
FLEXITALLIC “CHANGE” AFDICHTING

 

 

De “Change” afdichting wordt vervaardigd in een uniek proces
Op verzoek is de “Change” afdichting, in alle maten, beschikbaar met een centreerring

Kenmerken
 Bestand tegen wegblazen van de afdichting
 Uitstekend dichting
 Uitstekend herstel
 Geschikt voor cyclische toepassingen
 Makkelijk te monteren
 Lage vlaktedruk

Mogelijkheden
 Verlaagt de complexiteit door de noodzaak van veerringen te elimineren
Verminderd manuren door de eenvoudige montage en robuste uitvoering
 Verhoogt de veiligheid door toepassing van veerkrachtig metaal geschikt voor 

   hot torquing. 
 Ontworpen als de meest dynamische afdichting ooit.

 

Bewezen technologie en probleemoplosser
Toen Flexitallic in 1912 de spiraalgewonden afdichting ontwikkelde, was deze 
uniek.  Nu 100 jaar later leveren we de meest dynamische afdichting ooit. 

Nu zijn er duizenden “Change” afdichtingen in gebruik. De “Change” 
afdichting wordt vervaardigd met apparatuur die Flexitallic zelf ontwikkeld 
heeft, gebruikmakend van een 5 x dikkere metalen spiraal en een uniek 
laser lasproces dat een 100% doorlas garandeert. Hierdoor is er geen 
binnen- of buitenring nodig.

Het is bewezen dat deze afdichting ten minste  60% langer goed afdicht 
dan elke andere pakking.

Vorm

 5 x dikte ten opzichte van standaard 
   spiraalgewonden afdichtingen
 Materiaal standaard 304 of 316L en 

   tevens leverbaar in andere materialen
 ontwikkelt een uniek solide afdichting

 Een hoger lasoppervlak
 Puntlas nauwkeurigheid
 Een solide afdichting constructie

Laser gelast
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FLEXITALLIC “CHANGE” AFDICHTING

 

 

Voordelen Change afdichting

CHANGE Gasket Benefits

Blowout Resistant
Excellent Tightness
Excellent Recovery             Yes, improved with HT Inc X-750
Cyclic Conditions             Yes, HT Inc X750 Recommended
Good Handleability

Low Seating Stress             Not in all Sizes/Pressure Ratings
Use on Nubbin, when centered
Flexibility Sealing Pipe Flanges           Potential Issue

Potential to:           Only with HT Inc X750
   Reduce Complexity by  
   Eliminating Spring Washers

Potential to:           Only with HT Inc X750
   Reduce Man Hours
   Required for Re-Torque

Potential to:            Only with HT Inc X750
   Improve safety by
   Eliminating Hot Torquing

           Spiral Wound Gasket    Flexpro    CHANGE 
                (camprofile)   Gasket 

Gasket Style     % compression                              % recovery
  
Change                 30                                 34
CGI X-750HT               24                           34
CGI, 316SS               30                           26
DJ                  26                              7
Kammprofile                25                              6

Compression vs. recovery at 18,000 psi (124 mpa ) gasket stress

ASME m  2.5
ASME Y  6,400 psi
PVRC Gb  1,124 psi
PVRC a   0.25
PVRC Gs  16.1 psi

Pakking eigenschappen

Doorsnede

Windingen als een spiraal, 
afgewerkt als een camprofile

Het hoge niveau van opgeslagen energie geeft de “Change” afdichting een zeer hoge herstelwaarde. Bij een 
compressietest, ten opzichte van andere afdichtingen, herstelde de Change afdichting bijna vijf keer beter dan 
een kamprofiel of een Double Jacketed afdichting



FLEXITALLIC “CHANGE” AFDICHTING

Materials     304 & 316 available in 3.2mm and 4.5mm. 
Standard Windings  347 & Inc 625 available in 4.5 mm only.
       Monel also available

Materials     Flexible graphite - Standard
Filler & Facing    PTFE and Thermiculite (TH855) also available

Locating     Carbon Steel outer guide ring; tabs for larger OD

Dimensions    Minimum Diameter:     1” ID
       Maximum Diameter:  80” ID

Thickness     3.2mm Up to 24”
       4.5mm Above 24”
       Option of 4.5mm between 24 to 40” 
         (engineering discretion) 5mm facing for all gaskets

Maximum     Up to 20” ID:     3/4”
Radial Width    20” to 40” ID:    1/2”
       40” to 80” ID:       1”

Minimum     3/8”
Radial Width    Round, Small (up to 24”) ova
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Cyclische druk
Gedurende een 24-daagse, 24 drukcyclus versus een thermische cyclus test bij 
302 °C, welke de industriële toepassingsomstandigheden repliceert,  verloor de  
“Change” afdichting slechts 1,5 PSI en kwam daardoor nooit bij het kritisch faalpunt.
De afdichting hield het minimaal 9 dagen langer vol dan enig andere geteste 
afdichting. 
Er zijn geen gegevens bekend hoe lang de pakking het volgehouden zou hebben 
als de test niet afgebroken zou zijn.

Thermische cyclus test - 24 cycli
De voor Raffinaderijen opgetuigde test vertegenwoordigt het  
Typisch aantal temperatuurschommelingen op een raffinaderij
over een periode van 4 jaar zonder het koppel opnieuw in te stellen.
• 4" Klasse 300, RF, B16 bouten
• Thermische cyclusfase
 - Purge en verwarming tot 608 °F (302 ° C) bij 3,5 ° F / min
 (Temp gekozen, zodat oxidatie geen vervormde resultaten zou geven)
 - Druk tot 480 psi (33 bar)
 - Gedurende 1 uur 
 - Natuurlijke koeling tot omgevingstemperatuur
 - Herhaling 24 keer, tenzij er een storing optreedt
 - Ongeveer 24 uur per cyclus
• geregistreerd drukverlies voor elke cyclus
• Max toelaatbare druk verlies : 14,5 ps

Uitsluiting van garantie
Gezien de verschillende installatie- en bedrijfsomstandigheden als ook 
de verscheidenheid van toepassingen en processen, is de informatie in 
deze datasheet uitsluitend bedoeld als algemene leidraad 
en kan zij niet gebruikt worden als grondslag voor garantieaanspraken
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