Tubman flangepakninger

Grafit (novaphit®)
Med ekspanderet metalindlæg for
maksimal præstation

Hvorfor benytte grafit som
pakningsmateriale?
Egenskaber af Tubman Grafit®-pakninger
fremstillede af ekspanderet grafit

Efter udskiftningen af asbest var der til at begynde
med ingen teknisk pålidelige løsninger tilgængelige
til pakningsanvendelser i øgete temperaturintervallet.
Gummibundne pakningsmaterialer har en naturlig øvre
temperaturgrænse. Der var et specielt behov for bedre
løsninger til medier, der er varme, farlige og har krybeegenskaber som f.eks. damp eller varmeoverføringsolier.
Det var årsag til den utrolige succes, som pakninger af
ekspanderede grafit har haft.

• Egnet yil temperaturer mellem –200 og 550 °C
• Ufølsomme over for vekslende belastninger
• Maksimal tilpasningsevne til ujævne flanger
• Stor fleksibilitet ved ugunstige/defekte pakningsoverflader
• Stort set intet varmekryb
• Universel kemikaliebestandighed
• Maksimal pakningsydelse i flangen
• Mulig at benytte ved interne tryk op til 250 bar

Grafitpakninger i topkvalitet
fremstillede af grafit i topkvalitet
Hvad sker der i ekspansionsprocessen?

Tubman grafitpakninger fremstillede af ekspanderet ren
grafit tåler høje kemiske, termiske og mekaniske belastninger. De præsterer deres job pålideligt, selv når der er
ekstreme fluktuationer i forholdene. Tubman grafitpakninger indeholder i øvrigt ingen bindemidler.

Det udvundne grundlæggende grafit ekspanderes i en
termisk proces, hvor volumenet af grafitten øges adskillige
gange over. En fleksibel og blød grafitfilm fremstilles ud
fraet “sprødt grafitpulver.

Der kan være mærkbare forskelle i the kvaliteten af ekspanderet grafit. Nedenfor følger en forklaring på, hvordan ekspanderet grafit fremstilles, og hvilke kriterier der skal opfyldes
som kvalitetsparametre.

Oxidationsbestandigheden er den vigtigste
kvalitetsparameter for grafitpakninger

Effektiviteten af grafitten bestemmes af dens oxidationsbestandighed. Den udbredte antagelse, at grafittens kvalitet
bestemmes udelukkende af en bestemt renhedsgrad, er ikke
korrekt. Tværtimod: Det er væsentligt at fastlægge grafittens
oxidationsegenskaber præcist, fordi selv grafitfilm af maksimal renhedsgrad ikke kan være tilstrækkeligt bestandige over
for oxidation. Takket være omhyggelig udvælgelse af den
grundlæggende grafit og 100 % undersøgelse af indgående
råvarer for denne og andre egenskaber, benyttes kun grafit i
topkvalitet i produktionsprocesserne.

Hvor kommer grafit fra?

Grafit udvindes fra både åbne og underjordiske miner. Valget
af minen er allerede afgørende for det efterfølgende kvalitetsniveau. De følgende slibe- og rengøringsprocesser er lige så
vigtige.

Vægttab som indikator for oxidationsbestandigheden af ren grafitfilm (99 %)
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XP-teknologi
- Højere effektivitet takket være
ny teknologi
Nonstick-egenskaber uden nogen
temperaturindskrænkninger

Indtil nu har en af standardegenskaberne ved grafit været, at
pakningsrester næsten altid hæfter på pakningsoverfladen
og har måttet fjernes gennem omstændelige og tidsrøvende processer, når pakninger er blevet udskiftet. Sædvanlige
Nonstick-belægninger på organisk basis svækker den slags
egenskaber af grafitten som dens pakningseffektivitet eller
stabilitet ved høje temperaturer – der ellers er yderst imponerende. Nonstick-egenskaber, der forbliver stabile i lange
tidsperioder over hele grafittens anvendelsestemperaturinterval kan ikke opnås med disse systemer. Dette problem er
for første gang blevet løst med den banebrydende uorganiske XP-teknologi.

langsigtet bestandighed.

