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 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء

 الرئيسان المشارآان الجتماع الخبراء بشأن االنبعاثات الناجمة عن العمليات الصناعية والغازات الجدیدة

 )الوالیات المتحدة األمریكية(و ستيف سایدل ) الصين(وي جيهونغ 

 محرر المراجعة

 )النرویج(أودون روسالند 

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الصناعة

 الرئيس المشارك

 )الجمهوریة التشيكية(ميلوس تيشي 

 مؤلفو ورقات الخلفية

الوالیات المتحدة   (سویكا   .  ؛ ب  )الوالیات المتحدة األمریكية     (؛ مایكل جيبس         )الوالیات المتحدة األمریكية     (دافيد آونيلي      

 )األمریكية

 رآونالمشا

الوالیات المتحدة    (؛ مارفن برانسكوم           )بلغاریا(؛ ستانيسالف بوغدانوف           )الوالیات المتحدة األمریكية       (وایلي باربور        

؛ تاآا هيرایشي   )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ فيرجينيا غورسيفسكي    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ مایكل جيبس    )األمریكية

الهيئة (؛ آاثارینا ماریكوفا    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ جو مانجينو    )یات المتحدة األمریكية  الوال(؛ هایكه مينهارت    )اليابان(

الوالیات (؛ مایكل ميلر    )المكسيك(؛ جوليا مارتينيز    )منظمة التعاون والتنمية االقتصادیة   /الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ    

؛ )الوالیات المتحدة األمریكية    (؛ هندریك فان أوس         )السوید(سترید أولسون     ؛ آ  )هولندا(؛ جوس أوليفيه       )المتحدة األمریكية  

؛ مایكل ستروجيز    )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ آرثر ریبينسكي     )النرویج(؛ آریستين ریبدال     )البرازیل(نيوتن باسيورنيك    

 )مریكيةالوالیات المتحدة األ(؛ ماثيو وليامسون )جنوب أفریقيا(؛ بيتر دي توات )ألمانيا(

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك وحمض النيتریك

 الرئيس المشارك

 )الوالیات المتحدة األمریكية(ماك مكفارالند 

 مؤلفا ورقات الخلفية

 )الوالیات المتحدة األمریكية(؛ رون ریمر ) الوالیات المتحدة األمریكية(هایكه مينهارت 
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 آونالمشار

الوالیات (؛ جو مانجينو )اليابان(؛ تاآا هيرایشي )بلغاریا(؛ ستانيسالف بوغدانوف )الوالیات المتحدة األمریكية(وایلي باربور 

الجمهوریة (؛ ميلوس تيشي    )ألمانيا(؛ مایكل ستروجيز     )السوید(؛ آسترید أولسون     )هولندا(؛ جوس أوليفيه     )المتحدة األمریكية 

 )الوالیات المتحدة األمریكية(ون ؛ مات وليامس)التشيكية

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج األلومنيوم

 الرئيسان المشارآان

 )غانا(بونسو -؛ وليام أغيمانغ) أستراليا(مایكل اتكينسون 

 مؤلفو ورقات الخلفية

الوالیات (جيبس   .  ؛ مایكل ج    )الوالیات المتحدة األمریكية    (دولين   .  ؛ إریك ج    )كيةالوالیات المتحدة األمری    (فيكرام باآشي     

 )الوالیات المتحدة األمریكية(؛ آارین لوسن و دیانا باب )المتحدة األمریكية

 المشارآون

الوالیات (ن  ؛ إریك دولي   )آندا(؛ غاي بوشار      )المملكة المتحدة (؛ ویللي جيرك      )الوالیات المتحدة األمریكية   (فيكرام باآشي    

؛ فيليب  )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ بيرنارد ليبير     )نيبال(بوروشوتام آونوار   )  ألمانيا(؛ یوشن هارنيش     )المتحدة األمریكية 

؛ سالي راند   )أستراليا(؛ جون بولن    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ جيري مارآس    )ألمانيا(؛ بترا مارینهولتس    )فرنسا(ليفاسير  

الوالیات المتحدة (شيفر -؛ دیبورا أوتينجر)النرویج(؛ آریستين ریبدال  )فرنسا(؛ إیمانویل ریفيير    )المتحدة األمریكية الوالیات  (

 )اليابان(؛ آيوتو تانابي )األمریكية

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم

 الرئيسان المشارآان

 )جنوب أفریقيا( دي توات ؛ وبيتر)آندا(بيل بالمر 

 مؤلف ورقة الخلفية

 )آندا(بيل بالمر 

 المشارآون

؛ آاثرین  )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ لویل براذرز      )الوالیات المتحدة األمریكية    (؛ سكوت بارتوس       )أستراليا(آاي آبيل     

؛ ناتاليا    )اليابان(؛ توشياآي أوغيتا          )كيةالوالیات المتحدة األمری      (؛ وليام إیرفنغ          )الوالیات المتحدة األمریكية      (اليرتون    

 )الصين(؛ شن جنلن )الوالیات المتحدة األمریكية(؛ توم تریب )اليابان(؛ تاآویا سویزو )أوآرانيا(باراسيوك 

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية وغيرها من المصادر

 الرئيسان المشارآان

 )البرازیل(ونيوتن باسيورنيك ) هولندا(يفيه یوس اول
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 مؤلفو ورقات الخلفية

 )هولندا(و یوست باآير ) هولندا(أوليفيه . ي.جوس غ

 المشارآون

؛ آاثرین اليرتون   )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ إریك دولين    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ لویل براذرز    )ألمانيا(رینر بيتش   

؛ ناتاليا باراسيوك      )آندا(؛ بيل بالمر        )ألمانيا(؛ بيترا مارینهولتز        )ألمانيا(؛ یوشن هارنيش        ) األمریكية  الوالیات المتحدة  (

 )الصين(؛ شن جنلن )اليابان(؛ تاآویا سویزو )ألمانيا(؛ مایكل ستروجيز )ألمانيا(؛ ایوالد بریسيغر )أوآرانيا(

عة بالفلور والمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية وسادس         فریق الخبراء المعني بانبعاثات المرآبات الكربونية المشب        

 فلورید الكبریت الناجمة عن صناعة أشباه الموصالت 

 الرئيسان المشارآان

 )الوالیات المتحدة األمریكية(و سالي راند ) االتحاد الروسي(أليكسي آوآورین 

 مؤلفا ورقات الخلفية

 )الوالیات المتحدة األمریكية(شيبرد بيرتون . و س) يةالوالیات المتحدة األمریك(سكوت بارتوس 

 المشارآون

الوالیات المتحدة  (؛ لوري بو     )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ سكوت بارتوس     )الوالیات المتحدة األمریكية   (آينيث آیتشيسون    

؛ )فرنسا(؛ فيليب ليفاسير    )ة األمریكية الوالیات المتحد (؛ دافيد غرین    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ شيبرد بيرتون    )األمریكية

؛ ایمانول  )اليابان(؛ توشياآي أوغيتا    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ جيري مایرز    )الوالیات المتحدة األمریكية  (مایكل موسيال   

 )جنوب أفریقيا(؛ بيتر دي توات )الوالیات المتحدة األمریكية(؛ دیبورا أوتينغر شيفر )فرنسا(ریفيير 

 خبراء المعني بانبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزونفریق ال

 الرئيسان المشارآان

 )الوالیات المتحدة األمریكية(ورینالدو فورت اإلبن ) المملكة المتحدة(آرشي ماك آولوك 

 مؤلفو ورقات الخلفية

 )المملكة المتحدة(؛ بولين ميدجلي )المملكة المتحدة(؛ آرشي ماك آولوك )الوالیات المتحدة األمریكية(رینالدو فورت اإلبن 

 المشارآون

؛ جيمس بيكر      )الوالیات المتحدة األمریكية     (؛ وارد اتكينسون         )المملكة المتحدة  (؛ بول أشفورد         )الهند(راضي أغاروال      

وميلين ؛ مرغریت فان بر     )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ مارفن برانسكوم      )آندا(؛ بيير بوالو      )الوالیات المتحدة األمریكية   (

؛ یوشي   )فرنسا(؛ دینيس آلودیك         )الوالیات المتحدة األمریكية     (؛ أنيتا سيسيرو         )المملكة المتحدة  (؛ نيك آامبل         )هولندا(

أمانة اتفاقية األمم المتحدة        (؛ نيكالس هون        )اليابان(؛ توشيو هيراتا         )بلجيكيا(؛ فرانسيس غرونشار         )اليابان(فوجيموتو   

؛ أليكسي  )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ فرد آيلر     )بلجيكا(؛ مایك جيفس     )فنلندا(ليسا ایربوال    ؛ ا )االطاریة بشأن تغير المناخ    

الهيئة الحكومية   (؛ توماس مارتنسن       )المكسيك(؛ جوليا مارتيناس       )البرازیل(؛ آاندیدو لومبا       )االتحاد الروسي  (آوآورین   
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؛ یوتاآا أوباتا    )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ آرثر نوجوك     )ادیةمنظمة التعاون والتنمية االقتص    /الدولية المعنية بتغير المناخ    

؛ ایوالد  )النرویج(؛ ماریت فيكتوریا بترسن      )فرنسا(؛ آریستوف بيتيجان     )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ جون أوینز     )اليابان(

الوالیات المتحدة    (ينغر شيفر   ؛ دیبورا أوت       )اليابان(؛ ماساتاآا سابوري           )الدنمرك(؛ اریك راسموسن           )ألمانيا(بریسغر    

؛ دوین غاري تایلر     )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ لن سواتكوفسكي     )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ ستيفين سایدل     )األمریكية

 )المملكة المتحدة(؛ دنكان یلين )الوالیات المتحدة األمریكية(؛ دانيال فيردونيك )آندا(

 آلورو ثنائي فلورو الميثانمن صناعة ثالثي فلورو الميثان اثات انبعفریق الخبراء المعني بتقدیر 

 الرئيسان المشارآان

 )المكسيك(وجوليا مارتيناس ) المملكة المتحدة(نيك آامبل 

 مؤلفا ورقات الخلفية

 )الوالیات المتحدة األمریكية(ووليام ارفينغ ) الوالیات المتحدة األمریكية(مارفن برانسكوم 

