
NÁMORNÉ APLIKÁCIE  
VZDUCH A PROCESNÉ PLYNY  
NA PALUBE
Komplexné riešenia dúchadiel a kompresorov od spoločnosti AERZEN
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AHOJ A VITAJTE NA PALUBE 
PRISPÔSOBENÉ KONCEPTY PRE 
LODNÝ PRIEMYSEL.
Skrutkové kompresory, objemové dúchadlá a kompresory so stočenými rotačnými piestami 

sú základom celej škály aplikácií a procesov na lodiach všetkých veľkostí. Ako špecialista na 

stláčanie procesného vzduchu a procesných plynov úplne rozumieme vašim požiadavkám. 

Spoločnosť AERZEN so 150-ročnými skúsenosťami vo vývoji a výrobe dúchadiel a kompresorov sa 

špecializuje na poskytovanie produktových riešení

 

Manévrovacie systémy
• Stabilizačné systémy brániace náklonu lodí
• Udržiavanie oblastí bez ľadu, pre ľadoborce (tzv. 

kačacia chôdza)
• Priečne trysky na palube jácht
• Vzdušné mazanie trupu lode

Čistenie vody
• Čistiarne odpadových vôd na lodiach,  

dostupné vo všetkých veľkostiach

Procesné plyny
• Zmesi uhľovodíkových plynov
• VOC (Volatile Organic Compounds = prchavé organické 

zlúčeniny)
• Odparené plyny
• Inertné a preplachovacie plyny

Ochrana pred hlukom a prerušenie kavitácie
• Vstrekovanie vzduchu pre lodné vrtule 
• Systémy vzduchových clôn pre pobrežné oblasti

Chladiarenské zariadenia 

Preplňovanie kompresorov
• Predkompresia pre výrobu stlačeného vzduchu

Pneumatický priemysel
• Podtlaková a pretlaková pneumatická doprava pre 

nakladanie a vykladanie
• Čiastočne ponorné lode

Seizmológia
• Skúmanie morského dna

Rozmanitosť pre splnenie vašich cieľov.
Naša produktová séria Delta Blower, Delta Screw, Delta 
Hybrid a skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja VMX 
a VMY tvoria v lodiarskom priemysle základ pre individuálne a 
energeticky účinné použitia procesného vzduchu a procesného 

plynu na dopravovanie malých až veľkých objemovým 
prietokov. Agregáty od spoločnosti AERZEN sú certifikované 
spoločnosťou DNV GL a Lloyd’s Register, a môžu sa teda 
používať ako bezpečnostné aplikácie na palubách lodí. Ochotne 
vám na požiadanie poskytneme dodatočnú certifikáciu.

Všeobecná koncepcia a technické usporiadanie zariadení 
pre procesný vzduch a procesný plyn si vyžadujú vysokú 
úroveň inteligencie – predovšetkým musia dokázať zvládnuť 
náročné environmentálne podmienky na celom svete. Na 
tento účel spoločnosť AERZEN zostavila výnimočný tím 
špecialistov z nášho projekčného oddelenia, oddelenia 
riadiacich systémov, kvality a projektového manažmentu, 
ktorí majú medzinárodné skúsenosti z práce na pevnine aj 
na palube. 

Vďaka rozmanitosti produktov AERZEN dokážu naši špecialisti 
zvoliť vhodný stroj pre váš proces alebo ho v prípade potreby 
upraviť, čím sa zaistí, že vždy dostanete optimálne riešenie. 
Či sa jedná o klasický vzduchový kompresor, alebo dôležitý 
komponent pre špeciálne aplikácie – napríklad seizmické 
analýzy morského dna alebo odsávanie VOC plynov na ropných 
tankeroch alebo aplikácie odpareného LNG plynu   – existuje 
množstvo individuálnych námorných aplikácií. Dúchadlá 
a kompresory AERZEN prinášajú riešenia pre širokú škálu 
námorných aplikácií.

