
Folha de Dados

Um líder reconhecido. 
Desde 1929.

Há mais de 80 anos, John Steele Zink

abalou a indústria de gás natural ao projetar 

e fabricar um queimador mais eficiente. Hoje, 

a inovação ainda move a empresa que leva 

seu nome.  Um líder global em sistemas de 

controle de controle de emissões e ar limpo, 

John Zink fornece tecnologias avançadas 

baseadas em experiência e conhecimento 

adquirido, juntamente com serviço e suporte 

incomparáveis   .

 + Mais de 1,600 colaboradores no mundo 
todo

 + Mais de 250 patentes norte-americanas (e 
centenas mundialmente)

 + Mais equipmanentos instalados do que 
qualquer outro fabricante no setor

 + Milhares de  profissionais de

 + Empresas em todo o mundo educadas 
através da John Zink InstituteSM

 + Parte da Koch Industries, uma das maiores 
empresas privadas dos Estados Unidos

O Que Fazemos.
A John Zink Hamworthy Combustion fornece sistemas de controles de emissão 

e purificação de ar para várias indústrias no mundo todo.  Nossas soluções 

incluem:

Sistemas de Flare
Nosso avançado design de Flare e tecnologias de queima limpa definem o padrão 

de indústrias de Flare a montante, a jusante e de biogás através de inigualável 

inovação, pesquisa e desenvolvimento e testes em escala industrial.

Oxidação Térmica
Temos mais de 3.500 sistemas de oxidação térmica instalados mundialmente, 

protegendo o meio ambiente ao destruir até 99.9999% de uma série de resíduos 

industriais perigosos.

Queimadores de Processo
Nossa grande variedade de sistemas de queimadores de processo de baixo NOx 

convencional e o ultra-baixo NOx reduzem a poluição e maximizam a performance 

de aquecimento para as indústrias de etileno, refinaria e reforma.

Queimadores de Caldeira
Nossos queimadores de caldeira personalizados acomodam combustíveis variados, 

níveis de emissões, tipos de caldeira e geometria de chama para geração de vapor 

industrial, geração de energia e mercados navais mundiais.

Recuperação de Gás de Flare
Nossos sistemas de recuperação de gás de Flare reduzem a queima normal em 

quase 100%.  Esta queima quase-zero reduz não somente o custo das emissões.  

O gás flare recuperado pode ser reutilizado como combustível ou matéria-prima, 

proporcionando controle ambiental com retorno imediato no investimento.

Controle de Vapor
Nós temos mais de 2000 instalações de combustão e recuperação de vapores no 

mundo todo.  Nossas tecnologias de controle de vapores são reconhecidas como 

“Melhor Tecnologia Comprovada” e “Tecnologia de Controle Máximo” pela Agência 

de Proteção Ambiental Norte Americana.

Biogás
Temos mais de 700 sistemas de Flare de biogás em operação, incluindo sistemas 

de aterros sanitários elevados e fechados, sopradores em skids e nosso sistema 

de Flare “Ultra Low Emissions” (ZULE®), que oferece a maior eficiência destrutiva 

disponível com os menores indices de emissões.

Naval e Offshore
Com milhares de instalações, nós somos os líderes globais em sistemas de 

combustão de petróleo e gás para o setor naval e de offshore.  Nossos sistemas 

de queimadores especializados podem lidar com uma variedade de combustíveis 

e cobrir uma vasta gama de aplicações incluindo as caldeiras principais e 

auxiliares, aquecedores térmicos, sistemas de Flare (flare) e queimadores de poços 

petroquímicos.



johnzinkhamworthy.com

Europe 
Middle East
Africa, India
Regional Headquarters

Asia-Pacific
Regional Headquarters

South America
Regional Headquarters

Koch Tecnologia Química Ltda.
Av. Eliseu de Almeida, 2.960 – Butantã
05533-000 – São Paulo – SP
Brazil

T: +55 11 3740 5655

John Zink Asia-Pacific, 
a division of Koch Asia-Pacific, Inc. 
4th Floor, Takanawa Muse Building, 3-14-13
Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku 
Tokyo 141-0022 
Japan
 
T: +81 3 4332 5550 
F: +81 3 5423 1627 

John Zink International 
Luxembourg S.àr.l. 
Zone Industrielle ‘Riedgen’
L-3401 Dudelange, Luxembourg
 
T: +352 518991 
F: +352 518611

Hamworthy Combustion 
Engineering Ltd.
Fleets Corner
Poole, Dorset BH17 0LA
United Kingdom

T: +44 (0) 1202 662700  
F: +44 (0) 1202 665333

+ + ++

+

John Zink Company LLC
11920 East Apache Street
Tulsa, Oklahoma 74116 
United States
 
T: +1 918 234 1800
F: +1 918 234 2700

North America
International Headquarters

To locate an office in your region, visit johnzinkhamworthy.com/contacts/office-locator

John Zink Hamworthy Combustion compartilha ativamente a experiência e o 
conhecimento adquirido em anos como líderes do setor.  Através do Instituto John Zink, 
nós oferecemos cursos práticos e credenciados em queimadores de caldeira e processos, 
Flare de biogas e de processos e tecnologias de controle de vapor para profissionais de 
todo o mundo.  Além disso, o livro “The John Zink Combustion Handbook” é referência na 
indústria e top-seller desde 2006.

©2013 John Zink Company LLC. JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION is a trademark of John Zink Company LLC. JZ, KEU, KALDAIR and TODD are registered trademarks of John Zink 
Company LLC. COEN is a registered trademark of Coen Company, Inc. in the U.S. and various other countries worldwide. CHENTRONICS is a registered trademark of Hamworthy Combustion 
Engineering Ltd. In CTM and other countries. AIROIL-FLAREGAS is a trademark of Hamworthy Combustion Engineering Ltd. HAMWORTHY PEABODY is a trademark of Coen Company, Inc.
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Pesquisa e Desenvolvimento
A inovação contínua é uma parte vital do nosso 
sucesso.  É por isso que investimos muito em 
instalações e especialistas.

Nossos três centros de teste de pesquisa e 
desenvolvimento constituem o maior e mais avançado 
complexo de testes da indústria.  Localizado em 
Tulsa, Oklahoma; Luxemburgo; e Poole, Inglaterra; 
estes recursos exclusivos nos permitem alavancar a 
inovação, ganhar experiência e avaliar desempenho 
em escala industrial mundial.

Uma equipe de engenheiros Ph.D. utiliza a tecnologia 
CFD para resolver os complexos problemas de fluxo de 
fluido turbulento envolvendo reacções químicas com 
múltiplos passos e não-linear de transferência de calor.  
Nossos pesquisadores estão entre os melhores do 
setor, melhorando continuamente o desempenho dos 
produtos e desenvolvendo tecnologias patenteadas 
que conduzem as soluções do futuro.

Juntas, nossas instalações e especialistas de primeira 
linha estabelecem o padrão seguido pela indústria.
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Processamento Químico ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Processamento de Hidrocarbonetos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oil & Gas E&P ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Naval / Offshore ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Terminais e Distribuição ● ● ● ● ● ●

Energia / Utilitários ● ● ● ● ● ●

Ciclo Combinado / Co-Gen ● ● ● ● ● ●

Industrial ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Biocombustíveis  Etanol ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resíduos Sólidos / Águas Residuais ● ● ● ● ● ● ●

KALDAIR


