مقاالت
فناوری نوظهور هیدروولتاییک

مترجم
آرمین شماعیزاده
دانشجوی کارشناسیارشد انرژ یهای تجدیدپذیر دانشگاه تهران و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

آب دارای انــرژی زیــادی در انــواع مختلفــی اســت ،اما مقدار بســیار کمــی از این انــرژی تاکنون مورد اســتفاده قرار گرفته اســت .اثر
هیدروولتاییک ،پدیدهای اســت که در آن از تعامل بین مواد نانوســاختار با آب ،الکتریســیته تولید میشــود .این پدیده نه تنها
امکان بهرهبرداری از انرژی آب را فراهم میکند ،بلکه ساخت دستگاههایی که نیاز انرژی خود را برطرف میکنند را هم امکانپذیر
میســازد .در این بررســی که با توصیف خواص اساســی آب و ســطح تماس آب-جامد آغاز میشــود ،جنبههای کلیدی مربوط به
تعامل آب-کربن و ســازوکارهای پایه اســتحصال انرژی آب با مواد نانوساختار مورد بحث قرار گرفتهاند .در ادامه ،پیشرفتهای
تجربــی در تولیــد بــرق از جریان آب ،امــواج ،تبخیر طبیعی و رطوبت مورد بررســی قــرار گرفتهاند و ارتباط میان ســازوکارهای پایه و
پتانســیل یکپارچهســازی آنها برای اســتحصال انرژی از چرخه آب نشــان داده شده اســت .در نهایت ،کاربردهای بالقوه فناوری
هیدروولتاییــک ،چالشهــای اصلــی برای بهبود بازدهــی تبدیل انرژی و افزایش توان خروجی و چشــمانداز توســعه این فناوری
نوظهور مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :هیدروولتاییک ،انرژی تبخیر ،انرژی تجدیدپذیر ،چرخه آب ،نانومواد کربنی و استحصال انرژی آب
آب بزرگتریــن حامــل انــرژی در زمیــن اســت .در حــدود  ۷۱درصد
از ســطح زمیــن از آب پوشــیده شــده و حــدود  ۳۵درصــد از انــرژی
خورشیدی تابیده شده به سطح زمین بهوسیله این آبها دریافت
میشود که مقدار آن در حدود  ۶۰پتاوات ( ۱۰۱۵وات) است .اگر فقط
بخش کوچکی از انرژی فوقالعاده موجود در آب اســتحصال شــود
میتوانــد تقاضــای انرژی جهانی  ۱۸تراوات ( 1012وات) را به آســانی
بــرآورده کند .فناوریهای ســنتی علیرغــم تاریخچه طوالنی ،تنها
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بخش کمی از انرژی آب را استفاده میکنند .از حدود  ۴۰۰سال قبل
از میالد مسیح ،انرژی جنبشی سقوط یا جریان آب ،به وسیله چرخ
آب که با انتقال مستقیم گشتاور آب در چارچوب مکانیک کالسیک
عمل میکرد ،به انرژی مکانیکی مفید تبدیل میشد .در اواخر قرن
نوزدهم ،از قدرت آب برای راندن ژنراتورهای الکترومغناطیســی به
منظور استحصال توان الکتریکی استفاده شد که یک روش مبتنی
بر الکترودینامیک کالسیک بود و در حال حاضر به طور گسترده در

فناوری نوظهور هیدروولتاییک
صنعت برقآبی اســتفاده میشود .در ســال  ،۱۸۵۹کویینک موفق
شد با تعامل مستقیم بین آب و جامد ،برق تولید کند .در این فرآیند،
عبور الکترولیتها از یک کانال باریک ،تحت گرادیان فشار ،باعث
ایجاد اختالف پتانسیل الکتریکی در جریان میشد .این فرآیند که به
آن پتانسیل جریان هم گفته میشود بر پایه نظریه الکتروسینتیک
بنا شده است .بازدهی تبدیل الکتروسینتیک میتواند با استفاده از
نانوکانالهــا با دیوارههای صــاف اتمی ،افزایش یابد و از این طریق
الهامبخش استفاده از نانومواد برای استحصال انرژی آب باشد.
نانومواد در مقایسه با مواد بالک ،به شدت به محرکهای خارجی
حساس هستند و میتوانند برای بهرهبرداری از حالتهای غنیتری
از انرژی آب که از طریق فناوریهای معمول قابل دسترس نیستند،
مورد استفاده قرار گیرند .در میان نانومواد مختلف ،روشهای سنتز
نانومواد کربنی از جمله گرافن و نانولولههای کربنی به سطح باالیی
از بلــوغ رســیده و میتــوان از آنهــا بــرای تولیــد انبــوه نمونههای با
کیفیــت باال در ابعاد مختلف اســتفاده کرد .عالوهبــر این ،از آنجایی
که در نانومواد کربنی ،بیشتر اتمها بر روی سطح قرار دارند ،میتوان
از طریــق اتصال الکترونی ،تعامل قابــل مالحظهای بین این اتمها
و مولکولهــای آب ایجاد کرد .به همین ترتیب ،آزمایشهای اخیر
نشــان دادنــد که تولیــد برق از نانومــواد کربنی در مواجهــه با جریان
آب ،امــواج و بــاران ،برخــاف پتانســیل جریــان ،نیازی بــه گرادیان
فشار ندارد .این پیشرفتهای جدید نه تنها نظریه الکتروسینتیکی
کالسیک را بسط میدهد ،بلکه توانایی استحصال انرژی آب بر پایه
اصول سنتی را نیز گسترش میدهد.
اما انرژی نهفته در آب بیش از اینها است؛ تبخیر که انرژی حرارتی
محیــط را بــه گرمای نهــان تبخیر تبدیــل میکند .تبخیــر یک گرم
آب ۲٫۲۶ ،کیلــوژول انــرژی را از مایــع بــه بخار منتقــل میکند .این
ً
مقــدار انــرژی حــدودا معــادل انــرژی موجــود در یــک باتــری AAA
اســت .انــرژی تبخیر جهانی حــدود  ۴۰( ٪۶۶پتــاوات) از کل انرژی
مصــرف شــده بهوســیله آب را بــه خــود اختصــاص داده کــه باعــث
ایجــاد شــار متوســط انــرژی بــا بیشــینه  80 Wm-2میشــود .اگرچه
میــزان کار مکانیکــی حاصــل از تبدیل آب جوش بــه بخار ،مدتها
بــرای به حرکت درآوردن موتورهای بخار اســتفاده شــده اســت ،اما
انــرژی فــراوان حاصل از تبخیر طبیعی ،هنوز مــورد بهرهبرداری قرار
نگرفته است؛ اما با آزمایش تبدیل مستقیم انرژی تبخیر به اختالف
پتانســیلی در مقیاس ولت ،با اســتفاده از مواد کربنی نانوســاختار به
نام کربن ســیاه ،وضعیت تغییر کرده اســت .مواد کربنی امکان یک
واکنش منحصربهفرد با بخارآب را ایجاد میکنند که نشان میدهد
پتانســیل بســیار زیادی برای بهرهبــرداری از این منبــع فراگیر وجود
دارد.

