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Niewłaściwy dobór i błędy montażu uszczelnień typu O-ring
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Przedstawiono problemy związane z uszczelnieniami typu O-ring w wybranych konstrukcjach urządzeń okrętowych. Przytoczono typowe uszkodzenia elastomerów oraz ich
przyczyny. Zwrócono uwagę na prawidłowy montaż uszczelnień typu o-ring w połączeniach spoczynkowych i ruchowych.

Improper Selection and Assembly Errors of O-ring Type Seals
Key words: seals, O-ring, failures, causes, error, assembly
The article presents some problems with O-ring type seals that are in common use
in marine machines. Typical failures of elastomers and their causes are discussed. Attention is drawn to correct assembly of o-ring seals in static and movable joints.
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Wprowadzenie
Uszczelnienia typu O-ring mają szerokie zastosowanie w połączeniach elementów maszyn różnych branż przemysłowych. Można je spotkać niemal
w każdym urządzeniu technicznym.
Dobór odpowiedniego materiału oraz prawidłowe wykonanie węzła uszczelniającego, a także właściwa eksploatacja zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo pracy danego uszczelnienia.

1. Dobór materiału na O-ringi
O-ring to pierścień uszczelniający w kształcie torusa o przekroju kołowym
wykonany z elastomeru, rys. 5a [5]. Materiały na pierścienie uszczelniające typu
O-ring dobiera się uwzględniając parametry czynnika uszczelnianego:
–
–
–
–

wartość ciśnienia,
temperatura czynnika,
agresywność czynnika,
rodzaj uszczelnienia: spoczynkowe, ruchowe (obrotowe, postępowozwrotne itp.)

Znani wytwórcy (Wikom seal, Parker czy Simrit) w swoich katalogach ofertowych zamieszczają stosowne tabele ułatwiające dobór właściwego materiału
na O-ring, a więc z doborem materiału nie powinno być problemu.
Rysunek 1 ilustruje współczesne materiały (elastomery stosowane do wykonania O-ringów), a ich zastosowanie w wybranych konstrukcjach maszyn
przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Przykłady zastosowań elastomerów w wybranych częściach silnika spalinowego [4]
Some applications in chosen parts of a diesel engine
Rodzaj materiału O-ringa

Czynnik
uszczelniany

Zakres
temperatur
°C

ASTM D1418

Nr wyrobu wg
katalogu Parkera

Olejowe
filtry silników

SAEoleje

–35 do 110
–30 do 120
–25 do 200
–25 do 150

NBR
NBR
FKM
ACM

N0674-70
N0951-75
V1164-75
A1107-70

Uszczelnienie połączeń
w systemie chłodzenia
silników spalinowych

Woda/
olej

–30 do 100
–25 do 120

NBR
FKM

N0951-75
V1164-70

Powietrze/
paliwo

–35 do 90
–60 do 210

NBR
VMQ

N0674-70
S1224-70

Zastosowanie

Filtr powietrza
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Butadienowo-sterynowy (SBR)
Poliestrowo-uretanowy (AU, EU)
Butylowy (IIR)
Butadienowo-akrylonitrylowy niskotemp. (NBR)
Hydronitrylowy (HNBR)
Butadienowo-akrylonitrylowy wysokotemp. (NBR)
Chloroprenowy (CR)
Akrylowy (ACM)
Etylenowo-propyleno-dianowy (EPDM)
Fluorosilikonowy (FMQ, FVMQ)
TFE/propylenowy (FEPM)
Fluorowęglowy (FKM)
Perfluoroelastomer (FFKM)
Silikonowy (VMQ)

Temperatura, °C
Normalny zakres stosowalności

Dopuszczalny okres krótkotrwałej eksploatacji

Rys. 1. Zakres wytrzymałości na temperaturę popularnych elastomerów wykorzystywanych do
produkcji O-ringów [4]
Fig. 1. Temperature capabilities of principal elastomers employed in seals

