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 The performance of Cu-Al2O3 and Cu-ZnO-Al2O3 catalysts with various 
CeO2 loading was investigated using the methanol steam reforming (MSR) at 200-350 
ºC. All the catalysts were prepared by flame spray pyrolysis (FSP) method and 
characterized by XRD and TPR. The 20Cu-3CeO2-Al2O3 showed the highest 
methanol conversion and promoted hydrogen production rate. At CeO2 loading as 10 
wt%, the behavior of MSR reaction could be changed which methanol conversion and 
hydrogen production rate were decreased. The 20Cu-10CeO2-Al2O3 catalyst exhibits 
the poorest performance of these catalysts with a maximum methanol conversion of 
46%. The presence of CO2 byproduct indicated that the CeO2-containing catalysts 
favored the methanol steam reforming reaction. Addition of ZnO at low loading 
(1wt.%), Cu-ZnO-CeO2-Al2O3 catalyst demonstrated much better catalytic 
performance than  those of the catalyst without CeO2 loading. On the other hand, 
addition of CeO2 at high ZnO loading (10wt.%) over Cu-ZnO-Al2O3 the catalyst 
behavior became similar to Cu-ZnO-Al2O3. Moreover, for ZnO impregnated on Cu-
CeO2-Al2O3 catalysts, the methanol decomposition can be promoted more than the 
methanol steam reforming. 
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ดว้ยไอนาํ 
ภาวนีิ เอียมประไพ : ผลของซีเรียมออกไซดที์มีต่อปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจนจากเมทา

นอลโดยใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์บนอลูมินาและคอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์บนอลูมินาซึงเตรียม
โดยวธีิเฟรมสเปรย.์ อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ชูวงศ ์ชยัสุข. 93 หนา้. 
               

ประสิทธิภาพเชิงเร่งปฏิกิริยาของคอปเปอร์บนตวัรองรับอะลูมินาและคอปเปอร์-ซิงค ์
ออกไซด์บนตวัรองรับอะลูมินาทีมีการเปลียนแปลงปริมาณซีเรียมออกไซด์ถูกศึกษาในปฏิกิริยารี
ฟอร์มมิงของเมทานอลด้วยไอนาํทีอุณหภูมิ 200-350 องศาเซลเซียส ตวัเร่งปฏิกิริยาทงัหมดถูก
เตรียมดว้ยวธีิเฟลมสเปรยไ์พโรไลซิสและวเิคราะห์คุณลกัษณะดว้ยวธีิการกระเจิงของรังสีเอกซ์และ
การวดัการรีดิวซ์แบบโปรแกรมอุณหภูมิ ตวัเร่งปฏิกิริยา  เปอร์เซ็นต์ซีเรียมออกไซด์ทีรวมกบั
ทองแดง 20 เปอร์เซ็นตบ์นอะลูมินาแสดงค่าการเปลียนแปลงเมทานอลสูงสุดและส่งเสริมอตัราการ
ผลิตไฮโดรเจน ทีปริมาณซีเรียมออกไซด์เป็น 10 เปอร์เซ็นต ์พฤติกรรมของปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของ
เมทานอลดว้ยไอนาํถูกเปลียนแปลงซึงค่าการเปลียนแปลงเมทานอลและอตัราการผลิตไฮโดรเจน
ลดลง ตวัเร่งปฏิกิริยา 10 เปอร์เซ็นตซี์เรียมออกไซด์ทีรวมกบัทองแดง 20 เปอร์เซ็นตบ์นอะลูมินา
แสดงประสิทธิภาพเชิงเร่งปฏิกิริยาตาํทีสุดของตวัเร่งปฏิกิริยาเหล่านีกบัค่าการเปลียนแปลงเมทา
นอลสูงทีสุด 46% การมีอยูข่องคาร์บอนไดออกไซดซึ์งเป็นผลพลอยได ้ชีให้เห็นวา่ตวัเร่งปฏิกิริยาที
มีซีเรียมออกไซดเ์ป็นองคป์ระกอบสนบัสนุนปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของเมทานอลดว้ยไอนาํ การเติมซิ
งค์ออกไซด์ทีปริมาณน้อย (1 เปอร์เซ็นต์) คอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์-ซีเรียมออกไซด์บนตวั
รองรับอะลูมินาแสดงประสิทธิภาพเชิงเร่งปฏิกิริยาดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทีไม่มีปริมาณซีเรียม
ออกไซด์ ในทางตรงกนัขา้ม การเติมซีเรียมออกไซด์ทีปริมาณซิงค์ออกไซด์มาก (10 เปอร์เซ็นต์) 
บนตวัเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงคอ์อกไซด์บนตวัรองรับอะลูมินามีพฤติกรรมเหมือนกบัคอปเปอร์-
ซิงค์ออกไซด์บนตวัรองรับอะลูมินา มากไปกว่านัน การเคลือบฝังซิงค์ออกไซด์บนคอบเปอร์-
ซีเรียมออกไซด์บนตวัรองรับอะลูมินา ส่งเสริมปฏิกิริยาดีคอมโพสิชันของเมทานอลมากกว่า
ปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของเมทานอลดว้ยไอนาํ 
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