


O NAS
IROL srl została utworzona w styczniu G2006 na potrzeby firmy matki OMPI srl 

w celu zintensyfikowania prac nad rozwojem 
połączeń obrotowych jak i ich produkcją
poprzez lepszą organizację pracy. Faktycznie, 
specyficzne wymagania rynku i bardzo 
zindywidualizowane potrzeby klientów 
wymusiły stworzenie niezależnej firmy, 
identyfikowanej tylko z tym sektorem przemysłu 
i odseparowania się od tradycyjnej produkcji 
OMPI, czyli sprzęgieł i hamulców. W ten 
sposób utworzono niezależną firmę 
GIROL Srl, korzystającą z trzydziestoletniego 
doświadczenia OMPI w branży połączeń 
obrotowych. Dział techniczny został 
zreorganizowany i wyposażony w bardziej
nowoczesne oprogramowanie do
projektowania i obliczeń wytrzymałościowych
3D, jest ciągle zaangażowany w
wynajdowaniu i rozwijaniu nowych produktów
bardziej dopasowanych do wymagań
międzynarodowego rynku, podnosząc na nim
pozycję firmy. Laboratorium testowe nowych 
projektów i materiałów jest zarządzane 
bezpośrednio poprzez zespół inżynierów, 
podczas gdy dział kontroli jakości dba o 
wysoki standard obecnej produkcji. W pełni 
wyposażony magazyn pozwala nam spełniać 
wszystkie pilne zapotrzebowania klientów 
z zakresu naszej standardowej produkcji, 
jednocześnie czyniąc z nas supersprzedawcą 
w dziedzinie połączeń obrotowych.
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Uniwersalne połączenia obrotowe
rodukowana przez Girol seria U została Pzaprojektowana do zastosowania 

w wielu aplikacjach. Można ją wykorzystać 
nie tylko hutach, ale również w drukarstwie, 
systemach chłodzenia, przemyśle tekstylnym, 
gumowym, spożywczym i opakowaniowym. 
Możemy dostarczyć trzy typy połączeń 
obrotowych w dwóch wariantach 
uszczelnienia: grafitowym (czysta woda), 
krzemowo-nawęglanym (brudna woda). 
Standardowa dostawa zawiera mosiężny 
korpus i nierdzewny wirnik (rotor). I może 
być wykonana w wersji jedno lub dwu 
przepływowej wersji: UM – jedno 
przepływowa, UF – dwu przepływowa ze 
stałym syfonem)

Uniwersalne połączenia obrotowe

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Ogólne uwagi montażu
Podłączenia rurowe muszą  być zawsze wykonane na 
wężach elastycznych
Instalacje rurowe i cylindry obrotowe muszą być 
bezwzględnie wyczyszczone z zanieczyszczeń po 
spawalniczych, brudu itp.
Unikać użytkowania z więcej niż jednym medium

grafit/stal nierdzewna grafit/stal nierdzewna

Dla gwintu lewego trzecia litera zmienia się z "D" na "S"



Dwuprzpływowe | stały syfon

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Rura gwintowana
Kolano serii UF pomaga podtrzymać syfon
Gwint musi być koncentryczny względem osi 
obrotowych połączeń aby uniknąć nieosiwośći

Wrujący syfon 

Obrotowa rura
Wirujący syfon jest 
połączony wewnętrznie z 
bębnem i obraca się wraz 
z nim. Kolano typu UR 
pomaga utrzymać rurę 
syfonu i blokuje przepływ 
pomiędzy komorami. Rura 
musi być prosta i 
koncentryczna aby nie 
powodować 
nadmiernego obciążenia 
połączenia. Należy 
unikać prędkości 
obrotowe powyżej 
1000 obr/min.

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Obrotowy syfon

grafit/stal nierdzewna grafit/stal nierdzewna

grafit/stal nierdzewna grafit/stal nierdzewna

Dla serii UT w porównaniu do UR, różnica
polega na jednym uszczelnieniu dla dwóch

niezależnych przepływów.



