
 

 d 

53404205: MAJOR: CHEMICAL ENGINEERING 
KEY WORDS: CORE-SHELL STRUCTURE Co/SiO2 CATALYSTS FOR THE FTS 

REACTION 
  PHAKAMPAI AUNMUNKONG: EFFECT OF THE PREPARATION 
PARAMETERS ON THE FORMATION OF CORE-SHELL STRUCTURE IN 
Co/SiO2 CATALYSTS FOR THE FTS REACTION: THESIS ADVISOR: ASST. 
PROF. CHOOWONG CHAISUK, D.Eng. 131 pp. 
 
 In this research, the effect of the preparation parameters on the formation 
of core-shell structure in Co/SiO2 catalysts was investigated. The 30wt%Co/SiO2 with 
core-shell structure can be synthesized by FSP technique and tested by the FTS 
reaction. This structure was formed by tetraethyl orthosilicate (TEOS) or AS-30 
colloidal silica precursors at various solution concentrations and feed flow rates. The 
SiO2-Co3O4 core-shell structure was obtained by TEOS precursor. This structure was 
prone to FSP synthesis of large particles by droplet-to-particle conversion. The 
solution concentration at 0.1 and 0.3 M showed SiO2-Co3O4 core-shell structure but 
this structure was not formed at 0.5 M. The particle size of SiO2-Co3O4 core-shell 
catalyst was increased with the solution concentration. Increase of feed flow rate can 
lower SiO2-Co3O4 core-shell particle size due to more residence time. The presence of 
SiO2-Co3O4 core-shell structure can promote selectivity to kerosene. The 
30wt%Co/SiO2 at solution concentration of 0.1 M and feed flow rate of 5 ml/min 
seemed completion of SiO2-Co3O4 core-shell structure. In case of AS-30 colloidal 
silica precursors, the Co3O4-SiO2 core-shell structure was sometime formed, especially at 
low solution concentration and low feed flow rate. The 30wt%Co/SiO2 at solution 
concentration of 0.3 M and feed flow rate of 3 ml/min was promising catalyst because it 
showed large size of both core and shell leading to high selectivity to kerosene. 
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53404205 : สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
คาํสาํคญั   : การเตรียมของการเกิดโครงสร้างแบบแกน-เปลือกของตวัเร่งปฏิกิริยาโคบอลต-์ซิลิกา 

      สาํหรับปฏิกิริยาฟิช-เชอร์โทรป 
  พกัตร์อาํไพ อนัมนัคง: ผลของปัจจยัทีมีต่อการเตรียมของการเกิดโครงสร้างแบบแกน-
เปลือกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-ซิลิกาสําหรับปฏิกิริยาฟิช-เชอร์โทรป: อาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.ชูวงศ ์ชยัสุข. 131 หนา้. 

ในงานวิจยันี จะศึกษาตวัแปรเสริมในการเตรียมทีมีผลต่อการก่อเกิดโครงสร้างแกน-
เปลือกในตวัเร่งปฏิกิริยาโคบอลตบ์นซิลิกา โดยสามารถสังเคราะห์โคบอลตบ์นซิลิกาทีมีโคบอลต ์

 เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนกัของโครงสร้างแกน-เปลือกดว้ยวิธีเฟรมสเปร์ไพโรไลซิสและ ทดสอบ
ดว้ยปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรป โครงสร้างนีก่อเกิดดว้ยสารตงัตน้เตตะเอลทิลออโทซิลิ-
เกต หรือ ซิลิกาออกไซด์  เปอร์เซ็นตน์าํโดยความเขม้ขน้ของสารละลายและ อตัราการป้อนของ
ไหลทีต่างๆกนั โครงสร้างซิลิกาออกไซด-์โคบอลตอ์อกไซด ์แกน-เปลือกเกิดขึนดว้ยสารตงัตน้ 
เตตะเอลทิลออโทซิลิเกต  อนุภาคใหญ่ทีเป็นการเปลียนแปลงหยดกลายเป็นอนุภาคของการ
สังเคราะห์เฟรมสเปร์ไพโรไลซิลจะทาํให้เกิดโครงสร้างนี ความเขม้ขน้ของสารละลายที . และ 

.  โมลาร์ แสดงโครงสร้างซิลิกาออกไซด์-โคบอลตอ์อกไซด์ แกน-เปลือก แต่โครงสร้างนีไม่ก่อ
เกิดที .  โม-ลาร์ ขนาดของอนุภาคตวัเร่งปฏิกิริยา ซิลิกาออกไซด์-โคบอลตอ์อกไซด์ แกน-เปลือก 
จะเพิมขึนเมือเพิมความเขม้ขน้ของสารละลาย การเพิมอตัราการป้อนของไหลสามารถลดขนาด
อนุภาคซิลิกาออกไซด์-โคบอลตอ์อกไซด ์เนืองจากเพิมช่วงระยะเวลาในการเผาไหม ้โครงสร้างซิลิ
กาออกไซด์-โคบอลต์ออกไซด์ แกน-เปลือก สามารถแสดงการส่งเสริมการเลือกเกิดเป็นเคโรซีน 
โคบอลตบ์นซิลิกาทีมีโคบอลต ์  เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกัทีความเขม้ขน้สารละลาย .  โมลาร์และ 
อตัราการป้อนของไหล  มิลลิลิตร/นาที พบความสมบูรณ์ของโครงสร้างซิลิกาออกไซด์-โคบอลต์
ออกไซด ์แกน-เปลือก ในกรณีซิลิกาออกไซด ์  เปอร์เซ็นตน์าํเป็นสารตงัตน้ การก่อเกิดบางครังจะ
พบโครงสร้างโคบอลต์ออกไซด์-ซิลิกาออกไซด์ แกน-เปลือกโดยเฉพาะทีมีความเข้มข้นของ
สารละลาย และ อตัราการป้อนของไหลนอ้ย โดยโคบอลตบ์นซิลิกาทีมีโคบอลต ์  เปอร์เซ็นตโ์ดย
นาํหนกั ที .  โมลาร์ และ อตัราการป้อนของไหล  มิลลิลิตร/นาที เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีแนวโนม้
เพราะมนัจะแสดงขนาดทีใหญ่ของแกนและเปลือกซึงนาํไปสู่การเกิดเป็นเคโรซีนทีมาก 
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