
APLICAÇÕES MARÍTIMAS  
AR E GASES DE PROCESSO A BORDO
Soluções abrangentes que vão desde sobrepressores a compressores AERZEN
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BEM-VINDO A BORDO 
CONCEITOS PERSONALIZADOS PARA 
A INDÚSTRIA NAVAL.
Os compressores de parafuso, os sobrepressores de êmbolos rotativos e os compressores de êmbolos 

rotativos são essenciais para uma variedade de aplicações e processos nas embarcações de todos os 

tamanhos. Enquanto especialistas na compressão de ar de processo e gases de processo, compreendemos 

totalmente as suas necessidades. Com 150 anos de experiência no desenvolvimento e fabrico de 

sobrepressores e compressores, a AERZEN é especialista em oferecer aos clientes soluções de produtos

 

Sistemas de manobra
• Sistemas antiadornamento para estabilização de 

embarcações
• Manutenção de áreas livres de gelo para os quebra-

gelo (Duck Walk)
• Propulsores transversais a bordo de iates
• Lubrificação de ar do casco da embarcação

Tratamento de água
• Estações de tratamento de águas residuais em 

embarcações, disponíveis em todos os tamanhos

Gases de processo
• Gases mistos CH
• COV (compostos orgânicos voláteis)
• Gases evaporados
• Gases inertes e de purga

Proteção contra o ruído e a interrupção da cavitação
• Injeção de ar para as hélices da embarcação 
• Sistemas de cortinas de ar para locais longe da costa

Instalações de refrigeração 

Sobrealimentação por compressor
• Pré-compressão para geração de ar comprimido

Indústria pneumática
• Aspiração e transporte por pressão para carregamento e 

descarregamento
• Navios submersíveis e semissubmersíveis

Sismologia
• Investigação do leito marinho

Variedade para cumprir os seus objetivos.
Os nossos produtos da série Delta Blower, Delta Screw, Delta 
Hybrid e os compressores de parafuso com injeção de óleo 
VMX e VMY servem de base para aplicações individuais e 
energeticamente eficientes de ar de processo e gás de processo 
para lidar com caudais reduzidos a consideráveis na indústria 

naval. Os conjuntos da AERZEN receberam certificação da DNV 
GL e da Lloyd’s Register e podem, assim, ser utilizados a bordo 
para aplicações relevantes de segurança. Teremos todo o gosto 
em disponibilizar outras certificações, mediante pedido.

O conceito geral e a disposição técnica de instalações de 
ar de processo e gás de processo requer um elevado nível 
de inteligência — afinal, estas devem ser capazes de lidar 
com condições ambientais desafiadoras em todo o mundo. 
Para este efeito, a AERZEN reuniu uma excelente equipa 
composta por especialistas com experiência em trabalho 
internacional em terra e a bordo, a partir dos nossos 
departamentos de design, sistemas de comando, qualidade 
e gestão de projetos. 

Graças à variedade de produtos da AERZEN, os nossos 
especialistas podem selecionar as máquinas adequadas para 
os seus processos ou, se necessário, modificá-las, de modo a 
garantir sempre ao cliente a solução ideal. Quer se trate de um 
compressor de ar clássico ou de um componente crucial para 
aplicações especiais — tais como análises sísmicas do leito 
marinho ou descarga de gases VOC dos petroleiros ou gás 
evaporado em aplicações de GNL — existem muitas aplicações 
marítimas individuais.

"AR DE PROCESSO OU GASES DE PROCESSO NO MAR?  
A AERZEN OFERECE SOLUÇÕES COMPLETAS  
PARA CADA OPERAÇÃO, QUEBRAREMOS O GELO!"
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SINTA-SE EM CASA EM QUALQUER 
EMBARCAÇÃO. SOLUÇÕES DA AERZEN.
Os conceitos de sobrepressor e compressor implementados profissionalmente a bordo compensam 

de inúmeras formas. Ajudam a cumprir com os requisitos cada vez maiores de proteção ambiental 

e do clima. Reduzem o consumo de energia, o que significa menos custos de energia e melhoram 

a segurança marítima. Em suma, as aplicações marítimas oferecidas pela AERZEN podem e irão 

aumentar a produtividade e eficiência económica da sua empresa.

