Tratamento de água
com ejetores Koerting
Soluções de alta eficiência energética consumo baixo, manutenção mínima e vida útil longa

Aeração de efluentes
com alta eficiência
Campos de aplicação
Ejetores são usados em muitas áreas no
tratamento de água. Seu design é
determinado pelos tipos dos fluídos motriz
e de sucção, assim como as pressões
predominantes nas três conexões do ejetor.
Ejetores são autoescorvantes e isentos de
partes móveis. Sua forma de operação é
baseada somente nas leis da dinâmica dos
fluídos.

Ejetores a jato operados com água ou outro
líquido com a função de:
• Misturar líquidos e gases, como:

- ejetores
- misturadores de gás a jato de líquido
• Comprimir gases, como:
- compressores de ar a jato de água
- compressores de gás a jato de líquido
• Misturar líquidos, como:
- misturadores a jato de líquido
• Transporte de líquidos, como:
- ejetor de líquido a jato de líquido

Projeto do ejetor a jato Koerting
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O fluido motriz passa pelo ejetor conforme
mostrado na seção transversal. Ao longo
deste canal, a seção transversal se altera de
tal forma que a pressão no bico motriz
diminui e a velocidade aumenta. A região com
menor pressão estática é encontrada logo
após o bico motriz. Assim, o fluído de sucção

é inserido e misturado com o fluido motriz que
ainda transfere a energia cinética ao fluido
de sucção. No difusor a velocidade do fluxo
diminui novamente, ocasionando em um
aumento de pressão até alcançar a pressão
de descarga do ejetor.

Ideal para plantas com efluentes
altamente poluídos
Ejetor para processo de aeração
Em sua construção o ejetor para processo de
aeração corresponde à de um ejetor a jato. Pelo
fato de os efluentes organicamente poluídos
requererem uma grande quantidade de oxigênio,
bem como pelo constante aumento na altura
das modernas plantas biológicas de tratamento
de efluentes, é energeticamente mais eficiente
comprimir mecanicamente o ar até a pressão
especificada e disponibiliza-la na conexão de
sucção do ejetor. Considerando estes fatos e
a pressão interna gerada no ejetor, reduz-se a
pressão motriz necessária. Assim sendo,
conseguimos razões de mistura (fluxo de sucção:
fluxo motriz) mais favoráveis. Os bicos dos
ejetores Koerting estão equipados com uma
espiral que evita o entupimento. O jato motriz
dispersa o ar já em baixa pressão com uma
imensa quantidade de minúsculas bolhas que
são misturadas vigorosamente ao fluxo motriz
na zona de mistura. Esta mistura ar/água é injetada
no tanque de aeração com elevada turbulência.
Deste modo o ejetor garante o suprimento de
oxigênio ideal e total homogeneização no
conteúdo do tanque. Mesmo com alta concentração
de biomassa nos efluentes, ainda é possível
atingir velocidades de fluxo capazes de evitar
depósitos no fundo do tanque.

Manifold de ejetores com saída
múltipla submersos em tanque

Instalação externa atravessando
a parede do tanque

Vantagens dos ejetores Koerting
• Não necessitam de manutenção

isentos de partes móveis
• Alta eficiência de oxigênio

Pequenas bolhas criam uma grande superfície de contato entre água e ar e a alta
		turbulência renova as superfícies de contato.
• Sem sedimentação
O fluxo intenso do jato direcionado ao fundo do tanque impede depósito de biomassa.
• Controle simples no fornecimento de oxigênio
• Construção isenta de entupimentos
O diâmetro do bico é o ponto mais estreito da área transversal de escoamento.
• Livre de problemas de vedação
Quando a planta está inativa, água pode entrar na tubulação de ar sem efeitos negativos e, 		
		quando a operação reinicia-se, o efeito de sucção do ejetor expele qualquer líquido na tubulação.
• Design de acordo com os requerimentos do projeto
Tamanhos e medidas variados podem ser projetados e adaptados à necessidade do cliente.

Ejetores com saídas múltiplas
em tanques de aeração
Ao equipar um tanque de aeração com ejetores Koerting, não haverá mais a
necessidade de manutenção dentro do tanque, pois os ejetores não possuem
partes móveis. O esforço mecânico nos ejetores corresponde ao de uma
tubulação com um fluxo interno em alta velocidade. Sopradores/compressores
e bombas podem ser instalados fora do tanque para facilitar manutenção.

