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ABSTRACT 

In this research a study of the theory of six different adsorption pairs to check 
and choose the best adsorption pair in terms of adsorption capacity and the effect of 
high and low temperature on it. It has been shown that the best adsorption pair at 
the temperature  Co25   is the activated carbon fiber with methanol (ACF + 
CH3OH). Where the adsorption capacity is 45.0=ACFx ,  followed by granules 
of activated carbon with methanol (AC + CH3OH) and adsorption capacity is 

3.0=ACx  by more than half compared to a pair of activated carbon fibers. Then, 
four adsorption pairs have been selected for solar adsorption ice maker system and 
a couple for solar adsorption chiller system. The application of Excel has been used 
to solve governing equations and mathematical model of thermal balance 
simulation the largest amount of ice produced, the highest coefficient of 
performance for all pairs adsorption mentioned at the best operational temperature, 
it was found that the activated carbon fiber  with methanol, the largest amount of 
ice produced 2.55kg and the highest coefficient of performance of 0.38 in the 
adsorption ice maker at operating temperature of generator is ( )Co110 . The 
Adsorption chiller for a couple, silica gel with water, the best in terms of impact 
with the cooling effect and coefficient of performance of the highest at temperature 
range of ( )Co11064 − . 
Keywords: - Adsorption  pairs, Solar ice maker, Activated carbon, 
                         Coefficient of performance (COP).     

 
  جھاز التبرید االمتزازي الشمسي محاكاة الخضراء التبريد تكنولوجيا

  أزواج أمتزاز مختلفةتأثیر استخدام  دراسةو
  الخالصة

واختیار أفضل تم في هذا البحث أجراء دراسة نظرية لستة ازواج امتزازية مختلفة لمعرفة  
الواطئة علیھا فقد تبین أن زوج امتزازي من حیث سعة  االمتزاز وتأثیر درجة الحرارة العالیة و

مع  ھو الیاف الكاربون المنشط Co25افضل زوج امتزازي عند درجة حرارة 
ويليه حبيبات   ACFx=45.0  حيث كانت السعة األمتزازية له  (ACF+CH3OH)الميثانول
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بما يزيد عن  ACx=3.0سعة امتزازه    (AC+CH3OH)الكاربون المنشط مع الميثانول
من ثم تم اختيار اربعة ازواج امتزازية لمنظومة   .النصف مقارنة بزوج الياف الكاربون المنشط 

وزوجين امتزازيين  adsorption ice maker Solar الشمسية ماكنة صنع الثلج االمتزازية
مت معالجة المعادالت الحاكمة ت Solar adsorption chiller.الشمسي  لمنظومة المثلج المائي

 (Excel). والموديل الرياضي للموازنة الحرارية ومحاكاة المنظومتين باستخدام تطبيق االكسل 
ومن خالل محاكاة المنظومتين تم تقدير اكبر كمية ثلج منتجة وأعلى معامل األداء لجميع ازواج 

ان أللياف الكاربون المنشط مع  حيث تبين ,االمتزاز المذكورة عند افضل درجة حرارة تشغيلية
في ماكنة صنع الثلج  0.38واعلى معامل أداء   2.55kgالميثانول أكبر كمية ثلج منتجة 

) عند درجة حرارة تشغيلية لمولد البخار هي االمتزازية الشمسية )Co110  .أما مثلج الماء 
ان لزوج هيالم السيلكا مع الماء افضل بين تف adsorption chiller  Solarالشمسي االمتزازي

)من حيث التأثير التبريدي مع معامل أداء أعلى ضمن مدى درجات حرارة  )Co11064 − .   
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