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ÖZET 

Yaz mevsiminin özellikle; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesi 
sonucu yüzer tel kalesierde üretilen Sornon ve Gümüşalabalığı balık türlerinin yaşamlarını yitirdiği 
görülmektedir. Bu olumsuzluğu gidermek için düşünülen bir yöntem de, derin ve soğuk deniz dibi 
sularınm, balıkların üretildiği yüzer tel kafes ortamındaki deniz suyuna taşınarak, bu bölgenin 
soğutulmasının sağlanmasıdır. 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi sahillerinden yaklaşık 500 metre açıklarda, denizde yüzer tel 
kafesler içerisinde Somon ve Gümüşalabalığı üretildiğ i için yüzer bir sistem ve tesisatı tanıtılacaktır. 

GiRiŞ 

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüzer tel kalesierde Somon ve Gümüşalabalık üreticiliğinin prodüktif 
olarak gerçekleştirilmesi bu çalışmayla başlatliacaktır. Yöre halkına yeni iş alanları açılarak göç bir 
ölçüde durdurulabilecektir. Ülkemizin beyaz et ihtiyacı karşılanarak, balık ihracatı 
gerçekleştirilebilecektir Aynı zamanda, Karadeniz'in kirliliği de kontrol edilebilecektir. Yaz aylarında 
Karadeniz'de deniz suyu yozey sıcaklığı yaklaşık 22 °C 'a kadar yükselmesi nedeniyle, yüzer tel 
kalesierde balık üreticiliği gerçekleştirilememiştir. örneğin, Trabzon Su Ürünleri Enstitüsü'nde bu 
balıklar kamyonlarla yaylalara taşınarak yaz mevsiminin geçiştirilmesi şeklinde koruma altına 
alınmaktadırlar. Bu yöntemin ne kadar zor ve ekonomik olmadığı açıkça görülmektedir. 

John R. Richards ve diğerlerinin [1] yaptığı çalışmada SIVI içerisine sıvı enjeksiyonunda dinamik kopma 
şartları belirlenmiştir. Çalışmada ele alınan geometri ve akış şartian Şekil 1' de gösterilmiştir 

Bu çalışmada ele alınan deniz suyunda yüzer tel kalesierde balık üretme çiftliği tesisatında, enerji 
gereksinimi, yüzer tel kalesin tasarımı ve dinamiği, derin deniz suyu temini problemleri çözülmüştür 
Daha sonraki çalışmalarda, yüzer tel kafes ortamında sıcaklık ve hız alanlarının belirlenmesi 
konusunda incelemeler yapılacaktır. 

Sıvı ortamına, sıvı enjeksiyonunda hız alanlarının ve akışlarının izlenmesi konusunda yapılan 

çalışmalar geniş bir şekilde yer almaktadrr. Sıvı içerisine sıvı enreksiyonu ve sıv1 yüzey dinamığinin 
karışını ortamına etkisi ve sıcaklık dağılımının belirlenınesr konusunda yapilan çalışmalara literatürde 
rastlanmamıştır. 
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SiMETRİ EKSENi 

Şekil1. Sıvı Içerisine Sıvı Enjeksiyonunda Akış Şeklinin Şematik Görünümü 

Yoshiro Kitamura ve diğerleri [2], sıvı içerisine sıvı enjeksiyon sistemlerinde kararlılık şartlarını 
incelemişlerdiL 

Sıvı içerisine sıvı enjeksiyonunda akış alanının belirlenmesinde momentum denklemleri ve süreklilik 
denklemini ele alarak çözümler geliştirmiştir [1]< 
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SiSTEMiN TEORiSi 

Deniz suyunda yüzer tel kalesierde saman ve gümüşalabalığı balık türlerinin üretimi, yaz aylarında 
deniz suyu sıcaklığının 22°C'a kadar yükselmesi nedeniyle gerçekleştirilememektedir. Bunun için 
soğuk olan deniz dip sularının yüzer tel kafeslerdeki balık üretme tesisalına taşınarak soğutulması 
amaçlanmıştır. Durgun sıvı ortamına tabandan yerçekim ivmesine zıt yönde serbest sıvı yüzeyıne 
gönderilen sıvı jetiyle ortamı homojen olarak soğutmak için, sıvı jetinin dağılma yüksekliği teorik ve 
deneysel olarak belirlendi. 

