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ÖZET
Son yıllarda mekanik ısı pompalarının daha yüksek COP değerlerine ulaĢması için hibrit sistemlerin
geliĢtirilmesi üzerine araĢtırmalar yapılmaktadır. Bu makalede buhar sıkıĢtırmalı ısı pompalarının
adsorpsiyonlu ısı pompası veya komponentleri ile nasıl kombine edilebileceği literaturdeki verileri
çerçevesinde kıyaslanmıĢtır. Önerilen sistemler tek çevrimli ve çift çevrimli hibrit sistemler olarak
sınıflandırılmıĢtır. Tek çevrimli sistemlerdeki, buhar sıkıĢtırmalı ve adsorpsiyonlu çevrimlerde aynı
soğutucu akıĢkan dolaĢmaktadır. Çift çevrimli hibrit sistemlerde ise, iki ayrı çevrim mevcuttur. Bu
çevrimler arasında sadece ısı alıĢveriĢi gerçekleĢmektedir. Önerilen hibrit sistemlerin eldeki veriler
ıĢığında etkinlik katsayısı ve verim artıĢ oranı incelenmiĢ, aralarında mukayese edilmiĢ, avantaj ve
dezavantajları tartıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyonlu ısı pompası, Mekanik Isı Pompası, Hibrit sistem.

ABSTRACT
Recently considerable researches on the development of hybrid systems are carried out for the
improvement of heat pumps by increasing their COP values. In this paper, a review study on
combination of an adsorption heat pump or its components with a vapor compression heat pump is
performed. The studies reported in the literature are reviewed and the proposed systems are classified
as single-cycle and double-cycle hybrid systems. In a single-loop cycle hybrid system, the same
refrigerant is circulated in both cycles of vapor compression and adsorption heat pumps. The doublecycle hybrid system has two separate cycles and heat exchange is taken place between these cycles.
The enhancement of performance of suggested hybrid systems has been examined in the light of
performed literature research and the advantages and disadvantages of the proposed hybrid systems
were compared and discussed.
Key Words: Adsorption, Adsorption heat pump, Mechanical Heat Pump, Hybrid system.