تولید برق از طریق واکنش مســتقیم نانوســاختارهای کربن با آب
روان ،مــواج ،رهــا شــده از ارتفــاع و تبخیــر آب ،منجــر بــه ظهور یک
اثــر تبدیل انرژی نوین در مواد میشــود که اثر هیدروولتاســیون نام
دارد .ایــن اثــر میتواند به صــورت موازی با ســایر روشهای تبدیل
انــرژی مانند اثر فتوولتائیک انجام پذیــرد ،اما نقش پررنگتری در
تبدیــل انــرژی آب به توان الکتریکی از طریق اتصال الکتریکی بین
ً
مــواد و آب دارد کــه اخیــرا بهوســیله آزمایشهــای متعــددی تأییــد
شــده اســت .با این حال ،برخالف سایر روشهای تبدیل انرژی که
به خوبی بررســی شــدهاند ،تحقیقات در مورد اثر هیدروولتاییک در
دوران ابتدایی خود اســت و نیازمنــد تالشهای مداوم برای تحقق
بخشیدن به توان بالقوه آن است .در ادامه ،پیشرفتهای اخیر این
پدیــده را ،بــا اســتفاده از نانومواد کربنی با تمرکز ویژه بر الکتریســیته
ناشی از تبخیر بررسی میکنیم.
 -۱خواص پایهای آب و فصل مشترک آب  -جامد
از آنجــا که آب کلیدیترین بخش اثر هیدروولتاییک اســت ،ابتدا
خواص اساســی آن را مورد بحث قرار میدهیم .یک مولکول آب از
دو اتــم هیــدروژن که با پیوندهای کوواالنســی به یک اتم اکســیژن
متصــل شــدهاند و با زاویه  ۱۰۴٫۵درجه نســبت به اتم اکســیژن قرار
دارند ،تشــکیل شــده اســت .مولکول آب به علت انتقال الکترون از
اتــم هیــدروژن به اتم اکســیژن (شــکل -۱ب) قطبی اســت و دارای
گشتاور دوقطبی الکتریکی  0/39 e nmاست که در آن  eبار الکترون
است .اتمهای اکسیژن با بار منفی و اتمهای هیدروژن با بار مثبت
در مولکولهــای مختلــف ،وقتــی کــه فاصلــه بیــن دو اتم اکســیژن
کمتر از  ۰٫۳۵نانومتر باشد و زاویه  O-H...Oکمتر از  ۳۰درجه باشد
میتواننــد پیوند هیدروژنی تشــکیل دهند .انرژی پیونــد هیدروژن
 ۰٫۱۶ eVاست که ضعیفتر از یک پیوند کوواالنسی  O-Hبا انرژی
 ۴٫۷۶ eVو بیشــتر از نیــروی واندروالســی بــا انرژی حــدود ۰٫۰۸ eV
اســت .در آب بالــک ،یــک شــبکه پیونــد هیدروژنی در اطــراف یک
ً
مولکول معموال همســایگی موضعی چهار وجهــی ایجاد میکند که
در آن ،دو مولکــول بــه عنــوان گیرنده و دو مولکــول دیگر به عنوان
دهنــده عمــل میکننــد (شــکل -۱ج) .هــر مولکــول حداقــل با یک
پیوند هیدروژنی با همسایگانش پیوند برقرار میکند .فرآیند پویای
آب مایع ،شــامل ایجاد و شکســتن پیوندهای هیدروژنی اســت .در
یــک محلول یونی ،هر یــون تکظرفیتی میتوانــد از طریق جاذبه
کولومب بهوسیله شش مولکول آب ،هیدراته شود (شکل -۱د).
پیوندهای هیدروژن برای تغییر فاز آب ضروری است .هنگامی که
یک مولکول آب در نزدیکی سطح مایع ،انرژی جنبشی کافی برای
شکســتن پیوندهای هیدروژنی را داشــته باشــد ،تبخیر شــده و وارد
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شــکل  -۱نظریههای اساســی اســتحصال انرژی آب و تعامالت آب  -جامد .الف) یک مرور تکاملی از نظریههای اساســی ،از مکانیک کالســیک،
ترمودینامیــک و الکترواســتاتیک و الکترودینامیــک تــا مکانیــک کوانتومی .الکتروســینتیک یک نظریه خاصتــر برای پدیدههــای الکتریکی،
موجود در ترمودینامیک و الکترواســتاتیک اســت .پیشــرفتهای مهم در اصول استحصال مربوط به هر نظریه ذکر شده است .ب) مولکول
آب به دلیل انتقال الکترون از هیدروژن به اکسیژن قطبیده شده است (از آبی به قرمز ) .ج) تصویری از آب بالک بر روی یک سطح جامد .در آب
بالک ،هر مولکول آب چهار همسایه را که در گوشههای یک چهار وجهی دارند از طریق پیوند هیدروژنی جذب میکند .هنگامی که پیوندهای
یشــود ،مولکول در نزدیکی سطح آب تبخیر میشود .د) تصویر انتقال پروتون (فلشهای منحنی) در نزدیکی
هیدروژنی مولکول شکســته م 
ســطح جامد که با گروههای هیدروکســیل منقطع شــده اســت .نقطهچین آبی پروفیل چگالی آب در حالت معمول را در نزدیکی ســطح جامد
نشــان میدهد .ه) یونها بر تعامل بین محلولهای آبی و جامد غالب میشــوند .کاتیونها و آنیونها به ترتیب با گویهای آبی و خاکســتری
نشــان داده شــدهاند؛ و) هر یون با جذب شــش مولکول آب هیدراته میشــود .ز ) یک دوالیه الکتریکی در حد فاصل جامد-محلول تشــکیل
میشــود که شــامل الیه اســترن و الیه انتشــار اســت .مرز بین الیه انتشــار و الیه استرن ،یک صفحه برشــی است که پتانســیل آن ،پتانسیل زتا
نامیده میشود .خط آبی پروفیل پتانسیل الکتریکی را در نزدیکی حدفاصل نشان میدهد.

هوا میشود .دمای مایع به علت انرژی جنبشی کمتر مولکولهای
باقیمانــده کاهــش مییابــد .ســپس مایــع از محیــط ،گرمــا جــذب
میکند (اگر سیســتم باز باشــد) تــا انرژی جنبشــی مولکولهای آب
باقیمانده را افزایش داده و باعث ادامه تبخیر شود .ماهیت پویایی
قوی پیوندهــای هیدروژنی ،امکان انتقال پروتونها درون محیط
شــامل پیوندهــای هیدروژنــی ،از  H3O+بــه مولکول آب مجــاور یا از
یــک مولکــول آب به یک  OH-مجاور را فراهم میکند (شــکل -۱د،
فلشهای ســاده) ،مانند انتقال یک حامل حفره در نیمههادیها.
وزن ســبک هیــدروژن باعــث اثــرات کوانتومــی قــوی تحــت دمای
متوســط و کم در هســته آن میشود .نتیجه این اثرات کوانتومی بر
خــواص آب به طور گســترده مــورد مطالعه قرار گرفته اســت .اثرات
کوانتومــی ،پیوندهای هیدروژنی قــوی را قویتر کرده و پیوندهای
هیدروژنــی ضعیــف را ضعیفتــر میکنــد کــه در نتیجــه باعث تغییر
ساختار آب مایع میشود.
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بــرای درک چگونگــی انتقــال مؤثــر انــرژی از آب به جامــدات ،نیاز
بــه درک تعامــات بیــن ســطوح آب و جامد اســت .هنگامــی که آب
بــا جامدات تمــاس پیدا میکنــد ،الیههایــی از آب در نزدیکی فصل
مشــترک شــکل میگیرنــد (شــکل -۱د ،خطچیــن آبی) کــه موجب
تشکیل ساختارهایی مفصل شده که وابسته به خواص ترشوندگی
ســطوح جامد هســتند .مولکولهــای آب ،پیوندهــای هیدروژنی با
بســترهای آبدوســت تشــکیل میدهنــد و در نتیجه ســاختارهای
همگــن را بــه وجود میآورند (همانطور که به صورت شــماتیک در
شکل  ۱نشان داده شده است) ،در حالی که تعامل آب با بسترهای
آبگریز ،ضعیفتر اســت .هنگامی که یک محلول آبی در تماس با
بار ســطحی جامد قرار میگیرد (شــکل -۱ه) ،تعامل فصل مشــترک
بهوسیله یک دوالیه الکتریکی ( )EDLصورت میپذیرد که در سال
 ۱۸۵۳هلمهولتز معرفی کرده است .الیه اول این دوالیه الکتریکی،
یک الیه یون ســطحی اســت که پیوند محکمی با سطح جامد دارد

فناوری نوظهور هیدروولتاییک
و بهعنوان الیه استرن 1شناخته میشود .الیه دوم نیز ،الیهای است
کــه یونهــای با بــار مخالف بــر روی ســطح آن جذب شــدهاند و به
عنوان الیه انتشــار شــناخته میشود (شــکل -۱ز) .دوالیه الکتریکی
یــک میــدان الکتریکی قــوی ایجــاد میکند که باعث تشــکیل یک
گرادیــان شــدید پتانســیل در عــرض آن میشــود .مرز بیــن الیههای
استرن و انتشار ،یک صفحه برشی است که پتانسیل الکتریکی آن
پتانســیل زتا نامیده میشــود .مقدار این پتانسیل با افزایش غلظت
ً
یونــی و  pHکاهــش مییابــد کــه بــرای محلولهــای  NaClمعمــوال
بین  -80 meVتا  80 meVمتغیر اســت .فاصله بین صفحه برشــی
و نزدیکتریــن محــدوده مایــع بالک ،طــول دبای 2نــام دارد (که در
محــدوده  ۱تــا  ۱۰۰نانومتــر اســت) کــه در آن چگالی یونهــای با بار
مخالف با دور شدن از صفحه برشی کاهش مییابد.
 -۲مواد کربنی نانوساختار
مــواد نانوســاختار ،حساســیت قابــل توجهی نســبت بــه گونههای
جذب شده نشان میدهند که به واسطه همبستگی انرژی فضایی-
زمانی در مقیاس نانو تعیین میشــود .به همین ترتیب ،آنها یکی
دیگــر از عناصــر کلیــدی اثــر هیدروولتاییــک هســتند .هنگامــی که
مقیــاس فضایــی از مقیاس ماکرو تــا نانو کوچک میشــود ،مقیاس
زمانــی به نانوثانیه و حتــی فمتوثانیه کاهش مییابد .بدین ترتیب
مقیــاس انــرژی مربوط بــه یک میدان خارجی اعمال شــده تــا 10-18
ژول ،یــا یــک آتــوژول ( )10-18 J = 1 nN × 1 nm = 6.42 eVکاهــش
مییابــد .این مقیاس در حدود مقیــاس انرژی میدانهای موضعی
ماده ،یعنی اوربیتالها ،بارها و جهتهای اســپین است؛ بنابراین،
در مقیاس نانو ،میدانهای موضعی و خارجی اعمال شده میتوانند
به شدت جفت شده و رفتارهای ماده را نسبت به حالت تودهای آن
به شــدت تغییر دهد .جفت شــدن چند میــدان در مقیاس نانومتر،
نانومواد کربنی را به نانوساختارهای کاربردی تبدیل کرده که برای
تبدیل اشکال مختلف انرژی آب مطلوب است.
یکــی از مهمتریــن نانومــواد کربنــی ،گرافــن اســت کــه از یــک الیه
گرافیت با یک شــبکه النه زنبوری تشــکیل شــده است .پیوندهای
ً
 C-Cغالبــا بــه صــورت پیوندهــای  σقــوی داخــل صفحــه بــوده و
تعدادی پیوند  πخارج از صفحه هم در کنار آنها وجود دارد (شکل
-۲الــف) .خــواص الکترونیکی فــراوان گرافن ،ماننــد فرمیونهای
ً
جدیــد دیــراک ،عمدتا از پیوندهــای  πکه به صورت متقــارن در دو
زیرشبکه قرار میگیرند ،نشات میگیرند .تمام پیوندهای  πدر سطح
قــرار دارند و میتوانند به طور قابل مالحظهای با گونههای خارجی
و میدانهــای فیزیکی ارتباط برقرار کنند .این ویژگیها گرافن را به
یــک ماده مناســب در حــوزه هیدروولتاییــک تبدیل کرده اســت .از

