
Συµπτωµατολογία Αστοχίας των O-rings 
Ενδείξεις που καταδεικνύουν δυσλειτουργία. Η σωστή ερµηνεία και διάγνωση βλαβών ένα ισχυρό 
εργαλείο στα χέρια µας. 

 
Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και στα O-rings, το ποσοστό πιθανής αστοχίας εξαρτάται από 
το σωστό σχεδιασµό, τη σωστή επιλογή του υλικού, τη σωστή τοποθέτηση και τη συντήρηση. 
Παρατηρώντας προσεκτικά τα προς αντικατάσταση στεγανοποιητικά αλλά και τη λειτουργία 
των µηχανισµών κατά την πορεία λειτουργίας τους στο χρόνο, επιτυγχάνουµε αξιοπιστία, 
µειωµένο κόστος συντήρησης και άνευ προγραµµατισµού πιθανά σταµατήµατα, εξάγοντας 
χρήσιµα συµπεράσµατα για τη λειτουργία της µηχανής µας. Το κυριότερο όµως όλων για τη 
διαφύλαξη και προάσπιση µιας οµαλής λειτουργίας και µιας οµαλής διάρκειας ζωής µετά από 
επανατοποθέτηση στεγανοποιητικών και όχι µόνο, αποτελεί η αέναη, µεθοδική και ακούραστη 
παρατήρηση. 
 
Τα O-rings συνήθως αστοχούν λόγω λανθασµένης τοποθέτησης ή λανθασµένης εκλογής. Το 
άρθρο αυτό στόχο αφορά  στη διάγνωση βλαβών των O-rings βάσει της παρατηρούµενης 
µορφολογίας τους κατά την αντικατάστασή τους. Μια µέθοδος χρήσιµη και χρηστική για τον 
κάθε τεχνικό και µηχανικό. 
 
 
Σ υ ν ή θ ε ι ς  Α σ τ ο χ ί ε ς 
 
Γδαρσίµατα 
Εµφάνιση: ∆ηµιουργία πεπλατυσµένης 
επιφάνειας, παράλληλης µε την κατεύθυνση 
της κίνησης, γεµάτη γδαρσίµατα. 
Αιτία: Τραχιές προς στεγανοποίηση 
επιφάνειες. Υψηλή θερµοκρασία. ∆υναµική 
εφαρµογή. Χαµηλή ποιότητα φινιρίσµατος 
ελαστοµερούς. 
Επίλυση: Χρήση ενδεικνυόµενου 
ελαστοµερούς µε την αντίστοιχη ποιότητα 
επιφανείας. 
 
 
Υπερβολική Συµπίεση 
Εµφάνιση: Πεπλατυσµένη επιφάνεια στις 
πλευρές συµπίεσης. 
Αιτία: Υπερβολική συµπίεση. Υπέρβαση 
θερµοκρασιακού ορίου. Υπερβολική κατ’ όγκο 
απορρόφηση χηµικής ουσίας. 
Επίλυση: Επιλογή ελαστοµερούς χαµηλής 
συµπιεστότητας. Έλεγχος συµβατότητας 
υλικών. 
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Χηµικός Εκφυλισµός 
Εµφάνιση: Φουσκώµατα, ρωγµές, 
εγκοπές, αποχρωµατισµός 
Αιτία: Μη συµβατότητα µε το χηµικό 
περιβάλλον ή µε το επίπεδο 
θερµοκρασίας. 
Επίλυση: Εκλογή καταλληλότερου 
ελαστοµερούς. 
 
 
Εκρηκτική Αποσυµπίεση 
Εµφάνιση: Φουσκάλες, κοιλώµατα.  
Αιτία: Το ελαστοµερές απορροφά 
πιθανά παραγόµενα αέρια σε συνθήκες 
µεταβολής της πίεσης. Μικρή 
σκληρότητα επιφανείας. 
Επίλυση: Εκλογή ελαστοµερούς 
µεγαλύτερης σκληρότητας.  Αποτόνωση 
µικρότερου ρυθµού. 
 