2. Rodzaje uszkodzeń
2.1. Uszkodzenia wynikające z błędów konstrukcyjnych
Ważnym punktem w skuteczności uszczelnienia typu O-ring jest wykonanie
zalecanych tolerancji wymiarów zabudowy pierścienia o przekroju kołowym
[6].
Na rysunku 2 przedstawiono wymogi konstrukcyjne dla zabudowy uszczelnienia ruchowego o ruchu posuwisto-zwrotnym oraz z praktycznym zastosowaniem w hydraulicznych praskach (rys. 4) stosowanych do realizacji napięcia
wstępnego w połączeniach śrubowych.
Niedoświadczeni mechanicy często popełniają błąd ustawiając O-ring
z pierścieniem oporowym odwrotnie niż pokazano na rysunkach 3 i 4, co prowadzi do uszkodzenia uszczelnienia.
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Rys. 2. Wymogi konstrukcyjne dla zabudowy tłoczyska [8]
Fig. 2. Structural requirements for a hydraulic piston

p

Rys. 3. Szerokość rowka b zależna od zastosowania pierścienia oporowego p [8]
Fig. 3. Width of the groove depending on thrust ring used

Rys. 4. Schemat praski hydraulicznej silnika Sulzer AL25/30 [1]
Fig. 4. Cross section – hydraulic jack of a Sulzer engine type AL25/30
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Celowe jest zwrócenie uwagi na jeszcze jeden aspekt, który jest sumą właściwego doboru materiału z uwzględnieniem twardości elastomeru oraz warunków konstrukcyjnych, tj. prawidłowy zacisk montażowy. Rysunek 5 przedstawia
rozkład nacisków stykowych zapewniający otrzymanie żądanej szczelności pierścienia. Przykład b, c i d dla połączeń spoczynkowych. Przykład e, f i g dla połączeń ruchowych, przy czym dodatkowo pokazana jest szczelina s, szczególnie
przykład f eksponuje za dużą szczelinę s, skutkiem której następuje zjawisko
wciskania się gumy w szczelinę – efekt balonowy. Przyczyną wciskania elastomeru w szczelinę może być źle dobrana twardość gumy. Wspomnianą zależność
twardości O-ringu na zjawisko wciskania ilustruje rysunek 5h. Żeby zapobiec
niszczeniu uszczelnienia przez „wciskanie” dodatkowo w praskach hydraulicznych (rys. 4), tuż za O-ringiem montuje się pierścień oporowy.
a)

b)

c)

d)

s

s

e)

f)

s

s

g)

Ciśnienie robocze [105 Pa]

h)

Szczelina s [mm]

Rys. 5. Rozkład nacisków w węźle uszczelniającym: a) o-ring, b), c), d) rozkład nacisków stykowych w spoczynku, e), f), g) rozkład nacisków stykowych w ruchu, h) zależność wciskania
w funkcji ciśnienia i szczeliny „s” [8]
Fig. 5. Distribution of pressures in the seal construction: a) O-ring, b), c), d) distribution of contact pressure in a static seal, e), f), g) distribution of contact pressure in a dynamic seal, h) extrusion depending on the pressure and gap
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Rys. 6. Uszkodzenia elastomeru wskutek wciskania [4]
Fig. 6. Failures of elastomer due to extrusion

Przyczyny wciskania:
–
–
–
–
–

zbyt duże luzy,
zbyt wysokie ciśnienie,
O-ring wykonany ze zbyt miękkiego materiału,
degradacja elastomeru przez ciecz roboczą,
brak współosiowości uszczelnianych elementów.

2.2. Błędy montażu
W wyniku prawidłowego doboru materiału i warunków konstrukcyjnych
powinno uzyskać się właściwy zacisk montażowy gwarantujący prawidłowe
działanie uszczelnienia.
Wartości zacisku montażowego ilustruje rysunek 7.
a)
Zacisk montażowy [%]

Zacisk montażowy [%]

b)

d2 [mm] przekrój pierścienia „O”

d2 [mm] przekrój pierścienia „O”

Rys. 7. Wartości zacisku montażowego dla uszczelnień spoczynkowych (a), ruchowych w hydraulice (b) [8]
Fig. 7. Values of compression set for static (a) and dynamic (b) seals in hydraulic systems
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Pomimo prawidłowego doboru materiału na O-ring i spełnienia wszystkich
warunków konstrukcyjnych podczas montażu często popełniane są błędy takie
jak:
–
–
–
–

zakładanie na sucho O-ringu w węzeł uszczelniający,
skręcenie O-ringu w rowku (rys. 8),
skaleczenie O-ringu podczas zakładania (rys. 9 i 10),
niewłaściwe pozycjonowanie dwóch wzajemnie uszczelnianych elementów szczególnie w wirówkach olejowych.

