
APLICAȚII MARITIME  
AER ȘI GAZE TEHNOLOGICE LA BORD
Soluții cuprinzătoare oferite de suflantele și compresoarele AERZEN
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AHOI ȘI BUN VENIT LA BORD 
CONCEPTE INDIVIDUALIZATE 
PENTRU INDUSTRIA NAVALĂ.
Compresoarele cu șurub, suflantele volumetrice și compresoarele cu lobi rotativi sunt esențiale 

pentru o varietate de aplicații și procese în navele de toate dimensiunile. Ca specialiști în 

comprimarea aerului tehnologic și gazelor tehnologice, înțelegem în totalitate ce aveți nevoie. Cu 

150 de ani de experiență în dezvoltarea și fabricarea suflantelor și compresoarelor, AERZEN este 

specializată în a furniza clienților soluții de produse.

 

Sisteme de manevrare
• Sisteme anti-ruliu pentru stabilizarea navelor
• Degajarea gheții pentru spărgătoare de gheață (Duck 

Walk)
• Propulsoare transversale la bordul iahturilor
• Lubrifierea cu aer a cocii navelor

Tratarea apei
• Instalații de tratare a apelor uzate pe nave,  

disponibile în toate dimensiunile

Gaze tehnologice
• Hidrocarburi gazoase în amestec
• COV (compuși organici volatili)
• Aburi de la gazele de ardere
• Gaze inerte și de purjare

Protecție antifonică și stoparea cavitației
• Injecție de aer pentru elicele navelor 
• Sisteme de perdele de aer pentru aplicații în larg

Instalații de refrigerare 

Supraîncărcarea compresoarelor
• Precomprimare pentru producerea aerului comprimat

Industria pneumatică
• Utilizarea vidului și presiunii pentru încărcare și descărcare
• Nave semi-submersibile

Seismologie
• Investigații pe fundul mării

Varietate pentru realizarea obiectivele dumneavoastră.
Seriile noastre de produse Delta Blower, Delta Screw, Delta 
Hybrid și compresoarele cu injecție de ulei VMX și VMY 
formează baza pentru aplicații individuale și cu eficiență 
energetică pentru aer tehnologic și gaze tehnologice, pentru 
a vehicula de la debite volumice mici la debite volumice 
substanțiale în industria navală. Utilajele produse de AERZEN 

au fost certificate de DNV GL și Registrul Lloyd, astfel încât 
pot fi utilizate pentru aplicații relevante pentru siguranță la 
bordul navelor. Suntem bucuroși să vă prezentăm certificări 
suplimentare, la cerere.

Concepția generală și structura tehnică a instalațiilor de 
procesare a aerului și a gazelor tehnologice necesită un 
nivel ridicat de inteligență - la urma urmei, acestea trebuie 
să poată face față condițiilor climatice provocatoare din 
întreaga lume. În acest scop, AERZEN a format o echipă 
remarcabilă, constând din specialiști cu experiență de 
muncă internațională pe țărm și la bord, aceștia provenind 
din departamentele noastre de proiectare, control, 
managementul calității și de proiecte. 

Mulțumiă varietății produselor AERZEN, specialiștii noștri pot 
selecta utilajul adecvat pentru procesele dumneavoastră sau 
îl pot modifica dacă este necesar, asigurându-se că primiți 
întotdeauna soluția optimă de la noi. Fie că este vorba de un 
compresor de aer clasic sau de o componentă esențială pentru 
aplicații speciale - cum ar fi analize seismice ale fundului mării 
sau recuperarea compușilor organici volatili (COV) din tancurile 
petroliere sau compresia de gaz lichefiat pierdut prin vaporizare 
in aplicatiile GNL (GNL) - există o mulțime de aplicații maritime 
individuale. Suflantele și compresoarele AERZEN vor face 
diferența la bord pentru o mare varietate de aplicații marine.

