
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.

Características/benefícios
• Matéria-prima com base em betuminosa
• Alta densidade
• Carvão é pulverizado e reaglomerado com aglutinante adequado
• A estrutura de poros fornece uma gama mais ampla de 

capacidades de remoção de contaminantes em relação a outros 
materiais de base

• O carvão umedece prontamente e não flutua, minimizando assim 
a perda durante as operações de retrolavagem.

• Caminhos de transporte ideais para adsorção mais rápida.
• Dureza e resistência à abrasão necessárias para reativação 

térmica e minimização da geração de finos em operações que 
exigem lavagem de fundo.

Especificações SGL 8x30

Número de melaço 200 (mín.)

Número do iodo, mg/g 900 (mín.)

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

Número de abrasão 75 (mín.)

Diâmetro médio da partícula, mm 1,5 – 1,7

Malha 8 US Mesh [2,36 mm], % peso 15 (máx.)

< Malha 30 US Mesh [0,600] (PAN), % 
peso 

4 (máx.)
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Aplicações

SGL 8X30
Carvão ativado granular

Purificação 
de amina

As vantagens e economias de uso de carvão SGL têm encontrado 
ampla aceitação nas indústrias de processo químico e de 
alimentos, para a descoloração e purificação de inúmeros líquidos 
aquosos e orgânicos. Típicas destas são a purificação de glicóis, 
carbonato de sódio e licores cáusticos, soluções de açúcar, 
produtos farmacêuticos e plastificantes.

Descrição
SGL 8x30 é um carvão ativado granular projetado para purificar e/
ou descolorir com eficiência muitos líquidos aquosos e orgânicos. 
Seu tamanho de partícula de malha 8x30 foi selecionado para 
fornecer características de adsorção ideais e baixa resistência a 
vazão com líquidos de alta viscosidade.

O carvão SGL é fabricado com graus selecionados de carvão 
betuminoso, combinado com aglutinantes adequados para 
proporcionar dureza superior e vida longa. SGL é um carvão de 
alta densidade com grande volume de poros e área de superfície 
moderadamente alta. Sua estrutura de poros foi cuidadosamente 
projetada para a adsorção de impurezas de alto e baixo peso 
molecular de soluções.

Além disso, cada grânulo de SGL é completamente permeado por 
um sistema de macroporos que servem como avenidas para a 
rápida difusão de material adsorvido para as superfícies de poros 
internos. Isso aumenta as características de adsorção e reativação.

Alimentos e 
bebidas

Purificação de 
ácidos / químicos



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.

Queda de pressão típica Expansão do leito durante a retrolavagem

Curva de queda de pressão
A queda de pressão por pé da profundidade do leito para o carvão 
SGL para vazões variáveis em diferentes níveis de viscosidade é 
ilustrada. Esses dados foram obtidos em operação de coluna de 
vazão descendente com um arranjo de compactação normal em que 
o carvão foi pré-umedecido em líquido quente e assim carregado 
diretamente na coluna. A densidade aparente do carvão carregado 
foi calculada como sendo de aproximadamente 30 lb/pé3.
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Considerações do projeto 
A vazão e o tempo de contato necessários para alcançar a 
remoção de contaminantes desejada, a viscosidade do líquido e 
a temperatura são considerações no projeto de um sistema de 
carvão ativado eficiente e econômico. 

Economia da operação da coluna.
O uso de carvões granulares altamente ativos da Calgon Carbon 
Corporation em sistemas de leito fixo ou de pulso oferece o 
máximo em eficiência e simplicidade de operação. As colunas 
eliminam a necessidade de tanques de lama, filtros prensa e 
tratamento múltiplo que são necessários com carvão em pó. Um 
sistema devidamente projetado oferece esses benefícios quando 
comparado ao carvão em pó:

• Uma operação limpa e contínua.
• Utilização eficiente do carvão ativado, com mais impurezas 

adsorvidas por quilo de carvão.
• Menos equipamentos, menor ocupação de espaço.
• Menor dosagem de carvão, menores custos.
• Melhor qualidade do produto, cores melhores, maior pureza.


