
Soluções de controle Policon

SERVIÇOS SEVEROS
E O CONTROLE 
DE FLUXO
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A Policon, na sua constante busca por alterna�vas de 
fornecimento que agreguem valor e melhorem o 
desempenho operacional de seus clientes, se associou a 
empresa americana DSS, cujo principal produto é uma 
válvula guilho�na de alta performance para aplicação 
em serviços severos.

O nome DSS é um acrônimo para Designed for Severe 
Service. Traduzindo, significa que as válvulas da DSS 
foram projetadas para aplicações em serviços severos. 
Isso quer dizer que processos abrasivos, corrosivos, sob 
altas temperaturas, de alta ciclagem etc. podem todos 
contar com as válvulas da DSS para poderem melhorar 
suas performances operacionais.

Toda a cadeia de suprimentos da DSS está localizada nos 
EUA e o know-how da companhia vem de um acúmulo 
de mais de meio século de fabricação de válvulas 
guilho�na.

Esse histórico combina perfeitamente com o histórico 
da Policon e, naturalmente, a parceira entre as 
empresas foi estabelecida, com foco no cliente final da 
Policon.

Policon 



SSKGV DBB M81 SSPV TIV R2S/S2S

• Todas as válvulas atendem ou excedem as demandas 
da MSS SP-135;

• Facas mais largas e mais robustas, guias internas e 
passagem plena;

• Anéis de desgaste em níquel duro;
• Sedes híbridas (resilientes/metálicas)
• Vedação transversal primária e secundária mais largas 

e mais grossas, o que garante uma vedação melhor 
sob altas pressões;

• Vedação transversal dupla e vedação secundária do 
corpo para diâmetros acima de 4”;

• Vedação primária do corpo mais grossa (10 mm para 
diâmetros de 8” para cima e 6 mm para diâmetros de 
6” e inferiores)

• Parafusos em aço inoxidável;
• Porcas ACME em bronze SAE 660 para uma operação 

mais suave;
• Parafusos ACME maiores para diâmetros acima de 

26”

Válvula Guilhotina DSS 

Projeto e Componentes Premium 
são o padrão em todos os sentidos

* * * *

43



Aplicações: Mineração; Papel & Celulose; 
Siderurgia; Óleo & Gás; Geração de energia; 
Química; Tratamento de água

Materiais do corpo e da faca: 17-4 PH; Aço 
inoxidável (316; 317); Alloy 20; Aço carbono 
(WCB); Duplex 2205; Hastelloy C-276; Ferro 
fundido (A536 65-45-12/GGG 50); Super Duplex 
2207; Titânio (Grau 2; 5; 7; 8; 12); Alumínio

Materiais de vedação: NBR/Buna N; Chemraz; 
EPDM; GFLT Viton; Grafite; Poliuretano (PU); 
Viton/FKM; Aflas

Diâmetros: 1” a 60”

Normas de conexão: ASME B16.5; ASME 
B16.47; DIN 2501; AS 2129

Classes de pressão: 150#; 300#; 600#; 900#; 
1500#

Operação: Volante; Pneumá�ca; Elétrica e 
Hidráulica

Serviço Severo 

SSKGV

Haste não-ascendente feita 
em aço inoxidável e reves�da
em Xylan, eliminando problemas 
de corrosão ao mesmo tempo 
que reduz o torque de operação

Estrutura de proteção da 
haste em aço inox completamente 
soldada, a qual provê a resistência
e a rigidez necessária para 
aplicações demandantes

Materiais de construção 
exó�cos como opção

A sede radial interna é resiliente e 
mecanicamente re�da, garan�ndo
zero vazamento e completo 
isolamento independentemente 
da direção do fluxo

Vedações atmosféricas são 
fornecidas como padrão em todas
as válvulas acima de 3”. 
Essa vedação garante que a 
sustância transportada não fuja
para a atmosfera, eliminando os 
altos custos de limpeza e de 
descarte dos vazamentos

