Tubman flenspakninger

Grafitt (novaphit®)
Med ekspandert metall og antistick for
optimale egenskaper og enkel håndtering

Hvorfor bruke grafitt som
pakningsmateriale?
Egenskaper for Tubman grafitt®-pakninger
laget av ekspandert grafitt

Etter asbestforbudet fantes det i begynnelsen ingen
teknisk pålitelige løsninger for pakningsapplikasjoner i
høyere temperaturområder. Gummierte pakningsmaterialer har en naturlig maksimal temperaturgrense. Det
var et særlig behov for bedre løsninger for medier som er
varme, farlige og kan medføre kryp, slik som damp eller
varmeoverføringsoljer. Dette var grunnen til at pakninger
laget av ekspandert grafitt ble så populære.

• egnet for temperaturer mellom -200 og 550 °C
• upåvirkelig overfor belastningsendringer
• maksimal tilpasningsevne til ujevne flenser
• stor fleksibilitet ved ugunstige eller defekte tetningsflater
• praktisk talt intet varmekryp
• universell kjemikaliebestandighet
• maksimal tetningsytelse i flensen
• kan brukes ved indre trykk på opptil 250 bar

Høykvalitets grafittpakninger
laget av høykvalitets grafitt
Tubman grafittpakninger i ekspandert ren grafitt tåler
høye kjemiske, termiske og mekaniske belastninger. De
fungerer pålitelig selv under ekstremt varierende driftsforhold. Tubman grafittpakninger inneholder for øvrig
ingen bindemidler.

Hva skjer i ekspansjonsprosessen?

Kvaliteten på ekspandert grafitt kan variere ganske kraftig.
Nedenfor følger en forklaring av hvordan ekspandert grafitt
lages, og hvilke kvalitetskriterier som må oppfylles.

Oksidasjonsbestandighet er den viktigste
kvalitetsegenskapen til grafittpakninger

Den knuste grafitten ekspanderes i en varmeprosess der
grafittens volum mangedobles. En fleksibel og myk grafittfilm
produseres av «skjørt» grafittpulver.

Grafittens effektivitet bestemmes hovedsakelig av hvor bestandig den er mot oksidasjon. Den vanlige oppfatningen at
grafittens kvalitet utelukkende avhenger av renhetsgraden,
er altså ikke korrekt. Tvert imot: Det er avgjørende å bestemme grafittens oksidasjonsegenskaper nøyaktig, siden selv de
reneste grafittfilmene ikke nødvendigvis er tilstrekkelig motstandsdyktige mot oksidasjon. Takket være omhyggelig valg
av grafittråmaterialet, og kontroll av samtlige innkommende
varer med tanke på denne og andre egenskaper, sikrer vi oss
at vi bare bruker høykvalitetsgrafitt i produksjonsprosessen.

Hvor kommer grafitt fra?

Grafitt utvinnes både i dagbrudd og underjordiske gruver.
Allerede valget av gruve er avgjørende for hvilket kvalitetsnivå som kan oppnås. Like viktig er de påfølgende knuse- og
renseoperasjonene.

Vekttap er en indikasjon på oksidasjonsbestandigheten til ren grafittfilm (99 %)
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XP-teknologi
- Høyere effektivitet takket være
ny teknologi
Antistick-egenskaper uten
temperaturbegrensninger

Frem til nå har et gjennomgående problem med grafitt vært
at pakningsrester nesten alltid fester seg på tetningsflatene,
og må fjernes med omstendelige og tidkrevende operasjoner ved skifte av pakninger. Tradisjonelle, organisk baserte
antistick-belegg svekker visse av grafittens for øvrig svært
imponerende egenskaper, slik som tetningsevne og stabilitet ved høye temperaturer. Med disse systemene er det ikke
mulig å oppnå antistick-egenskaper som holder seg stabile
over lang tid i hele grafittens brukstemperaturområde. Dette
problemet er løst for første gang med den nyskapende uorganiske XP-teknologien.