Uorganisk aktivt stof

XP-teknologien til Tubman grafitpakninger indebærer rent
uorganisk behandling af grafittien. I denne proces yder
homogent fordelte nanopartikler gennem hele materialets
tværsnit kompakt beskyttelse af grafittien. Det aktive stof er
kemisk inert og understøtter grafittens fremragende
mediebestandighed.

Fordelene i en nøddeskal:

• Nonstick-egenskaber: Hurtig pakningsudskiftning – utroligt
besparelsespotentiale
• Minimeret risiko for flangeskader

Forøgelse af oxidationsbestandigheden

Selv grafitfilm i topkvalitet, der indarbejder oxidationshæmmere, er genstand for oxidation fra en vis temperature. Med
XP-teknologien til Tubman grafitpakninger, foretages dyb
passivering af grafitten, hvilket sænker hastigheden af oxidationsprocessen mærkbart. Det medfører en mærkbar forøget

• Den uorganiske basis garanterer langsigtet effektivitet og
mediestabilitet – også ved temperaturer over 250 °C
• Øget oxidationsbestandighed – bedre langsigtet ydelse
• Massetab < 3 %/h ved 670 °C
• Øget pålidelighed/oppetid af anlæg
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XP-teknik
- nemmere udskiftning af pakninger
Takket være XP-teknologien har Tubman grafitpakninger bedre nonstick egenskaber end noget andet grafitprodukt.

Med XP-teknologi

Uden XP-teknologi

Nonstick-egenskaber af Tubman grafitpakninger med XPteknologi er fuldt effektiv over hele en grafitpaknings
anvendelsesstemperaturinterval. Som følge af XP-teknologiens grundlæggende inerte, uorganiske struktur er der
ingen funktionsmæssige indskrænkninger med hensyn til
kemisk mediebestandighed.

kan tilskrives den simplere fjernelse af pakningerne, den betragtelige forenkling eller bortfald af flangerengøring og den
hermed forbundne tidsbesparelse.

XP-teknologien til novaphit®-materialer mindsker de
almindelige grafitbelægninger på pakningsoverfladerne og
fremmer pakningsfjernelse og den tidsrøvende rengøring af
flangerne. Det udgør en imponerende forbedring af ydelsen
af grafitpakninger.
XP-teknologien fører til utrolige økonomiske gevinster. De

Installationsvejledning
• Rengør de overflader, der skal forsegles, og fjern spor af 		
gamle pakninger uden at beskadige flangens overflade.
• Kontrollér, at flangens overflader er parallelle og glatte; 		
foretag nødvendige justeringer.
• Før installation skal pakninger, der har været opbevaret
under tørre forhold, efterses for revner, overfladeskader,
dimensionsnøjagtighed og – i tilfælde af pakninger med
skruehuller – overensstemmelse mellem skruemønsteret og
flangen.
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Pakningsoverfladerne er beskyttede samtidig, så de forbliver intakte i længere tid. Fjer-og-not-flangesamlinger er en
specielt hård udfordring, når rester af gamle pakninger skal
fjernes.
Efterforskninger udførte af anlægsoperatører viser også, at
det ikke er usædvanligt for udsivningsproblemer at kunne
tilskrives to ufuldstændig fjernelse af gamle pakningsrester.
I denne henseende er brugen af XP-teknologi et væsentligt
bidrag til procespålidelighed.

• Der må ikke benyttes pakningslim! Pakningerne skal
installeres tørre og fedtfri!
• Kontrollér skruernes tilstand, før de installeres, og udskift
dem eventuelt.
• Begynd med at Installere pakningerne ensartet og forsigtigt
med hånden. (Bemærk: Den første skrue må ikke tilspændes
for fast!).
• Tilspænd skruerne med et egnet værktøj. Påfør det foreskrevne kraftmoment diagonalt i flere trin..

XP-teknologi
- øger oxidationsbestandigheden
Når der er et oxidationsmiddel til stede, f.eks. atmosfærens oxygen, er grafitpakninger genstand for oxidation ved høje
temperaturer. Grafit omdannes herved til (bl.a.) CO2. Det medfører mistet grafitmasse, hvilket har til følge, at udsivningen fra pakningen øges, således at pakningen på et tidspunkt bliver helt utæt.
Betydningen af forskel i oxidationsbestandighed
Testtemperatur: 670 °C/4 h, atmosfære: luft

Tubman grafitpakninger med XP-teknik

Standardgrafitpakning

Kvalitetskravene til oxidationsbestandigheden af flade grafitpakninger er fastsat i DIN 28091-4 til maksimalt 4 % oxidationstab per time og en hviletid på 4 h ved en temperatur
på 670 °C. De strenge krav i bestemmelserne fra olieforarbejdningsindustrien er indarbejdede i denne DIN-standard.

