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 Hydrogen fuel cells have been recognized as high efficient technologes for electricity 

generation with low pollution. Catalytic reformining of oxyhydrocarbon is a common process to 

produce hydrogen feed for fuel cells. Nanostructured CuFe2O4 spinel catalysts have been developed by 

one-step flame spray pyrolysis (FSP) method, and were tested for methanol stream reforming in a 

temperature range of 200 to 375 oC. The CuFe2O4 spinel catalysts were characterized by X-ray powder 

diffraction, temperature-program reduction, nitrogen adsorption, and transmission electron microscopy. 

The copper spinel nanoparticles with narrow particle size distribution in a range of 10-20 nm were 

successfully synthesized by FSP. The copper spinel catalysts exhibited a high activity and selectivity in 

steam reforming; the gaseous products were mainly hydrogen and carbon dioxide with a small amount 

of CO. Especially, the CuFe2O4 catalyst prepared at the ratio of Cu:Fe precursor of 1:2 showed the 

highest activity among the catalysts prepared at various Cu:Fe precursor ratios. With varied reduction 

temperatures of 200, 250, 300 and 350 oC, the CuFe2O4 reduced at 300 oC provided superior catalytic 

activity in methanol reforming. 
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เซลลเ์ชือเพลิงไฮโดรเจนเป็นทีรู้จกักนัในเรืองของเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าคุณภาพสูง
อีกทงัยงัมีมลพษิตาํ ตวัเร่งปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของออกซีไฮโดรคาร์บอนเป็นกระบวนการโดยทวัไป
ในการผลิตไฮโดรเจนเพือเป็นสารตงัตน้ของเซลล์เชือเพลิง ตวัเร่งปฏิกิริยาสปินเนลทีมีโครงสร้าง
ระดบันาโนคอปเปอร์เฟอร์ไรทไ์ดถู้กพฒันาขึนโดยใชเ้ฟลมสเปรยไ์พโรไลซิสในขนัตอนเดียวและ
ถูกตรวจสอบกบัปฏิกิริยาเมทานอล สตีมรีฟอร์มมิงในช่วงอุณณหภูมิ 200-375 องศาเซลเซียส ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาสปินเนลทีมีขนาดระดบันาโนคอปเปอร์เฟอร์ไรทไ์ดถู้กตรวจสอบคุณลกัษณะโดยใชเ้ครือง
ตรวจสอบคุณลกัษณะความเป็นผลึก เครืองตรวจสอบพฤติกรรมการรีดิวซ์ เครืองตรวจสอบการดูด
ซับโดยแก๊สไนโตรเจน และ กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน จะเห็นว่าตวัเร่งปฏิกิริยาสปินเนลทีมี
โครงสร้างระดบันาโนคอปเปอร์เฟอร์ไรทท์ีมีการกระจายตวัของรูพรุนทีแคบและมีขนาดอนุภาคอยู่
ในช่วง 10-20 นาโนเมตรซึงเป็นความสาํเร็จในการสังเคราะตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีอนุภาคระดบันาโน
โดยใชว้ิธีเฟลมสเปรยไ์พโรไลซิสในขนัตอนเดียว ตวัเร่งปฏิกิริยาสปินเนลทีมีโครงสร้างระดบันา
โนคอปเปอร์เฟอร์ไรทแ์สดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา และการเลือกเกิดของ
ปฏิกิ ริยาสตรีม รีฟอร์มมิงสูง  ซึงผลิตภัณฑ์ที เ กิดขึน  นันคือ  แก๊สไฮโดรเจน  และ  แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึนเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิงตวัเร่ง
ปฏิกิริยาสปินเนลทีมีขนาดระดบันาโนคอปเปอร์เฟอร์ไรทท์ีเตรียมในอตัราส่วน 1:2 มีความสามารถ
ในการเร่งปฏิกิริยาสูงทีสุด 
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