
ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE 
MORSKIM. POWIETRZE I GAZY 
PROCESOWE NA POKŁADZIE
Kompleksowe rozwiązania z dmuchawami i sprężarkami AERZEN
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AHOJ, WITAMY NA POKŁADZIE. 
INDYWIDUALNE KONCEPCJE DLA 
TRANSPORTU MORSKIEGO.
Sprężarki śrubowe, dmuchawy rotacyjne i sprężarki rotacyjne stosuje się regularnie na statkach 

różnej wielkości do wielu zastosowań i procesów. Jako specjaliści w sprężaniu powietrza i gazów 

procesowych dokładnie rozumiemy te wymogi. Mając 150-letnie doświadczenie w projektowaniu i 

wytwarzaniu dmuchaw i sprężarek, AERZEN dostarcza zawsze dokładnie dopasowane produkty. 

Pomoc przy manewrowaniu
• Systemy zapobiegające przechylaniu do stabilizacji 

statków
• Zapobieganie oblodzeniu lodołamaczy („kaczy chód”)
• Stery poprzecznokierunkowe na jachtach
• Smarowanie powietrzne kadłuba statku

Uzdatnianie wody
• Okrętowe oczyszczalnie ścieków we wszystkich 

rozmiarach

Gazy procesowe
• Mieszaniny gazów CH
• Lotne związki organiczne
• Opary skroplonego gazu
• Gazy inercyjne i płuczące

Zabezpieczenie przed hałasem i przerywanie 
kawitacji

• Wdmuchiwanie powietrza do śruby okrętowej 
• Instalacje kurtyny powietrznej do budowy platform 

wiertniczych

Instalacje chłodnicze

Doładowanie sprężarek
• Sprężanie wstępne do wytwarzania sprężonego 

powietrza

Pneumatyka
• Ssanie i tłoczenie do załadunku i rozładunku
• Statki z połowicznym zanurzeniem

Aktywność sejsmiczna
• Badanie dna morza

Różnorodność zastosowań
Nasze produkty Delta Blower, Delta Screw i Delta Hybrid, a 
także sprężarki śrubowe VMX i VMY z wtryskiem oleju stanowią 
podstawę indywidualnych i efektywnych energetycznie 
zastosowań powietrza procesowego i gazu procesowego dla 

„POWIETRZE PROCESOWE I GAZY PROCESOWE NA  
MORZU? AERZEN OFERUJE KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA.”

najmniejszych i największych przepływów objętościowych 
w technice okrętowej. Agregaty AERZEN są certyfikowane 
m.in. przez DNV GL i Lloyd's Register i dlatego mogą być 
stosowane na pokładzie także do zastosowań związanych z 
bezpieczeństwem. Inne certyfikaty dostępne są na żądanie.

Koncepcja oraz projekt techniczny instalacji powietrza 
procesowego i instalacji gazów procesowych wymagają 
wysokiej inteligencji. Mają one bowiem pracować 
w najtrudniejszych środowiskach na całym świecie.  
 Firma AERZEN łączy solidny know-how z różnych dziedzin 
specjalistycznych w jednym zespole wykwalifikowanych 
specjalistów z zakresu budowy, sterowania, zarządzania 
jakością i projektów z międzynarodowym doświadczeniem na 
lądzie i na morzu. 

Na podstawie swojego asortymentu AERZEN wybiera 
odpowiednią do procesu maszynę i w razie potrzeby 
modyfikuje ją w celu zaoferowania optymalnego 
rozwiązania. Istnieje wiele indywidualnych zastosowań w 
przemyśle morskim, które dzięki dmuchawie lub sprężarce  
AERZEN stwarzają istotną różnicę, jako klasyczny generator 
sprężonego powietrza, lub też jako ważny element w 
zastosowaniach specjalnych, np.: badania sejsmiczne dna 
morskiego lub do odsysania lotnych związków organicznych, a 
także w układach sprężania par gazów na tankowcach.
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 Statki pasażerskie i jachty 