ً
آنجایی که پیوندهای  πنســبتا فعال هســتند ،گرافن را میتوان از
طریق ایجاد پیوند با گروههای شیمیایی مختلف عاملدار کرد که
در تعامل آن با گونههای خارجی مانند یک واسطه عمل میکند.
گرافن ،پیشماده هندســی نانوساختارهای مختلف کربنی است.
از چرخــش گرافــن حــول یکــی از محورهــای آن میتــوان آن را بــه
نانولولههــای کربنــی و فولرینهــا تبدیــل کــرد و یا میتــوان آنها را
بــه نانوپولکها تبدیل کــرد .در اصل ،انحنای نانولولههای کربنی
باعث میشــود که اکثر پیوندهای  πبر روی ســطح بیرونی لوله قرار
گیرند کــه موجب افزایش واکنشپذیری شــیمیایی آن برای ایجاد
اتصــال بــا آب ،در مقایســه بــا گرافن اســت .نانولولههــا یک فضای
نانویی یکبعدی مطلوب برای تشــکیل ســاختارهای آبی جدید و
برای انتقال سریع آب فراهم میکنند .شبیهسازیهای اولیه نشان
میدهــد که حرکــت پروتون در طول زنجیرههــای آب در نانولولهها
 ۴۰برابر بیشــتر از آب بالک اســت .نانولولهها و گرافن را میتوان به
مواد نانوســاختاری سهبعدی کربنی ،مانند فیلمهای نانولولههای
کربنــی ،فیبرها ،اســفنجها ،فومها و کربن ســیاه تعمیم داد (شــکل
ً
-۲ب) .کربــن تشــکیل دهنــده این مــواد عمدتا از طریــق اتصاالت
واندروالس به یکدیگر متصل میشــوند و در نتیجه خواص کلیدی
گرافــن را حفــظ میکننــد .بــه طور خــاص ،صفحــات کربن ســیاه از
نانوپولکهای متعدد گرافن و اکسید گرافن تشکیل شدهاند که یک
حجم از نانوکانالها را ایجاد کرده و امکان تعامل مولکولهای آب
ً
با تقریبا تمام اتمهای کربن را فراهم میکند.
محاسبات براساس نظریه تابع چگالی با اصالح واندروااسی نشان
میدهــد که یک تک مولکول آب جذب شــده بــر روی ورقه گرافنی
دارای انــرژی اتصالــی در حــدود  0.2الکتــرون ولــت اســت و ۰٫۰۰۸
الکترون از گرافن به آب منتقل میشــود (شــکل -۲ج) هنگامی که
گرافــن بهوســیله یک گــروه هیدروکســیل عاملدار میشــود ،تعامل
کولمبی بین مولکول آب و گرافن افزایش مییابد که باعث افزایش
انــرژی اتصــال بــه حــدود  0.4الکتــرون ولــت و انتقــال بار بــه ۰٫۰۱۴
الکتــرون میشــود (شــکل -۲ج) در نقصهــا و لبههــای گرافــن نیز
افزایش اتصال آب اتفاق میافتد .به عنوان مثال ،یک لبه زیگزاگ
هیدروژنــه و تکظرفیتــی میتواند به ترتیــب  0.01و  0.024الکترون
به هر مولکول آب بدهد .عالوهبر نانوکانالها ،صفحات کربن سیاه
دارای تعــداد زیــادی نقص ،لبه و گروههای عاملی هســتند (شــکل
-۲ب) کــه در نتیجــه آنهــا را بهخصــوص برای تعامل بــا بخارآب
حاصل از تبخیر ،مناسب کرده است.
در محلولهــای آبــی ،یونهــا در تعامل با گرافن غالب میشــوند.
محاســبات نشــان میدهــد کــه کاتیونهــای ایزولــه در مقایســه بــا
آنیونهــا راحتتر به یک ورق گرافن مســتقل متصل میشــوند؛ اما
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مقاالت

شــکل  -2نانومــواد کربنــی و تعامالت کربــن-آب .الف) مدلهای اتمــی گرافن و نانولولههای کربنــی که پیوندهــای  σدرون صفحه و پیوندهای
 πخــارج از صفحــه در آنها نشــان داده شــده اســت .ب) تصاویر میکروســکوپی از الیــاف نانولوله کربنی تابیده (چپ) و کربن ســیاه (راســت)،
ســاخته شــده از دستههای نانولولههای کربنی و پولکهای گرافنی با گروههای اکســیژن (گویهای قرمز ) .ج) چگالی بار محاسبه شده نشان
میدهــد کــه مبادله بار کمی بین آب و یک شــبکه ایــدهآل گرافن وجود دارد ،اما با عاملدار کردن گرافن با اســتفاده از یک گروه هیدروکســیل،
بــار الکتریکــی چش ـمگیری از گرافــن (از آبی به زرد) بــه آب انتقال مییابد .د) تصویــری از اتصاالت بین محلول یونی و یک ورق گرافن مســتقل و
بیــن محلــول و یــک ورقه گرافنی روی یک زیرالیه دیالکتریک .ه) تصویر شــماتیک از پســای الکترونی ناشــی از حرکــت مولکولهای آب داخل
یک نانولوله کربنی.
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بــرای یونهــای در محلــول آبی ،هیدراســیون این برتــری را خنثی
میکند (شــکل -۲د ،چپ) .با این حال ،در شــرایط واقعی ،گرافن،
بــه ویــژه هنگام تعامل با آب نیاز به یک بســتر دارد .از آن جایی که
ضخامــت گرافــن فقط به انــدازه یک اتم اســت ،نمیتوانــد به طور
کامــل بــار بســتر را تعیین کنــد .یونهــای درون آب که بــار مخالف
ســطح بســتر دارند ،به ســطح گرافن متصل شــده تا غلظت بســتر را
نشــان دهند کــه باعث ایجاد یــک دوالیه الکتریکی بــر روی گرافن
میشــود (شکل -۲د ،راست) .حاملهای بار آزاد در گرافن به علت
هدایت الکتریکی خوب و تحرک زیاد بار در گرافن به تشکیل دوالیه
الکتریکی بسیار واکنش نشان میدهند.

الکتریکی بود که در ســال  ۱۸۰۷کشــف شــد و الکترو اسموز ،حرکت
ســیال تحت میدان بود که در ســال  ۱۸۰۹کشــف شد .کویینک در
ســال  ۱۸۵۹مشــاهده کــرد کــه حرکــت الکترولیتها در یــک کانال
باریک ،تحت گرادیان فشــار ،باعث تولید ولتاژ در مایع میشــود که
ولتاژ جریان نام دارد .این نشان دهنده اولین الکتریسیته تولید شده
از طریــق تعامــل میــان حدفاصل بیــن آب و مواد جامد بــود .بعدها
مشتقات بسیاری از پتانسیل جریان ،مانند پتانسیل رسوبگذاری و
پتانسیل ارتعاش کلویید و یون یافت شدند .در سال  ،۲۰۱۴ترکیب
پتانسیل جریان با نانومواد کربنی ،منجر به تعمیم این پتانسیلها
به پتانسیلهای تشکیلدهنده امواج و کشش شد.