Nedenstående diagram viser resultaterne af termogravimetrisk analyse (TGA i henhold til DIN 28090-2) af en dokumenteret Tubman grafitpakninger – der i forvejen er grundlæggende oxidationsbestandig – med og uden XP-behandling.
Effekten af XP-teknologien er at sikre, at oxidationstabet ikke
overskrider 3 %/h. Den øgede effektivitet er med til at sikre, at
pakninger forbliver stabile i længere tidsperioder, således at
både procespålideligheden og anlæggets oppetid øges.

XP-teknologien for Tubman grafitpakninger-materialer
medfører en mærkbar forbedret oxidationsbestandighed
af grafitten. XP-teknologien gør Tubman grafitpakninger så
inert, at et maksimalt massetab på 3 %/h forekommer som
følge af oxidation, dvs. mærkbart lavere end kravene i den
nuværende standard.

Massetab som følge af oxidation iht.
DIN 28090-2, TGA ved 670 °C/4 h
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grafitpakninger

Tubman Grafit
med XP XP Nonstick
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Materialeprofil af Tubman Grafit
Fordele ved det benyttede
ekspanderede metalindlæg
Pakningsmateriale fremstillet af ekspanderet grafit
(renhedsgrad > 99 %) og et syrebestandigt ekspanderet
metalindlæg fremstillet af krom-nikkel-stål (materialenr.
1,4404 / AISI 316L).

Ekspanderet metal fremstillet af
syrebestandigt rustfast stål

• Gunstig gittergeometri (diamantdimension = 3,0 mm) 		
muliggør pålidelig fremstilling af pakninger med meget
små bredder.
• Nem skærbarhed. Håndteringsmæssige fordele ved manuel
og intern fremstilling.

Tykkelse af det benyttede ekspanderede
metalindlæg

• Mærkbart lavere risiko for separation af lagene ved bøjning.
Selv i sådan et tilfælde sammentrykkes grafitfilmen fuld
stændigt omkring indlægget igen, når pakningen påføres
tryk under installationen i flangen. Det medfører øget
tolerance i tilfælde af forkert håndtering.

Geometrien af det rustfaste stålindlæg

• Gentaget bøjning af indlægget kan ikke fortrydes, fordi 		
der sker tøjningshærdning, dvs. at indlægget genoprettes
og deltager aktivt i pakningsprocessen! Det medfører øget
sikkerhed i pakningssamlingen, specielt ved øget
overfladetryk.

Korrosions- og syrebestandige materiale (AISI 316L).

Strækning af den benyttede rustfaste stålfilm (oprindelig
tykkelse 0,15 mm) fører til en tredimensionel struktur med en
forventet højde på omkring 0,4 mm, således at der opnås en
kammerdannelse af pakningskernen.
• Bedre udnyttelse af det tilgængelige overfladetryk til at
komprimere grafitten, fordi det ikke er nødvendigt at
udjævne “kroner”. Pakningen er hurtigere at installere.
• Ingen indvirkning på indlægsmaterialet. Grafitfilmen
indeslutter indlægget fuldstændigt.
• Optimeret fordeling af overfladetrykket sammenlignet med
andre indlægskoncepter. Det demonstreres imponerende
af de selvbærende linjer af øget overfladetryk (se Fuji Film
fotografiet af Tubman grafitpakninger med ekspanderet
metal).

• En anden fordel ved Tubman grafitpakninger SSTC og
Tubman grafitpakninger SSTCTA-L ved direkte sammenligning med glatte metalindlæg er indlæggenes åbne
designprincip. Det indebærer, at ikke blot det yderste 		
grafitlag men et mærkbart tykkere lag er til rådighed for
at kompensere for flangeskader.