 Embarcações de passageiros e iates 

Tratamento de água potável/estações de tratamento de águas residuais

Instalações de refrigeração

Estabilização/antiadornamento da embarcação

Propulsores transversais 

Injeção de ar em direção ao  
parafuso/ interrupção da  
cavitação

 Embarcações de carga 

Carga e descarga (pressão e vácuo)

Lubrificação de ar

Carga do compressor

Delta Hybrid – compressor de êmbolos 
rotativos
Potência do motor: 7,5 a 400 kW
Caudal: 110 a 9000 m3/h 
Pressão diferencial máx.: 
-700 a +1500 mbar

Delta Blower – sobrepressor de êmbolos 
rotativos
Potência do motor: 1,1 a 1100 kW
Caudal: 39 a 66000 m3/h
Pressão diferencial máx.: 
-500 a +1000 mbar

Delta Screw – compressores de parafuso 
isentos de óleo
Potência do motor: 11 a 800 kW
Caudal: 120 a 15000 m3/h
Pressão diferencial máx.: -850 a 3500 mbar
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Os sobrepressores e compressores AERZEN para ar e gases de processo têm resultados comprovados a nível 

global em mais de 10.000 sistemas instalados. O segredo? Uma vida útil extremamente longa. Um foco 

consistente na eficiência. E, por último, mas não menos importante: o portfólio de soluções abrangente 

da AERZEN. Alterações, acessórios e desenvolvimentos especiais — todos os requisitos de processo são 

cumpridos.

 Petroleiros 

Compressão de gases evaporados

Recuperação de COV

Compressão de gás queimado e gás de combustão

Compressão de gás inerte e nitrogénio

Compressores isentos de óleo de dois blocos 
VMT
Potência do motor: 55 a 1500 kW
Caudal: 1000 a 8100 m3/h
Pressão diferencial máx.: até 10,5 bar

Compressores de parafuso com injeção de óleo 
VMX
Potência do motor: 355 kW
Caudal: 3200 m3/h
Pressão diferencial máx.: 
13 bar

Compressores de parafuso com injeção de óleo 
VMY
Potência do motor: 22 a 1500 kW
Caudal: 100 a 9000 m3/h
Pressão diferencial máx.: 
até 25 bar

 Aplicações especiais 

Estudos sísmicos

Sistemas de cortinas de ar para locais longe da costa

Navios submersíveis e semissubmersíveis
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COM A AERZEN, ASSUMA O LEME  
DA SUA EMBARCAÇÃO.
Os sobrepressores e compressores AERZEN podem desempenhar um papel fundamental nos sistemas 

auxiliares modernos para manobrar e estabilizar embarcações e mantê-las livres de gelo. Além da sua 

utilização em iates, os nossos propulsores também funcionam em embarcações maiores, enquanto a 

lubrificação de ar do casco da embarcação promete poupanças de energia futuras no negócio da navegação 

marítima. Os sistemas antiadornamento feitos à medida para a embarcação garantem uma posição suave 

e estável na água. Uma outra aplicação de ar de processo diz respeito às estações de tratamento de águas 

residuais para embarcações de passageiros maiores.

Antiadornamento e o Duck Walk.
Atualmente, as soluções de produtos personalizadas da 
AERZEN são utilizadas em sistemas antiadornamento para 
a estabilização de embarcações na água. Através de um 
sobrepressor dimensionado com precisão, a água no tanque 
de água do lastro da embarcação é forçada de um lado da 
embarcação para o outro através de um sistema de tubos. 
Dependendo da posição da embarcação, a unidade força a 
água para um lado da embarcação ou para o outro através das 
válvulas de ar. Estas podem alterar a direção do fluxo de ar em 
menos de um segundo.

Navegação através de poupança de energia.
Os conceitos de embarcação moderna consideram os aspetos 
energéticos logo desde o início. A lubrificação de ar coloca uma 
questão particularmente interessante para as embarcações de 
carga. O ar comprimido isento de óleo, gerado, por ex., por um 
Delta Blower ou Delta Hybrid da AERZEN, flui a partir de várias 
ligações que se encontram debaixo do casco da embarcação 
para formar uma cortina de ar entre o revestimento da 
embarcação e a água do mar ambiente, reduzindo, assim, 
a fricção e o consumo de combustível. Os propulsores ou 
lemes também são operados com ar comprimido isento de 
óleo. Tendo começado a ser utilizados nos iates, são também 
utilizados atualmente em grandes embarcações.

Suavidade de navegação garantida.
Os sistemas antiadornamento com sobrepressores são 
consideravelmente mais económicos e energeticamente 
eficientes do que os com bombas. Hotéis flutuantes, 
embarcações de carga, petroleiros ou embarcações lança-
cabos ficam mais estáveis em águas móveis, mesmo durantes 
cargas e descargas. Ao utilizar a unidade de antiadornamento 
ao contrário, o "Duck Walk" resultante — um ligeiro balançar 
de um lado para o outro — serve para manter os quebra-gelo 
livres de gelo, tal como na "Polarstern", a maior e mais moderna 
embarcação de investigação alemã.

