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1 ASME tarafından "Mechanical Engineering" dergisinde Kasım 2018 tarihinde yayımlanan bu makale Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevrilmiştir. Makaledeki 
dipnot açıklamalarının tamamı çevirmene aittir.

2 R. P. Siegel, New York eyaletinin Rochester şehrinde görev yapan bir teknoloji yazarıdır.

R.P. Siegel2

Karbondioksit Yakalayan Yapay 

GİRİŞ

Doğal bir ağaçtan 1.000 kat daha 
hızlı bir şekilde karbondioksit ya-
kalayabilme kabiliyetine sahip olan 
yapay bir ağaç ve bu ağacın farklı 
kısımları, Arizona eyaletindeki Tem-
pe şehrinde bulunan Arizona Eyalet 
Üniversitesi’ne ait laboratuvarın içe-
risinde yer almaktadır. Bu laboratu-
vardaki araştırma ekibi tarafından 
proses, içerisinde karbondioksitin 
doğal bir ağaçta olduğu gibi mey-
veye, köklere veya ağaç gövdesine 
dönüştürülmediği ancak tersinir 
bir kimyasal işlem sayesinde reçi-
neyle kolay bir şekilde yakalandığı 

sistematik çalışan bir makinaya dö-
nüştürülmektedir. Bu makale, at-
mosferde bulunan karbonu emen 
ağaçlar üretmek üzerine gerçekleşti-
rilen araştırmaları ve buna eşlik eden 
söz konusu prosesi mercek altına al-
maktadır.

ATMOSFERDEN KARBON 
YAKALANMASIYLA İLGİLİ 
GÖRÜŞLER VE GELİŞMELER

Tempe şehrindeki Arizona Eyalet 
Üniversitesi Kampüsü’nün içerisinde 
yer alan bir laboratuvarda, dikdört-
gen şeklindeki bir pleksiglas kule-
nin içinde yapay bir ağacın kısım-

ları bulunmaktadır. Karbondioksiti 
havadan sessiz bir biçimde çeken, 
yapraklar ve dallar değil fakat rengi 
sarıya çalan ve dalgalı yapıya sahip 
olan bir filtredir. Burada karbondi-
oksit, doğal bir ağaçta olduğu gibi 
meyveye, köklere veya ağaç gövde-
sine dönüşmemekte, fakat tersinir 
bir kimyasal proses içerisinde reçine 
tarafından basit bir biçimde yakalan-
maktadır.

Joyce Kilmer’ın henüz bunu onayla-
mamış olması mümkün görünmekte 
ama bu yapay ağacın yoksun oldu-
ğu güzellik verimliliğinde gözlenen 
artışla telafi edilmektedir. Arizona 
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eyaletinde yer alan Negatif Karbon 
Emisyonları Merkezi'nin3  kurucusu 
ve şu an direktörü olarak görev ya-
pan Klaus Lackner'a göre, bir ürün-
den daha ziyade bir prosese karşılık 
gelen yapay ağaç, şimdi doğal bir 
ağaçtan 1.000 kat daha hızlı bir şe-
kilde karbondioksit elde edebilmek-
tedir.

Lackner’ın ekibi bu prosesi sistemli 
bir biçimde bir makinaya dönüştür-
mektedir.

Ancak, bir makina kâfi gelmeyecektir.  
Her yıl insan aktiviteleri tarafından 
salınan 36 milyar ton karbondioksit 
olduğunu göz önünde bulundura-
lım. Bunun havadan çekilmesi, öyle 
ya da böyle her biri her gün havadan 
bir ton karbondioksit yakalayan ve 
her biri bir nakliyat konteynerinin 
boyutlarında olan 100 milyon adet 
ünite gerektirecektir. Bu ölçekte, 
ancak yapay ağaçlardan meydana 
gelen bir orman potansiyel olarak 
mevcut karbon emisyon oranlarına 
ayak uydurabilecektir.

Yüz milyon adet üniteden bahsedil-
diği zaman, bu çok büyük miktarda 
bir sayıya karşılık gelmekte ve Lack-
ner bunu, “fakat yılda 80 milyon adet 
otomobil ve kamyon imâl ediyoruz,” 
diye dile getirmektedir. Üretimi ya-
pılacak bu milyonlarca adet makina 
için maliyetin düşük seviyelerde ve 
performansın yüksek seviyelerde tu-
tulması çok önemlidir.