Rys. 8. Wykonanie pełnego obrotu wkrętakiem jak na rysunku można zapobiec skręceniu O-ringu
w rowku
Fig. 8. An example of how a screwdriver can be used to prevent an O-ring from twisting during
assembly
1

2

Rys. 9. Przykład zapobiegania skaleczeniu O-ringu podczas montażu:
1 – O-ring, 2 – tuleja montażowa
Fig. 9. An assembly bush 2 used to prevent damage of an O-ring 1 during assembly

Rys. 10. Przykład uszkodzenia O-ringu na skutek skaleczenia podczas montażu
Fig. 10. Twisted O-ring with spiral marking or with spiral units on the surface during assembly
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2.3. Uszkodzenia eksploatacyjne
Niezawodność uszczelnienia zależy od wielu czynników np.
– od rodzaju wody sterującej pracą wirówek paliwa lub oleju na statku:
uszczelnienia pracują zdecydowanie dłużej, gdy wirówki są sterowane
wodą destylowaną zamiast sanitarnej (brak kamienia kotłowego);
– od rodzaju wody chłodzącej silnik główny.
Z doświadczeń autora został przywołany przykład uszkodzenia O-ringu
w połączeniu głowicy z tuleją cylindrową silnika MaK 8M25. Widoczny na
rysunku 11 O-ring oznaczony numerem 57 w powiększeniu pokazany na rysunku 12 ulega regularnym uszkodzeniom (średnio co kilka miesięcy). Niemiecki
producent uszczelnień (zastrzeżona nazwa) zapewnia, że materiał na pierścień
jest dobrze dobrany z typoszeregu NBR (Nitrile Rubber) czyli kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy wysokotemperaturowy (z rys. 1 do ok. 135oC). Pomiędzy
armatorem, producentami silnika i O-ringów trwa spór od kilku lat, nie rozwiązany do lutego 2005 roku.

Rys. 11. O-ring nr 57 uszczelniający połączenie tulei cylindrowej z głowicą silnika MaK M25
Fig. 11. O-ring No 57 sealing the cylinder head and cylinder liner connection
of MaK engine type M25
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Rys. 12. Uszkodzony o-ring nr 57
Fig. 12. Damaged O-ring No 57

Przykład uszkodzenia eksploatacyjnego na skutek tarcia przedstawia rysunek 13. Widoczne zużycie w zaznaczonym miejscu a. Przyczyny uszkodzenia:
– niewłaściwe wykończenie powierzchni rowka (zbyt szorstka lub brudna),
– zbyt wysoka temperatura,
– zanieczyszczenie w systemie uszczelniającym.

a

Rys. 13. Przykład uszkodzenia eksploatacyjnego na skutek tarcia
Fig. 13. An example of elastomer failure due to friction

Wnioski
W artykule zasygnalizowano problemy związane w uszczelnieniami typu
O-ring.
Z analizy uszkodzeń wynika, że głównymi przyczynami niesprawności
wspomnianych uszczelnień są:
– błędy powstałe podczas produkcji elastomeru i jego niewłaściwy dobór,
– uchybienia powstałe w czasie zabudowy (rowka) pod pierścień kołowy,
– błędy montażu zależne od solidności osoby (osób) wykonującej montaż
uszczelnienia,
– uszkodzenia eksploatacyjne.
Im mniej będzie uchybień w procedurze doboru, montażu oraz podczas eksploatacji, tym dłużej i niezawodnie będzie pracował węzeł uszczelniający typu
O-ring.
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