Tratamento de água no mar.
O tempo em que as águas residuais de uma embarcação eram 
simplesmente depositadas no mar acabou. No entanto, as 
grandes embarcações de passageiros e os navios de cruzeiro 
não têm a capacidade de armazenar o volume de águas 
residuais gerado por milhares de passageiros até chegarem 
ao próximo porto. A resposta passa por uma estação de 
tratamento de águas residuais com máquinas AERZEN. 
Contamos com décadas de pesquisa sobre a conceção e o 
equipamento de estações de tratamento de águas residuais 
de todos os tamanhos em todo o mundo.  
Isto também se aplica a estações móveis nas embarcações. 
O coração das estações reside nas nossas unidades Delta 
Blower e Delta Hybrid, que fornecem ar ao tanque de aeração 
do sistema de tratamento de águas residuais aeróbico. 
Posteriormente, as águas residuais fluem para um tanque 
de decantação onde os sólidos são separados. Finalmente, a 
água purificada é esterilizada antes de ser descarregada para 
a água.

Entrada

Saída
para o mar

Tanque de aeração Tanque de decantação Sistema de 
comando

Desinfetante
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Bomba de 
medição

Bomba  
transportadora

Ar Estação do  
sobrepressor

Bomba de 
medição

A água é movida pelo ar do sobrepressor

As válvulas de ar podem alterar a direção do fluxo da 
água em menos de um segundo

Válvula de segurança aberta em funcionamento

A estação do sobrepressor funciona continuamente
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Compressor de parafuso

Bomba de petróleo bruto

Coluna de absorção

Petróleo bruto com COV absorvidosV

"INDEPENDENTEMENTE DA APLICAÇÃO QUE NECESSITA 
PARA PROCESSAR AR OU GASES, INDEPENDENTEMENTE 
DA EMBARCAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA MASSA DE 
ÁGUA – A AERZEN ENCONTRARÁ UMA SOLUÇÃO."

NA AERZEN, OS SEUS GASES DE 
PROCESSO ESTÃO EM BOAS MÃOS.

Com a tecnologia AERZEN, as unidades COV têm bastante 
utilização em vários navios-tanque.

Durante o transporte de gás natural líquido (GNL) em navios-
tanque, o aquecimento gradual do gás líquido frio resulta 
na evaporação dos denominados gases evaporados. Embora 
este gás fosse anteriormente depositado na atmosfera, 
atualmente, por questões de proteção ambiental, este é 
novamente comprimido com a ajuda de unidades fabricadas 
pela AERZEN e conduzido novamente para o processo.

Especialistas para aplicações especiais.
Não existem praticamente limites para as potenciais 
aplicações de sobrepressores de êmbolos rotativos, 
compressores de êmbolos rotativos e compressores de 
parafuso AERZEN. Sobretudo no setor de luxo da construção 
de iates, a arte há muito esquecida de injetar ar na hélice da 
embarcação está a assistir a um renascimento. Isto elimina 
o ruído do parafuso o máximo possível, evitando também 
a cavitação. O resultado: um acionamento suave e uma vida 
útil mais longa. Uma aplicação semelhante diz respeito a 
sistemas de cortina de ar para ter impacto sobre a cravação 
de estacas em fundações de centrais eólicas, nas quais um 
anel de bolhas de ar instalado à volta do local protege a vida 
marinha das influências sonoras prejudiciais. Num outro 
contexto, a AERZEN experimentou instalar sobrepressores de 
êmbolos rotativos em embarcações de estudo e embarcações 
de pesquisa para o levantamento sísmico do fundo do mar.

Quer sejam combustíveis ou não, os especialistas da AERZEN sabem como tratar os seus gases de 

processo. Os nossos compressores de parafuso são usados na extração de gases evaporados em 

aplicações de GNL, bem como na recuperação de compostos orgânicos voláteis (VOC).