Uzdatnianie wody pitnej/oczyszczalnie ścieków

Instalacje chłodnicze

Stabilizacja statków (zapobieganie przechyłom)

Stery poprzecznokierunkowe

Wdmuchiwanie powietrza do 
śruby/przerywanie kawitacji

 Frachtowce 

Załadunek i rozładunek (ciśnieniowy i podciśnieniowy)

Smarowanie powietrzne

Doładowanie sprężarek

Delta Hybrid – sprężarka rotacyjna
Moc silnika: od 7,5 do 400 kW
Przepływ objętościowy: od 110 do 9000 
m3/h
Maks. różnica ciśnień:  
od -700 do +1500 mbar

Delta Blower – dmuchawa rotacyjna
Moc silnika: od 1,1 do 1100 kW
Przepływ objętościowy: od 39 do 66 000 
m3/h
Maks. różnica ciśnień:  
od -500 do +1000 mbar

Delta Screw – bezolejowa sprężarka śrubowa
Moc silnika: od 11 do 800 kW
Przepływ objętościowy: od 120 do 15 000 m3/h
Maks. różnica ciśnień: od -850 do 3500 mbar

NA STATKU JAK W DOMU 
ROZWIĄZANIA AERZEN.
Profesjonalne koncepcje dmuchaw i sprężarek na pokładach statków opłacają się pod 

wieloma względami. Pomagają one w spełnianiu coraz wyższych wymagań w zakresie ochrony 

środowiska i klimatu, obniżają zużycie energii, a tym samym koszty energii oraz poprawiają 

stan bezpieczeństwa na morzu. Generalnie zastosowania morskie firmy AERZEN zwiększają 

produktywność i opłacalność działalności przedsiębiorstw.



6 7

1

2

3

4

61 12 23 34 13

13

14

15

 Tankowce 

Sprężanie parujących gazów

Odzysk lotnych związków organicznych

Sprężanie gazów palnych/pochodniowych

Sprężanie azotu/gazów obojętnych

Dwustopniowe bezolejowe sprężarki śrubowe 
VMT
Moc silnika: od 55 do 1500 kW
Przepływ objętościowy: od 1000 do 8100 m3/h
Maks. różnica ciśnień: do 10,5 bar

Sprężarki śrubowe z 
wtryskiem oleju VMX
Moc silnika: 355 kW
Przepływ objętościowy:  
3200 m3/h
 Maks. różnica ciśnień:  13 bar

Sprężarki śrubowe z wtryskiem 
oleju VMY
Moc silnika: od 22 do 1500 kW
Przepływ objętościowy:  
od 100 do 9000 m3/h
Maks. różnica ciśnień: do 25 bar

 Zastosowania specjalne 

Badania sejsmiczne

Instalacje kurtyny powietrznej do budowy platform wiertniczych

Statki z połowicznym zanurzeniem

Sprężarki i dmuchawy gazów procesowych firmy AERZEN sprawdziły się na całym świecie w ponad 10 000 

instalacjach. Z czego to wynika? Niezwykle duża trwałość. Ciągłe ukierunkowanie na kryteria efektywności. 

Również: niezwykle bogaty asortyment rozwiązań. Włącznie z modyfikacjami, wyposażeniem dodatkowym 

i wykonaniem specjalnym spełniają one wszystkie rzeczywiste wymagania technologiczne.
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dozująca
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Powietrze

Pompa 
dozująca

Powietrze z dmuchawy wprawia wodę w ruch.

Zawory pneumatyczne zmieniają kierunek przepływu 
wody w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Zawór bezpieczeństwa podczas pracy jest otwarty.

Stacja dmuchawy pracuje w trybie ciągłym.