„PROCESNÝ VZDUCH ALEBO PROCESNÉ PLYNY NA 
MORI? AERZEN PONÚKA KOMPLETNÉ RIEŠENIA.  
PRE KAŽDÚ OPERÁCIU PRELOMÍME ĽADY!“
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DOMA NA AKEJKOĽVEK LODI. 
RIEŠENIA OD SPOLOČNOSTI AERZEN.
Profesionálne realizované dúchadlové a kompresorové riešenia na palubách lodí sa vyplatia 

viacerými spôsobmi. Pomáhajú splniť rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia a 

klímy. Znižujú spotrebu energie, čo znamená nižšie náklady na energiu a zlepšenie námornej 

bezpečnosti. V podstate, námorné aplikácie dodané spoločnosťou AERZEN môžu zvýšiť a aj zvýšia 

produktivitu a hospodársku efektívnosť vašej spoločnosti.

 Osobné lode a jachty 

Úprava pitnej vody / čistenie odpadových vôd

Chladiarenské zariadenia

Stabilizácia lodí / systém proti náklonu lode

Priečne trysky 

Vstrekovanie vzduchu k skrutke / 
prerušenie kavitácie

 Nákladné lode 

Nakladanie a vykladanie (pretlak a podtlak)

Mazanie vzduchom

Zaťažovanie kompresora

Delta Hybrid – kompresor so stočenými 
rotačnými piestami
Výkon motora: 7,5 až 400 kW
Objemový prietok: 110 až 9 000 m3/h 
Max. diferenčný tlak: -700 až +1 500 mbar

Delta Blower – objemové dúchadlo
Výkon motora: 1,1 až 1 100 kW
Objemový prietok: 39 až 66 000 m3/h
Max. diferenčný tlak: -500 až +1 000 mbar

Delta Screw – bezolejové skrutkové 
kompresory
Výkon motora: 11 až 800 kW
Objemový prietok: 120 až 15 000 m3/h
Max. diferenčný tlak: -850 až 3 500 mbar
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Kompresory a dúchadlá AERZEN pre procesný vzduch a procesné plyny dokazujú svoju účinnosť 

vo vyše 10 000 zariadeniach po celom svete. Ich charakteristické črty? Mimoriadne dlhá životnosť. 

Konzistentné zameranie na účinnosť. A v neposlednom rade: Rozsiahle portfólio AERZEN riešení. 

Úpravy, príslušenstvo a špeciálny vývoj – všetky požiadavky procesu sú splnené.

 Tankery 

Kompresia odparených plynov

Rekuperácia VOC (prchavých organických zlúčenín)

Kompresia palivových plynov a odplynu

Kompresia dusíka a inertných plynov

Dvojstupňové bezolejové skrutkové 
kompresory VMT
Výkon motora: 55 až 1 500 kW
Objemový prietok: 1 000 až 8 100 m3/h
Max. diferenčný tlak: do 10,5 bar

Skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja 
VMX
Výkon motora: 355 kW
Objemový prietok: 3 200 m3/h
Max. diferenčný tlak: 13 bar

Skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja 
VMY
Výkon motora: 22 až 1 500 kW
Objemový prietok: 100 až 9 000 m3/h
Max. diferenčný tlak: do 25 bar

 Špeciálne aplikácie 

Seizmické štúdie

Systémy vzduchových clôn pre pobrežné oblasti

Čiastočne ponorné lode
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S PRODUKTMI AERZEN,  
RIADITE LOĎ.

AERZEN kompresory a dúchadlá môžu zohrávať dôležitú úlohu v moderných pomocných systémoch 

na manévrovanie a stabilizovanie lodí a na udržiavanie ich okolia bez ľadu. Okrem iného, naše 

zariadenia pracujú na jachtách aj na väčších nákladných lodiach, kde vzdušné mazanie trupu v 

námornej doprave sľubuje ďalšie úspory energií. Systémy proti náklonu, prispôsobené konkrétnej 

lodi, na zabezpečenie pokojnej a stabilnej polohy vo vode. Ďalším významným využitím procesného 

vzduchu sú čistiarne odpadových vôd pre veľké osobné lode.