„AER TEHNOLOGIC SAU GAZE TEHNOLOGICE PE MARE?  
AERZEN OFERĂ SOLUȚII COMPLETE PENTRU FIECARE 
OPERAȚIUNE, NOI SPARGEM GHEAȚA!”
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ACASĂ ȘI PE ORICE NAVĂ. 
SOLUȚII DE LA AERZEN.
Conceptele profesionale de suflante și compresoare implementate la bord au utilitate multiplă. 

Contribuie la respectarea cerințelor crescânde privind protecția mediului și a climei. Reduc 

consumul de energie, ceea ce înseamnă costuri mai reduse cu energia, și îmbunătățesc siguranța 

maritimă. Per total, aplicațiile maritime furnizate de AERZEN pot și vor crește productivitatea și 

eficiența economică a companiei.

 Nave de pasageri și iahturi 

Tratarea apei potabile/instalații de tratare a apelor uzate

Instalații de refrigerare

Stabilizarea navelor/anti-ruliu

Propulsoare transversale 

Injecție cu aer spre șurub/ 
stoparea cavitației

 Nave de marfă 

Încărcare și descărcare (suprapresiune și presiune negativă)

Lubrifiere cu aer

Încărcarea compresoarelor

Delta Hybrid – compresor cu lobi rotativi
Capacitatea nominală a motorului: de la 
7,5 până la 400 kW
Debit volumic: de la 110 până la 9.000 m3/h 
Presiune diferențială max.: 
de la -700 până la +1.500 mbar

Delta Blower – suflantele volumetrice
Capacitatea nominală a motorului: de la 1,1 
până la 1.100 kW
Debit volumic: de la 39 până la 66.000 m3/h
Presiune diferențială max.: 
de la -500 până la +1.000 mbar

Delta Screw – compresoare cu șurub, fără 
ulei
Capacitatea nominală a motorului: de la 11 
până la 800 kW
Debit volumic: de la 120 până la 15.000 m3/h
Presiune diferențială max.: 
de la -850 până la 3.500 mbar
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Suflantele si compresoarele de aer si de gaze tehnologice de la AERZEN și-au dovedit eficiența în 

peste 10.000 de instalații /sisteme instalate din întreaga lume. Caracteristicile lor? Un ciclu de viață 

extrem de lung. Un accent constant pe eficiență. Și nu în cele din urmă: portofoliul extins de soluții 

al AERZEN. Modificări, accesorii și dezvoltări speciale - toate cerințele de proces sunt îndeplinite.

 Petroliere 

Compresia aburilor de la gazele de ardere

Recuperarea compușilor organici volatili

Compresia gazelor combustibile și a gazelor de flacără

Compresia azotului și a gazelor inerte

Compresoare cu șurub VMT fără ulei, cu două 
trepte
Capacitatea nominală a motorului: de la 55 până 
la 1.500 kW
Debit volumic: de la 1.000 până la 8.100 m3/h
Presiune diferențială max.: până la 10,5 bar

Compresoare cu șurub VMX cu injecție de ulei
Capacitatea nominală a motorului: 355 kW
Debit volumic: 3.200 m3/h
Presiune diferențială max.: 
13 bar

Compresoare cu șurub VMY cu 
injecție de ulei
Capacitatea nominală a motorului: 
de la 22 până la 1.500 kW
Debit volumic: de la 100 până la 
9.000 m3/h
Presiune diferențială max.: 
până la 25 bar

 Aplicații speciale 

Studii seismice

Sisteme de perdele de aer pentru aplicații în larg

Nave semi-submersibile
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CU AERZEN, DUMNEAVOASTRĂ 
CONDUCEȚI NAVA.
Compresoarele și suflantele AERZEN pot juca un rol crucial în sistemele auxiliare moderne de 

manevră și stabilizare a navelor și de menținere a acestora fără gheață. În plus față de utilizarea pe 

iahturi, propulsoarele noastre funcționează și pe nave mai mari, în timp ce lubrifierea cu aer a cocii 

navelor promite viitoare economii de energie în afacerile maritime. Sistemele anti-ruliu adaptate 

navei asigură o poziție lină și stabilă în apă. O altă aplicație importantă în domeniul procesării 

aerului sunt stațiile de tratare a apelor uzate pentru navele mari de pasageri.