1. GĠRĠġ
Günümüzde gerek endüstriyel geliĢmeler gerekse yaĢam alanında konfor Ģartlarının sağlanabilmesi
için enerji tüketimi giderek artmaktadır. Isıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ihtiyacını karĢılamak,
fosil yakıtların rezervlerinin azalmasıyla aynı paralellikte maliyetli hale gelmektedir. Bu durum, ısıtma
ve soğutma sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynakları veya atık ısı kullanımına yöneltmekte ve ısı
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pompalı sistemlerinin tercih edilmesine neden olmaktadır. Bilindiği gibi ısı pompaları mekanik ve
termal ısı pompaları olarak ikiye gruba ayrılmaktadır. Mekanik ısı pompaları, ısı taĢıyan soğutucu
akıĢkanı mekanik yöntemler ile sıkıĢtırarak ortam sıcaklığını arttırmak yada azaltmak için
kullanılmaktadır. Genelde mekanik iĢ giriĢi, birincil enerji kaynaklarından (kömür, fuel oil,)
yararlanılarak üretilen elektrik enerjisinin mekanik güce dönüĢtürülmesiyle sağlanmaktadır. Mekanik
ısı pompalarının yüksek COP değerlerine sahip olmaları tercih sebebidir ancak mekanik ısı
pompalarında kullanılan soğutucu akıĢkan doğaya zarar vermektedir. Bu zarar ve birincil enerji
kaynaklarına olan ihtiyacın azaltılması isteği sektörde alternatif ısı pompaları arayıĢı baĢlatmıĢtır. Bu
nedenle çevre dostu ve birincil enerji kaynaklarından daha az enerji tüketen inovatif teknolojilere
dayalı yüksek performanslı ısı pompalarının geliĢtirilmesi üzerine çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Termal ısı
pompaları, atık ısı kaynakları, güneĢ enerjisi, jeotermal enerji veya herhangi bir ısı kaynağını doğrudan
kullanarak soğutma etkisi yaratabilmeleri ve çevre dostu olmaları nedeni ile araĢtırmacı ve
sanayicilerin dikkatini çekmektedir. Termal enerji ile çalıĢan ısı pompaları da kendi aralarında
adsorpsiyonlu, absorpsiyonlu ve kimyasal ısı pompaları olmak üzere üçe ayrılabilir. Enerji krizleri
sebebiyle adsorpsiyonlu ısı pompaları üzerine araĢtırmaların son yıllarda giderek yoğunlaĢması ileride
yaygın olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu tip sistemler, enerjiyi depolayabilme ve daha
sonra kesikli olarak kullanabilme imkanı yaratmasından dolayı da uygulama avantajı sağlamaktadır.
Adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimleri ilk defa Faraday tarafından tanımlanmıĢ, ticari amaçlı soğutucu
(veya ısı pompası) giriĢimi ise 1920'de baĢlamıĢtır [1-2]. Türkiye’ de ise Ülkü ve grubu tarafından silika
jel/su ve doğal zeolit/su çiftlerinin kullanıldığı teorik ve deneysel çalıĢmalar yapılmıĢtır [1-5]. Son
yıllarda ise, aynı grup adsorpsiyonlu ısı pompaları üzerine çalıĢmalarına devam etmekte ve adsorbent
yataklardaki ısı ve kütle transferinin simülasyonunu yaparak, verimli ve kompakt adsorbent yatak
tasarımları üzerinde çalıĢmaktadırlar [6-9].
Adsorpsiyonlu ısı pompasının çalıĢma prensibi tamamen adsorpsiyon ve desorpsiyon olayına
dayanmaktadır. Adsorpsiyonlu ısı pompalarında sisteme verilen enerji desorpsiyon iĢlemini
sağlamaktadır. Bu nedenle adsorpsiyonlu ısı pompaları çevriminde desorpsiyon iĢlemini sağlayabilen
her türlü ısı kaynağı ile çalıĢılabilmektedir. Adsorpsiyonlu ısı pompaları, adsorbent, adsorbent yatağı,
kondenser, evaporatör, genleĢme vanası ve adsorbattan oluĢmaktadır. Soğutma periyodunda
buharlaĢtırıcıda bulunan adsorbat çevreden ısı çekerek buharlaĢmakta, adsorbent yatağında kuru
durumda bulunan adsorbent tarafından adsorplanmaktadır. YoğuĢma sırasında ise, adsorbent
yatağına transfer edilen ısı ile adsorbat desorbe edilip, adsorbent yatağını terk etmekte ve
yoğuĢturucuda çevreye ısı bırakarak yoğuĢmaktadır. YoğuĢturucuda yoğuĢan adsorbat daha sonra
genleĢme vanasından geçirilerek basıncı düĢürülmekte ve buharlaĢtırıcıya aktarılmaktadır [3].
Adsorpsiyonlu ısı pompaları basit bir çalıĢma prensibine sahip olmalarına rağmen yüksek etkinlik
katsayılarında çalıĢabilmesi için özel tasarımlar gerektirmekte ve bu uygun tasarımlar üzerinde çeĢitli
ülkelerde değiĢik adsorbent-adsorbat çiftleriyle çalıĢılmaktadır. Ancak, diğer bir düĢünce ise
adsorpsiyonlu ısı sistemlerini veya komponentlerini mekanik ısı pompalarında kullanarak mevcut
sistemlerin etkinlik katsayısını arttırmaktır. Bu düĢünce, son zamanlarda araĢtırmacıların ilgisini
çekmiĢ ve bu konuda bilimsel ve teknik yayınların yanısıra patentlerin baĢvurusunda önemli ölçüde
artıĢ olmuĢtur. Bu çalıĢmada adsorpsiyonlu ısı pompalarının buhar sıkıĢtırmalı ısı pompası ile kombine
edilmesi sonucunda oluĢan hibrit sistem tasarımları araĢtırılmıĢtır.
Hibrit sistemlerde adsorpsiyonlu ısı pompası tercih edilmesinin sebebi düĢük sıcaklıklardaki ısı
kaynaklarının değerlendirilmesine olanak sağlayarak ek soğutma etkisi getirmesidir. Çevreye zararlı
soğutucu akıĢkanlar ile çalıĢmayan, sadece atık ısı ile çalıĢıp mekanik enerjiye gereksinim duymayan
adsorpsiyonlu ısı pompaları sayesinde, enerji etkinliği daha yüksek soğutma ve ısıtma sistemlerinin
geliĢtirilmesi mümkün olabilecektir. Kullanım alanı bu kadar geniĢ olan ısıtma ve soğutma
sistemlerinde hibrit sistemlerinin kullanımı enerji tüketiminde ciddi tasarruflara neden olabilecektir.
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2. HĠBRĠT SĠSTEMLERĠN SINIFLANDIRILMASI
Hibrit sistemler, mevcut buhar sıkıĢtırmalı soğutucu sistemlerin teknolojisini değerlendirmekte ve
mevcut buhar sıkıĢtırmalı soğutucu üretimi yapan sistemlere adapte edilebilmektedir. Dolayısı ile
yüksek yatırımlar gerektirmeden mevcut soğutucu sistemlerde verim artıĢı sağlayabilirler. Buhar
sıkıĢtırmalı ve adsorpsiyonlu ısı pompalarının kombine edilmesi (hibrit sistem) üzerine yapılan
çalıĢmalar aĢağıda detaylı olarak verilmiĢtir.
Literatürde buhar sıkıĢtırmalı ısı pompalarının, adsorpsiyonlu ısı pompaları ile tek çevrimli ve çift
çevrimli olarak kombine edilebildiği görülmüĢtür. Her iki sistemde de amaç, buhar sıkıĢtırmalı ısı
pompasının mevcut COP değerini arttırmaktır. Buhar sıkıĢtırmalı ve adsorpsiyonlu sistem
elemanlarının içiçe yer aldığı tek çevrimli hibrit sistemlerde, buhar sıkıĢtırmalı çevrimin soğutucu
akıĢkanı adsorbent yatağı tarafından adsorplanmakta/desorplanmakta olup çevrimde ayrıca bir
adsorbat yer almamaktadır. ġekil 1’de gösterildiği gibi tek çevrimli hibrit sistemler tek bir soğutucu
akıĢkan ile çalıĢmaktadır.