As válvulas SSKGV estão em 
acordo com os requisitos de 
pressão da norma MSS SP-135

As opções de atuação disponíveis 
incluem: volante, caixa de redução, 
elétrica, pneumá�ca e hidráulica

As placas de proteção do 
castelo protegem os usuários
das partes móveis da válvula 
ao mesmo tempo que as 
protegem de poeira e de 
detritos do ambiente

O pino indicador de alta 
visibilidade, em conformidade
com a OHSA, garante que a 
posição da faca seja 
iden�ficável mesmo de uma
considerável distância

As vedações resilientes,inseridas 
nas cavidades da válvula, contam 
com limpadores fenólicos que
protegem as vedações de 
contaminantes que as danificam,
e são compressíveis em condições 
de pressão máxima de operação

Anéis de desgaste metálicos 
transversais ao fluxo podem 
ser fornecidos com opcionais, 
protegendo as partes da válvula

A passagem plena e circular 
minimiza a perda de carga. 
Com virtualmente nenhuma 
obstrução de passagem causada 
pela válvula, as tubulações são 
protegidas das comuns 
turbulências que ocorrem no 
uso de válvulas guilho�na

Face-a-face de acordo com a MSS SP-135 Desenho interno auxilia na 
remoção das substâncias das 
super�cies de vedação da sede

Severe Service Knife Gate Valve
Características & Benefícios
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As opções de atuação 
disponíveis incluem: volante, 
caixa de redução, elétrica, 
pneumá�ca e hidráulica

As placas de proteção do 
castelo protegem os usuários 
das partes móveis da válvula 
ao mesmo tempo que as 
protegem de poeira e de 
detritos do ambiente

O pino indicador de alta 
visibilidade, em conformidade
 com a OHSA, garante que a 
posição da faca seja 
iden�ficável mesmo de uma 
considerável distância

Anéis de desgaste metálicos transversais ao 
fluxo podem ser fornecidos com opcionais, 
protegendo as partes da válvula

A passagem plena e circular minimiza a perda 
de carga. Com virtualmente nenhuma 
obstrução de passagem causada pela válvula, 
as tubulações são protegidas das comuns 
turbulências que ocorrem no uso de válvulas
guilho�na

Desenho interno auxilia na remoção das 
substâncias das super�cies de vedação da
sede

Ori�cios de purga, dreno e ven�lação estão 
disponíveis em 3 pontos ao redor do centro
da válvula. Face-a-face de acordo com a MSS SP-152

Haste não-ascendente feita em aço 
inoxidável e reves�da em Xylan, 
eliminando problemas de corrosão ao
mesmo tempo que reduz o torque de
operação

Estrutura de proteção da haste
em aço inox completamente
soldada, a qual provê a 
resistência e a rigidez 
necessária para aplicações 
demandantes

As vedações resilientes,
inseridas nas cavidades da 
válvula, contam com 
limpadores fenólicos que 
protegem as vedações de 
contaminantes que as 
danificam, e são compressíveis
em condições de pressão 
máxima de operação

A sede radial interna é 
resiliente e mecanicamente 
re�da, garan�ndo zero 
vazamento e completo 
isolamento independentemente 
da direção do fluxo

Vedações atmosféricas são 
fornecidas como padrão em
todas as válvulas acima de 3”.
Essa vedação garante que a 
sustância transportada não 
fuja para a atmosfera, 
eliminando os altos custos de
limpeza e de descarte dos 
vazamentos

Aplicações: Mineração; Papel & Celulose; 
Siderurgia; Óleo & Gás; Geração de energia; 
Química; Tratamento de água

Materiais do corpo e da faca: 17-4 PH; Aço 
inoxidável (316; 317); Alloy 20; Aço carbono 
(WCB); Duplex 2205; Hastelloy C-276; Ferro 
fundido (A536 65-45-12/GGG 50); Super 
Duplex 2207; Titânio (Grau 2; 5; 7; 8; 12); 
Alumínio

