
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.

FILTRASORB® 300
Carvão ativado granular

O carvão ativado FILTRASORB 300 pode ser usado em uma 
variedade de aplicações de fase líquida para a remoção de 
compostos orgânicos dissolvidos. O FILTRASORB 300 é aplicado 
com sucesso há mais de 40 anos, em aplicações como purificação 
de água de processo e água potável, tratamento de águas residuais 
e purificação industrial, farmacêutica e alimentícia.

Descrição
O FILTRASORB 300 é um carvão ativado granular para a remoção 
de compostos orgânicos dissolvidos de água e águas residuais, 
bem como fluxos industriais e de processamento de alimentos. 
Esses contaminantes incluem compostos de sabor e odor, cor 
orgânica, carbono orgânico total (total organic carbon, TOC) e 
compostos orgânicos industriais como TCE e PCE. 

Este carvão ativado é produzido a partir de graus selecionados de 
carvão betuminoso, por meio de um processo conhecido como 
reaglomeração, para elaborar um produto granulado durável de alta 
atividade, capaz de suportar a abrasão associada com retrolavagem 
repetida, transporte hidráulico e reativação para reutilização. O 
carvão bruto é minerado e subsequentemente transformado em 
GAC nos Estados Unidos para garantir a mais alta qualidade e 
consistência no produto acabado. A ativação cuidadosamente 
controlada para produzir um volume significativo de poros de baixa 
e alta energia, contribui para a adsorção eficaz de uma ampla gama 
de contaminantes orgânicos de peso molecular alto e baixo.

O FILTRASORB 300 é formulado para cumprir todas as disposições 
aplicáveis do padrão da AWWA para carvão ativado granular (B604) 
e do Código de Produtos Químicos Alimentícios. Este produto 
também pode ser certificado para os requisitos da NSF/ANSI 61 
para uso em instalações de tratamento de água municipal. Apenas 
os produtos que possuem a marca NSF são certificados para o 
padrão NSF/ANSI 61 - componentes do sistema de água potável - 
efeitos para a saúde. Os produtos certificados têm a marca NSF na 
embalagem ou na documentação enviada com o produto.

Aplicações Características / benefícios

• Produzido nos Estados Unidos a partir de uma mistura 
pulverizada de carvões betuminosos de alta qualidade minerados 
domesticamente, resultando em um produto consistente e de 
alta qualidade.

• Os grânulos de carvão são uniformemente ativados através de 
todo o volume, não apenas na periferia, resultando em excelentes 
propriedades de adsorção e cinética de adsorção constante.

• A estrutura reaglomerada garante o umedecimento adequado 
enquanto também elimina o material flutuante.

• Alta resistência mecânica em relação a outras matérias-primas, 
reduzindo assim a geração de finos durante a lavagem e o 
transporte hidráulico.

• A segregação do leito de carvão é mantida após a lavagem 
repetida, garantindo que o perfil de adsorção permaneça 
inalterado e, portanto, maximizando a vida útil do leito.

• Reaglomerado com alta resistência a abrasão, o que proporciona 
excelente desempenho de reativação.

• Carvão de alta densidade resultando em maior capacidade de 
adsorção por volume unitário.
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Especificações1 FILTRASORB 300

Número do iodo, mg/g 900 (mín.)

Umidade por peso 2% (máx.)

Tamanho Efetivo 0,8 – 1,0 mm

Coeficiente de uniformidade 2,1 (máx.)

Número de abrasão 78 (mín.)

Tamanho da malha por peso, série de 
peneiras US Mesh

Em malha 8 15% (máx.)

Através da malha 30 4% (máx.)
1Método de teste da Calgon Carbon

Propriedades típicas* FILTRASORB 300

Densidade aparente (comprimido) 0,56 g/cc

Extraíveis da água <1

Não molhável <1

*Apenas para informações gerais, não devem ser usadas como especificações 
para compra.
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Considerações do projeto

O carvão ativado FILTRASORB 300 é tipicamente aplicado em 
operações de leito de baixa vazão descendente, usando sistemas 
de pressão ou gravidade. As considerações de projeto para um 
sistema de tratamento se baseiam nas condições operacionais 
do usuário, nos objetivos de tratamento desejados e na natureza 
química dos compostos sendo adsorvidos.

Queda de pressão típica
Baseado em um leito retrolavado e segregado

Expansão típica de leito durante a retrolavagem
Baseado em um leito retrolavado e segregado

24 C/75ºF

2 C/35ºF

13 C/55ºF

2 C/35ºF 13 C/55ºF 24 C/75ºF

Condicionamento e retrolavagem  
A retrolavagem e condicionamento do GAC fresco antes de colocar 
em operação é essencial para o desempenho do GAC. Os motivos 
para retrolavagem antes de colocar o meio fresco na linha são: (1) 
tamanho segregado do meio, de modo que a retrolavagem retorne 
o meio para a mesma posição relativa no leito, (2) remover qualquer 
ar restante do leito e (3) remover os finos do meio que podem levar 
à queda excessiva de pressão e restrição de vazão. Além disso, 
a lavagem adequada é uma etapa crucial para coletar os dados 
pós-partida mais representativos e significativos nos compostos de 
interesse, como metais listados no padrão NSF/ANSI 61.

Abaixo estão as etapas recomendadas para o condicionamento 
adequado e a retrolavagem de GAC, com base no GAC Filtrasorb 
300 sendo retrolavado a 55 °F:

1. Submerja totalmente o leito de GAC em água limpa e livre de 
contaminantes durante pelo menos 16 horas (de um dia para 
o outro)

2. Abra a entrada de retrolavagem e comece o fluxo ascendente 
a 5 gpm/pé2 por 2 minutos

3. Aumente a vazão para 8 gpm/pé2 e mantenha por 2 minutos
4. Aumente a vazão para 11 gpm/pé2 e mantenha por 2 minutos
5. Aumente a vazão para 15 gpm/pé2 e mantenha por 30 minutos*
6. Diminua a vazão para 11 gpm/pé2 e mantenha por 2 minutos
7. Diminua a vazão para 8 gpm/pé2 e mantenha por 2 minutos
8. Diminua a vazão para 5 gpm/pé2 e mantenha por 2 minutos
9. Feche a entrada de retrolavagem e estanque a vazão

*Duração representativa das condições iniciais de retrolavagem. A duração 
exigida durante as retrolavagens operacionais pode ser menor, mas varia de 
acordo com a concessionária, a carga de sólidos e rendimento de GAC. Entre em 
contato com a Calgon Carbon para obter mais informações”