Systém proti náklonu a kačacia chôdza.
Dnes sa produktové riešenia šité na mieru od spoločnosti 
AERZEN používajú v systémoch proti náklonu a na stabilizáciu 
lodí vo vode. Prostredníctvom presne dimenzovaného dúchadla 
sa voda vo vyrovnávacej nádrži lode tlačí cez potrubie z jednej 
strany lode na druhú. V závislosti od polohy lode jednotka tlačí 
vodu na jednu alebo druhú stranu lode cez vzduchové ventily. 
Tieto dokážu zmeniť smer prúdenia vzduchu v priebehu jedinej 
sekundy.

Navigácia s úsporami energie.
Koncepcie moderných lodí zohľadňujú aspekty energií už od 
úplného začiatku. Obzvlášť zaujímavú otázku pre nákladné lode 
predstavuje vzdušné mazanie. Bezolejovo stlačený vzduch, 
vytvorený napr. pomocou produktov AERZEN Delta Blower 
alebo Delta Hybrid, prúdi von z množstva trysiek pod trupom 
lode a vytvára vzdušnú clonu medzi plášťom lode a okolitou 
morskou vodou, čím sa znižuje trenie a spotreba paliva. Vrtule 
alebo smerové kormidlá sú tiež ovládané bezolejovo stlačeným 
vzduchom. Začali sa používať na jachtách, dnes sa používajú aj 
na veľkých lodiach.

Plynulá plavba je zaručená.
Systémy proti náklonu lodí s dúchadlami sú značne 
hospodárnejšie a energeticky účinnejšie než systémy s 
čerpadlami. Plávajúce hotely, nákladné lode, tankery alebo 
lode na kladenie káblov ležia v pohyblivej vode pokojne, 
pričom zostávajú stabilné aj počas nakladania a vykladania. 
Opačné použitie jednotky proti náklonu lode má za následok 
„tzv. kačaciu chôdzu“ – mierne kolísanie zo strany na stranu 
– čo slúži na oddelenie ľadu od ľadoborcov. Tak je tomu aj pri 
najväčšom a najmodernejšom nemeckom výskumnom plavidle 
„Polarstern“.

Úprava vody na mori.
Dni, keď sa odpadová voda z lodí jednoducho vypúšťala do 
mora, sú preč. Veľké osobné lode a výletné lode však nemajú 
nosnosť na ukladanie veľkého množstva odpadovej vody, ktorú 
vyprodukujú tisícky cestujúcich, až do najbližšieho prístavu. 
Riešením je čistiareň odpadových vôd so zariadeniami 
AERZEN. Využívame desaťročia výskumu v riešeniach čistiarní 
odpadových vôd všetkých veľkostí na celom svete.  
Platí to aj pre mobilné zariadenia na lodiach. Srdcom zariadení 
sú naše agregáty Delta Blower a Delta Hybrid, ktoré dodávajú 
vzduch do prevzdušňovacej nádrže aeróbneho systému úpravy 
odpadovej vody. Odpadová voda následne vteká do usadzovacej 
nádrže, kde sa odlučujú tuhé častice. Nakoniec sa prečistená 
voda pred vypustením do vody sterilizuje.

Vstup

Výstup
cez palubu

Prevdzušňovacia nádrž Usadzovacia nádrž Riadiaci 
systém

Dezinfekčný prostriedok
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Dávkovacie 
čerpadlo

Dopravné 
čerpadlo

Vzduch Dúchadlová stanica

Dávkovacie 
čerpadlo

Voda sa pohybuje vzduchom z dúchadla

Vzduchové ventily zmenia smer prúdenia 
vody v priebehu jedinej sekundy

Otvorenie bezpečnostného ventilu 
počas prevádzky

Dúchadlová stanica je v činnosti 
nepretržite
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Skrutkový kompresor

Čerpadlo ropy

Absorpčná kolóna

Ropa s absorbovanými VOCV

„NEZÁLEŽÍ NA AKÚ APLIKÁCIU POTREBUJETE PROCESNÝ  
VZDUCH ALEBO PLYNY NA PALUBE, NEZÁLEŽÍ NA TYPE 
LODI, NEZÁLEŽÍ NA VODNOM ÚTVARE – AERZEN NÁJDE 
RIEŠENIE.“

V SPOLOČNOSTI AERZEN SÚ VAŠE 
PROCESNÉ PLYNY V DOBRÝCH 
RUKÁCH.

znižovať skleníkový efekt.
Jednotky VOC s technológiou AERZEN nachádzajú časté 
použitie aj na mnohých cisternových lodiach.
Počas prepravy skvapalneného zemného plynu (LNG) 
na cisternových lodiach vedie zohrievanie studeného 
skvapalneného plynu k jeho vyparovaniu, tzv. odpareného 
plynu. Kým predtým bol tento plyn vypúšťaný do atmosféry, 
teraz sa z dôvodu ochrany životného prostredia znovu stláča 
pomocou agregátov vyrobených spoločnosťou AERZEN a 
potom sa vedie späť do procesu.