Anti-ruliu și Duck Walk.
În prezent, soluțiile de produse personalizate de la AERZEN 
sunt utilizate în sistemele anti-ruliu pentru stabilizarea navelor 
în apă. Printr-o suflantă dimensionată cu precizie, apa din 
rezervorul de apă de balast a navei este forțată de pe o parte 
a navei spre cealaltă printr-un sistem de conducte. În funcție 
de poziția navei, unitatea forțează apa de pe o parte a navei 
spre cealaltă prin intermediul supapelor de aer. Acestea pot 
modifica sensul debitului de aer în mai puțin de o secundă.

Navigație cu economie de energie.
Conceptele moderne ale navelor țin cont de aspectele 
energetice încă de la bun început. Lubrifierea cu aer este o 
chestiune deosebit de interesantă pentru navele de marfă. 
Aerul comprimat fără ulei, de ex., generat de AERZEN Delta 
Blower sau Delta Hybrid, iese din numeroase duze de sub 
coca navei, formând o perdea de aer între bordajul navei și 
apa de mare din jur, reducând astfel frecarea și consumul de 
combustibil. Și propulsoarele sau cârmele sunt operate cu aer 
comprimat fără ulei. Găsind întâi aplicație pe iahturi, astăzi 
sunt folosite și pe navele mari.

Navigare lină, garantat.
Sistemele anti-ruliu cu suflante sunt considerate mai economice 
și mai eficiente energetic decât cele cu pompe. Hotelurile 
plutitoare, navele de marfă, petrolierele sau cablierele sunt mult 
mai constante pe ape în mișcare, rămânând stabile chiar și în 
timpul încărcării și descărcării. În schimb, prin utilizarea unității 
anti-ruliu, efectul „Duck Walk” rezultat — o ușoară înclinare 
într-o parte și cealaltă — servește la menținerea fără gheață a 
spărgătoarelor de gheață, cum este cazul vasului „Polarstern”, 
cea mai mare și mai modernă navă germană de cercetare.

Tratarea apei pe mare.
Zilele în care apele uzate ale unei nave erau pur și simplu 
deversate în mare au apus. Cu toate acestea, navele mari de 
pasageri și navele de croazieră nu au capacitatea de a stoca, 
până când ajung în portul următor, volumul de ape uzate 
generat de mii de pasageri. O stație de tratare a apelor uzate 
cu utilaje de la AERZEN oferă răspunsul. Ne bazăm pe decenii 
de cercetare în concepția și dotarea stațiilor de tratare a apelor 
uzate de toate dimensiunile, din întreaga lume.  
Acest lucru se aplică și pentru stațiile de epurare mobile de pe 
nave. Inima stațiilor de epurare sunt agregatele noastre Delta 
Blower și Delta Hybrid, care alimentează cu aer rezervorul de 
aerare al sistemului de tratare aerobică a apelor uzate. Ulterior, 
apele uzate se scurg într-un rezervor de decantare, unde sunt 
separate materiile solide. În final, apa purificată este sterilizată 
înainte de a fi deversată în apă.

Intrare

Ieșire peste
bord

Rezervor de aerare Rezervor de decantare Sistem de 
comandă
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dozatoare

Pompă 
transpor-

toare

Aer Stația suflantei

Pompă 
dozatoare

Apa este mișcată de aerul din suflantă

Supapele de aer pot modifica sensul debitului de apă în mai 
puțin de o secundă

Supapa de siguranță se deschide în 
timpul funcționării

Stația suflantei funcționează 
continuu
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Compresor cu șurub

Pompă de țiței

Coloană de absorbție

Țiței cu COV absorbitV

„INDIFERENT PENTRU CE APLICAȚIE AVEȚI NEVOIE DE 
AER TEHNOLOGIC SAU GAZE TEHNOLOGICE LA BORD, 
INDIFERENT DE NAVĂ, INDIFERENT DE TIPUL DE APĂ - 
AERZEN VA GĂSI O SOLUȚIE.”