Połączenia obrotowe dla powietrza i próżni | wysokiej prędkości
ołączenia obrotowe serii R Pzostały zaprojektowane do pracy 

z powietrzem lub próżnią przy 
wysokich prędkościach obrotowych. 
Uszczelnienia wykonane są w 
twardości C45 i współpracują z 
grafitową tuleją zapewniając niskie 
tarcie i długą żywotność. 
Jednocześnie są samonośne dzięki 
łożyskom kulkowym. 
W standardowym wykonaniu 
dostarczany jest nypel podłączeniowy 
gazoszczelny z cylindrycznym 
gwintem prawym lub lewym. Inne 
standardy możliwe na życzenie.

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Ogólne uwagi montażu
Podłączenia rurowe muszą  być zawsze wykonane na 
wężach elastycznych
Instalacje rurowe i cylindry obrotowe muszą być 
bezwzględnie wyczyszczone z zanieczyszczeń po 
spawalniczych, brudu itp.
Unikać użytkowania z więcej niż jednym medium

Tylko dla typu
Przyłącze gwintowane 

Przyłącze gwintowane 



Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Niezależne dwuprzepływowe złącze obrotowe
 standardowym Wwykonaniu dostarczamy 

cylindryczne, gwintowane nyple 
GAS. Na życzenie możemy 
dostarczyć inne wykonania. 
Standardowe uszczelnienie 
(grafit do stali nierdzewnej) jest 
stosowane dla powietrza a dla 
wody lub oleju hydraulicznego, 
zalecana jest uszczelnienie 
krzemowo-nawęglane. Przy 
aplikacjach z cieczą pod 
ciśnieniem powyżej 60 bar 
(870 PSI) prosimy o kontakt z 
naszym technikiem.

Wersja kołnierzowa (flanszowa) Wersja gwintowana

grafit/stal nierdzewna grafit/stal nierdzewna

grafit/stal nierdzewna grafit/stal nierdzewna

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S



Złącza obrotowe dla pary i gorącego oleju
łącza GIROL serii N są Zpodzielone na dwie kategorie:

DLA PARY: Elementy wirujące 
i kołnierze przyłączeniowe są 
wykonane ze stali nierdzewnej.
DLA GORĄCEGO OLEJU: Całe 
złącze obrotowe wykonane jest 
z żeliwa. Dla obu kategorii, 
uszczelnienia i łożyska wykonane 
są z impregnowanego grafitu. 
Obudowa, stały element, posiada 
cylindryczny gwint BSP, podczas 
gdy wał, ruchoma część, ma 
stożkowy gwint BSP.

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Wersja jednoprzepływowa

Wersja kołnierzowa Wersja gwintowana

para gorący olej



Złącze dwuprzepływowe | Stała rura syfonowa Złącze dwuprzepływowe | Swobodnie obracająca się rura syfonowa

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Wersja kołnierzowa Wersja gwintowana Wersja kołnierzowa Wersja gwintowana

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

para gorący olejpara gorący olej

Wirujący syfon 
z usczelnieniem

Seria NT różni się od serii NR 
pojedynczym uszczelnieniem w klanie 
dla dwóch niezależnych przepływów.

Rura gwintowana
Kolano w serii NF wspomaga 
podparcie syfonu wkręcanego
do kolana. Gwint musi być
koncentryczny względem osi
złącza obrotowego dla 
uniknięcia nieliniowości



Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Złącze obrotowe dla dwóch przepływów w niezależnych kierunkach
eria HD jest zaprojektowana Sdo montażu w maszynach 

zwojowych. Jednakże, jest to 
produkt, który może być 
zastosowany w wielu 
aplikacjach, gdziekolwiek 
wymagana jest 
dwukierunkowość i ciśnienie 
przepływu do 350 bar. 
Osiowość i precyzję zapewniają 
użyte łożyska kulkowe. 
Zewnętrzna obudowa jest 
wykonana z aluminium, podczas 
gdy wewnętrzny wirnik z 
niklowanej stali węglowej.

Główne własności
Samonośność dzięki dwóm łożyskom
Otwory wentylacyjne
Wał niklowany chemicznie
Aluminiowa obudowa
Rozmiar od L do GAS



Złącze obrotowe wielokierunkowe | od 2 do 9 kierunków
Złącza obrotowe Girol serii IH są 
wieloprzepływowe, Ich przeznaczeniem 
jest sprostać wymaganiom klientów w 
takich branżach jak: stalowa, 
żywnościowa, opakowaniowa i szklana. 
Do zaprojektowania tego typu połączeń 
obrotowych, potrzebne są takie 
parametry jak: liczba przepływów 
(podłączeń), rozmiar podłączeń, 
prędkość obrotowa, ciśnienie, 
temperatura i przepływ czynników. 
Zdjęcie po prawej pokazuje 17 
przepływowe połączenie obrotowe 
wykonane dla huty ArceloMittal na 
Ukrainie. Jesteśmy dostawcą elementów 
OEM pierwszego montażu dla hut 
i stalowni na całym świecie.