 -۳تولید برق از اثرات الکتروسینتیک
همانطور که ذکر شــد ،هنگامی که یک ســیال با یک جامد باردار
تمــاس پیــدا کند ،یــک دوالیه الکتریکــی در حدفاصل آنهــا ایجاد
خواهد شــد .دوالیه الکتریکی ،از یک الیه اســترن ثابت بر روی یک
ســطح جامــد و یک الیه انتشــار حــاوی یونهای ناهمنام تشــکیل
شــده اســت .اعمــال یک نیروی خارجــی میتواند بر الیــه نفوذ تأثیر
گذاشته و باعث ایجاد یک حرکت نسبی بین سیال و جامد شود که
اثر الکتروسینتیک نامیده میشود .در ابتدا این اثر شامل الکتروفورز
و الکترواســموز میشــد .الکتروفــورز ،حرکــت ذرات تحــت میــدان

پتانسیل جریان
هنگامــی کــه آب در یــک فضــای باریــک بــا ابعــادی نزدیــک بــه
طــول دبای محلول ،محدود میشــود ،به دلیل همپوشــانی دوالیه
الکتریکــی( ،شــکل -۳الف) فضا به طور عمده بهوســیله یونهای
با بار مخالف اشــغال میشــود .جریان هیدرودینامیکی پیشــران در
فضا با یک گرادیان فشــار ،باعث انتقال یونهای با بار مخالف به
پایین دست و در نتیجه تشکیل جریان الکتریکی شده تا یک ولتاژ
ثابت در جریان کانال شکل بگیرد و مانع انتقال بیشتر بارهای یونی
شــود .این جریان پایدار به عنوان جریان جریان 3شــناخته میشود

| سال هجدهم | آبان  | 1398شماره  | 8پياپی 265

فناوری نوظهور هیدروولتاییک
که متناســب با ســرعت جریان ،گرادیان فشــار و ارتفاع کانال اســت
(شــکل -3ب) .آزمایش اخیر دکر و همکارانش نشان داد که میزان
هدایت جریان با کاهش غلظت حل شونده افزایش مییابد و زمانی
کــه غلظــت کمتــر از حــدود  ۱۰-۵تا  ۱۰-۳موالر اســت ،به حالت اشــباع
میرســد .در غلظتهای پایین نمک ،بــار روی دیوارههای کانال،
به عنوان عامل کنترل جریان جریان درنظر گرفته شــد که علت آن
ً
احتماال به واســطه انتقال ســریع پروتــون در امتداد کانالها اســت.
بــازده تبدیل الکتروســینتیک در مقدارهای کمنمک به بیشــترین
مقدار خود میرسد .با این حال ،جالب توجه است که جریان جریان
در آب دیونیز ،به ویژه در یک کانال به ارتفاع  ۵۶۳نانومتر ،حتی از
آب یونیزه هم بیشتر است (شکل -۳ب).
کاهش حجم کانال به نسبت نانومواد ،به دلیل بهبود همپوشانی
دوالیــه الکتریکــی ،موجب افزایش جریــان جریان میشــود .اگرچه
باعث افزایش اصطکاک بین جریان و دیوار کانال میشــود .انرژی
جریــان در نانوکانالها تا حد زیادی بهوســیله امپدانس مایع از بین
میرود که باعث محدود شــدن بازدهی تبدیل الکتروســینتیک به
 ٪۱۲در مطالعــات نظری و به حدود  ٪۳در آزمایشــات تجربی شــده
اســت .ایــن اصطکاک را میتــوان با اســتفاده از یک دیــواره لغزنده
کاهــش داد .در واقع نانولولههــای کربنی و نانومواد دارای خاصیت
مویینگــی کــه از پولک گرافیت چندالیه ســاخته شــدهاند ،ســرعت
جریــان آب را بســیار افزایــش داده و دارای طولهــای لغزش جریان
در حــدود چنــد ده میکرومتر هســتند .بازده تبدیل الکتروســینتیک
پیشبینــی شــده بــرای سیســتمهایی بــا چنیــن طــول لغــزش زیاد
میتوانــد بــه بیــش از  ۳۰درصد برســد .عاملدار کــردن نانولولهها و
پولکهای گرافیت با گروههای شیمیایی میتواند پتانسیل جریان
ً
را دقیقــا تنظیــم کنــد ،امــا طــول لغــزش آب یونــی را کوتــاه میکند.
عالوهبر ایــن ،نظریهپردازان راهکارهایی ماننــد اعمال میدانهای
مغناطیسی و همچنین استفاده از محلولهای پلیمری و یونهای
بزرگ را برای افزایش بازدهی پیشنهاد میکنند.
بــا توجــه بــه کارایی محــدود و پایین بــودن چگالی تــوان این نوع
جریان ،قبل از کاربرد وســیع ،نیاز به توســعه بیشــتر آن وجــود دارد.
پیشــرفتهای اخیــر بــه روشهــای مکمــل بــرای افزایــش چگالــی
توان اشــاره دارد .اولین راهکار کوتاه کردن کانال اســت ،زیرا انتقال
آب بــا طــول کانــال نســبت عکــس دارد .جریــان آب از طریــق یــک
نانومنفذ  MoS2با ضخامت ســهاتم که به وســیله اختالف شــوری
در دو ســر منفــذ ایجاد میشــود ،میتوانــد ولتاژی به بزرگــی ده هزار
میلیولــت و جریانــی بــه بزرگــی دههــا نانوآمپــر ایجاد کنــد .دومین
راهــکار یکپارچــه کردن چندیــن نانوکانال با رویکرد موازیســازی
اســت .آرایــه حفرههــای بــر پایــه نانولولههــای کربنــی و غشــاهای

هیدروژل گرافن میتوانند چگالی توان باالیی در اثر عبور جریان آب
از نانوکانالهایشان ایجاد کنند .در نهایت ،مطالعات بیشتری برای
پاســخ به ســؤاالت مهم در رابطه با انتقال نانوسیال در سطح اتمی،
مانند منشأ بار دیواره کانال ،چگونگی واکنش مولکولهای آب به
بار دیواره ،نیازمند اســت .پاســخ به این سؤاالت و دیگر چالشهای
این حوزه ،کمک شایانی به طراحی سیستمهای الکتروسینتیک با
بازدهی باال خواهد کرد.
پتانسیل کشش
هنگامــی کــه آب یونی به صــورت یک قطره بر روی گرافن اســت،
دوالیــه الکتریکــی فقــط در بخشــی از گرافــن که زیــر قطره قــرار دارد
تشکیل میشود .همانطور که قطره بر روی گرافن کشیده میشود
تــا حرکــت کند ،تشــکیل دوالیــه الکتریکــی در جلوی کشــش باعث
جذب بارها از گرافن شده ،در حالی که از بین رفتن دوالیه الکتریکی
در پشــت دوالیه الکتریکی باعث بازگشــتن بارها به گرافن میشــود
(شکل -۳ج) شارژ و تخلیه بار شبهخازن در جلو و پشت قطره باعث
ایجاد یک ولتاژ الکتریکی در گرافن شده که به آن پتانسیل کشش
میگویند .ولتاژ  Vو جریان  Iبا سرعت  vو تعداد قطرات  nمتناسب
هســتند (شــکل -۳د) که به صورت تناســب  ،V, I ∝ nC0vنشان
داده میشــود که در آن  C0بیانگر ظرفیت شــبهخازن در واحد سطح
اســت .پتانسیل کشــش را میتوان برای استحصال انرژی باران به
کار بــرد .ولتاژ الکتریکی تولید شــده در اثر افتــادن یک قطره باران بر
روی یک صفحه گرافن مایل ،چند ده برابر بزرگتر از ولتاژ حاصل از
کشیدن یک قطره با اندازه مشابه است (شکل -۳ز ،ح) که به دلیل
سرعت پخش شدن قطره باران روی سطح است.
پتانسیل امواج
آب مواج در مقایســه با قطرات آب ،فراوانتر اســت و انرژی بسیار
بیشــتری نیــز دارد کــه میتوانــد بــه شــیوهای مشــابه بــا پتانســیل
کشــش اســتخراج شــود .هنگامــی کــه گرافــن روی ســطح آب قــرار
میگیــرد ،دو الیــه الکتریکــی باعــث ایجــاد یــک مــرز دینامیکــی در
حــد فاصــل مایــع-گاز میشــود و منجــر به شــارژ شــدن شــبهخازن
میشــود .در نتیجــه ولتــاژی در گرافن القا میشــود (شــکل -۳ه).
بیرون کشیدن گرافن از سطح آب به دلیل فرآیند تخلیه بار در مرز،
باعث ایجاد یک ولتاژ معکوس میشود .این ولتاژ القا شده از موج
ً
اخیــرا بهوســیله یین و همکارانش مشــاهده شــد و پتانســیل امواج
نــام گرفــت .با حرکت دادن یک صفحه گرافیت  ۲ســانتیمتر × ۱۰
ســانتیمتر بر روی ســطح آب ،با ســرعت  ۱متــر بر ثانیــه ،ولتاژ مدار
بازی معادل  0.1ولت و جریان اتصال کوتاهی معادل  ۱۱میکروامپر
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شــکل  -3تولید برق مربوط به اثرات الکتروســینتیکی .الف) الگوی شــماتیک اثر الکتروسینتیک کالســیک در یک نانو کانال که در آن دو الیه
با هم همپوشــانی داشــته و یک جریان تحت فشــار یونهای با بار مخالف را برای ایجاد جریان الکتریکی حمل میکند .خط آبی نشــان دهنده
پروفیل ســرعت جریان در سراســر کانال است .ب) وابســتگی هدایت جریان در کانالهای مختلف با مقدار غلظت محلول و جریان الکتریکی
جریان به صورت تابع خطی فشار ج) تصویر پتانسیل القا شده با کشیدن یک قطره روی گرافن .دو مرز متحرک دو الیه در جلو و عقب قطره در
حال حرکت باعث ایجاد یک جریان الکتریکی در گرافن میشود .د) وابستگی خطی ولتاژ پیک بر سرعت حرکت یک ،دو و سه قطره ه) تصویری
از پتانســیل امواج در گرافن بهوســیله یک مرز متحرک دو الیه در یک صفحه گرافن روی یک بستر دیالکتریک و) وابستگی ولتاژ پیک القایی
به ســرعت مرز متحرک .پیوس ـتها ســیگنالهای الکتریکی در سرعتهای حرکتی  2.3و  45.1ســانتیمتر بر ثانیه را به تفصیل نشان میدهد.
ز ) تصویر شــماتیک اســتحصال انرژی از قطرات باران ح) ســیگنال الکتریکی ناشی از افتادن یک قطره از محلول  CuCl2با موالریته  0.6روی یک
صفحه مایل گرافن .سیگنالهای ناشی از پخش شدن قطره و حرکت قطرات بهوسیله فلش نشان داده شده است.

