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Uszczelnienia hydrauliczne 

 

 

Niezawodne działanie układów hydrauliki siłowej, a szczególnie siłowników 

hydraulicznych, w głównej mierze zależy od stanu technicznego uszczelnień. Na 

pogorszenie stanu technicznego uszczelnień mogą mieć wpływ: nieprawidłowa 

konstrukcja siłownika, błędy montażu, nieprawidłowy dobór materiałów i najczęściej 

nieprawidłowa eksploatacja siłowników. W wielu przypadkach można skutecznie 

zapobiec nieprzewidzianej awarii siłowników, identyfikując ich stan w trakcie 

eksploatacji. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Celna diagnoza pozwala w 

przemyślany sposób zaplanować remont i ograniczyć straty produkcyjne wywołane 

nagłą i całkowitą utratą sprawności układu hydraulicznego. 
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Uszczelnienia siłowników hydraulicznych 

 Siłowniki hydrauliczne są podstawowym elementem wykonawczym układów 

hydraulicznych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu. W zależności od 

potrzeb i realizowanych funkcji roboczych stosowane są siłowniki jednostronnego i 

dwustronnego działania, siłowniki jedno– i dwutłoczyskowe, a także siłowniki tłokowe 

i teleskopowe. Siłowniki hydrauliczne zamieniają energię ciśnienia hydrostatycznego 

medium roboczego na energię mechaniczną ruchu postępowo–zwrotnego. Bez 

względu na rodzaj siłownika można w nim wyszczególnić kilka podstawowych 

elementów, jak cylinder, dennica, pokrywa przednia z dławnicą i tłoczysko wraz z 

tłokiem, które są jedynymi ruchomymi elementami siłownika (rys. 1). Aby zapobiec 

wyciekom wewnętrznym i zewnętrznym płynu hydraulicznego, stosuje się szereg 

różnorodnych uszczelnień spoczynkowych i ruchowych (rys. 1.), jak o–ringi, 

uszczelnienia tłoków i tłoczysk, pierścienie zgarniające, prowadzące i oporowe. 

 

Rys. 1. Budowa siłownika hydraulicznego z uwzględnieniem rodzajów uszczelnień: 1. 

o–ringi, podkładki, uszczelnienia spoczynkowe, 2. pierścienie prowadzące, 3. 

uszczelnienia tłoka, 4. uszczelnienia tłoczyska  

Uszczelnienie tłoka jest osadzone bezpośrednio na nim i ma na celu niedopuszczenie 

do przecieku płynu hydraulicznego z jednej strony tłoka na drugą. Rodzaj 

uszczelnienia tłoka zależy od tego, czy siłownik jest jedno–, czy dwustronnego 

działania. Uszczelnienie tłoczyska osadzone jest w dławnicy, a jego zadaniem jest 

niedopuszczenie do wycieku płynu z wnętrza cylindra na zewnątrz. W nowoczesnych 

siłownikach w dławnicy montowane są również pierścienie zgarniające. Ich zadaniem 

jest niedopuszczenie do osadzania się cząsteczek brudu, przedostawania się ciał 

obcych lub wilgoci z wysuniętych tłoczysk podczas cofania do wnętrza cylindrów. 

Pierścienie prowadzące oraz taśmy prowadzące mają za zadanie prowadzić tłok w 

cylindrze oraz tłoczysko w głowicy cylindra, chroniąc tym samym przed 

bezpośrednim i niepożądanym kontaktem powierzchni metalicznych części 

ruchomych i nieruchomych i usprawniając funkcjonowanie uszczelnień. Pierścienie 
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prowadzące absorbują również w pewnym zakresie ewentualne obciążenia 

poprzeczne mogące pojawić się w trakcie eksploatacji. Scharakteryzowane powyżej 

uszczelnienia należą do grupy uszczelnień ruchowych. W zakresie uszczelnień 

spoczynkowych najczęściej stosuje się podkładki i pierścienie gumowe o różnym 

zarysie przekroju, jak np. o–ringi, x–ringi. 

Uszczelnienia siłowników hydraulicznych w zależności od konstrukcji siłownika mogą 

mieć różne rozmiary i kształty przekroju poprzecznego. Na rysunku 2 przedstawiono 

przykładowe uszczelnienia i ich przekroje. 

 

 

Rys. 2. Przykładowe rozwiązania uszczelnień stosowanych w siłownikach 

hydraulicznych  

Uszczelnienia mogą być wykonywane w sposób formowy, jak również przez obróbkę 

skrawaniem na sterowanych numerycznie automatach tokarskich w szerokim 

zakresie wymiarów średnic w zakresie 5–720 mm. Wykonywanie uszczelnień w 

technologii obróbki skrawaniem pozwala ograniczyć zapasy magazynowe i 

wykonywać zamienniki różnych typów uszczelnień. Podejście tego typu jest bardzo 

elastyczne, szczególnie podczas remontów siłowników o starszych konstrukcjach, dla 
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których możliwe jest samodzielne zaprojektowanie skuteczniejszego systemu 

uszczelniającego niż pierwotnie stosowano i jego błyskawiczne wykonanie. Ponadto 

uszczelnienia wykonywane w technologii obróbki skrawaniem charakteryzują się 

dużą dokładnością i bardzo dobrymi parametrami technicznymi oraz materiałowymi. 