Anbefalede

anvendelser afhængigt af tryk og temperatur
Graferne viser anbefalede tryk og temperaturer for 2,0 mm
tykke pakninger benyttede med flanger med løftet kant.
Højere grænser er mulige ved brug af tyndere pakninger!.

Tubman grafitpakninger med ekspanderet metal

Rekommendationer
för vatten/ånga
Anbefalede anvendelser
for vand/damp
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Grafitpakning med
riflet metal

Anbefalede anvendelser
for andre
medier*
Rekommendationer
gällande
andra
medier*
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Grafitpakning med
glat metal
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* Eksempel på mest almindelige andre medier. Præcise data for individuelle tilfælde fremgår
af programmet Frenzelit novaDISC eller fås ved henvendelse til vores anvendelsestekniske
specialister.

6

Fotografier Fuji Film
Følsomhed:
pakningstykkelse:
Overfladetryk:

middel
2,0 mm
30 N/mm²

Tubman Grafit Flangepakninger
Tubman art nr

DN

Benämning

Tryck

Mått

156041001

DN15

Tubman Grafit

PN 10-40

22x51x2 mm

156042001

DN20

Tubman Grafit

PN 10-40

27x61x2 mm

156043001

DN25

Tubman Grafit

PN 10-40

34x71x2 mm

156044001

DN32

Tubman Grafit

PN 10-40

43x82x2 mm

156045001

DN40

Tubman Grafit

PN 10-40

49x92x2 mm

156046001

DN50

Tubman Grafit

PN 10-40

61x107x2 mm

156047001

DN65

Tubman Grafit

PN 10-40

77x127x2 mm

156048001

DN80

Tubman Grafit

PN 10-40

89x142x2 mm

155401001

DN100

Tubman Grafit

PN 10-16

115x162x2 mm

155402001

DN125

Tubman Grafit

PN 10-16

141x192x2 mm

155403001

DN150

Tubman Grafit

PN 10-16

169x218x2 mm

155405001

DN200

Tubman Grafit

PN 10 -16

220x273x2 mm

155406001

DN250

Tubman Grafit

PN 10

273x328x2 mm

155407001

DN300

Tubman Grafit

PN 10

324x378x2 mm

156411001

DN100

Tubman Grafit

PN 25-40

115x168x2 mm

156412001

DN125

Tubman Grafit

PN 25-40

141x194x2 mm

156413001

DN150

Tubman Grafit

PN 25-40

169x224x2 mm

Tubman Grafit Flangepakninger Antistick XP
Tubman art nr

DN

Benämning

Tryck

Mått

156901001

DN15

Tubman Grafit XP

PN 10-40

22x51x2 mm

156902001

DN20

Tubman Grafit XP

PN 10-40

27x61x2 mm

156903001

DN25

Tubman Grafit XP

PN 10-40

34x71x2 mm

156904001

DN32

Tubman Grafit XP

PN 10-40

43x82x2 mm

156905001

DN40

Tubman Grafit XP

PN 10-40

49x92x2 mm

156906001

DN50

Tubman Grafit XP

PN 10-40

61x107x2 mm

156907001

DN65

Tubman Grafit XP

PN 10-40

77x127x2 mm

156908001

DN80

Tubman Grafit XP

PN 10-40

89x142x2 mm

156909001

DN100

Tubman Grafit XP

PN 10-16

115x162x2 mm

156910001

DN125

Tubman Grafit XP

PN 10-16

141x192x2 mm

156911001

DN150

Tubman Grafit XP

PN 10-16

169x218x2 mm

156912001

DN200

Tubman Grafit XP

PN 10 -16

220x273x2 mm

156913001

DN250

Tubman Grafit XP

PN 10

273x328x2 mm

156914001

DN300

Tubman Grafit XP

PN 10

324x378x2 mm

156915001

DN350

Tubman Grafit XP

PN 10

356x438x2 mm

156916001

DN100

Tubman Grafit XP

PN 25-40

115x168x2 mm

156917001

DN125

Tubman Grafit XP

PN 25-40

141x194x2 mm

156918001

DN150

Tubman Grafit XP

PN 25-40

169x224x2 mm

Har du spørgsmål vedrørende netop din anvendelse,
så kontakt venligst info@tubman.se; +46 8 404 11 40.

