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Birim sistemi
Mekanikte , dört temel  kavram vardır:

• UZUNLUK :    metre (m)
• ZAMAN     :     saniye (s)
• KÜTLE        :    kilogram ( kg ) 
• KUVVET     :    Newton (N) , (kg.m/s2 )

Diğer  bütün  büyüklükler  bu temel  büyüklüklerin 
birimlerinden  elde  edilen  birimlerle gösterilir .  Temel 
birim olmayan bütün birimlere türetilen birim denir . 
Burada , SI (the  Intenational System of Units ) mutlak 
birim sistemi kullanılacaktır.



Birimlerin katları



Büyüklük Birimi
Açı radyan
Açısal hız radyan/s, rad/s
Açısal ivme radyan/s2, rad/s2

Alan m2

Bir kuvvetin momenti N.m
Basınç Pa, N/m2

Enerji Joule, J
Frekans Hertz, Hz
Gerilme Pa, N/m2

Güç Watt, W, J/s
İmpuls N.s
İş Joule, J
Hacim m3

Hız m/s
Kuvvet N
Kütle kg
İvme m/s2

Uzunluk m
Yoğunluk kg/m3

Zaman s

Uluslararası Birimler Sistemi tarafından kabul edilen temel birimler



Birim sistemi

• Kuvvet  birimi  Newton'dur . 
• 1 Newton , 1 kg ‘ lık kütleye  1 m/s2 lik ivme kazandıran kuvvettir .



Birim sistemi
• Ağırlık:
• 1 kg ‘ lık kütleye  9.81 m/s2 lik ivme kazandıran kuvvettir 



Birim sistemi
• Radyan:
• Uzunluğu yarıçapa eşit bir daire yayının gördüğü açıdır.



Birim sistemi



Birim sistemi



Birim sistemi



Birim sistemi

Mekanik güç:

𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝐹𝐹. 𝑣𝑣
102

Pm: Gerekli güç (kW)
F: Gerekli kuvvet (kN)
v: İlerleme hızı (m/s)



Birim sistemi



Tarımda Makinalaşma



Tarımda Makinalaşma



Tarımsal Mekanizasyon
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Enerji

ENERJİ KAYNAKLARI

Yakıt, yakma işlemi sonucu ortaya çıkan ısı veya gücün kaynağı herhangi bir madde olarak
tanımlanmaktadır. Isı, maddenin içindeki karbon ve hidrojenin yakma işlemiyle oksijenle
birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Yanma sonucunda ısı, güç veren yakıtlar enerji kaynağı
olarak belirtilmektedir. Enerji iş yapabilme yeteneğidir ve farklı şekillerde olabilmektedir.
Örneğin; hidrolik enerji, fosil enerji, ısı enerjisi gibi

Enerji bir sistemin iş yapma yeteneğidir.



Enerji Yenilenebilir Olmayan Enerji Kaynakları: Yenilenemeyen enerji
kaynakları da temel olarak iki çeşittir. İlki fosil enerji kaynakları
(kömür, doğal gaz, petrol gibi) ve ikincisi nükleer enerjidir. Bunlar
kaynağındaki miktarı sınırlı (hatta bir gün tükenecek) olduğu için
yenilenemeyen kaynaklar olarak nitelendirilmektedir. Bu kaynaklar
oluşumundan daha hızlı tükenen enerji kaynaklarıdır. Bu yakıtların
oluşması için milyonlarca yıl gerekmesine karşın, tüketilmesi çok
kısa sürmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Bu kaynaklar doğal süreç
içerisinde kendiliğinden oluşan kaynaklardır. Bu enerji kaynakları;
güneş, rüzgar, hareket halindeki su, biyokütle, jeotermal ve okyanus
enerjileridir. Bu kaynaklar, tükendikçe hızlı bir şekilde doğal döngü
içerisinde yeri doldurulabilen, yani tükenmeyen enerji kaynaklardır.
Diğer fosil enerjiler yada nükleer enerji gibi tükenmediği ve çok
daha kısa sürelerde yenilenebildiği için yenilenebilir enerji
kaynakları olarak isimlendirilmektedir.



Enerji
Birincil Enerji Kaynakları: Birincil enerji kaynakları doğada var olan kaynaklardır. Bu
nedenle doğal enerji kaynakları olarak da adlandırılmaktadır. Bu enerjiler içerisinde
yenilenebilir (güneş, rüzgar, biyokütle vb) ve yenilenebilir olmayan (fosil, nükleer vb)
enerjiler yer almaktadır. Birincil enerjiler direk kullanılabildikleri gibi bir başka enerjiye de
dönüştürülebilmektedir.