ġekil 1. Tek çevrimli hibrit soğutma sitemlerine bir örnek.
Çift çevrimli hibrit sistemlerde, buhar sıkıĢtırmalı çevrim adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimi ile sadece
ısı alıĢveriĢinde bulunmakta ve buhar sıkıĢtırmalı çevrimin soğutucu akıĢkanı ile adsorbent yatak
tarafından adsorplanan/desorplanan adsorbat karıĢmamaktadır (ġekil 2) .

ġekil 2. Örnek bir çift çevrimli hibrit soğutma sitemlerine bir örnek.
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Bu çalıĢmada, literatürde bulunan çalıĢmalar bu sınıflandırmaya göre gruplandırılmıĢ, hibrit sistemlerin
verimleri karĢılaĢtırılarak avantaj ve dezavantajları tartıĢılmıĢtır.
2.1. TEK ÇEVRĠMLĠ HĠBRĠT SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ
Literatür taraması sonucu ulaĢabildiğimiz tek çevrimli hibrit soğutma sistemleri Tablo1.de orjinal
Ģekilleriyle verilmektedir. Tablo1.de 3 sütun yer almaktadır. Ġlk sutunda araĢtırmacıların isimleri ve
alınan referans numarası, 2.sütunda geliĢtirdikleri sistemin Ģeması ve 3.sütunda ise hibrit sistemlerden
elde edilen verim veya verim artıĢı yer almaktadır. Yaptığımız araĢtırmalar, adsorbent yatağının buhar
sıkıĢtırmalı soğutma çevrimine iki yöntem ile kombine edilebileceğinin göstermiĢtir. Bu yöntemler
aĢağıda ayrı ayrı anlatılmaktadır.
Birinci yöntem: Adsorbent yatağını mekanik kompresörden önce veya sonra yerleĢtirilerek mekanik
kompresörün iĢ gücünün bir kısmını karĢılamaktır. Bu sistemlerde, ilk olarak termal kompresör
(adsorbent yatak) ve daha sonra mekanik kompresör kullanılabilir. Bu durumda termal kompresör
soğutucu gazın basıncını evaporatör basıncından orta derece bir basınca getirmekte ve daha sonra
soğutucu akıĢkan mekanik kompresöre girerek basıncı kondenser basıncına yükseltilmektedir. Diğer
bir yöntem ise, termal kompresörün mekanik kompresörden sonra yerleĢtirilmesidir. Bu durumda
soğutucu akıĢkanın basıncı orta seviyeye mekanik kompresör tarafından yükseltilmekte, termal
kompresör ile kondenser basıncına getirilmektedir. DıĢarıdan adsorbent yatağa verilen ısı yardımıyla
soğutucu akıĢkanın desorpsiyonu gerçekleĢmekte ve adsorbent yatağın basıncı istenilen basınca
ulaĢmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus, bu çevrimlerde mekanik kompresörde sıkıĢtırılan ve
termal kompresörlerde adsorplanan/desorplanan soğutucu akıĢkan aynıdır. Bu yöntemin dezavantaji
ise, sistemde desorpsiyon iĢlemi için gerekli süre nedeni ile sistemin kesintili olarak çalıĢmasıdır. Bu
problemin giderilmesi için, bazı araĢtırmacılar tarafından iki veya daha fazla adsorbent yatak
kullanılmıĢtır. Bir adsorbent yatağında adsorpsiyon iĢlemi gerçekleĢirken, diğer adsorbent yatakta
desopsiyon iĢlemi gerçekleĢmektedir. Bu tip sistemlerin diğer bir dezavantaji ise ani yük değiĢimlerine
karĢı sistemin hızlı bir Ģekilde davranamamasıdır. Adsorpsiyon ve desorpsiyon iĢlemi büyük ölçüde
süreye bağlı olduğundan, bu tip hibrit sistemler hızlı davranıĢ gösterememektedir. Ayrıca, mekanik
kompresörlerde kullanılan yağ, termal kompresör için önemli bir sorun olabilir. Termal kompresörde
bulunan adsorbentin gözenekleri yağ buharı tarafından tıkanması durumunda adsorpsiyon kapasitesi
