
  رباء الشـمسـية الحراریة و نظيراتها التقليدیةمقارنة بين محطات توليد الكه
 

 ٢ من ١صفحة     هانئ محمود النقراشي. م.د

  ية الحراریةسـمشـمحطات الطاقة ال
عة شـ لترآيز أ بعد وضعها في ترتيب خاصتويةسـ الم المرايا أو ذات القطع المكافئتخدم المرايا المقعرةسـية الحرارية تسـمشـالمحطات ال

 درجة حرارة البؤرة إلى فترتفع درجة الحرارة في أنبوب مخصص لذلك وضع في )األشـعة المشـتتة ال يمكن ترآيزها (رةشـ المباسمشـال
تفاد من هذه المحطات التي تنتج الكهرباء من الحرارة الفائضة منها سـ الوقت يسوفي نف.  إلدارة توربين بخاري الماءج بخارانتبإ تسـمح

 جزء من  بتخزينمحسـو إمكانيات التخزين الحراري المتاحة حاليا ت. ربشـلتحلية مياه البحر وإنتاج آميات آبيرة من المياه الصالحة لل
تمرا للمحطة، و في حاالت الضرورة يمكن سـغيال مشـ تضمناعة مما يسـ ١٤ – ١٠ لمدة الحرارة المكتسـبة نهارا السـتعمالها ليال و ذلك

  .يةتقليدارية البخغيل المحطات الشـغيلها مماثلة لخواص تشـ فتكون بذلك خواص تشـمسالحتجاب افترة جتياز ال نفطأو عال غاز شـإ
 تنفيذ محطة الكريمات و آذلك جار ١٩٨٥ عـاماوات و تعمل بكفاءة منذ  ميج٣٥٤و قد نفذت محطة بالمرايا المقعرة في آاليفورنيا قدرتها 

  .غيلشـ مع إختالف في دورة الت هذا النظامسية في مصر بنفسـمشـال
 المرايا س متاح بعكالبالد العربيةرخص و تصنيعها في توية حيث أنها أسـتعمال المرايا المسـ با– بعد فترة إنتقال قصيرة –و نوصي 
  .فضال عن أن األرض تحتها يمكن اسـتغاللها للزراعة خاصة أن النبات تقل حاجته للماء في الظل،  ذات القطع المكافئالمقعرة

  :یةتقليدبدال عن المحطات ال البالد العربيةية في سـمشـتعمال المحطات السـإمزایا 

  

  
  )مصر (في المعادي ١٩١٢ يةسـمشـأول محطة 

  
  ية في آاليفورنيا بالمرايا المقعرةسـمشـالمحطة ال

  
  توية ترآز علي البؤرة سـالمرايا الم

  
  تويةسـاحة ظليلة رحبة تحت المرايا المسـم

  التقليدیةالمحطات   يةسـمشـالمحطات ال

  و باألخص في الصحاريي متوفر في آل مكانسـمشـالوقود ال
  نوياسـل مليون برميل نفط لكل آيلومتر مربع بما يعاد

ه يكون على حسـاب ـعرلسإسـتيراد الوقود مع الزيادة المسـتمرة 
  الخدمات األخرى مثل التعليم و العناية الصحية

  ه أجزى من حرقهلذلك يكون تصدير الزمن عم يرتفع النفط ثمن  تقنيات و تعاظم اإلنتاجتقدم السـبب ب الزمن عم ثمنها ينخفض

   و معها نزيف المالإسـتيراد المعدات و الخبرة يسـتمر آالعادة  البالد العربيةتفتح المجال لتأسـيس قاعدة صناعة و خبرة في 

   لوجودها عندهاأوروبا ليسـت بحاجة لشـراء آهرباء تقليدية   من تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروباالبالد العربيةتمكن 

  نبعاثات الضارةبسـبب اإلتتسـبب في إضرار البيئة و الصحة    و تفتح مجاالت عمل آثيرةإنبعاثاتتحافظ على البيئة لعدم وجود 
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 ٢ من ٢صفحة     هانئ محمود النقراشي. م.د

 في جنوب أسـبانيا  ميجاوات٥٠ بقدرة ١حرارية في العالم نذآر منها على سـبيل المثال محطة أنداسـول  و قد نـُفـّذت عدة محطات شـمسـية
-  سـاعات بعد غروب الشـمس٧صهريجين لمزيج من األمالح المنصهرة لتخزين الحرارة بما يسـمح بإنتاج الكهرباء لمدة و هي مزودة ب

. ٢٠١٢و مازالت تعمل بكفاءة حتي اآلن في  ٢٠٠٩قد تم ربطها بشـبكة الكهرباء األسـبانية في أوائل عام  و - بكامل طاقة المحطة ذلك و
  .التأآد من نجاح األولى بعد ةقد تم ربطهما بالشبكات  بنفس المواصف٣ و ٢ن أنداسـول و جدير بالذآر أ

  
 درجة ٤٠٠ إلى حوالي  زيت حراريتـُسـخِّـن) ا(الحرارة المكتسـبة في الالقط الشـمسي :  ١ محطة أنداسـولرة تشـغيل رسـم یبين دو

المبادل األول يسـتخدم الحرارة لرفع درجة حرارة ) . ج(و جزء آخر إلى المبادل ) ب( إلى المبادل الحراري ـل جزء منه ُيرَس،مئوية
إلنتاج بخار فيسـتخدم الحرارة ) ج(، أما المبادل الثاني  )و(إلى الصهريج السـاخن ) هـ(الصهريج البارد الذي ينتقل من مزيج األمالح 

 درجة ٨٠إلى حوالي عند خروج البخار من التوربين، بعد بروده  و. النتاج الكهرباء) م(و هذا يدير المولد ) د(ُيحرك التوربين البخاري 
فيتم ضغطه بواسـطة  المقفلة ةدورهذه الـل تبريده و تكثيفه إلى ماء إلعادة اسـتعماله في ـُكمََّيحيث ) ح(ف ّـِّـكث، ُيرسـل إلى الُممئوية

ينتقل مزيج األمالح من الصهريج السـاخن إلى الصهربج  روب الشـمسغبعد و . إلعادة تسـخينه إلى بخار) ج(إلى المبادل ) ط(الطلمبة 
  عن طريق)ج(ادل ببدور عكسي إذ ينقل الحرارة إلى الزيت الحراري الذي ينقلها بدوره إلى المالذي يقوم ) ب(البارد عن طريق المبادل 

  . و تسـتمر الدورة إلنتاج الكهرباءسـخين الماء إلى بخارتو هناك يتم ) ى(الطلمبة ب ضخه

  

  ٢٠٠٨أوشـك العمل على االنتهاء في آخر عام  
  

 )ا(

 )ب(

 )ج(

 )د(

 )م(

 )و(

 )هـ(

 )ح(

 )ط(

 )ى(


