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อุตสาหกรรมที่ใช้ทินเนอร์เป็นสารตัวทาละลายที่มีการใช้งานมากในอุตสาหกรรมการผลิตสี
ทั้งส่ ว นที่ใช้ผ สมในสี และใช้ในการล้ างถังผสมสีและอุปกรณ์ เมื่อใช้ทินเนอร์ ในการล้ างถังผสมสี
และอุ ป กรณ์ ผ สมสี ถึ ง ระดั บ หนึ่ ง แล้ ว จะกลายเป็ น กากของเสี ย ใช้ ง านไม่ ไ ด้ จ าเป็ น ต้ อ งก าจั ด ทิ้ ง
แต่เนื่องจากทินเนอร์เป็นสารเคมีอันตรายสูงจึงมีกฎหมายข้อบังคับให้กาจัดโดยถูกวิธี ทาให้เพิ่มต้นทุน
ในการกาจัดตามมา
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วนี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ของการรี ไ ซเคิ ล ทิ น เนอร์ โ ดยใช้ พ ลั ง งานความร้ อ นจาก
เครื่องปรับอากาศ มีวัตถุประสงค์คือ การรีไซเคิลทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานให้สามารถนากลับมาใช้งาน
ซ้าได้ โดยใช้วิธีการกลั่นอย่างง่าย โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ได้ทาการคานวณและออกแบบ
ความยาวท่อทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อเป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน จากสารทาความเย็นที่ออกจาก
คอมเพรสเซอร์โดยให้พลังงานความร้อนในการรีไซเคิล โดยการทดลองนี้ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด
12000 บีทียู/ชั่วโมง โดยมีการทดลอง 5 แบบ
จากการทดลองการรีไซเคิลทินเนอร์ แบบปกติ ,แบบสุญญากาศ,แบบใบกวน,แบบต่อเนื่อง
และแบบไม่ต่อเนื่อง ได้ผลการทดลองที่ดี ที่สุดโดยใช้อุณหภูมิในการรีไซเคิล 70 oC แบบต่อเนื่องใน
อัตราการรีไซเคิล 1.4 ลิตรต่อชั่วโมง จะได้อุณหภูมิของทินเนอร์ที่สูงที่สุด 80 oC และค่าประสิทธิ์ภาพ
การทาความเย็นที่ดีที่สุดในการทดลองการกลั่นทินเนอร์ แบบใช้ใบกวนสารจะมีค่า COP 3.4
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Abstract

Industrial uses thinner as a solvent is used in the paint industry. All the
ingredients are mixed in color. And used to wash the mixing tank and accessories.
When using thinner to clean mixing tank. And mixed to a certain level then it
becomes waste does not require disposal. But because thinner is highly hazardous
chemicals are legal to dispose of properly. Thus increasing the cost of removal
followed.
Of these problems is the concept of recycling thinner by using heat energy
from the air conditioning. Its purpose is Recycling of thinner through the use of
applications that can be reused repeatedly. By means of a simple distillation.
By using heat to do the calculation and design. Length of copper pipe 1/2 inch to
the heat transfer equipment. Of the refrigerant out of the compressor with a thermal
energy to recycle. In this experiment air conditioning 12000 BTU/hour. There are 5
types of experiments.
Experiments recycling thinner. Normal, a vacuum, an agitator, Continuous.
Discrete and The best result was obtained using recycling 70 ºC temperature
continuous recycling rate 1.4 liters per hour. The highest temperature of 80 ºC
thinner and the best cooling performance in a refined experimental thinner. An
agitator is precious substance COP 3.4.