düĢebilmektedir. Bu nedenle, bu tip sistemlerde soğutucu akıĢkan adsorbent yatağında girmeden
önce yüksek perfromanslı yağ ayırıcı ünitelerden geçmelidir.
Birinci yöntem bazı araĢtırmacılar tarafından benimsenmiĢ ve bu doğrultuda çalıĢmalar yapılmıĢtır.
.
Örneğin Tablo1.de gösterildiği gibi Banker ve ark. bu tip bir sistem üzerine teorik bir çalıĢma
yapmıĢlardır [10]. Önerilen sistemlerde, HFC 134a soğutucu gazı ile çalıĢan bir hibrit sistem üzerine
çalıĢılmıĢtır. Termal kompresörde adsorbent olarak aktif karbon tercih edilmiĢtir. Banker ve ark. iki
sistem önermiĢlerdir, ilk önerilen sistemde termal kompresör, mekanik kompresörden önce
yerleĢtirilmiĢken, diğerinde termal kompresör mekanik kompresörden sonra yerleĢtirilmiĢ olup iki
kompresör arasında da intercooler kullanılmıĢtır. Sonuç olarak hibrit bir sistemin, tamamen mekanik
sıkıĢtırmalı kompresör ile çalıĢan bir sisteme göre %40 enerji tasarrufu sağladığı görülmüĢtür. Bu tip
hibrit sistemlerin düĢük rejenerasyon sıcaklıklarda bile kullanılabileceği belirtilmiĢtir. Michel van der
Pala ve ark. tarafından yapılan bir diğer araĢtırmada aynı yöntem tercih edilmiĢtir [11]. ÇalıĢma çifti
olarak silika-jel ve su çifti kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı adsorpsiyonlu sistemin verimini mekanik
kompresör kullanarak arttırmaktır. Adsorpsiyonlu soğutucunun termal verimi, mekanik kompresör
kullanılarak %40’dan %60’a yükseltilmiĢtir. Aynı yöntemin kullanıldığı bir diğer araĢtırma Mitsui ve ark.
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir[12]. Tablo1’de görüldüğü gibi, iki adsorbent yatağı kompresör iĢinin bir
kısmını karĢılamak için kullanılmıĢtır. Ġki adsorbent yatağın kullanılması soğutma çevriminde süreklilik
sağlamaktadır. Inoue ve Honda [12, 13] buhar sıkıĢtırmalı bir çevrime bir adsorbent yatak adapte
etmiĢtir. Kompresörden çıkan yüksek sıcaklıktaki soğutucu gaz adsorbent yatağındaki adsorbatın
rejenerasyonunu sağlamaktadır. Daha sonra, sistem durduğunda adsorbent yatağındaki adsorbent
soğutucu akıĢkanı adsorplamakta ve ek bir soğutma etkisi yaratmaktadır.
Tek çevrimli hibrit sistemlerin geliĢtirilmesinin ikinci yöntem ise; adsorbent yatağı soğutucu akıĢkanın
basıncını artırmak amacı ile kullanılmaması, onun yerine adsorbent yatakların evaporatör ve
kondenser olarak kullanılmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, mevcut buhar sıkıĢtırmalı ısı pompasındaki
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yoğuĢturucu yerini adsorsiyon yatağına, buharlaĢtırıcı da desorpsiyon yatağına bırakarak hibrit sistem
oluĢturulabilmesi yöntemidir. BuharlaĢtırıcıda desorpsiyon ısısı, düĢük sıcaklıktaki ortamdan
çekilmekte, yoğuĢturucuda ise adsorbent tarafından adsorplanan soğutucu kaıĢkanın adsorpsiyon
ısısı yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına bırakılmatadır. Sward ve Levan [14] ikinci yöntem ile çalıĢan bir
hibrit sistem üzerinde çalıĢmıĢlardır. Bu araĢtırmacılar geliĢtirdikleri çift çevrimli hibrit sistemde
CO2/zeolit, CO2/aktif karbon, ve amonyak/silika jel olmak üzere üç farklı adsorbat/adsorbent ve iki
adsorbent yatağı kullanmıĢlardır. Bu çalıĢma sonucunda incelenen hibrit sistem en iyi sonuçları
amonyak ve silica jel için vermiĢtir.