A compressão de nitrogénio utilizada como um gás inerte e de descarga ou para neutralização é uma 

aplicação típica para os nossos sobrepressores de êmbolos rotativos Delta Blower. Os compressores 

AERZEN também podem ser encontrados em muitas estações de refrigeração a bordo.

gás inerte

petróleo bruto

COV/inerte

Bom para o ambiente. Bom para os custos. 
Ao carregar e descarregar petroleiros com petróleo bruto, são 
libertados na atmosfera hidrocarbonetos orgânicos voláteis 
(COV). Estes não só representam um potencial de energia não 
utilizada, como também contribuem para o agravamento do 
efeito de estufa. Além disso, podem gerar ozono troposférico 
e outros produtos de reação fotoquímica. Através de uma 
unidade de recuperação de COV a bordo, estas substâncias 
podem ser novamente liquefeitas e depositadas novamente 
na carga de petróleo bruto. Desenvolvidas especialmente 
para este processo, as unidades de compressores de parafuso 
AERZEN ajudam a reduzir o efeito de estufa.
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Todas as áreas de aplicação abrangidas.
A AERZEN é um dos três especialistas de aplicação líderes 
mundiais no transporte e na compressão de gases económicos 
e energeticamente eficientes. Os sobrepressores de êmbolos 
rotativos, os compressores de parafuso e os compressores 
de êmbolos rotativos AERZEN já são utilizados para várias 
aplicações na indústria naval. A nossa liderança baseia-se em 
três fatores principais: 

a extensiva aplicação e o conhecimento da indústria dos 
especialistas AERZEN; o nosso grande e diversificado portfólio, 
ajustável, dentro do razoável, a praticamente qualquer 
aplicação; e, por último, os nossos 150 anos de experiência 
na construção de compressores e sobrepressores. A AERZEN 
oferece mais do que apenas conjuntos de elevada qualidade. 
Os nossos especialistas estão à sua disposição para qualquer 
informação adicional.
 

• Certificações de empresas de 
classificação de navios para 
maquinaria relacionada com a 
segurança

• Suportes das máquinas flexíveis e  
resistentes ao desgaste

• Estrutura soldada para montagem 
do casco

• Ventiladores elétricos

• Parafusos de ancoragem para 
fixação

•  Unidades Delta isentas de óleo  
certificadas em conformidade com a 
ISO 8573-1, classe 0

 - sem filtro de óleo no ar comprimido  
 comprimido

 - sem filtro de carbono ativo
 - sem perda de pressão
 - sem teor de óleo residual

 - custos operacionais mais baixos
•  Atenuação do som sem meios de 

absorção
•  Design de proteção Ex mediante pedido 

ou conformidade ATEX
• Design que ocupa pouco espaço
• Vernizes especiais
• Base basculante do motor amortecida 

com bloqueio
• Assistência excelente 

As funcionalidades dos produtos mais importantes para as aplicações marítimas.

A AERZEN MOVE CARGAS A GRANEL 
COM AR PRESSURIZADO E VÁCUO.

Transporte pneumático de materiais a granel.
A decisão entre utilizar o transporte por vácuo ou o transporte 
por pressão depende do material de transporte e do cenário 
de implementação. Com anos de experiência em ambos 
os procedimentos, a AERZEN possui há muito sistemas 
pneumáticos para embarcações, instalações portuárias e 
fábricas. As máquinas maiores são instaladas em sistemas 
de elevação e embarcações de transportes de descarga com 
uma capacidade horária de até 1000 toneladas. Os veículos 
de descarga móveis (por ex., camiões cisterna) conduzidos 
para locais individuais no porto, também podem usufruir dos 
produtos AERZEN. Os sobrepressores de êmbolos rotativos 
isentos de óleo, os compressores de êmbolos rotativos e os 
compressores de parafuso AERZEN são a solução para cada 
uma destas tarefas de transporte, proporcionando uma 
ótima eficiência e fiabilidade.

Geração económica de ar comprimido.
As embarcações semissubmersíveis são utilizadas para elevar 
embarcações da água, trabalhar no casco ou para resgatar uma 
embarcação não navegável. A elevação do casco é realizada 
através do depósito de ar comprimido para os tanques do 
lastro. A água é pressionada para fora do tanque e, devido à 
elevação gerada, o casco é içado.
Se for necessário ar comprimido ou ar a pressões mais 
elevadas, é possível omitir um bloco de compressor no pistão 
a jusante graças à sobrealimentação do compressor com o 
Delta Blower ou Delta Screw da AERZEN. Esta ação resulta em 
poupanças significativas nos custos de investimento para toda 
a instalação. 

