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  This research studied the morphological, mechanical and thermal 
properties of polyvinyl alcohol (PVA) and titanium dioxide (TiO2) nanocomposites. 
The nanocomposites were prepared by colloidal aqueous suspension of TiO2 prepared 
via solution casting method. Sodium dodecyl sulfate (SDS) and sodium dodecyl 
benzenesulfonate (SDBS) were used as surfactants to obtain a good dispersion of 
TiO2 nanoparticles in PVA matrix. The properties of PVA/TiO2 nanocomposites were 
studied the mechanical properties by a universal tensile testing and dynamic 
mechanical analysis (DMA). The thermal properties were investigated by differential 
scanning calorimeter (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). The dispersion of 
TiO2 particles in PVA matrix was observed by scanning electron microscopy (SEM) 
and UV–Vis spectroscopy was employed to evaluate the absorbance/transmittance 
behavior of the PVA/TiO2 nanocomposite films. SEM results indicated that the 
dispersion of TiO2 nanoparticles was a better distribution when added the surfactant 
but still appeared aggregates in PVA matrix at high TiO2 content. The aggregation of 
TiO2 nanoparticles increased with increasing of TiO2 content. Tensile testing results 
showed that the tensile strength of PVA/TiO2 nanocomposites increased with 
increasing TiO2 content and reached a maximum point at 0.4 wt%. Storage modulus 
from DMA result increased with increasing TiO2 content like the tensile test. The 
nanocomposites prepared with SDS surfactant had mechanical properties higher than 
the nanocomposites prepared without surfactant and with SDBS. It was observed that 
the thermal degradation of pure PVA proceeded by three degradation steps from TGA 
result. Additionally, the incorporation of TiO2 and both of surfactant did not affect the 
melting temperature of the PVA/TiO2 nanocomposites and the percent absorbance 
increased in the presence of surfactant. 
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คาํสาํคญั :  ไททาเนียม ไดออกไซด์ / นาโนคอมโพสิต/ สารลดแรงตึงผวิประจุลบ/ พอลิไวนิล
แอลกอฮอล/์ โซเดียมโดเดคิวซลัเฟต/ โซเดียมโดเดคิวเบนซีนซลัโฟเนต 
นิรมล  สงวนวงศ ์ : ผลของไทเทเนียมไดออกไซดที์มีต่อสมบติัของพอลิไวนิล

แอลกอฮอลที์มีและไม่มีสารลดแรงตึงผวิ.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.ศิริรัตน์  วชัรวิ
ชานนัท.์   80 หนา้. 
  งานวิจยันีเป็นการศึกษา ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา สมบติั ทางกล และสมบติัทาง
ความร้อนของโพลีไวนิลแอลกอฮอลแ์ละไทเทเนียมไดออกไซดน์าโนคอมโพสิตซึงเตรียมโดย
วิธีการหล่อขึนรูปของสารละลายแขวนลอยไททาเนียมไดออกไซด ์โซเดียมโดเดคิวซลัเฟตและ
โซเดียมโดเดคิวเบนซีนซลัโฟเนตถูกใชเ้ป็นสารลดแรงตึงผวิเพือช่วยใหไ้ดม้าซึงการกระจายตวัทีดี
ของอนุภาคไททาเนียมไดออกไซดใ์นเนือพอลิเมอร์ สมบติัทางกลศึกษาโดยการทดสอบแรงดึงและ
การวิเคราะห์เครืองกลแบบไดนามิก สมบติัทางความร้อนศึกษาโดยเทคนิคสแกนวดัความร้อนและ
เทคนิควิเคราะห์การตกตะกอ นทางความร้อน การกระจายตวัของอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์
ศึกษาโดยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด และ เครืองวดัการดูดกลืนแสง ถูกใชใ้นการ
ประเมินค่าพฤติกรรมการดูดกลืน /การส่องผา่นของแสง พบวา่การกระจายตวัของอนุภาคดีขึนเมือ
เติมสารลดแรงตึงผวิลงไป แต่ยงัคงปรากฏการ เกาะกลุ่มกนัภายในเนือพอลิเมอร์และการเกาะกนั
ของอนุภาคเพมิขึนเมือเพิมปริมาณของอนุภาค ผลการทดสอบแรงดึงแสดงใหเ้ห็นวา่การทนต่อแรง
ดึงของนาโนคอมโพสิตเพิมขึนเมือเพิมปริมาณไททาเนียมไดออกไซดแ์ละเพมิขึนสูงสุดที 0.4 
เปอร์เซ็นตข์องนาํหนกั  ค่าโมดูลสัสะสมเพิมขึนเมือเพิมปริมาณไททาเนียมไดออกไซดเ์ช่นเดียวกบั
ผลการทดสอบแรงดึง วสัดุนาโนคอมโพสิตทีเตรียมโดยใชส้ารลดแรงตึงผวิโซเดียมโดเดคิวซลัเฟต
ใหส้มบติัทางกลทีสูงกวา่ทีเตรียมโดยไม่มีสารลดแรงตึงผวิและทีมีสารลดแรงตึงผวิโซเดียมโดเดคิว
เบนซีนซลัโฟเนต พบวา่การยอ่ยสลาย ทางความร้อนของพอลิไวนิลแอลกอฮอลบ์ริสุทธิจากการ
วิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการตกตะกอนทางความร้อนมีสามขนัตอน นอกจากนีการรวมตวักนัของไททา
เนียมไดออกไซดแ์ละสารลดแรงตึงผวิทงัสองไม่มีผลต่อการเปลียนอุณหภูมิหลอมเหลวของพอลิ
เมอร์นาโนคอมโพสิต และเปอร์เซ็นตก์ารดูดกลืนแสงสูงขึนในระบบทีมีสารลดแรงตึงผวิ 
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