Eficiência do oxigênio
Como a transferência de oxigênio depende
não somente do tamanho da bolha (superfície
de contato entre o gás e a água), mas da
renovação das superfícies de contato das bolhas
de gás. Os ejetores – com a permanente
circulação dos efluentes – podem alcançar uma
eficiência muito maior de oxigênio do que os
outros aeradores. Com suas direções de fluxo
voltadas ao fundo do tanque, os ejetores

Koerting utilizam completamente a profundidade
respectiva de cada tanque como profundidade
de entrada. Longos testes de suprimento de
oxigênio em água pura (ATV M-209) de acordo
com o método de adsorção, formam a base
de dados para o design dos ejetores Koerting.
Todas as medições foram executadas em
plantas em escala real e confirmadas em
numerosos testes de inspeção.

O controle da inserção de oxigênio é obtido
unicamente alterando-se o volume de inserção
de ar. Um suprimento reduzido de ar reduz a
pressão de entrada no ejetor, reduzindo
consequentemente a potência de descarga
do soprador/compressor. Ao mesmo tempo a
eficiência do oxigênio é aumentada. O resultado
é um alto e quase constante escoamento de
oxigênio sobre toda a faixa de controle do sistema
de transferência do oxigênio com seu valor
áximo em operação em carga parcial próximo ao
ponto de projeto. Os ejetores são projetados
dependendo das propriedades reológicas
do lodo ativado (temperatura e conteúdo de
sólidos secos) para que se obtenha uma relação
adequada de ar/água. Desta forma, um aumento
de desempenho do sistema de transferência de
oxigênio é obtido simplesmente aumentando
o fornecimento de ar e consequentemente a
eficiência de transferência de oxigênio é garantida
a todo o momento.

Transferência de oxigênio em kgO2/kWh
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Quantidade de ar (intervalo de controle) em %
Para o cálculo da eficiência de transferência real de oxigênio, os seguintes
valores foram considerados para bombas e compressores (compressor:
η = 0,6; bomba centrífuga: η = 0,75).

Execução
Os ejetores individuais relativamente curtos
e removíveis são conectados a um manifold
(ilha) e são dotados de fluxo motriz, inserido
pela parte inferior, e ar comprimido, pela parte
superior.
O fluxo do jato é inclinado na direção do fundo
e o ângulo de saída é adaptado individualmente
às condições de instalação. Como material,

utilizamos o polipropileno que tem excelente
resistência a ataques químicos. Para condições
severas de aplicação, os bicos motrizes bem
como as zonas de mistura podem ser feitos de
aço cromo-níquel. Quando há altas concentrações
de carbonato de cálcio no tanque de aeração,
a escolha dos materiais tem sempre que ser
adaptada às condições de operação.

Ilhas de sete ejetores em tanque de aeração de 2 000 m³
de uma lavanderia industrial

Instalação dentro de
tanques de aeração
Uma vez que a geometria do tanque, a
profundidade da água e os requisitos de
oxigênio estiverem determinados, então,
o número, forma de execução e o arranjo das
ilhas de ejetores podem ser adaptados ao
projeto em questão. A montagem é simples e
pode ser feita com dois flanges na tubulação:
para o fluxo motriz e para o ar comprimido.
A instalação das unidades compactas no
fundo do tanque garante aeração ampla e
mistura homogênea do efluente.

Instalação externa atravessando
a parede do tanque
O ejetor mostrado aqui é feito de aço
inoxidável e é montado “através da parede”. As
suas conexões para o fluxo motriz e para o ar
comprimido são localizadas do lado de fora do
tanque de aeração.
Estas unidades comparativamente grandes são
equipadas de uma segunda zona de mistura
à jusante na qual o líquido adicional é sugado
para dentro, intensificando a ação de mistura
no tanque.
Se necessário, o ejetor pode ser equipado
com um dispositivo de bloqueio após o bico
motriz, de forma que este possa ser verificado
a qualquer momento sem a necessidade de
esvaziamento do tanque.
Esta opção de equipamento permite uma
aplicação permanente do sistema de transferência
de oxigênio, mesmo com concentrações
extremas de carbonato de cálcio no efluente.
Muito embora os ejetores relativamente
grandes sejam inferiores no que se refere a
eficiência de oxigênio, comparando-se às
nossas ilhas de ejetores com bolhas de ar mais
finas, a sua disponibilidade de 100 % é
frequentemente um critério decisivo para os
nossos clientes. Com esta solução temos
obtido sucesso em muitas plantas na indústria
de papel – às vezes substituindo tecnologias
inadequadas de aeração.