Z AERZEN STATEK MASZ POD 
KONTROLĄ.
Na bazie sprężarek i dmuchaw AERZEN można budować nowoczesne systemy do manewrowania, 

stabilizacji i odladzania statków. Stery poprzecznokierunkowe można znaleźć nie tylko na jachtach, 

ale również na większych statkach, a smarowanie powietrzne kadłuba statku w przyszłości 

przyczyni się do dalszej oszczędności energii w żegludze. Systemy zapobiegania przechylaniu, 

dostosowane dokładnie do konstrukcji statku, służą do dynamicznego utrzymywania spokojnej i 

stabilnej pozycji statku na wodzie. Kolejnym ważnym zastosowaniem powietrza procesowego są 

oczyszczalnie ścieków dla dużych statków pasażerskich.

Zapobieganie przechylaniu i „kaczy chód”.
Do stabilizacji statków na wodzie dostępne są dzisiaj 
indywidualnie dostosowane rozwiązania z produktami 
AERZEN do systemów zapobiegania przechylaniu. Za pomocą 
odpowiednio dobranej dmuchawy, woda jest wypierana do 
zbiornika wody balastowej statku przez system rurowy z 
jednej strony statku na drugą. System za pomocą zaworów 
pneumatycznych kontroluje na którą stronę ma być wypierana 
woda, w zależności od położenia statku. Zawory mogą 
przełączać strumień powietrza w czasie krótszym niż jedna 
sekunda.

Energooszczędna nawigacja. 
Nowoczesne koncepcje statków uwzględniają od samego 
początku aspekt energooszczędności. Smarowanie powietrzne 
jest szczególnie interesujące w przypadku frachtowców. 
Bezolejowe sprężone powietrze, wytworzone na przykład 
przez Delta Blower lub Delta Hybrid firmy AERZEN, wypływa 
z ogromnej liczby dysz pod kadłubem statku, tworząc zasłonę 
powietrzną między poszyciem statku a otaczającą je wodą 
morską. Następuje redukcja tarcia i zużycia paliwa. Również stery 
poprzecznokierunkowe i stery boczne wykorzystują bezolejowe 
sprężone powietrze. Zaczęło się od jachtów, a dzisiaj można je 
znaleźć również na dużych okrętach.

Spokojne położenie przez cały czas.
Systemy zapobiegania przechylaniu, wykorzystujące dmuchawy, 
są znacznie bardziej ekonomiczne i energooszczędne niż 
systemy pompowe. Statki hotelowe, frachtowce, tankowce 
czy statki do układania kabli utrzymują się spokojniej na 
wodzie, zachowując stabilność nawet podczas załadunku i 
rozładunku. Jeśli system zapobiegania przechylaniu zostanie 
zastosowany odwrotnie, następuje tzw. „kaczy chód”, czyli 
lekkie wahanie, którego celem jest ochrona lodołamaczy przed 
oblodzeniem. Na przykład na Polarstern, obecnie największym 
i najnowocześniejszym niemieckim statku badawczym.

Uzdatnianie wody na morzu.
Minęły czasy, kiedy to ścieki pokładowe były po prostu 
zrzucane do morza. Wielkie statki pasażerskie i wycieczkowe z 
tysiącami pasażerów nie mogą też przechowywać tak dużych 
ilości ścieków do najbliższego pobytu w porcie. Rozwiązaniem 
jest oczyszczalnia ścieków z maszynami firmy AERZEN. 
Mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu 
i wyposażaniu oczyszczalni ścieków dowolnej wielkości na 
całym świecie.  
Dotyczy to również mobilnych instalacji na statkach. Sercem  
tych instalacji są nasze agregaty Delta Blower i Delta Hybrid, 
które doprowadzają powietrze do zbiornika napowietrzania 
aerobowego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki docierają 
do osadnika, gdzie oddzielane są substancje stałe. Wstępnie 
oczyszczona woda jest następnie odkażana, po czym czysta 
woda jest odprowadzana do akwenu wodnego.