 المشارآون

؛ )اليابان(؛ تاآا هيرایشي       )الوالیات المتحدة األمریكية    (؛ مارك آریسماس       )الوالیات المتحدة األمریكية    (برانسكوم   مارفن   

الوالیات المتحدة  (؛ ماثيو وليامسون     )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ ستيفن سایدل     )الوالیات المتحدة األمریكية   (وليام ارفينغ    

 )الصين(؛ وي جيهونغ )األمریكية
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 ............................................................................................................النيتریك

 ٤-٣الشكل 

  ٥-٣الشكل  .............................شجرة قرارات النبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور من األلومنيوم ٤٧
 ٦-٣الشكل  ................................... الكبریت من إنتاج المغنيسيومشجرة قرارات النبعاثات سادس فلورید ٥٩
 ٧-٣الشكل  ................................شجرة قرارات لسادس فلورید الكبریت المنبعث من المعدات الكهربائية ٦٥
 ٨-٣الشكل  ............................................شجرة قرارات لالستخدامات األخرى لسادس فلورید الكبریت ٧٩
 ٩-٣الشكل  ................................................................شجرة قرارات إلنتاج سادس فلورید الكبریت ٨٥
 ١٠-٣الشكل  ............شجرة قرارات انبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة الناجمة عن تصنيع أشباه الموصالت ٨٧
 ١١-٣الشكل  ..................................................شجرة قرارات عامة لكل بدائل المواد المستنفدة لألوزون ١٠١

 
١٠٩ 

من الفئة الثانویة لمصادر بخاخات                     )  ٢المستوى      (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية                     
 .........................................................................................................األیروسول

 ١٢-٣الشكل 

 ١٣-٣الشكل  ..................من الفئة الثانویة لمصادر المذیبات) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية  ١١٥
 ١٤-٣الشكل  لمصادر الرغاوىالناجمة عن الفئة الثانویة ) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية  ١٢٠
 ١٥-٣الشكل  ......................من الفئة الثانویة لمصادر التبرید) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية  ١٢٨

 
١٣٦ 

الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء          )  ٢المستوى  (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية       
 .......................................................................................................في المرآبات

 ١٦-٣الشكل 

 
١٤٦ 

الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر الوقایة من              )  ٢المستوى   (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية          
 .............................................................................................................الحرائق

 ١٧-٣الشكل 

 
١٥٢ 

الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر التطبيقات             )  ٢المستوى   (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية           
 .............................................................................................................األخرى

 ١٨-٣الشكل 

 ١٩-٣الشكل  .............آلورو ثنائي فلورو الميثانشجرة قرارات النبعاثات ثالثي فلورو الميثان الناتجة عن صناعة  ١٥٦
 

 الجداول
 

 ١-٣الجدول  ........................................................النسبة المئویة للكلنكر في خليط إنتاج األسمنت ١٧
 

١٨ 
-٣مثال لحساب مقدار عدم التيقن في إنتاج األسمنت استنادا إلى الخطوات المبينة في الشكل                   

١............................................................................................................. 
 ٢-٣الجدول 

 
٢٢ 

استنادا إلى المقایيس            (األسمنت الممزوج             "  وصفات"أمثلة لجزء الكلنكر في                         
 ......).............................................................................................األمریكية

  ألف٣-٣الجدول 

 
٢٢ 

الجزء األول من الموصفات        (  استنادا إلى المقایيس األوروبية           (تصنيف أنواع األسمنت        
 ........)).........................................................................١١٦٤قياسية األلمانية ال

  باء٣-٣الجدول 

 ٤-٣الجدول  ...............................المعالم األساسية لحساب معامالت االنبعاثات المقترنة بإنتاج الجير ٢٧
 ٥-٣الجدول  ........................................................لمتعلقة بالجير المطفأتصحيح بيانات األنشطة ا ٢٧

 
٣٤ 

طن متري من ثاني أآسيد          (معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من تحضير الفلزات                   
 ..........).....................................................طن متري من عامل االختزال/الكربون

 ٦-٣الجدول 

 ٧-٣الجدول  ..........................................................المعامالت االفتراضية إلنتاج حمض األدیبيك ٤٠
 ٨-٣الجدول  ..........................................................المعامالت االفتراضية إلنتاج حمض النيتریك ٤١

 
٥١ 

لمعامالت االفتراضية لحساب انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج               ا
 .............)..............................................................٢طرق المستوى (األلومنيوم 

 ٩-٣الجدول 

 
 

٥٢ 

لقة بحساب انبعاثات مرآبات         معامالت االنبعاثات االفتراضية ونطاقات عدم التيقن المتع                
بحسب نوع التكنولوجيا           (الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج األلومنيوم                                    

 ........)...........................................................................................المستخدمة

 ١٠-٣الجدول 

 
٥٥ 

المعلومات المتعلقة بانبعاثات مرآبات الكربون المشبعة              الممارسات السليمة لإلبالغ عن           
 ................................................بالفلور الناجمة عن إنتاج األلومنيوم بحسب المستوى

 ١١-٣الجدول 

 ١٢-٣الجدول  ٢ المستوى   -المعامالت االفتراضية النبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية          



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 .....................) .........................................سادس فلورید الكبریت في السنةجزء (  ٧١
 

٧٥ 
مستویات عدم التيقن في معامالت االنبعاثات االفتراضية لسادس فلورید الكبریت الناتج عن                 

 ..........................................................................................المعدات الكهربائية
 ١٣-٣الجدول 

 
٧٦ 

 في اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات سادس فلورید الكبریت من                   الممارسة السليمة 
 .........................................................................................المعدات الكهربائية

 ١٤-٣جدول ال

 
٩٢ 

المعامالت االفتراضية النبعاثات المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات                          
 ........الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلورید الكبریت الناجمة عن تصنيع أشباه الموصالت

 ١٥-٣الجدول 

 
٩٨ 

اثات الناجمة عن صناعة أشباه      المعلومات الالزمة لتحقيق الشفافية الكاملة في تقدیرات االنبع         
 ....................................................................................................الموصالت

 ١٦-٣الجدول 

 
١٢١ 

مرآبات الكربون  /معامالت االنبعاثات االفتراضية للمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية       
 ................................................. المتولدة عن الرغاوى المغلقة الخليةالمشبعة بالفلور

 ١٧-٣الجدول 

 
 
 

١٢١ 

١٣٤  –معامالت االنبعاثات االفتراضية لتطبيقات المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية          
عن المرآبات الكربونية   المستقاة من المعلومات القائمة      )  (الفئة الثانویة لمصادر الرغاوى   (أ  -

مرآبات الكربون المشبع بالفلور المجمعة من البحوث                                                    /الفلوریة الكلوریة        
 ..................)...........................................................................الدولية/الوطنية

 ١٨-٣الجدول 

 
 
 

١٢٢ 
 

-٢٤٥-ت المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية      معامالت االنبعاثات االفتراضية لتطبيقا    
 -)الفئة الثانویة لمصادر الرغاوى        (365mfcالمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية         /أ

مرآبات الكربون  /المستقاة من المعلومات القائمة عن المرآبات الكربونية الفلوریة الكلوریة              
 .........................................)........الدولية/المشبع بالفلور المجمعة من البحوث الوطنية

 ١٩-٣الجدول 

 
١٢٤ 

انبعاثات منتجات  (استخدام بدائل المواد المستنفدة لألوزون في صناعة عوامل نفخ الرغاوى               
 ..................)...........................بدائل المواد المستنفدة لألوزون-الرغاوى بحسب الغاز

 ٢٠-٣لجدول ا

 ٢١-٣الجدول  ...................................................... المتعلقة بالتبرید الثابتالممارسات السليمةتوثيق  ١٣٣
 

١٣٤ 
بشأن شحنة وعمر ومعامالت االنبعاثات الناجمة عن                 )  أحكام الخبراء  (أفضل التقدیرات      
 .................................................................. .....................أجهزة التبرید الثابتة

 ٢٢-٣الجدول 

 
١٣٩ 

معالم االنبعاث االفتراضية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون من الفئة الثانویة لمصادر تكييف               
 ..................) ...............................................النهج الصعودي(الهواء في المرآبات

 ٢٣-٣الجدول 

 
١٤١ 

معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون الناجمة عن                     
 .............)...................النهج النزولي(الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في المرآبات 

 ٢٤-٣الجدول 

 ٢٥-٣الجدول  .................................................. في تكييف هواء المرآباتيمةالممارسات السلتوثيق  ١٤٣
 

١٤٧ 
معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة للفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق                           

 .............................).............................................................النهج الصعودي(
 ٢٦-٣الجدول 

 
١٥٣ 

الفئة الثانویة لمصادر      (معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة لتطبيقات االحتواء                     
 ........).................................................................................التطبيقات األخرى

 ٢٧-٣الجدول 

 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٩-٣

  العمليات الصناعية٣

 عرض مجمل

 بشأن القوائم    ١٩٩٦الخطوط التوجيهية للهيئة المعدلة لعام         یتناول هذا الفصل فئات مصادر العمليات الصناعية المبينة في                
 إرشادات الممارسة السليمة   ویقدم الفصل    ).  الخطوط التوجيهية للهيئة     (الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري        

إنتاج األسمنت، وإنتاج الجير، وصناعة الحدید والصلب، وإنتاج             :  ة بفئات مصادر االنبعاثات الرئيسية، بما في ذلك            المتعلق

حمض األدیبيك وحمض النيتریك، وإنتاج األلومنيوم، وإنتاج المغنيسيوم، وانبعاثات سادس فلورید الكبریت المتولدة عن                             

ت مرآبات الكربون المشبعة بالفلور والمرآبات الكربونية الفلوریة                     المعدات الكهربائية وعن مصادر أخرى، وانبعاثا              

الهيدروجينية وسادس فلورید الكبریت الناجمة عن صناعة أشباه الموصالت، وانبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزون وهي                

 . آلورو ثنائي فلورو الميثان صناعةتشمل سبعا من فئات المصادر الثانویة، و

 الخطوط التوجيهية للهيئة    لفئات المصادر التالية المبينة في الفصل الثاني من               إرشادات الممارسة السليمة    وضع    ولم یتم بعد   