LA AERZEN, GAZELE DVS. 
TEHNOLOGICE SUNT PE MÂINI BUNE.

Unitățile COV cu tehnologie AERZEN își găsesc frecvent 
utilizarea pe numeroase nave-cisternă.
În timpul transportului gazului natural lichefiat (GNL) pe 
navele-cisternă, încălzirea treptată a gazului lichefiat rece 
are ca rezultate evaporarea așa-numitului abur de gaze de 
ardere. În timp ce anterior acest gaz era purjat în atmosferă, 
acum, din motive de protecție a mediului, este recomprimat 
cu ajutorul unităților fabricate de AERZEN, iar apoi este 
reintrodus în proces.

Experți pentru aplicații speciale.
În mod teoretic, potențialul aplicațiilor pentru suflantele 
volumetrice, compresoarele cu lobi rotativi și compresoarele 
cu șurub de la AERZEN este nelimitat. Mai presus de toate, 
în sectorul de lux al construcției de iahturi, arta de mult 
uitată de injectare a aerului în elicea navei experimentează o 
renaștere. Aceasta elimină zgomotul de elice la un maximum 
posibil, evitând simultan cavitația. Rezultatul: o acționare lină 
și un ciclu lung de viață. O aplicație similară se regăsește și 
în sistemele de perdea de aer pentru introducerii pilonilor 
fundațiile instalaților eolienelor în larg, în care un inel de 
bule de aer format în jurul locației protejează viețuitoarele 
marine de influențele dăunătoare ale sunetului. Într-un alt 
context, AERZEN are experiență și în instalarea suflantelor 
volumetrice pe navele de supraveghere și de cercetare 
pentru efectuarea investigațiilor seismice la fundul mării.

Indiferent dacă sunt sau nu combustibile, experții AERZEN știu cum să trateze gazele dvs. 

tehnologice. Compresoarele noastre cu șurub sunt utilizate pentru compresia aburilor de la gazele 

de ardere de pe transportoarele de gaze naturale lichefiate (GNL), precum și pentru recuperarea 

compușilor organici volatili (COV).

Compresia azotului utilizat ca gaz inert și de spălare sau ca gaz de protecție este o aplicație tipică 

pentru suflantele noastre volumetrice Delta Blower. Compresoarele AERZEN pot fi găsite și în 

numeroase instalații de refrigerare de la bord.

gaze inerte

țiței

COV/inert

Bun pentru mediu. Bun pentru costuri. 
La încărcarea și descărcarea petrolierelor cu țiței, în atmosferă 
sunt eliberate hidrocarburi organice volatile (COV). Acestea 
nu reprezintă doar un potențial energetic neutilizat, ci și 
înrăutățesc și efectul de seră. În plus, pot genera la nivelul 
solului ozon și alte produse de reacție fotochimică. Printr-o 
unitate de recuperare a COV la bord, aceste substanțe pot fi 
relichefiate și reintroduse în petrolierul de țiței. Dezvoltate 
în mod special pentru acest proces, agregatele de compresor 
cu șurub de la AERZEN ajută la reducerea efectului de seră.
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Sunt acoperite toate domeniile de aplicație.
AERZEN este unul dintre cei trei specialiști lideri în aplicații 
la nivel mondial în transportul economic și eficient energetic 
și compresia gazelor. Suflantele volumetrice, compresoarele 
cu șurub și compresoarele cu lobi rotativi de la AERZEN sunt 
utilizate deja pentru diverse aplicații din industria maritimă. 
Statutul nostru de lider se bazează pe trei factori cheie: 
 

aplicația extinsă și cunoștințele industriale specializate ale 
experților AERZEN; portofoliul nostru extrem de diversificat, 
ajustabil în mod rezonabil pentru aproape orice aplicație; și 
în cele din urmă, cei 150 de ani de experiență în fabricarea de 
compresoare și suflante. AERZEN furnizează mai mult decât 
doar utilaje de calitate superioară. Experții noștri sunt la 
dispoziția dvs. pentru orice informații suplimentare.
 