Stacja dmuchawy
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Sprężarki śrubowe

Pompa do ropy naftowej

Zbiornik absorpcyjny

Ropa naftowa z lotnymi 
związkami organicznymiV

Gaz obojętny

Ropa naftowa

Lotne związki organiczne / gaz obojętny

„AERZEN ZNAJDZIE ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA 
KAŻDEGO ZASTOSOWANIA POWIETRZA LUB GAZU 
PROCESOWEGO NA POKŁADZIE, BEZ ZNACZENIA NA 
JAKIM MORZU”.

Z AERZEN GAZY PROCESOWE SĄ W 
DOBRYCH RĘKACH.

Dobre dla środowiska. Dobre dla kosztów. 
Podczas załadunku i rozładunku tankowców, lotne związki 
organiczne (VOC) są uwalniane do atmosfery. Stanowią one 
nie tylko niewykorzystany potencjał energetyczny, ale też 
zwiększają efekt cieplarniany. Ponadto przyczyniają się do 
tworzenia ozonu w warstwie przyziemnej i innych produktów 
reakcji fotochemicznej. Dzięki systemowi odzysku lotnych 
związków organicznych (VOC) na pokładzie, substancje te 
można ponownie skroplić i wprowadzić do surowej ropy 
naftowej. Agregaty sprężarek śrubowych AERZEN opracowane 

specjalnie do tego procesu pomagają również zmniejszyć efekt 
cieplarniany.
Wiele tankowców korzysta z systemów VOC z technologią 
AERZEN.
Podczas transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) na 
zbiornikowcach, z powodu powolnego nagrzewania się 
zimnego gazu ciekłego powstają pary gazu. Wcześniej gaz ten 
był po prostu wdmuchiwany do atmosfery. Teraz ze względu na 
ochronę środowiska jest on ponownie sprężany i wprowadzany 
do procesu za pomocą urządzeń AERZEN.

Korzyści w zastosowaniach specjalnych
Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń dla stosowania 
dmuchaw rotacyjnych, sprężarek rotacyjnych i sprężarek 
śrubowych AERZEN. Zwłaszcza w segmencie budowy 
luksusowych jachtów, renesans przeżywa dawno zapomniany 
wtrysk powietrza do śrub napędowych  statku. Dzięki temu 
można w dużej mierze wyeliminować hałas emitowany przez 
śruby i kawitację. Efekt: spokojna podróż i wysoka trwałość. 
Podobnym zastosowaniem są systemy kurtyn powietrznych 
do wbijania pali pod fundamenty turbin wiatrowych. Pierścień 
pęcherzy powietrznych umieszczonych dookoła placu budowy 
chroni mieszkańców obszarów nadmorskich przed szkodliwymi 
wpływami akustycznymi. Firma AERZEN zainstalowała 
dmuchawy rotacyjne na statkach do badań sejsmicznych na 
dnie morskim.

Palne czy niepalne – eksperci z AERZEN wiedzą, jak należy postępować z gazami procesowymi.  

Nasze sprężarki śrubowe są stosowane w układach sprężania par gazów na tankowcach, a także w 

odzyskiwaniu lotnych związków organicznych (VOC).

Sprężanie azotu do stosowania jako gaz obojętny i gaz płuczący lub jako płaszcz gazowy to typowe 

zastosowanie dmuchaw rotacyjnych Delta Blower. Sprężarki AERZEN można spotkać również w 

wielu pokładowych instalacjach chłodniczych.
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Do wszystkich zastosowań.
AERZEN jako jeden z trzech wiodących specjalistów w 
technologii tłoczenia i sprężania gazów, oferuje efektywne 
energetycznie produkty chroniące zasoby naturalne oraz 
procesy produkcyjne.
Dmuchawy rotacyjne, sprężarki śrubowe i sprężarki rotacyjne 
AERZEN są już wykorzystywane do wielu różnych celów w  
przemyśle stoczniowym. Istotne są tutaj następujące 

cechy: obszerna wiedza, know-how AERZEN na temat branż 
i zastosowań, nasz ogromny, odpowiednio posegregowany 
asortyment, który można dostosować do każdego 
zastosowania, oraz ponad 150-letnie doświadczenie  
w produkcji sprężarek i dmuchaw. AERZEN dostarcza nie 
tylko wysokiej jakości agregaty. Nasi eksperci służą Państwu 
doradztwem i pomocą.