Tanque de aeração de 1 200 m³ para efluente em
indústria de papel

Eficiência de oxigênio
Nas profundidades usuais de 5 a 8 m é
possível atingir uma eficiência de oxigênio
OC20 em água limpa de 11g O2/Nm3 • m.
Em operação de carga parcial – com
quantidade de ar reduzida – a eficiência
do oxigênio pode ser aumentada acima
deste valor, até 14 g O2/Nm3 • m.
Dependendo da profundidade de entrada e
do requerimento de oxigênio, aproximadamente, 400 a 500 Nm³/h de ar comprimido
podem ser inseridos no tanque por um
único ejetor.

Ejetores em plantas SBR
Ejetores são especialmente adaptados à
aeração e mistura nas plantas chamadas
„SBR“ (Sequenced Batch Reactor). Nestas
plantas de aeração (com operação em
batelada) nas quais os processos biológicos
de nitrificação e desnitrificação ocorrem
consecutivamente no mesmo tanque, exigem
uma mistura completa de seu conteúdo,
com ou sem suprimento de ar. Por meio da
instalação e distribuição especial dos ejetores,
patenteados para este processo no reator
SBR, eles podem ser utilizados para a aeração
simultânea de efluentes e mistura durante a
aeração, assim como para uma recirculação
– sem suprimento de ar, durante a fase de
mistura.
A recirculação dos efluentes através dos
ejetores ocorre automaticamente no final da
fase de aeração. Ambas as fases podem
ser alternadas tão frequentemente quanto
se desejar, de forma que seja sustentada
a independência do processo de tratamento
dos efluentes com relação às condições
de alimentação realizadas no processo SBR.
Os ejetores, responsáveis pela mistura
completa do conteúdo do tanque durante
a fase de mistura, são operados com as
mesmas bombas de circulação utilizadas
durante a fase de aeração. Quando os
ejetores transportam líquidos, a força de
entrada das bombas de circulação é
utilizada eficazmente – mesmo durante a
fase de mistura.

Design de acordo com
os requisitos
As numerosas possibilidades de layout e de
disposição dos ejetores e seus diferentes
métodos de operação com entrada de ar
atmosférico ou ar comprimido fornecem
condições ideais para aplicação em plantas de
tratamento de água grandes e pequenas.

Ejetores e misturadores a jato para aeração e
mistura completa em reator SBR.

Ejetores compressores de ar a jato
de água para inserção de ar atmosférico
Através da adaptação individual dos canais de fluxo
(bico motriz, zona de mistura e difusor), cada ejetor
compressor de ar a jato de água com tomada de ar
atmosférico é feito sob medida para suas condições
de aplicação (altura do nível, introdução de oxigênio).
Portanto, a introdução máxima de oxigênio, com
menor consumo energético, é sempre assegurada.
A instalação pode ocorrer dentro do tanque de
aeração bem como através da parede do tanque. O
lado motriz do ejetor compressor de ar movido a jato
de água é conectado a uma bomba de circulação
adaptada à operação por meio de uma tubulação
curta. A tomada de sucção é levada acima da altura
do líquido por meio de um tubo ou mangueira flexível.

3 ejetores compressores de ar a jato de água do armazenador
de filtrado de 4 000 m³ da fábrica de papel “Blue Paper SAS”,
em Estrasburgo. Cada ejetor compressor de ar a jato de água
é operado por uma bomba de circulação.