Bu çalışma dikkate alınarak deniz suyunda yüzer tel kalesierde balık üretme çiftliği tesisatı 
kurulacaktır. Tavsiye edilen sıvı jetin yüksekl'ığini hesaplamak için literatüre kazandırılan bağıntılar 
aşağıda verilmiştir. 

Bu eşitliklerde·, aFSıvı jet ivmesini, r8=Durgun sıvı yoğunluğunu, rJ=Sıvı jet yoğunluğunu, hJ=Sıvı jet 
yüksekliğini, g =Yerçekimi ivmesini göstermektedir. 

YÜZER TEL KAFESLi BALIK ÜRETME ÇİFTLiGi TESİSATI 

Deniz yüzeyinde, dairesel şekilde, lastik borudan yapılan yüzer platformun çapı yaklaşık 10 m dir. 
Lastik borular üzerinde 0,5 m genişliğinde yüzer lastik borular üzerine yerleştirilmiş montaj tabanı 
mevcuttur. Şekil 2'de, yüzer tel kafesli balık üretme çiftliği sisteminin ölçeksiz krokisi verilmiştir. 

Balık üretme ortamını sınırlayan tel kalesin çapı yaklaşık 10 m ve uzunluğuda 5 m dir. Bu hacim 
içerisinde bulunan deniz suyu sıcaklığının 22"C dan 15"C'a kadar soğutulması için gerekli soğuk su 
miktarının hesabı ve pompanın özellikleri: 

1. Sıstemin ve ortamın durgun olduğu 
2. Sistemle ortam arasında ·ınce bir zar olduğu düşünülerek, kütle transferinin olmadığı 3. Konveksiyon 
ve radyasyon dışındaki ısı geçişlerinin ihmal edildiği 
kabulleri yardımıyla ve Enerjinin Korunumu Prensibi kullanılarak belirlenmiştir 

Pompanın optimum noktadaki debisi 
Motor gücü 
Pompa verimi 

: 11 m3/h 
:2.2 kW 
:%62 

Gerekli su miktarının sağlanması için dalgıç pompa ve boru bağlantıları şekil 2' de gösterilmiştir. 
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SlCAKLIK KONTROL ÜNITESi 
GÜNEŞ PİLLERi 

ÇUBUK 

PiL 

YüZER PLATFORM 

YüZERBORU 

BALIKAGI 

SlCAKLIK ÖLÇÜM UCU 

TAŞlYlCI BORU 

DAL~7-j 

-"// 

Şekil 2. Yüzer Tel Kafesli Balık üretme Çiftliği Tesisatı Krokisi 
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SONUÇ 

Doğu Karadeniz Bölgesi için düşünülen deniz suyunda yüzer tel kalesierde balık üretme çiftliği tesisatı 
tanıtıldı ve çalışma prensibi aniatı ldı. Sistemde soğutma suyunu s!rküle eden dalgıç pompanm yapıian 
kabuller doğrultusunda, 2.2 kW gücünde ve sistemde sirküle edilen soğutma suyunun [deniz d ibi suyu] 
debisinin 11 m

3
/saat olduğu hesaplandı. Sistemin çalışma süresi 10 saaUgün ve 6 ay/yıl olarak 

düşünüldüğünden, sistemde yapılan enerji analizi sonucu, toplam enerji sarfiyatı 3960 kW/yıl bulundu. 
Sistemin çalışma periyodunda, günümüz şartlarında enerji maliyeti maksimum 150 US$ olarak 
hesaplandı. 

Bu sistem yapılan kabuller altında, ekonomiktir ve pratikte uygulanabilirliği mümkündür. 
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