
 

* A informação e as recomendações na folha de dados deste produto são baseadas em dados que cremos ser fiáveis. São oferecidas em boa fé, mas não pressupõem qualquer garantia 
ou desempenho garantido, pois as condições e métodos de uso estão além do nosso controlo. Assim, a Empresa African Pegmatite da África do Sul não oferece quaisquer garantias no 
que respeita a este produto, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação para um propósito particular. Recomendamos que o 
utilizador determine se os produtos e a informação fornecida são apropriados e que tanto a adequação como  o desempenho dos nossos produtos são apropriados, fazendo testes nos 
seus próprios equipamentos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação e as recomendações dadas nesta folha de dados do produto não devem ser 
entendidas como uma recomendação para o uso dos nossos produtos em violação de qualquer patente ou uma licença para usar qualquer patente da Empresa African Pegmatite da 
África do Sul. 
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FOLHA DE DADOS 
 
 
 
 
 
 

Análise Química (%): 
Típico:   Carbono (Combustível)             77.5 – 79.1 

Enxofre                             1.5 – Max 
 

Propriedades Físicas: 

AGr2 +2.4mm max 0.5%      

 

 -1.0mm  max 1.2%    

Humidade 0.50% max 

Ash 11.0 - 14.0% 

Valor Calorífico MJ/kg 29.0 – 31.0 

Matéria Volátil 6.0 – 10.0 

Densidade Seca Aparente kg/m3 740 

Gravidade Específica 1.6 - 1.60g/cm3  

Solubilidade  40% HCI 0.00% 

Solubilidade 2% NaOH 0.0% @ 20°C 

Uniformidade Coeficiência     1.41 

Tamanho Efectivo Médio 1.480 

Índice do Trabalho de Bond 20-22 BBW (kWh/mt) 

Índice de Hardgrove (ASTMD 409) 47.0 
 Material Bed Porosity 0.55% 

 

 

Aplicativo: 
Aplicações de Filtros de Água para remoção de sólidos suspensos e extração por solventes de metais não ferrosos. A qualidade geral do 
marerial é medida pelo Índice de Trabalho Bond, expresso em kWh/mt, que indica a resistência dos materiais à abrasão. Valores mais 
altos indicam melhor qualidade. O valor mais alto de 22 kWh/mt classificam a Antracite do Pegmatito Africano como um material 
muito duro e resistente. O material também apresenta uma resistência química alta. 
 Valores mais altos indicarão, tipicamente, a resistência dos materiais à moagem relativamente a um produto com tamanho de 80%, 
com mais de 100 micras. O teste é feito usando esferas de aço, com tamanho de 305mmx305mm, num moinho de laboratório. Como 
indicador temos o TALCO (muito mole) com 1-5 kWh/mt e Antracite Dura de Natal com 20-22 kWh/mt. A Antracite do Pegmatito 
Africano pode, assim, pode ser considerada como muito dura e resistente, bem como quimicamente resistente. 
- Usado na extração por solventes de metais não ferrosos 
- Geralmente usado como um componente numa configuração de filtração de água com meios duplos ou múltiplos, para a atração de 
partículas orgânicas suspensas e para a captura de partículas inorgânicas maiores. 
Os requisitos de velocidade contracorrente e bordo livre são definidos pelo que é exigido para a fluidificação do meio mais denso ou 
do meio subjacente à Antracite numa coluna de filtração. O aconselhamento acerca desta matéria pode ser transmitido oralmente. 

 

Embalagem: 
Embalado em sacos de plástico de 40kg, envolvidos em vitafilme em paletes, ou sacos de polipropileno de 1m/t. 

 

Meios de Filtração de Água com Antracite 
Grau: (+1.2mm; -2.4mm) 

Uso: Filtração de Água 
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