İnsanlar karbondioksit kirliliğinin 
atmosfere atılması problemini ol-
duğundan daha önemsiz bir prob-
lemmiş gibi göstermeye çalıştıkları 
zaman, ne yapacaklarını bilmedikle-
ri için genel olarak bu gazın “bitkisel 

Jessica Hochreiter, Arizona Eyalet Üniversitesi

Fotoğraf 1. Anyonik değişim gerçekleştiren reçinelerden imâl edilen şeritler, kurudukları zaman kimyasal 
olarak karbondioksiti içlerine çekip ıslandıkları zaman da serbest bırakmaktadırlar. Bu şeritler, atmosferden 
karbondioksit yakalamak amacıyla kullanılabilmektedirler.

besin” olduğu fikrine başvurmak-
tadırlar. Ağaçlar karbondioksiti ha-
yatta kalmak için ihtiyaç duydukları 
organik bileşiklere dönüştürmekte 
ve bu şekilde düşününce, daha faz-
la miktarda karbondioksitin (CO2) 
ağaçların gelişmesi için daha iyi ko-
şullar sağlaması gerektiği söylene-
bilmektedir. Fakat bu, su taşkınlarına 

karşı korunmamız gerekmediğini ve 
devamında bunun sebebinin içme 
suyunun bizim için faydalı olduğunu 
iddia eden bir argüman kadar kötü 
bir argüman olmaktadır.

Bu yılın başlarında "Ulusal Bilim Aka-
demileri Bildirileri" isimli bir kitap 
kapsamında yayımlanan bir araştır-

3 Orijinal adı “The Center for Negative Carbon Emissions (CNCE)” olan merkez hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://cnce.engineering.asu.edu.
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4  Yoğunluğun az olduğu konsantrasyonlara sahip olan maddeleri ifade etmede kullanılmaktadır. “Yüzde bir” anlamına gelen “per cent” ifadesiyle benzerlik 
göstermektedir. “Milyonda bir” anlamında kullanılmaktadır. Bir litre su içerisinde bulunan bir miligram suya ya da bir kilogram toprak içerisinde yer alan bir 
miligram toprağa denktir. Ayrıca bu konuda takip eden linkten daha fazla bilgi edinmek mümkün: http://www.nesc.wvu.edu/ndwc/articles/ot/fa04/q&a.pdf.

5 Orijinal adı “Carbon Engineering” olan şirket, 2009 yılında kurulan Kanada merkezli bir temiz enerji şirketidir. Yeni fikirler içeren teknolojileri kullanarak, karbondioksiti atmosferden 
doğrudan yakalayıp ulaşımda kullanılan ve makul fiyatlarla satın alınabilen yakıtlarla sentezlemektedir.

6 Daha fazla bilgi için: www.cell.com/joule/pdf/S2542-4351(18)30225-3.pdf.
7  Daha fazla bilgi için: https://globalthermostat.com.

maya göre, banliyö çim alanların-
da bulunan yeşilliklerden Amazon 
yağmur ormanlarına kadar yeryüzü 
üzerinde yer alan bütün bitkilerde-
ki canlı maddenin tamamı yaklaşık 
olarak 150 milyar tona eşittir. Bunun 
yanı sıra, biyolojik olarak aktif olma-
yan bitki gövdeleri ve kökleriyse 300 
milyar ton gelmektedir. Aynı zaman-
da 1900'lü yıllardan bu yana atmos-
ferde yer alan karbondioksit miktarı 
milyonda 280 partikülden 412 ppm4  
civarına yükselmiştir. Bu artışa ne-
den olan CO2'deki karbon kütlesi 280 

milyar tondur ve herhangi makul bir 
zaman aralığında bitkilerin bünyele-
rine hapsedebilecekleri miktardan 
çok daha fazladır.

Eğer insanlık atmosferde yer alan 
karbondioksit konsantrasyonunu 
düşürmek niyetindeyse, bilim insan-
ları tarafından iklim değişikliğinin 
en kötü etkilerinden imtina edilme-
si tavsiye edildiği için, bitkilerden 
başka bir şeye ihtiyaç duyulacaktır. 
Çünkü endüstriyel ölçekli bir sorun 
endüstriyel ölçekli bir çözüm gerek-
tirmektedir.