Aerador compacto
O chamado “aerador compacto” é uma combinação de
um ejetor compressor de ar a jato de água e de uma
bomba submersível para efluentes, acionada por motor
elétrico, montados sobre uma base de sustentação.
O esforço exigido para a instalação desta unidade
compacta é extremamente baixo.
Os aeradores compactos são
utilizados predominantemente para:
• Modernização de equipamento
a bom custo/benefício em 		
tanques de aeração
• Instalação em tanques de 		
mistura e equalização
• Durante a conversão ou para 		
auxílio em picos de alimentação
em tanques de aeração

Aerador compacto / 11 kW

Ejetores para inserção de
oxigênio gasoso
Os ejetores para inserção de oxigênio
gasoso são semelhantes em sua forma
de construção e modo de operação aos
ejetores que funcionam com ar
comprimido.
São instalados principalmente dentro do
tanque de aeração e são operados por
bombas centrífugas instaladas fora ou
submersas ao tanque. A diferença com
relação aos ejetores a ar comprimido é
que o oxigênio gasoso é injetado na
tubulação de efluente, antes da entrada
no ejetor, por um sistema de bicos na
tubulação conectora. Dessa forma, a
mistura ocorre na região de pressão
mais alta, até mesmo antes da entrada
no ejetor.
A mistura é intensificada durante a
passagem pelo ejetor – por onde uma
parte considerável do gás é dissolvida
já no efluente. No ejetor, a energia de
pressão estática é convertida em
energia cinética de forma que a mistura
de duas fases entra no tanque de
aeração em alta turbulência.

Ilhas de 6 ejetores para inserção de oxigênio puro
no efluente da refinaria em Godorf da “Shell Deutschland
Oil GmbH”. Conjuntos de três ilhas com ejetores são
combinados por meio de tubulação e são alimentados
coletivamente por uma bomba submersível movida a
motor elétrico. A bomba é conectada à tubulação por
meio de um engate, podendo ser elevada por meio de
guias a qualquer momento.

Layout
Além das ilhas com múltiplos ejetores, os
ejetores mono-direcionais também têm
suas aplicações. A instalação pode ocorrer
no fundo do tanque de aeração bem como
através da parede do tanque. Todos os
ejetores são fabricados em aço cromo-níquel
onde a qualidade do material depende da
respectiva composição do efluente. Além
disso, sua forma de construção compacta
permite uma instalação posterior em base
de sustentação, como um sistema móvel
de transferência de oxigênio.

Sistema móvel de transferência de oxigênio que consiste de
dois ejetores e uma bomba submersível montada em base
de sustentação para aplicação em planta de tratamento de
efluentes de um fabricante alemão de alimentos “gourmet”. A
Instalação foi feita pela Westfalen AG durante a montagem
da planta.

Campos de aplicação
Além da introdução de oxigênio, os ejetores
também podem ser projetados para mistura
completa de um tanque de aeração – sem
fornecimento de gás - de forma que a
utilização dos ejetores facilite a nitrificação/
desnitrificação intermitente sem agitadores
adicionais. A ação dos ejetores no fluxo sobre
o fundo do tanque impede depósitos.
O sistema de transferência de oxigênio é
otimizado por meio da utilização de ejetores
que não necessitam de manutenção. Nas
respectivas condições de operação, o consumo
de energia e o número necessário de
bombas são reduzidos.

Os ejetores são aplicados
• como reforço em picos de 		
alimentação
• para cobertura normal de vazão
• para a introdução de oxigênio
gasoso que ocorre como 		
subproduto em plantas de ozônio

Ejetores compressores a jato de
gás para inserção de ozônio
A introdução de ozônio em líquidos é um campo
ideal de aplicação para ejetores compressores
a jato. Uma mistura de ozônio/ar ou ozônio/
oxigênio de aproximadamente 10 % é retirada
do gerador de ozônio, vigorosamente misturada
com o fluxo que requer tratamento e é, então,
transferida sob alta pressão para um sistema
a jusante. As características que distinguem a
nossa tecnologia das demais são a excelente
transferência de massa, o transporte sob pressão
desta mistura para o sistema à jusante, além
de ser absolutamente à prova de vazamentos da
mistura de gás tóxico no ejetor compressor.

Pressão de descarga da mistura em bar (abs)

Curvas de performance de ejetores compressores a jato de gás

design point

Ejetor compressor para a introdução de
ozônio em planta municipal de tratamento de
água na Dinamarca.