  

 

Rys. 3. Przykład obróbki uszczelnień i wyrobów po obróbce  

Do wykonywania uszczelnień stosuje się szeroką gamę materiałów 

charakteryzujących się różnymi własnościami. Bardzo popularne są uszczelnienia 

wykonane z poliuretanu (TPU, HPU, GPU, SPU) i kauczuku akrylonitrylo–

butadienowego (NBR). Uszczelnienia z tych materiałów stanowią doskonałą 

alternatywę dla uszczelek gumowo–tkaninowych spotykanych w niektórych 

siłownikach starszej konstrukcji. Innymi materiałami stosowanymi do produkcji 

uszczelnień są kauczuk fluorowy (FPM, FKM, Viton), politetrafluoroetylen (PTFE), 

poliamid (PA), kauczuk silikonowy MVQ, terpolimer etylenowo–propylenowo–dienowy 

(EPDM). Ponadto można spotkać się z uszczelnieniami będącymi kompozycją różnych 

materiałów, np. tkanina + NBR, PTFE + brąz/FPM lub wykonami z kompozytów [4]. 

Przykładowe zestawienie materiałów uszczelnień pod kątem ich zakresu temperatur i 

odporności na ciecze hydrauliczne zamieszczono w tabeli 1. 
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Tab. 1. Parametry wybranych materiałów stosowanych do produkcji uszczelnień 

hydraulicznych  

 

Rodzaje i przyczyny uszkodzeń uszczelnień siłowników 
hydraulicznych 

 Siłowniki hydrauliczne działają z różnym rodzajem i zakresem obciążeń, 

niejednokrotnie w trudnych i agresywnych warunkach środowiskowych. Z reguły 

trudne warunki działania i nieprawidłowa eksploatacja powodują, że siłowniki ulegają 

różnorodnym uszkodzeniom. Do typowych uszkodzeń siłowników można zaliczyć 

utratę szczelności dławicy i przeciek zewnętrzny po uszczelnieniu tłoczyska oraz 

przeciek wewnętrzny cylindra po uszczelnieniu tłoka. Głównymi przyczynami 

powstawania tych awarii jest: 

• zużycie i uszkodzenie pierścieni prowadzących tłoczysko wywołane 

występowaniem obciążeń poprzecznych w stosunku do jego osi, 
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• zgięcie lub deformacja powierzchni walcowej tłoczyska wywołana przez 

obciążenia poprzeczne, jak również oddziaływania udarowe mogące zaistnieć w 

trakcie nieprawidłowej eksploatacji i obsługi (np. uderzenia powierzchni tłoczyska 

przez upadające przedmioty np. skały), 

• zużycie i/lub uszkodzenie powierzchni tłoczyska powstające w wyniku 

przedostania się zanieczyszczeń stałych do uszczelnień lub na skutek korozji. 

Najbardziej niekorzystnym typem zużycia są rysy wzdłużne, które często 

powstają w przypadku siłowników nieposiadających pierścieni zgarniających oraz 

w których stosowane są jako uszczelnienia sznury filcowe, 

• zużycie gładzi cylindra wynikające ze stosowania zanieczyszczonego oleju lub 

powstałe w wyniku przedostania się zanieczyszczeń zewnętrznych do komory 

cylindra, 

• zanieczyszczony olej – zanieczyszczenie oleju jest najczęściej następstwem braku 

stosowania lub nieprawidłowego doboru filtra olejowego. Ponadto 

zanieczyszczenia mogą pochodzić ze zużytych lub nieprawidłowo obsługiwanych 

elementów układu hydraulicznego, jak przewody hydrauliczne, zawory, 

rozdzielacze, dzielniki, tłumiki itp. Za zanieczyszczenia olejowe należy również 

uznać wodę oraz powietrze rozpuszczone w oleju, 

• ekstremalne temperatury powodujące nieodwracalną degradację uszczelnień 

polegającą na powstawaniu pęknięć, rozwarstwień, twardnieniu, kruszeniu się i 

puchnięciu. Przy przekroczeniu wartości temperatur granicznych następują 

również zmiany we własnościach oleju hydraulicznego, niekorzystnie wpływając 

na jego własności smarne i przyspieszające zużycie uszczelnień i elementów 

siłownika, 

• nieprawidłowo dobrany olej hydrauliczny powodujący niepożądane reakcje 

chemiczne z materiałem uszczelnień, doprowadzając do ich przedwczesnej 

degradacji, 

• zbyt wysokie ciśnienie robocze – naraża uszczelnienia na szybkie zużycie i 

zniszczenia. Przekroczenie ciśnienia dopuszczalnego może powodować 

uszkodzenie pierścieni podporowych uszczelnień, a także elementów 

ustalających, 

• zbyt niskie ciśnienie robocze – może powodować wycieki przy uszczelnieniach 

wykonanych z materiałów innych niż poliuretan, gdy nie ma tłumienia 

wypływającego płynu. 