7

Temperaturtest
Forklarende noter om temperaturtesten
(Temp-Test):
Formålet med temperaturtesten er at finde ud af, hvordan
pakningen deformeres under bestemte forhold. Det er en
speciel Frenzelit-udvikling, der i praksis sammenfatter de væsentlige pakningsegenskaber i et “fingeraftryk”. Kompressionshærdningen af pakningen ved stuetemperatur bestemmes
i den første del af testen. Denne kurve indikerer pakningens
tilpasningsevne under installation.

I den anden del af testen øges temperaturen med en fastlagt
hastighed, samtidig med at det i første del nåede overfladetryk fastholdes. Dvs. at systemet ikke får lov at “afspænde”
som følge af pakningskompression. Dette er yderst kritisk
– deformationen af pakningen ville være lavere i en virkelig
pakningssituation – men det afslører skånselsløst pakningens
egenskaber.

Kompressionshærdstemperaturtest
op til 50 N/mm² og 400 °C
Kold kompressibilitet
TKomprimerbarhet,
= 25° C = konstant
kyla T=25°

Varmkrybning
Värmekrypning
σ = 50 N/mm2 = konstant
σ = 50 N/mm2 = konstant

Tykkelsesændring
(%) (%)
Förändring
av tjocklek
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Maksimalt overfladetryk efter installation, med løftet kant
350
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Overfladetryk
(N/mm )2)
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mot ytan (N/mm
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Forhold
mellem pakningsbredde
bD og pakningstykkelse
Packningens
bredd bD : Packningens
tjocklek hD hD
Det maksimale overfladetryk kan øges med omkring en faktor 1,5
i tildælde af fer-og-notflanger
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Materialedata
Tubman
Grafit

Generell informasjon
Bindemidler
Godkendelser og tests

DVGW
VP401
TA Luft
eksplosionssikkerhedstest iht VDI 2200
BAM för gasformig O2 (200 °C / 130 bar) og flydende O2
Firesafe (DIN EN ISO 10497, API607, BS6755)
Germanischer Lloyd (G)

grafitgrå
sort

Farve
Trykfarve

Fysiske egenskaber
Pakningstykkelse 2,0 mm

Teststandard

Enhed

Værdi
Typisk værdi

Grafitrenhed

DIN 51 903

Massefylde
Restspænding ved 300 °C
Kompressibilitet
Genopretning
Kold kompressibilitet eKSW
Kold genopretning eKSW
Varmkrybning eWSW/300
Varm renopretning eWSW/300
Specifik udsivningsrate
Oxidations værdi med XP-teknologi
Oxidationsværdi uten XP-teknologi
Trækstyrke på tværs
Samlet chloridindhold
Lækbart chloridindhold
Samlet chloridindhold

DIN 28 090-2
DIN 52 913
ASTM F 36 J
ASTM F 36 J
DIN 28 090-2
DIN 28 090-2
DIN 28 090-2
DIN 28 090-2
DIN 3535-6
DIN 28090-2
DIN 28090-2
DIN 52 910
DIN 28 090-2
PV 01605
DIN 51 723

Productdata

inga





[%]
[g/cm3]
[N/mm2]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[mg/(s·m)]
[%/h]
[%/h]
[N/mm2]
[ppm]
[ppm]
[ppm]

> 99
1.35
≥ 45
37
15
35
4
2
2
0.07
≤3
≤4
8
≤ 50
≤ 20
≤ 50

(tolerancer iht.l DIN 28091-1)

Dimensioner

[mm]

1000 x 1000
1500 x 1500
2000 x 1000

Tykkelser

[mm]

1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0

Ansvarsfraskrivning

Henset til de forskelligartede installations- og driftsbetingelser og anvendelser og procestekniske valgmuligheder, kan de
oplysninger, der fremgår af dette prospekt kun yde omtrentlig vejledning og altså ikke danne grundlag for garantikrav.

Forklarende noter om den anbefalede brug

De anbefalede tryk og temperaturer for forskellige temperaturer og tryk i graferne gældende for 2,0 mm tykke pakninger
benyttede med flanger med løftet kant. Højere grænser er
mulige ved brug af tyndere pakninger! Informationerne skal
derfor snarere betragtes som skøn, der ligger på den sikre
side, end som konkrete driftsgrænser.
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Komplet sortiment af
flangepakninger
Tubman flangepakninger er af højeste kvalitet. Vi tilbyder et komplet, bredt sortiment
af flangepakninger til industri-, installations- og VA-området. Tubmans pakninger
fremstilles i Tyskland.

