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Characterization of Tin-pigmented Aluminium Oxide Films on Aluminium Tube for Using as Solar Receiver
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหหาคุณลักษณะเฉพาะของทออะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการ   อะโนไดซโดยมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้น

ฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Sn-Al2O3) เพ่ือใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ีมีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตย  มีการวิเคราะหความหนาของฟลม
อะลูมิเนียมออกไซด และคาสัมประสิทธ์ิการสะทอนรังสี (Reflectance, R) ท่ีชวงความยาวคล่ืน250 ถึง 2,500 นาโนเมตร ดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)และ Ultraviolet-Visible-NearInfraredSpectrophotometerตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ทออะลูมิเนียมอะโน
ไดซมีผิวสีดําเขม มีความมันวาวนอย ความหนาเฉล่ียของชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดท่ีมีธาตุดีบุกในชั้นฟลมเทากับ18.9 ไมโครเมตร คาสัมประสิทธ์ิ

การสะทอนรังสีและสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย () เทากับ0.078 และ0.92ตามลําดับ สําหรับคาการสูญเสียความรอน (Heatloss) ของ
ตัวรับรังสีอาทิตยท่ีใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีคาท่ีตํ่า โดยคาการสูญเสียความรอนสูงสุดมีคาเทากับ 0.166 วัตต/เมตรท่ี

ความแตกตางของอุณหภูมิเฉล่ียของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับอุณหภูมิส่ิงแวดลอม (Tabs-Tamp=T) เทากับ 53.3oC สรุปไดวา ทออะลูมิเนียมอะโน
ไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดสามารถประยุกตใชเปนตัวรับรังสีอาทิตยได

คําสําคัญ: ตัวเก็บรังสีอาทิตย (Solar collector); อะลูมิเนียม (Aluminium); ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย (Solar absorber); ตัวรับรังสีอาทิตย (Solar
receiver); คาการสูญเสียความรอน (Heatloss)

1. บทนํา
ปจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสงผลทําใหวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆของผูคนมีความผูกพันและพ่ึงพาการใชพลังงานไฟฟามาก

