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METAL-YİYEN ROBOTLAR1

Pensilvanya Üniversitesi

Minik, kar-
m a ş ı k , 
y ü r ü -
yen, yu-

varlanan ve uçan 
robotlarımız, al-

gılama, polen 
yayma, taşıma 

ve casusluk 
yapma be-
cer i ler iy le 
dünyamızı 
d ö n ü ş t ü r -
me potansi-
yelini bün-
y e l e r i n d e 

barındırıyor. 
Fakat bir pri-

ze bağlantısı 
o lmadığında, 

son yıllarda or-
taya çıkarılan bu 

harikulade minik ro-
botların hiçbiri birkaç daki-

kadan uzun süre hareket etme, 
iletişim kurma veya veri toplama 

yetisine sahip değillerdir. Kısaca, güçleri 
yetmemektedir: Bataryalar çok ağırdır ve güneşten ya 

1 ASME tarafından "Mechanical Engineering" dergisinde Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan bu yazı Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir. 
2 Westfield, N.J.’de yerleşik bir teknoloji yazarıdır. 
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sürecinin aynısı. Burada, paslanmayı biz kontrol etmiş 
oluyoruz” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Geliştirilen bu robot, metali 100 mikron yani kabaca in-
san saç teli kalınlığı kadar aşındırmaktadır. Söz konusu 
metal, çöplükten gelen bir parçaysa sorun yok elbette. 
Pikul, "Ama bu bir bina ise muhtemelen metali tüket-
mesini istemeyeceksinizdir” demektedir.

Metal yiyiciler, sensöre gereksinimi veya veri toplama 
gereksinimi bulunan ve metalin olduğu her uygula-
mada derhal kullanım alanı bulacaktır. Trafik dur işa-
retlerinin etrafındaki kirlilik ölçücüleri veya nakliye 
konteynerleri içindeki veya üstündeki GPS izleyicileri 
hayal edin. Daha şimdiden Pikul ile birlikte çalışan li-
sans öğrencileri, dünyanın elektrikten yoksun bölgeleri 
için metalden aldığı enerji ile çalışan bir ışık kaynağı 
geliştirmiştir.

Gelecekte, teknoloji her boyuttan robot için daha fazla 
özerklik sağlayacaktır. Metal aranıp kendi kendilerini 
besleyebildikleri zaman daha bağımsız hale gelecekler 
ve daha kısa duraklama süresine ihtiyaç duyacaklar-
dır. Ayrıca, sadece metal bulunan ortamlarla da sınırlı 
kalmak zorunda olmayacaklar. Örneğin çiftçiler, robot 
işçilerinin bir yandan çalışırken öbür yandan tüketebil-
mesi için tarlalarına metal parçaları dağıtabileceklerdir. 
Robotlar, bataryanın ağırlığını taşımak ve şarj olmak 
için durmak zorunda kalmayacaklardır.

Pikul, "Ortalığa metal parçaları yerleştirin ki parçadan 
parçaya geçip bir yandan metali tüketirken öbür yan-
dan hiç şarj olmadan bütün bir tarlayı işleyebilecekler” 
demektedir. Tüketecekleri metal, bir robotun taşıyabi-
leceği herhangi bir bataryadan on kat daha enerji-yo-
ğundur.

Araştırmacı, "Gelecekte, işlem yaparken veya birşeyler 
teslim ederken robotların kullanabilecekleri otomat-
lar görebiliriz. Güçleri azalırken, şarj olmak için bir priz 
bulup şarj süresince boş boş oturmak yerine otomata 
gidecekler." ifadelerini kullanmıştır. 
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da rüzgardan enerji toplamaları da çok uzun süreler al-
maktadır.

Fakat şimdi robotlar güç sağlamak için yepyeni bir yola 
sahipler: beslenmek için metal aramak. Pensilvanya 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tam da böyle bir robot 
yarattı. Metal yüzeyler üzerinde  bir hidrojel sürerek or-
taya çıkan korozyondan robot elektrik elde etmektedir.

"Fikir için biyolojiden esinlendik,” diye açıklamada bu-
lunan Pensilvanya Üniversitesi makine mühendisliği ve 
uygulamalı makine bilimleri bölümü öğretim üyesi Ja-
mes Pikul, "Hayvanlar bunu hep yapmaktadır." demiş-
tir. Yani, çevreden yüksek enerjili kimyasal olgulardan 
enerji toplayarak, hareket etme ve diğer faaliyetleri için 
güce dönüştürmekteler.

Fakat kaslar yerine motorlar kullanıyorsanız, metal, gli-
kozdan daha iyi sonuç verir. "Bulunduğunuz ortamda 
metal varsa, batarya içinde tamamı paketlenmiş enerji 
yerine, bu ortamdan enerji toplamanız mümkündür."

Metal yiyen robotlarının kalbi, arkalarında, dört tekerli 
araçlarının çektiği römorklarında bulunabilir. Bu bir ka-
tod ile kapatılmış  bir hidrojeldir. Hidrojelden gelen su 
metali oksitlendirmekte, metalden katoda elektronlar 
göndermekte, fiilen metali bir anoda çevirmektedir. Su 
hidrojele metalden daha büyük güçle çekildiğinden, 
akım başlatacak kadar metalle etkileşime girmekte an-
cak döküntü bırakmamaktadır.

"Cevher-obur" robotlar için kimi metaller diğerlerin-
den daha besleyicidir. Pikul, "Alüminyum ve çinko eş-
değer yüksek kalorili yiyeceklerdir, demir de iyidir fakat 
daha az enerji-yoğundur." şeklinde açıklama yapmıştır.

Besin kaynakları ne olursa olsun, bir metal külçesinden 
enerji çekmek, söz konusu metali eskisi gibi bırakma-
maktadır. 

Fişsiz (Unplugged): Bu robot, ortamda metal aramak 
ve bulduğunda korozyona maruz bırakmak yoluyla 
güç  elde etmektedir.

Pikul, "Metali tüketiyoruz. Bu süreç metalin paslanması 