Økt oksidasjonsbestandighet

Selv høykvalitets grafittfilmer som inneholder oksidasjonshemmere, oksiderer ved en bestemt temperatur. Med
XP-teknologien for Tubman grafittpakninger utføres det en
dyp passivisering av grafitten, som bremser oksidasjonsprosessen betraktelig. Dette fører til at bestandigheten forlenges
i betydelig grad.

Uorganisk virkestoff

XP-teknologien for Tubman grafittpakninger behandler
grafitten fullstendig uorganisk. I denne prosessen sørger jevnt
fordelte nanopartikler i hele materialtverrsnittet for kompakt
beskyttelse av grafitten. Virkestoffet er kjemisk inert og støtter
grafittens utmerkede mediebestandighet.

Kort om fordelene:
• Antistick-egenskaper: rask utskifting av pakninger
– enormt potensial for tidsbesparelser.
• Minimalisert risiko for skade på flenser.
• Uorganisk basis garanterer langvarig effektivitet og
mediestabilitet – også ved temperaturer over 250 °C.
• Økt oksidasjonsbestandighet – bedre langsiktig yteevne.
• Massetap < 3 %/t ved 670 °C.
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XP-teknik
- lettere utskiftning av pakninger
Takket være XP-teknologien har Tubman grafittpakninger bedre egenskaper enn noe annet grafittprodukt.

Med XP-teknologi

Uten XP-teknologi

Antistick-funksjonen til Tubman grafittpakninger med
XP-teknologi er fullstendig effektiv i hele grafittpakningens
brukstemperaturområde. På grunn av den uorganiske og
inerte grunnstrukturen i XP-teknologien er det ingen funksjonsbegrensninger med hensyn til kjemikaliebestandighet.

XP-teknologien medfører enorme økonomiske fordeler, siden
den gjør det lettere å demontere pakninger og vesentlig
enklere eller unødvendig å rengjøre flenser, noe som sparer
mye tid.

XP-teknologien for Tubman grafittpakninger-materialer
reduserer de vanlige grafittavsetningene på tetningsflatene,
forenkler demontering av pakninger og gjør det langt mindre
tidkrevende å rengjøre flenser. Grafittpakningers ytelse er
dermed forbedret i imponerende grad.

Samtidig beskyttes tetningsflatene slik at de holder seg intakte lenger. Not og fjær-flensforbindelser er en spesielt vanskelig utfordring når rester av gamle pakninger skal fjernes.
Undersøkelser på anlegg viser også at lekkasjeproblemer
relativt ofte skyldes utilstrekkelig fjerning av gamle pakningsrester. I lys av dette er bruk av XP-teknologi et viktig bidrag til
mer driftssikre prosesser.

Installasjonsinstrukser
• Rengjør overflatene som skal tettes, og fjern alle spor av
gamle pakninger uten å skade flensflaten.
• Kontroller flensflatene for parallellitet og ujevnheter. Utfør
justeringer om nødvendig.
• Pakningene må ha vært tørt lagret, og må før montering
kontrolleres for sprekker, overflateskader, dimensjonsnøyaktighet og – for pakninger med bolthull – samsvar med 		
boltmønsteret i flensen.
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• Ikke bruk tetningsmidler! Monter pakninger tørt og fettfritt!
• Kontroller boltenes tilstand før du monterer dem, og bruk
nye bolter om nødvendig.
• Installer pakningene konsistent og trekk til boltene forsiktig
for hånd først. (Viktig merknad: Trekk aldri til den første 		
bolten for hardt!)
• Stram boltene med et egnet verktøy. Bruk det spesifiserte
dreiemomentet diagonalt i flere omganger.

XP-teknologi
- gir bedre oksidasjonsbestandighet
I nærvær av en oksidant, som for eksempel oksygenet i atmosfæren, vil grafittpakninger oksidere ved høye temperaturer. Resultatet er at grafitten omdannes til (blant annet) CO2. Dette fører til tap av grafittmasse og dermed økt lekkasje
fra pakningsforseglingen, og i verste fall at pakningen svikter helt.