Bunun farkına varılmış olması, kar-
bon yakalama konusunu üzerinde 
tartışılan bir sorun haline dönüştür-
dü. Haziran ayında Karbon Mühen-
disliği5 isimli firmada çalışan araştır-
macılar tarafından kaleme alınan ve 
Joule adındaki bir dergide yayımla-
nan bir makale6, atmosferde yer alan 
karbondioksitin elde edilmesine iliş-
kin maliyetin ton başına 94 ila 232 
dolar arasında bir değere eriştiğini 
rapor etti. Bu, önceden tahmin edi-
len değerlere yakın bir değer. Başka 
bir şirket olan Global Thermostat7 da 

Jessica Hochreiter, Arizona Eyalet Üniversitesi

Fotoğraf 2. Gaz emici malzeme yakalanan karbondioksiti bir saksı bitkisine beslerken, fizikçi Klaus Lackner gözlem yapmakta.
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düşük maliyetler ileri sürmektedir: 
Ton başına 100 dolarlık bir maliyet, 
bir galon benzin başına yaklaşık 90 
sente denk düşmektedir.

Her şeye rağmen bu hâlâ yeterince 
ucuz değil. Diğer taraftan karbon-
dioksitin doğrudan havadan yaka-
lanması, karbon kirliliğinin olumsuz 
etkilerini azaltmak için en ümit verici 
yöntem gibi görünmektedir. Kali-
forniya eyaletinin Oakland şehrinde 
yerleşik bulunan, kâr amacı güt-
meyen bir kuruluş olan Karbon Yok 
Etme Merkezi'nde8 müdür yardım-
cısı olarak görev yapan Matt Lucas, 
“Bir kez karbon atmosfere girdiği za-
man, onu yok etmek için artık daha 
az sayıda çözüm üretebilmekteyiz. 
Doğrudan havadan yakalama ise söz 
konusu bu çözümlerden bir tanesi 
olmaktadır,” diyor.

İŞİN KAYNAĞINDA

Klaus Lackner, kariyerine bir teo-
rik fizikçi olarak başladı ve 1980'le-
rin ortalarında Los Alamos Ulusal 
Laboratuvarı’nda9 çalışıyordu. Ancak 
zamanla, karbon yakalama hakkın-
da gördüğü uygulamadaki zorluklar 
ilgisini çekmeye başladı. 1990'ların 
sonunda Lackner, önümüzdeki yıl-
lar içerisinde insanların ekonomik 
faaliyetlerinin yalnızca fosil yakıt-
lara bağlı olmakla kalmayacağının 
ve aynı zamanda “emisyonların ne-
redeyse yarısına noktasal olmayan, 
yani yayılı konumlanmış kaynaklar 
sebep olduğu için atmosfere salı-
nan karbondioksitin yaklaşık olarak 

yarısını da yakalayamayacağımızın” 
farkına varmıştı.

Karbon yakalamayla ilgili üzerinde 
durulanların çoğu, endüstriyel pro-
seslerin derişik bir şekilde gözlenen 
karbondioksit akışı oluşturduğu güç 
santralleri ve çimento fabrikaları 
gibi noktasal kaynaklarla bağlantılı 
olmuştur. Karbondioksit, noktasal 
kaynaklardan bir hortumun içerisin-
den su çeker gibi yakalanmaktadır. 
Lucas, “Kendi kaynaklarından kar-
bon emisyonlarını yakalamak - ya da 
en başta bu emisyonların hiç salın-
maması - neredeyse kesinlikle daha 
ucuza mâl olmaktadır,” diyor.