Odborníci na špeciálne aplikácie.
V podstate neexistujú žiadne obmedzenia pre nasadenie 
objemových dúchadiel, kompresorov so stočenými rotačnými 
piestami a skrutkových kompresorov AERZEN. Dlho 
zabudnuté vstrekovanie vzduchu do lodnej vrtule zažíva 
renesanciu predovšetkým v odvetví výroby luxusných jácht. 
Týmto sa v maximálnej možnej miere eliminuje hlučnosť 
vrtule a zabraňuje kavitácii. Výsledok: plynulý pohon a 
dlhšia životnosť. Podobné využitie nájdeme v systémoch 
vzduchovej clony pri zarážaní pilót do základov veterných 
elektrární, kde prstenec vzduchových bublín vytvorený 
okolo miesta inštalácie chráni morský život pred škodlivými 
vplyvmi hluku. V ďalšej súvislosti má AERZEN skúsenosti 
aj s inštalovaním objemových dúchadiel na výskumných a 
prieskumných lodiach pre seizmický výskum na dne mora.

Odborníci zo spoločnosti AERZEN vedia, ako narábať s vašimi procesnými plynmi bez ohľadu na 

to, či sú alebo nie sú horľavé. Naše skrutkové kompresory sa používajú pre vyťaženie odparených 

plynov v LNG aplikáciách, ako aj na regeneráciu prchavých organických zlúčenín (VOC). Typickou 

aplikáciou pre objemové dúchadlá Delta Blower je kompresia dusíka používaného ako inertného 

alebo preplachovacieho plynu, alebo na blanketing. Kompresory AERZEN možno na palube nájsť aj 

v mnohých chladiacich zariadeniach.

inertný plyn

ropa

VOC/inertné

Dobré pre životné prostredie. Dobré pre náklady. 
Pri plnení a vyprázdňovaní ropných tankerov sa do atmosféry 
uvoľňujú prchavé organické uhľovodíky (VOC). Nielenže 
predstavujú nevyužitý potenciál energie, ale tiež zhoršujú 
skleníkový efekt. A navyše môžu vytvárať ozón na povrchu 
zeme a iné produkty fotochemickej reakcie. Prostredníctvom 
rekuperačnej jednotky VOC na palube sa tieto látky môžu znovu 
skvapalniť a vrátiť späť do ropy, ktorá je na lodi nákladom. 
Skrutkové kompresorové agregáty od spoločnosti AERZEN, 
ktoré boli špeciálne vyvinuté pre tento proces, pomáhajú 
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Pokryté sú všetky oblasti použitia.
Spoločnosť AERZEN je jedným z troch popredných svetových 
špecialistov na aplikácie v oblasti hospodárneho a energeticky 
účinného dopravovania a stláčania plynov. AERZEN objemové 
dúchadlá, skrutkové kompresory a kompresory so stočenými 
rotačnými piestami sa už dávno používajú v rozmanitých 
aplikáciách v námornom priemysle. Naše vedúce postavenie 
spočíva v troch kľúčových faktoroch: 

 v rozsiahlom uplatnení a priemyselnom know-how odborníkov 
AERZEN; v našom obrovskom a rozmanitom portfóliu 
prispôsobiteľnom takmer každej aplikácii; a napokon v našich 
150-ročných skúsenostiach v konštruovaní kompresorov 
a dúchadiel. AERZEN dodáva viac než len vysokokvalitné 
agregáty. Naši odborníci sú vám k dispozícii pre akékoľvek 
ďalšie informácie.
 