Effekten av ulik oksidasjonsbestandighet
Testtemperatur: 670 °C / 4 t, atmosfære: luft

Tubman grafittpakninger med XP-teknik

Standard grafittpakning

Kvalitetskravene til oksidasjonsbestandighet for flate grafittpakninger er i DIN 28091-4 spesifisert som følger: maksimalt
fire prosent oksidasjonstap per time over et tidsrom på fire
timer ved en temperatur på 670 °C. De strenge spesifikasjonskravene fra oljeforedlingsindustrien er her innlemmet i
DIN-standarden.

Diagrammet nedenfor viser resultatene av termogravimetrisk
analyse (TGA i henhold til DIN 28090-2) på en dokumentert
Tubman grafittpakninger – som allerede er oksidasjonsbestandig i seg selv – med og uten XP-overflatebehandling.
Det er XP-teknologien som sørger for at oksidasjonstapet ikke
overskrider 3 %/t. Den økte effektiviteten bidrar til å holde
tetninger stabile over lengre tid, og forbedrer dermed både
driftssikkerheten i prosesser og maskinparkens tilgjengelighet

Med XP-teknologien for Tubman grafittpakninger-materialer
får grafitten en vesentlig forbedret oksidasjonsbestandighet.
XP-teknologien gjør Tubman grafittpakninger så inert at
massetapet på grunn av oksidasjon aldri overskrider 3 %/t.
Dette er vesentlig lavere enn kravene i den gjeldende
standarden.

Massetap på grunn av oksidasjon
iht. DIN 28090-2, TGA ved 670 °C / 4
20
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8

Oksidasjonstap i %/t
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Grense iht. DIN 28091-4

4
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Standard grafittmateriale
		

Tubman
grafittpakninger

Tubman grafittpakninger
med XP-teknik
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Materialprofil for Tubman Grafitt
Fordeler ved innsatsen i ekspandert metall
Pakningsmateriale laget av ekspandert grafitt (renhetsgrad > 99 %) med innvendig impregnering og en syrebestandig ekspandert metallinnsats laget av kromnikkelstål
(materialnr. 1.4404 / AISI 316L).

Ekspandert metall laget av syrebestandig
rustfritt stål

• Gunstig gittergeometri (diamantdimensjon = 3,0 mm) gjør
det mulig å produsere svært smale pakninger på en
pålitelig måte.
• Enkel å skjære i. Enklere håndtering ved manuell og intern
bearbeiding.
• Betraktelig lavere risiko for at lagene deler seg under
bøying. Selv i et slikt tilfelle blir grafittfilmen presset fullstendig sammen rundt innsatsen igjen når det settes trykk
på pakningen under montering på flensen. Toleransen er
altså større ved eventuell ukorrekt håndtering.

Korrosjons- og syrebestandig materiale (AISI 316L).

Tykkelse på den benyttede innsatsen i
ekspandert metall

Strekking av den benyttede rustfrie stålfilmen (opprinnelig
tykkelse 0,15 mm) gir en tredimensjonal struktur med en
høyde på cirka 0,4 mm. Som et resultat av dette dannes det
hulrom i pakningskjernen.

Geometrien i den rustfrie stålinnsatsen

• Bedre utnyttelse av tilgjengelig overflatetrykk for å
komprimere grafitten, siden det ikke er behov for å jevne ut
noen utstikkende partier. Pakningen kan monteres raskere.
• Det er ikke nødvendig å skjære til innsatsmaterialet.
Grafittfilmen innkapsler innsatsen fullstendig.		

• Gjentatt bøyning av innsatsen er irreversibel på grunn
av deformasjonsherding, hvilket vil si at innsatsen gjenvinner egenskapene sine og bidrar aktivt til tetningen! Dette
garanterer en sikrere pakningsforbindelse, spesielt ved høyt
overflatetrykk.
• En annen fordel ved Tubman grafittpakninger SSTC og 		
Tubman grafittpakninger SSTCTA-L når man sammenligner
direkte med glatte me tallinnsatser, er prinsippet med åpen
utforming av innsatsen. Dette betyr at ikke bare det ytre
grafittlaget, men et vesentlig tykkere lag er tilgjengelig for å
kompensere for skader på flensen.