Tablo 1. Tek çevrimli çalıĢma çiftleri geliĢtiren araĢtırmacıların geliĢtirdikleri sistem ve elde edilen
verim artıĢ oranları.

AraĢtırmacı

Banker ve ark.
(2008) [10].

Önerilen Sistem

Etkinlik Katsayısı
veya
Verim ArtıĢ Oranı

%40

Michel van der
Pala ve ark.

(2011) [11].

%60
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Mitsui ve ark.

(1999) [12].

Inoue ve Honda
(1999) [12, 13].

Sward ve Levan
(1999) [14].

BelirtilmemiĢ

BelirtilmemiĢ

%40

2.2 Çift Çevrimli Hibrit Soğutma Sistemleri
Çift çevrimli hibrit soğutma sistemleri, Tablo 2’de önerilen sistemlerin orjinal Ģekilleriyle verilmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, çift çevrimli hibrit soğutma sistemlerinde buhar sıkıĢtırmalı ve
adsorpsiyon çevrimler birbirleri ile sadece ısı alıĢveriĢinde bulunmakta ve soğutucu akıĢkanları
karıĢmamaktadır. Athanansiou [15] tarafından önerilen çift çevrimli hibrit soğutma sistemi, bir
buzdolabına uygulanmıĢ ve sistemin Ģematik Ģekli Tablo 2’de verilmiĢtir. Bu hibrit soğutma çevriminde
iki soğutma sistemi mevcut olup evaporatör haznesi, hem mekanik hem adsorpsiyonlu sistem vasıtası
ile soğutulmaktadır. Görüldüğü gibi, iki çevrimin soğutucu akıĢkanları birbirleri ile karıĢmamaktadır. Bu
çalıĢmada kompresör ve kondenser ısısının nasıl desorplama iĢlemi sağlayabildiği anlatılmamıĢtır.
Diğer bir sistem ise, Sklenak [16] tarafından geliĢtirilmiĢtir. Hibrit çevrim bilgisayar odalarının
soğutulması için kullanılan bir soğutucu üzerinde uygulanmıĢtır. Mekanik soğutma sistemindeki
kompresör ve çevrim tarafından çevreye atılan ısı bir adsorpsiyonlu soğutucuya aktarılmakta ve
adsorpsiyonlu sistemi çalıĢtırmaktadır. Böylece ek bir soğutma gücü elde edilmekte ve soğutucu
sistemin performansı arttırılmıĢ olmaktadır. Sklenak tarafından önerilen buhar sıkıĢtırmalı çevrimdeki
ortama atılan ısısının nasıl adsorpsiyonlu ısı pompasında kullanılabileceği anlatılmamıĢtır.
A.Asselman ve Van Vensvoort [17] tarafından geliĢtirilmiĢ sistem bir ev tipi buzdolabı üzerinde
uygulanmıĢtır. Buzdolabı buzluk ve soğutucu olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Buhar
sıkıĢtırmalı çevrim sıcaklığı oldukça düĢük olması istenen buzluk bölümüne hizmet vermektedir.
Buzluk buharlaĢtıcı bölümünden çıkan soğutucu akıĢkan, bir ısı değiĢtirgeci vasıtası ile buhar fazında
bulunan adsorbatı yoğuĢturmakta ve düĢük sıcaklıkta sıvı haline gelen adsorbat soğutucu bölümünü
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soğutmaktadır. Ġkinci çevrimdeki adsorbat buhar miktarı, adsorbent yatağında bulunan adsorbent ve
bir elektrikli ısıtıcı tarafından ayarlanmaktadır. Silika jel veya zeolit tip adsorbentler bu sistem için
önerilmiĢtir. Diğer bir çalıĢma ise, Ilis, Mobedi ve Ülkü [18] tarafından geliĢtirilen bir çift çevrimli hibrit
soğutma sistemidir. Kompresörden çıkan gazın sıcaklığı yüksek olup ısısı bir ısı değiĢtirgeci
aracılığıyla bir adsorbent yatağına transfer edilmekte ve rejenerasyon iĢlemi gerçekleĢmektedir. Bu
transfer özel bir ısı değiĢtirgeci vasıtası ile yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki soğutucu
akıĢkan adsorbent ile temas halinde bulunan borular içinden geçmekte ve ısısını adsorbente bırakarak
desorpsiyon iĢlemi gerçekleĢmektedir. Görüldüğü gibi sistem tek (veya çift) buharlaĢtırcı ve çift
yoğuĢturucudan oluĢmaktadır. Adsorpsiyonlu soğutma çevrimi sayesinde ek bir soğutma gücü elde
edilmekte ve sistemin toplam COP değerinin yükseltilebileceğini teorik olarak gösterilmektedir. Bu
sistem için adsorbent olarak silika jel, zeolit veya aktif karbon önerilmiĢtir.
Tablo 2. Çift çevrimli çalıĢma çiftleri geliĢtiren araĢtırmacıların geliĢtirdikleri sistem ve elde edilen
etkinlik katsayısı ve verim artıĢ oranları.
AraĢtırmacı