• Certifikácia klasifikačných 
spoločností plavidiel pre bezpečné 
strojné zariadenia

• Flexibilné montážne pätky  
odolné proti roztrhnutiu

• Zváraný rám pre masívnu montáž
• Elektrické ventilátory
• Kotviace skrutky pre upevnenie

•  Bezolejové Delta agregáty  
certifikované podľa ISO 8573-1, 
trieda 0

 - žiadny olejový filter v prietoku  
 stlačeného vzduchu

 - žiadny filter s aktívnym uhlím
 - žiadna strata tlaku
 - žiadne zvyšky oleja
 - nižšie prevádzkové náklady

•  Tlmič hluku bez absorpčného materiálu
•  Dizajn ochrany pred výbuchom na 

požiadanie alebo v súlade so smernicou 
ATEX

• Priestorovo úsporný dizajn
• Špeciálne nátery
• Tlmená motorová kolíska so zámkom
• Optimálny servis 

Najdôležitejšie vlastnosti produktov pre námorné aplikácie.

AERZEN PREMIESTŇUJE VOĽNE 
LOŽENÝ NÁKLAD STLAČENÝM 
VZDUCHOM A PODTLAKOM.

Pneumatická doprava sypkých materiálov.
Rozhodovanie sa medzi použitím podtlakovej alebo 
pretlakovej dopravy závisí od dopravovaného materiálu a 
plánu rozmiestnenia. Vďaka mnohoročným skúsenostiam s 
oboma postupmi, AERZEN dlhodobo dodáva pneumatické 
systémy pre lode, prístavné zariadenia a závody. Najväčšie 
stroje sú nainštalované v systémoch zdvíhania, ktoré vykladajú 
prepravné lode s hodinovou kapacitou až 1 000 ton. Aj mobilné 
vykladacie vozidlá (napr. cisternové vozidlá), ktoré jazdia na 
individuálne miesta v prístave, môžu mať prínos z produktov 
AERZEN. AERZEN bezolejové objemové dúchadlá, kompresory 
so stočenými rotačnými piestami a skrutkové kompresory sú 
riešením pre každú jednu z týchto úloh pneumatickej prepravy, 
pričom zabezpečujú optimálnu účinnosť a spoľahlivosť.

Hospodárne vytváranie stlačeného vzduchu.
Čiastočne ponorné lode sa používajú na zdvíhanie lodí z vody, z 
dôvodu prác na trupe, alebo na záchranu plavidiel neschopných 
plavby po mori. Dvíhanie trupu sa vykonáva prívodom 
stlačeného vzduchu do vyrovnávacích nádrží. Voda sa vytlačí z 
nádrže a vytvoreným vztlakom sa trup zodvihne.

Ak sa vyžaduje stlačený vzduch alebo vzduch s vyšším 
pretlakom, je možné vynechať jeden kompresorový stupeň 
v podobe piestového kompresora, a použiť preplňovanie 
kompresorov pomocou dúchadiel AERZEN Delta Blower 
alebo AERZEN Delta Screw. Vedie to k výrazným úsporám 
investičných nákladov na celé zariadenie. 

Pneumatická doprava zohráva významnú rolu pri nakladaní a vykladaní sypkých materiálov. Na 

tento účel vytvárajú AERZEN dúchadlá a kompresory pretlak alebo podtlak. Vďaka stlačenému 

vzduchu možno ľahko zdvihnúť aj väčšie individuálne náklady, napr. pomocou čiastočne 

ponorných lodí pre ťažký náklad. Ak sú potrebné vyššie tlaky, napr. pre stlačený vzduch, dúchadlá 

a kompresory AERZEN poskytujú presne navýšený tlak na saní.
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Prínos spôsobilosti OEM od spoločnosti AERZEN – kedykoľvek a kdekoľvek

SNAHA O DOKONALOSŤ VIAC AKO 
150 ROKOV: SVET SERVISNÝCH  
SLUŽIEB OD SPOLOČNOSTI AERZEN.