 
Εξώθηση 
Εµφάνιση: Αιχµηρές άκρες (ιδίως από 
την πλευρά υποπίεσης),  κουρελιασµένη 
εµφάνιση. 
Αιτία: Υπερβολικές ανοχές σε 
συνδυασµό µε υπερβολική πίεση. 
Ελαστοµερές χαµηλής σκληρότητας. 
Επαφή µε αιχµηρές άκρες. Ακατάλληλο 
µέγεθος. 
Επίλυση: Εκλογή ελαστοµερούς 
µεγαλύτερης σκληρότητας.  Μείωση 
ανοχών. Χρήση back-up δακτυλίων. 
 
 
Λανθασµένη Τοποθέτηση 
Εµφάνιση: Περικοπές, εγκοπές, βαθιά 
κοψίµατα. 
Αιτία: Τοποθέτηση µε αιχµηρά 
αντικείµενα. Ακατάλληλο µέγεθος. 
Επιφάνεια µε επικαθίσεις σωµατιδίων. 
Ελαστοµερές χαµηλής σκληρότητας 
Επίλυση: Αποφυγή αιχµηρών 
αντικειµένων κατά την τοποθέτηση. 
Ελαστοµερές κατάλληλου σχεδιασµού. 
Εκλογή ελαστοµερούς µεγαλύτερης 
σκληρότητας και κατάλληλου µεγέθους.  
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Υπερσυµπίεση 
Εµφάνιση: Περιφερειακή διάσπαση και 
ρωγµές. Πεπλατυσµένες επιφάνειες 
λόγω υπερπίεσης κατά την επαφή. 
Αιτία: Ακατάλληλος σχεδιασµός. 
Ευκατάβλητο ελαστοµερές σε 
θερµοκρασιακές και χηµικές µεταβολές ή 
υπερβολική συµπίεση. 
Επίλυση: Ελαστοµερές κατάλληλου 
σχεδιασµού, ανάλογου του 
θερµοκρασιακού και χηµικού 
περιβάλλοντος.  
 
Εκφυλισµός Πλάσµατος 
Εµφάνιση: Αποχρωµατισµός, κονιοποιηµένο 
υπόλειµµα στην επιφάνεια και πιθανή 
διάβρωση στις εκτιθέµενες περιοχές.  
Αιτία: Άµεση χηµική αντίδραση του 
πλάσµατος, καθίζηση και επιµετάλλωση 
ιόντων, αύξηση θερµοκρασίας µε 
βοµβαρδισµό ηλεκτρονίων. Ακατάλληλο 
υλικό ελαστοµερούς. 
Επίλυση: Ελαστοµερές κατάλληλου 
σχεδιασµού, ανάλογου του περιβάλλοντος 
πλάσµατος. Ελαχιστοποίηση εκτιθέµενης περιοχής.  
 
Σπειροειδής Αστοχία 
Εµφάνιση: Σπειροειδή λούκια κατά την 
περιφέρεια.  
Αιτία: ∆ύσκολη ή υπερβολικά σφιχτή 
τοποθέτηση σε στατική εφαρµογή. 
Ελαστοµερές µικρού συντελεστή 
σκληρότητας. Κακή λίπανση. Μη οµαλή 
παραµόρφωση. 
Επίλυση: Σωστή τοποθέτηση. 
Ελαστοµερές υψηλότερης σκληρότητας. 
Αυτολιπαινόµενο ελαστοµερές κατάλληλου σχεδιασµού. Ελαστοµερές κατάλληλης τραχύτητας 
επιφανείας-φινιρίσµατος. Χρήση back-up rings. 
 
Θερµικός Εκφυλισµός 
Εµφάνιση: Ακτινικά σπασίµατα και 
ρωγµές στην πλευρά της 
υπερθέρµανσης. ∆ηµιουργία λαµπερών 
τµηµάτων, τµηµατική χαλάρωση. 
Αιτία: Λανθασµένη επιλογή 
ελαστοµερούς, ιδιαιτέρως στη 
θερµοκρασιακή αντοχή του. 
Επίλυση: Κατάλληλο ελαστοµερές.  
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Κόης Βασίλειος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

Υποψήφιος ∆ιδάκτορας ΕΜΠ, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών 
 

Θέση Εργασίας: Ο Κόης Βασίλειος εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην εταιρεία Ι. 
& Ε. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 

 
Πηγές: 

Vespel, «www.All O-rings.com» 
Trelleborg Sealing Solutions Handbook Publication, «O-rings know-how» 

Elsevier, «Sealing technology» 
European Sealing Association, «Sealing technology – The guidance note» 
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