Na rysunku 4 przedstawiono przykłady uszkodzeń uszczelnień siłowników 

hydraulicznych. 
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Rys. 4. Przykłady uszkodzeń uszczelnień siłowników hydraulicznych  

 Dobór uszczelnień na etapie remontu 

Siłowniki hydrauliczne dostarczane przez rożnych producentów zaopatrzone są w 

układ uszczelnień dobrany pod kątem nominalnych warunków eksploatacyjnych 

zdefiniowanych w dokumentacji techniczno-ruchowej. Problem wymiany, a zatem i 

doboru uszczelnień siłownika hydraulicznego, pojawia się w chwili, gdy siłownik 

poddawany jest remontowi wynikającemu z programu prewencyjnej lub predykcyjnej 

strategii utrzymania ruch lub po wystąpieniu awarii. Ocena stanu technicznego 

uszczelnień w trakcie eksploatacji siłownika nie jest zadaniem łatwym i tak 

naprawdę, o ile nie występują symptomy wycieków, stan uszczelnienia można ocenić 

po wyłączeniu z eksploatacji i demontażu siłownika w trakcie przeglądu lub remontu. 

Remonty siłowników mogą być realizowane przez zakładowe służby remontowe lub 

specjalizowane serwisy świadczące kompleksowe usługi remontów i regeneracji 

siłowników hydraulicznych. W przypadku typowych siłowników produkcji 

renomowanych firm zachodnich dostępne są zestawy naprawcze lub możliwe jest 

dobranie handlowych uszczelnień wykonanych z poliuretanu. W przypadku starszych 

i nietypowych siłowników warto rozważyć zlecenie doboru i wykonania uszczelnień 

przez specjalistyczną firmę. Wymiana uszczelnień nawet w mało eksploatowanych 

siłownikach dla wielu mechaników może wydawać się rzeczą prosta, jednak w 

rzeczywistości można napotkać wiele problemów zarówno na etapie demontażu 

siłownika, jak i montażu uszczelnień i siłownika. Głównymi błędami jest 

nieprawidłowy montaż uszczelek wynikający z braku wiedzy lub trudności w 

ponownym montażu podzespołów siłownika. Problemy z doborem i dostosowaniem 

uszczelnień mogą okazać się o wiele bardzie dotkliwe w przypadku starych i 

wyeksploatowanych siłowników, w których w wyniku zużycia, korozji lub innych 

czynników eksploatacyjnych powstały znaczne ubytki materiału lub uszkodzenia 

elementów roboczych. W takich przypadkach konieczny jest kompleksowy remont 

siłownika obejmujący również regenerację powierzchni roboczych i gniazd 

uszczelnień. Przy okazji kompleksowego remontu możliwe jest wprowadzenie 

modyfikacji konstrukcyjnych w zakresie systemu uszczelnień, co czyni go o wiele 

skuteczniejszym od wcześniej stosowanego. Mowa tutaj np. o zastosowaniu 
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uszczelek wykonanych z poliuretanu zapewniających wyższą żywotność i 

wytrzymałość siłownika na wyższe ciśnienia robocze. 

Bez względu na to, czy siłownik poddawany jest naprawie w zakładzie, czy 

specjalizowanym serwisie dobór uszczelnień powinien być wykonywany według kilku 

kryteriów. Podstawowymi są oparte na znajomości takich parametrów 

eksploatacyjnych, jak ciśnienie robocze w układzie, temperatura pracy, rodzaj 

medium roboczego. Ponadto uwzględnia się geometryczne cechy konstrukcyjne 

siłownika, a szczególnie wymiary gniazd montażowych, zarys przekroju i rodzaj 

materiału aktualnie stosowanego uszczelnienia oraz rodzaj i parametry ruchu 

elementu wykonawczego siłownika. Znając wartości wskazanych parametrów, można 

w stosunkowo łatwy sposób dobrać uszczelnienie, korzystając z katalogów i 

specjalizowanych serwisów internetowych wielu producentów i dostawców 

uszczelnień hydraulicznych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dobierając 

uszczelnienia, nie ma potrzeby powielania parametrów i cech uszczelnień wcześniej 

stosowanych i dzięki szerokiej ofercie uszczelnień dobrać rozwiązanie trwalsze, 

poprawiające dopuszczalne parametry eksploatacyjne i/lub dostosowujące parametry 

siłownika do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, co przekłada się zwykle na 

wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy siłownika. Modyfikacja systemu uszczelnień 

jest szczególnie pożądana w przypadku starszego typu siłowników nieposiadających 

np. pierścieni zgarniających. W większości przypadków istnieje techniczna możliwość 

osadzenia brakujących zgarniaczy, które o ile zostaną dobrane do rzeczywistych 

warunków działania siłownika, pozwalają znacznie wydłużyć jego żywotność. 

 


