
Eng. & Tech. Journal ,Vol. 27,No.9,2009    
 

*Refrigeration &Air conditioning Department, College of Technical–Baghdad/ Baghdad. 
**Mechanical Engineering Department, University of Technology/ Baghdad. 

1790 

Experimental Study on A Hybrid Adsorption  
Refrigeration System 

 
 

Abdul Hadi Nema K*   &   Hassan Jawdat Fadiel** 
Received on: 7/7/2008 
Accepted on: 5/3/2009 

Abstract  
        One of the most new methods of solar applications are the adsorption refrigeration 
methods, which can be powered by solar energy or waste heat. 
A hybrid adsorption refrigeration unit was designed, built and tested in this work, on 
January, 2008.  
   A series of test on the solar collector was achieved to simulate the temperature of hot 
water that used to heat the unit generator of the field unit. Also from the field adsorption 
unit using an adsorption pair active carbon and methanol, it was found that there is an 
optimum generator temperature at which the cycle COP  reach max. The cycle  COP  
was varied from 0.07 to 0.3. It was found that it can chill one liter of water from an 
initial temperature of  35°C also a formation of 1cm thick ice around the evaporator was 
obtained, when the mass of active carbon was 1.25kg and methanol concentration of 0.07 
kg(meth.)/kg(A.C.). 
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متزازية هجينةإ تجميددراسة عملية لمنظومة   
 :    الخالصة

التثليج  أنتعتبر الطاقة الشمسية مصدر بديل و نظيف للطاقة و الذي حضي باهتمام كبير، و حيث       
االمتزازي هو واحد من احدث الطرق في استغالل الطاقة الشمسية ، لذا انصبت هذه الدراسة على 

   .2008تصميم و بناء منظومة تثليج امتزازية ، واختبرت في شهر كانون الثاني 
اء على الم اء الساخن التي تم الحصول عليها   تم اختبار مجمع شمسي لتمثيل حدود درجات الحرارة للم

من خالل المنظومة الحقلية وجد بان هنالك درجة  و. الذي يتم إمراره على المولد في المنظومة الحقلية
حرارة معينة للمولد و التي يمكن أن تحقق اكبر معامل أداء، أما معامل أداء المنظومة قد تراوح 

 درجة مؤوية 35ارة ابتدائية تساوي  في حين تم تثليج لتر واحد من الماء بدرجة حر0.3 الى  0.07من
 1.25عندما كان وزن الكاربون المنشط , سم1 طبقة من الثلج حول المبخر بسمك و يمكن الحصول على
 . kg(meth/kg(A.C.) 0.07 كغم وتركيز الميثانول
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