
Bu broşür KLINGERSIL® ürün yelpazemizde kullanılan conta malzemeleri ile
ilgili temel bilgileri göstermektedir. pT diyagramları,

uygulamanız için doğru contayı seçerken size özellikle yarar
sağlayacaktır. Optimum conta malzemesi seçimine olanak tanıyacak ayrıntılı

bilgi içeride sunulmuştur.

KLINGER – Statik sızdırmazlıkta küresel lider

KLINGERSIL
Optimum flanşemniyeti

®



Klinger neden
pT diyagramları sunuyor?

Eğer çalışma sıcaklık ve
basıncınız bu “açık” alanda ise
teknik bir inceleme
daima gereklidir.

Eğer çalışma sıcaklık ve
basıncınız bu alanda ise
teknik bir inceleme
tavsiye edilir.

Eğer çalışma sıcaklık ve
basıncınız bu alanda ise
teknik bir inceleme genellikle
zorunlu değildir.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayın: Haziran 2008

*DIN 2690’a uygun contalar sadece PN 40’a kadar standardize edilmiştir

Karar alanları

Şüpheli durumlarda Klinger’in
bilgisine başvurunuz. FAKS
hizmetimizi, KLINGERexpert® hesap
programımızı kullanabilir ya da bize
danışabilirsiniz.

Üç karar alanı malzememizin
kullanım alanının sınırlarını
belirtmez, ancak doğru conta
malzemesinin seçimi için
bir yol gösterici niteliğindedir.

Pekala Klinger neden pT diyagramları
sağlıyor?

Verilen nedenlerden dolayı
pT diyagramı yanılmaz değildir:
genelde elinde sadece çalışma
sıcaklık ve basınçları bulunan
son kullanıcı için bir kılavuz
işlevi görür.
Değişken yük gibi ilave sorunlar
bir contanın ugulamaya
elverişliliğini önemli ölçüde
etkileyebilir.

Ortama karşı direnç her durumda
hesaba katılmalıdır.

Contalarla ilgili çok sayıda ve çeşitli talepler
Bir contanın başarılı çalışması
çeşitli etkenlere bağlıdır.
Statik conta kullanıcılarının çoğu,
belirtilen maksimum kabul
edilebilir sıcaklık ve maksimum
çalışma basıncı değerlerinin
contalar ve conta malzemelerinin
yaradılışlarında var olan özellikler
veya nitelikler olduklarını
sanmaktadır.
Ne yazık ki durum böyle
değildir.
Contaların kullanılabilecekleri maksimum
sıcaklık ve basınçlar birçok unsurdan
etkilenmektedir.
Bu nedenle conta malzemesi ile ilgili değerleri
kesin olarak ifade etmek mümkün değildir.



Sıkıştırılabilirlik ASTM F 36 J
Esneklik ASTM F 36 J min
Gerilme gevşemesi DIN 52913

Gerilme gevşemesi BS 7531
Klinger soğuk/ sıcak sıkıştırılabilirlik
50 MPa
DIN 3535/6’ya göre gaz geçirgenliği
Sıvıya batırıldıktan sonra kalınlık
artışı ASTM F 146
Yoğunluk
Referans kalınlığı

50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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Tipik değerler

pT diyagramları

Testler ve onaylar

Esas Üstün teknolojili sentetik elyafın
bileşimine dayanarak NBR ile
bağlı conta

KTW’ye uygun,
DIN-DVGW ruhsatlı,
WRc/WRAS,
Germanischer Lloyd.

Yaygın uygulamalara elverişli
genel conta malzemesi. Düşük
basınç ve sıcaklıktaki sıvılar ve
buhar için conta malzemesi,
su ve yağa karşı uygun kimyevi
dayanıklılık, düşük gaz geçirgenliği.

Eğer çalışma sıcaklık ve
basıncınız bu alanda ise teknik bir
inceleme genellikle zorunlu değildir.

Eğer çalışma sıcaklık ve
basıncınız bu alanda ise teknik bir
inceleme tavsiye edilir.

Eğer çalışma sıcaklık ve
basıncınız bu “açık” alanda ise
teknik bir inceleme daima gereklidir.

KLINGERSIL
yüksek basınç
conta malzemeleri

®

KLINGERSIL
C–4324

®



50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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NBR ile bağlı karbon elyafı ve ısıya
dayanıklı özel katkı maddeleri.
Kimya endüstrisindeki bazik ortam ve
buhar kullanımı için tasarlanmış üstün
performanslı bir ürün.

NBR ile bağlı sentetik ve cam elyafın
optimum bileşimi.
Yağlar ve hidrokarbonların yanısıra
yüksek sıcaklıktaki buhar ve suya
karşı da dayanıklı.

NBR ile bağlı aramid elyafı.
Yağ, su, buhar, gazlar, tuz çözeltileri,
yakıtlar, alkoller, organik ve inorganik
asitler, hidrkarbonlar, yağlayıcılar ve
soğutucu akışkanlar.

EN ISO 10497’ye gore yangın emniyetli.
DIN-DVGW/ DVGW W270 ruhsatlı,
BAM testinden geçmiş, KTW’ye uygun,
”TA-Luft” sertifikasyonlu
(Çevre Koruma Belgesi).

DIN-DVGW/ DVGW W270 ruhsatlı,
BAM ve VP-401 testlerinden geçmiş,
KTW’ye uygun, WRC onaylı,
”TA-Luft” sertifikasyonlu
(Çevre Koruma Belgesi).

DIN-DVGW/ DVGW W270 ruhsatlı,
BAM ve VP-401 testlerinden geçmiş,
KTW’ye uygun, Germanischer Lloyd,
”TA-Luft” sertifikasyonlu
(Çevre Koruma Belgesi).

Premium kalite, özellikle yüksek
sıcaklıktaki bazik ortamlar ve
kızgın buhar ile kullanıma uygun
yüksek basınç contası.

Premium kalite, mükemmel
gerilme gevşemesi niteliklerine
sahip, sıcak su ve buhara karşı
üstün dayanımlı yüksek basınç
contası.

Kimya, gıda ve su
endüstrilerinin birçok dalında
kullanıma uygun genel yüksek
basınç contası. Çok yüksek
performans standardı.

KLINGERSIL
C–4400

® KLINGERSIL
C–4430

® KLINGERSIL
C–4500

®



50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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NR ve SBR ile bağlı aramid elyaf.NBR ile bağlı karbon elyafı ve ısıya
dayanıklı özel katkı maddeleri.
Genleştirilmiş metal takviyesiyle
yüksek ölçüde zorlamalara ve aşırı
cıvata yüklerine dayanıklı.
Íleri teknolojili malzemelerden üretilmiş
olduğundan kimya
endüstrisinin birçok sektöründe üstün
hizmet.
Belli başlı uygulama alanları:
yüksek derecede bazik ortam ve buhar
gerektiren işlemler.

NBR ile bağlı sentetik elyaf.
Genleştirilmiş metal takviyesiyle
yüksek basınç kapasitesi.
Yağlar, hidrokarbonlar, su, buhar
ve gazlara karşı dayanıklı.

”TA-Luft” sertifikasyonlu
(Çevre Koruma Belgesi).

Yağda kontrollü şişme özelliği
sayesinde kendisini sızdırmaz
kılan premium yüksek basınç
contası. Yağlara ve suya karşı
dayanıklı.

Çok yüksek ölçüde termal ve
mekanik zorlamalara dayanıklı
premium yüksek basınç contası.

Su ve buhar ile sıvı ve gaz
halindeki kimyasal maddelerle
ilgili zahmetli işlemler için
premium yüksek basınç contası.

KLINGERSIL
C–4409

® KLINGERSIL
C–4509

® KLINGERSIL
C–6307

®



DIN 2690’a
uygun contalar
sadece PN 40’a
kadar
standardize
edilmiştir

*

23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

HNO3, 96%: 18 h/23°C
H2SO4, 96%: 18 h/23°C
H2SO4, 65%: 48 h/23°C

Sıkıştırılabilirlik ASTM F 36 J
Esneklik ASTM F 36 J
Klinger soğuk/ sıcak sıkıştırılabilirlik
25 MPa min.
25 MPa max.
Yoğunluk
Referans kalınlığı
Asit Testleri
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Aside dayanıklı özel elastomerlerle
bağlı cam elyafı.

”TA-Luft” sertifikasyonlu
(Çevre Koruma Belgesi)

Asitlerle kullanım için premium
yüksek basınç contası.
Çeşitli ortamlara karşı dayanıklı.

50 MPa, 16 h/300°C
50 MPa, 16 h/175°C
40 MPa, 16 h/300°C
23°C’ta kalınlık azalması
300°C’ta kalınlık azalması

Yağ JRM 903: 5 h/150°C
Yakıt B: 5 h/23°C
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Benzersiz çok katlı malzeme tasarımı.
Sentetik elyaf ve çeşitli elastomerlerin
çok katlı bir yapıyla bağlı çığır açan
bileşimi.

Yağlar, su, buhar, gazlar, tuz
çözeltileri, yakıtlar, alkoller, orta
derecede organik ve inorganik
asitler, hidrokarbonlar, yağlayıcılar
ve soğutucu akışkanlar, ve gıda
endüstrisinde kullanıma uygun.
Üstün performans.

BAM sertifikası, KTW’ye uygun,
DIN-DVGW/ DVGW W270 ruhsatlı,
”TA-Luft” sertifikasyonlu
(Çevre Koruma Belgesi),
WRc/WRAS.

KLINGERSIL
C–8200

®KLINGER
top-sil ML1

®



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayın: Haziran 2008

KLINGERSIL
yüksek basınç conta malzemeleri

®

Standart levhaların ölçüleri
Ebatlar:
1,000 x 1,500 mm, 1,500 x 2,000 mm
Kalınlıklar:
0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm,
3.0 mm.
Diğer kalınlıklar istek üzerine
mümkündür.
Toleranslar:
Kalınlık ± 10%; uzunluk ± 50 mm;
genişlik ± 50 mm

Varyantlar
KLINGERSIL® C-4409 ve C-4509
karbon çeliğinden üretilmiş
genleştirilmiş metal ile takviye
edilmiştir.
Paslanmaz çelik ile sağlamlaştırılmış
contalar C-4409 L ve C-4509 L de
imkan dahilindedir. Teknik
özellikleri aynı olmakla beraber
paslanmaz çelik takviyeli sınıflar
aşağıdaki levha boyutlarındadır:
Sırasıyla 1,000 mm x 1,250 mm ve
1,250 mm x 2,000 mm.

C-4409/ C-4409 L kalınlıkları:
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm.
C-4509/ C-4509 L kalınlıkları:
1.5 mm, 2.0 mm.
Diğer kalınlıklar istek üzerine
mümkündür.

Dikkate değer noktalar
Conta malzemelerinden gün geçtikçe
daha fazla emniyet ve mümkün
olan en düşük sızıntı değerleri talep
edildiğinden dolayı conta seçimi
uzmanlık ve teknik bilgi
gerektirmektedir.

Conta malzemelerinin
sızdırmazlığıyla ilgili zahmetli ihtiyaçlar
(Sızdırmazlık sınıfı L0.01 gibi) artan iç
basınçla beraber contaya daha yüksek
yüzey basıncı uygulamayı
gerektirmektedir.