Tubman flangepakninger
Tubman NBR med Tubman EPDM
stålindlæg
med stålindlæg

Tubman HD

Tubman Premium Tubman Multi II

Tubman Grafit

90°C

120°C

120°C

130°C

250°C

250°C

550°C

-25°C

-25°C

-70°C

-100°C

-100°C

-100°C

-200°C

Sålforstærket gummipakning i NBR
til spildevands- og
gassystemer.
Integreret o-ring,
tætning ved lave
skruekræfter.

Sålforstærket
gummipakning i
EPDM.
Integreret o-ring,
tætning ved lave
skruekræfter. Drikkevann godkjent.

Aramidfiber med
NBR og nonstickbehandlet
overflade, bruges
som standardpakning, drikkevand
godkendt.

Aramidfiber
forstærket grafitpakning med NBR.
Høj ydeevne for en
variation formål,
nonstick behandlet.
Drikkevand
godkendt.

Butiksmateriale
Tubman hjælper gerne med
at fremstille tilpasset butiksmateriale, som gør det lettere
for installatøren at vælge den
rette pakning.
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Tubman 850

Aramidfiber med
NBR. Tætheden
af en elastomer
pakning med
robustheden af en
fiberpakning.
Drikkevann
godkjent.

Aramidfiber, NBR
og grafitt. Unikke
anvendelsertakket væree unike
kombinasjonen
med grafitt.

Ekspanderet
grafit > 99 %,
med syrebestan
digt ekspanderet
metalindlæg
(1,4404 / AISI
316L).

VVS-pakninger
Det rette valg af pakning er afgørende for at få en problemfri installation!
Tubman kan tilbyde et komplet sortiment af pakninger.

Pakningerne er tilgængelige
i praktisk 10- og 5-pakker.

Let måde at have dine pakninger i lommen.
Tubmans mini-pocket kan fås med forskellige
sortimenter af vvs-pakninger.

Tubman har displays til eksponering af VVS-pakninger i butik,
displayene gør det lettere for
kunden af vælge den rette pakning.
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Tiden står aldrig stille – det gør vi heller ikke. Gennem kvalitet, holdbarhed og service giver
vi dig den bedste totaløkonomi, ikke bare nu, men hele vejen ind i fremtiden.
Tubman tilbyder rørsystemer samt niche- og specialprodukter inden for VA, VVS, byggeri og industri. I vores tilbud
omfatter også teknisk support ved behov.
I vores sortiment findes produkter, som er overlegne til at klare særlige forhold, uanset om det gælder
markedsforhold, trykbelastning eller arbejdsforholdene ved rørlægning og installation. Samtlige produkter er
velafprøvede og udviklet med høje krav til ydelse og levetid samt lille miljøpåvirkning
Gennem vores sortiment og service gør vi det lettere at bevare og udvikle eksisterende VA-, VVS-, byggeri- og
industriinvesteringer på en klog måde. Vi giver dig også betragteligt mindskede omkostninger direkte ved
nyanlæg.
Tubman er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015 og kvalitetscertificeret
i henhold til ISO 9001:2015.
TUBMANS SORTIMENT:
VA
• Saint-Gobain PAM skuglegrafitjernsrørsystem,
inkl. ventiler og koblinger
• Prompt hurtigt hærdende cement
• Tubman flangepakninger

BYGGERI
• Prompt hurtigt hærdende cement
• Click-Fit Inspektionslemme
INDUSTRI
• Tubman flangepakninger

NTpremium_ DA_ 202103

VVS
• Fluidmaster flyderventiler (wc-reservdel)
• Tubman VVS-pakninger
• Tubman loddeprogram
• Tubman pressrør
• Tubman VVS-tilbehør

Tubman AB
Idrottsvägen 8, 134 50 Gustavsberg, Sverige
Telefon: +46 8-404 11 40 • Fax: +46 8-38 49 60
info@tubman.se • www.tubman.se
ISO 9001 och ISO 14001 (Nordisk Certifiering)