، )بما في ذلك استخدامهما في صناعة الحدید والصلب         (استخدام الحجر الجيري والدولوميت      ":  العمليات الصناعية "المعنون  

 مختلف المنتجات المعدنية، وإنتاج النشادر، وإنتاج الكربيد، وإنتاج المواد               وإنتاج واستخدام رماد الصودا، وإنتاج واستخدام        

الكيميائية األخرى، والسبائك الحدیدیة، وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من األلومنيوم، وإنتاج الفلزات األخرى، وسادس                             

. ورق، وصناعات األغذیة والمشروبات     فلورید الكبریت المستخدم في مسابك األلومنيوم والمغنيسيوم، وصناعات اللب وال                 

.  على فئات المصادر تلك     الخطوط التوجيهية للهيئة  وبطبيعة الحال ینبغي على وآاالت حصر الغازات أن تستمر في تطبيق                

 الواردة في الفصول من السادس إلى        إرشادات الممارسة السليمة  ویمكن أیضا أن تطبق على تلك الفئات األجزاء الشاملة من              

 . والمرفقاتالثامن

 فإن آل انبعاثات المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة                      للخطوط التوجيهية للهيئة     ووفقا   

بالفلور وسادس فلورید الكبریت، بما في ذلك االنبعاثات التي تحدث في القطاعات غير الصناعية، ینبغي إدراجها في قطاع                         

في آل واحدة   "  مقدار التدمير "وینبغي النظر في    ).  ٨-٣ إلى   ٣-٣ر اإلرشادات المبينة في األقسام من       انظ(العمليات الصناعية   

وهناك حاليا قليل من ممارسات المعالجة التي تدمر المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية                           .  من معادالت االنبعاث    

لى أنه قد یتم في المستقبل تطویر عمليات تدمير معالجة بغية              ع.  ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلورید الكبریت        

 .الحد من االنبعاثات

وإلضفاء مزید من الوضوح على هذا الفصل فإن أرقام المستویات تقدم في بعض األحيان آأسماء بدیلة لطرق تم وصفها في                       

افية في بعض الحاالت من خالل عملية تحدید     آذلك فقد تم تبيان مستویات إض     .   دون أن تعطى أرقاما    الخطوط التوجيهية للهيئة  

وبالنسبة لفئات مصادر العمليات الصناعية فإن النهج القائم على         .   في فئة معينة من فئات المصادر      إرشادات الممارسة السليمة  

لواردة في  انظر اإلرشادات ا  (أساس المستویات آما هو مبين في األقسام وشجرات القرارات ینبغي تفسيره على النحو التالي                  

االختيار المنهجي وإعادة     "من الفصل السابع المعنون         "  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية        " تحت عنوان       ٢-٧القسم   

 ").الحساب

 ولكن بيانات وموارد وآالة حصر الغازات تتيح إجراء عملية حساب                            غير رئيسية    فئة المصادر   إذا آانت       •

 أو أعلى، فإن وآالة حصر الغازات مشجعة بطبيعة الحال على القيام                   ٢االنبعاثات باستخدام طریقة ذات مستوى         

 ).١مستوى البدال من استخدام نهج (بذلك 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

أو ( وآانت وآالة حصر الغازات غير قادرة على جمع البيانات واستخدام الطریقة                    فئة المصادر رئيسية   إذا آانت     •

 لحساب االنبعاثات    ١استخدام الطریقة ذات مستوى         الممارسة السليمة ، فمن    للممارسة السليمة المقترح  )  المستوى

 .وتوثيق السبب وراء استخدام هذه الطریقة

  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الصناعة١-٣

 أن  للخطوط التوجيهية للهيئة   من المجلد الثالث      "  عرض مجمل للعمليات الصناعية     " المعنون    ١-٢لقد ظهر في القسم        

استخدامات الطاقة وبين تحدید النواتج الثانویة للوقود من العمليات، هو مجال یتسم                          الفصل بين العوامل الوسيطة و         

ولتفادي االزدواجية أو السهو في حساب ثاني أآسيد الكربون، ینبغي                    .  بصعوبة خاصة في مجال إحصاءات الطاقة          

 وثيقا وأن یقارنوا بياناتهم األساسية        للقائمين بتجميع انبعاثات الطاقة واالنبعاثات المرتبطة بالصناعة أن یتعاونوا تعاونا             

ویعد التعاون الوثيق مهما بصفة خاصة في صناعة الحدید والصلب حيث، وانطالقا من                            .  المتعلقة باستخدام الوقود    

) حمفأو ال (صناعيا نظرا ألن الغرض الرئيسي من أآسدة الكوك            )  أو الفحم (، یعتبر استهالك الكوك      الخطوط التوجيهية 

وهناك مجال آخر ممكن الزدواجية العد، وهو             .  ید الغفل، ال إنتاج الحرارة من أجل العملية الصناعية                هو إنتاج الحد    

التي ینبغي أخذها في الحسبان في          "  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن استخدام الحجر الجيري والدولوميت                 "

الخطوط التوجيهية  من المجلد الثالث في       "  لدولوميتاستخدام الحجر الجيري وا    " المعنون    ٥-٢القسم  (القسم المحدد لها     
 حيث هناك إشارة    الخطوط التوجيهية للهيئة  وليس ضمن الفئات األخرى لمصادر العمليات الصناعية الواردة في            )  للهيئة

 .إلى استخدامهما، آما في حالة الفئة الثانویة لمصادر الحدید والصلب

  إنتاج األسمنت١-١-٣

 منهجية المسائل ال١-١-١-٣

. تتولد انبعاثات ثاني أآسيد الكربون أثناء إنتاج الكلنكر الذي یعد مكونا وسيطا في عملية صناعة األسمنت                              

من آربونات  )   في المائة   ٩٥(الحجر الجيري، وهو یتكون في معظمه            )  یكلس(وأثناء إنتاج الكلنكر، یسخن        

ویتفاعل الجير بعد ذلك مع السليكا              .  انويالكالسيوم، آي یتم إنتاج الجير وثاني أآسيد الكربون آناتج ث                         

وهي تتألف في األغلب     (واأللومنيوم وأآاسيد الحدید الموجودة في المواد الخام للحصول على معادن الكلنكر                  

ویتمثل .  ولكن هذه التفاعالت ال تولد مزیدا من ثاني أآسيد الكربون              )  األعم من سليكات الكالسيوم الهيدرولية      

ي ینطوي عليه تقدیر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المتولدة عن إنتاج األسمنت في التغلب                  التحدي الرئيسي الذ  

 . على الصعوبة المتمثلة في احتمال تفاوت نسب الكلنكر في األسمنت ونسب محتوى الجير في الكلنكر

 اختيار الطریقة

 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج       شجرة قرارات لتقدیر  " المعنون   ١-٣یبين المخطط الشجري للقرارات في الشكل       

ونظرا النبعاث ثاني أآسيد الكربون أثناء اإلنتاج الوسيط                 .   الختيار الطریقة المالئمة       الممارسات السليمة  "  األسمنت

  تقدیر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون باستخدام بيانات إنتاج الكلنكر ومحتوى الجير في                الممارسة السليمة للكلنكر فإن من     

وإذا لم یكن ممكنا        ).  ٢المستوى   (الكلنكر وتصحيح البيانات من الفاقد الذي یأتي مما یسمى رماد أفران األسمنت                             

الحصول مباشرة على بيانات إنتاج الكلنكر، فينبغي استنباط إنتاج الكلنكر من إنتاج األسمنت وإجراء التصحيح الناتج                          

وحالما یتم التوصل إلى تقدیر إلنتاج الكلنكر، یتم تقدیر                     .  )١المستوى   (عن إحصاءات واردات وصادرات الكلنكر          
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وال تعتبر من طرق    .  ٢ من خالل عملية مشابهة لطریقة المستوى        ١انبعاثات ثاني أآسيد الكربون للطریقة ذات المستوى        

انبعاثات  المتمثلة في ضرب معامل              الخطوط التوجيهية للهيئة      تلك الطریقة البسيطة المبينة في                 الممارسة السليمة  

 . صادرات الكلنكر/افتراضي لألسمنت في إنتاج األسمنت بدون تصحيح واردات

 استخدام بيانات إنتاج الكلنكر: ٢طریقة المستوى 

 استخدام إجمالي البيانات المتعلقة بإنتاج الكلنكر على مستوى المنشأة الصناعية أو                        الممارسة السليمة  من أدق طرق       

 :١-٣متعلقة بمحتوى الجير في الكلنكر، ویعبر عنها آعامل انبعاث باتباع المعادلة المستوى الوطني والبيانات ال

 ١-٣المعادلة 

Emissions = EFclinker • Clinker Production • CKD Correction Factor 

  معامل تصحيح رماد أفران األسمنت• إنتاج الكلنكر•معامل انبعاثات الكلنكر= االنبعاثات

 

وأما إذا  ).  مثل آربونات الكالسيوم في الحجر الجيري         ( أن آل الجير یأتي من مصدر آربونات                ویفترض هذا النهج    

 .معامل انبعاثات الكلنكر) تخفيض(توافرت بيانات عن المصادر غير المشبعة بثاني أآسيد الكربون فينبغي تعدیل 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 
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 ٢-٣إلى مواقع تقدیر األخطاء المدرجة في الجدول () تشير األرقام الواردة بين األقواس : ١ملحوظة

م الحصر الوطني ألن تقدیرها هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظا              فئة المصادر الرئيسية   :  ٢ملحوظة
یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة من حيث

تحدید الفئات:   من الفصل السابع    ٢-٧أنظر القسم    (المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما
 )الرئيسية الوطنية

 هل ینتج الكلنكر
  في البلد؟

هل تتوافر بيانات عن  
 إنتاج الكلنكر؟

 

یتم تقدیر االنبعاثات 
باستخدام طریقة المستوى 

٢ 

 هل تتوافر
  البيانات عن المواد غير

  المشبعة بثاني أآسيد الكربون
  الداخلة في الجير؟ 

 