ขึ้น ขณะน้ีการใชพลังงานไฟฟามีปริมาณ 1 ใน 3 ของการใชพลังงานท้ังหมด และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหทุกประเทศถือเปนเรื่องสําคัญ
เรื่องหน่ึงท่ีเปนยุทธศาสตรของชาติ เพ่ือใหมีความม่ันคงทางดานพลังงานไฟฟาอยางยั่งยืน [1-2] ดังน้ันการท่ีประเทศไทยตองการมีความม่ันคงทาง
พลังงานไฟฟาแบบยั่งยนืและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือเพ่ิมคารบอนเครดิตของประเทศ สงผลใหพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเขา
มามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในความพยายามแกปญหาดังกลาวพลังงานแสงอาทิตยนับเปนพลังงานทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดชนิดหน่ึงในบรรดา
พลังงานทดแทนท้ังหมดในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสูง คือไดรับความเขมของพลังงาน
แสงอาทิตยเฉล่ียตอปมีคาสูงถึง19-20MJ/m2-day และ 50.2% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดไดรับพลังงานแสงอาทิตยในชวง 18-19MJ/m2-day [3,4] ทําให
พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทางเลือกแรกๆ ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ท้ังเทคโนโลยีผลิตไฟฟาและเทคโนโลยีผลิตความรอน สําหรับ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิตกระแสไฟฟามี 2 แบบดวยกันคือ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (solar cell) ซ่ึงปจจุบันมี
โรงไฟฟาประเภทน้ีอยูหลายแหงและกระจายอยูท่ัวทุกภาคในประเทศ และประเภทท่ีสองคือ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยระบบตัวเก็บรังสีอาทิตย
แบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา (Parabolic trough collector) โดยนําความรอนท่ีไดจากการรวมรังสีอาทิตยจากรางพาราโบลาลงบนทอรับรังสี
อาทิตย (receiver tube หรือ absorber tube) ท่ีบริเวณผิวทอถูกเคลือบดวยวัสดุดูดกลืนรังสีอาทิตย (absorber coating) มาถายโอนความรอน
ใหกับของไหลท่ีไหลภายในทอรับรังสีอาทิตยจนมีอุณหภูมิและความดันสูง แลวนําของไหลท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูงน้ีมาหมุนกังหันไอนํ้าเพ่ือ
เปล่ียนเปนพลังงานไฟฟา โดยประสิทธิภาพของอุปกรณสามารถทําอุณหภูมิของนํ้าหรือนํ้ามันไดสูงถึง 60-300°C [5-7]ท้ังน้ีหน่ึงในอุปกรณหลักของ
เทคโนโลยีประเภทการรวมแสงอาทิตย คืออุปกรณรับรังสีอาทิตยท่ีบริเวณผิวถูกเคลือบดวยวัสดุดูดกลืนรังสีอาทิตย หากตัวรับรังสีอาทิตยมี
ประสิทธิภาพสูงก็สามารถนําพลังงานรังสีอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได แตอยางไรก็ตามประเทศไทยมีการนําเขาอุปกรณดังกลาวมาจาก
ตางประเทศเกือบท้ังหมดทําใหตัวเก็บรังสีอาทิตยมีราคาท่ีสูง และปจจุบันไมสามารถผลิตภายในประเทศไดจากงานวิจัยท่ีผานมามีการรายงานผลการ
ใชอะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการทําอะโนไดซและมีการเติมธาตุนิกเกิลลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Ni-Al2O3) เพ่ือใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ี
มีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตย(Selective solar absorber) สําหรับอุณหภูมิปานกลาง (300-500oC) [8-10]Kennedy C.E. รายงานสารเลือก
รับรังสีอาทิตยสําหรับงานทางดานระบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสง (Concentrating solar power, CSP) ท่ีมีอุณหภูมิการใชงานท่ีสูงกวา500oC
เชน Co-Al2O3, Mo-Al2O3, W-Al2O3, Pt-Al2O3และ Al2O3-Pt-Al2O3โดยมีการเตรียมดวยเทคนิค RF sputtering และ Chemical vapor
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deposition (CVD)[10] เห็นไดวางานวิจัยท่ีผานมา มีการใชธาตุเคมีหลายหลายชนิดมาเติมลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด และใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย แตยังไมมีการรายงานผลการเติมธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Sn-Al2O3) ดวยกระบวนการอะโนไดซ เพ่ือนํามาใชเปนตัว
ดูดกลืนรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา ซ่ึงเปนการพัฒนาและเลือกใชวัสดุภายในประเทศท่ีสามารถนํามาเปน
ตัวรับรังสีอาทิตยและเคลือบวัสดุดูดกลืนรังสีอาทิตยได รวมท้ังมีศักยภาพท่ีผลิตไดภายในประเทศเม่ือเทียบกับเทคนิคการเตรียมอื่นๆ เพ่ือลดตนทุน
การผลิตอุปกรณชุดน้ี รวมท้ังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนของตัวเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก และอยูบนแนวทางของเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหหาคุณลักษณะเฉพาะของทออะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการทําอะโนไดซ โดยมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้น
ฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Sn-Al2O3) เพ่ือใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ีมีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตยทําการวิเคราะหและทดสอบคาการสูญเสีย
ความรอน (Heat loss) ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีใชเปนทอรับรังสีอาทิตย (Solar receiver) สําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดราง
พาราโบลา

2. วิธีการทดลอง
ทออะลูมิเนียมเกรด 6063 ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกเทากับ 0.0254 เมตรหนา 3×10-3เมตรและยาว 1.5เมตร นําไปผานกระบวนการ

ทําฟลมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุก (Tin, Sn) ลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Tin-pigmented aluminium oxide, Sn-Al2O3) หรือเรียกวาทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซ ณ บริษัท บางปูชุบเคลือบผิว จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในชุดทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บ
รังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลาทําการวิเคราะหความหนาของฟลมอะลูมิเนียมออกไซดของทออะลูมิเนียมอะโนไดซดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)รุน JEOL JSM-5910 โดยมีการทํางานท่ี 12 kV สําหรับคาการสะทอนรังสี
(Reflectance, R) ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซถูกวิเคราะหดวยเครื่อง Ultraviolet-Visible-Near Infrared Spectrometerรุน Shimadzu UV-
3101PC spectrophotometerในชวงความยาวคล่ืน 250-2,500 นาโนเมตร ซ่ึงเปนชวงความยาวคล่ืนเดียวกับชวงความยาวคล่ืนรังสีอาทิตยการ

คํานวณคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย (Solar absorbtance, ) สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (1) เม่ือ R() คือสเปกตรัมของการสะทอน

แสงของผิวตัวอยาง และ Isol() คือสเปกตรัมความหนาแนนกําลังรังสีอาทิตย (W/m2m) ตามมาตรฐานASTM G173-03 ท่ี air mass เทากับ
1.5(1.5 AM)[10-12]
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รูปท่ี 1: ไดอะแกรมของชุดทดสอบคาการสูญเสียความรอน (Heat loss)

ไดอะแกรมการทดสอบคาการสูญเสียความรอน (Heat loss)ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีใชเปนตัวรับรังสีอาทิตยแสดงในรูปท่ี 1 โดยชุด
ทดสอบน้ีสอดคลองกับงานวิจัยผานมาสําหรับการทดสอบคาการสูญเสียความรอนของทอรับรังสีอาทิตยสําหรับระบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสง
ชนิดรางพาราโบลา [13,14]จากรูปใชทอแกวท่ีทําใหเปนสุญญากาศโดยตอเขากับปมสุญญากาศ เพ่ือทําใหชองวางระหวางทอแกวกับทออะลูมิเนียมอะ
โนไดซเปนสุญญากาศท่ีความดันสมบูรณเทากับ 4.3±1 kPa เพ่ือลดการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตย สามารถวิเคราะหและคํานวณคา
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การสูญเสียความรอนไดตามสมการท่ี 2[14] เม่ือคาQlossคือความรอนท่ีมีการสูญเสียตอหน่ึงหนวยความยาวทออะลูมิเนียมอะโนไดซ(วัตต/เมตร)เม่ือ
m คืออัตราการไหลเชิงมวลของนํ้า (0.1667 กิโลกรัม/วินาที) คาCpคือคาความรอนจําเพาะ (Specific heat) ของนํ้ามีคาเทากับ 4.230 kJ/(kg∙oC)
สําหรับTin และ Tout คืออุณหภูมินํ้าขาเขาและขาออกชุดทอรับรังสีอาทิตย ตามลําดับ

 inoutploss TTCmQ   (วัตต/เมตร) (2)

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ทออะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการทําอะโนไดซและมีการเติมธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด พบวาผิวทอมีสีดําเขม และมีความ

มันวาวนอย เม่ือเทียบกับทออะลูมิเนียมท่ัวไปท่ีไมไดผานกระบวนการทําอะโนไดซหรือผานการทําอะโนไดซแตไมมีการชุบธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลม
อะลูมิเนียมออกไซดทําใหมีความเปนไปไดและเหมาะสมกับการเปนทอรับรังสีอาทิตย (Receiver tube) เน่ืองจากเปนวัตถุท่ีมีสีดํา ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแลว
วัตถุท่ีมีสีดํามีสมบัติการดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ีดีและนอกจากน้ีฟลมอะลูมิเนียมออกไซดท่ีมีการเติมธาตุอนินทรียลงในชั้นฟลมยังมีสมบัติการเปนสาร
เลือกรับรังสีอาทิตยอีกดวย (Selective absorber) [10] แสดงดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2: ทออะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการทําอะโนไดซ (Sn-Al2O3)

รูปท่ี 3: ภาพตัดขวางทออะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการทําอะโนไดซ (Sn-Al2O3)

รูปท่ี 3 แสดงภาพตัดขวางของทออะลูมิเนียมอะโนไดซ ท่ีไดจากการวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาทอ
อะลูมิเนียมมีลักษณะแบงออกเปนสองสวน โดยสวนแรกเปนผิวทออะลูมิเนียม และสวนท่ีสองเปนฟลมของอะลูมิเนียมออกไซดท่ีมีการเติมธาตุดีบุก
ภายในชั้นฟลม ซ่ึงชั้นฟลมน้ีเกิดขึ้นหลังจากผานกระบวนการทําอะโนไดซ โดยความหนาของชั้นฟลมมีแนวโนมคงท่ีตลอดชิ้นงาน และมีความหนาของ
ชั้นฟลมเฉล่ียเทากับ 18.9 ไมโครเมตร
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รูปท่ี 4: คาการสะทอนรังสี (Reflectance, R) และคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย (Absorbtance, ) ของทออะลูมิเนียมอะโนไดซ
เปรียบเทียบกับความหนาแนนกําลังรังสีอาทิตยท่ี air mass เทากับ 1.5AM ในชวงความยาวคล่ืน 250-2,500 นาโนเมตร

