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ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်ဵ? 

an incredibly large surface area per unit volume, 
and a network of submicroscopic pores where 
adsorption takes place.  

 တစ်ယူနစ်ထုထည်တွင ်  ြကြ ီဵမာဵေသာဓာတ်ပြ   မျက်နှာပြ င်ဧရိယာ 
မျာဵ (အေပါက်ငယ်မျာဵ)ကွန်ယက်သဖွယ်ရှိေနေသာ ကာဗွန် 

What is activated carbon? 
  



ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်မျာဵကိုမည်သည်ဴကုန်ကြ မ်ဵမျာဵမှ 
ထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်ပါသနည်ဵ ?  

ကာဗွန်ပါဝင်ေသာကုန်ကြ မ်ဵမျာဵဖြ စ်ေသာ 
 ေကျာက်မီဵေသွဵမှလည်ဵေကာင်ဵ( သဘာဝေရနဳအရင်ဵအမြ စ်) 
 သစ်အမျိ ဵမျိ ဵြဖြ စ်သည်ဴြကညင်၊ြထင်ဵရူဵ၊ြြနွာဵရွဲ၊ြအင်၊ြပျဥ်ဵကတိုဵ၊ြ   

ကျွန်ဵ၊ဗြ  ၊ကနစို၊မဒမစသညဴ်သစ်မာမျာဵမှလည်ဵေကာင်ဵ(ဇီဝအရင်ဵ 
အမြ စ်)  

   ဝါဵမှလည်ဵေကာင်ဵ၊ြအုန်ဵခွဳမှလည်ဵေကာင်ဵ(ဇီဝြအရင်ဵအမြ စ်) 
   အခွဳမာအသီဵမျာဵ၏အခွဳမှလည်ဵေကာင်ဵ( ဇီဝအရင်ဵအမြ စ်) 
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ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ေသာ
နည်ဵစဥ်မျာဵ 

 Physical activation (or) Steam activation 
(ေရေနွဵေငွ့ေပဵ၍ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ြြပြ  လုပ်ေသာနည်ဵစဥ်) 
 

 Chemical activation 
( ဓာတ်ေဆဵသုဳဵ၍ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ေသာနည်ဵစဥ်) 
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Chemical activation 
( ဓာတ်ေဆဵသုဳဵ၍ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ေသာနည်ဵစဥ်) 

Activating agents 
(ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေစရန်ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ေသာဓာတ်ေဆဵမျာဵ) 
 Strong acids (အက်ဆစ်အပြ င်ဵမျာဵ) 
    HCl,HNO3,H2SO4,H3PO4  
 Weak acids ( အက်ဆစ်အေပျာဴမျာဵ) 
    CH3COOH   
 Strong bases ( ေဘဴစ်အပြ င်ဵမျာဵ) 
     NaOH , KOH 
 Salts ( ဆာဵမျာဵ) 
   ZnCl2,NaCl, KCl, CH3COONa, Na2SO4, Na2CO3အစရှိသဖြ င်ဴ 
     
 
       
  

5 



ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်အမျိ ဵအစာဵ 

Granular activated carbon  
   ( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်အေချာင်ဵငယ်မျာဵ)  

 
 
 Powder activated carbon  
   ( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်အမှုန်မျာဵ) 
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ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်မျာဵ၏ 
မျက်နှာပြ င်နှငဴ်အတွင်ဵပုိင်ဵရိှအ 

ေပါက်ငယ်မျာဵ၏အရွယ်အစာဵမျာဵ 

 Macro pores ( အရွယ်အစာဵကြ ီဵမာဵေသာအ ေပါက်မျာဵ) 
   > 100nm  

 
 Meso pores ( အလယ်အလတ်အရွယ်အစာဵအေပါက်မျာဵ) 
   between 10nm and 100nm 
 
 Micro pores ( အလွန်ေသဵငယ်ေသာအေပါက်မျာဵ) 
    < 10nm 
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ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်မျာဵ၏ 
အရည်အေသွဵကုိတုိင်ဵတာြနုိင်ေသာ

ဂုဏ်သတ္တ ိမျာဵ 
- Fixed carbon ( အေငွ့ပျေဳစေသာ ြဒြ ပေ်ပါင်ဵမျာဵ ၊ြပြ ာမျာဵ၊ စိုထိငု်ဵမှု မျာဵ မပါ 