یتم تعدیل عامل انبعاث 
الكلنكر ليعبر عن مصدر 

 الكربونات األدنى

 
 يانات عن هل تتوافر ب

 محتوى الجير في
  الكلنكر؟

یحسب معامل االنبعاث 
 لمحتوى الجير في الكلنكر

تحسب انبعاثات ثاني أآسيد 
 الكربون من إنتاج الكلنكر

في حالة عدم توافر البيانات عن رماد أفران 
األسمنت یتم تطبيق عامل التصحيح االفتراضي

 على الفاقد من رماد أفران األسمنت 

ال" التقریریكتب في
 "یوجد

 هل یعد
فئات المصادر  ذلك من 

 ؟الرئيسية
 )٢الملحوظة (

تقدر االنبعاثات باستخدام
 ١طریقة المستوى 

تجمع البيانات عن 
 إنتاج الكلنكر

یحدد ما إن آانت بيانات إنتاج 
األسمنت متوافرة بحسب النوع

 هل نسبة الكلنكر معروفة 

 في آل نوع من

  األسمنت؟

نسبة الكلنكر أو تقدر 
تستخدم القيم 
 االفتراضية

یفترض وجود مصدر
آربونات للجير بنسبة

یحسب استخدام الكلنكر %١٠٠
 من بيانات األسمنت

یتم طرح ما یتبع واردات 
الكلنكر وجمع ما یتبع 
صادراته إن وجدت

تقدیر مجموع إنتاج الكلنكر في
آل أنواع األسمنت المذآورة 

 أعاله

تحسب انبعاثات ثاني أآسيد 
الكربون من إنتاج الكلنكر 
التقدیري باستخدام القيم 

 االفتراضية

یحسب معامل االنبعاث 
باستخدام القيمة االفتراضية

 لمحتوى الجير
١اإلطار

 ال

نعم

 ال
 ال

ال

 نعم 

 نعم

 نعم

 ال
ال

نعم نعم

٢ اإلطار

١ملحوظة ) ١(

)٩(  

)٤(  

)٤(  )٣(  

)٥(  

)٢(  
)٨(  

)٧(  

)٦(  
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 ویمكن إعادة معالجة هذا الغبار      ١.ورماد أفران األسمنت هو غبار غير مكلس إلى تام التكليس یتكون في أفران األسمنت               

ویمكن اعتبار أي غبار ال تعاد معالجته مفقودا بالنسبة للنظام من حيث انبعاثات ثاني أآسيد                        .  جزئيا أو آليا في الفرن      

 تصحيح ثاني أآسيد الكربون لما هو موجود في الغبار المكلس الذي ال تعاد معالجته                       الممارسة السليمة من  و.  الكربون

ویمكن أن یتفاوت مقدار ثاني أآسيد الكربون المفقود ولكنه یتراوح           .  ألن هذا الغبار لن یدخل في الكلنكر المنتج       )  المفقود(

 في المائة في أي مصنع یفقد الكثير من غبار أفران                 ٨ث ونحو     في المائة في أي مصنع حدی          ١٫٥في العادة بين نحو       

ونظرا لندرة البيانات عن غبار أفران األسمنت فإن المعامل االفتراضي              ).  ١٩٩٨فان أوس،    (األسمنت الشدید التكليس     

وإذا لم  ).   في المائة إلى ثاني أآسيد الكربون المحسوب للكلنكر          ٢أي بإضافة     (١٫٠٢لتصحيح غبار أفران األسمنت هو       

فان أوس،    (١٫٠٠یكن هناك اعتقاد بوجود فاقد من غبار أفران األسمنت في النظام فسوف تؤخذ قيمة معامل التصحيح                      

١٩٩٨.( 

 استخدام بيانات إنتاج األسمنت: ١طریقة المستوى 

معامل انبعاث ثابت   أي باستخدام   (آما جاء من قبل، فإن حساب انبعاثات ثاني أآسيد لكربون مباشرة من إنتاج األسمنت                  

وبدال من ذلك، وفي حالة عدم توافر معلومات عن إنتاج الكلنكر              .  الممارسة السليمة یتعارض مع   )  على أساس األسمنت  

على المستوى الوطني، قد تستخدم بيانات إنتاج األسمنت لتقدیر إنتاج الكلنكر مع مراعاة أنواع األسمنت المنتجة وإدراج                   

 :٢-٣عند االقتضاء آما هو مبين في المعادلة ) الصادرات والواردات(دولية تصحيح لتجارة الكلنكر ال

 ٢-٣المعادلة  

Estimated Clinker Production = Cement Production • Clinker Fraction 

– Imported Clinker + Exported Clinker 

  نسبة الكلنكر•إنتاج األسمنت = إنتاج الكلنكر التقدیري

 صادرات الكلنكر + كر  واردات الكلن-

.  وینبغي جمع البيانات عن نسبة الكلنكر الخاصة بكل مصنع إن توفرت، وإال فإنه یمكن استخدام نسبة افتراضية للكلنكر                   

وإذا لم یكن ممكنا تجزئة إنتاج األسمنت بحسب النوع وإذا آان یعتقد بوجود إنتاج لنوعي األسمنت الممزوج وأسمنت                           

                                                 

. آل أفران األسمنت تقریبا تنتج غبار أفران األسمنت الذي یتألف في معظمه من خليط من المواد الخام المكلسة وغير المكلسة والكلنكر                        ١
ات عن مجموع إنتاج غبار أفران األسمنت وترآيبه والتخلص منه، إذ أن هذه تتبع التكنولوجيات المستخدمة في وال یتوفر إال قليال من البيان

 في المائة   ٢إلى  ١٫٥وبشكل عام فإن مقدار غبار أفران الفحم المنتج یمكن تقدیره بما یساوي نحو               .  المصنع ویمكن أن تتغير بمرور الزمن     
ویمكن إعادة معالجة غبار أفران الفحم مباشرة أو یمكن استعادته عن طریق الترسيب أو                       ).  ١٩٩٨فان أوس،    (من وزن إنتاج الكلنكر        

التي ال تطلق في الغالف الجوي إال في المصانع البدائية في البلدان                     (من مداخن العادم      )  بيوت األآياس (الترشيح الكهربائي السكوني      
ویمكن أن  .  ادة خام تستخدم في أغراض أخرى أو قد تنقل إلى حفرة لدفن القمامة                   وقد یعالج غبار أفران األسمنت المستعاد آم          ).  النامية

وأما .  تكون درجة اإلعادة إلى الفرن محدودة نظرا ألن من شأن غبار أفران األسمنت أن یؤدي إلى تراآم الملوثات، مثل المرآبات القلویة                      
وجزء الكربونات   .   في النظام من حيث انبعاثات ثاني أآسيد الكربون                غبار أفران األسمنت الذي ال یعاد إلى الفرن فإنه یعتبر مفقودا                    

المكلسة أو المكلسة جزئيا الذي یتألف منه غبار أفران األسمنت المفقود یمثل توليدا لثاني أآسيد الكربون المستخدم في التكليس والذي ال                           
 في المائة من ثاني أآسيد        ٢إلى  ١٫٥ون اإلضافي یساوي نحو      ومن المحتمل أن ثاني أآسيد الكرب       .  یدخل في حساب مقدار الكلنكر المنتج       

الكربون المحسوب للكلنكر في البلدان المتقدمة التي تستخدم مصانع حدیثة والتي تقوم بإعادة معالجة معتدلة لغبار أفران األسمنت في                                
 ٣(لجة فإن النسبة المئویة تكون مرتفعة نوعا ما          وأما في المصانع التي ال تجري إال قليال من عمليات المعا            ).  ١٩٩٨فان أوس،   (األفران  

وإذا آان غبار أفران األسمنت المفقود یتألف في معظمه من المواد المكلسة فإن ثاني أآسيد الكربون اإلضافي یمكن أن                           )  في المائة مثال   
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وإذا آان معلوما أن آل إنتاج األسمنت       .   في المائة  ٧٥ افتراض نسبة للكلنكر     الممارسة السليمة من  بورتالند على السواء ف   

وأما .   في المائة  ٩٥ حينئذ استعمال نسبة افتراضية للكلنكر بقيمة         الممارسة السليمة هو في األساس أسمنت بورتالند فمن        

  ٢. فإنها قيمة شدیدة االرتفاعالخطوط التوجيهية للهيئة  في المائة لنسبة الكلنكر آما هو مقترح في٩٨٫٣افتراض قيمة 

 اختيار معامالت االنبعاثات

 :٣-٣ معامالت انبعاث للكلنكر استنادا إلى الكيمياء الریاضية آما هو مبين في المعادلة ٢ و١یتطلب المستویان 

 ٣-٣المعادلة 

EFCLINKER = 0.785 • CAO CONTENT (WEIGHT FRACTION) IN CLINKER 

 في الكلنكر) جزء الوزن(المحتوى من الجير • ٠٫٧٨٥= معامل انبعاث الكلنكر

هو نسبة وزن ثاني أآسيد الكربون الجزیئي إلى الجير في الكلسيت المعدني الخام                     )  ٠٫٧٨٥(وعامل الضرب    

بحسب ویمكن أن یتفاوت المحتوى من الجير نوعا ما            .  الذي یشتق منه آل أو معظم الجير الموجود في الكلنكر             

 .البلدان والتسهيالت

 ٢طریقة المستوى 

، أن یقدر المحتوى من الجير في الكلنكر            ٢ عند استخدام الطریقة ذات المستوى           الممارسة السليمة من  

ومتوسط المحتوى من الجير في          .  عن طریق جمع البيانات من المصانع أو الشرآات آل على حدة                      

في )   سنوات مثال  ٥آل  ( ولذلك یمكن تقدیره بشكل دوري         الكلنكر ال یتغير عموما تغيرا آبيرا آل عام،         

 وفي حالة عدم إمكانية الحصول على بيانات عن المحتوى من الجير لدى مصانع بعينها فيمكن                   ٣.آل بلد 

في المجلد  "  إنتاج األسمنت " المعنون   ٣-٢انظر القسم     (٠٫٦٥استخدام نسبة افتراضية من الوزن قدرها        

  ٤).هية للهيئةالخطوط التوجيالثالث من 

ولئن آان الحجر   .   إلى افتراض أن الجير في الكلنكر یأتي من آربونات الكالسيوم              ٣-٣وتستند المعادلة   

الجيري وما یتصل به من مواد الكربونات هو المصدر الرئيسي للجير المحتوى في الكلنكر فقد تكون                         