Materiais de vedação: NBR/Buna N; Chemraz; 
EPDM; GFLT Viton; Grafite; Poliuretano (PU); 
Viton/FKM; Aflas

Diâmetros: 1” a 60”

Normas de conexão: ASME B16.5; ASME 
B16.47; DIN 2501; AS 2129

Classes de pressão: 150#; 300#; 600#; 900#; 
1500#

Operação: Volante; Pneumá�ca; Elétrica e 
Hidráulica

Materiais de construção 
exó�cos como opção

Serviço Severo 

DBB

Double Block & Bleed
Características & Benefícios
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Aplicações: Mineração; Papel & Celulose; 
Siderurgia; Óleo & Gás; Geração de energia; 
Química; Tratamento de água

Materiais do corpo e da faca: Aço inoxidável 
A351 Gr CF8M (corpo) & A240 316SS (faca)
Materiais de vedação: Aflas (sede) & Aflas com 
Teflon (cavidade)

Diâmetros: 2” a 12”

Normas de conexão: Face plana com rosca 
interna (Flat Face Lug) ASME B16.5

Classes de pressão: 150#

Operação: Volante com haste ascendente

Reves�mento: Faca reves�da com Xylan 
transparente

Face-a-face: MSS-SP-81

Serviço Severo em
baixa pressão 

M81
O modelo M81 foi criado com a intenção de atender processos severos, com fluxo bidirecional, 
cujas pressões não ultrapassam as especificações da norma MSS SP-81. 
No modelo M81, a mesma ponta de corte da faca de cisalhamento (guiada) está presente.
Da mesma maneira, a versão garante isolação com zero vazamento mesmo quando sólidos em 
suspensão estão na linha.

A porca da haste em bronze 
tem propriedades lubrificantes 
que auxiliam na operação 
da válvula

Estrutura superior, corpo e
faca em aço inoxidável 316

Vedação bidirecional. A sede 
radial interna é resiliente e 
mecanicamente re�da, 
garan�ndo zero vazamento e 
completo isolamento 
independentemente da 
direção do fluxo

A passagem plena e circular 
minimiza a perda de carga. 
Com virtualmente nenhuma 
obstrução de passagem 
causada pela válvula, as 
tubulações são protegidas das
comuns turbulências que 
ocorrem no uso de válvulas
guilho�na

Desenho de face integral

Montagem com volante e 
haste ascendente em aço 
inoxidável

O pino indicador de alta 
visibilidade, em conformidade 
com a OHSA, garante que a 
posição da faca seja 
iden�ficável mesmo de uma 
considerável distância

As vedações resilientes, 
inseridas nas cavidades da 
válvula, contam com limpadores
fenólicos que protegem as 
vedações de contaminantes 
que as danificam, e são 
compressíveis em condições 
de pressão máxima de operação

Projeto de faca guiada para o 
cisalhamento capaz de cortar 
sólidos duros durante o curso
de fechamento

Desenho interno auxilia na 
remoção das substâncias das 
super�cies de vedação da sede

MSS SP-81
Características & Benefícios
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Aplicações: Mineração

Materiais do corpo e da faca: 17-4 PH; Aço
inoxidável (316; 317); Alloy 20; Aço carbono 
(WCB); Duplex 2205; Hastelloy C-276; Ferro 
fundido (A536 65-45-12/GGG 50); Super Duplex 
2207; Titânio (Grau 2; 5; 7; 8; 12); Alumínio

Materiais de vedação: NBR/Buna N; Chemraz;
EPDM; GFLT Viton; Grafite; Poliuretano (PU); 
Viton/FKM; Aflas

Diâmetros: 1” a 60”