ဝငေ်သာကာဗွန)် 
 

- Ash content ( ြပြ ာဖြ စေ်စေသာပမာဏ) 
 

- Volatile matter ( အေငွ့ပျေဳစေသာဒြ ပပ်စ္စည်ဵ မျာဵပမာဏ) 
 

- Moisture content ( ေရဓာတပ်မာဏ) 
 

- Iodine number( ဓာတသ်တ္တ ိ ြကွ ကာဗနွ ်၁ဂရမ်မှ ကပတ်ငန်ိုငေ်သာ အိငု်အိုဒင်ဵ 
ပမာဏကိုမီလဂီရမ်ဖြ င်ဴေဖာ်ပြ ခြ င်ဵ) 8 



Application of Granular activated carbon 
( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်အေချာင်ဵငယ်မျာဵ၏အသုဳဵဝင်ပုဳမျာဵ)  

 

 
 Granular Activated Carbon သညြ် ဓါတ်ပြ  မျက်နှာပြ င်််ြ

ဧရိယာနည်ဵ သဖြြ င်ဴြ မသန့်စင်ေသာအရွယ်အစာဵြ ြကြြ ီဵမာဵ 
သည်ဴြဓါတုပစ္စည်ဵ ကပ်တင်ရာတွင်  အသုဳဵပြ  နိုင်ပါသည်။  
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Application of Powder Activated Carbon 
( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်အမှုန့်မျာဵ၏အသုဳဵဝင်ပုဳမျာဵ)  

 

 Powder Activated Carbonြ သည််ဓါတ်ပြ  မျက်နှာပြ င်််ြ
ဧရိယာမျာဵသြဖြ င်ဴြ ကပတ်င်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ြ ပျဳနှဳနှုန်ဵြ
ပိုမိုလျှင်မြ န်ေစေသာ Gasြ နှင်ဴ Vapourြ မျာဵစု၍ြ
ကပ်တင်ခြ င်ဵြ နည်ဵစဥ်မျာဵတွင်ြ အမျာဵဆုဳဵြ
အသုဳဵပြ  နိုင်ပါသည်။ 
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ဓာတသ်တ္တ ိကြွ ကာဗနွ်၏အသုဳဵ ဝင်ပုမဳျာဵ 
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Process for Physical Activation     



Chemical Activation 

( ဓာတ်ေဆဵသုဳဵ၍ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ေသာနည်ဵစဥ်) 

 Carbonization ( ကာဗွန်ကြွ ယ်ဝေအာင်ပြ  လုပ်ခြ င်ဵ) 
 

 Activation ( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ခြ င်ဵ )  
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Carbonization 
 ( ကာဗွန်ကြွ ယ်ဝေအာင်ပြ  လုပ်ခြ င်ဵ) 

Raw Coconut Shell 

Removing the coir and pith     

Burning in closed container made with iron by 
firing  wood in man made furnace  at  500 ℃ for 

1&1/2 hours  and 2 hours     

Coconut Shell Charcoal 

အုန်ဵခွဳကြ မ်ဵ 

အသာဵနှငဴ်အမျှင်မျာဵ 
ဖယ်ထုတ်ခြ င်ဵ 

အလဳုပိတ် 
container 
တွင်ထညဴ်၍ 
အပူချိန်၅၀၀ 
ဒဂီရစီင်တီဂရိတ် 
တွင်၁နာရီခွဲကြ ာ 
မီဵဖတ်ုခြ င်ဵ 

အုန်ဵခွဳမီဵ ေသွဵ 14 



Coconut shell charcoal 

Grinding  with hammer  
 and ball mill 

Screening with sieve 

Powder  
charcoal with 

particle 
size<0.841mm 

Charcoal with 
particle size 

between  
<2mm and 
>0.841mm  

 
Screening the Coconut Shell Charcoal for Suitable Size 

 

Particles pass 
through the 
sieve ( mesh 
size No. 20) 

Particles pass 
through the 
sieve ( mesh 
size No. 
10)and 
particles are 
retained by 
the sieve ( 
mesh size 
No.20) 

အုန်ဵခွဳမီဵ ေသွဵ 

အမှုန့်ြကြ ိတ်ခြ င်ဵ 

ဇကာချခြ င်ဵ 
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Activation ( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ခြ င်ဵ )  

