Melhore sua tecnologia. Atinja suas metas. Reduza seus custos.
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Duiker Combustion Engineers

Seu parceiro em
tecnologia de Combustão
Nossa empresa, nossos valores
Duiker Combustion Engineers é um nome de confiança em tecnologia de
combustão desde a década de 1950. A tecnologia pode ter mudado, mas nossos
valores básicos mantêm-se os mesmos: desempenho, confiabilidade e segurança. Nossas atividades principais incluem o projeto, fornecimento e instalação
de uma ampla gama de queimadores de processo de combustíveis líquidos e
gasosos para indústrias químicas, refino de petróleo e processamento de gás natural em todo mundo . Nossa equipe de engenheiros altamente especializados
garante que você sempre tenha uma solução econômica e amigável ao meio
ambiente, feita sob medida para os requisitos específicos da sua empresa.
Atendendo seus complexos
desafios de combustão

desempenho. Duiker – um parceiro verdadeiramente estratégico, em que você pode confiar para
fornecer a melhor e mais avançada solução para sua

Líder em tecnologia

empresa.

Os equipamentos de recuperação de enxofre
são suscetíveis a uma série de fatores, tais como
impurezas na alimentação de gás, exigências de
maior confiabilidade e aumento do volume de

Equipamentos de qualidade
e alianças inteligentes para
soluções otimizadas

processamento, todos estes desafios constantes no

Uma forma profissional de
atender requisitos exigentes
de processos e emissões

projeto e implementação e otimização. Na Duiker,

Ampliando os limites da tecnologia

usamos nosso frequente envolvimento no local para

Nosso portfólio original, da década de 1950, incluía

fornecer feedback prático para nosso departamento

queimadores/incineradores e geradores de gás de

de pesquisas. É uma abordagem proativa, enfocada

redução principais, em linha. Desde então, muitas

na pesquisa, que faz mais do que simplesmente

coisas ocorreram. Nossa experiência global e inova-

fornecer soluções a esses problemas - ela também

ção focada em tecnologia nos permitiu ampliar os

nos mantém na linha de frente da inovação, e nos

limites dos projetos de queimadores – tanto usando

tornou claramente líderes tecnológicos em equipa-

ar atmosférico quanto ar enriquecido e oxigênio

mentos de queima em unidades de recuperação de

puro. Por exemplo, a Duiker os primeiros queima-

enxofre.

dores de oxigênio para unidades de recuperação de
enxofre do mundo. Desde queimadores principais

Projetos sob medida

pequenos, que tratam três toneladas de enxofre

A equipe de engenheiros dedicados da Duiker já

por dia, até nossos queimadores principais, capazes

entregou milhares de projetos em todo o mundo.

de dar conta de 2000 toneladas por dia, a Duiker

Mas não fornecemos somente soluções ‘de prate-

continua a fornecer os melhores equipamentos de

leira’. Cada empresa é diferente, com um conjunto

queima da indústria.

de desafios únicos. Por isso, usamos o feedback que
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recebemos para lhe fornecer as informações de que

Alianças estratégicas,

você necessita em todas as etapas do projeto. As

que nos fortalecem

vantagens são claras: equipamentos sob medida,

A Duiker também forjou alianças fortes com forne-

que oferecem desempenho otimizado do processo,

cedores de equipamentos auxiliares, e também é um

confiabilidade e flexibilidade. O benefício para seus

grande fornecedor internacional para equipamentos

lucros também é claro: menos paradas não progra-

usados dentro de diversos processos licenciados.

madas, a prevenção contra condições

Isso nos coloca em uma ótima posição para ajudá-lo

adversas em outros equipamentos da sua linha e

a chegar à melhor solução para sua empresa. Quer

uma unidade de recuperação de enxofre de melhor

você precise de um único componente ou uma

Duiker Combustion Engineers

unidade completa, uma solução completa pronta

Tecnologia Orientando soluções

para usar ou um parceiro para gerenciar seu projeto
por completo, do conceito inicial à entrada em
operação, a experiência e conhecimento técnico
da Duiker e de seus parceiros podem proporcionar
uma solução verdadeiramente sob medida.

O poder da inovação – menos
emissões, custos menores
Melhorando o desempenho da planta
Não há dúvidas: todas as empresas em operação
hoje têm de considerar questões ambientais, tais
como o aquecimento global e a poluição do ar, da
água e do solo. Por isso, a Duiker trabalhou com
afinco para criar soluções que não apenas ajudam as

permitem que você obtenha as menores emissões

apenas para unidades de recuperação de enxofre

empresas a estar em conformidade com as normas

possíveis. Além disso, nossos processos de incinera-

novas – ele é especialmente adequado para a remo-

de emissões, cada vez mais rígidas. Nossas soluções

ção introduziram muitas inovações exclusivas, que

ção de gargalos em plantas já existentes.

também incorporam recursos que melhoram o

levaram a projetos cada vez mais econômicos.

