
Informacje o wêglu aktywnym.

Wægiel aktywny jest adsorbentem, którego pocz¹tki zastosowania wiàýà siæ z medycynà. 
Hipokrates i jego uczniowie zalecali zasypywanie wæglem drzewnym ran w celu usuwania 

ich przykrego zapachu. 
Poczàtki przemysùowych zastosowañ zwiàzane sà z rozwojem przemysùu cukrowniczego, 

gdzie na poczàtku XX wieku znalazù zastosowanie do odbarwiania syropów.
Tajemnica dziaùania i niemal cudowne wùaúciwoúci wægiel aktywny zawdziæcza swej porowatej budowie. 

W procesie produkcji w surowcu bazowym wytwarzane sà rozgaùæzione kanaùy – pory. W zaleýnoúci 
od ich wielkoúci mówimy o makro- (>50 nm), mezo- (2-50 nm) lub mikroporach (<2 nm). 

Taka konstrukcja zapewnia silne rozwiniæcie powierzchni wùaúciwej materiaùu – 1 gram wægla moýe 
2skrywaã nawet 2000m  powierzchni. W przypadku naszych produktów jest to odpowiednio:

   

W 1771 roku szwedzki badacz Scheele odkry³ zjawisko adsorpcji. 
Polega ono na „przytwierdzaniu” siê cz¹steczek do powierzchni materia³u – sorbentu. 

Dziêki tak silnie rozwiniêtej powierzchni wêgiel aktywny jest znakomitym sorbentem – potrafi 
poch³on¹æ substancje w iloœci blisko 20% w³asnej masy. 

Wêgiel aktywny mo¿na u¿yæ na dwa podstawowe sposoby:

1) mo¿na wsypaæ odpowiedni¹ iloœæ wêgla aktywnego (iloœæ nale¿y sprawdziæ 
metod¹ prób gdy¿ jest zale¿na od filtrowanego p³ynu i iloœci zanieczyszczeñ) do
s³oika z p³ynem który chcemy poddaæ oczyszczeniu i pozostawiæ na kilka dni
czêsto mieszaj¹c (kilka razy dziennie), na koniec ca³oœæ przefiltrowaæ by oddzieliæ
p³yn od wêgla.

2) mo¿na u¿yæ te¿ naszego szwedzkiego zestawu do filtracji 

Wêgiel

Uniwersalny komplet do filtracji
wysokoœæ zestawu - 2m
d³ugoœæ rur - 1,5m
œrednica wew rur - 36mm

1. Pojemnik na :p³yn” 10l z 
   uchwytem;

2. Dozownik dziêki któremu mo¿na
   regulowaæ przep³yw;

3. Wê¿yk odpowietrzaj¹cy;

4. Zestaw rur o d³ugoœci 205cm
   do wype³nienia wêglem aktywnym
   z ³¹cznikiem;

5. Koñcówka zamykaj¹ca ze zlewk¹;

Wielkoœæ powierzchni wêgla aktywnego, ma bezpoœredni
wp³yw na czystoœæ otrzymanej cieczy oraz na szybkoœæ
jej przep³ywu. Im powierzchnia wiêksza, tym produkt 
koñcowy jest czystrzy a czas potrzebny do przefiltrowania
d³u¿szy. Zale¿noœæ t¹ obrazuje poni¿szy schemat.
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2STORM wêgiel kokosowy - absorpcja 1150m /g 
2FANTOM wêgiel kamienny - absorpcja 1100m /g
2COOBRA wêgiel kamienny - absorpcja 1050m /g

2 2BG 09 wêgiel kamienny  - absorpcja 1000m /g  - 1100m /g
2MM LATTKOL wêgiel drzewny - absorpcja 650m /g

Najkorzystniej przeprowadzaæ proces oczyszczania alkoholu 
gdy jego moc nie przekracza 45%, poniewa¿ im wy¿sza 
zawartoœæ alkoholu, tym trudniej oddzieliæ z niego 
zanieczyszczenia. Dodatkowo przy u¿yciu wêgla aktywnego 
temperatura alkoholu powinna byæ jak najni¿sza.
Ogólnie przyjmuje siê, ¿e do oczyszczenia 1 litra spirytusu 
stosuje siê 50g wêgla aktywnego.

Ciekawa porada: je¿eli robimy nalewkê lub jak¹œ wódkê smakow¹ 
i na koniec nie jesteœmy zadowoleni z efektów, mo¿emy u¿yæ wêgla 
aktywnego do “uratowania” alkoholu. Ze wzglêdu na swoje 
w³aœciwoœci, wêgiel wyeliminuje nam posmak i zapach z alkoholu, 
co pozwoli na ponowne wykorzystanie czystego alkoholu na 
przyk³ad: do innej nalewki. W tym celu nale¿y zalaæw s³oiku 
niechciany alkohol w proporcji ok. 3l / 1/4opakowania wêgla, 
na 5-10 dni codziennie mieszaj¹c, po tym czasie wystarczy 
tylko ca³oœæ przefiltrowaæ i mo¿na ponownie u¿yæ. 

Sklep internetowy:
22 741 31 30
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