• Optimalisert fordeling av overflatetrykket sammenlignet
med andre innsatskonsepter. Dette demonstreres på
imponerende vis av de intakte linjene med høyere over-		
flatetrykk (se Fuji Film-fotoet av Tubman grafittpakninger
SSTCTA-L med ekspandert metall).

Bruksanbefalinger

avhengig av trykk og temperatur
Bruksanbefalingene for ulike temperatur- og trykknivåer i
diagrammene gjelder for 2,0 mm tykke pakninger som
brukes med hevede flensflater. Høyere grenseverdier er mulig
ved bruk av tynnere pakninger.

Tubman Grafittpakning med expandert metall.

Rekommendationer
för vatten/ånga
Bruksanbefaling for vann/damp
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Grafittpakning med
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Bruksanbefaling for andre
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Grafittpakning
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* Eksempel for de vanligste andre medier. Nøyaktige data om enkelttilfeller kan fås
via info@tubman.se eller +46 8 404 11 40.
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Fuji Film-fotoer
Følsomhet:
Pakningstykkelse:
Overflatetrykk:

middels
2,0 mm
30 N/mm2

Tubman Grafitt Flenspakning
NRF-nummer

Tubman art nr

DN

Benämning

Tryck

Mått

9508361

156041001

DN15

Tubman Grafitt

PN 10-40

22x51x2 mm

9508362

156042001

DN20

Tubman Grafitt

PN 10-40

27x61x2 mm

9508363

156043001

DN25

Tubman Grafitt

PN 10-40

34x71x2 mm

9508364

156044001

DN32

Tubman Grafitt

PN 10-40

43x82x2 mm

9508365

156045001

DN40

Tubman Grafitt

PN 10-40

49x92x2 mm

9508366

156046001

DN50

Tubman Grafitt

PN 10-40

61x107x2 mm

9508367

156047001

DN65

Tubman Grafitt

PN 10-40

77x127x2 mm

9508368

156048001

DN80

Tubman Grafitt

PN 10-40

89x142x2 mm

9508369

155401001

DN100

Tubman Grafitt

PN 10-16

115x162x2 mm

9508372

155402001

DN125

Tubman Grafitt

PN 10-16

141x192x2 mm

155403001

DN150

Tubman Grafitt

PN 10-16

169x218x2 mm

155405001

DN200

Tubman Grafitt

PN 10 -16

220x273x2 mm

155406001

DN250

Tubman Grafitt

PN 10

273x328x2 mm

155407001

DN300

Tubman Grafitt

PN 10

324x378x2 mm

9508371

156411001

DN100

Tubman Grafitt

PN 25-40

115x168x2 mm

9508373

156412001

DN125

Tubman Grafitt

PN 25-40

141x194x2 mm

9508374

156413001

DN150

Tubman Grafitt

PN 25-40

169x224x2 mm

Tubman Grafitt Flenspakning Antistick XP
NRF-nummer

Tubman art nr

DN

Benämning

Tryck

Mått

156901001

DN15

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

22x51x2 mm

156902001

DN20

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

27x61x2 mm

156903001

DN25

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

34x71x2 mm

156904001

DN32

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

43x82x2 mm

156905001

DN40

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

49x92x2 mm

156906001

DN50

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

61x107x2 mm

156907001

DN65

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

77x127x2 mm

156908001

DN80

Tubman Grafitt XP

PN 10-40

89x142x2 mm

156909001

DN100

Tubman Grafitt XP

PN 10-16

115x162x2 mm

156910001

DN125

Tubman Grafitt XP

PN 10-16

141x192x2 mm

156911001

DN150

Tubman Grafitt XP

PN 10-16

169x218x2 mm

156912001

DN200

Tubman Grafitt XP

PN 10 -16

220x273x2 mm

156913001

DN250

Tubman Grafitt XP

PN 10

273x328x2 mm

156914001

DN300

Tubman Grafitt XP

PN 10

324x378x2 mm

156915001

DN350