Ne yazık ki, fosil yakıt santrallerinden 
karbon yakalama ve tecrit etme ça-
balarının zor ve pahalı prosesler ol-
dukları kanıtlanmıştır. 2015 yılında 
FutureGen10 adıyla anılan ve karbon 
tecrit eden tanıtım amaçlı bir güç 
santralinin inşasına dair planlardan 
vazgeçilmesine rağmen, Texas eya-
letindeki Thompsons kasabasında 
yer alan ve yakıt olarak kömür kulla-
nan bir santral 2017 yılında karbon 
yakalama amacına yönelik olarak iyi-
leştirildi. Bir başka gelecek vadeden 
noktasal kaynak etanol üretimidir 
ve burada genellikle hava yoluyla 
atılan saf karbondioksit akışı meyda-
na gelmektedir; Illinois eyaletindeki 
Decatur şehrinde bulunan bir etanol 
üretim tesisisi, karbon emisyonlarını 
yakalamakta ve yeraltında depo et-
mektedir. Amerikan Bilimsel İlerle-
me Kuruluşu'nun11 Bilim ve Mühen-
dislik Alanında Kongre Üyesi olan 

Daniel Sanchez, noktasal kaynaklar-
dan yakalama yapmak düşünüldüğü 
zaman, biyolojik rafinerilerden emis-
yon yakalamayı “en yakın dönemde 
yararlanılacak fırsatlardan bir tanesi” 
olarak adlandırmaktadır.

Mevcut olan bütün noktasal kay-
naklarda emisyon yakalama gerçek-
leştirilmiş olsa bile, bu sadece emis-
yonların salınmasında bir yavaşlama 
yaratacaktır. Eğer atmosferde yer 
alan karbondioksitin yoğunluğunu 
gerçekten azaltmayı planlıyorsak, 
doğada bunun kendiliğinden ger-
çekleşmesi için yüzlerce yıl bekleme-
miz de mümkün, karbon emisyonla-
rını aktif olarak havadan yakalamaya 
derhal başlamamız da mümkün.

Üzülerek belirtmek gerekiyor ki eg-
zoz akışlarındaki karbondioksit kon-
santrasyonlarının nispeten yüksek 
olduğu noktasal kaynakların aksine, 
yaklaşık olarak 2.500'de bir partiküle 
karşılık gelen atmosferden karbon-
dioksit yakalama prosesi daha fazla 
gayret gerektirmektedir. Bu problem 
Sherwood Kuralı12 ismiyle derli top-
lu bir şekilde özetlenmiştir: Emisyon 
yakalama maliyeti, konsantrasyon-
daki seyreltim derecesi ile doğrusal 
orantılıdır. Baca gazı temizlemenin 
zaten yüksek olan maliyeti ile bir-
leştiğinde bu, karbondioksitin doğ-
rudan havadan yakalanmasıyla ilgili 
maliyetin daha da yükseleceği izleni-
mi vermektedir. Karbondioksiti doğ-
rudan havadan ve daha ekonomik 
bir şekilde yakalamaya dair herhangi 
bir girişimin, Sherwood Kuralı ya da 

8 Önceden “Karbon Karbon Yok Etme Merkezi” (Center for Carbon Removal) olarak bilinen “Carbon180” isimli kuruluş, yeni nesil iklim odaklı bir sivil toplum kuru-
luşudur ve bu kuruluşun temel sorumlulukları arasında karbon sorunlarının yeniden ele alınması yer almaktadır. Daha fazla bilgi için: https://carbon180.org.

9 Orijinal adı “Los Alamos National Laboratory”dir.
10 Daha fazla bilgi için: https://sequestration.mit.edu/tools/projects/futuregen.html.
11 Orijinal ismi “American Association for the Advancement of Science” olan topluluk hakkında daha fazla bilgi edienmek için: www.aaas.org.
12 Daha fazla araştırmak için: https://sese.asu.edu/sites/default/files/lackner_colloquium_talk_316.pdf.
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ona benzer olan bir yöntemi takip 
etmesi gerekmektedir.

Bugüne kadar, British Columbia'da 
yer alan Karbon Mühendisliği, 
İsviçre'de bulunan Climeworks13 ve 
New York City'de yerleşik olan Glo-
bal Thermostat şirketlerini içeren üç 
şirket havadan emisyon yakalamayla 
ilgili tanıtım projelerini hayata geçir-
miştir. Bunların hepsi de kendilerine 
ait emisyon yakalama sistemlerinin 
içerisinde havanın dolaşımını sağla-
mak amacıyla üfleyiciler ya da fanlar 
kullanmaktadırlar. Bu, tepkimelerin 
hızlanmasına yardımcı olmakta an-
cak aynı zamanda yoğun bir şekilde 
enerji tüketimine sebep olmaktadır. 
Ve söz konusu enerji eğer fosil yakıtlı 
güç üretim tesislerinden temin edi-
liyorsa, o zaman bütün proses ger-
çekleştirmeyi hedeflediği amaca ters 
etki yaratan bir hale dönüşmektedir.