حاصل میشــود .براســاس مدل دوالیه الکتریکی ،ولتاژ و جریان را
میتــوان به صــورت  V=RsqC0Lv، I=C0Wvکــه در آن  Rsqمجذور
مقاومــت گرافــن و  Lو  Wبه ترتیب طول و عرض صفحه گرافن در
زیرآب هســتند ،محاســبه کرد؛ بنابراین ،ولتاژ و جریان متناســب با
سرعت صفحه هستند (شکل  -۳و) و میتوانند به ترتیب بهوسیله
اتصاالت سری و موازی صفحات گرافن تا چند برابر افزایش یابند.
آزمایشهــا نشــان میدهنــد کــه پتانســیل امــواج و کشــش تــا حد
زیــادی بســتگی بــه بســتر زیــر گرافــن دارد .پلیتترافلوئورواتیلن در
مقایســه با یک پلیســتر ترفتاالت ،چگالی بار باالتری در روی سطح
خــود دارد و در نتیجــه  C0بزرگتــری را در مــرز مشــترک کربــن-آب
ایجــاد میکند ،بنابراین توان حاصل از کشــیدن یک قطره بر روی
گرافــن قرار گرفته بــر روی یک زیرالیه پلیتترافلوئــورو اتیلن  ۱۰۰بار
بزرگتــر اســت .کشــش یــک قطــره روی یــک بســتر پیزوالکتریک
پلیوینیلیدینفلوراید ،به علت فشــار قطره ،بار بیشــتری را بر روی
ســطح زیرالیــه وارد میکند؛ بنابراین شــارژ و تخلیــه در جلو و عقب
قطره ،با اثر پیزوالکتریک افزایش مییابد که در نتیجه ولتاژ القایی
در گرافــن ،حتــی بــا آب دیونیزه در حــدود  0.1ولت خواهــد بود .بار
موجــود در قطره فقــط به یونها محدود نمیشــود ،بلکه میتواند
بــه دیگــر گونههــای بــاردار ماننــد نانوصفحــات اکســید گرافن هم
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گسترش یابد.
پتانسیل القا شده از جریان
در بســیاری از مطالعــات ،پتانســیل القــا شــده از جریــان در
نانوســاختارهای کربنی فراتر از محدوده پتانســیل جریان اســت .در
ســال  ،۲۰۰۱کرال و شــاپیرو پیشنهاد کردند که جریان آب در امتداد
نانولوله کربنی باعث تحریک باد فونون در لولهها شده که میتواند
حاملهــای بــار آزاد را در نانولولــه کربنی به حرکــت در امتداد جریان
به حرکت درآورد .آنها همچنین برآورد کردند که یک الیه فشــرده
نانولولههــای کربنی بــا عرض  ۱میلیمتر میتوانــد جریانی معادل ۱
میلیآمپر تولید کند .درون یک نانولوله کربنی ،مولکولهای آب در
جریان میتوانند برای ایجاد یک میدان کولمب پویا هم راستا شده
که باعث کشــش حاملهــای آزاد در نانولوله کربنــی و ایجاد جریان
میشود (شکل -۲ه) .به نظر میرسد که سان و همکارانش به طور
تجربی این نوع کشش الکترون در نانولوله کربنی را مشاهده کردند.
آنها با اعمال جریان به یک انتهای نانولوله کربنی مستقل ،با این
اثر که مولکولهای آب هنگام قرار گرفتن در معرض بخارآب ،برای
جریان در داخل نانولوله کربنی جذب آن میشــوند ،یک ولتاژ چند
میلیولتی در انتهای دیگر نانولوله کربنی مشاهده کردند.

فناوری نوظهور هیدروولتاییک

شــکل  -4تصویــری از اســتحصال انــرژی از کل چرخــه آب بــا اســتفاده از نانوســاختارهای کربنــی .الــف) یک صفحه کربن ســیاه ،انــرژی تبخیر در
نزدیکــی یــک ســطح آب را گرفتــه و موجب ایجاد ولتاژ مدار بازی میشــود که به مدت  ۱۶۰ســاعت تحت شــرایط محیطی پایدار اســت .ب) بعد از
الکتریسیته ناشی از تبخیر (پیوست  Iو الف) ،میتوان از تغییر رطوبت در نزدیکی سطح آب با استفاده از فیلمهای اکسید گرافن (پیوست )II
الکتریســیته تولید کرد؛ با تغییر رنگ از قرمز به خاکســتری غلظت اکســیژن کاهش مییابد؛ خطوط سفید نشان دهنده نانوکانالها هستند؛
در چارچوب اکســید با تغییر رطوبت  ۸۰درصد ،چگالی انرژی تا  1 mw Cm-2قابل مشــاهده اســت .سپس صفحههای گرافن میتوانند از جریان
هــوا و قطــرات باران انرژی اســتحصال کننــد ،در حالی که نانوکانالهای موییــن گرافیتی میتوانند در رودخانهها غوطهور شــوند تا از طریق یک
مکانیــزم پتانســیل جر یــان ،انــرژی جریان تولیــد کنند .در نهایت ،میتوان براســاس مکانیزم پتانســیل امواج ،با اتصال گرافن به ســطوح اشــیا
شــناور یــا بــا اتصــال یک رشــته نانولولــه کربنی بین یــک بالون و یــک وزنه در کــف اقیانوس ،انرژی امــواج آب را اســتخراج کرد (پیوســت  ،IIIیک
مکانیزم الکتروشیمیایی).

ولتاژ ناشــی از جریان در نانوفیلمهای نانولولههای کربنی و گرافن
مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند .در سال ،۲۰۰۳قوش و همکارانش
دریافتند که جریان آب بر روی شکاف  ۱میلیمتری بین دو الکترود
طــا کــه از پــودر نانولولههای کربنی پر شــده میتوانــد باعث ایجاد
یک ولتاژ میلیولتی شــود .آنها این ولتاژ را به تحریک حاملهای
بار آزاد در نانولولههای کربنی ،به وسیله میدان الکتریکی کولومبی
ً
نوسانی ،نسبت میدهند .این توضیح بعدا مورد بحث قرار گرفت.
اگرچــه پتانســیل جریــان معمول نمیتوانــد این ولتــاژ را توجیه کند
چرا که هیچ گرادیان فشــاری اعمال نشــده اســت .کشش کولومب
نیز بعید اســت زیرا هیچ همبستگی آشــکاری بین جریان آب و پودر
نانولولههــای کربنی وجود ندارد .در ســال  ،۲۰۱۱دیمان و همکاران
ولتاژهــای الکتریکــی ناشــی از جریــان فیلمهــای گرافــن غوطــهور
شــده در محلــول هیدروکلریک اســید را گزارش کردند .شبیهســازی
دینامیــک مولکولــی آنهــا بیانگر جهــش یونهای ســطحی مانند

