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1. Proje Özeti / Proje Tanımı

Zeytin, yıllardır insanlık için en önemli besin maddelerinden biri olmuştur. Zeytin, Akdeniz
ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika, Güney Afrika, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika
ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yetiştirilmektedir. Türkiye ise küresel zeytin üretiminin
yaklaşık %15,2’sini gerçekleştirmektedir. Türkiye'de zeytin üretimi sıklıkla Ege, Marmara,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır. Zeytin, Türkiye’de çok geniş bir
yayılım alanı bulmuştur. Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde, 843 ilçenin 270’inde zeytin üretimi
yapılmaktadır.[1] Projemiz kapsamında hem maksimum hasat oranı, doğa dostu ve seri
üretime uygun yenilikçi mekanik tasarımımız ile zeytin hasadında operatörün yaşadığı
sorunları minimize etmeyi amaçlamaktayız. Yapılan yeni tasarımla birlikte piyasada bulunan
zeytin hasat makinelerinden çok daha kullanışlı, hafif ve maliyet açısından ulaşılabilir bir
zeytin hasat makinesi tasarlamayı amaçladık. Tüm bu amaçlarımız doğrultusunda hali hazırda
kullanılan ve satışı yapılan zeytin hasat makinelerindeki mekanik sistemden farklı bir tasarım
üzerine çalışılmıştır.

2. Problem / Sorun

Zeytin hasatında kullanılan yöntemlerle ilgili birçok sorun tespit edilip,çözümler
geliştirilmiştir. Geleneksel yöntemlerle zeytin hasadı genellikle yerden toplama, ağaçtan
elle toplama, merdiven yardımıyla toplama ve sırıkla çırpma şeklindedir. Geleneksel
yöntemler meyveye az hasar vermesine karşın yüksek işgücü ve yüksek işçilik maliyeti
gerektirip, zaman alıcı yöntemlerdir. Mekanik sistemlerde meyve hasadı araçlar ile
yapılmaktadır. Geleneksel yöntemlerin getirdiği bu zorluklar, üreticiyi zeytin hasat
makinesi kullanmaya yönlendirir bundan dolayı zeytin hasat makinelerinin bir çok farklı
versiyonu mevcuttur. Zeytin silkme işlemi için sıklıkla kullanılan 3 sarsma çeşidi
mevcuttur. Bu 3 sarsma işlemi için belirlenen sorunlar şu şekildedir. Bunlardan ilki ağaç
gövdesi sarcısı zeytin hasat makinesidir.[2]

Bu tip sarsıcılar, yaprak ve meyveye minimum hasar vermesine rağmen zeytin ağaçlarının
sık olduğu dağlık bölgelerde kullanılması oldukça zordur. Ayrıca bu tip sarsıcılar oldukça
maliyetli ve ek teçhizat gerektirmektedir. Zeytin Hasat işleminde sıklıkla kullanılan diğer
sarsma şekilleri kancalı zeytin hasat makinesi (C tipi) ve taraklı zeytin makinesidir. Bu iki
silkme çeşidi incelendiğinde yaptığımız literatür araştırmaları sonucu elde edilen çıkarımlar
şu şekildedir: C tipi zeytin hasat makineleri, taraklı zeytin hasat makineleriyle kıyaslandığı
zaman maksimum ve minimum değer aralıklarında verimi daha yüksektir. Taraklı zeytin
hasat makinesinde hasat edilemeyen meyve yüzde zeytin hasat makinesinde tarakların daha
çok alanı taramasına olanak sağladığı için ulaşılamayan meyve sayısı oldukça düşük
olmasıdır. [3]
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Tüm bu etkenlerin dışında maliyet olarak piyasada bulunan zeytin hasat makineleri , her
üreticinin rahatlıkla satın alabileceği fiyatlarda değildir. Ayrıca piyasadaki zeytin hasat
makinleri genel olarak 4 kg ve üstü ağırlığa sahiptir. Projemiz kapsamında tüm bu
sorunlara çözüm bulmayı hedeflemekteyiz. Aşağıda üç farklı tipte kullanılmakta olan
zeytin hasat makinelerinin görselleri verilmiştir.

3. Çözüm

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi zeytin hasadında karşılaşılan problemleri çözmek için
başlangıç noktamız yeni bir mekanizmza tasarlamak oldu. Güncel olarak kullnılan zeytin
hasat makinelerinde krank-biyel mekanizması ve benzerleri kullanılmaktadır. ETA grubu
olarak tasarlanan bu yeni mekanizma, 1/1 oranında güç iletimi sağlayamaya yönelik bir konik
dişli mekanizması üzerine kurulmuştur. Bu sayede tarakların taradığı alan artırılıp, güç
ihtiyacı minimize edilerek , tasarladığımız zeytin hasat makinesi piyasadaki zeytin hasat
makinelerine göre hafif , ucuz ve kullanışlı ve maksimum hasat oranına ulaşılacaktır.
Tasarımımızın başlangıç noktası olan mekanizmamız SolidWorks ortamında aşağıdaki gibi
modellenmiştir.