A. Athanansiou
(2010) [15].

Önerilen Sistem

Etkinlik
Katsayısı
veya
Verim ArtıĢ
Oranı

BelirtilmemiĢ

B. Sklenak
(2008) [16].

COP=6.7
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A.Asselman,
Van Vensvoort
(1983) [17].
BelirtilmemiĢ

Ilis, Mobedi,
Ulku
(2014) [18-20].

%30

Yukarıda yapılan literatür araĢtırması, hibrit sistemler üzerine çalıĢmaların daha çok özel firmalar
tarafından yapıldığını, bu nedenle geliĢtirilen sistemler ile ilgili araĢtırma makalelerinden daha fazla
patentin mevcut olduğunu göstermiĢtir. Patentlerde geliĢtirilen sistem ve teknoloji genel anlamda
korunmaya çalıĢıldığı için, önerilen sistemlerin detaylarına ulaĢılamamıĢtır.

SONUÇ
Son yıllarda adsorpsiyonlu ısı pompalarının kullanıldığı hibrit sistemler üzerine birçok araĢtırmageliĢtirme yapılmıĢtır. Bu makalede buhar sıkıĢtırmalı çevrimlerin adsorpsiyonlu çevrimlerle
birleĢtirildiği hibrit sistemlerle ilgili ulaĢılabilen araĢtırmalara yer verilmiĢtir. Bu çalıĢmaların bir kısmı
bilimsel makale olarak yayınlanmıĢ olup bir kısmı ise farklı firmaların patentleri olarak literatürde
bulunmaktadır. Önerilen sistemler incelenmiĢ, bunun sonucunda hibrit sistemler iki grupta; a)tek
çevrimli hibrit sistemler, b)çift çevrimli hibrit sistemler olmak üzere sınıflandırılabileceği gösterilmiĢtir.
Literatürde önerilen hibrit sistemler bu sınıflandırmaya göre açıklanmıĢtır. Tek çevrimli hibrit
sistemlerde tek çalıĢma akıĢkanı yer almaktadır. Önerilen hibrit sistemlerin orjinal Ģematik Ģekilleri iki
tablo halinde sunulmuĢtur. Sonuç olarak; gerek adsorpsiyonlu çevrim ve mekanik çevrim arasında ısı
alıĢveriĢi olduğunda gerekse adsorbent yataklar mekanik çevrime dahil edildiğinde hibrit sistemlerin
kullanılması, mevcut mekanik sisteme kıyasla verim artıĢına neden olmaktadır. Bu durum günümüzde
yaygın olarak kullanılan buhar sıkıĢtırmalı ısı pompalarının adsorpsiyonlu ısı pompaları ile
birleĢtirilerek daha yüksek COP değerlerinde çalıĢabileceğini göstermektedir.
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