 وال تولد هذه الفرضية بشكل عام .لدى بعض المصانع) مثل خبث الحدیدوز(هناك مصادر إضافية للجير 

إال خطأ صغيرا على أبعد تقدیر، وأما إذا آان معلوما وجود مصادر أخرى للجير مستعملة بكميات                               

                                                                                                                                                           

 في  ٥ون اإلضافي في معظم البلدان على        وال یرجح أن یزید الحد األقصى لثاني أآسيد الكرب         ).   في المائة مثال   ٨-٦(یصل إلى نسبة أعلى      
 ).١٩٩٨فان أوس، (المائة من ثاني أآسيد الكربون في الكلنكر 

 ٦٤٫٦(وعلى النسبة االفتراضية للجير في الكلنكر         )   في المائة  ٦٣٫٥(قام حساب هذه النسبة على المحتوى االفتراضي للجير في األسمنت                ٢
 . األسمنت أعلى من نسبة معظم أنواع أسمنت بورتالند النقية، وهي تسفر عن نسبة للكلنكر في)في المائة

متوسط محتوى الجير في الكلنكر المستخدم في بلد ما هو المتوسط المرجح لمحتویات الجير في الكلنكر في مختلف المصانع المرجح                              ٣
وینبغي للبلد اإلبالغ عن     .  بحساب األوزان )  اأي المضروبة بمعامل تصحيح غبار أفران األسمنت المتعلقة به          (بمستویات اإلنتاج المناسبة     

 .مراقبة الجودة/هذا المتوسط ألغراض المقارنة وضمان

فإن محتوى  )   في المائة  ٣ إلى   ١ما بين   (على الرغم من أن المصنع یتحكم عموما بدقة بمحتوى الجير في آل نوع محدد من األسمنت                        ٤
 .منتجالجير في الكلنكر قد یتفاوت تبعا لنوع األسمنت ال
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آبيرة في تغذیة األفران فينبغي طرح الجير الناتج عن المواد غير المشبعة بثاني أآسيد الكربون من                             

 .لكمية المتعلقة بالمواد الخام المستهلكة في إنتاج الكلنكرعلى أنه ال تتوافر بشكل عام البيانات ا. الكلنكر

 ١طریقة المستوى 

 في المائة مثلما في     ٦٥ أن یستخدم نفس المحتوى االفتراضي للجير بنسبة           ١ من المستوى    الممارسة السليمة من  

ن لكل طن    طن متري من ثاني أآسيد الكربو         ٠٫٥١(، وهو ما یسفر عن معامل انبعاث یبلغ             ٢طریقة المستوى    

على أنه إذا توافرت بيانات آافية عن المحتوى من الجير في الكلنكر فينبغي تقدیر معامل                         .  متري من الكلنكر   

شجرة " المعنون     ١-٣انظر الشكل       (٢انبعاث ثاني أآسيد الكربون على النحو المبين في طریقة المستوى                         

 ").نتقرارات لتقدیر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج األسم

 اختيار بيانات األنشطة

 بيانات إنتاج الكلنكر: ٢طریقة المستوى 

 الممارسة السليمة ومن  .  الهدف من جمع البيانات عن فئة هذه المصادر هو الوصول إلى قيمة إلنتاج الكلنكر               

 وقد.  جمع بيانات إنتاج الكلنكر مباشرة من اإلحصاءات الوطنية أو یفضل جمعها من المصانع آل على حدة                   

تشمل بيانات المصانع معلومات عن المحتوى من الجير في الكلنكر وربما عن مصادر الجير من غير                                  

 . الكربونات

 بيانات إنتاج األسمنت: ١طریقة المستوى 

إذا لم تتوفر بيانات وطنية عن إنتاج الكلنكر ولم یتح جمعها فإن البدیل المفضل هو تقدیر إنتاج الكلنكر                                  

ویتطلب ذلك معرفة بإنتاج األسمنت وآذلك ترآيب األسمنت والكلنكر في           .  نتاج األسمنت استنادا إلى بيانات إ   

وقد یتولد خطأ آبير في حساب االنبعاثات عند استخدام إنتاج األسمنت وافتراض نسبة                                  .  بلدان بعينها  

 .افتراضية للكلنكر

 .وینبغي النظر في العدید من المسائل عند تقدیر إنتاج الكلنكر

 فتجميع البيانات من       ٥.لمسائل المهمة االختيار بين تجميع البيانات بطریقة صعودیة أو نزولية                  أوال، من ا    

المنتجين آل على حدة بدال من استخدام المجاميع الوطنية سيزید من دقة التقدیر ألن هذه البيانات ستراعي                        

فروق الممكنة في     ویتسم ذلك بأهمية خاصة عند تحدید ال              .  التغيرات في الظروف على مستوى المصنع            

مثل استخدام المواد الوسيطة المستخدمة في صناعة الكلنكر        (ترآيب األسمنت والتذبذبات في اإلنتاج السنوي       

 ). بدال من اإلنتاج في أزمنة مختلقة

الممارسة ومن  .  وثانيا، ینبغي النظر في المحتوى من الكلنكر في األسمنت والمحتوى من الجير في الكلنكر                  

                                                 

 .یعني ذلك في سياق إنتاج األسمنت حصر البيانات على مستوى البلد مقابل حصرها على مستوى المصنع ٥
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 بيانات تفصيلية عن إنتاج األسمنت بحسب النوع ألن آل نوع من األسمنت یحتوي على نسبة                        جمع السليمة

وتختلف نسبة الكلنكر بين البلدان وینبغي االهتمام بالتأآد من عدم تعارضها مع التعریف             .  مختلفة من الكلنكر  

" خليط إنتاج األسمنت    النسبة المئویة للكلنكر في         " المعنون     ١-٣انظر الجدول     (المحلي ألنواع األسمنت       

استنادا إلى المقایيس    (األسمنت الممزوج    ’  وصفات’أمثلة لنسب الكلنكر في        "ألف المعنون    -٣-٣والجدول  

الجزء (استنادا إلى المقایيس األوروبية         (تصنيف أنواع األسمنت       "باء المعنون     -٣-٣والجدول   )  األمریكية

ن األهمية البالغة تحدید أنواع األسمنت المنتجة أو               وم)).  ١١٦٤األول من المواصفات القياسية األلمانية           

المدرجة في بيانات إنتاج األسمنت ألن عددا من أنواع األسمنت غير أسمنت بورتالند المعروف قد تدرج في                  

وقد یتفاوت المحتوى من    .  وقد تتفاوت نسب الكلنكر آثيرا في هذه األنواع من األسمنت          .  إحصاءات األسمنت 

 في شتى أنواع األسمنت المنتجة ولكنه سيظل ثابتا نوعا ما من سنة إلى أخرى في نوع                           الجير في الكلنكر   

وإذا توافرت بيانات عن آل من نسبة الكلنكر والمحتوى من الجير على مستوى                   .  معين من أنواع األسمنت    

 . دالمصانع فيمكن استخدام هذه البيانات للوصول إلى متوسط على مستوى المصنع أو على مستوى البل

وثالثا، إذا لم یكن ممكنا تقسيم إنتاج األسمنت بحسب النوع وتقدیر نسبة الكلنكر في األسمنت بشكل موثوق                       

 ١-٣وآما هو مبين في الجدول        .  األسمنت ولمحتوى الجير فيه    /فيمكن استخدام قيم افتراضية لنسب الكلنكر        

 ستفضي بشكل عام إلى     وط التوجيهية للهيئة  الخط في المائة المحددة في      ٩٨٫٣فإن القيمة االفتراضية البالغة     

وهناك آثير من وآاالت حصر الغازات التي تبلغ عن بيانات إنتاج             .  إفراط في تقدیر انبعاثات ثاني الكربون      

األسمنت الهيدرولي، غير أن هذا المصطلح یمكن أن یندرج تحته العدید من أنواع األسمنت وقد تنشأ                                     

ویمكن أن تتراوح نسبة      .   في المائة إنتاج ألسمنت بورتالند        ١٠٠نسبة  تقدیرات مفرطة عن افتراض أنها ب        

 في المائة أو اقل في أسمنت        ٢٥ في المائة في أسمنت بورتالند وبين          ٩٧-٩٥الكلنكر بين قيمة مرتفعة تبلغ       

األسمنت الممزوج   ’  وصفات’أمثلة لنسبة الكلنكر في         "ألف المعنون     -٣-٣انظر الجدول     (الخبث المعدني     

استنادا إلى المقایيس   (تصنيف أنواع األسمنت    "باء المعنون   -٣-٣والجدول  )  ادا إلى المقایيس األمریكية   استن(

ولذلك إذا لم یكن ممكنا تقسيم إنتاج            )).  ١١٦٤الجزء األول من المواصفات القياسية األلمانية            (األوروبية  

منت الممزوج وأسمنت بورتالند      األسمنت بحسب النوع وإذا آان هناك شك في أن اإلنتاج یتكون من األس                     

وإذا آان معلوما أن آل     .   في المائة  ٧٥ افتراض نسبة للكلنكر قدرها      الممارسة السليمة على السواء، فإنه من     

 استخدام قيمة افتراضية للكلنكر      الممارسة السليمة إنتاج األسمنت هو في األساس من نوع بورتالند فإن من               

 . في المائة٦٥تا الحالتين أن الكلنكر یحتوى على جزء من الجير نسبته ویفترض في آل.  في المائة٩٥بنسبة 

 االستيفاء

ونتيجة ذلك فإن بيانات الكلنكر قد         .  مصانع إنتاج الكلنكر هي بشكل عام آبيرة ومعروفة في آل بلد                

تتوافر في قواعد البيانات اإلحصائية الوطنية أو یمكن جمعها بسهولة حتى وإن لم تكن البيانات                                  

وبيانات إنتاج األسمنت أو الكلنكر التي یتم الحصول عليها من                    .  شورة في اإلحصاءات الوطنية      من

اإلحصاءات الوطنية قد ال تكون مستوفية في بعض البلدان حيث یأتي جزء آبير من اإلنتاج من العدید                  

 .هامن األفران الصغيرة وبخاصة األفران البئریة الرأسية التي یصعب الحصول على بيانات عن
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  ١-٣الجدول 
 النسبة المئویة للكلنكر في خليط إنتاج األسمنت