• Certyfikaty dotyczące 
bezpieczeństwa maszyn, wysta-
wiane przez spółki zajmujące się 
klasyfikacją statków

• Nieścieralne, elastyczne stopy  
maszyny

• Ramy spawalnicze do mocowania 
do kadłubów statków

• Wentylatory elektryczne

• Śruby mocujące
• Bezolejowe agregaty Delta  

według ISO 8573-1, klasa 0
 - Brak filtrów oleju w sprężonym  

  powietrzu
 -  Brak filtra z węglem aktywnym 
 - Brak strat ciśnienia
 - Brak pozostałości oleju
 - Niższe koszty eksploatacji

• Tłumiki na tłoczeniu bez materiałów 
absorpcyjnych

• W razie konieczności wykonanie w 
standardzie Ex lub ATEX

• Kompaktowa budowa
• Malowanie specjalne
• Amortyzowana patforma silnika z 

blokadą
• Optymalny serwis

Najistotniejsze cechy produktów do zastosowań morskich.

AERZEN PRZENOSI OGROMNE 
ŁADUNKI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA I PRÓŻNI.

Transport pneumatyczny materiałów sypkich.
W zależności od transportowanego materiału, wykorzystuje 
się transport pneumatyczny na ssaniu lub na tłoczeniu. W obu 
przypadkach  AERZEN posiada wieloletnie doświadczenie i 
dostarczał już instalacje pneumatyczne do statków, portów i 
fabryk. Największe maszyny są przeznaczone do podnoszenia 
i rozładunku transportowców, a ich wydajność na godzinę 
wynosi nawet 1000 ton. Także pojazdy rozładunkowe (np. 
ciężarówki silosowe), dojeżdżające do portów w miejscu 
rozładunku, są wyposażone w produkty AERZEN. Bezolejowe 
dmuchawy rotacyjne, sprężarki rotacyjne i sprężarki śrubowe 
AERZEN realizują te wszystkie zadania z najwyższą 
efektywnością i niezawodnością.

Ekonomiczne wytwarzanie powietrza.
Statki półzanurzalne służą do podnoszenia statku z wody 
w celu przeprowadzenia prac przy kadłubie lub wydostania 
z morza statku, który nie nadaje się już do użytkowania. 
Podnoszenie kadłuba odbywa się poprzez doprowadzenie 
sprężonego powietrza do zbiorników balastowych. Następuje 
wtedy wypieranie wody ze zbiornika, a kadłub statku jest 
podnoszony za pomocą siły wyporowej.

W przypadku konieczności pracy ze sprężonym powietrzem 
pod wysokim ciśnieniem, doładowanie sprężarki z Delta Blower 
lub Delta Screw firmy AERZEN pozwala na wyeliminowanie 
dalszego stopnia sprężarki tłokowej.   Dzięki temu można 
sporo zmniejszyć koszty inwestycyjne całej instalacji.

Pneumatyka odgrywa ważną rolę przy załadunku i rozładunku materiałów sypkich. Dmuchawy 

i sprężarki AERZEN odpowiadają za wytwarzanie nadciśnienia i próżni. Sprężone powietrze 

przydaje się także do wygodnego podnoszenia dużych przedmiotów, np. na statkach 

półzanurzalnych. Gdy potrzebne jest wyższe ciśnienie, np. do sprężonego powietrza, dmuchawy i 

sprężarki AERZEN zapewniają precyzyjną ilość powietrza na ssaniu.
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Zawsze korzystaj z części zamiennych AERZEN.