Şekil 1. Gövde Sarsıcı Zeytin Hasat
Makinesi

Şekil 2. Kanca Tipi Zeytin Hasat Makinesi

Şekil 3.Taraklı Zeytin Hasat Makinesi

Şekil 4. Mekanizma Tasarımı
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Zeytin hasat makinesi prototip tasarımımız ise 6 temel parçadan oluşmaktadır. Bu bileşenler
tarak,gövde ,tarak bağlantı kolu,tahrik bağlantı kolu,tutma kolu (teleskobik uç) ve somundan
oluşmaktadır. Aşağıdaki görselde prototipin görseli verilmiştir.

4. Yöntem

Tasarladığımız mekanizmanın hayata geçirilebilmesi için boyutlarının belirlenmesi,uygun
malzeme seçimi, güç gereksinimi ve mukavemet analizlerininyapılması gereklidir. ETA grubu
olarak,tüm bu analizler için SAM, ADAMS View ve SOLIDWORKS programlarını kullandık.
Analizlerimiz ve sonuçlarımız aşağıdaki gibidir.

4.1 SAM Analizi

SAM programı,mekanizma analizinde kullanılan bir programdır. Bu programı
kullanarak,prototipin gerçek boyutları belirlenmiştir. Program koordinat sistemi üzerine
düğümler atanarak sistemin oluşturulmasına dayanır.

Şekil 5. Prototip Tasarımı
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Bu sayede tarakların taradığı alan ve kritik noktalardaki bağlantı noktalarının üzerine gelen
kuvvetleri görüp yorumlama imkanımız oldu. Tarakların taradığı alanı artırıp mekanizmadaki
bağlantı kolları üzerine etkiyen kuvvetleri görüp mühendislik anlamında fikir vermesi ve
kesin sonuçlar elde edeceğimiz ADAMS View programı için ön çalışma görevi görmüştür.

4.2 ADAMS Viev Analizi

ADAMS View programı, statik ve dinamik analiz hesaplamalarında kullanılmıştır. Bu
programın hata payı çok düşük olduğu için prototipin üretim aşamasında programda elde
edilen değerlere göre üretimin gerçekleştirilmesi planlanmıştır .Tüm bunların yanında
ADAMS View programında mevcut olarak tasarlanan mekanizmanın güç ihtiyacı
belirlenmiştir. Aşağıda ADAMS View programında tekrar çizilen mekanizmamız ve
hesaplanan maksimum güç gereksinimi görülmektedir.

Şekil 5. ADAMS Programında 3D Görünüş
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Yukarıdaki analizlerde de görüldüğü üzere maksimum güç ihtiyacı yaklaşık olarak 290
Watt’dır.Piyasada mevcut olan zeytin hasat makinlerinin güç ihtiyacının en az 700 Watt
ortalamasında olduğunu düşünürsek, tasarlanan mekanizmanın güç ihtiyacını düşürdüğü
görülmektedir.

4.3 SOLIDWORKS Analizi

SOLIDWORKS programını prototipin mukavemet analizini yapıp sonuçlarını
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdik. 300 N’luk kuvvet için dinamik yüklemenin statiğe
indirgenmesi ile emniyetli değerler bulunmuştur. Yükler sadece 3,5 mm’lik rulmanlara
ADAMS analizi sonucu maksimum kuvvet 250 N bulunmuş olup bu değer 200……250 N
arasındadır. ‘e’ dairenin kuvvete dik etkidiği alanlara yüklenmiştir. Bütün değerler
emniyetlidir. Tarak gövdesinin üretiminde kullanılması planlanan ABS için
SOLIDWORKS’te kayıtlı akma mukavemet değeri yoktur. Bu nedenle sadece harekete kısıtlı
açılar ve maksimum değerler için hesaplama yapılmıştır. Maksimum değerler resimlerde
gözükmektedir.Her bir parça için kritik noktalarda analizler yapılmıştır. Sonuçları aşağıdaki
gibidir.

Şekil 6. ADAMS Programında Güç Analizi

Şekil 7. Ara Kol Bası Kuvveti Mukavemet Analizi
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Şekil 8. Ara Kol Çeki Kuvveti Mukavemet Analizi Şekil 9. Mil Çıkışı 450Bası Kuvveti Mukavemet Analizi

Şekil 10. Mil Çıkışı 450Çeki Kuvveti Mukavemet Analizi
Şekil 11. Tarağın Tamamen Takılması/durması Durumunda