Normas de conexão: ASME B16.5; ASME 
B16.47; DIN 2501; AS 2129

Classes de pressão: 150#; 300#; 600#; 900#;
1500#

Operação: Volante; Pneumá�ca; Elétrica e 
Hidráulica

Controle de rejeitos
para preenchimento
de minas subterrâneas
SSPV

A versão SSPV da válvula guilho�na DSS tem um desenho modificado da faca que garante que somente uma 
pequena quan�dade de fluxo da pasta de preenchimento passe pela válvula durante o enchimento da 
tubulação usada no backfilling. Com a baixa velocidade de fluxo e a baixa quan�dade de pasta fluindo até que 
a tubulação esteja completamente preenchida durante o início do processo, a So� Start Paste Valve (SSPV) 
elimina a chance de altos impactos causados quando a polpa concentrada desce ver�calmente e encontra 
cotovelos, instrumentos ou outras válvulas da linha.

So� Start Paste Valve
Características & Benefícios

As válvulas DSS representam o que há de 
mais moderno para o controle do 
processo de backfilling de minas 
subterrâneas devido ao exclusivo projeto 
que isola e controla fluxos com altas 
concentrações de sólidos em suspensão.
Com classes de pressão que vão desde 
150 até 900 libras, as válvulas DSS 
trazidas ao Brasil pela Policon são um 
sucesso em muitas plantas de mineração 
pelo mundo.
Visando garan�r a segurança da 
tubulação responsável pelo transporte da 
pasta de preenchimento (paste backfill), 
a DSS criou uma versão especial de 
válvula guilho�na para serviço severo 
cujas caracterís�cas são apresentadas 
abaixo.

“Quebradores de pasta” 
que previnem grandes 
quan�dades de polpa de 
entrarem na sede da 
válvula, garan�ndo uma 
vedação adequada.

Anéis de desgaste de 
núcleo em aço carbono 
e reves�mento em 
carbeto de cromo. Após 
o desgaste podem ser 
subs�tuídos.

Faca em 17-4 PH 
endurecida por 
precipitação. Garante 
dureza e resistência à 
abrasão numa mesma 
configuração. 
A dureza do 17-4 PH é 45 
HRC

Faca dura em áreas de 
grandes desgastes para 
prevenir a erosão

Reves�mento em carbeto 
de cromo na passagem do 
fluxo

O que a série SSPV consegue resolver?

PROBLEMA: Mudanças de velocidade e turbulência podem ocasionar a separação da fase líquida da fase sólida 
nas pastas transportadas.
SOLUÇÃO: As válvulas da DSS possuem um ori�cio de passagem plena que mantêm as substâncias pastosas 
fluindo de uma maneira homogênea.

PROBLEMA: A substância de preenchimento (backfill) pode solidificar fazendo com que a válvula fique travada.
SOLUÇÃO: As válvulas da DSS contam com uma faca de cisalhamento que é guiada e corta através de 
substâncias pastosas ou com sólidos em suspensão.Não possui espaços-mortos internos e ori�cios de descarga 
foram incluídos no projeto para que possam remover qualquer excesso de material que eventualmente 
poderiam causar bloqueios e travamentos.
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Na busca por encontrar uma solução que garan�sse isolação 100% durante a calibração de 
instrumentos de medição em tanques, a DSS criou a versão TIV de válvula guilho�na para 
serviço severo.

A Transmi�er Isola�on Valve (TIV), além de zero vazamento, permite uma operação simples e 
livre de problemas quando os instrumentos de um tanque estão passando por manutenções, 
sendo calibrados ou subs�tuídos, tudo sem a necessidade de se esvaziar o reservatório e 
garan�ndo a segurança dos colaboradores realizando as a�vidades.