Tubman Grafitt XP

PN 10

356x438x2 mm

156916001

DN100

Tubman Grafitt XP

PN 25-40

115x168x2 mm

156917001

DN125

Tubman Grafitt XP

PN 25-40

141x194x2 mm

156918001

DN150

Tubman Grafitt XP

PN 25-40

169x224x2 mm

Har du spørsmål om din spesifikke applikasjon?
Kontakt oss hos Tubman AB.
info@tubman.se +46 8 404 11 40.
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Temperaturtest
Forklarende merknader om temperaturtesten

Formålet med temperaturtesten er å avgjøre hvordan pakningen deformeres under bestemte forhold. Testen er spesielt
utviklet av fabrikken og representerer det vi i praksis kan kalle
et «fingeravtrykk» av viktige pakningsegenskaper. Pakningens
permanente sammentrykking ved romtemperatur bestemmes i første del av testen. Denne kurven indikerer pakningens
tilpasningsevne under installasjonen. I andre del

av testen økes temperaturen med en spesifisert hastighet,
mens overflatetrykket som ble oppnådd i første del, holdes
konstant. Systemet tillates med andre ord ikke å «slappe av»
som et resultat av pakningskompresjon. Dette kan sies å
være overdrevent strengt – belastningen på pakningen vil
være lavere i en virkelig tetningssituasjon – men det avslører
nådeløst pakningens egenskaper.

Permanent sammentrykking – temperaturtest
opptil 50 N/mm2 og 400 °C
Kaldkomprimerbarhet
TKomprimerbarhet,
= 25 °C = konstan
kyla T=25°

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

Endringav
i tykkelse
(%) (%)
Förändring
tjocklek
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Tubman Grafitt
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Maksimalt overflatetrykk etter montering, med hevede flensflater
350

2

Overflatetrykk
(N/mm )2)
Tryck
mot ytan (N/mm

400

300

Tubman Grafitt
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Forholdet pakningsbredde
bD : pakningstykkelse
Packningens
bredd bD : Packningens
tjocklekhDhD
Det maksimale overflatetrykket kan økes med en faktor på cirka 1,5
for flenser med not og fjær.
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Materialdata
Tubman
grafittpakninger
SSTC

Generell informasjon
Bindemidler
Godkjenninger og tester

DVGW
VP401
TA Luft
Utblåsningssikkerhetstest i henhold til VDI 2200
BAM för gasformig O2 (200 °C / 130 bar) och flytande O2
Firesafe (DIN EN ISO 10497, API607, BS6755)
Germanischer Lloyd (G)

Farge
Trykkfarge

grafittgrå
svart

Fysiska Pakningstykkelse
tjocklek 2,0 mm

Teststandard

Grafittrenhet

DIN 51 903

Densitet

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

Egenspenning ved 300 °C
Komprimerbarhet
Gjenoppretting
Kuldekomprimerbarhet eKSW
Kuldegjenoppretting eKSW
Varmekryp eWSW/300
Varmegjenoppretting eWSW/300
Spesifikk lekkasjerate
Oksidasjonsverdi med XP-teknologi
Oksidasjonsverdi uten XP-teknologi
Strekkfasthet tverrgående
Totalt kloridinnhold
Utvaskbart kloridinnhold
Totalt fluoridinnhold

Produktdata

inga





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

Verdi

Modalverdi (typisk verdi)

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

(toleranser iht. til DIN 28091-1)

Dimensjoner

[mm]

1000 x 1000
1500 x 1500
2000 x 1000

Tykkelser

[mm]

1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0

Garantibegrensning

I lys av de mange ulike installasjons- og driftsforholdene samt
bruks- og prosessteknikkalternativene kan informasjonen i
denne produktpresentasjonen kun anses som omtrentlig og
veiledende. Den kan ikke gi opphav til garantikrav.