အုန်ဵခဳွမီဵေသွဵ 

ဓာတ်ေဆဵေပျာ်ရည် 
အမျိ ဵမျ ိဵတွင်စိမ်ခြ င်ဵ 

ေပျာ်ရည်မျာဵအာဵစစ်ထုတ်ခြ င်ဵ 

အပူခဳလဳုမျာဵတွင်ထညဴ်၍ေလလဳုေအာင် 
ြပြ  လုပ်ခြ င်ဵ 
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Activation ( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ခြ င်ဵ )  

မီဵဖုိတွင်အပူချိန်၉၀၀ဒဂီရီ 
စင်တီဂရိတ်၌ေလမဴဲအပူေပဵခြ င်ဵ 

ပုိလျှဳေသာဓာတ်ေဆဵေပျာ်ရည် 
မျာဵကုိ 10% HCl 

ေပျာရ်ည်တွင်ဆူပွက်သည်အထိအပူတုိက်၍ဖယ်ရှာဵခြ င်ဵ 

pH-7 ရရိှသည်အထိေရပူဖြ ငဴ်ေဆဵေကြ ာခြ င်ဵ 

အေခြ ာက်ခဳခြ င်ဵ 
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အုန်ဵ ခွမဳီဵေသွဵပြ  လုပရ်ာတွင ်
အသုဳဵပြ  ေသာထင်ဵမီဵ ဖို 

18 
 (ဃ) ြပြ ာခဳဇကာနှင်ဴြမီဵဖိေုခြ ေထာက်  

(က)မီဵကာေခါင်ဵတိငုြ် (ခ) ြေလာင်စာအကာြ (ဂ)ေလာင်စာအဖုဳဵ  

(စ)   Sample ထည်ေဴသာ container 



အုန်ဵ ခွထဳည်ေဴသာဗူဵနှင်အဴနု်ဵခွဳမျာဵ 

ထင်ဵ  ေလာင်စာကိအုသုဳဵ ပြ  ၍ 
carbonization 

 ြပြြ  လုပ်ရန်မီဵေမွှဵေနပုဳ 
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Carbonizationြပြြ  လုပစ်ဥ် အပူလုေဳစရန ်အကာ 
တပ်စင်ထာဵပုဳနှင်ဴမီဵကာေခါင်ဵတိုင်တပ်ဆင်ထာဵပုဳနှင်ဴ 

မီဵဖိအုပူချိန်အာဵIRသာမိုမီတာဖြြ င်တဴိုင်ဵတာပုဳ 

ေလမဲအဴလုပဳိတ်၍ထင်ဵ  
ေလာင်စာဖြ င်ဴ carbonizationြပြ  လပု်ပု ဳ



Ball mill ြဖြ င်ဴကြ ိတ်ေချခြ င်ဵ 

အုန်ဵခွဳမီဵေသွဵ  
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ဆုဳဖြ င်ဴအေချာကြ ိတ်ေချခြ င်ဵ  ဇကာဖြ င်ဴအမှုနအ်ရွယ်အစာဵခွဲခြ ာဵခြ င်ဵ 
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Particle size ၂မီလီမီတာ နှင်ဴ ၀.၈၄မီလီမီတာ 
ြကြ ာဵရှိေသာမီဵေသွဵမှုန်မျာဵ 

Particle size ၀.၈၄မီလီမီတာ 
ထက်ငယ်ေသာအမှုန်မျာဵ 



ဓာတ်ေဆဵေပျာ်ရည်အမျိ ဵမျိ ဵတွင်စိမ်ခြ င်ဵ  

22 

စစ်ယူ၍အပူခလဳုမဳျာဵတွင် 
ထည်ဴ၍ရွဳ့ဖြ င်ဴမဳခြ င်ဵ 

Furnace ြဖြ င်၉ဴ၀၀ဒဂီရီစငတီ်ဂရိတ်တွင်  
Carbonization ထပ်မဳပြ  လပ်ုပဳု 

 acid နှင်ေဴဆဵေကြ ာပြ ီဵေရေနွဵဖြ င်ဴpHညိှပုဳ 
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အနု်ဵခွဳမှရရှိေသာဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွနမ်ျာဵ 

Oven တွင် ၁၅၀ ဒီဂရစီငတ် ီဂရတိ၌် 
အေခြ ာက်ခဳခြ င်ဵ  



Activation ( ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ေအာင်ပြ  လုပ်ခြ င်ဵ )  