รูปท่ี 4แสดงผลจากการวัดคาสัมประสิทธ์ิการสะทอนแสง (R) และผลจากการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย ()ท่ีชวงความ
ยาวคล่ืน 250-2,500 นาโนเมตร โดยใชคาความหนาแนนกําลังรังสีอาทิตยท่ี air mass เทากับ 1.5AM คาสัมประสิทธ์ิการสะทอนแสงของทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกมีคาท่ีคอนขางตํ่าและมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ีสูง โดยมีคาเฉล่ียตลอดชวงความยาวคล่ืน
เทากับ 0.078 และ 0.92ตามลําดับ  โดยผลการทดลองน้ีสอดคลองกับสมบัติตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยทางอุดมคติคือ มีคาสัมประสิทธ์ิการสะทอนรังสี

อาทิตยท่ีตํ่าหรือมีคาเทากับศูนย (R=0) และมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังอาทิตยท่ีสูง (=1.0) ในชวงความยาวคล่ืน 300-2,500 นาโนเมตร
[10,16] ซ่ึงเปนชวงความยาวคล่ืนของรังสีอาทิตยท่ีผานมายังโลก เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีผานมาและท่ีมีการใชงานจริงในอุตสาหกรรมตัวเก็บ
รังสีอาทิตย พบวาตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยแบบมีสมบัติเลือกรับรังสีอาทิตยมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยอยูในชวง 0.85-0.95[10,16]
นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยชนิดอะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุชนิดอื่นลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด เชนนิกเกิล
(Ni-Al2O3) [17] โคบอล (Co-Al2O3) โมลิบดีนัม (Mo-Al2O3) ทังเสตน (W-Al2O3) และแพลทินัม (Pt-Al2O3) [10] พบวามีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน
รังสีอาทิตยเทากับ 0.85-0.97, 0.94, 0.96, 0.85 และ 0.90-0.98 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยของทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกมีคาใกลเคียงและอยูในชวงท่ีมีสมบัติการดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ีสูง จากผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน
รังสีอาทิตย สามารถสรุปไดวาทออะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกลงบนชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดสามารถใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยได

20 25 30 35 40 45 50 55
0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

 Sn-Al2O3

 Curve fit

H
ea

t l
os

s 
(W

/m
)

∆T: Tabs-Tamb (oC)

Heat loss = -1.1638x10-7T4+1.5734x10-5T3-6.957x10-4T2+1.313x10-2T
R-Square = 0.99973
Correlation valid for average Tamb = 37oC

รูปท่ี 5: คาการสูญเสียความรอน (Heat loss) ของชุดทอรับรังสีอาทิตยท่ีใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย

ตามหลักการพ้ืนฐานของการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยพบวาเปนฟงกชันกับความแตกตางของอุณหภูมิระหวางของไหล
ภายในทอดูดกลืนรังสีอาทิตยกับอุณหภูมิส่ิงแวดลอม หรือเปนฟงกชันกับความแตกตางของอุณหภูมิเฉล่ียของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับอุณหภูมิ
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ส่ิงแวดลอม รูปท่ี 5 แสดงความสัมพันธคาการสูญเสียความรอน (Heat loss) กับความแตกตางของอุณหภูมิเฉล่ียของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับ

อุณหภูมิส่ิงแวดลอม (Tabs-Tamp=T) ของทอชุดรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลาท่ีใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซ

เปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย ในชวง T ท่ี 20-53oCคาการสูญเสียความรอนมีคาเพ่ิมขึ้นเม่ือ T มีคาเพ่ิมสูงขึ้นและมีคาสูงสุดเทากับ 0.166วัตต/เมตร