Başlangıçtaki emisyon toplama aşa-
masında daha az enerji kullanmanın 
bir yolunu araştıran Lackner, yassı ve 
kahverengi olan bir tür deniz yosu-
nunu yapay bir şekilde kullanarak 
deniz suyundan uranyum toplayan 
bir Japon projesine rastlamıştı. De-
niz suyundaki uranyum konsantras-
yonu, milyarda sadece üç partikül 
kadar ve bu atmosferde bulunan 
karbondioksitten 100.000’den daha 
fazla kez seyreltiktir. Bu, Sherwood 
Kuralı'na benzer bir yönteme dair bir 
izlenim yaratmıştır ve bahsi geçen 
yöntem pasif toplamaya dayanmak-
tadır. Burada karbondioksit büyük 
ölçüde yoğun hale gelene kadar 
herhangi bir proses uygulamaktan 
kaçınarak, karbondioksiti yok etmek 
için gereken enerji miktarının önem-
li ölçüde azaltılması gerekmektedir. 
Isı ya da basınç uygulanmadan gazın 
yakalanması ve serbest bırakılması 
arasında geçiş yapılabilen bir orta 

halin bulunması, enerji gereksinim-
lerini daha da azaltacaktır.

EMİSYON GAZININ YAKALANMASI

Geleneksel karbondioksit emiciler, 
soğutuldukları zaman gazı soğurur 
ve ısıtıldıkları zaman ise onu serbest 
bırakmaktadırlar. Bu da daimi bir şe-
kilde enerji tedarik edilmesi gerekli-
liğini ortaya koymaktadır. Lackner’ın 
ekibi, farklı bir döngüye göre çalışan 
ucuz bir malzeme buldu. Bu malze-
me, kuruduğu zaman karbondiok-
siti soğurmakta ve ıslatıldığı zaman 
ise serbest bırakmaktadır. Dokto-
ra sonrası araştırmacı Shahrzad 
Badvipour'a göre bu emici malzeme, 
“reçinenin kuru halde iken bikarbo-
nat iyonu olarak CO2’ye bağlanaca-
ğı anyonik değişim reçinelerinden 
meydana gelmektedir. Islandığı za-
man, iki bikarbonat iyonunun yerini 
alan bir karbonat iyonu oluşmakta 
ve bu tek bir karbondioksit molekü-
lünün atmosfere salınmasıyla sonuç-
lanmaktadır.”

Lackner’ın laboratuvarında çalışan 
prototip bir karbon yakalama siste-
mi, kabaca bir inç genişliğinde ve 
çeyrek inç boyundadır. Bu prototip, 
emici malzemeyi soğurması sağ-
lanmış polipropilenden imâl edilen 
sert dikdörtgen kanallardan meyda-
na gelmektedir. Hava bu kanalların 
içerisinden geçerken, malzeme kar-
bondioksit moleküllerini teker teker 
tespit edip yakalamaktadır. Doymuş 
hale geldiği zaman filtre, suyun içe-
risine daldırılmaktadır ve daha sonra 
camdan imâl edilmiş bir konteyne-
rin içerisine yerleştirilmektedir. Bir 
gaz analiz etme cihazı, bu cam kon-
teyner içerisindeki karbondioksit 
konsantrasyonunu takip etmektedir. 
Söz konusu konsantrasyon, ıslak filt-
renin emilen karbondioksiti serbest 

bırakmasıyla birlikte yükselmekte 
ve genellikle konteyner içerisinde 
yaşayabilen bitkilerden olan saksıda 
dikili bir sardunya tarafından gaz ya-
kalandıkça düşmektedir.

Filtre kuruduktan hemen sonra gaz, 
camdan yapılmış olan konteynerden 
dışarı çıkartılmakta ve döngü tekrar 
başlamaktadır.

