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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนีได้ท้ำกำรศึกษำกำรสังเครำะห์ซิลิกำและไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วยกระบวนกำรโซล-เจล
และเผำที่อุณหภูมิ 500C ซิลิกำผสมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อัตรำส่วนแตกต่ำงกันคือ 1:1, 2:1 และ3:1
โดยน้ำหนัก ตรวจคุณลักษณะด้วย X-Ray Diffraction (XRD) , Scanning Electron Microscope (SEM)
และ ทดสอบ Photocatalytic

activity

ในกำรย่อยสลำยเมทิลีนบลู ผลจำกกำรทดสอบ XRD พบว่ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นเฟสอะนำเทสอย่ำงเดียว และไม่ปรำกฏเฟสของซิลิกำเนื่องจำกยังคงเป็นอสัณฐำนอยู่
จำกภำพถ่ำยด้วยเครื่อง SEM พบว่ำอนุภำคมีขนำดเล็กและใหญ่ปะปนกัน เนื่องจำกเป็นกำรผสมระหว่ำงซิลิกำ
(อนุภำคใหญ่) และไทเทเนียมไดออกไซด์(อนุภำคเล็ก) และมีรูปร่ำงกลมและจับตัวเป็นก้อน นอกจำกนันยัง
พบว่ำผงอนุภำคผสมที่สังเครำะห์ได้สำมำรถสลำยเมทิลีนบลู ได้ไม่แตกต่งกันมำกนัก และมีอัตรำกำรย่อยสลำย
ใกล้ เคีย งกับ อนุ ภ ำคไทเทเนี ย มเพีย งชนิ ดเดี ยว โดยในช่ว ง 20 นำทีแ รกอนุภ ำคผสมจะดูด ซับเมทิลี นบลู
ประมำณ 50% กำรน้ำผงมำผสมกับน้ำยำเคลือบสีโดยก้ำหนดเปอร์เซ็นต์ในกำรผสมเป็น 5%, 10% และ
15% ตำมล้ำดับ โดยน้ำไปเคลื อบลงบนชินส่วนรถยนต์และน้ำไปทดสอบควำมแข็งของผิวเคลือบ ผลกำร
ทดสอบพบว่ำ ที่ SiO2/TiO2 3:1 ผสมในสัดส่วน 15% ผิวเคลือบจะมีควำมแข็งสูงที่สุด
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Abstract
This research is to synthesize silica and titania nano-particles by sol-gel method and
calcination at 500 degree celcius. Synthesized silica and titania were mixed with the weight
ratios of 1:1, 2:1 and 3:1. The samples were characterized by XRD and SEM, and determined
the phocatalytic activity in terms of degradation of methylene blue. From XRD pattern
shown, only anatase phase was formed at 500 degree celcius but silica peak was not found.
This means silica is an amorphous phase. The mixed powders exhibited rounded shapes and
agglomerated grains which have bimodal size distribution since silica particles were rather
bigger than those of titania. Furthermore, the mixed powders of different weight ratios could
similarly degrade methylene blue and their activities were similar to that of pure titania. At
the first 20 minutes, methylene blue was adsorped 50 % by the mixed powders. Car colour
coatings were blended with mixed powders for 5, 10 and 15% weight in order to coat on car
body parts and to test microhardness. It was found that at SiO2/TiO2 =3:1 with 15%
powders loading showed the highest hardness.
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