter å 
verdsette girolje som et maskinelement, mye på samme måte som 
de verdsetter hardheten til tannhjulene, valg av lagre, materialer og 
geometri. Som med alle disse andre fysiske komponentene i en gir-
kasse, gjør den rette giroljen det mulig å la girkassen oppnå optimal 
ytelse. Resultatet er at sluttbrukerne får glede av fordelene ved la-
vere slitasjehastighet, lavere driftstemperaturer og, best av alt, større  
energieffektivitet.

Syntetisk er best

Uansett produksjonsmiljø eller bransje må smøremiddelet som velg-
es for bruk i en girkasse, velges for optimal ytelse under de spesifikke 
driftsforholdene.
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Bedre energieffektivitet med 
riktige giroljer

Når det gjelder energieffektivitet, er noen giroljer mer energieffektive 
enn andre på grunn av en lavere friksjonskoeffisient. Polyglykol-oljer 
skiller seg for eksempel ut som oljetypene som er mest effektive og 
har lavest slitasje, speielt innen bruksområder med mye glidefriksjon 
som for eksempel snekkegir og hypoidgir. På disse bruksområdene 
gir PAG-oljer en lavere friksjonskoeffisient inne i girkassen, slik at  
effekttapet blir mindre.

Syntetiske oljer er også mer energieffektive fordi de har bedre ok-
sidering og termisk stabilitet, noe som betyr at giroljen varer mye 
lenger. Man må forvente å skifte en mineralolje hver 5000. time, 
mens PAO- eller syntetiske hydrokarbonoljer kan vare ca. 15 000 
timer før de må skiftes. I tillegg kan PAG-oljer vare så lenge som  
25 000 timer ved samme temperatur.  
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Så hvor ofte en produsent må skifte girolje, avhenger altså av de 
kjemiske egenskapene til smøremiddelet som brukes. Hellingen til 
strekene i grafen ovenfor representerer det som er kjent som 10K-re-
gelen. 10K-regelen foreskriver at for hver 10. grad du øker tempera-
turen til smøremiddelet, halverer du dets effektive levetid. 

Husk også at oksidering forårsaker degradering av olje over tid.  
Totalsyretallet endrer seg, og tilsetningsstoffene blir brukt opp. 
Selv om skifte av girolje fyller på disse tilsetningsstoffene og fjerner  
slitasjematerialer, gjør det også at det må tas hensyn til nedetid for 
vedlikehold. Valg av en høytytende girolje fra starten av vil automatisk 
redusere graden av oksidering i oljen, og redusere det nødvendige 
antallet oljeskift samt nedetiden for vedlikehold av utstyr. 

For utstyrsprodusenter påvirker girolje flere designvurderinger, blant 
annet påliteligheten til sluttproduktet. Hvor mye en produsent øker 
energieffektiviteten til en girkasse ved å bruke girolje av høy kvalitet, 
avhenger av girtypen. 

Den største økningen kan realiseres i girtyper som blir utsatt for ut-
fordringer med normalt lavere effektivitet, som for eksempel snekke-
drev. Vår testbenk for snekkegir går på ca. 60 prosent effektivitet 
med en mineralolje. Med en PAO går effektiviteten opp til 70 prosent, 
og med en PAG øker den til 78 prosent. Når effektiviteten øker, går 
temperaturen i girkassen ned. Dette temperaturfallet øker levetiden 
til girsystemet. Dette høres kanskje ikke spesielt fantastisk ut hvis du 
har én eller to girkasser på fabrikken, men hvis du har hundrevis av 
girkasser, så blir det ganske store summer av dette energiforbruket.

For å oppsummere: De fleste utstyrsprodusenter og sluttbrukere fin-
ner ut at den ekstra kostnaden ved å bruke girolje av høy kvalitet er 
verdt investeringen, og at syntetiske oljer viser seg å være best. Ved 
å velge syntetisk girolje av høy kvalitet sparer sluttbrukerne energi 
og reduserer driftskostnader gjennom redusert vedlikehold, lengre 
oljeskiftintervaller og mindre slitasje. 