ท่ี T=53.3oCคาการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยของงานวิจัยน้ีมีคาคอนขางตํ่า เน่ืองจากชองวางระหวางทออะลูมิเนียมอะโนไดซกับ
ทอแกวมีความเปนสุญญากาศท่ีสูง สงผลใหมีสวนชวยลดคาการนําความรอนและการพาความรอนของอากาศภายในชองวาง เหลือเพียงการถายเท
ความรอนดวยการแผรังสีเทาน้ัน เน่ืองจากไมจําเปนตองอาศัยตัวกลางในการนําหรือพาความรอน สมการความสัมพันธระหวางคาการสูญเสียความ

รอนกับ T คือ Heatloss = -1.1638×10-7T4+1.15734×10-5T3-6.957×10-4T2-1.313×10-2T (วัตต/เมตร) โดยมีคา R-square = 0.9997
อุณหภูมิส่ิงแวดลอมเฉล่ียเทากับ 37oC คา โดยสมการความสัมพันธน้ีสอดคลองงานวิจัยท่ีมีการทดสอบการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตย
สําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา เชน Solel’s UVAC3 [13] และ 2008 PTR70 [14] เม่ือเปรียบเทียบคาการสูญเสียความ
รอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยท่ีใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับ Solel’s UVAC3 [13] และ 2008 PTR70 [14] ท่ี

T=53.3oC พบวาชุดทอรับรังสีอาทิตยท่ีใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีคาการสูญเสียความรอนตํ่ากวา โดย Solel’s UVAC3
และ 2008PTR70 มีคาการสูญเสียความรอนเทากับ 13.94[13] และ8.52วัตต/เมตร[14] ตามลําดับ เปนไปไดวาคาการสูญเสียความรอนท่ีตํ่ากวา
งานวิจัยท่ีผานมาอาจเน่ืองจากระหวางการทดสอบคาการสูญเสียความรอนของชุดทอรับรังสีอาทิตยมีการทําใหชองวางระหวางทออะลูมิเนียมอะโน
ไดซกับทอแกวมีความเปนสุญญากาศท่ีสูงตลอดเวลาการทดสอบ โดยมีความดันสัมบูรณเทากับ 4.3±1 kPa ซ่ึงอาจมีระดับความเปนสุญญากาศท่ีสูง
กวาชุดทอรับรังสีอาทิตยท่ัวไป สงผลทําใหการถายเทความรอนระหวางผิวตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยกับทอแกวเกิดขึ้นในปริมาณท่ีนอยกวา ดังน้ันทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมอะโนไดซมีความเหมาะสมทางเทคนิคคือมีคาการสะทอนรังสีอาทิตยท่ีตํ่า คา
สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยท่ีสูง ในชวงความยาวคล่ืนของรังสีอาทิตย และมีคาการสูญเสียความรอนในชุดทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสี
อาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาลาโบลาท่ีตํ่า นอกจากน้ีถาพิจารณาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร พบวาทออะลูมิเนียมอะโนไดซมีศักยภาพ
เน่ืองจากสามารถผลิตไดเองภายในประเทศและมีราคาถูก

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จในการวิเคราะหหาลักษณะจําเพาะของทออะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมอะ

โนไดซ (Sn-Al2O3) ดวยกระบวนการอะโนไดซเพ่ือนํามาประยุกตเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสง
ชนิดรางพาราโบลา โดยทออะลูมิเนียมอะโนไดซมีสีดําเขม มีความมันวาวนอย ความหนาเฉล่ียของชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดท่ีมีธาตุดีบุกในชั้นฟลม

เทากับ18.9ไมโครเมตร คาสัมประสิทธ์ิการสะทอนแสง(R) และสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย () มีความสอดคลองกับสมบัติตัวดูดกลืนรังสี

อาทิตยในอุดมคติในชวงความยาวคล่ืน 250-2,500 นาโนเมตร (คาR=0 และ=1)สําหรับคาการสูญเสียความรอน (Heatloss) ของชุดทอรับรังสี
อาทิตยท่ีใชทออะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยพบวามีคาคอนขางตํ่า เน่ืองจากในระบบชุดทอรับรังสีอาทิตยมีชองวางระหวางทอ
อะลูมิเนียมอะโนไดซกับทอแกวท่ีมีความเปนสุญญากาศท่ีสูง ดังน้ัน ทออะลูมิเนียมท่ีผานกระบวนการทําอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุดีบุกในชั้นฟลม
อะลูมิเนียมออกไซดสามารถประยุกตใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในชุดทอรับรังสีอาทิตยสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลาได
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