O benefício combinado de melhorias

desempenho e operação da planta como um todo,
Uma dessas inovações é nosso processo de incine-

operacionais e de custos

ração de amônia. Esse processo incinera separa-

Em qualquer processo que você aplicar nossa tec-

damente o fluxo portador de NH3, eliminando

nologia, terá como resultado vantagens objetivas,

novos e já existentes

as emissões de NOX e NH3 que são normalmente

tanto em termos operacionais quanto de custos:

A abordagem única da Duiker ao processo de

associadas à incineração de amônia.

queima começa com uma tecnologia de mistura de

Os resultados são menor investimento de capital,

99 Baixas emissões.

alta intensidade, que forma a base de todos nossos

em função de uma unidade de recuperação de

99 Excelente estabilidade da chama.

queimadores de processo. Exemplos incluem quei-

enxofre menor, redução das manutenções, devido à

99 Altos índices de redução de queima.

madores de processo extremamente eficientes, tais

prevenção da formação de sal na unidade Claus, um

99 Capacidade de lidar com condições

como o queimador principal Duiker, o queimador

processo robusto, que torna toda a unidade mais

de linha Duiker e o queimador/incinerador Duiker.

capaz de lidar com condições desfavoráveis fluxo

99 Baixa manutenção

As características de mistura de nossos queimadores

acima, menores emissões na chaminé e economia

99 Baixo custo ao longo da vida útil.

e câmaras resultam em extrema confiabilidade e

de energia. E o melhor: esse processo não foi criado

99 Economia de custos de energia.

incluindo economia de custos no pacote.

Inovação para cenários

desfavoráveis fluxo acima.

R&D focada em colaborar
com meio ambiente... e os
lucros da sua empresa.
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Claramente, a busca constante da Duiker para

mentos de queima em geral e de recuperação de

conceitos novos e inovadores é orientada por um

enxofre em particular. Mas eles também são capazes

compromisso sólido em manter nosso meio am-

de fazer mais – a Duiker pode oferecer treinamento

biente limpo, por meio de tecnologia de queima de

especializado para seus operadores, para otimi-

processo de última geração. Isso tem criado cenários

zar a operação dos equipamentos, tornando-a a

ganha-ganha para nossos clientes: investindo em

mais segura e confiável possível. Isso pode reduzir

um queimador Duiker, você está ativamente enga-

significativamente manutenções não programadas

jado em baixar suas emissões, ao mesmo tempo em

e maximizar o retorno sobre o investimento do

que aumenta a confiabilidade e obtém reduções de

equipamento.

A Duiker fornece suporte que realmente ajuda - as nossas reformas,
serviços de campo e treinamento
são todos focados no aumento da
eficiência, confiabilidade e redução de custos.

custo.

Ajudando você a identificar
oportunidades de melhoria
Suporte como um recurso integral
O suporte pode provar ser um recurso valioso a
qualquer organização que queira tirar o máximo
de sua unidade de recuperação de enxofre. Temos
extensa experiência em identificar oportunidades
de otimização de plantas e ajudar gestores de
plantas a oferecer alternativas viáveis. Por exemplo,
reformar equipamentos de queima já existentes,
com ou sem o uso de enriquecimento de oxigênio,
pode proporcionar a uma refinaria uma alternativa
econômica, que lhe permite aumentar o volume de
processamento de sua unidade de recuperação de

Soluções para unidades de recuperação de enxofre

enxofre atual e, ao mesmo tempo, reduzir de forma

Devido a seu excelente desempenho, reconhecido globalmente, a Duiker fornece com frequência o

significativa o custo da unidade.

tratamento de gases residuais principal e os queimadores/incineradores para unidades de recuperação
de enxofre. É um fato menos conhecido que a qualidade dos queimadores em linha também assegura

Treinamento para maior segurança e

mistura completa, ajudando a evitar a formação de SO3. A baixa penetração de oxigênio associada a

menos tempo fora de operação

esses queimadores altamente confiáveis também tem um impacto decisivo na vida útil do catalisador.

Os engenheiros de campo da Duiker são supervi-

Temos extensa experiência no projeto de todos os tipos de queimadores e câmeras para unidades de

sores altamente experientes quando se trata de

recuperação de enxofre. Desafie-nos a projetar sua próxima solução de queima com o melhor

construir, comissionar, iniciar a operação, controlar,

desempenho, confiabilidade e segurança disponíveis no mercado. Há muito a ganhar – tanto em

salvaguardar, dar manutenção e reformar equipa-

termos de desempenho quanto de custo.
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Duiker Combustion Engineers b.v.
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