Na odporúčanie vášho výrobcu pôvodného zariadenia 
(OEM).
Kvalitné produkty vyrábame už viac ako 150  rokov. Za toto 
obdobie vytvorila naša spoločnosť servisný záväzok, ktorý 
odzrkadľuje túto kvalitu. Poskytujeme riešenia šité na 
mieru pre každú etapu životného cyklu vášho stroja. Vďaka 
OEM súčiastkam a logistike sa môžete spoľahnúť na to, že 
v spoločnosti AERZEN budú vysokovýkonné servisné služby 
stále stredobodom nášho záujmu. Okrem toho ponúkame 
decentralizované servisné miesta, čím zaručujeme rýchlu 
dodávku náhradných dielov a príslušného servisu kdekoľvek 
na svete.

Najlepší druh servisu je ten, ktorý nepotrebujete. Žiadna technológia však nie je úplne bez 

opotrebenia. Naše stroje sú navrhnuté tak, aby robili svoju prácu tak dlho a tak efektívne, ako je 

to len možné – po celé desaťročia, ak to bude potrebné. Popredajné služby spoločnosti AERZEN 

pomôžu rozšíriť ich dostupnosť a životnosť – skutočné plus pre vaše investície!

Servis AERZEN priamo na mieste inštalácie.
Naše servisné tímy pracujú všade tam, kde sa nachádzajú naše 
stroje: po celom svete, na súši alebo na mori, často v extrémnych 
podmienkach. Ako to robíme? Voľbou najrýchlejších ciest. 
Spoločnosť AERZEN vybudovala decentralizovanú sieť 
servisných miest a skladov so súčiastkami po celom svete s 
cieľom poskytovať našim zákazníkom rýchly servis. V prípade 
potreby je vám kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii viac ako 
200 odborne vyškolených servisných technikov.

Celosvetový kontakt
Na každom kontinente je aktívny tím 2 500 zamestnancov 
spoločnosti AERZEN. So šiestimi predajnými miestami v 
samotnom Nemecku sme vždy blízko. A s 50 pobočkami, 
rozmiestnenými v 100 rôznych krajinách, nikdy nie sme v prípade 
potreby ďaleko. Zavolajte nám na číslo: 
+49 5154 81-0

Servis Infolinka v Nemecku
Naše nemecké servisné centrum je k dispozícii pre zákazníkov, 
aplikácie a námorný priemysel v Nemecku. Tešíme sa na váš 
telefonát na čísle:
0700 49318551

Zákaznícka zóna
Chcete sa dozvedieť viac o našej spoločnosti a poprednej 
kompresorovej technológii AERZEN? Je to jednoduché: stačí 
navštíviť našu zákaznícku zónu alebo našu webovú stránku. 
Všetko, čo potrebujete vedieť, na jednom mieste: 
www.aerzen.com
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Phone: +421 34 772 55 31 – Fax: +421 34 772 55 29
slovakia@aerzen.com – www.aerzen.sk

AERZEN. Kompresia – kľúč nášho úspechu.
Spoločnosť AERZEN bola založená v roku 1864 ako 
Aerzener Maschinenfabrik. V roku 1868 sme vyrobili prvé 
objemové dúchadlo v Európe. V roku 1911 nasledovali prvé 
turbodúchadlá, v roku 1943 prvé skrutkové kompresory a v 
roku 2010 prvý agregát kompresora so stočenými rotačnými 
piestami na svete. Inovácie „vyrobené spoločnosťou AERZEN“ 
naďalej ženú vpred vývoj kompresorovej technológie. V 
súčasnosti patrí spoločnosť AERZEN medzi svetovo najdlhšie 
pôsobiacich a najvýznamnejších výrobcov objemových 
dúchadiel, kompresorov so stočenými rotačnými piestami, 

skrutkových kompresorov a turbodúchadiel. AERZEN sa radí 
k nesporným lídrom na trhu v mnohých oblastiach aplikácií.
V našich 50 pobočkách na celom svete vyše 2 500 skúsených 
zamestnancov usilovne pracuje na formovaní budúcnosti 
kompresnej technológie. Ich technické znalosti, naša 
medzinárodná sieť odborníkov a neustála spätná väzba od 
našich zákazníkov tvoria základ nášho úspechu. Výrobky a 
služby spoločnosti AERZEN predstavujú štandard, čo sa týka 
spoľahlivosti, stability hodnôt a účinnosti. Do toho – vyzvite 
nás! 