منبع الکتریســیته است .با این وجود ،یین و همکاران دریافتند که
ولتاژهای الکتریکی از تعامل بین الکترودهای بدون پوشــش و آب
است .در گرافن غوطهور در جریان ،هنگامی که الکترودها آببندی
شــده باشــند هیچ ولتــاژ قابــل اندازهگیری مشــاهده نمیشــود .این
نتایــج بعدها بهوســیله آزمایشهای گروههای مختلف تأیید شــد؛
بنابراین الکترودهای بدون پوشــش و کاتالیزورهای فلز باقیمانده
در نانولولههــای کربنــی میتواند منجر به تولید بــرق و ایجاد نتایج
بسیار متضاد شود.
 -۴برق ناشی از تبخیر طبیعی آب
در مقایســه بــا تمــام اثــرات الکتروســینتیک فوقالذکــر کــه نیــاز به
ورودی کار مکانیکــی دارنــد ،اثر هیدروولتاییک که مبتنی بر تبخیر
طبیعی آب است ،انرژی حرارتی محیط را به طور مستقیم به انرژی
الکتریکــی تبدیل میکند .در مقایســه با دیگر اشــکال انــرژی آب در
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مقاالت
حال حرکت ،آب در حال تبخیر یک منبع انرژی مســتقیم نیســت،
بلکه یک محیط برای تبدیل حرارت محیط به برق است .عالوهبر
این ،تبخیر برای تولید برق به طور گســترده و خودبهخودی اســت
و اثــر جانبــی آن هــم خنکســازی محیــط اســت .به عنــوان مثال،
کل تــوان تبخیــر طبیعــی دریاچههــا و مخــازن آب ســرزمین اصلــی
ایاالتمتحده آمریکا به حدود  ۳۲۵گیگاوات میرسد که بیش از ۶۹
درصــد میزان تولید برق در ایاالتمتحده در ســال  ۲۰۱۵اســت .این
آمار و ارقام ،اهمیت توسعه فناوری کارآمد برای استحصال انرژی از
تبخیر طبیعی آب را نشان میدهد.
بخــارآب حاصــل از تبخیــر ،در مقایســه بــا آب بالک یونــی ،تعامل
ضعیفتــری بــا مــواد دارد .یــک راهــکار بــرای تقویــت ایــن تعامل،
اســتفاده از مــواد کربنــی متخلخــل به منظور بیشــینه کردن ســطح
تعامل کربن-بخار در واحد حجم است .همانطور که در باال توضیح
داده شــد ،یکی از مواد قابل انتخاب صفحههای کربن ســیاه است
کــه هنگام وارد شــدن بخشــی از آن داخل آب دیونیــزه میتواند آب
را از طریق فشار مویینگی نانوکانالها باال بکشد .این فرآیند تبخیر
در شــرایط محیطــی میتواند به طور مداوم یــک ولتاژ الکتریکی تا ۱
ولت را در یک صفحه کربن ســیاه در مقیاس ســانتیمتر ،تولید کند
(شکل -۴الف) .ولتاژ القا شده با طول مویینگی آب افزایش مییابد
ً
و بعد از زمانی که آب به حداکثر ارتفاع مویینگی میرسد تقریبا ثابت
میمانــد .عوامل مؤثر بر میزان تبخیر آب ،ماننــد باد ،افزایش دما و
کاهش رطوبت نسبی ،ولتاژ القایی را به میزان قابل توجهی افزایش
میدهند .با استفاده از اتصاالت سری و موازی دستگاههای متعدد،
میتوان مقدار کافی برق القا شده ،برای تأمین برق مورد نیاز وسایل
برقــی تجــاری را فراهــم کــرد .چــاپ جوهــری میتواند چســبندگی
صفحههای کربن ســیاه الیهنشــانی شــده به کمک شــعله ،بر روی
بسترها را افزایش دهد و موجب استحکام ساختار دستگاهها شود.
کربــن ســیاه اصــاح شــده بهوســیله پالســمای اکســیژن ،دارای
گروههــای اکســیژن متعــددی ماننــد  C-O-C،C=Oو O=C-OH
اســت .در تمــاس بــا آب ،ایــن گروههای شــیمیایی با آب تبــادل بار
کــرده که میــزان این تبادل بار تا دو برابر بیشــتر از تبادل بار بین آب
و گرافن اولیه است .جریان آب که بهوسیله تبخیر هدایت میشود،
باعث تشکیل یک گرادیان در امتداد جهت جریان شده و یک ولتاژ
الکتریکی را در صفحات کربن سیاه ایجاد میکند .بخشهای دیگر
ولتاژ ممکن اســت ناشــی از پتانســیل جریان و پتانسیل امواج باشد.
مکانیزم دقیق تولید الکتریسیته در این روش نیاز به مطالعه بیشتر
دارد .شــکی نیست که الکتریسیته ناشــی از تبخیر پدیدهای فراتر از
پتانسیل جریان سنتی است .با توجه به مزایای بسیار در مقایسه با
سایر اثرات هیدروولتاییک ،استحصال برق از طریق تبخیر طبیعی،
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نیاز به توجه ویژه دارد.
 -۵برق ناشی از رطوبت
در ادامه میتوان آب تبخیر شــده را با اســتفاده از نانوســاختارهای
مختلــف کربــن ماننــد اکســیدگرافن ،فیلمهــای کربــن متخلخل و
چارچوبهای پلیپیرول و حتی شبکههای  TiO2با نانوکانالهای
بــاردار متعــدد ،بــرای ایجــاد گرادیــان رطوبــت کــه یکــی دیگــر از
مکانیزمهــای اســتحصال انــرژی از آب اســت ،کنتــرل کــرد .کیــو و
همکارانــش موفــق بــه دســتیابی به یــک پتانســیل زیر یــک ولت و
چگالی جریان چند ده میلیآمپر بر سانتیمترمربع شدند که در نتیجه
یــک چگالی توان تا  ۱میلیوات بر ســانتیمترمربع در یک چارچوب
اکســیدی حاصل شد .از آنجایی که این مواد کربنی طوری طراحی
شده بودند که شامل گرادیانهای گروههای اکسیژندار (شکل ،۴
پیوست  )IIو یا یونها باشند ،الکتریسیته ناشی از رطوبت ،حاصل
انتشــار شــیمیایی پروتونها به واســطه گرادیان از آب یا یونهایی
بــود که با توجه به تغییــرات رطوبت ،با گونههای بــاردار موجود در
مواد واکنش میدهند .با این حال مکانیزم دقیق باید بیشــتر مورد
مطالعه قرار گیرد .فیلمهای اکسید گرافن بدون گرادیان شیمیایی
هم میتوانند یک ولتاژ مشابه ،اما با تراکم چگالی ناچیز در مقیاس
میکروآمپر بر سانتیمترمربع تولید کنند.
همچنین چند آزمایش استحصال انرژی بخارآب به وسیله یک اثر
انبســاط مرطوب براساس موادی که با جذب آب منبسط میشوند
و با از دست دادن آب منقبض میشوند ،گزارش کردهاند .برخالف
اثر هیدروولتاییک ،این اثر کار مکانیکی را به شیوهای فیزیکی شبیه
بــه یک موتور بخــار انجام میدهد که نیاز به یک مــادهای دارد که
واکنــش قابــل توجهــی در برابــر بخــارآب و تغییــرات رطوبــت زیاد تا
 ۹۰درصــد داشــته باشــد .تحقیقــات نشــان دادهاند که شــبکههای
کامپوزیــت پلیمــری ،پلیمرهــای کریســتالی مایــع و ها گهــای
باســیلوس ،این انرژی رطوبت را به انرژی مکانیکی قابل اســتفاده
تبدیل میکنند .فیبرهای اکســید گرافن تابیده هم در تغییر شــکل
ناشــی از خیس شــدن که در طراحی محرکهــا ،موتورها و روباتها
استفاده میشود ،عملکرد خوبی نشان دادهاند.
اثر هیدرولتاییک در سایر نانومواد
اثر هیدرولوولتاییک تنها به نانومواد کربنی محدود نمیشود ،بلکه
میتواند در سایر مواد هم در صورت داشتن شرایط خاصی مشاهده
شود .به عنوان مثال با درنظر گرفتن پتانسیل کشش و امواج ،ماده
باید به اندازه کافی نازک باشد تا تعاملی کارآمد بین یونهای درون
آب و بارهای روی زیرالیهها ایجاد شود (شکل -۲د) .در عین حال،

فناوری نوظهور هیدروولتاییک

شــکل  -5کاربردهــای دســتگاههای اســتحصال انــرژی آب .الــف) سنســورها .پنــل بــاال :یــک صفحــه گرافــن کــه جهــت نوشــتن یــک قلممــوی
چینــی را کنتــرل میکنــد .پنــل پاییــن :یک ترانزیســتور اثــر میدانی گرافن که به عنوان یک سنســور جریان جرم اســتفاده شــده اســت (ســمت
چپ) و یک تصویر شــماتیک از یک سنســور رطوبت بر پایه یک فیلم اکســید گرافن برای تشــخیص تنفس انســان (ســمت راســت)،PDMS .
پلیدیمتیلسیلوکســان؛  ،RHرطوبــت نســبی؛  ،VCEولتــاژ الکترود مخالف ،هســتند .ب) تأمینکنندگان توان .پنل باال :برق ناشــی از تبخیر از
دســتگاههای متعدد در حالت ســری میتواند توان مورد نیاز یک صفحه نمایش کریســتال مایع (ســمت چپ) و ترســیب الکتریکی (ســمت
راست) را تأمین کند ،FEGs .فیلمهای تولیدکننده برق .پنل سمت چپ پایین :دستگاههای بر پایه رطوبت ،ساخته شده از فیلمهای اکسید
گرافن ،در اثر گرادیان اکســیژن ،یک دیود نوری را روشــن میکنند .همانطور که در پایین نشــان داده شده است ،هر دستگاه حاصل از اتصال
سری چهار فیلم است .پنل سمت راست پایین :ترکیب یک دستگاه گرافن برای استحصال انرژی قطرات باران با یک سلول خورشیدی برای
تأمیــن انــرژی در تمامــی شــرایط آب و هوا .ج) یک سیســتم خودتــوان در جزایر دورافتاده :برق ناشــی از تبخیر برای روشــن کردن چــراغ دریایی،
نمکزدایی آب دریا و تهویه هوا در محیطهای داخلی استفاده میشود.