• Certificări ale societăților de 
clasificare navală pentru  
utilaje legate de siguranță

• Sisteme de montare ale utilajelor 
rezistente la rupere și flexibile

• Cadru sudat pentru montarea pe 
navele de lucrări portuare

• Ventilatoare electrice
• Conexpanduri pentru fixare

• agregate Delta fără ulei  
certificate conform ISO 8573-1, clasa 0

 - fără filtru de ulei în debitul de aer   
 comprimat

 - fără filtru cu carbon activ
 - fără pierdere de presiune
 - fără conținut de uleiuri reziduale
 - costuri de operare mai reduse
• Amortizor de zgomot fără materiale 

de absorbție a zgomotului
• Design pentru protecție EX la cerere  

sau conformitate ATEX
• Design cu economie de spațiu
• Vopsele speciale
• Suport pivotant al motorului 

amortizat, cu sistem de blocare
• Service optim 

Cele mai importante caracteristici ale produselor pentru aplicațiile maritime.

AERZEN MUTĂ MATERIALE ÎN VRAC 
CU AER COMPRIMAT ȘI VID.

Transportul pneumatic al materialelor în vrac.
Decizia de a utiliza transportul cu vid sau transportul cu 
suprapresiune depinde de materialul care se transportă 
și de scenariul de derulare. Cu ani de experiență în ambele 
proceduri, AERZEN a furnizat de mult timp sisteme 
pneumatice pentru nave, instalații portuare și fabrici. Cele 
mai mari utilaje sunt instalate în sistemele de ridicare și de 
descărcare a navelor de transport, cu o capacitate orară de 
până la 1.000 de tone. Și vehiculele de descărcare mobile 
(de ex., camioanele pentru autocisterne) conduse în locațiile 
individuale din port pot beneficia de pe urma produsele 
AERZEN. Suflantele volumetrice fără ulei, compresoarele 
cu lobi rotativi și compresoarele cu șurub de la AERZEN 
sunt soluția ideală pentru oricare dintre aceste sarcini de 
transport, asigurând eficiența și fiabilitatea optime.

Generația economică pentru aer comprimat.
Navele semi-submersibile sunt utilizate pentru ridicarea 
navelor din apă, lucrări pe cocă sau recuperarea vaselor în stare 
nenavigabilă. Ridicarea cocii este însoțită de introducerea 
aerului comprimat în rezervoarele de balast. Apa este scoasă 
prin presare din rezervor și coca este ridicată prin efectul de 
ridicare generat.

Dacă este necesar aerul comprimat sau aerul cu presiuni 
înalte, este posibilă omiterea unei trepte de compresor în 
compresorul cu pistoane din aval, datorită supraîncărcării 
compresorului cu Delta Blower de la AERZEN sau Delta Screw 
de la AERZEN. Aceasta are, ca rezultat, economii semnificative 
ale costurilor de investiție pentru întreaga stație de epurare a 
apelor reziduale. 

Sistemele pneumatice joacă un rol important în încărcarea și descărcarea materialelor la vrac. 

Suflantele și compresoarele AERZEN generează suprapresiune și vid în acest scop. Chiar și 

încărcăturile individuale mari pot fi ridicate ușor cu ajutorul aerului comprimat, de ex., cu 

nave semi-submersibile de ridicat sarcini grele. Dacă sunt necesare presiuni mari, cum ar fi, 

de exemplu, pentru aerul comprimat, suflantele și compresoarele AERZEN asigură presiunea 

corespunzătoare ridicată de admisie.
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Persoane de contact în întreaga lume
AERZEN are în prezent 2.500 de angajați în întreaga lume, 
localizați pe fiecare continent. Avem șase birouri de vânzări 
doar în Germania, în 50 de filiale din peste 100 de țări aflate în 
întreaga lume. Aceasta înseamnă că nu trebuie să călătorim 
departe dacă aveți nevoie de noi. Sunați-ne la: 
+49 5154 81-0

Asistență telefonică Hotline
Suntem acolo pentru dvs. și în afara orelor de program normale.  
Contactați direct liniile telefonice regionale de asistență ale 
AERZEN la: 
+49 171 3511834

Asistență telefonică Hotline Germania
Centrul nostru german de asistență telefonică este disponibil 
pentru clienți, aplicații și industria maritimă din Germania. 
Așteptăm cu nerăbdare să ne sunați:
0700 49318551

Customer Net
De unde puteți afla mai multe despre AERZEN și tehnologiile 
sale de compresoare de vârf? Este ușor. Accesați direct Customer 
Net de pe pagina noastră de internet. Acolo am cumulat tot ceea 
trebuie să știți: 
www.aerzen.com

Beneficiați de competența AERZEN ca producător de echipamente originale - oricând, oriunde

STRĂDUINȚĂ PENTRU OBȚINEREA 
PERFECȚIUNII TIMP DE PESTE 150 DE 
ANI: UNIVERSUL SERVICIILOR DE LA 
AERZEN.

La recomandarea producătorului dvs. de echipamente 
originale.
Fabricăm produse de calitate, de peste 150 de ani. În decursul 
acestei perioade, compania noastră a creat un serviciu 
bazat pe angajament, care reflectă această calitate. Oferim 
soluții personalizate pentru fiecare etapă a ciclului de viață 
al utilajului dvs. Cu piese de la producătorii de echipamente 
originale și sisteme logistice pe care vă puteți baza, serviciul 
AERZEN de performanță superioară rămâne elementul nostru 
central. În plus, oferim locații de service descentralizate, 
garantând livrarea rapidă a pieselor de schimb și un service 
competent în întreaga lume.

Cel mai bun tip de serviciu este cel de care nu aveți nevoie. Cu toate acestea, nu există tehnologie lipsită 

complet de uzură. Utilajele noastre sunt concepute să-și facă datoria cât de mult timp și cât de eficient posibil, 

timp de decenii, dacă este nevoie. Serviciile post-vânzare de la AERZEN vor ajuta la extinderea disponibilității 

și duratei de viață a acestora – un avantaj real pentru investiția dumneavoastră!

Service AERZEN la fața locului.
Echipele noastre de service lucrează oriunde se află utilajele: în 
întreaga lume, pe țărm sau în larg, deseori în condiții extreme. 
Cum facem asta? Folosind cele mai rapide rute. AERZEN a 
creat o rețea decentralizată de locații de service și depozite 
de piese pe întregul glob, pentru a asigura clienților un service 
rapid. Peste 200 de tehnicieni de service excelent calificați vă 
stau la dispoziție pentru a vă ajuta oricând și oriunde aveți 
nevoie.
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AERZEN. Compresia - cheia succesului nostru.
AERZEN a fost fondată în 1864 ca Aerzener Maschinenfabrik. 
În 1868 am produs prima suflantă cu pistoane rotative din 
Europa. Au urmat primele două turbosuflante în 1911, primele 
compresoare cu șurub în 1943, iar în 2010 primul agregat de 
compresor cu piston rotativ din lume. Inovațiile „fabricate de 
AERZEN” continuă să impulsioneze dezvoltarea tehnologiei 
compresoarelor. În prezent, AERZEN se numără printre cei mai 
longevivi și mai importanți producători de suflante cu pistoane 
rotative, compresoare cu piston rotativ, compresoare cu șurub 

și turbosuflante din lume. AERZEN se află printre liderii 
necontestați ai pieței în numeroase domenii de aplicare.
În cele 50 de filiale AERZEN din întreaga lume, peste 2.500 
de angajați cu experiență lucrează asiduu pentru a modela 
viitorul tehnologiei de comprimare. Expertiza lor tehnologică, 
rețeaua noastră internațională de experți și feedback-ul 
constant obținut de la clienți asigură baza succesului nostru. 
Produsele și serviciile AERZEN au ridicat ștacheta în ceea ce 
privește fiabilitatea, stabilitatea valorii și eficiența. Puneți-ne 
la încercare! 
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