
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.

OLC AW 12x40
Carvão ativado granular de coco lavado com ácido

O carvão ativado de coco OLC AW 12x40 pode ser usado em 
uma variedade de aplicações de água, água residual e líquido de 
processo para a remoção de compostos orgânicos dissolvidos. 
OLC AW 12x40 é usado em aplicações como purificação de água 
de processo, tratamento de águas residuais e purificação química 
industrial.

Descrição
OLC AW 12x40 é um carvão ativado de coco lavado por ácido para 
a remoção de contaminantes orgânicos dissolvidos de água, água 
residual e líquidos de processo. Esses contaminantes incluem 
compostos de sabor e odor, cor orgânica, carvbono orgânico total 
(total organic carbon, TOC) e produtos químicos industriais, tais 
como solventes clorados (TCE, PCE). A estrutura de poros permite 
que seja usado para adsorção de impurezas de peso molecular alto 
e baixo de água e líquidos. O carvão é especialmente eficaz para 
adsorver compostos orgânicos residuais como cloreto de vinil, 
cloreto de metileno, MTBE e subprodutos de THM/desinfecção. 
OLC AW 12x40 é certificado para o padrão NSF/ANSI 61 e está 
em conformidade com os requisitos de carvão ativado, conforme 
definido pelo Código de Produtos Químicos para Alimentos 
(Food Chemicals Codex, FCC) (8ª edição) publicado pela U.S. 
Pharmacopeia.

Aplicações
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Especificações OLC AW 12x40

Número do iodo, mg/g 1.050 mín.

Cinza, % peso 3 máx.

Umidade (como embalado), % peso 5 máx.

Cinza solúvel em ácido, % peso 1,0 máx.

pH (extraível) (ASTM) 6 mín./8 máx.

Número de dureza 97 mín.

Solúveis em água, % peso 1 máx.

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

< Malha 40 US Mesh [0,425 mm] (PAN), % peso 5 máx.
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Características/benefícios
• Carvão de coco
• Baixo teor de cinza
• Alta dureza em relação a outras matérias-primas
• Lavado com ácido para evitar lixiviação de cinzas em soluções 

ácidas
• Uma estrutura de poros fortemente adsorvente, ideal para o 

tratamento de cloro e outros orgânicos
• 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 ampla gama de capacidade de 
remoção de contaminantes
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Considerações do projeto
O carvão ativado de coco OLC AW 12x40 é tipicamente aplicado 
em operações de leito compacto de vazão descendente usando 
sistemas de pressão e gravidade. As considerações de projeto 
para um sistema de carvão se baseiam nas condições operacionais 
do usuário, nos objetivos de tratamento desejados e na natureza 
química dos compostos sendo adsorvidos. Em geral, a velocidade 
superficial de vazão descendente pode ser de 1 gpm/pé2 a 10 
gpm/pé2, dependendo da aplicação e os tempos de contato 
podem variar de 7,5 minutos a horas. O projeto pode variar com 
base no tipo de líquido, dos contaminantes a serem removidos e 
dos objetivos de tratamento desejados.

Expansão típica de leito durante a retrolavagemQueda de pressão típica (OLC AW 12x40)
Baseado em um leito retrolavado e segregado