 )ب(في األسمنت الممزوج ) خبث المعادن+ بزوالن (النسبة المئویة للمواد المضافة 

٧٥%  ٤٠%  ٣٠%  ٢٠%  ١٠%  

 خليط إنتاج األسمنت في البلد
 )أ()األسمنت الممزوج/أسمنت بورتالند(

١٠٠/صفر ٨٥ ٧٦ ٦٦ ٥٧ ٢٤  

١٥/٨٥ ٨٧ ٧٩ ٧١ ٦٣ ٢٦  

٢٥/٧٥ ٨٨ ٨١ ٧٤ ٦٦ ٤٢  

٣٠/٧٠ ٨٨ ٨٢ ٧٥ ٦٨ ٤٥  

٤٠/٦٠ ٨٩ ٨٤ ٧٨ ٧٢ ٥٢  

٥٠/٥٠ ٩٠ ٨٥ ٨١ ٧٦ ٦٠  

٦٠/٤٠ ٩١ ٨٧ ٨٤ ٨٠ ٦٦  

٧٠/٣٠ ٩٢ ٨٩ ٨٦ ٨٤ ٧٤  

٧٥/٢٥ ٩٣ ٩٠ ٨٨ ٨٥ ٧٧  

٨٥/١٥ ٩٤ ٩٢ ٩١ ٨٩ ٨٤  

صفر/١٠٠  في المائة من الكلنكر٩٥أسمنت بورتالند المباشر المحتوي على نسبة   

 في المائة من مجموع اإلنتاج هو من أسمنت بورتالند والباقي من٧٥تعني أن   "  ٧٥/٢٥"یشير خليط اإلنتاج في البلد إلى مجمل أنواع المنتجات في البلد، فمثال                )  أ(
لإلنتاجفي عمليات البناء، الخليط التقریبي       .  ن النقي ویفترض أن آل األسمنت الهيدرولي هو من نوع بورتالند أو الممزوج أو آليهما أو البزوال                  .  األسمنت الممزوج 

ویفترض عدم وجود أنواع أخرى من األسمنت.   في المائة من المواد المضافة      ٧٥األسمنت الممزوج في عمود نسبة        / من أسمنت بورتالند    ٧٠/٣٠ إلى   ٦٠/٤٠هو  
 ) .مثل األسمنت األلوميني(الهيدرولي 

ویفترض أن آل أنواع البورتالند في.  ير أساس لخليط بورتالند أو أسمنت بورتالند المحتوي على خبث الفرن العالي أو آليهما                 یتيح إدراج الخبث المعدني توف     )  ب(
-١٠٠[ •النسبة المئویة للمزوج % + ٩٥ •النسبة المئویة ألسمنت بورتالند : وتحسب القيم على هذا النحو .   في المائة من الكلنكر    ٩٥األسمنت الممزوج تحتوي على     
  %.٩٥ •] النسبة المئویة للمادة المضافة

 ).١٩٩٨(فان أوس : المصدر
 

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

 حساب االنبعاثات المتولدة عن إنتاج الكلنكر باستخدام نفس الطریقة المتبعة آل                    الممارسة السليمة من  

 طریقة أآثر دقة في آل سنوات       وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات لدعم       .  عام في المتسلسلة الزمنية   

 إعادة حساب هذه الثغرات وفقا لإلرشادات الواردة في الفصل             الممارسة السليمة المتسلسلة الزمنية فمن     

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 تقييم عدم التيقن

دم التيقن المقترن بنسبة الجير     إذا توافرت بيانات الكلنكر فإن عدم التيقن في معامل االنبعاثات یساوي ع             

وحيث إن مقدار عدم التيقن في التحليل          .  وبالفرضية المتمثلة في أنه مشتق آله من آربونات الكالسيوم            

وتبلغ نسبة عدم   .   في المائة فسوف تقترن هذه النسبة أیضا بمعامل االنبعاثات           ٢و١الكيمائي یتراوح بين    

وإذا آان البد من تقدیر إنتاج الكلنكر استنادا إلى إنتاج              .  المائة في    ٢-١التيقن في بيانات إنتاج الكلنكر        

مثال لحساب تقدیرات أوجه عدم     " المعنون   ٢-٣ في المائة، الجـدول      ٣٥األسمنت فإن الخطأ سيبلغ نحو       

ومثال ذلك أن محاولة قد     ".  ١-٣التيقن المقترنة بإنتاج األسمنت استنادا إلى الخطوات المبينة في الشكل             

في )  ٩(إلــى  )  ١(انظر األرقام من     ( لتقدیر األخطاء لكل خطوة منفردة أثناء تقدیر االنبعاثات               أجریت

ویبين ").  شجرة قرارات لتقدیر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج األسمنت             " المعنون   ١-٣الشكل  

أ عند استخدام       النتائج، وهي نتائج تشير إلى الحجم الكبير الذي یمكن أن یبلغه الخط                              ٢-٣الجدول   
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 .مستویات مختلفة

 - أدناه آما لو آانت أخطاء عظمى       ٢-٣وتم الجمع بين أوجه عدم التيقن المقترنة بالمكونات في الجدول              

وصية ویمكن لبعضها   اولقد تم اعتماد هذه الطریقة ألن معظم توابع عدم التيقن هي غير غ                .  دنيا متماثلة 

ى أن تقدیر االنبعاثات من خالل بيانات إنتاج األسمنت یسفر          ونخلص من هذا التحليل إل    .  أن یكون منهجيا  

-٣تبعا لوجهة النظر المتبعة بشأن القيم الواردة في الجدول           ( في المائة    ٤٠ إلى   ٢٠عن خطأ ال یتجاوز     

وأما إجراء التقدیر من خالل البيانات المباشرة المتعلقة بإنتاج              ).   وحيث قد تم اإلشارة إلى النطاقات         ٢

وینبغي التعامل مع هذه النطاقات باعتبارها        .   في المائة  ١٠إنه یقلل من الخطأ ليصل إلى نحو           الكلنكر ف 

التطبيق العملي لقياس مقدار عدم     "أخطاء منهجية عند تطبيق الطرق المبينة في الفصل السادس المعنون           

 ."التيقن

 ٢-٣الجدول 

 ١-٣الخطوات المبينة في الشكل مثال لحساب مقدار عدم التيقن في إنتاج األسمنت استنادا إلى 

)أ(الخطأ  تعليق  الطریقة المتبعة  الخطوة 

٢المستوى  وبشكل عام فإن المصانع ال تقوم بوزن. المصانع مستوى على اإلنتاج ببيانات المقترن التيقن عدم 
 .یفترض أن اإلبالغ مستوفي. الكلنكر بطریقة أفضل من ذلك

٢-١%  )١(  

٢المستوى  %٣-١ . بافتراض أن آل الجير المحتوى في الكلنكر مصدره آربونات الكالسيومالخطأ المقترن   )٢(  

٢المستوى  وهذه هي. عدم التيقن المقترن بالبيانات المتعلقة بمحتوى الجير في الكلنكر على مستوى المصانع 
 .أفضل حاالت الخطأ في التحليل الكيمائي على أساس اإلنتاج

٢-١%  )٣(  

٢ و١المستویان  -٦٠نسبة الجير في العادة هي ( في المائة ٦٥خطأ في افتراض متوسط للجير في الكلنكر بنسبة ال 
 ).  في المائة٦٧

٨-٤%  )٤(  

٢المستوى  %٥ . أفضل حاالت الخطأ عند افتراض معرفة وزن وترآيب غبار أفران األسمنت   )٥(  

١المستوى  %٢-١ .یفترض أن اإلبالغ مستوفي. ال تقوم المصانع عموما بوزن إنتاج األسمنت أفضل من ذلك   )٦(  

١المستوى  %٢٠ .الخطأ الناجم عن سوء اإلبالغ أو عن ممزوجات أسمنتية متعددة في صيغتها   )٧(  

١المستوى   في المائة من إجمالي األسمنت من النوع الممزوج الذي ٧٠وجود " أسوأ الحاالت"یفترض في  
 .غير الكلنكر في المائة من مواد ٥٠یحتوي في وصفته على 

٣٥%  )٨(  

١المستوى  %٥ ).رقم تعریفة الكلنكر أقل شموال(خطأ اإلبالغ ولكنه أآثر دقة عما في حالة األسمنت    )٩(  

 ")التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"انظر الفصل السادس المعنون (ملخص تقدیرات األخطاء في االنبعاثات 

مع استثناء األخطاء (ت إنتاج الكلنكر مشتقة من بيانات إنتاج األسمنت  الذي یفترض أن بيانا١خطأ المستوى 
اإلضافية الناتجة عن تصحيح تجارة الكلنكر الدولية والتي تغني عن تقدیر المستوى الوطني إلنتاج الكلنكر استنادا إلى

 ). إنتاج األسمنت

٤٠-٢٠%   

%١٠-٥ .تاج الكلنكر الذي یفترض اشتقاق المعلومات من بيانات إن٢ خطأ المستوى   

ویستند الخطأ التقدیري.  ، أي افتراض تابع توزیع من الشكل المستطيل آاحتمال مرجح         "األعظم" وهي تمثل الخطأ     ١-٣تشير األرقام إلى الشكل     )  أ(
 .في آل خطوة وما یرتبط به من حسابات معينة، إلى الخبرة في جمع البيانات وحسابها

 ).١٩٩٨(فان أوس : المصدر

 

  التقاریر والوثائق٢-١-١-٣

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية على النحو                          الممارسة السليمة  من   

ضمان ومراقبة   "من الفصل الثامن المعنون          "  الوثائق الداخلية واألرشيف    " تحت عنوان        ١-١٠-٨المبين في القسم        



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٩-٣

 :ق والتقاریر المتعلقة بفئة المصادر هذهوفيما یلي بعض الوثائ." الجودة

 ٢طریقة المستوى 

  :٢وهي تشمل البيانات التالية للمستوى 

 ’١’ .بيانات إنتاج الكلنكر والمحتوى من الجير

 ’٢’ .البيانات المتعلقة بالمواد األخرى غير الكربونات التي تغذي الفرن

 ’٣’ ). القيم االفتراضية مستخدمةیشار إلى ما إن آانت(الفاقد من غبار أفران األسمنت 

 ١طریقة المستوى 

  :١وهي تشمل البيانات التالية للمستوى 

 ’١’ .إنتاج األسمنت حسب النوع

 ’٢’ .صادرات الكلنكر/واردات

یشار إلى ما إن آانت القيم االفتراضية            (نسبة الكلنكر إلى األسمنت لكل نوع من األسمنت                 