ماده باید برای هدایت الکتریســیته به اندازه کافی رسانا باشد .یک
مثــال نقــض ،صفحات چندالیه گرافن اســت که بیش از حد رســانا
بوده ( Rsqبسیار کوچک) و بار زیرالیه را به شدت غربالگری میکنند،
در نتیجه باعث ایجاد ولتاژ الکتریکی شده که یک مرتبه کوچکتر
از گرافــن تکالیــه اســت؛ بنابرایــن ،هــر مــادهای کــه نســبت بیــن
ضخامت و هدایت آن مناسب باشد ،برای تحقق پتانسیل امواج و
کشــش مناسب است .با توجه به این معیار ،ولتاژ الکتریکی حاصل
از امــواج آب در نانوفیلمهــای اکســیدروی آالییــده ،بــا ولتاژ حاصل
از امــواج آب در گرافــن تکالیه قابل مقایســه اســت .انتظــار میرود
مواد نیمرسانای متعدد دیگری نیز واجد شرایط اثر هیدروولتاییک
باشند.
تولید الکتریسیته از اثرات غیرهیدروولتاییکی
ً
به کمک اثر هیدروولتایک میتوان تقریبا تمام اشکال انرژی آب را
استخراج کرد ،اما چندین روش دیگر نیز قابل استفاده هستند .اولین
اثر ،انرژی گرادیان شوری است .این نوع انرژی ،شکل اولیه «انرژی
آبــی» اســت کــه در اختــاف شــوری بیــن آب دریــا و آب رودخانه در
دسترس است .توان از طریق اختالف فشار اسمزی بین آب شیرین
و شــور تولید میشــود و در نهایت میتواند به عنوان انرژی تبخیری
تعریف شود که آب شیرین را از نمک جدا میکند .روشهای مرتبط
شــامل اســمز با غشــاهای نیمهتراوا ،انتشــار نانوســیالی با غشاهای
انتخابی یونی و خازنهای دو الیه الکتریکی است.

دومین روش اســتخراج انرژی آب با استفاده از اثر الکتریکی همراه
بــا القــای الکترواســتاتیکی اســت .در ایــن روش بــرای ایجــاد بــار بر
روی ســطوح آب و مــواد و ســپس القای بارهای مخالف بــر روی دو
الکتــرودی که بین آنهــا ولتاژ برقرار میکند ،بــه مواد دیالکتریک
نیاز اســت؛ بنابراین ،برخالف اثر هیدروولتاییک ،ولتاژ از موادی که
در تماس مستقیم با آب هستند ایجاد نمیشود .به همین ترتیب،
میتــوان از طریــق مدوالســیون مکانیکــی قطــرات آب کــه بیــن دو
صفحــه رســانای موازی محدود شــدهاند که به صــورت نامتقارن با
آب در تماس هستند ،ولتاژ ایجاد کرد.
در نهایــت ،بومــان و همکارانــش یک روش الکتروشــیمیایی برای
اســتخراج انرژی امواج با اســتفاده از رشتههای نانولولههای کربنی
تابیده شده که در الکترولیت آبی قرار گرفتهاند ،ارائه کردند .در این
روش ،هنگامی که رشتههای نانولولههای کربنی تابیده شده مرتب
بهوســیله امــواج آب کشــیده و باز میشــوند ،مناطق متغیــری برای
واکنشهای الکتروشیمیایی تولید میکنند .در این فرآیند ،برخالف
مواد کربنی در پتانســیل امواج ،ولتاژ الکتریکی بین یک الکترود کار
متصل به رشــته و یک الکترود مرجع کــه درون الکترولیت قرار دارد
(شکل  ،۴پیوست  ،)IIIتشکیل میشود .با استفاده از این دستگاه
درون اقیانوس ،میتوان ولتاژی در حدود دهها میلیولت به دست
آورد و میانگین توان الکتریکی برای موجهایی با فرکانس بین  0.9تا
 1.2هرتز ،به  ۱٫۶۶وات بر کیلوگرم میرسد .در این فرآیند ،امواج آب
فقط به عنوان یک نیروی خارجی برای کشیدن رشته نانولولههای
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مقاالت
کربنی اســتفاده میشــود .با توســعه فناوری الکتروشیمیایی مشابه
میتــوان انرژیهــای حرارتــی کــم (دماهــای کمتــر از  ۱۳۰درجــه
سانتیگراد) را استخراج کرد.
 -6کاربردها و چشماندازها
با توجه به توان خروجی کم و بازدهی ضعیف تبدیل انرژی ،قابلیت
انتقال ولتاژ در این پدیدههای هیدرولتاییک و در نتیجه کاربردهای
عملی آنها محدود است .توان خروجی یک دستگاه واحد بین ۱۰-۸
تا  ۱۰-۳وات ،با چگالی توان  ۱۰-۳تا  ۱۰وات بر مترمربع است که هنوز
نمیتواند با ســایر روشهای اســتحصال انــرژی (مانند یک توربین
آب مدرن که میتواند توان خروجی  ۷۰۰مگاوات را با بازدهی انرژی
بیش از  ۹۰درصد تولید کند) رقابت کند .با این حال ،توان الکتریکی
حاصل از اثر هیدروولتاییک برای توســعه دســتگاههای خودتوان و
برای به کار انداختن وسایل کممصرف کافی است.
پتانســیل کشــش در گرافــن ،میتوانــد قطــرات آب یــا جریــان گاز
مرطــوب بــر روی ســطح آن را نشــان دهــد (شــکل  -۵الــف ،بــاال)
و پتانســیل جریــان بهوســیله یــک ترانزیســتور گرافــن اندازهگیــری
میشود تا جریان جرم و غلظت یونی را بررسی کند (شکل  -۵الف،
ً
پایین چپ) .اخیرا در آزمایشــی یــک مانیتور تنفس که از فیبرهای
اکســید گرافن ســاخته شــده ،با تغییر رطوبت فعال میشود (شکل
 -۵الف ،پایین راست) .از سوی دیگر ،الکتریسیته ناشی از تبخیر از
دســتگاههای چندگانه متصل به صورت سری میتواند توان مورد
نیاز برای نمایشگرهای ترانزیستوری الیهنازک و ترسیب الکتریکی
الگوهــای نقــره را فراهــم کنــد (شــکل -۵ب ،بــاال) ،در حالــی کــه
الکتریســیته ناشی از رطوبت  -در فیلمهای اکسید گرافن میتواند
یک دیود نوری را روشــن کند (شکل -۵ب ،پایین) .دستگاههای
هیبرید با ترکیب نانومواد کربن با دیگر ســاختارهای تبدیل انرژی،
مانند سلولهای خورشیدی حساس به رنگ (شکل -۵ب ،پایین
راست) ،سلولهای خورشیدی سیلیکونی و میکروآسیابهای آبی،
امکان ساخت تأمینکننده انرژی برای تمام شرایط آب و هوایی را
فراهــم میکند .بــا الهام از انرژی امواج ،خو و همکارانش ،موفق به
تولیــد الکتریســیته از جریان خون در یک فیبر پلیمــر /نانولولههای
کربنــی محــدود در یــک لوله شــدند کــه میتوانــد یک راهــکار برای
تأمیــن تــوان مــورد نیــاز نانودســتگاههای فیزیولوژیــک باشــد .بــه
طــور گســتردهتر ،اســتخراج انرژی تبخیری ،توســعه سیســتمهای
خودتــوان در جزایــر دور را ممکــن میســازد (شــکل -۵ج) که در آن
برق ناشــی از تبخیر میتواند نه تنها برای روشــن شــدن چراغهای
دریایی ،بلکه برای افزایش تبخیر در تصفیه آب دریا مورد استفاده
قــرار گیرد .تبخیر میتواند در داخل خانهها نیز برای تهویه مطبوع
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انجام شود (شکل -۵ج).
فراتــر از ایــن کاربردهــای هیجانانگیــز ،توانایــی مواد نانوســاختار
کربنــی بــرای اســتحصال انــرژی از جریــان هــوا ،جریــان آب ،امواج،
قطرات باران و تبخیر ،پتانسیلهای استحصال انرژی از چرخه آب
طبیعی را به ما نشــان میدهد .چندین فرآیند کلیدی امیدوارکننده
در چرخــهای کــه در روی زمین اتفاق میافتد وجود دارد که عبارتند
از تبخیر ،وزش ،چگالش ،بارش و رواناب که در شکل  ۴نشان داده
شدهاند .ابتدا با نصب آرایههای صفحات کربن سیاه میتوان انرژی
تبخیــر در نزدیکی ســطح آب را اســتخراج کرد .بخارآب کــه از داخل
صفحه نفوذ کرده میتواند برای ایجاد یک گرادیان رطوبت کنترل
شــود و بــا اســتفاده از یک الیــه از مــواد واکنشدهنده بــه آب ،مانند
اکسید گرافن به انرژی الکتریکی تبدیل شود (شکل  ،۴پیوست .)I
پــس از آن ،گرافــن یا نانولولههای کربنی میتواننــد انرژی حاصل از
وزش را استخراج کنند .در حالی که بخارآب چگالیده شده و تبدیل
به بارش میشود ،انرژی قطره باران میتواند بهوسیله صفحههای
گرافن به انرژی الکتریکی تبدیل شود .در نتیجه آب باران در سراسر
زمین حرکت میکند و جریان آب را در امتداد رودخانه شکل میدهد
کــه میتواند پتانســیل جریــان را در نانوکانالهــای مویینی گرافیتی
ایجــاد کنــد .جریانهــای آب در نهایــت در اقیانــوس بــه یکدیگــر
میپیوندنــد و امــواج را تشــکیل میدهند و میتوان پتانســیل امواج
را از طریــق صفحــات گرافنی که بر روی ســطوح اشــیای شــناور قرار
میگیرند ،استخراج کرد.
در این چشمانداز ،الکتریسیته ناشی از تبخیر ،به سه دلیل ،نسبت
ً
به دیگر روشهای تولید برق از آب برتری دارد .اوال تبخیر آب در همه
جا و در هر زمان ،بدون توجه به شرایط آب و هوایی و محیطزیست
ً
رخ میدهــد .ثانیا ،انرژی حرارتی محیط اطراف را ،بدون هیچگونه
ً
ورودی کار مکانیکی ،به انرژی الکتریکی مفید تبدیل میکند ،ثالثا،
بــه محیطزیســت آســیب نمیرســاند ،زیــرا عــوارض جانبــی آن (به
عنوان مثــال ،کاهش دمای محیط ،فرآیند چرخه آب) حتی مزیت
بــه حســاب میآینــد؛ بنابرایــن ،الکتریســیته ناشــی از تبخیر ممکن
است پتانسیل بیشتری نسبت به فتوولتاییک داشته باشد .عالوهبر
ً
ایــن ،چندین آزمایش اخیرا نشــان دادهاند که تبخیــر را میتوان ،با
ســینرژی بین جذب انرژی خورشــیدی به کمک پالســمون و انتشار
سریع آب به کمک مویینگی ،افزایش داد؛ به عبارت دیگر ،به کمک
طراحی ،میتوان شار انرژی از محیط اطراف به بخارآب را به سطح
باالتــری نســبت به آنچه پیشبینی شــده ،رســاند .به واســطه این
پیشــرفتهای جدید ،انرژی تبخیر را میتوان به عنوان یک انرژی
تجدیدپذیر جدید به حساب آورد ،حتی اگر مطالعات برای استخراج
آن به تازگی آغاز شده باشد.