 Zinc Chloride Solution (ZnCl2 Solution)( 10% and 
25% in 10% HCl solution ) 
 

 Sulphuric Acid Solution ( 10% and 20% ) 
 

 Phosphoric Acid Solution  ( 10% and 20% ) 

အသုဳဵပြ  ေသာ ဓာတ်ေဆဵမျာဵ၏ပြ င်ဵအာဵမျာဵ 
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Variation Parameters for Activated Carbon  Production  

1.Activating Agents 

 Zinc Chloride solution( 10% and 25% ) 
 

 Sulphuric Acid solution( 10% and 20% ) 
 

 Phosphoric Acid  solution( 10% and 20% ) 

2.Soaking Time 

 7 days 
 

 4days 
 

 2 days 

4.Activating Time 

 2 hours 
 4 hours 

5.Drying Temperature 

 300  Cဳ 
 150  Cဳ 

6.Drying Time 

 2 hours 
 4hours 

3.Activating 
Temperature 

 900  Cဳ 

25 
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Types of 
Sample 

Size of 
Sample 

Activating 
Agent 

(Solution) 

Soaking 
Time 

  

Activating 
Temper- 

ature 
  

Activating 
Time 

  

Drying 
Temper 
-ature 

  

Drying 
Time 

  

S-7 Between 
< 2mm 
and > 

0.841mm 
  

10% H2SO4 2 days 900 •C 
  

4 hours 150  • C 
  

4 hours 

S-9 Particle 
size<0.841

mm 
  

25% ZnCl2 7 days 
  

900 •C 
  

4 hours 150  • C 
  

4 hours 

S-10 ။ 
  

10% H2SO4 7 days 900 •C 
  

4 hours 150  • C 
  

4 hours 

S-11 ။ 
  

10% H2SO4 4 days 900 •C 
  

4 hours 150  • C 
  

4 hours 

S-12 ။ 
  

10%  
H3PO4 

4 days 900 •C 
  

4 hours 150  • C 
  

4 hours 

S-13 ။ 
  

10% H2SO4 2 days 900 •C 
  

4 hours 150  • C 
  

4 hours 

Iodine  number တန်ဖိုဵမျာဵေသာ ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာြဗွနမ်ျာဵ၏ဓာတ်ပြ  အေခြ အေနမျာဵ 



 
 

ဓာတ်သတ္တ ိကြွ ကာဗွန်
အမျိ ဵအစာဵမျာဵ 

ဂုဏ်သတ္တ ိမျာဵ  
 
 
       
အထွက်နှုန်ဵ 

 
Fixed 

Carbon 
( %) 

 
Volatile 
matter 

(%) 

 
Ash 

content 
(%) 

 

 
Moisture 
content 

(%) 

 
Iodine 

Number 
(mg/g) 

 
Bulk 

density 
(%) 

S-7 1.92 0.43 9.55 88.1 519.7 0.669 14.12 

S-9 5.40 0.61 9.41 84.58 271.57 0.9204
3 13.36 

S-10 4.83 0.73 9.62 84.82 411.73 0.8470 13.45 

S-11 2.51 0.41 8.03 88.99 454.38 0.6950 13.08 

S-12 4.53 2.81 10.03 82.63 312.31 0.8883 14.06 

S-13 2.02 0.47 11.06 86.45 570.60 0.609 13.55 
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ဓာတသ်တ္တ ိကြွ ကာဗနွ်မျာဵ၏တိငု်ဵတာရရှိေသာ ဂဏု်သတ္တ ိမျာဵ 
 



Iodine number  တန်ဖိုဵ 
အမျာဵဆုဳဵရရှိေသာအြေခြ အေန 

28 

Activating agent –  10 % Sulphuric acid solution 
 
Soaking time -  2 days  
 
Activating Temperature – 900   ဳC 
 
Activating time -  4 hours 
 
Particle size - < 0.842 mm 
 
Iodine number -   570mg/g 
   



Application of Coconut Shell Activated Carbon 
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Application of Activated Carbon in Pharmaceutic Field  
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Application of Activated Carbon in Water Treatment  
and  

Consumer Goods  
 

စာဵေသာက်ဖွယ်ရာြမျာဵမှြအေရာင်မျာဵအာဵချွတ်ေပဵနုိင်ခြ င်ဵ 

Water Filter 
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Application of Coconut Shell Activated Carbon 
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