Vazão de sucção em Nm³/h

Ejetor compressor para tratamento de
água potável com ozônio em uma instalação
de abastecimento de água na Inglaterra.

Ejetores compressores de ar para
flotação por ar dissolvido
Flotação por ar dissolvido é um método de
separação de sólidos em suspensão. Micro
bolhas de ar aderem às partículas sólidas e
as levam à superfície, onde podem ser removidas.
As bolhas de ar escapam da água enriquecida
com gás após passar pela válvula redutora de
pressão.

parcial da água clarificada é utilizado como o
fluido motriz para o ejetor compressor de ar. O
ar comprimido é fornecido pelo lado da sucção.
A mistura composta pelos fluidos de sucção e
motriz é alimentada - abaixo do nível do líquido no tanque de saturação. Uma dispersão fina de
ar no fluido motriz atinge um grau de saturação
ótimo de ar na água pressurizada em todo o
intervalo de trabalho.

Para saturar a água pressurizada, um fluxo

Grau de saturação do ar em %

Grau de saturação de ar em tanque de água pressurizada
gerado por ejetor compressor de ar Koerting.

Vazão de água pressurizada em m³/h
measured acc. to H. Bennoit and C. Schuster,
Steinbeis – Transfer Centre Meschede

▼

água clarificada
efluente

ar comprimido

válvula redutora
lodo flutuante

tanque de
saturação

água pressurizada

Flotação por ar dissolvido para clarificação secundaria em uma planta de
tratamento de água biológica.

Misturadores a jato de líquido
Os misturadores a jato da Koerting são os principais componentes de sistemas de mistura especiais, podendo ser utilizados em operações contínuas e descontínuas. Estes misturadores a jato
podem ser utilizados para substituir os do tipo mecânico, superando-os em qualidade de mistura
na maioria das vezes.

Função
O líquido é recirculado do tanque e enviado aos
misturadores a jato por meio de uma bomba
motriz. Dentro do bico motriz a energia de pressão
é convertida em energia cinética. Pressão negativa
é gerada na saída do bico motriz e o líquido
circundante é succionado para o interior do
equipamento. O liquido succionado é misturado
intensamente com o líquido motriz na seção
de mistura e acelerado por troca de impulso.
O efeito de arraste do jato misturado aumenta
ainda mais o efeito da mistura.

As principais vantagens são:
• Baixo investimento
• Resistente ao desgaste
Isento de partes móveis
• Livre de problemas de vedação,
sem eixos de misturadores atravessando
paredes do tanque
• Sem zonas mortas,
o arranjo individual dos misturadores a jato
permite sua instalação em qualquer tanque,
independentemente da geometria, e sem
comprometer o resultado da mistura.

Condições de escoamento de um misturador
a jato projetado por ferramenta de fluidodinâmica computacional (CFD)

Posição de montagem e simulação CFD
A instalação dos misturadores a jato deve
ser realizada de acordo com as nossas
instruções. Um desenho de instalação será
incluído no escopo do fornecimento. Sugestões
de instalação estão disponíveis para quase
todas as formas geométricas de tanques,
garantindo mistura completa. Para otimizar
os efeitos de mistura e minimizar o consumo
energético, há a possibilidade adicional de
uma análise prévia do layout de instalação
e dos dados de desempenho por meio de
simulação fluidodinâmica computacional (CFD).
Em primeiro lugar, os contornos geométricos
do tanque, bem como os misturadores a
jato dispostos são inseridos no programa.
Subsequentemente, uma grade de cálculo é
gerada e o perfil de fluxo espacial determinado
por meio do CFD é representado em planos
seccionais diferentes.
A velocidade média do escoamento e as
proporções volumétricas de diferentes
velocidades de fluxo são determinadas por
cálculos. A simulação CFD permite uma
avaliação muito eficaz da eficiência de mistura
do sistema, conduzindo à considerável
economia energética.

Otimização das condições de escoamento em tanque
cilíndrico através de simulação computadorizada
tridimensional. Distribuição espacial da velocidade de fluxo
de acordo com a cor.

Posição de instalação dos misturadores a
jato de líquido.

Misturadores a jato de líquido
para tanque pulmão de 3 000 m³
em indústria de papel
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