Forklarende merknader om bruksanbefalingene
Temperatur- og trykkanbefalingene i diagrammene gjelder
for 2,0 mm tykke pakninger som brukes med hevede flensflater. Høyere belastninger er mulig ved bruk av tynnere
pakninger. De gitte opplysningene må derfor anses som
estimater som holder seg på den sikre siden, og ikke som
spesifikke driftsgrenser.
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Komplett sortiment av
flenspakninger
Tubman flenspakninger holder høyeste kvalitet og er et komplett og omfattende utvalg
av flenspakninger til både industri, installasjoner og VA. Tubmans pakninger produseres
i Tyskland.

Tubman Flenspakninger
Tubman NBR
med stålinnlegg

Tubman EPDM
med stålinnlegg

Tubman Premium

Tubman Grafitt

90°C

120°C

140°C

250°C

550°C

-25°C

-25°C

-100°C

-100°C

-200°C

Stålarmert gummipakning i NBR før
avløpsvann och
gassystemer. Integrert o-ring, tetter
ved lave strammekrafter

Stålarmert
gummipakning i
EPDM, drikkevann
godkjent . Integrert
o-ring, tetter ved
lave strammekrafter

Butikkmateriell
Tubman hjelper gjerne til med
å lage tilpasset butikkmateriell
som gjør det enklere for installatøren å velge riktig pakning.
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Tubman HD

Aramidfiber med
NBR og antistickbehandlet overflate, brukes som
standard
pakning, drikkevann godkjent

Aramidfiberforsterkt grafittpakning med NBR.
Pakning med høy
ytelse før forskjellige formål.
Antistick-behandlet
overflate. Drikkevann godkjent.

Ekspandert
grafitt med
syrebestandig
ekspandert
metallinnsats.
Antistick-behandlet overflate.

VVS-pakninger
Riktig valg av pakning er avgjørende for en problemfri installasjon!
Tubman tilbyr et komplett sortiment av pakninger.

Pakningene kan leveres i
praktisk 5- og 10-pak.

En enkel løsning for å ha pakningene i
lommen. Tubmans mini-pocket fås med
ulike utvalg VVS-pakninger.

Tubman har displays som kan brukes til å vise frem VVS-pakningene
i butikken, slik at det blir enklere
for kunden å velge riktig pakning.
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Tiden står aldri stille – og det gjør heller ikke vi. Med kvalitet, bærekraft og
service gir vi mest for pengene, og ikke bare nå, men hele veien inn i fremtiden.
Tubman leverer rørsystemer samt nisje- og spesialprodukter innen VA, VVS, bygg og industri. Tilbudet
omfatter også teknisk support ved behov.
Sortimentet vårt inneholder produkter som er overlegne på å tåle spesielle forutsetninger, uansett
om det gjelder markforhold, trykkbelastning eller arbeidsforholdene ved rørlegging og installasjon.
Samtlige produkter er velutprøvde og utviklet med høye krav til ytelse, levetid og lav miljøpåvirkning.
Gjennom sortimentet vårt og servicen vi yter, gjør vi det enklere å beholde og utvikle eksisterende
VA-, VVS-, bygg- og industriinvesteringer på en smart måte. Vi tilbyr også vesentlig reduserte
kostnader for nye anlegg.
Tubman er både ISO 9001 och ISO 14001 sertifisert (Nordic Certification).
TUBMANS SORTIMENT:
VA
• Saint-Gobain PAM seigjernsrørsystem,
inkl. ventiler og koblinger
• Prompt hurtigherdende sement
• Tubman flenspakninger

BYGG
• Prompt hurtigherdende sement
• Click-Fit inspeksjonsluker
INDUSTRI
• Tubman flenspakninger
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VVS
• Fluidmaster flottørventiler (wc-reservdel)
• Tubman VVS pakninger
• Tubman loddetinn
• Tubman pressrør
• Tubman VVS-tillbehør

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 og ISO 14001 (Nordisk Certifiering)

