
d 
 

 
53404202 : MAJOR : CHEMICAL ENGINEERING 
KEY WORDS : FLAME SPRAY PYROLYSIS/ COPPER/ COBALT/ ZIRCONIA/ 
           FISCHER-TROPSCH SYNTHESIS 
 CHARUWAN POOSRI: ROLES OF COPPER PROMOTER ON THE 
FTS PERFORMANCE OF Co/ZrO2 CATALYST PREPARED BY FLAME SPRAY 
PYROLYSIS. THESIS ADVISOR: ASSIST. PROF. CHOOWONG CHAISUK, 
D.Eng. 106 pp. 
 

      In this thesis, roles of copper on the FTS performance of Co-ZrO2 catalyst 
prepared by flame spray pyrolysis were studied. This research was divided into two 
parts. First, various amounts of copper were loaded on the FSP-made Co-ZrO2 
catalyst using two methods. These were impregnation and incorporation. Second, the 
ratios of impregnated Co and incorporated Co were varied to load on 3 wt% Cu-ZrO2 
based catalyst. All the catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), N2 
physisorption, H2 chemisorption and temperature programmed reduction (TPR). It 
was found that impregnation of Cu on Co-ZrO2 catalyst improved reducibility of 
catalyst and showed more light gas (C2-C4) production. However, increase of 
impregnated Cu loading affected slightly product distribution. On the other hand, 
addition of copper on Co-ZrO2 during the FSP step showed less methane and gasoline  
production but more kerosene formation. The 3 wt% Cu exhibited highest kerosene 
selectivity. Finally, change of ratio of impregnated Co and incorporated Co on 3 wt% 
Cu-ZrO2 based catalyst affected slightly product distribution. 
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จารุวรรณ ภูศรี : บทบาทของการเติมตัวสงเสริมทองแดงในการเรงปฏิกิริยาการ 
สังเคราะหฟชเชอร-โทรปของโคบอลตบนเซอรโคเนียซ่ึงเตรียมโดยวิธีเฟรมสเปรย. 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ชูวงศ ชัยสุข. 106 หนา. 
               

วิทยานิพนธนี้ ศึกษาผลบทบาทของทองแดงตอประสิทธิภาพเชิงเรงปฏิกิริยาของโคบอล
บนตัวรองรับเซอรโคเนียท่ีถูกเตรียมดวยวิธีเฟลมสเปรยไพโลไลซิสในการสังเคราะหฟช เชอร
โทรป งานวิจัยนี้ถูกแบงเปนสองสวน สวนแรกเปล่ียนปริมาณของทองแดงท่ีถูกเ ติมลงบนตัวเรง
ปฏิกิริยาโคบอลตเซอรโคเนียท่ีเตรียมจากเฟลมสเปรยไพโรไลซิสโดยสองวีธี คือการเคลือบฝง
และเฟลมสเปรยไพโรไลซิส สวนท่ีสอง  เปล่ียนสัดสวนของโคบอลตท่ีถูกเ ติมแบบเคลือบฝงตอ
โคบอลตท่ีถูกเติมไปในข้ันตอนเฟรมสเปรยไพโรไลซิสท่ีถูกเ ติมบนตัวเรงปฏิกิริยา 3 เปอรเ ซ็นต
ทองแดงท่ีรวมกับเซอรโคเนียท่ีเตรียมดวยวิธีเฟลมสปรยไพโรไลซิส ตัวเรงปฎิกิริยาท้ังหมดถูก
ทดสอบคุณลักษณะดวยวิธีการกระเจิงของรังสีเอกซ การดูดซับทางกายภาพดวยไนโตรเจน   การดูด
ซับทางเคมีดวยไฮโดรเจน และการวัดการรีดิวซแบบโปรแกรมอุณหภูมิ  พบวาการใสทองแดงดวย
วิธีเคลือบฟง จะพัฒนาความสามารถในการถูกรีดิวซของตัวเรงปฏิกิริยา และแสดงการเ ลือกเ กิดกาซ
เบา อยางไรก็ตาม การเพิ่มข้ีนของทองแดงท่ีถูกเ ติมสงผลนอยตอการกระจายตัวของผลิตภัณฑ 
ในทางตรงกันขาม การเติมทองแดงไปพรอมกับโคบอลตเซอรโคเนียในข้ันตอนเ ฟลมสปรยไพ
โรไลซิส แสดงการลดลงของมีเทนและแกสโซลีนแตเคโรซีนเพิ่มข้ึนโดย 3 เปอรเ ซ็นตทองแดง
แสดงคาการเลือกเกิดเคโรซีนสูงท่ีสุด สุดทาย การเปล่ียนสัดสวนของโคบอลตท่ีถูกเ ติมแบบเคลือบ
ฝงตอโคบอลตท่ีถูกเติมไปในข้ันตอนเฟรมสเปรยท่ีถูกเติมบนตัวเรงปฏิกิริยา 3 เปอรเ ซ็นตทองแดง
ท่ีรวมกับเซอรโคเนียท่ีเตรียมดวยวิธีเฟลมสปรยไพโรไลซิสสงผลนอยตอการกระจายตัวของ
ผลิตภัณฑ 
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