
    
 
 
 

 

 

        
 
           

 
 
Descrição: 
O Dispositivo de Vedação para Câmaras MCS é designado para prover um positivo 
selo entre a câmara de espuma e o produto estocado no interior do tanque. Deve 
ser montado entre a flange de descarga da câmara de espuma e e o costado do 
tanque. 
Esse equipamento foi desenvolvido primariamente para tanques que contém 
produtos que podem polimerizar ou solidificar no interior da câmara de espuma, 
também pode ser utilizado para situações onde o produto estocado não é 
compatível com os materiais de construção da câmara e em situações de contenção 
de pressão de gás inerte em tanques pressurizados. 
 
Características: 
 Fácil instalação em tanques existentes. 
 Previne entrada de produtos no interior da câmara de espuma. 
 Fácil manutenção. 
 Fácil montagem, reversível, sem possibilidade de montagem incorreta. 

 
Aplicação: 
 Tanques de estocagem contendo produtos como estireno que pode 

polimerizar. 
 Tanques que contenham produtos que possam agredir os materiais de 

construção da câmara. 
 Tanques com injeção de gás inerte. 
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Especificação Técnica: 
O Dispositivo de Vedação para Câmaras MCS é um composto de discos planos com 
juntas montadas em ambos os lados. Deve ser montado diretamente entre flanges 
com padrão ANSI classe 150 libras. O disco de fechamento consiste de uma chapa 
traçada de aço inoxidável, revestida com teflon. Juntas de papelão hidráulico sem 
amianto ou opcionalmente de teflon são fixadas em ambos os lados do disco. O 
conjunto possui uma aba, dotada de placa de identificação, onde são inseridos o 
número de série, pressão de ruptura e outras informações relevantes. O disco é 
desenhado para ruptura com diferencial de pressão de 1,5 a 2,0 psi @ 72°F. O disco 
é reversível e tem a mesma pressão de ruptura dos dois lados. Contrapressões não 
devem exceder 12” a 17” de coluna d’água. 
Para aplicações em sistemas com gás inerte com pressões que excederem os 
parâmetros da versão standard, o departamento técnico da Argus deverá ser 
consultado. 
A montagem do Dispositivo de Vedação para Câmaras MCS é responsabilidade do 
cliente e todas as recomendações de segurança deverão ser previstas durante a 
execução do serviço. 
 
Informações Técnicas: 
Configuração: 
 Pressão de ruptura: 1,5 a 2,0 psi (10 a 13 kpa) 
 Contrapressão máxima: 12” a 17” (305mm a 432mm) de coluna d’água (0,43 a 

0,61 psi) (2,97 a 4,2 kpa). 
 Material de Construção: 

Disco: aço inoxidável 
Juntas: Papelão hidráulico sem amianto ou Teflon (opcional). 

 
Opcional: 
 Disco com diferentes pressões de ruptura. 

 

 
 

 


