
DISCOS DE RUPTURA 

ATEX DO BRASIL LTDA— Rua Domingos Capelato, 123—Valinhos—SP 13255-270  contato@atexbrasil.com.br 

Tel (19) 3929-6720    www.atexbrasil.com.br    www.discosderuptura.com.br  



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO REVERSO 

• Cúpula inversa rompida pela lâmina da faca presa ao suporte superior do alojamento 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Suporta vácuo total sem suporte de vácuo 

KSRR 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO REVERSO 

• Cúpula é rompida pelo de cisalhamento provocado pelo anel de faca anexado ao disco 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• É integrado com disco e faca 

• Mais fácil de manusear do que KSRR 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Suporta vácuo total sem suporte de vácuo 

KSRRK 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO REVERSO 

KSRRKF 

• Mesmas características  do modelo KSRRK, 

• Montado em TRICLAMP 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO REVERSO 

• Cúpula é cortada pelo Disco de Faca de Controle 

• Montado no suporte padrão ATEX-FDC 

• Consiste em disco de controle e disco de vedação 

• Fácil de manusear com forte resistência ao impacto 

• Desempenho de ruptura preciso e excelente confiabilidade 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Não necessita de suporte de vácuo 

KSRBKH 

KSRBKH 
• Idêntico ao BKH 

• Montagem entre flanges sem alojamento 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO REVERSO 

• Rompimento através da estrutura esculpida na cúpula 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Projetado para aplicação de alta pressão 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Náo há necessidade de suporte de vácuo 

KSRSR 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO CONVENCIONAL 

• Rompimento através da estrutura na cúpula 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Projetado para aplicação de alta pressão 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Sem necessidade de  suporte de vácuo 

KSRSF 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO CONVENCIONAL 

• Rompimento por resistência à tração 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Desempenho de ruptura preciso e excelente confiabilidade 

• Projetado para aplicações de alta e ultra alta pressão 

KSRST 

• Consiste no disco superior, disco de suporte e anel guia 

• Recurso idêntico ao KSRST, mas o tipo de assento é dife-

rente 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Ideal para condições de contrapressão e pulsação 

KSRCT 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO CONVENCIONAL 

KSRST 

KSRCT 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO 

• Estrutura composta -  cúpula rompida por fenda processada no disco superior 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Consiste em disco superior, disco de vedação e disco de vácuo 

• Adequado para ambientes de meio líquido ou vapor 

• Teflon ou vedação de metal está disponível 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Se necessário, suporte para vácuo está disponível 

KSRC 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO 

• Estrutura composta— cúpula rompida por fenda proces-

sada no disco superior 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Consiste em disco superior, disco de vedação e disco de 

vácuo 

• Adequado para ambientes de meio líquido ou vapor 

• Teflon ou vedação de metal está disponível 

• Ideal para condições de contrapressão, vácuo e pulsação 

• Se necessário, suporte para vácuo está disponível 

KSRRCH 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO 

• Idêntico ao KSRRCH 

• Montado entre flanges—Não requer alojamento 

KSRRC 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO 

• Idêntico ao KSRRC 

• Montado em triclamp 

KSRRCF 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO 

• Disco tipo KSRTC—rompe em uma direção para sobre-

pressão e na direção oposta para vácuo 

• Montado em triclamp 

KSRRCFD 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO PLANO 

• Estrutura composta plana rompida por fenda processada no 

disco superior 

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Consiste em disco superior, disco de vedação e disco de vácuo 

• Teflon ou vedação de metal está disponível 

• Vulnerável às condições de pulsação 

• Se necessário, suporte para vácuo está disponível 

KSROH 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO PLANO 

 

• Idêntico ao KSROH 

• Montado entre flanges—não há necessidade de alojamento 

• Idêntico ao KSROH 

• Montado em triclamp 

KSRO 

KSROF 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO COMPOSTO PLANO 

• Idêntico ao KSROF 

• Rompe em uma direção para sobre pressão e na direção opos-

ta para vácuo 

• Montagem em triclamp 

KSROHD 

KSROFD 

• Idêntico ao KSROH 

• Rompe em uma direção para sobre pressão e na 

direção oposta para vácuo 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO ULTRA BAIXA PRESSÃO 

KSRRL • Projetado para pressão ultra baixa com no mínimo 100mh20de pressão definida 

• Disco reverso rompido pela lâmina da faca fixada no suporte superior  

• Montado no alojamento padrão ATEX-FDC 

• Consiste em disco de suporte, selo de disco e suporte a vácuo 

Modelo LS Modelo LVS 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO ULTRA BAIXA PRESSÃO 

KSRRLD 

• Disco tipo KSRRL rompido em uma direção para sobre pressão e na outra dire-

ção para vácuo 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO ULTRA BAIXA PRESSÃO 

KSRROL 

• É usado para pressão ultra baixa com no mínimo 100mmH2O de pressão 

definida 

• Estrutura composta plana rompida por fenda processada no disco de fixação 

• Consiste no disco superior, disco de fixação, disco de vedação e disco de vá-

cuo 

• Teflon ou vedação de metal está disponível 

Modelo RF Modelo FF 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO GRAFITE 

KSRGM 

• Fabricado a partir de uma única peça de grafite impregnada com 

resina fenólica 

• Fácil de instalar e manter 

• Instale diretamente entre o flange sem alojamento 

• Excelente resistência à corrosão 

• Favorável para classificações de explosão baixas e intermediárias 

• O lado oposto do disco entra em contato com a mídia do processo 

• Em caso de condição de vácuo, os suportes de vácuo estão disponí-

veis para classificações abaixo de 25 psig 

• As unidades isoladas são fornecidas blindadas com o isolamento e 

juntas necessários para serviços acima de 221oC a 371oC 

• A armadura é necessária para temperaturas acima de 170oC 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO GRAFITE 

KSRGI 

• Fabricado a partir de uma única peça de grafite impregnada com 

resina fenólica 

• Fácil de instalar e manter 

• Instale diretamente entre o flange padrão sem alojamentos 

• Excelente resistência à corrosão 

• Favorável para classificações de ruptura mais altas 

• A superfície plana do disco entra em contato com a mídia do proces-

so 

• A armadura é necessária para temperaturas acima de 170oC 

• O cobertura de TFE está disponível para estender a resistência à cor-

rosão 



DISCOS DE RUPTURA 

TIPO GRAFITE 

KSRGD 

• Fabricado a partir de uma única peça de grafite impregnada com 

resina fenólica 

• Fácil de instalar e manter 

• Instale diretamente entre o flange padrão sem suportes 

• Excelente resistência à corrosão 

• Definir duas pressões diferentes nas direções opostas (Tipo de ação 

dupla) 

• O revestimento opcional está disponível para estender a resistência 

à corrosão 

• A armadura é necessária para temperaturas acima de 170oC 



DISCOS DE RUPTURA 

CONEXÕES 

VCR - PLUG - UNIÃO 

• Além dos discos convencionais, oferecemos uma gama de produtos especiais 

com discos de ruptura como VCR, plug e união. 

 