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Główne cechy
Projektowane na podstawie zapotrzebowania klienta
Samonośne dzięki dwóm łożyskom
Materiał zgodny z zapotrzebowaniem klienta
Ilość przepływów od 2 do 9
rozmiar przyłączy od 1/8” do 3” GAS
Możliwa adaptacja dla przyłączy elektrycznych
Stal kwasoodporna

PODWÓJNE ŁOŻYSKOWANIE KULKOWE



Przyłącza wahliwe

rzyłącza wahliwe serii Y są Pprzeznaczone do połączenia 
pomiędzy stałymi elementami 
maszyny a węzami elastycznymi 
umożliwiając kompensację 
chwilowych obrotów: możliwość 
obrotu przyłącza wokół własnej osi 
zabezpiecza elastyczny wąż przed 
uszkodzeniem. Są używane 
w każdym sektorze produkcyjnym 
gdzie mają zastosowanie 
urządzenia lub linie produkcyjne 
z ruchomymi wężami 

elastycznymi.Przyłącza wahliwe 
są również osiągalne w 
wykonaniu ze stali AISI 316: są 
wówczas czarne dzięki 
specjalnemu (cjanowaniu 
gazowym) nawęglaniu 
azotowemu. Ta prosta obróbka 
jest wykonywana aby zapobiec 
zacieraniu się, bardzo mocnemu, 
pomiędzy przyłączem a 
obudową podczas obrotu oraz 
znacznie przedłuża żywotność 
przyłącza. Na koniec musimy 
przypomnieć, że przyłącza ze 
stali nierdzewnej mają niższe 
ciśnienia robocze w porównaniu 
do standardowego wykonania.

Wersja osiowa

Wersja promieniowa



Złącza obrotowe | do wysokich ciśnień i prędkości
łącza Girol serii AB są Zstosowane w aplikacjach 

wymagających wysokich 
prędkości obrotowych. 
Specjalne łożyska przenoszą 
osiowe obciążenia wywołane 
dużym ciśnieniem. Połączenia 
jest wykonane ze niklowanej 
stali węglowej.

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Główne cechy
Dwurzędowe łożyska kontaktowe
Zaprojektowane dla wysokich ciśnień i prędkości obrotowych
Rozmiar od L'” do 2” GAS

DRAINING HOLES



Złącza obrotowe | do pracy na sucho
łącza GIROL serii ON-OFF Zzostały zaprojektowane dla 

dostarczania chłodziwa 
poprzez osie narzędzi 
maszynowych. Złącze to 
również może pracować na 
sucho bez przepływu czynnika 
(suchy obrót) do prędkości 
20000 obr/min. Stałe części 
zewnętrzne złącza są wykonane 
z anodowanego aluminium, 
a wirujące z niklowanej stali 
węglowej.

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Wersja osiowa Wersja promieniowa

Wersja osiowa

Wersja promieniowa

Główne cechy
Wysoko obrotowe łożyska kulkowe
Możliwa praca na sucho
Obudowa z anodowanego aluminium
System ochrony łożysk
Krzemowo nawęglane uszczelnienie.

Dla wersji wysoko obrotowej (do 20.000 rpm) zamień "L" w kodzie na "H"



Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Uniwersalne połączenia obrotowe 
łacza Girol serii K Zprzeznaczone są dla 

powietrza do 12 bar i cieczy aż 
do 70 bar. Połączenia posiada 
wał cylindrycznym przyłączem 
gwintowanym BSP (lewo lub 
prawoskrętnym). Uszczelnienie 
jest wykonane z teflonu i vitonu. 
Nieruchoma część zewnętrzna 
jest wykonana z anodowanego 
aluminium, a część wirująca z 
niklowanej stali węglowej. Na 
żądanie, możemy wykonać 
połączenia ze stali nierdzewnej 
AISI 316/304, np.. dla 
przemysłu spożywczego.