İkincil Enerji Kaynakları: Doğal enerji kaynaklarının dönüştürülmesiyle elde edilmiş 
olan kaynaklardır. Doğal enerji kaynaklarının ikincil enerji kaynaklarına 
dönüştürülmesinde santrallerden yararlanılmaktadır. Bu kaynakların (elektrik, ısı, mekanik 
gibi) Dünyada kullanım oranları daha yüksek olduğu için kullanılabilir enerji kaynakları 
olarak da adlandırılmaktadır



Enerji
Yeraltı Kaynakları Yerüstü Kaynakları
Kömür Ormanlardan sağlanan yakacak odun
Petrol Biyokütle kaynakları
Doğal gaz Tezek
Uranyum ve toryum Kültürel bitkilerin çeşitli artıkları
Jeotermal enerji
Organik Kökenli İnorganik Kökenli
Kömür Uranyum
Petrol Toryum
Odun
Biyokütle
Yenilenemez Kaynaklar Yenilenebilir Kaynaklar
Kömür Güneş enerjisi
Petrol Rüzgar enerjisi
Doğal gaz Hidrolik (su gücü) enerjisi
Nükleer enerji Biyokütle enerjisi

Jeotermal enerji
Deniz enerjisi
Hidrojen enerjisi



Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları
Jeotermal enerji

Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi

Biyokütle enerjisi (tarım kökenli)
Hidrolik güç

Okyanus enerjisi



Enerji kaynakları
Kaynak türlerine göre çevresel etkiler (Can, 2011)



Güneş Enerjisi

• Güneş bir gaz kütlesi olup ısı ve ışık yayar. Sıcaklığı oldukça yüksektir.
Güneş yaklaşık olarak dünyamızdan 150 milyon kilometre uzaklıktadır.

• Yaklaşık olarak 4 600 000 000 yıl önce ışımaya başlamıştır Güneş
galakside bir yıldız olup hidrojen ve helyum gazlarından oluşur, çapı
1.39×109 m, kütlesi 5.97×1024 kg civarındadır.

• Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 °K’dir.
• Yeryüzüne gelen güneş enerjisi, yıl içerisinde ve gün boyunca değişiklik

göstermektedir. Dünyanın farklı bölgelerine düşen güneş enerjisi, dünyanın
hem kendi çevresinde hem de güneşin çevresinde dönmesi nedeniyle
farklılık göstermektedir.



Dünya’daki kullanılabilir güneş enerjisinin büyüklüğü 

Güneş Enerjisi



Güneş enerjisi potansiyeli

• Türkiye, dünya güneş kuşağında yer alan ülkelerden biridir. Tüm yüzeye 
düşen güneş enerjisi 975x1012 kWh/yıl’dır. Bu değer 376 TW (1 TW=106

MW)’lık enerjiye eşdeğerdir. 
• Ülkemizin yıllık güneşlenme süresi bölgelere göre 3016-1966 h arasında 

değişmekle birlikte ortalama 2640 h’dir. 
• Yıllık ortalama ışınım şiddeti 3.7 kWh/m2.gün – 1.5 kWh/m2.gün’dür. 
• Bölgelere göre yıllık ortalama ise; 4.0 kWh/m2.gün ile 2.9 kWh/m2.gün 

arasında değişmektedir 



Türkiye güneş enerjisi potansiyel atlası (GEPA) 

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx



Güneş enerjisi potansiyeli
TÜRKİYE Toplam güneş ışınımı (kWh/m2-gün)

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx



Güneş enerjisi potansiyeli
TÜRKİYE Güneşlenme Süreleri (Saat)

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx



Güneş Kolektörleri



Güneş Kolektörleri



Güneş Enerjisi



Fotovoltaik güneş panelleri



Rüzgar Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, kaynağını güneşten alan bir enerji türüdür. Güneş ışınlarının Dünyaya 
ulaşması yeryüzünü hem aydınlatmakta hem de ısıtmaktadır. Ancak güneş ışınları her 
noktaya aynı miktarda ısı ulaştıramaz. Hava, fiziksel ve kimyasal özelliğinden dolayı 
ısındığı zaman atmosferin üst tabakalarına doğru yükselir yükselen hava kütlesinin yerine 
aynı hacme sahip fakat soğuk olan yeni bir hava kütlesi yerleşir. Dünya yüzeyinin farklı 
bölümlerinde ısı farklarıyla birlikte basınç farkları meydana gelir. Sıcak ve soğuk havaların 
yer değişmesinden dolayı meydana gelen hava akımı sonucu rüzgâr olayı meydana gelir 
(Şekil 5.1). Başka bir ifade ile birbirine sınır olan ve aralarında basınç farkları bulunan iki 
bölgenin arasındaki potansiyel farktan dolayı oluşan hava akımına rüzgâr denir 



Türkiye rüzgar enerjisi potansiyel atlası

(http://www.mgm.gov.tr/arastirma/yenilenebilir-enerji.aspx?s=ruzgaratlasi

http://www.mgm.gov.tr/arastirma/yenilenebilir-enerji.aspx?s=ruzgaratlasi


Rüzgar enerjisi



Deniz-okyanus enerjileri

• Yüzey buharlaşma enerjisi,
• Akıntı enerjisi,
• Tuzluluk gradyent enerjisi,
• Sıcaklık gradyent enerjisi,
• Gel-git (med-cezir) enerjisi ve
• Dalga enerjisi 



Dalga Enerjisi

• Dalga enerjisi rüzgar kaynaklı bir enerji kaynağıdır. 
• Dalga, okyanus ve denizlerin yüzeyinde rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan bir 

harekettir. 
• Dalga enerjisi, dalgalar açısından zengin olan kıyılara ve açık denizlere 

santraller kurularak elde edilmektedir. 
• Bu santraller deniz yüzeyine kurulabilmesi yanında alt yüzeylere, tabana da 

kurulabilmektedir. 
• Dalgalar tarafından döndürülen türbine bağlı olan jeneratörde elektrik 

enerjisi elde edilmektedir. 
• Elektrik üretimi yanında hidrojen üretiminde de dalga enerjisinden 

yararlanma olanağı bulunmaktadır. 



Dalga Enerjisi

Dalga enerjisinin dünyadaki uygulama şekilleri (Çokan, 2010). 



Dalga Enerjisi



Gel-git Enerjisi
Güneş ile dünyanın uydusu ayın yerçekimi kuvvetlerinin
etkisiyle deniz ve okyanuslarda yüzeydeki suların bulundukları
konumdan periyodik olarak yükselmesi ve alçalması gel-git
olarak adlandırılmaktadır. Bu hareketin kullanılmasıyla elde
edilen enerjiye de gel-git enerjisi denilmektedir. Gel-git
hareketinin periyodik olarak tekrarlanmasının nedeni Dünyanın
kendi ekseni ve güneş etrafında belirli sürelerde
dönmesindendir.

Gel-git türbini ve Fransa’daki 240 MW’lık Rance santrali 
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Güç Kaynakları



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Kullanılan yakıta göre motorlar
• Otto (Benzinli) motorlar
• Diesel (Dizel) motorlar

Pistonun hareket biçimine göre motorlar;
• Doğrusal hareketli motorlar,
• Döner pistonlu (Wankel) motorlar.

Zamanlarına göre motorlar;
• İki zamanlı motorlar,
• Dört zamanlı motorlar,

olarak üzere sınıflandırılırlar.

Termik Motorlar

6



Doğrusal hareketli motorlar
Tanımlar



Doğrusal hareketli motorlar
Sınıflandırma Otto çevrimi

Dizel çevrimi



Termik Motorlar

9



Termik Motorlar

10



Sıralı motor

Animasyon

Doğrusal hareketli motorlar

11



Boxer motor

Animasyon

Doğrusal hareketli motorlar

12



V- motor

Animasyon

Doğrusal hareketli motorlar

13



Termik Motorlar

14



Termik Motorlar

15



Termik Motorlar

16



Termik Motorlar

17



Hareketli elemanları:
•Piston, 
•Piston kolu, 
•Krank mili
•Volan

Doğrusal hareketli motorlar

Sabit elemanları:
•Silindir, 
•Segmanlar, 
•Üst kapak
•Karter
•Contalar
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Piston, silindir içinde hareket eder. 

Pistonun gidip-gelme hareketi, piston kolu yardımıyla krank
milinde dönme hareketine dönüşür.

Pistonun silindirdeki üst konumuna ÜÖN ve alt 
konumuna AÖN,  bu konumlar arasındaki uzaklığa da 
strok adı verilir

Enerji dönüşümü, piston üst yüzeyi silindir içinde 
oluşturulan yanma odasında gerçekleştirilir.

Doğrusal hareketli motorlar



2 stroklu otto motoru Sıkıştırma – emme Yanma– karterde sıkıştırma

Eksoz – emme Sıkıştırma

Animasyon

4



4 stroklu otto motoru

Animasyon

1. emme 2. sıkıştırma

3. yanma-genişleme 4. egsoz 5



Otto çevrimi dört aşamadan oluşur:

1. Emme: Temiz hava + benzin karışımı üstte sol taraftaki emme kanalındaki sübapın açılmasıyla ve 
pistonun aşağıya doğru hareketinden oluşan vakum etkisiyle silindir içerisine alınıyor.

2. Sıkıştırma: Silindir içerisine alınan hava + yakıt karışımı pistonun yukarı hareketiyle sıkıştırılarak hem 
sıcaklığı hem de basıncı yükseltilip çok ufak bir hacme hapsediliyor. Bu esnada her iki sübap ta tam 
kapalı konumda olup, yalıtım sağlanmaktadır.

3. Yanma: Sıkıştırılan benzin + hava karışımı sübapların tam ortasında yer alan buji(kıvılcım üreten 
eleman) ile ateşlenerek yanma gerçekleşir. Aracın hareketini sağlayan güç bu anda üretilir.

4. Egsoz: Yanma sonrasında piston yukarı geri gelirken, yanmış artık gazlar üst sağ tarafta yer alan 
egsoz sübabının açılmasıyla dışarıya atılır. Ardından pistonun aşağıya tekrar gelmesi esnasında 1. 
çevrim yani emme safhası tekrar başlar.

6



Animasyon

7



Dört zamanlı motorlarda bir iş çevrimi, pistonun 4 stroku (emme, sıkıştırma, iş 
ve egzoz) ile gerçekleşir. 

Bu sırada, krank mili 2 devir, sübapları açıp kapayan eksantrik mili ise 1 devir
yapar. 

Yani bir çevrim sırasında her bir sübap bir kere açılıp kapanır. (Şekil 3.2). 
Silindirin taze hava ile iyi doldurulabilmesinde, giren ve çıkan havanın kinetik

enerjisinden tam olarak yararlanabilmek için, emme ve egzoz sübaplarının
açılma zamanları ölü noktalardan kaydırılır. 

İki zamanlı motorlarda, bir iş çevrimi pistonun 2 hareketi (stroku) sırasında
gerçekleşir. Bu sırada, krank mili 1 devir yapar. Pistonun üst kısmı ile alt kısmı
yöntemi ortaklaşa gerçekleştirirler. Tarımda kullanılan küçük güçlü iki zamanlı 
motorlarda sübap bulunmaz. Bunun yerine, giriş ve çıkış kanalları ile taşırma 
kanalı yer alır.

8



1. emme

2. sıkıştırma

3. genişleme

4. egsoz

Wankel

Animasyon
9



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Termik Motorlar

Diesel motorlarında, yanma odasına sadece hava verilir ve sıkıştırılır. 
Pistonun yaklaşık olarak üst ölü noktada bulunduğu yüksek basınçta 
kızgın hava içine dizel yakıtı küçük zerrecikler halinde püskürtülür. 
Karışım oluşumu yanma ile birlikte devam eder. Bu nedenle Diesel 
motorlarına kendinden ateşlemeli motorlar adı da verilir .



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Termik Motorlar



Benzinli motorlar:

Otto motorlarında, silindir dışında (karbüratörde) oluşturulan hava-
yakıt karışımı yanma odasında sıkıştırılarak, bir kıvılcım yardımıyla 
ateşlenir. Bu nedenle Otto motorlarına yabancı ateşlemeli motor 
adı da verilir. Benzin, gaz yağı ya da benzeri yakıtlar kullanılır. 
Karbüratörü olmayan, büyük güçlü Otto motorlarında emilen hava 
içine manifoltta ya da silindirde yakıt püskürtülür. 

Termik Motorlar

19



Elektrik Motorları

20



SU ÜRÜNLERİNDE 
MEKANİZASYON

5

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü



Kaynak: 
Tarım Alet ve Makinaları, Ünite 3, Traktörler, sayfa: 46 – 75, 

Yazarlar: Prof.Dr. Ali İhsan ACAR, Prof.Dr. Ramazan ÖZTÜRK (Ünite 1-6) 
Editör: Prof.Dr. Ali İhsan ACAR

T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2354, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1351, Eskişehir



Traktörler



Traktör hareketli güç ve kuvvet makinasıdır. 
Genellikle kullanılan güç kaynağı dizel motorudur. 
Burada dizel yakıtının yanması ile elde edilen ısı gücü mekanik güce 

dönüştürülür. 
Bu güç, standart boyutlarda olan motor çıkış milinden dönme hareketi 

alarak elde edilir. 
Tekerleklerde kullanılan devir sayısından çok daha yüksek olan motor 

mili devir sayısı aktarma organlarında azaltılır ve sürücü kontrolüne 
alınır. 

Kullanılan güç sabit kabul edilirse, devir sayısının transmisyon oranı 
kadar azaltılması motor momentinin aynı oranda yükselmesi ve 
tekerleklerde yüksek moment elde edilmesi sonucunu doğurur.

4



Sınıflandırma :

Traktörler genel olarak

• Tarım traktörleri,
• Endüstri traktörleri,
• Diğer traktörler

olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Endüstri ve diğer traktörler tarım dışı 
alanlarda kullanılmaktadır. Tarım traktörleri ise günümüzde lastik 
tekerlekli olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır.

5



Traktörler

Standard Traktörler: Büyük olan arka tekerlekleri muharrik (motordan 
güç alan), daha küçük çaplı ön tekerlekleri ise dümenleme tekerleğidir. 3-
nokta asma düzeni arkada bulunur. Ülkemizdeki 4-tekerlekli traktörlerin 
büyük çoğunluğu bu gruptadır.

6



Traktörler

7



Aktarma organları

8



Aktarma organları

9



Aktarma organları

10



Aktarma organları

11



Üç nokta askı düzeni

12





Güç çıkış üniteleri
Kuyruk mili: Standard traktörlerde arkada, gelişmiş bazı traktörlerde 
ise buna ek olarak önde de bulunan, dönme hareketli güç çıkış milidir. 
Kuyruk mili, çok kamalı özel bir mil olup kama sayısı, devir sayısı ve 
boyutlan standartlaştırılmıştır (TS 557). 540 (min-1)devir sayısı için 6 
kamalı, 1000 (min-1) devir sayısı için 21 kamalı kaynak mili kullanılılr.

Kasnak: Mekanik güç çıkış ünitesidir. Traktörün kuyruk miline 
bağlanarak oradan hareket alır. Durağan çalışmalar için kullanılır.  

Hidrolik Priz: Traktöre bağlı iş makinalarının çalıştırılması için 
kullanılan, traktörün hidrolik sisteminin çıkış elemanıdır. Bir ucu prize 
bağlanan yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortumlara diğer ucu da iş 
makinası üzerindeki hidrolik elemanlara (hidrolik motor, piston vb.) 
bağlanır. 
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Su Ürünleri Teknolojileri



Su Ürünleri Üretiminde Sınıflandırma

• Ekstansif üretim (İlkel):
Üretim kapasitesi düşük, teknoloji kullanılmaz. Birim hacme 

yapılan yatırım daha düşük. 
• İntansif üretim (Modern):

Üretim kapasitesi yüksek, teknoloji kullanılır. Birim hacme yapılan 
yatırım daha yüksek. Optimum üretim için teknolojiyi kapsayan sistem 
ve makinalar kullanılır.
• Yarı-İntansif üretim (Yarı Modern)



Balık çiftliklerinde üretim aşamalarına göre sınıflandırma

• Yumurtlama
• Yumurtadan yeni çıkmış balık,
• Yavru Balık
• Büyüyen Balık



Balık çiftliklerinin bulunduğu yere göre sınıflandırma
• Karasal üretim birimleri,

• Yapay göl üretim birimleri,

• Doğal göl üretim birimleri,

• Akarsu üstü üretim birimleri,

• Deniz üstü üretim birimleri



Balık çiftliklerinde teknik bileşenler

• Üretim birimleri,
• Suyun taşınması ve işlenmesi
• Besleme donanımı,
• İşleme donanımı,
• Monitörleme donanımı



Karasal balık çiftlikleri

• Su temini ve taşınması,
• Su işleme tesisi,
• Üretim birimleri,
• Besleme birimleri
• İç balık taşıma donanımı ve boyutlandırma
• Çiftlikte balık taşıma donanımı
• Atık ve atık su işleme donanımı
• Ölçüm ve monitörleme donanımı
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Su Ürünleri Teknolojileri
Deniz üstü balık çiftlikleri



Deniz üstü balık çiftlikleri

• Üretim birimleri,
• Besleme birimleri,
• Kıyı - kafesler arasında çalışan bot
• Boyutlandırma donanımı
• Ana istasyon



Deniz üstü balık çiftlikleri



Deniz üstü balık çiftlikleri



Su taşınması
• Balık çiftliklerinde güvenilir iyi kalite suya gereksinim 

duyulur. 
• Tesiste yeterli suyun temini için uygun donanım alt 

yapısına sahip olmalıdır. 
• Tesis boyutuna bağlı olarak, bazı durumlarda 100 –

200  m3/dakika kapasiteye ulaşılabilir.
• Suyun hareket bilimine hidrodinamik adı verilir.



Su temini
• Suyun bir noktadan başka bir noktaya taşınmasında 

aşağıdaki yapılar yada parçalar kullanılır:
• Açık kanallar,
• Borular (pipes),
• Boru bağlantı parçaları (fittings)
• Pompa (pump)



Su temini
• BORULAR ve BORU PARÇALARI
• Boru malzemeleri
• Farklı kalite ve özellikte termoplastik borular kullanılır:
• Poletilen (PE) borular 
• Polivinil klorid (PVC) borular
• Polipropilen (PP)
• Akrilonitril bütadien stren (ABS)



Su temini
Basınç sınıfı
• Sistemde kullanılan boru ve boru parçaları balık 

üretimi için uygun basınç aralıklarına dayanıklı 
olmalıdır.

• Basınç sınıfı boruların dayanabileceği maksimum 
basıcı gösterir.

• Basınç sınıfı (PN) bar ile ifade edilir.
• 1 bar = 10 mSS = 98100 Pa =98.1 kPa
• Örneğin PN4 4 bar yada 40 mSS dayanıklı boruyu 

tanımlar. Boru içindeki basınç 4 barı geçerse boru 
parçalanabilir.



Su temini
Basınç sınıfı
Balık çiftliklerinde,
• PN4
• PN6
• PN10 basınç sınıfı borular kullanılır.  
• Boruların farklı basınç sınıfları boru et kalınlığına göre 

değişir. Yüksek  PN borular daha pahalıdır.
• Kaynaktan tesise su sağlayan borular farklı basınç 

sınıfı (PN) borularda yapılabilir.



Su temini
Boruların sınıflandırılması
• Boru çapları standart hale getirilmiştir.
• Su ürünleri tesislerinde kullanılan boru çapları(mm):
• 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110, 125, 

160,180,200,225, 250, 280, 315, 355, 
400, 450,500, 560, 630.



Su temini
Borular sınıflandırılması
• Standart boru aşağıdaki bilgileri kapsar:

• Boru malzemesi,
• Basınç sınıfı,
• Dış çapı,
• Et kalınlığı,
• Üretici,
• Üretim yılı



Su temini

Vanalar
• Vanalar su akış hızını ve akış yönünü ayarlamak için 

kullanılır.
• Vanalar için PVC, ABS,PP, PVDF
• Büyük vanalar paslanmaz çelikten
üretilebilir.
• Vana Tipleri

•Küresel vanalar,
•Açılı vanalar.



Su temini

Küresel Vana



Su temini

Açılı Vana



Su temini

Kelebek vana



Su temini

Diyafram vana



Su temini

Tek yönlü vana
(Çekvalf)
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Su Ürünleri Teknolojileri



Su temini

Boru parçaları - fittings
Farklı boru parçaları:
• Dirsek,
• T- boru,
• Manşon,
• Nipel,
• Kör tapa



Su temini

Borulardaki akış
Borudan yada kanaldan akan suyun miktarı suyun hızına ve kesit 
alanına bağlıdır.

Süreklilik denklemi: Q = V.A

Q: suyun debisi (litre/dakika, l/min, m3/s)
V: Su akış hızı (m/s)
A: Boru kesit alanı (m2)
A = π.r2

Boru yarıçapı: 



Su temini

Kanaldaki akış
Açık kanaldaki ortalama akış hızı (V) kanalın eğimine, hidrolik 
yarıçapa ve Manning katsayısına bağlıdır.

R: hidrolik yarıçap,
S: Kanalın eğimi, (0.005 – 0.010)
N: Manning katsayısı (beton kanal: 0.015; plastik kanal: 0.013,kaya 
içi kanal: 0.025)

Hidrolik yarıçap su akışının olduğu kesit alanının ıslak çevreye 
oranıdır.



Su temini

Kanaldaki akış debisi
Açık kanaldaki süreklilik denklemi:

Q: Su akış debisi
V: Kanaldaki ortalama akış hızı (m/s)
R: hidrolik yarıçap,
S: Kanalın eğimi, (0.005 – 0.010)
N: Manning katsayısı (beton kanal: 0.015; plastik kanal: 0.013)



Su temini

Borulardaki yük kaybı
Boru boyunca iki nokta arasında olan su akışı enerji kaybına neden 
olur.  Boru bağlantı parçalarından olan geçişlerde vanalar, dirsekler 
vb geçişlerde basınç kaybı oluşur.

Suya verilen enerji geçişler sırasında sabittir. (Bernoulli denklemi) 
Sürtünme oluştuğu zaman sudaki enerji ısı enerjisine çevrilir.
Borudan su akarken, sürtünmenin sonucu olarak boru girişindeki 
suyun enerjisi  çıkışındaki enerjiden daha yüksektir.
Suyun pompalanması için, pompa basıncı emme –basma 
yüksekliğinin yanı sıra sürtünme enerji kayıplarının da yenilmesi 
gerekir.



Su temini

Borulardaki yük kaybı

Boru boyunca, sürtünme nedeniyle oluşan enerji kaybı 
hesaplanabilir:

f: sürtünme katsayısı,
L: boru uzunluğu,
d: Boru çapı (ıslak),
V: akış hızı,
g: yerçekimi ivmesi



Borulardaki yük kaybı

f boru tipine göre değişir.  f= 0.025-0.035  PE yada PVC boru

Sürtünme katsayısı borudaki akış tipiyle ilişkilidir.

Akış paterni;
• Laminer,
• Turbulent

Sürtünme kayıpları turbulent akışta çok daha yüksektir.
Borulardaki akış turbulenttir.
Açık kanallardaki akış genellikle laminerdir.



Su temini

Reynolds sayısı
Akış tipi ve akış koşulları Reynolds sayısıyla tanımlanır.

Reynolds (Re) boyutsuz bir sayıdır.

Re < 2000 laminer,
Re > 4000 turbulent
2000 < Re < 4000 kararsız bölgede  laminer ve turbulent kapsayan 
karışık  akış oluşabilir. 
Reynolds sayısı  aşağıdaki eşitlikten hesaplanır:



Su temini

Reynolds sayısı

V:  ortalama su hızı (m/s)
d: boru iç çapı (m)
ν : kinematik viskozite (m2/s)

Kinematik viskozite dinamik viskozitenin yoğunluğa oranıdır.
Suyun kinematik viskozitesi sıcaklıkla azalır.
0°C v = 1.70 x10-6  m2/s
20°C v = 1.0 x10-6  m2/s
Tuz suyun viskozitesini arttırır:
1.83 m2/s @ 0°C ve  1.05 m2/s @ 20°C



Borulardaki pürüzlülük derecesi ve Re 
sayısına göre sürtünme katsayısı Moody
diyagramından tespit edilebilir.



Boru içindeki sürtünmeden 
kaynaklanan yük kaybı bazı 
özel diyagram ve bilgisayar 
programlarıyla 
hesaplanabilir:



Su temini

Boru parçalarındaki (fittings) yük kaybı

Düz borulara bağlanan ek parçalar (fittings) ek  yük kayıplarına (Ht) neden olur. 

k: boru parçasının direnç katsayısı
V: su hızı (m/s)
g: yerçekimi ivmesi

Kinematik viskozite dinamik viskozitenin yoğunluğa oranıdır.
Suyun kinematik viskozitesi sıcaklıkla azalır.
0°C v = 1.70 x10-6  m2/s
20°C v = 1.0 x10-6  m2/s
Tuz suyun viskozitesini arttırır:
1.83 m2/s @ 0°C ve  1.05 m2/s @ 20°C



Su temini

Pompa

Pompalar suyun bir noktadan başka noktaya taşınmasında suya mekanik 
enerji verilmesini sağlayan makinalardır.  Suya potansiyel ve kinetik 
enerji kazandırılarak basınç arttırılır.

Pompa seçimi tüm sistemin gereksinimlerini karşılamalıdır.

Pompa tipleri
Dişli pompa,
Pistonlu pompa,
Kayan kanatlı pompa
Enjektör tip pompa
Pnömatik pompa



Pompa tipleri



Pompa tipleri



Pompa tipleri



Pompa tipleri



Pompa tipleri
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Su Ürünleri Teknolojileri
Su Kalitesi ve Suyun İşlenmesi



Su Kalitesi ve Suyun İşlenmesi

• Su ürünleri endüstrisi yoğun üretim potansiyeline 
kavuştukça kapasiteyi artıracak su kalitesi önem 
kazanmaktadır.

• Su kalitesinin önemi yetiştirme tipinden ve üretim tesisinin 
lokasyonundan bağımsızdır.

• Denizde açık üretim birimleri kullanılıyorsa denizdeki suyun 
kalitesini iyileştirmek çok zordur.

• Karasal balık çiftliklerinde hem suyun giriş-çıkışını kontrol 
etmek hem de suyun kalitesini kontrol altında tutmak çok 
daha kolaydır.

• Balık çiftliklerinde üretimde kullanılan suyun tekrara 
kullanımı ve suyun işlenmesi önem kazanmaktadır.



Su Kalitesi ve Suyun İşlenmesi

Giriş suyu
• Su ürünleri endüstrisinin çevreye olan etkileri her geçen gün 

artmaktadır. 
• Bu çevresel etkileri  en aza indirmek için katı tedbirlerin 

alınması kaçınılmazdır. 
• Optimal üretim yönetimi  ve suyun tekrar işlenmesi 

sayesinde tesisten atılan suyun azaltılması sağlanabilir.
• Tesise yapılan yatırım maliyetinin artmasıyla çiftliğin üretim 

kapasitesi de orantılı olarak artacaktır.
• Denizde üretilen balık koşullar uygun olmasa bile canlı 

kalabilir. Ancak gıda temini genellikle sınırlıdır ve bunun 
sonucu olarak büyüme hızı yavaş olabilir.



Su Kalitesi ve Suyun İşlenmesi

• Balık stresli ortamlarla karşılaşırsa hastalık riski artabilir.
• Balık çiftliklerinde balık mümkün olduğunca hızlı büyütülür. 

Bu da, çevresel koşullar nedeniyle, balıklarda stres ve 
hastalık  etmenlerinin artmasına neden olur.

• Bu konuda bir çok veri olmasına karşın birim balık için 
eklenen yeni su miktarı sürekli azalıyor.

• Çoğu yerde temiz su kaynakları da her geçen gün 
azalmaktadır.

• 1985’lerde tesis lisans gereksinimi olarak temiz su ekleme 
oranı dakikada 0.38 litre/kg balık,

• Bugün 0.1-0.2 l/min kadar düşmüştür.



Su Kalitesi ve Suyun İşlenmesi

• Su kalitesi balık türüne de bağlıdır.
• Aynı tür balığın farklı büyüme evrelerine de bağlıdır.
• Balığın su kalite istekleri farklı olsa bile, iyi kalite su her 

zaman iyi sonuç vermektedir.
• Optimal su sıcaklığı  türlere göre değişir.
• > 20 °C olan türler
• < 20 °C olan türler 
• < 10 °C olan türler 
• Ancak < 0 °C  önemli sorunlar neden olabilir.
• Sudaki oksijen içeriği sıcaklığın artmasıyla azalır. 
• 5°C’de oksijen içeriği 12.8 mg/l 
• 25°C de oksijen içeriği to 8.2 mg/l kadar düşer.



pH Ayarı

Sodyum hidroksitle pH ayarı dozaj sistemi
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Su Ürünleri Teknolojileri
Parçacık temizleme



Parçacık temizleme

Balık çiftliklerinde parçacık çapı 30 -40 μm’den daha azdır.
Parçacık temizlemek için farklı prensip ve yöntemler kullanılır:

• Mekanik filtreleme
• Kum filtreleme
• Çöktürme



Parçacık temizleme

Hidrosiklon yöntemi:

Girdap  seperatör



Protein ayırma, yüzdürme, pıhtılaştırma, çökeltme
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Su Ürünleri Teknolojileri
Dezenfeksiyon



Dezenfeksiyon

Bakteri, parazit, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların 
istenilen konsantrasyona azaltılmasına dezenfeksiyon 
denir.

UV ışık ile dezenfeksiyon
Ozon ile dezenfeksiyon
Fotozon: UV+ ozon
Isıl işlem
Klorin



SU ÜRÜNLERİNDE 
MEKANİZASYON

12

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü



Su Ürünleri Teknolojileri
Isıtma - Soğutma



Isıtma - Soğutma

Isıtma yöntemleri: 
Kazanla ısıtma,
Eşanjörle ısıtma
Isı pompaları



Isıtma - Soğutma

Isıtma yöntemleri: 
Kazanla ısıtma,
Eşanjörle ısıtma



Isıtma - Soğutma

Isı pompası:
Isı pompası 4 parçadan oluşur:
• Evaporatör,
• Kompresör
• Kondensör
• Genleşme valfi
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Su Ürünleri Teknolojileri
• Havalandırma – oksijenlendirme
• Amonyak uzaklaştırma
• Suyun yeniden kullanımı



Havalandırma – Oksijenasyon

Havalandırma – Oksijenasyon işleminin amacı sudaki  azot ve CO2 gazlarını 
uzaklaştırma yada oksijen gazı konsantrasyonunu arttırılmasına denir.

Oksijenin kısmi basıncı:



Amonyak uzaklaştırma



Suyun yeniden kullanımı
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Su Ürünleri Teknolojileri
• Yemleme sistemleri
• Boylama sistemleri
• Enstrümantasyon ve izleme sistemleri



Yemleme Sistemi

Yemleme sistemin beklenen istekler şunlardır:
• Basit çalışma,
• Düşük bakım,
• Kıyı balıkçılığına toleranslı
• Yüksek neme toleranslı
• Besinle doldurma kolaylığı,
• Basit kalibrasyon ( dağıtılan miktarın kontrolü),
• Yüksek dağıtma hassasiyeti,



Yemleme Sistemi

Farklı tip yemleme donanımları:
a) Yem fırlatma çarkı, 
b) Santrifüj etkili diskli dağıtıcı,
c) Konveyör bantlı dağıtıcı,
d) Kendi kendine besin boşaltma,
e) Helezon çarklı besin dağıtma sistemi
f) Bilgisayarlı besin dağıtma makinası



Boylama sistemleri

Balıkların boylanması büyüme sürecinin takibi, iyileştirilmesi, üretim 
kontrolü amacıyla yapılmaktadır.



Enstrümantasyon ve izleme sistemleri
Modern su ürünleri üretiminde çevresel ve havuz-balık verilerinin 
ölçüm ve kayıt sistemlerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır.
Bir ölçüm sistemi temel olarak üç ana bileşenden oluşur:
1) Sensör yada prob,
2) Transmitter ( sinyali iletmek için)
3) Gösterge, ekran, monitör vb.



Enstrümantasyon ve izleme sistemleri
Su kalitesinin saptanmasında bazı sensörler kullanılmaktadır:
1) Sıcaklık ölçümü
2) Sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun ölçümü
3) pH ölçümü
4) Elektriksel iletkenlik ve tuzluluk ölçümü
5) Toplam gaz basıncının ve doygun azotun ölçümü



Enstrümantasyon ve izleme sistemleri
Fiziksel koşulların ölçümünde kullanılan cihazlar:
1) Su akışının ölçümü- su akış hızının ölçümü
2) Yük kaybının ölçümü
3) Su basıncının ölçümü
4) Su seviyesinin ölçümü
5) Toplam gaz basıncının ve doygun azotun ölçümü



Enstrümantasyon ve izleme sistemleri
Balık sayma, balık boy ölçümü ve toplam biyokütlenin saptanması

1) Balık sayma
2) Balık boy ölçümü 
3) Toplam biyokütle



Görüntüleme sistemi