Üniversite kampüsünün yakınların-
da faaliyet göstermekte olan ve bir 
yosun gölüne karbondioksit salan 
küçük bir tanıtım düzeneği olma-
sına rağmen, bu prosesin yapay bir 
ağaç ormanına uyarlanması çok zor 
görünmektedir. İlk tasarım çalışma-
larından bazıları, manzaradan ya da 
geniş bir konteyneri dolduran suyun 
içerisinde akordeon benzeri bir şe-
kilde katlanacak olan panellerden 
dışarı doğru fırlayan ve ayarlama va-
zifesi gören devasa büyüklükte çata-
lımsı yapılar tasvir etmekteydi.

Daha yeni bir tasarım, her yüzey 
üzerinde havanın akmasına imkân 
tanıyan emici disklerin silindirlerin 
içerisine gevşek bir şekilde üst üste 
yerleştirilmesini içermektedir. Bu 
biçimde istiflenen diskler, düzenli 
aralıklarla, yani yaklaşık 1.000 sani-
yede bir - bir metal kabın içerisine 
doğru katlanmaktadır. Daha sonra 
sızdırmazlık temin edilmekte, disk-
lerin üzerine su püskürtülmekte ve 
böylece soğurulan gaz serbest bıra-
kılmaktadır. Lackner’ın ekibi, istifle-
nen disklerden meydana gelen ve 
dakikada bir biri kapanırken diğeri 
açılan on altılı bir grup tasavvur et-
mektedir.

Bu tasavvura göre, istiflenen disk-
lerden serbest bırakılan karbondi-
oksit gazını toplamak için sürekli 

13 Daha fazla bilgi edinmek için: www.climeworks.com.
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Jessica Hochreiter, Arizona Eyalet Üniversitesi

Fotoğraf 3. Lackner’ın yapay ağaçlara dair tasavvuru, 
Arizona Eyalet Üniversitesi Kampüsü’nün yakınlarında 
sergilenmektedir. Karbon yakalama malzemelerinden 
meydana gelen bir düzenek, tamamıyla dolu olduğu zaman 
akordeon benzeri bir şekilde katlanmaktadır.
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bir şekilde vakum uygulanmaktadır. 
Bernoulli etkisini temel alan akıllı 
bir ejektör sistemi burada kullanıl-
maktadır. Adı geçen vakum, o anda 
hangi silindirde toplama gerçekleş-
tiğine bağlı olarak girişini değişti-
ren bir valf sistemi aracılığıyla tatbik 
edilmektedir. Bu tasavvur, basınçlı 
buhar kazanlarına soğuk su çekmek 
amacıyla buharlı demiryollarında 
istifade edilen bir sisteme benze-
mektedir. Akış, içerisindeki madde 
en fazla tüketilmiş silindirden elde 
edilen çıktının bu silindirin komşu si-
lindirine, yani silindir dizilişinde ken-
disinden hemen önce gelen komşu 
silindire beslenmesini temin ede-
cek şekilde yönlendirilmektedir. Sıra 
kendisine geldiği zaman, bu komşu 
silindir de kendisinden hemen önce 
gelen silindiri beslemektedir. Nihai 
etki olarak, silindir dizilişinde yer 
alan son silindirin kapağı kapanmak-
ta, bu silindirin içi “CO2” ile tamamen 
dolmakta ve böylece karbondioksit 
toplanmaktadır.

Aynı zamanda, bu laboratuvarda 
sürekli bir döngüye sahip olan emi-
ci bir kumaş kayışından faydalanan 
bir konsept de geliştirilmiştir. Bu 
döngünün veya kayışın ilk yarısı at-
mosfere açık bulunmakta ve karbon-
dioksit toplamaktadır. Diğer yarısı 
ise bu gazın serbest bırakılması için 
hava geçirmez bir konteyner içeri-
sinde ıslatılmaktadır.

Söz konusu her iki tasarım da yüzde 
beşlik bir konsantrasyonda karbon-
dioksit imâl edecek şekilde boyut-
landırılmıştır. Bu, ortam havasının 
içinde bulunandan yaklaşık olarak 
125 kat daha yüksek bir değerdir. Ve 
geleneksel yöntemlerin kullanılma-
sıyla daha yüksek bir konsantrasyon 
elde edilmesine imkân tanıyan, ye-
terince zengin bir konsantrayon de-
ğerine karşılık gelmektedir.

