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  مصر؟في طاقة النووية هل هناك ضرورة لل
  هل نحتاجها رغم وفرة الطاقة الشمسية؟

   النقراشي محمودمهندس هانئ . دبقلم
  

  من واقع٢٠٥٠ ألف ميجاوات في سنة ١٢٠يتوقع الباحثون أن يصل الطلب على الكهرباء في مصر إلى 
يجيات المختلفة لسوق الطاقة و الجدول اآلتي يوضح الفارق بين اإلسترات. ٢٠٠٧سـنة  ألف ميجاوات ٢٢

  TRANS-CSPدراسة : المرجع .األوروبية في ضوء تزايد أسعار الوقود
  

 مع المتجددة الطاقة عليه تغلب الذي الكهرباء جمزي
  األحفورى الوقود من حتياطيإ

والوقود ةالنووي الطاقة عليه تغلب الذي الكهرباء جمزي
  األحفورى

وازن من مصادر الطاقـة   الطلب من خالل مزج مت  بقدرة حس 
   .المتجددة و الوقود األحفوري

ـ  مخزونـة  طاقة مستخداخالل إ من الطلب حسب قدرة  صورةب
  .غاز نفط، فحم، ورانيوم،ي :ةمثالي

بـدون   غالبيتها الموارد من دالعدي على توقفي قة بالطا اإلمداد
  .حدود

 أغلبها عدد قليل من الموارد اإلمداد بالطا قة يتوقف على
 دحدوم

  .  مزيج الكهرباء ىمصادر الطاقة المستوردة تغلب عل  مصادر الطاقة المحلية تغلب على مزيج الكهرباء

   المخاطر بسبب وحدات التوليد المركزية الكبيرة لحتماإزيادة    المخاطر بسبب التوليد الالمركزىلحتماإ نخفاضإ

عـادة  إ يمكـن    اإلنشاءاتومواد  , نتاج مخلفات خطيرة    إقلة  
  . أو تدويرها اعمالهستإ

 مـن   الكربـون التخلص من النفايات النووية وثـاني أكـسيد         
  . لم تجد حال لآلنالتيالمشكالت 

  .خطورة توالد البلوتونيوم ووقوع كوارث نووية   .وث أو وقوع كوارثلقلة خطورة الت

  .لتتطلب دعما مستمرا طويل األج  دة و من المال العام لفترة زمنية محداستثمارإتتطلب 

  النووياإلشعاع تغيير المناخ ، التلوث، :  البيئية آثارها  .ية ضئيلةئ بيأثارله 

  . األسعار وارتفاع عام نحو زيادة التكلفة تجاهإ  . التكلفة وثبات األسعارصنقاإتجاه عام نحو إ

  تتناسب مع الهياكل وطرق التفكير الحالية  . في الهياكل وطرق التفكيراًتتطلب تغيير

  
  

  .تتوقف على تكنولوجيات أثبتت جدواها وفاعليتها 
  

  :تتطلب إنجازات تكنولوجية رئيسية في المجاالت التالية

 نشطار النووي وتكنولوجيا تفريخ الوقود النوويأمان اإل •
  تجاريا النوويندماج تشغيل مفاعل اإل •
   ثاني أكسيد الكربون وتخزينهعنتزاإ •

  راتيجية ذات مخاطر كبيرةإست    ذات مخاطر ضئيلة ةإستراتجي 
  

 االختيـار ويجب غض النظر عن هـذا       . وهو الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة النووية          آخر ختيارإوهناك  
 لذلك ال يستقيم مزجهـا      باستمرار ثابتة كانت تنتج قدرة     إذا إال اقتصاديإلسبب بسيط وهو أن محطات توليد الطاقة النووية ال تعمل           
  .التقلبهذا محطات النووية متابعة  و ال تستطيع المع الطاقات المتجددة حيث أن غالبيتها متقلبة في أوروبا

