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SOBRE NÓS

Possuímos uma linha completa de discos de 
ruptura que atende as mais variadas 
necessidades de proteção contra elevação de 
pressão em processos industriais.
Os discos reversos representam o melhor em 
tecnologia de disco de ruptura. A nossa gama de 
produtos reversos fornece uma solução de alívio 
de pressão para aplicações em processos que 
tenham pressões de ruptura que variam de 
algumas polegadas de coluna de água ou poucos 
milibares para mais de 70.000 psi ou 4800 bar.
A pressão de ruptura é controlada com precisão 
por uma combinação de propriedades do material 
e a forma da estrutura de cúpula do disco. Ao 

A Iquone é uma empresa que atua no segmento 
de proteção contra elevação de pressão e 
explosão. 
Temos uma rede de relacionamento com 
profissionais de altíssimo nível técnico, que nos 

SOLUÇÕES DE  DISCOS DE RUPTURA

CERTIFICAÇÕESCAUSAS COMUNS

A IQUONE

submeter o disco reverso a uma determinada 
pressão, ele é capaz de resistir a pressões de 
funcionamento até 100% da pressão de ruptura 
mínima, mesmo sob condições de pressão cíclica 
ou pulsante.
 Projetado para não fragmentação após a 
ativação, os discos reversos são recomendados 
para combinação com válvulas de alívio de 
pressão para isolá-las de condições normais de 
processo, que garante excelente estanqueidade e 
reduz os custos de manutenção com válvulas.
Projetos de discos personalizados estão 
disponíveis para aplicações de clientes que não 
podem ser atendidos utilizando discos de 
montagem padrão.

Causas comuns de sobrepressão:
• Descarga bloqueada;
• Expansão térmica;
• Reação química;
• Fogo externo;
• Perda da purga do gás.

A falta de proteção pode causar:
• Danos mecânicos;
• Perda de produto;
• Danos ao meio ambiente;
• Ferimentos;
• Perda de tempo na produção.

representam em todo o território nacional. 
Garantimos melhor flexibilidade e opções para 
suas necessidades de segurança.
Nosso compromisso com clientes e parceiros é o 
que nos impulsiona em oferecer as melhores 
soluções.

Nossos produtos possuem as certificações:

  ASME
  API 
  KOSHA 
  IECEx
  CE ATEX



DISCOS DE RUPTURA

• Adequado para processos com líquido ou vapor;
• Limitação a alta temperatura no caso do material do selo dos discos ser Teflon;
• Favorável às condições de contrapressão, vácuo e pulsação;
• Suporte a vácuo está disponível;
• É aplicado a média e alta pressão;
• Resistente à corrosão de acordo com os materiais do disco de vedação;
• Faixa de temperatura limitada pelo material do selo de vedação;
• Desempenho de ruptura preciso e excelente confiabilidade.

• Adequado para processos com líquido ou vapor;
• Inadequado a alta temperatura no caso do material do selo ser Teflon e inadequado à 
condições de pulsação;
• Disponível com o suporte a vácuo;
• É aplicado principalmente a baixa pressão;
• Resistente à corrosão de acordo com os materiais do selo de vedação;
• Faixa de temperatura limitada pelo material do selo de vedação;
• Desempenho de ruptura preciso e de excelente confiablidade.

DISCO 
COMPOSTO 
OU PLANO - 
RC

DISCO 
COMPOSTO 
DE AÇÃO 
DIRETA - RO

• Projetado para não fragmentar;
• Altamente seguro e resistente à corrosão;
• Favorável às condições de contrapressão, vácuo e pulsação;
• Suporte a vácuo é desnecessário;
• Ampla gama de temperatura operacional;
• Longa vida do disco - pequena folga entre a pressão de trabalho e a pressão de ruptura;
• Excelente resistência à fadiga em condições de pressão pulsante ou cíclica.

• É usado para pressão ultra baixa com o mínimo 100mmH20 da pressão ajustada;
• Resistente à corrosão de acordo com os materiais do selo de vedação;
• Desempenho de ruptura preciso e excelente confiabilidade;
• Faixa de temperatura limitada pelo material do selo de vedação.

DISCO 
REVERSO - 
RR

• É aplicado à alta pressão;
• Altamente seguro e resistente à corrosão;
• Favorável às condições de contrapressão, vácuo e pulsação;
• Suporte a vácuo é desnecessário;
• Ampla gama de temperatura funcional;
• Longa vida do disco, uma vez que existe uma pequena folga entre a pressão de trabalho 
e pressão de ruptura.

• Fabricado em grafite fenólica impregnada de resina;
• Impermeável à maioria dos líquidos e vapores corrosivos dentro da sua classificação de 
temperatura e pressão;
• Fácil manuseio e instalado entre flanges sem a necessidade de alojamentos especiais;
• Pode operar em condições de vácuo com suporte.

A detecção de ruptura é instalada na parte superior do suporte do disco de ruptura e mantém 
os sinais quando não está rompido. É rompido quando a pressão em um tanque ou tubo 
excede a pressão nominal. Dessa forma, corta-se a continuidade do sinal que passa por ele e 
permite que um sistema de alarme seja ativado.

• Pode definir pressão de ruptura diferente para duas direções;
• É aplicada principalmente a baixa pressão;
• Resistente à corrosão de acordo com os materiais do disco de vedação; 
• Desempenho de ruptura preciso e excelente confiabilidade;
• Não recomendado para condições de pulsação;
• Faixa de temperatura limitada pelo material do selo de vedação.

DISCO 
PRESSÃO 
ULTRA BAIXA - 
RL

DISCO DE 
AÇÃO 
DUPLA - OD

DISCO DE 
AÇÃO 
DIRETA - SF

DISCO DE 
GRAFITE - GM

SENSORES DE 
RUPTURA - BS

ALTA TECNOLOGIA

MODELO DESCRIÇÃO

A Iquone possui uma linha completa de discos de ruptura que atende as mais variadas 
necessidades de proteção contra elevação de pressão em processos industriais.

E EXCELÊNCIA