 ).مستخدمة

’٣’ 

 ’٤’ ).یشار إلى ما إن آانت القيم االفتراضية مستخدمة( الكلنكر محتوى الجير في

 ’٥’ ).یشار إلى ما إن آانت القيم االفتراضية مستخدمة(الفاقد من غبار أفران األسمنت 

 

 :  على السواء٢ و١وإضافة إلى ذلك ینبغي لوآاالت حصر الغازات مراعاة القيام بما یلي للمستویين 

آانت المعطيات المستعملة هي القيم االفتراضية المعينة من الهيئة أم أنها           أن تحدد بوضوح ما إن      

 .معطيات خاصة بالبلد

’١’ 

تقدیم آل المعلومات الالزمة إلعادة حساب التقدیر وتوفير الوثائق المتعلقة بإجراءات                                        

 .مراقبة الجودة/ضمان

’٢’ 

آلما تغيرت الطرق الوطنية المتبعة،      للحفاظ على متسلسلة زمنية متسقة داخليا لالنبعاثات، یتم،           

ویستدعي ذلك  ).   حتى السنة الجاریة   ١٩٩٠من  (إعادة حساب االنبعاثات الكلية في سنة األساس         

 .أیضا توثيق إضافي ومناقشة للتغيرات

’٣’ 

إذا آانت السریة تمثل مسألة مهمة في أي نوع من أنواع اإلنتاج فيتم تجميع التقدیرات إلى أدنى                     

 . للحفاظ على السریةقدر مطلوب

’٤’ 

 

" الطاقة"الفصل األول المعنون     (ینبغي عند حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود                 :  ملحوظة

اإلطارات ومخلفات   (النظر في مخلفات الوقود في أفران األسمنت               )  الخطوط التوجيهية للهيئة    من المجلد الثالث من         

ویجب أال یكون هناك خلط بين هذه          .  التي قد ال تكون مضمنة في ميزانية الطاقة          )  وما إلى ذلك   الزیوت وأنواع الطالء     
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 ٢٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 .االنبعاثات وبين اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن العمليات الصناعية

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-١-١-٣

المناهج العامة   " المعنون     ١-٨جدول    إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في ال                   الممارسة السليمة  من   

، وإجراء   "مراقبة وضمان الجودة    "من الفصل الثامن المعنون      "  ١لمراقبة الجودة في عمليات الحصر ذات المستوى               

وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما               .  مراجعة من قبل الخبراء لتقدیرات االنبعاثات       

من الفصل الثامن    )"  ٢المستوى  (مناهج مراقبة الجودة الخاصة بأصناف المصادر           " المعنون    ٧-٨م  هو مبين في القس     

وربما هناك إجراءات ضمان الجودة یمكن تطبيقها، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات                  

مراقبة /ال طرق المستویات العليا في ضمان      وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعم      .  المتولدة عن فئة هذه المصادر     

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون لفئات المصادر الرئيسيةالجودة 

 .وإضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نبين فيما یلي بعض اإلجراءات ذات الصلة بفئة المصادر هذه

 یرات االنبعاثات باتباع نهج مختلفةمقارنة تقد

إذا طبق النهج الصعودي في جمع بيانات األنشطة فينبغي لوآاالت حصر الغازات حينئذ مقارنة تقدیرات االنبعاثات                             

وینبغي تسجيل  ).  النهج النزولي (بالتقدیرات المحسوبة باستعمال البيانات الوطنية المتعلقة بإنتاج األسمنت أو الكلنكر                    

 .ه المقارنات ألغراض التوثيق الداخلي، بما في ذلك توضيح أي تضاربنتائج هذ

 مراجعة معامالت االنبعاثات

ینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تقارن معامالت االنبعاثات الوطنية اإلجمالية مع معامالت االنبعاثات االفتراضية                           

. عقوال مقارنة بالمعامل االفتراضي المحدد من الهيئة      المحددة من الهيئة حتى تقرر ما إن آان معامل االنبعاثات الوطني م           

 . وینبغي توضيح وتوثيق الفروق بين المعامالت الوطنية والمعامالت االفتراضية، والسيما إذا آانت تمثل ظروفا متباینة

 حصر   وإذا آان النهج النزولي هو المستعمل مع عدم توافر إال بيانات محدودة عن مصانع بعينها فينبغي لوآاالت                                  

الغازات أن تقارن معامالت االنبعاثات على مستوى الموقع أو المصنع مع معامالت االنبعاثات اإلجمالية المستعملة في                     

 . ومن شأن ذلك أن یعطي إشارة عن مدى المعقولية أو الشمول التمثيلي. إجراء التقدیر الوطني

 اختبار بيانات األنشطة عن مواقع محددة

غازات استعراض جوانب عدم االتساق في البيانات المتعلقة بين المواقع المختلفة، حتى تحدد ما إن آانت                       ینبغي لوآاالت حصر ال    

هذه االختالفات تعبر عن أخطاء أو تقنيات مختلفة في القياس أو ما إن آانت ناجمة عن فروق حقيقية في االنبعاثات أو ظروف                                   

المحتوى من الجير   (بغي لوآاالت حصر الغازات أن تقارن بيانات المصنع           وبخصوص إنتاج األسمنت، ین    .  التشغيل أو التكنولوجيا  

 .مع المصانع األخرى) في الكلنكر والمحتوى من الكلنكر في األسمنت



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٢١-٣

وینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تكفل تحدید معامالت االنبعاثات وبيانات األنشطة وفقا لطرق القياس المعترف بها والمثبتة 

ت ممارسات القياس عن الوفاء بهذا المعيار فينبغي حينئذ تحري الدقة في تقييم استعمال هذه االنبعاثات أو                         وإذا قصر .  دوليا

وإذا آانت معایير القياس    .  بيانات األنشطة، وینبغي إعادة النظر في تقدیرات عدم التيقن وتوثيق الظروف التي یتم إجراؤه فيها              

مطبقة في معظم المواقع، فيجب مراجعة مقادیر عدم التيقن في تقدیرات                      مراقبة الجودة     /مرتفعة وآانت إجراءات ضمان      

 . االنبعاثات نحو االنخفاض

 ٦مراجعة الخبراء

. ینبغي على وآاالت الحصر أن تشمل منظمات التجارة والصناعة الرئيسية المقترنة بإنتاج األسمنت والكلنكر في عمليات المراجعة                 

من عملية إجراء الحصر حتى یتسنى توفير المعلومات الالزمة لوضع ومراجعة الطرق المتبعة              وینبغي البدء بهذا في مرحلة مبكرة       

وتتسم مراجعة الخبراء بأهمية خاصة بالنسبة للمحتوى من الجير في الكلنكر ومصادر الجير والفروق في                .  والحصول على البيانات  

 . ترآيب األسمنت واالختالالت في اإلنتاج السنوي

ذه الفئة من المصادر أن یكون هناك مراجعة من طرف ثالث، وبخاصة فيما یتصل بجمع البيانات األولية وأعمال                             ومن المفيد له   

 .القياس والتدوین والحساب والتوثيق

                                                 

أنواع مراجعة الخبراء، وهي تشمل المراجعة من قبل المثالء ومراجعة من قبل              "  ضمان ومراقبة الجودة  "یتناول الفصل الثامن المعنون    ٦
في هذا الفصل لتغطية آل جوانب المراجعة، بما في ذلك مراجعة              "  مراجعة الخبراء "طلح  ویستخدم مص .  طرف ثالث ومراجعات التدقيق    

 .التدقيق



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٢٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 تعریف أنواع األسمنت: ١-٣التذیيل 

 المعدني، ال     تشمل بيانات األسمنت في العادة آل أشكال األسمنت الهيدرولي وقد تشمل أنواعا، مثل أسمنت الخبث                              

وهناك .  تحتوي على مقادیر آبيرة من الكلنكر وما یقترن بها من إطالق لثاني أآسيد الكربون الناجم عن عملية التكليس                       

ویعرض .  الكثير من البلدان التي تنتج وتستعمل أنواع األسمنت الممزوج وأسمنت الخبث المعدني وأسمنت البزوالن                        

 عن بعض أهم أآثر أنواع األسمنت شيوعا في الوالیات المتحدة األمریكية                           باء بيانات    -٣-٣ألف و  -٣-٣الجدوالن   

 .والبلدان األوروبية على التوالي

 ألف-٣-٣الجدول 

 )استنادا إلى المقایيس األمریكية(األسمنت الممزوج " وصفات"أمثلة لنسبة الكلنكر في 
 اسم نوع األسمنت الرمز الوصفة النسبة المئویة للكلنكر مالحظات

 ٩٧-٩٥  ١٠٠ %PC ‘PC’ بورتالند  

 أسمنت أعمال البناء ’PC ‘MC ٣/٢ ٦٤ تتفاوت الوصفة تفاوتا آبيرا

 <٩٣-٧٠  أسمنت بورتالند المعدل بالخبث المعدني I(SM) %٢٥<  خبث معدني 

 ٧٠-٢٨ أسمنت بورتالند المحتوي على خبث األفران  IS %٧٠-٢٥ خبث معدني  
 العالية

٧٩/٨١-٢٨ IS أو PCاألساس هو   بزوالن بورتالند IP and P %٤٠-١٥بزوالن  

٩٣/٩٥-٢٨ IS أو PCاألساس هو   أسمنت بورتالند المعدل بالبزوالن I(PM) %١٥<  بزوالن  

٢٨/٢٩< یمكن استعمال الجير بدال من الكلنكر  أسمنت الخبث المعدني S %٧٠ خبث معدني  

 ASTM (1966a)استنادا إلى ) ١٩٩٨(فان أوس : المصدر

 

 باء-٣-٣الجدول 

 )١١٦٤ DINالجزء األول من الموصفات القياسية األلمانية ( استنادا إلى المقایيس األوروبية (تصنيف أنواع األسمنت 
 اسم األسمنت الرمز الوصفة النسبة المئویة للكلنكر