  :المقارنة بالنسبة لمصر

  ال يمكن تصديرها حيث أن الكهرباء النووية منبوذة  . يمكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا حيث أنها مطلوبة
  )المباني( ٪٢٠تعدي مكون التصنيع المصري ال ي    ٪٦٠ إلى ٪٤٠مكون التصنيع المصري 
ة في مصر مضمونة المواعيد يالطاقة الشمسية الحرار

  ويمكن تخزينها لتعمل المحطة ليال
ستعماله في تشغيل التوربينات قتصاد في الغاز إلمن األفضل اإل

  الغازية لتغطية أحمال الذروة
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  تعريف بمحطات الطاقة الشمسية الحرارية

المحطات الشمسية الحرارية تستخدم المرايا المقعرة أو المستوية لتركيز أشعة الشمƧ المباشرة فترتفع درجة الحرارة في أنبوب 
لمحطات  اهوفي نفƧ الوقت يستفاد من هذ. مخصص لذلك وضع في البƊرة إلى أن ينتج منه بخار يكفي إلدارة توربينات بخارية

و إمكانيات التخزين . التي تنتج الكهرباء من الحرارة الفائضة منها لتحلية مياه البحر وإنتاج كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب
 و في حاالت الضرورة ، ساعة مما يوفر تشغيال مستمرا للمحطة ١٤ – ١٠الحراري المتاحة حاليا تسمح بتخزين إقتصادي لمدة 

  . بكمية محدودة إلجتياز الذروة فتكون بذلك خواص تشغيلها مماثلة لخواص تشغيل المحطات الحرارية الغازيةيمكن إشعال غاز
 سنة و كذلك جاري تنفيذ ١٥ ميجاوات و تعمل بكفاءة منذ أكثر من Ď٥٤و قد نفذت محطة بالمرايا المقعرة في كاليفورنيا قدرتها 

  . مع إختالف في دورة التشغيلاممحطة الكريمات الشمسية في مصر بنفƧ هذا النظ
   باستعمال المرايا المستوية حيث أنها أرخص و تصنيعها في مصر متاƝ بعكƧ المرايا المقعرة– بعد فترة إنتقال قصيرة –و نوصي 

  

  :ستعمال المحطات الشمسية في مصر بدال عن المحطات النوويةإ مزايا 
  

 

  
  في المعادي١Ĕ١٢أول محطة شمسية

 

  
  المقعرة بالمرايا في كاليفورنيا الشمسية المحطة

 

  
   البƊرة المستوية تركز علي المرايا

 

  
  مساحة ظليلة رحبة تحت المرايا المستوية

  المحطات النووية  المحطات الشمسية
الوقود الشمسي متوفر في كل مكان بما يعادل مليون برميل 

  نفط لكل كيلومتر مربع سنويا
 النووي طوال عمر المحطة مع ستيراد الوقودإعتماد علي اإل

   سنة ٦٢توقع الزيادة المستمرة للسعر عند ندرته بعد 
   تعطي طاقة مستمرة دائما –ال يمكنها تتبع الطلب    أي وقت  فييمكنها تتبع الطلب علي الكهرباء لتلبيته

  ستيراد الخبرة والمعداتإ  تصدير الخبرة والمعدات للدول المجاورة 
  بتقدم الزمن  يرتفعثمنها    الزمن ثمنها ينخفض بتقدم

  
  دوالر للكيلووات شاملة التخزين ٤٥٠٠ -٤٠٠٠ثمنها حاليا

  

 عاما ٤٠زالتها بعد إ دوالر للكيلووات وثمن ٢٥٠٠ثمن إنشائها 
 دوالر للكيلووات يضاف إليها تكلفة التخلص النسبي من ١٥٠٠

  النفايات أي تخزينها تخزينا آمنا نسبيا
 سنت قبل ٤ سنت حاليا تنخفض إلي ١١رباء نتاج الكهإتكلفة 
   شاملة التخزين الحراري٢٠٥٠عام 

رتفاع ثمن الوقود إ سنت حاليا تزداد مع Ĕنتاج الكهرباء إتكلفة 
  .النووي وتكلفة التخلص من النفايات




