
 v

 
Thesis Title Synthesis of Tungsten Trioxide-doped Zinc Oxide   

Nanoparticles by Flame Spray Pyrolysis and Their Applications  

 

Author  Mr. Chawarat Siriwong 

 

Degree  Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology) 

 

Thesis Advisory Committee 

   Assoc. Prof. Dr. Sukon Phanichphant           Chairperson 

   Assoc. Prof. Dr. Udom Sriyotha                    Member 

   Assoc. Prof. Dr. Pisith Singjai               Member 

    

 

ABSTRACT 

 

WO3-doped ZnO nanoparticles containing 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 3.0 and 5.0 mol% 

of WO3 were successfully synthesized by Flame Spray Pyrolysis (FSP) from zinc 

naphthenate and tungsten ethoxide precursors under 5/5 (precursor/oxygen) flame 

condition. The crystalline phase, morphology and size of undoped ZnO and WO3-doped 

ZnO prepared by FSP were observed by XRD, BET, TEM and SEM. The XRD patterns 

showed that the nanoparticles had the hexagonal phase of ZnO with the JCPDS file No.89-

0510. The TEM image showed nanoparticles having clear spherical, hexagonal and rod-like 
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morphologies. The crystallite sizes of ZnO spherical and hexagonal particles were in the 

range of 5-20 nm. ZnO nanorods were found to be ranging from 5-10 nm in width and 10-

25 nm in length. The W compositions of the ZnO samples were verified by EDS mode. In 

this research, these nanoparticles were applied in photocatalytic, gas sensing and 

photovoltaic applications. 

There are three applications of WO3-doped ZnO nanoparticles in this study as: 

photocatalysts, gas sensors and solar cells. The photocatalytic activity of WO3-doped ZnO 

nanoparticles containing 0.25, 0.50, 0.75 and 1.0 mol% were investigated by UV-induced 

degradation of methanol, glucose and sucrose in aqueous solution in the photocatalytic 

reactor. The results showed that the appropriate amount of WO3 loading could greatly 

enhance the photocatalytic activity of ZnO nanoparticles for degrading methanol, glucose 

and sucrose. The optimized amount of WO3 loading was 0.50 mol% in methanol, glucose 

and sucrose. This is consistent with WO3 particles acting to trap photoinduced electrons, 

retarding the electron–hole recombination process, and thereby, promoting the 

photocatalytic activity. 

The gas sensors based on WO3-doped ZnO nanoparticles containing 0, 0.25, 0.50, 

and 0.75 mol% of WO3 were fabricated and tested towards NO2, C2H5OH, CO and H2 at 

different gas concentrations and operating temperatures ranging from 300-400°C in dry air. 

The results showed that the appropriate amount of WO3 loading could greatly enhance the 

NO2 and C2H5OH sensitivity of ZnO sensors. In addition, 0.50 mol% WO3-doped ZnO 
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nanoparticles exhibited maximum response to NO2 and C2H5OH at all temperatures and 

concentrations. The sensitivities of all ZnO films towards NO2 were greatly higher than that 

towards C2H5OH, CO and H2. Nevertheless, hydrogen sensitivity was relatively less 

improved by WO3 doping while sensitivity toward CO was almost insensitive to WO3 

content, therefore WO3-doped ZnO sensor had a high selectivity towards NO2. 

WO3-doped ZnO nanoparticles containing 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0 and 3.0 mol% of 

WO3 were successfully applied in hybrid photovoltaic devices as an electron acceptor. The 

current-voltage characteristic of these devices showed that WO3 could increase the number 

of photons actually converted to charge carriers which affect the power conversion 

efficiency. These results concluded that an appropriate amount of WO3 doping could 

enhance the hybrid photovoltaic efficiency. Especially, the hybrid ZnO/P3HT photovoltaic 

device with 0.50 mol% WO3-doped ZnO as an electron acceptor exhibited maximum 

power conversion efficiency of 0.411%. 
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บทคัดยอ 

 

อนุภาคนาโนซิงกออกไซด ท่ีเจือดวยทังสเทนไตรออกไซด ในอัตราสวนการเจือรอยละ 0, 0.25, 

0.50, 0.75, 1.0, 3.0 และ 5.0 โดยโมล ประสบความสําเร็จในการสังเคราะหดวยวิธีเฟลมสเปรยไพโรลิ

ซิส จากสารต้ังตน ซิงกแนปทีเนต และทังสเทนเอทอคไซด ภายใตเงื่อนไขเปลวไฟ 5/5 (สารต้ังตน/

ออกซิเจน) ทําการศึกษาลักษณะโครงสรางผลกึ รูปราง และขนาด ของซิงกออกไซดบริสุทธิ์ และซิงก

ออกไซดท่ีเจือดวยทังสเทนไตรออกไซดซึ่งเตรียมโดยวิธีเฟลมสเปรยไพโรลิซิส ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบน
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รังสีเอกซ การวิเคราะหพ้ืนท่ีผิวจําเพาะโดยวิธีบีอีที กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน และกลอง

จุลทรรศนอิเลก็ตรอนแบบสองกราด จากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ แสดงใหเห็นวาอนุภาคนาโน

ท่ีสังเคราะหไดมีโครงสรางผลึกแบบเฮกซะโกนอล ซึ่งสอดคลองเปนอยางดีกับ JCPDS หมายเลข 89-

0510 จากภาพถายของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน พบวาอนุภาคนาโนซิงกออกไซด มี

รูปรางแบบทรงกลม แบบเฮกซะโกนอล และแบบแทง อยางชัดเจน ขนาดผลึกของซิงกออกไซดท่ีมี

รูปรางแบบทรงกลม และแบบเฮกซะโกนอล อยูในชวง 5-20 นาโนเมตร สําหรับอนุภาคนาโนมีรูปราง

