
Ficha de dados

Mensagem de segurança

O carvão ativado úmido pode depletar o oxigênio do ar em espaços fechados. Se for 
necessário usar em um espaço confinado, deve-se seguir os procedimentos para o 
trabalho em um ambiente deficiente em oxigênio.

CAL®-I 12x40
Carvão ativado granular

A alta capacidade de adsorção do CAL-I é vantajosa em aplicações 
descolorantes e onde outra remoção orgânica específica é 
necessária além da remoção de cor. O carvão saturado pode ser 
reativado termicamente para uso repetido pelo cliente.

Descrição
O CAL-I da Calgon Carbon é um carvão descolorante granular 
de alta atividade, projetado para uso eficiente em leitos fixos 
ou móveis, para purificação e descoloração de muitos líquidos 
aquosos e orgânicos. O tamanho da partícula de 12x40 foi 
selecionado para fornecer alta taxa de adsorção, com baixa 
resistência a vazão com líquidos de viscosidade baixa a média. 
O CAL-I fornece área de superfície alta, grande volume de poros, 
alta densidade e uma estrutura de poros ideal para a adsorção 
de corpos de cor e moléculas de odor de soluções. Este produto 
está em conformidade com os requisitos de carvão ativado, 
conforme definido pelo Código de Produtos Químicos Alimentícios 
(Food Chemicals Codex, FCC) (8ª edição) publicado pela 
U.S. Pharmacopeia.

Aplicações
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Alimentos e 
bebidas

Óleos comestíveis Adoçantes

Glicerina Adoçante de 
milho

Especificações CAL-I 12x40

Diâmetro médio da partícula, mm 0,9 – 1,10

Número do iodo, mg/g 1.050 (mín.)

Número de melaço 250 (mín.)

Umidade (como embalado), % peso 2 (máx.)

Número de abrasão 75 (mín.)

Densidade (aparente), g/cc 0,440 – 0,540

Malha 12 US Mesh [1,70 mm], % peso 5,0 (máx.)

< Malha 40 US Mesh [0,425 mm] (PAN), % peso 4,0 (máx.)

Características/benefícios
• Carvão betuminoso de grau metalúrgico reaglomerado
• Grânulos uniformemente ativados
• Alto volume de poros
• Produto desempoeirado
• A reaglomeração cria poros de transporte ideais para adsorção 

mais rápida
• Dureza e resistência a abrasão necessárias para reativação 

térmica e minimização da geração de finos em operações que 
exigem retrolavagem

• A estrutura de poros fornece uma gama mais ampla de 
capacidades de remoção de contaminantes em relação a outros 
materiais de base

• O carvão fica molhado prontamente e não flutua, minimizando a 
perda durante a operação de retrolavagem
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Queda de pressão típica 
Queda de pressão com vazão descendente através de um leito de CAL-I 12x40

Expansão típica do leito
Expansão do leito durante a retrolavagem de CAL-I 12x40 com água

Considerações do projeto
A vazão, o tempo de contato necessário para alcançar a remoção 
de contaminantes desejada, a viscosidade e a temperatura do 
líquido devem ser levados em consideração no projeto de um 
sistema de carvão ativado eficiente e econômico. A queda de 
pressão por pé de profundidade de leito para o carvão CAL-I 12x40 
é mostrada para diferentes viscosidades de líquidos. 