Binen Momentin Analizi

Şekil 12. Tarağın Alt Deliğinin Bası Kuvveti Analizi Şekil 13. Tarağın Alt Deliğinin Çeki Kuvveti Analizi
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Piyasada kullanılmakta olan zeytin hasat makineleri büyük oranda ithal olmakla
beraber bunun için yerli ve milli bir alternatif gerçekleştirmeyi hedefledik. Ayrıca
sahadaki gözlemlerimiz sonucında mevcut zeytin hasat makinelerinde, kullanıcı için
makinenin ağırlığının uzun süreli kullanımlarda sorun teşkil ettiğini gözlemledik. Bu da
çalışmamızda yol alacağımız zeytin silkme mekanizmasının tasarımı için taraklı zeytin
hasat makinesi kullanılmasının hem operatör açısından hem de taradığı alan sebebiyle
hasat oranının arttırdığı avantajı dikkat çekmektedir. Piyasada mevcut olarak kullanılan
elektrik motoru taraklı zeytin hasat makinelerinin güç ihtiyacı minimum 700 Watt’dır.
Yaptığımız analizler sonucunda tasarladığımız zeytin hasat makinesinin güç ihtiyacı
uygun sınır koşulları, sürtünmeler ve diğer dış faktörler de dahil edildiğinde yaklaşık
290 Watt olarak bulunmuştur. Tüm bunların dışında maliyet olarak piyasadaki zeytin
hasat makinelerine oranla oldukça ucuz ve kullanıcı için ulaşılması kolaydır. Piyasadaki
zeytin hasat makinlerinin ağırlıkları minimum 3 kilogram olduğu görülmektedir. Hafiflik
ve kullanılabilirlik alanında da piyasada mevcut olan ürünlere kıyasla avantajlı olduğu
görülmektedir.Bunlarla beraber, zeytin hasat makinesinin taraklarının taradığı alanı
artırmayı başardık.

6. Uygulanabilirlik

Zeytin hasat makinesi üzerine yaptığımız çalışma dağlık bölgelerde ve zeytin ağaçlarının sık
ve bitişik olduğu yerlerde daha kullanılabilir.Çünkü boyutları ve taradığı alan her türlü alanda
kullanıma elverişlidir.Üretiminde kuvvetlerin etki ettiği kolları talaşlı imalat ile, diğer
parçaları 3D printer ile üretmeyi hedeflemekteyiz.Bunun yanında seri üretime uygun bir
prototip tasarlanmıştır. Ticari olarak piyasada bir önceki bölümde belirtidiği üzere, birçok
alanda getirdiği yenilikçi sistemle benzer makinelerle yarışabilir ve tercih sebebi olması
beklenmektedir.Uygulanabilirlik aşamasında karşımıza çıkma ihtimali olan tek risk,elektrik
motorunun fazla ısınması olabilir. Bu sorunu da gerekli yazılım programları kullanarak
çözmemiz planlanmaktadır.

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemizin fikir aşamasında dahi en çok üzerinde durduğumuz nokta, kullanıcılara
ulaşabilmesi amacıyla maliyet analiziydi.Bu nedenle piyasadaki alternatif zeytin hasat
makinelerine oranla çok daha az maliyete maksimum zeytin hasat edebilme fikrine odaklanıp
çalışmalarımız hem inovatif hem de ulaşılabilir olmasına dikkat ettik.
Aşağıdaki tabloda yaklaşık maliyet analizimiz verilmiştir.Yaklaşık olarak hesaplanan maliyet
yaklaşık 2700 ₺’dir. Piyasadaki benzer zeytin hasat makinelerine oranla çok daha uygundur.
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Takımımızın iş-zaman çizelgesi aylara göre aşağıdaki gibidir.

8..Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

Zeytin hasat makinesi üzerine yaptığımız çalışmada projemizin hedef kitlesi zeytin

yetiştiriciliği ve hasadı yapan üreticiler ve bu sektöre ilgi duyan diğer bireyleri kapsamaktadır.

Tablo1. Maliyet Analizi

Tablo 2. İş-Zaman Çizelgesi
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9.Riskler

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk unsurları şu şekildedir :
-Ürün siparişinde tedarikçiden kaynakları yaşanabilecek gecikmeler. Bu riski en aza
indirmek amacıyla prototipte kullanılacak malzeme ve araç gereçlerin önceden sipariş
edilmesi çözüm olabilir.
-Maliyet artışından kaynaklanan bütçe aşımı.Yurt dışından sipariş edilen ürünlerde kurdan
kaynaklanan bütçe aşımı gerçekleşebilir. B planı olarak yerli üreticiden almak çözüm olabilir.
-Prototip çalışırken motorun fazla ısınma sorunu hem kullanıcının güvenliği hem de zeytin
hasat makinesi için büyük bir sorun olabilir. Bunu öngörüp sıcaklık sensörü
ekleyerek,tehlikeli bir duruma ulaşmadan sistemin kendini kapatması sağlayabilir.
-Karbon fiber tarak uçlarının kırılması sorun olabilir. Karbon fiber dayanıklılığı iyi, esnek bir
malzeme olmasına rağmen kullanıcı kaynaklı çubuklar kırılabilir.Buna B planı olarak yeni
karbon fiber uçların kullanıcı tarafınfan kolaylıkla takılabilir olmasına dikkat edilmelidir.

Tablo 3. Olasılık ve Etki Matrisi
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