OPTİMİZASYON VE ETKİN 
KULLANIM

Onlarca yılın ardından, Lackner’ın 
ortam havasından karbondioksiti 
toplayan yapay ağaçlar tasavvuru, 
uygulamaya yönelik bir mühendislik 
projesinden daha ziyade bir halüsi-
nasyonu andırıyordu. Ancak, şu an 
bu durum hızla farklı bir yöne doğru 
değişmektedir. Bahsi geçen değişi-
min belirtilerinden bir tanesi, ürün 
geliştirme konusunda bir geçmişe 
sahip, bir proje yöneticisi ve Pho-
enix bölgesinde faaliyet gösteren 
bir kamu hizmeti kuruluşu olan Salt 
River Projesi tarafından finanse edi-
len bir anlaşma kapsamında Arizona 
Eyalet Üniversitesi ile çalışan Robert 
Page’in bu projeye dâhil olmasıdır.

Yapay ağaç teknolojisinin labora-
tuvardan seri üretime geçirilmesi 
sürecinde Page’in önderlik etmesi 
amacıyla ondan ricada bulunulmuş-
tu. İlk başta alınması gereken karar-
lardan bir tanesi de üzerine gelişim 
kaydedilecek olan konseptin hangisi 
olacağıydı. Pek çok açıdan ele alındı-
ğında, kapalı bir döngüye dayanan 
sistem ölçeklendirilebilirlik bakımın-
dan bazı avantajlar sunuyor gibi gö-
rünmekteydi. Bununla birlikte yakın 
dönemde ekip, üst üste yerleştirilmiş 
disk sistemi ile yoluna devam etme-
ye karar vermişti. Bir dizi kesintili 
proses sonrasında elde edilen sürek-
li bir çıktının teminine yaklaşımda 
bulunmak temelde her ne kadar 
bazı ileri seviye ve karmaşık kontrol 
elemanları gerektirse de, bu yakla-
şımın daha basit, daha az maliyetli, 
üretilmesinin daha kolay ve nakliye 
edilmesi ve kurulmasının daha zah-
metsiz olduğu yargısına varılmıştı.

Ekip, şimdilerde eksiksiz teknik çi-
zimler, teknik özellikler ve bir malze-
me fiyat listesi hazırlamıştır. Bir son-

raki adımlar, prototiplerin meydana 
getirilmesi ve testlerin yapılmaya 
başlanması olacaktır. Page’in düşün-
düklerine bakılırsa hedef, 2020 yılına 
kadar etkin bir şekilde kullanıma ha-
zır birkaç üniteye sahip olmaktır.

Doğal bir sisteme benzer şekilde ça-
lışan bir sistem meydana getirmek, 
tasarım bakımından zarif olmasına 
rağmen bünyesinde uyumla ilgili 
belirli sorunlar barındıracaktır. Mese-
la bunlardan bir tanesi, pek çok üre-
tim sisteminde gerçekleşmesi bek-
lendiği gibi özellikle de sürekli bir 
gaz akışının muhafaza edilmesine 
yönelik olacaktır. Başka bir zorluk ise 
100 milyon adet nakliye konteyneri 
büyüklüğündeki cihazların nereye 
yerleştirileceği problemidir. Emici 
malzemenin kurutmaya olan dön-
güsel bağımlılığı göz önüne alındığı 
zaman, çöller bu cihazların yerleşti-
rilmesi için ideal yerlermiş gibi gö-
rünmektedir, ancak rüzgârlı alanların 
pek çoğu da uygun olacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak Lackner ve 
ekibi, sistemde daha fazla optimi-
zasyon gerçekleştirmeyi, emici mal-
zemeyi iyileştirmek için kullanılabi-
lecek yöntemleri değerlendirmeyi 
veya CO2’yi toplama ya da salma hı-
zını artırmayı arzu etmekteler.

Bununla birlikte en önemli nok-
ta, karbondioksiti havadan müm-
kün olduğunca çabuk yakalamaya 
başlamak olacaktır. Bu bağlamda, 
Lackner’ın yapay ağaçları asla bir tit-
rek kavak ağacı kadar zarafet yüklü 
ya da bir sekoya ağacı denli heybetli 
olmayacak, fakat eğer söz konusu ya-
pay ağaçlar atmosferde çok miktar-
da bulunan CO2’nin çevreye verdiği 
zararın sınırlandırılmasına yardımcı 
olabilirlerse, bu zaten bize yeterince 
güzel bir kazanım sağlayacaktır.