แบบแทงมีความกวางอยูในชวง 5-10 นาโนเมตร และมีความยาวอยูในชวง 10-25 นาโนเมตร 

องคประกอบของทังสเทนในตัวอยางซิงกออกไซด สามารถตรวจสอบไดโดยเทคนิควิเคราะหการกระจาย

ตัวของพลังงานรังสีเอกซ ในงานวิจัยนี้ไดใชอนุภาคนาโนซิงกออกไซดท่ีสังเคราะหขึ้น ไปประยุกตใช

เปน สารเรงปฏิกิริยาดวยแสง แกสเซนเซอร และเซลลแสงอาทิตย   

 การศึกษาความสามารถในการเปนสารเรงปฏิกิริยาดวยแสงของ อนุภาคนาโนซิงกออกไซด ที่เจือ

ดวยทังสเทนไตรออกไซด ในอัตราสวนการเจือรอยละ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 โดยโมล ศึกษาโดย

การยอยสลาย เมทานอล กลูโคส และซูโครส ภายใตแสงอุลตราไวโอเลต ในโฟโตแคทาลิติกรีแอคเตอร 

จากผลการทดลองพบวา ปรมิาณการเจือทังสเทนท่ีเหมาะสม สามารถเพ่ิมความสามารถของอนุภาคนาโน

ซิงกออกไซดในการยอยสลายเมทานอล กลูโคส และซูโครสไดอยางมาก โดยรอยละ 0.50 โดยโมล เปน

ปริมารถการเจือทังสเทนท่ีดีท่ีสุด ในการยอยสลายเมทานอล กลูโคส และซูโครส ซึ่งผลท่ีไดนี้แสดงให

เห็นวาอนุภาคของทังสเทนทําหนาท่ีเปน ตัวดักจับอิเล็กตรอนท่ีถูกกระตุนดวยแสง และยับยั้ง



 x

 
กระบวนการกลับมารวมกันของอิเล็กตรอน และโฮล ซึ่งสงผลใหความสามารถในการเปนสารเรง

ปฏิกิริยาดวยแสงของอนุภาคนาโนซิงกออกไซดดีขึ้น 

 แกสเซนเซอรซึ่งมีสวนประกอบของซิงกออกไซดท่ีเจือดวยทังสเทนไตรออกไซด ในอัตราสวน

การเจือรอยละ 0, 0.25, 0.50 และ 0.75 โดยโมล ถูกสรางขึ้น และทําการทดสอบกับแกสไนโตรเจนได

ออกไซด เอทานอล คารบอนมอนออกไซด และ ไฮโดรเจน ท่ีความเขมขนของแกสตางๆ กัน ท่ีอุณหภูมิ

ดําเนินการในชวง 300-400 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะอากาศแหง จากผลการทดลองพบวาปริมาณการ

เจือทังสเทนที่เหมาะสม มีผลในการเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองของเซนเซอรซิงกออกไซด ตอ

แกสไนโตรเจนไดออกไซด และเอทานอล อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีปริมาณการเจือทังสเทนไตร

ออกไซดรอยละ 0.50 โดยโมล ซึ่งแสดงการตอบสนองตอแกสไนโตรเจนไดออกไซด และเอทานอลสูง

ท่ีสุด ในทุกอุณหภูมิดําเนินการ และทุกความเขมขนของแกสท่ีทําการทดลอง เซนเซอรซิงกออกไซดท่ี

สรางขึ้นมีความสามารถในการตอบสนองตอแกสไนโตรเจนไดออกไซด สูงกวาแกสเอทานอล คารบอน

มอนออกไซด และ ไฮโดรเจนอยางมาก อยางไรก็ตามการเจือทังสเทนไตรออกไซดลงในเซนเซอรซิงก

ออกไซด ชวยเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองตอแกสคารบอนมอนออกไซดเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ในขณะทีแ่กสเซนเซอรเหลานีแ้ทบจะไมตอบสนองตอแกสไฮโดรเจนเลย กลาวคือแกสเซนเซอรท่ีสราง

ขึ้นมีความเฉพาะเจาะจงตอแกสไนโตรเจนไดออกไซดสูง 

อนุภาคนาโนซิงกออกไซด ท่ีเจือดวยทังสเทนไตรออกไซด ในอัตราสวนการเจือรอยละ 0, 0.25, 

0.50, 0.75, 1.0 และ 3.0 โดยโมล ประสบความสําเร็จในการนําไปประยุกตใชใน เซลลแสงอาทิตยแบบ
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ไฮบริด เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวรับอิเล็กตรอน จากลักษณะเฉพาะของกระแส และความตางศักย ของอุปกรณ

เหลานี้ พบวา ทังสเทนไตรออกไซดสามารถเพ่ิมจํานวนของโฟตอน ท่ีจะเปลี่ยนไปเปนประจุพาหะตอไป 

ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปไดวา ปริมาณการเจือทัง

สเทนไตรออกไซดท่ีเหมาะสมสามารถทําใหประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย แบบไฮบริดดีขึ้นได 

โดยเฉพาะอยางย่ิงโฟโตโวลทาอิก แบบไฮบริด ซิงกออกไซด กับพอลิ (3-เฮกซิลไทโอฟน) ท่ีมี

สวนประกอบเปนซิงกออกไซดที่เจือดวยทังสเทนไตรออกไซดรอยละ 0.50 โดยโมล ซึ่งใหประสิทธิภาพ

การแปลงพลังงานสูงท่ีสุดเปน รอยละ 0.411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