Devido à sua capacidade de realmente cortar sólidos, garan�r vedação estanque sob altas ou 
baixas pressões, e resis�r a substâncias corrosivas, é a configuração ideal para esse �po de 
aplicação nas mais variadas indústrias que tenham sólidos em suspensão para serem medidos 
e controlados

Transmitter Isolation Valve
Características & Benefícios

Alavanca de catraca que facilita a operação da válvula quando 
ela está conectada ao tanque

Pino de travamento que mantém a faca no lugar, esteja ela 
aberta ou fechada

Ori�cios de purga para descarga de fluido dos internos 
da válvula, dissolução de sólidos, e assistência na calibração

Ori�cio de 3” para uma integração as flanges
dos transmissores

O que a série TIV consegue resolver?

PROBLEMA: A substância transportada entope as portas.

SOLUÇÃO: Enquanto válvulas esfera e outras soluções customizadas 
costumam sofrer com entupimentos, a série TIV da DSS conta com 
um ori�cio de passagem plena de 3” integral e uma faca de corte 
chanfrada  que remove as substâncias do curso de fechamento e 
garantem uma operação livre de problemas por todo o ciclo de vida 
da válvula.

Características-padrão da série TIV

Faca

Ponta de corte

Vedação

Aplicações: Mineração; Papel & Celulose; Óleo & 
Gás; Química

Materiais do corpo e da faca: Aço inoxidável A351 
Gr CF8M (corpo) & A240 316SS (faca)

Materiais de vedação: Aflas (sede) & Aflas com 
Teflon (cavidade)

Diâmetro: 3” Passagem Plena

Normas de conexão: Flange de tanque de 
acoplamento fechado conforme ASME B16.5

Classes de pressão: 150#

Operação: Alavanca de catraca

Reves�mento: Faca e corpo reves�dos com Xylan 
transparente

Face-a-face: 51 mm

Válvulas de isolamento
para transmissores
em tanques
TIV 
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Aplicações: Papel & Celulose

Materiais do corpo e da faca: A747 CB7Cu-1 (corpo) 
& A693 17.4 PH (faca)

Materiais de vedação: Aflas (sede) & Aflas com 
Teflon (cavidade)

Diâmetro: 3” a 12”

Normas de conexão: ASME B16.5

Classes de pressão: 150#

Reves�mento: Faca e corpo reves�dos com Xylan ou 
SevereGuard

Remoção de rejeitos
no papel & celulose
R2S;S2S

As soluções podem ser customizadas 
para conterem:
• Anéis de desgaste
• Opções de descarga externa ou interna
• Opções de reves�mento de carbeto de
cromo
• Quebradores de vór�ce 
(vortex breakers)

O que as séries R2S e S2S conseguem 
resolver?

PROBLEMA: Sólidos causando vazamentos 
durante a isolação.

SOLUÇÃO: Através do uso de uma faca de 
corte guiada, as válvulas R2S e S2S foram 
capazes de cortar através de todos os �pos 
de sólidos em que foram aplicadas, desde 
vidro e fragmentos de metal até rochas e 
incrustação, garan�ndo uma isolação 100% 
nas aplicações mais severas.

De uso comum na indústria de Papel & Celulose, as versões 
R2S e S2S das válvulas guilho�na da DSS formam o sistema 
conhecido como junk trap (trash extractor, reject ou 
scavenger). As séries R2S e S2S trazem o design inovador da 
faca de cisalhamento de curso guiado com ponta de corte 
para aplicações em cleaners de alta densidade e processos 
de transporte pneumá�co

Dentre as configurações usuais de um sistema junk trap está a 
montagem com uma válvula de passagem circular (Round
to-Square) na entrada do sistema e uma de passagem 
quadrada (Square-to-Square) na saída.

Round-To-Square & 
Square-To-Square
Características & Benefícios

Faca com uma espessura 
“superdimensionada”

 Ponta de corte

Vedação primária

Vedação secundária

Corpo bipar�do com 
guias internas para o 
curso da faca
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Rua Gonçalo Zarco, 130 | Santo André
Entre em contato (11) 4425 – 0675

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS


