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INTRODUÇÃO: 
 
O vácuo máximo alcançado pela bomba de vácuo de anel líquido depende, entre outras causas, 
da tensão de vapor do líquido auxiliar à temperatura de bombeamento. 
 
Não se pode alcançar máximo vácuo correspondente a esta tensão de vapor sem que o mesmo 
líquido não entre em ebulição. 
 
Se utilizarmos, por exemplo, água como líquido auxiliar à temperatura de 15ºC, a pressão 
alcançada teoricamente será de 0,177 kg/cm2 (abs) ou 12,8 torr. 
 
Porém, o vácuo não será alcançado por diferentes razões: 
 
Em particular, devido que, na vizinhança de 25 Torr, as células do rotor serão completamente 
preenchidas de vapor d’água; não se produzirá mais nenhuma vazão de gás. 
 
Se quisermos alcançar o vácuo mais elevado do que aquele conseguido pela tensão de vapor do 
líquido auxiliar, é necessário montar entre a bomba e a aspiração um sistema de compressão 
operando em outro princípio. 
 
Podemos usar, por exemplo, as combinações seguintes: 
- Compressor Roots + bomba de vácuo de anel líquido 
- Ejetor de vapor + bomba de vácuo de anel líquido. 
 
Uma outra combinação é possível, apresentando importantes vantagens em relação aos 
apresentados. 
 
Para bomba de alto vácuo, a OMEL desenvolveu o ejetor a gás, que apresenta entre outras 
vantagens de funcionamento, a não utilização de energia externa, pela utilização da diferença de 
pressão existente entre a atmosfera e a tubulação de aspiração da bomba. 
 
O funcionamento do aparelho e as características são descritos a seguir. 
 
 
 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO. 
 
Em funcionamento, reina na aspiração da bomba de vácuo desde a saída do ejetor, um vácuo 
determinado. 
 
Em razão da queda de pressão existente entre este ponto e a atmosfera, uma certa quantidade 
de ar externo é aspirado (Venturi do ejetor). 
 
O venturi de entrada do ar atmosférico tem o efeito de aumentar a velocidade do mesmo e 
provocar um fluxo supersônico no venturi da saída. A velocidade conseguida, corresponde à 
pressão mais baixa que se desejar obter. 
 
Este venturi foi calculado de tal maneira que para uma pressão absoluta de 40 torr ao nível da 
bomba, o ejetor dê uma pressão residual igual a 5 torr. 
 
O gás de processo, então aspirado, se mistura com o gás motor no venturi de saída. 
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O difusor do venturi de saída tem por finalidade diminuir a velocidade desta mistura e de produzir 
a elevação da pressão até 40 torr, dentro do exemplo já citado. 
 
Bem entendido, nós simplificamos um pouco esta descrição, a fim de tornar o modo de 
funcionamento do conjunto mais compreensível. 
 
Cada ejetor foi calculado e construído de modo a obter características máximas em ligação com 
uma bomba de vácuo bem determinada. 
 
Se a capacidade da bomba diminui, por exemplo, devido a uma elevação da temperatura do 
líquido auxiliar, pelo desgaste das peças, pela redução da rotação ou pela utilização de um líquido 
auxiliar onde a tensão do vapor é mais elevada que a da água, as performances obtidas caem 
tanto do ponto de vista da pressão absoluta conseguida, quanto do ponto de vista de capacidade. 
 
Se, pelo contrário, a capacidade da bomba é mais elevada, a combinação não faz aparecer 
qualquer ganho sob o ponto de vista de capacidade. 
 
Em efeito, com um ejetor OMEL, as secções são calculadas de tal modo que se obtenha à direita 
da tomada do venturi de entrada, uma velocidade igual  àquela do som, onde uma quantidade de 
ar aspirado e invariável. 
 
 
TIPOS: 
 
Existem cinco tipos de ejetores a gás de características diferentes, convenientes às bombas de 
vácuo, conforme tabela “I” (ver folha 3/5). 
 