Kontakt 
AERZEN zatrudnia na wszystkich kontynentach ok. 2500 
pracowników – w 50 spółkach córkach w 100 różnych krajach.
Jesteśmy blisko naszych klientów, gdy tylko nas potrzebują. 
Zadzwoń: 
+48  32 209 87 50

Service-Hotline
Jesteśmy do Państwa  dyspozycji także poza standardowymi 
godzinami pracy. Bezpośredni kontakt z Serwisem AERZEN:  
 +48  609 600 450   

Infolinia serwisowa 
Infolinia dostępna wyłącznie na terytorium Niemiec pod 
numerem:
0700 49318551

Customer Net
Gdzie można uzyskać informacje o przedsiębiorstwie i wiodącej 
technologii sprężania firmy Aerzen? TTo proste:
w zakładce Customer Net na naszej stronie internetowej.
Zebraliśmy tam wszystkie istotne informacje: 
www.aerzen.com

W CIĄGU 150 LAT DOSZLIŚMY DO 
PERFEKCJI: SERWIS AERZEN.

Najlepsze rozwiązanie z zastosowaniem oryginalnych 
części.
Od ponad 150 lat produkujemy wysokiej jakości produkty. W 
ślad za nimi rozwinęliśmy odpowiednie zaplecze serwisowe. Z 
pakietem umów serwisowych dla każdego okresu eksploatacji 
maszyny, a także z oryginalnymi częściami zamiennymi, 
zaawansowaną logistyką i efektywnym serwisem. Punkty 
serwisowe w pobliżu naszych klientów gwarantują szybkie 
dostawy części zamiennych i kompetentny serwis – na 
całym świecie.

Najlepiej byłoby w ogóle nie korzystać z serwisu. Jednak każde urządzenie kiedyś się zużywa. Nasze 

maszyny zaprojektowane są na możliwie najdłuższą i najbardziej efektywną eksploatację. Jeśli 

trzeba – na całe dziesięciolecia. Serwis AERZEN zwiększa dostępność i wydłuża trwałość – to czysty 

zysk dla Twojej inwestycji!

Lokalny serwis AERZEN.
Nasz serwis jest zawsze tam, gdzie nasze maszyny. Na 
całym świecie. Na lądzie i na morzu.  Często w ekstremalnych 
warunkach. Jak to robimy ? Krótkimi odcinkami. AERZEN 
posiada na całym świecie gęstą sieć punktów serwisowych i 
magazynów części zamiennych. Ponad 200 profesjonalnych 
techników serwisu służy pomocą naszym klientom. Zawsze i 
wszędzie, gdy tylko nas potrzebują.
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Technologia sprężania AERZEN kluczem do sukcesu.
Firma Aerzener Maschinenfabrik powstała w 1864 r. W 1868 r.
zbudowaliśmy pierwszą dmuchawę rotacyjną w Europie.  
W 1911 r. pojawiły się dmuchawy turbo, następnie przyszła 
kolej na sprężarki śrubowe (1943). W 2010 r. skonstruowaliśmy 
pierwszą na świecie sprężarkę rotacyjną. Innowacje AERZEN 
są impulsem do rozwoju technologii sprężania. AERZEN 
zalicza się do jednych z najstarszych i najbardziej znaczących 
na świecie producentów dmuchaw rotacyjnych, sprężarek 
rotacyjnych, liczników gazowych, sprężarek śrubowych i 

dmuchaw turbo. Jest jednym z niekwestionowanych liderów w 
wielu obszarach zastosowań.
Ponad 2500 doświadczonych pracowników w 50 filiach na 
całym świecie przyczynia się do ciągłego rozwoju technologii 
sprężania. Nasza wiedza techniczna, doświadczenie,
międzynarodowa grupa specjalistów, stały kontakt z klientem 
są podstawą naszego sukcesu. Produkty i usługi AERZEN 
tworzą w branży standardy oparte na niezawodności, trwałości 
i efektywności. Wymagaj od nas.

Aerzen Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
Telefon: 0048 22 489 55 22 – Faks: 0048 22 489 55 27
info@aerzener.pl – www.aerzen.com