فناوری نوظهور هیدروولتاییک
اما اجرای فناوری مرتبط در مقیاس وســیع ،چالشهای متعددی
ً
را بــه وجــود مــیآورد .اول ،تعامــل کربــن -آب ذاتــا ضعیــف اســت.
همانطــور که بهوســیله روشهای اولیه محاســبه شــده اســت ،هر
مولکــول یا یــون متحرک تنها میتواند چند حامل بــار را در نانومواد
کربنــی حرکت دهد .اگرچه عامــلدار کردن نانومــواد باعث افزایش
تعامــل کربن -آب میشــود ،امــا هدایت الکتریکی را کاهــش داده و
بنابرایــن انتقــال حاملهــای بــار آزاد را مختل میکنــد .دوم ،تعامل
کربن -آب ،برخالف سایر فرآیندهای تبدیل انرژی که در مواد بالک
اتفــاق میافتــد ،به ســطح الیههای اتمی محدود میشــود .مــواد از
جنس کربن متخلخل میتوانند به میزان قابل توجهی سطح تعامل
ً
در واحــد حجــم را افزایش دهند ،امــا معموال آنهــا دارای امپدانس
داخلی باالیی برای محدود کردن انتقال الکتریکی هســتند .ســوم،
اتصــاالت موازی یا ســری دســتگاههای متعــدد برای افزایــش توان
خروجــی آســان اســت .اگرچــه بــا افزایــش تعــداد دســتگاهها ،تــوان
میانگین هر دســتگاه ،به دلیل اتصاالت بین دســتگاهها و تشــکیل
یک حلقه جریان درونی ،کاهش مییابد .حل این مســئله مســتلزم
یکپارچگی بیشتر مواد کربنی ،اتصاالت بهبود یافته بین دستگاهها و
چینش بهینه دستگاهها است.
تجزیهوتحلیلهــای فــوق نشــان میدهــد کــه در یــک مــاده
هیدروولتاییــک خوب باید میــان برخی عوامل تعادل برقرار باشــد.
این عوامل عبارتند از :تعامل قوی آب-کربن ،محدوده تعامل بزرگ
و هدایت الکتریکی کافی .دســتیابی به این تعادل مستلزم دانستن
مکانیزمهای بســیار پیچیده تعامل اتمی بین مایع و نانوســاختارها
اســت .اطالعــات بیشــتری در مــورد پویایــی آب و یونهــای درون
مایــع و حامــل بار در مــواد ،جذب /دفــع آب یا یونهــای روی مواد،
اتصــال پویــا بیــن یونهــا یــا آب و الکترونهــا در فصــل مشــترک و
نقش زیرالیهها ،مورد نیاز اســت .نظریههای پیشــرفته محاســباتی
و روشهای محاســبات سیســتمهای جامد-آب در مقیاس بزرگ و
در ســطح مکانیکی کوانتومی ،برای دســتیابی به درک بیشتر از این
مســائل بســیار مهم هســتند .عالوهبر این ،ابزارهای آزمایشــی برای
مشــخصهیابی دقیــق فصل مشــترک آب -جامد ،همچنــان نیاز به
توســعه دارند .تصاویر تهیه شــده از این فصل مشترکها ،بهوسیله
میکروســکوپهای وضــوح بــاالی عــادی هــم کیفیت قابــل قبولی

ً
ندارنــد .در عــوض ،قرارگیــری نســبتا منظــم آب و یونهــا در فصــل
مشترک در مقایسه با آب بالک ،امکان مشخصهیابی با روشهای
نوری ،مانند اسپکتروسکوپی ارتعاشی مجموع فرکانس با حساسیت
فاز را فراهم میکند.
 -7نتیجهگیری
بررســی ما از تولید برق در مواد نانوســاختار کربنی در تعامل با آب،
توان بالقوه استخراج انرژی از آب با استفاده از فناوری نانو را نشان
داده اســت .پیشــرفتهای قابــل مالحظــهای در تأثیــر جدیــد عبور
الکتریســیته از نانومواد به وســیله اتصال مســتقیم با آب دیده شده
اســت کــه به عنوان اثــر هیدروولتاییک نامیده میشــود و به کمک
آن توانایــی اســتحصال انــرژی از جریان آب ،امواج ،قطــرات باران،
تبخیر و رطوبت وجود دارد .این اثر به واسطه توانایی برای تبدیل
انرژی حرارتی محیط اطراف به توان الکتریکی ،از طریق تبخیر آب
در هر مکانی ،نسبت به سایر روشها برجسته شده است .از آنجایی
که تبخیر بدون وقفه و در هر شــرایطی در دســترس اســت ،اگر توان
الکتریکی حاصل از اثر هیدروولتاییک تا سطح قابل استفاده روزانه
افزایش یابد اثر هیدروولتاییک در مقایسه با سایر پدیدههای تبدیل
انرژی ،منحصربهفرد خواهد بود .با این حال ،واقعیت این است که
مقیــاس قدرت تعامل بین آب و نانومــواد در محدوده الکترونولت
قــرار دارد و تعامــل به ســطوح الیههای تک اتمی محدود میشــود.
پیشبینی میشود مطالعات آینده در زمینه توسعه نظریههای فراتر
از مــدل دوالیــه الکتریکی بــرای توصیف تعامل آب-جامد و کشــف
راههایــی بــرای افزایــش تعامــل آب-مــواد ،حداکثــر کــردن منطقه
تعامل در واحد حجم بدون قربانی کردن هدایت الکتریکی و ترکیب
آن با سایر اثرات تبدیل انرژی به صورت هماهنگ باشد.
بــه طــور کلــی ،در مقایســه بــا توســعه انــرژی برقآبــی صنعتــی که
یــک قرن قدمت دارد ،رشــد ســریع ولتــاژ هیدروولتاییــک از محدود
میلیولت به ولت در طول تنها چند ســال ،بسیار نویدبخش است.
مــا انتظــار داریــم این جنبــش با همــکاری مــداوم نظری هپــردازان و
آزمایشکننــدگان ادامــه یابــد .عالوهبــر ایــن ،مــا معتقدیــم کــه این
همکاری ،پدیده نوظهور هیدروولتاییک را به یک فناوری صنعتی
پایدار و برجسته تبدیل خواهد کرد.

پینوشتها

3. Streaming current

2. Deby length

1. Stern
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