 
 
APLICAÇÕES E CUIDADOS: 
 
A utilização de um ejetor a gás não exige praticamente nenhum cuidado. 
 
Uma bomba de vácuo pode ser assim equipada sem nenhuma dificuldade, a partir com a 
tubulação fechada. 
 
A temperatura do líquido auxiliar tem influencia importantíssima na capacidade. As características 
das bombas são garantidas quando utilizada água à temperatura de 15º C. 
 
Para utilização de outro líquido nos consultar. 
 
O ejetor a gás funciona automaticamente desde a colocação da bomba em serviço, e não 
comporta nenhum órgão em movimento. 
 
Quando da desmontagem da bomba, não é necessário desmontar o ejetor; a usinagem e a 
montagem dos venturis tornam esta operação extremante delicada. 
 
Recomendamos aos nossos clientes que nos enviem o ejetor para qualquer reparo nesse sentido. 
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TABELA “I” 
 
   

Ejetor 
(OMEL) 

Bomba OMEL 
(BLN) 

Vácuo Max. 
(Fechado) - Torr 

T (ºC) da Água 
Alimentação 

RPM 

EBLN/05-A 230/200 1 a 2 15ºC 1750 

EBLN/05-A 250/160 1 a 2 15ºC 1750 

EBLN/05-Ax2 250/240 1 a 2 15ºC 1750 

EBLN/05-Ax3 380/300 1 a 2 15ºC 1150 

EBLN/05-Ax3 380/400 1 a 2 15ºC 880 
 
   
 

EBLN/02 185/80 4 a 5 15ºC 1750 

EBLN/02 185/120 4 a 5 15ºC 1150 

EBLN/03 230/120 3 a 4 15ºC 1150 

EBLN/04 230/120 3 a 4 15ºC 1750 

EBLN/03 230/120 4 a 5 15ºC 1150 

EBLN/05 230/200 4 a 5 15ºC 1740 

 EBLN/04 250/240 4 a 5 15ºC 1740 

EBLN/04x2 250/160 4 a 5 15ºC 1740 

EBLN/04x2 250/240 4 a 5 15ºC 1150 
 
 
 

EBLN/01 185/80 7 30ºc 1150 

EBLN/02 185/80 10 30ºc 1740 

EBLN/02 185/120 12 30ºc 1150 

EBLN/02 185/120 7 30ºc 1740 

EBLN/02 230/120 8 30ºc 1150 

EBLN/04 230/120 11 30ºc 1750 
 
 
Notas:  
 
a- Tabela somente indicativo. Para maiores detalhes consulta a OMEL. 
b- B- A denominação do ejetor, por exemplo, EBLN/05Ax2 indica que dois ejetores são montados 

em paralelo. 
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PANES, CAUSAS E SOLUÇÕES 
 
Independente dos incidentes que podem ocorrer com a própria bomba, não há senão duas 
causas de desarranjos suplementares. 
 
a- O vácuo desejado não é obtido. 
b- O vácuo é obtido, porém a capacidade é insuficiente. 
 
Estes dois incidentes são estreitamente ligados, normalmente devem ser atribuídos às mesmas 
causas: 
 
- defeito no estanqueamento das flanges do ejetor. 

Solução: trocar as guarnições. 
 

- O líquido auxiliar está a uma temperatura muito elevada 
Solução: abaixar esta temperatura a 15ºC 
 

- O orifício do gás motor é muito estreito. 
Solução: montar um tubo do gás motor, superior ao diâmetro nominal maior, ou limpar a 
tubulação existente. 
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ESQUEMA TÍPICA DE INSTALAÇÃO DO EJETOR NA LINHA DE ASPIRAÇÃO 
 

 
 

 
 

ESQUEMA TÍPICA DE INSTALAÇÃO DO EJETOR EM BY-PASS 
 

 

 
 

 
 
INSTRUÇÕES:  
 
1. Colocar a bomba em funcionamento com a válvula totalmente aberta. 
2. Fechar a válvula quando a bomba atingir um regime de vácuo pré-determinado. 
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