A pneumática desempenha um papel importante na carga e descarga de materiais a granel. Para este 

fim, os sobrepressores e compressores AERZEN geram pressão e vácuo. Até mesmo as grandes cargas 

individuais podem ser facilmente elevadas graças ao ar pressurizado, por ex., com embarcações de 

cargas pesadas semissubmersíveis. Se forem necessárias pressões mais elevadas, como por exemplo 

para ar pressurizado, os sobrepressores e compressores AERZEN fornecem uma pressão de aspiração 

precisa elevada.
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Contacto em todo o mundo
A AERZEN emprega atualmente 2500 pessoas em todo o mundo, 
espalhadas por todos os continentes. Possuímos seis escritórios 
na Alemanha, para além de mais 50 subsidiárias em mais de 100 
países em todo o mundo. Isto significa que não terá de se deslocar 
muito se precisar de nós. Contacte-nos através de: 
+49 5154 81-0

Linha de assistência
Estamos disponíveis em horário pós-laboral. Utilize as linhas de 
assistência regionais da AERZEN diretamente através do número: 
+49 171 3511834

Linha de assistência da Alemanha
O nosso centro de assistência está disponível para clientes, 
aplicações e para a indústria marítima na Alemanha. Aguardamos 
o seu contacto:
0700 49318551

Rede do cliente
Onde pode obter mais informações sobre a AERZEN e respetivas 
tecnologias líderes de compressão? É simples. Aceda à Customer 
Net através da nossa página principal. Aí, poderá encontrar tudo 
o que precisa saber: 
www.aerzen.com

Beneficie da competência do fabricante do equipamento original da AER-

ZEN – a qualquer momento e em qualquer lugar

HÁ MAIS DE 150 ANOS À PROCURA DA 
PERFEIÇÃO: UM MUNDO DE SERVIÇOS 
DA AERZEN.

 Com a melhor recomendação do seu fabricante do 
equipamento original.
Há mais de 150 anos que fabricamos produtos de qualidade. 
Ao longo deste período, a nossa empresa criou um 
compromisso de assistência que reflete esta qualidade. 
Oferecemos soluções personalizadas para cada etapa do 
ciclo de vida da sua máquina. Com as peças do fabricante 
do equipamento original e uma logística em que pode 
confiar, o nosso foco continua a ser a assistência de elevado 
desempenho da AERZEN. Além disso, oferecemos locais de 
assistência descentralizados, garantindo uma entrega rápida 
das peças de substituição e uma assistência competente em 
todo o mundo.

O melhor tipo de serviço é aquele de que não precisa. No entanto, nenhuma tecnologia está totalmente 

livre de desgaste. As nossas máquinas são concebidas para desempenhar a sua função durante o 

máximo de tempo e da forma mais eficiente possível – durante décadas, se for necessário. Os serviços 

pós-venda da AERZEN estarão preparados para aumentar a disponibilidade e a vida útil — uma 

verdadeira vantagem para o seu investimento!

Assistência AERZEN no local.
As nossas equipas de assistência trabalham onde se 
encontrem as nossas máquinas: em todo o mundo, em terra 
ou longe da costa, muitas vezes em condições extremas. Como 
fazemos isto? Optando pelas vias mais rápidas. A AERZEN 
construiu uma rede descentralizada de locais de assistência e 
armazéns de peças em todo o mundo para proporcionar aos 
nossos clientes uma assistência rápida. Mais de 200 técnicos 
com formação especializada estão disponíveis para ajudar, 
sempre e onde quer que precise deles.
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AERZEN. Compressão – a chave do nosso sucesso.
A AERZEN foi fundada em 1864 como Aerzener 
Maschinenfabrik. Em 1868, construímos o primeiro 
sobrepressor de êmbolo rotativo da Europa. Os primeiros 
turbos foram construídos em 1911, os primeiros compressores 
de parafuso em 1943 e, em 2010, o primeiro agregado de 
compressor de êmbolo rotativo. As inovações “fabricadas pela 
AERZEN” continuam a impulsionar o desenvolvimento da 
tecnologia de compressores. Atualmente, a AERZEN encontra-
se entre os fabricantes de sobrepressores de êmbolo rotativo, 
compressores de êmbolo rotativo, compressores de parafuso e 

turbos mais antigos e mais importantes do mundo. A AERZEN 
encontra-se entre os indiscutíveis líderes de mercado em 
diversas áreas de aplicação.
Mais de 2  500 colaboradores especializados trabalham 
arduamente para dar forma ao futuro da tecnologia de 
compressão nas nossas 50 subsidiárias a nível mundial. A 
sua competência tecnológica, a nossa rede internacional de 
especialistas e o feedback constante dos nossos clientes 
formam a base do nosso sucesso. Os produtos e serviços 
da AERZEN definem o padrão em termos de fiabilidade, 
estabilidade do valor e eficiência. Vá em frente – desafie-nos! 