Flanş bağlantısının mekanik
olarak aşırı yüklenmeden kendisinden
talep edilen ihtiyaca dayanacağı
görülmelidir. Ayrıca, sızdırmazlığı
sağlayacak dış basınç uygulamasının
contanın ömrünü kısaltmamak için
gerekli minimum değerin altına
düşmemesi gerekmektedir. Yüksek
derecede, fakat aşırıya kaçmadan
sıkıştırılmış contaların ömrü az
sıkıştırılmış olanlara oranla daha
uzundur.

Eğer takılan conta statik olmayan
yüke tabi tutulacak, veya kesikli işlem
boyunca zorlanma dalgalanmalarına
maruz kalacak ise, özellikle buhar
ve/veya su uygulamaları için, artan
sıcaklıkla gevremeye eğilimli olmayan
bir contanın seçilmesi uygundur
(KLINGERgraphite laminate veya
KLINGERtop-chem gibi). Su ve/veya
buhar uygulamalarındaki kesikli
işlemler için genellikle yaklaşık olarak
30 MPa’lık bir yüzey basıncı tavsiye
etmekteyiz. Bu gibi durumlarda conta
mümkün olduğunca ince olmalıdır.

Emniyet gerekçesiyle
contaların yeniden kullanımını tavsiye
etmemekteyiz.

Yüzeyler
Conta malzemeleri üretim hattından
çıktıklarında üstün yapışmazlık
niteliklerine sahiptir. Yine de contalar
istendiği taktirde tek ya da çift
yüzeyde yapışmaz grafit veya başka
bir tür cila ile kaplanabilir.

Klinger contalarının performans
ve ömrü uygun muhafaza ve montaja
bağlı olduğundan üreticinin kontrolü
dışındadır.
Buna rağmen ürünlerimizin üstün
kalitesini doğrularız.



Sizi ihtiyacınıza uygun
contaya doğru adım adım

götürecek denenmiş ve sınanmış bir
metot tasarladık.

1. Uygulamaya bakış:
Conta özellikleri tipik uygulamada
uyulması gereken ölçütler ile
karşılaştırılır.

2. Ürün dokümantasyonu:
Ürün yelpazemizde bulunan her conta
için ayrı bir bilgi seti sağlanmıştır.
pT diyagramları her bir uygulama için
en uygun contanın seçiminde çok
değerli birer yardımcı niteliğindedir.

3. Kimyevi direnç bilgisi:
Bu bölüm her ayrı Klinger contasının
200’den fazla yaygınca kullanılan
kimyevi maddeye direncini
belirtmektedir.

4. Faks ile teknik bilgi:
Conta ihtiyacınızın ayrıntılarını bize
bildirdikten kısa süre sonra – bazı
durumlarda 24 saat içerisinde –
karşılık alırsınız.

5. Kişisel bilgisayarınızda
sızdırmazlık hesaplamaları:
Deneyimli uzmanlar için conta yapısı,
tasarımı ve bakımı ile ilgili bütün
soruları yanıtlayacak bir program
geliştirdik. Yazılım on-line yardım
ile sağlanmaktadır.

6. Ideal olarak kendi testlerinizi
uygulamanız tavsiye edilir:
Işletme şartlarınızdaki testleri
yürütebilmeniz için gereken
malzemeleri sağlayabiliriz.

7. Yerinde tavsiye:
Özellikle çetin sorunlarda size
yerinizde tavsiye vermekten
memnuniyet duyarız. Mevcut ürün
yelpazemizden uyarlanmış ya da özel
formüle edilmiş ürünler sağlayabiliriz.

DIN EN ISO 9001 : 2000’e
göre onaylanmıştır

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayın: Mart 2010
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Rich. Klinger Dichtungstechnik
GmbH & Co KG
Am Kanal 8-10
A-2352 Gumpoldskirchen, Austria
Tel ++43 (0) 2252/62599-137
Fax ++43 (0) 2252/62599-296
e-mail: marketing@klinger.co.at
http://www.klinger.co.at

Sızdırmazlık hesaplaması ve
ürün dokümantasyonu