KOREK (ZAŚLEPKA)

Główne cechy
Łożyska kulkowe
Wersja dla przepływy cieczy spożywczych
Rozmiar od 1/4” do 2” GAS

Jednprzepływowe złącza obrotowe



Dwuprzepływowe złącza | stała rurka syfonowa

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Rura gwintowana
W połączeniach serii KF kolano pomaga 
podpierać syfon wkręcony do niego.
Gwint musi być koncentryczny względem osi 
połączenia.

Dwuprzepływowe połączenia | swobodnie obracająca się rura syfonowa

Obrotowa rura
Obracający się syfon jest 
zamocowany wewnątrz 
połączenia za pomocą łożysk. 
Syfon typu KR podtrzymuje rurę 
podłączeniową i blokuję 
krzyżowanie się przepływów. 
Rura musi być prosta i 
koncentryczna do osi 
połączenia.

Dwuprzepływowe połaczenia | obracająca się rura syfonowa z uszczelnieniem

Seria KT względem KR 
różni się  pojedynczym 
uszczelnieniem 
uniezależniającym 
przepływy



Połączenia obrotowe | dla maszyn odlewniczych w ciągłej pracy
ołączenia obrotowe GIROL Pserii M są przeznaczone do 

montażu w cylindrach maszyn 
odlewniczych w ciągłej pracy. 
Zastosowano uszczelnienia 
krzemowo-węglowe aby 
zwiększyć odporność na 
zanieczyszczoną wodę. 
Tradycyjnie obudowa jest 
wykonana z mosiądzu. Wersje 
specjalne możemy wykonać na 
żądanie.

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Jednoprzepływowe połączenia | Zewnętrzne mocowanie

Główne cechy
Wersje jedno i dwuprzepływowe
Obudowa wykonana z mosiądzu
Specjalne wykonania możliwe na życzenie klienta
Uszczelnienie krzemowo-węglowe



Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Jednoprzepływowe połączenie | Mocowanie w wale Dwuprzepływowe połączenia obrotowe | Mocowanie w wale

Główne cechy
Wersje jedno i dwuprzepływowe
Mocowanie w wale
Obudowa wykonana z mosiądzu
Specjalne wykonania możliwe na życzenie klienta
Uszczelnienie krzemowo węglowej

Flansza zaciskowa dostarczana 
 na życzenie klienta

Flansza zaciskowa dostarczana 
 na życzenie klienta



Połączenie obrotowe | Mocowanie osiowe lub w wale
 standardowym wykonaniu Wpołączenie jest dostarczane 

z przyłączami obrotowymi, 
z gwintem cylindrycznym GAS, 
lewym lub prawym. Na życzenie 
możemy dostarczyć inne 
standardy. Typowe dla tego 
połączenia uszczelnienie ( grafit na 
stal nierdzewną) używane jest dla 
powietrza i wody. Dla oleju 
hydraulicznego zalecane jest 
uszczelnienie krzemowo-węglowe. 
Przy ciśnieniach powyżej 60 bar 
prosimy o kontakt z naszym 
technikiem.

Elementy nieruchome

Elementy obracające się

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

grafit/stal nierdzewna grafit/stal nierdzewna

Główne cechy
Łożysko kulkowe
Specjalne wykonania na życzenie
Stal niklowana
Możliwe mocowanie osiowe z kolanem lub w wale
Rozmiar od 3/8” do 1” GAS



Smarowanie krętlika | Bardzo małe prędkości

Elementy nieruchome

Elementy obracające się
Elementy nieruchome

Nieskomplikowane kolano | dla stałych syfonów

Dla lewego gwintu, trzecia litera kodu oznaczenia D zmienia się na S

Główne cechy
Rozmiary od 1/8” do 1”
Rotor ze stali niklowanej
Bsp/NPT lub metryczny
Obudowa z mosiądzu.

Główne cechy
Wykonania specjalne na życzenie
Stal nierdzewna AISI 420 z tulejami mosiężnymi
Rozmiary od 1/4” do 3” GAS

MAKSYMALNE CIŚNIENIE OLEJU

MAKSYMALNE CIŚNIENIE POWIETRZA

MAKSYMALNA TEMPERATURA



Sprzedawcy

INTROX.BIZ 
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JAK DOKONAĆ INSTALCJI

JAK NIE INSTALOWAĆ

RURY MUSZĄ BYĆ ELASTYCZNE!
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