٩٧-٩٥  – CEM I أسمنت بورتالند 

 ند المعدل المحتوي على الخبث المعدنيأسمنت بورتال CEM II/A-S %٢٠-٦ الخبث المعدني  ٩٠-٧٧

   CEM II/B-S %٣٥-٢١الخبث المعدني  ٧٦-٦٢

 بزوالن بورتالند CEM II/A-P %٢٠-٦البزوالن  ٩٠-٧٧

   CEM II/B-P %٣٥-٢١البزوالن  ٧٦-٦٢

 أسمنت بورتالند المحتوي على الرماد المتطایر CEM II/A-V %٢٠-٦برماد متطایر  ٩٠-٧٧

 أسمنت بورتالند المحتوي على َطفل الزیت CEM II/A-T %٢٠-٦زیت طفل ال ٩٠-٧٧

   CEM II/B-T %٣٥-٢١طفل الزیت  ٧٦-٦٢

 أسمنت بورتالند المحتوي على الحجر الجيري CEM II/A-L %٢٠-٦الحجر الجيري  ٩٠-٧٧

 CEM II/A-SV %٢٠-١٠الرماد المتطایر  ٨٦-٧٧
للرماد أسمنت بورتالند المحتوي على الخبث المعدني                          

 المتطایر

   CEM II/B-SV %٢١-١٠الخبث المعدني  ٨٦-٧٦

 أسمنت بورتالند المحتوي على خبث األفران العالية CEM III/A %٦٥-٣٦الخبث المعدني لألفران العالية  ٦١-٣٤

   CEM III/B %٨٠-٦٦الخبث المعدني لألفران العالية  ٣٣-١٩

 ).١٩٩٤( DIN الموصفات القياسية األلمانية: المصدر



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 
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 :ویمكن توصيف أنواع األسمنت على النحو التالي

 .هو أي أسمنت یجمد ویتيبـس في الماء: األسمنت الهيدرولي •

 في المائة من مجموع وزن        ٩٧-٩٥هو خليط من الكلنكر والجبس وتبلغ نسبة الكلنكر فيه نحو                :  أسمنت بورتالند  •

 وهناك آثير من البلدان التي تسمح بإضافة نسبة ضئيلة        .  ) في المائة هي قيمة افتراضية شائعة      ٩٥نسبة  (األسمنت  

" أسمنت بورتالند "وقد تشمل بعض بيانات إنتاج          .  من المواد الخاملة أو مواد التمليط الباسطة           )   في المائة   ٥-١(

 .أنواع األسمنت الممزوج

كلنكر مع وجود إضافات،    من أسمنت بورتالند أو ال    )  مؤلف أحيانا من حبيبات مختلفة    (هو خليط   :  األسمنت الممزوج  •

). مثل الرماد المتطایر وأبخرة السليكا والطفل المحروق          (مثل حبيبات خبث األفران العالية المطحونة والبزوالن             

 ١٥وتؤلف هذه المواد المضافة نسبة مئویة متغيرة وغير فریدة من مجموع األسمنت ولكنها تتراوح بشكل عام بين                    

 .  في المائة٨١-٥٧ بذلك نحو  في المائة حيث یؤلف الكلنكر٤٠و

من حبيبات خبث األفران العالية المطحونة      )   في المائة  ٧٠>(وهو یحتوي على نسب عالية      :  أسمنت الخبث المعدني   •

وبعض أنواع أسمنت الخبث    .  أو الجير أو آليهما   )  أو الكلنكر (وأما النسبة المتبقية فإما أن تكون من أسمنت بورتالند          

آمادة (وحبيبات خبث األفران العالية هي في ذاتها نوع من األسمنت .  أي أسمنت بورتالنديالمعدني ال تحتوي على

 ). والماء(لها خواص هيدرولية معتدلة ولكنها تكتسب خواص أسمنتية محسنة عندما تتفاعل مع الجير الحر ) رابطة

بورتالند أو الكلنكر وثلث من المواد      تتفاوت وصفات أسمنت البناء ولكن ثلثيها في العادة من أسمنت            :  أسمنت البناء  •

 .المضافة، مثل الجير أو الحجر الجيري

ویحتوي األسمنت  .  هو أسمنت هيدرولي یصنع بحرق مزیج من الحجر الجيري والبوآسيت               :  األسمنت األلوميني  •

 من    في المائة    ٦٥-٤٥ في المائة أو نحو           ٤٢ و  ٣٠األلوميني في العادة على نسبة من الجير تتراوح بين نحو                      

 . المحتوى من الجير في آلنكر أسمنت بورتالند

یمكن أن یشير إلى نوع من األسمنت الممزوج المحتوي على آمية آبيرة من البزوالن ولكنه                     :  األسمنت البزوالني  •

یشير بشكل أدق إلى األسمنت المصنوع في معظمه من البزوالن ومن عامل منشط، مثل الكلس لتزویده بالجير                              

 . على مقادیر آبيرة من أسمنت بورتالند أو آلنكر أسمنت بورتالندولكنه ال یحتوي

هو مادة سليكونية ليست أسمنتية في ذاتها ولكنها تكتسب خواص األسمنت الهيدرولي عند تفاعلها مع                          :  البزوالن •

رماد أو الفتات   مثل أنواع معينة من ال    (وتشمل األمثلة الشائعة للبزوالن أنواع البزوالن الطبيعي         .  الجير الحر والماء  

مثل أبخرة  (وأنواع البزوالن الصناعي     )  البرآاني، وأنواع معينة من التراب الدیاتومي، والطين والطفل المحروق            

 ).السليكا والرماد المتطایر
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  إنتاج الجير٢-١-٣

  المسائل المنهجية١-٢-١-٣

لكربونات الكالسيوم في الحجر الجيري ) سالتكل( التحلل الحراري    ٧یتولد ثاني أآسيد الكربون عن إنتاج الجير نتيجة       

ومن .   المستخدم في إنتاج الجير الحي المدلمت            ٨المستخدم في إنتاج الجير الحي أو من خالل تفكك الدولوميت                   

 لتقدیر االنبعاثات الناجمة عن إنتاج الجير أن یحدد آل إنتاج الجير والجير الحي المدلمت استنادا                     الممارسة السليمة 

ویتوقف مدى الدقة على الحصول على إحصاءات عن إنتاج الجير بالكامل وتحدید نسبة                    .  إنتاج الجير إلى بيانات    

 هاتين النقطتين بإیجاز حيث تقدم معامل انبعاثات النهایة العليا الخطوط التوجيهية للهيئةوتعالج . مختلف أنواع الجير

 .آقيمة افتراضية لتفادي التقليل من تقدیر االنبعاثات

  الطریقةاختيار

 : على المعادلة التالية لتقدیر االنبعاثاتالخطوط التوجيهية للهيئة تحتوي 

 ٤-٣المعادلة  

CO2 Emissions = Emission Factor (EF) • Lime Production 

  إنتاج الجير•معامل االنبعاثات = انبعاثات ثاني أآسيد الكربون

 :حيث
 أآسيد الكربون لكل طن متري من جير الكالسيوم الحي، آيلو غراما من ثاني ٧٨٥= معامل االنبعاثات 
 . آيلو غراما من ثاني أآسيد الكربون لكل طن متري من الجير الحي المدلمت٩١٣ و

 
ة        يق المعادل ى مستوى المنتجين          ٤-٣ویمكن تطب ية أو عل ى اإلحصاءات الوطن ا عل  تقييم الممارسة السليمةومن .  إم

تحق        تاحة لل ية الم ى الدولوميت المستخدم في إنتاج                     اإلحصاءات الوطن ري إل تيفائها ومن نسبة الحجر الجي ق من اس

ر  تجه              . الجي د تن ر وق ي تستخدم الجي ة بالصناعات الت تيفاء قائم ناول االس ذي یت رد في القسم ال وینبغي أن یشمل  . وت

واء      ى الس رآيب عل ط الت تاج ومتوس ر اإلن يانات مقادی يع الب رق  . تجم يار ط توقف اخت ة وی ليمةالممارس ى الس  عل

 ").شجرة قرارات إلنتاج الجير" المعنون ٢-٣آما هو مبين في الشكل (الظروف الوطنية 

 اختيار معامالت االنبعاثات

أو الجير  ( في المائة من الجير        ١٠٠، تقابل معامالت االنبعاثات االفتراضية        الخطوط التوجيهية للهيئة    من    ٤-٣في المعادلة    

ویمكن أن تفضي إلى اإلفراط قي تقدیر االنبعاثات نظرا ألن الجير                 )  سب الكيميائية المتكافئة   الن(في الكلس    )  الحي المدلمت 

                                                 

 أیضا االنبعاثات الناجمة عن استخدام الحجر الجيري ولكن هذا التقریر ال یقدم إرشادات للممارسة                        الخطوط التوجيهية للهيئة   تتناول   ٧
 الفتراض  إرشادات للممارسة السليمة  ولم یتم بعد وضع      .  مصادر األخرى ذات الصلة    السليمة المتعلقة بفئة هذه المصادر وبعض فئات ال         

 .أن االنبعاثات المتولدة عن فئة هذه المصادر صغيرة وال تتوافر بيانات عنها
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المعادلة ألف أو   -٥-٣ تطبيق المعادلة    الممارسة السليمة ومن  .   في المائة  ١٠٠قد یقل عن    )  إن وجد (ومحتوى أآسيد المغنيسيوم    

 المعنون  ٤-٣انظر الجدول    (لمحتوى من الجير أو الجير الحي المدلمت               باء أو آلتيهما لتعدیل معامالت االنبعاثات ولمراعاة ا               -٥-٣

 "):المعالم األساسية لحساب معامالت االنبعاثات المقترنة بإنتاج الجير"

  ألف-٥-٣المعادلة 

EF1 = Stoichiometric Ratio (CO2 / CaO) • CaO Content 

 EF1 = محتوى من الجير ال•) الجير/ثاني أآسيد الكربون(النسبة المتكافئة 

 :حيث

 EF1 = معامل انبعاث الجير الحي 

  باء-٥-٣المعادلة 

EF2 = Stoichiometric Ratio (CO2 / CaO·MgO) • (CaO·MgO) Content 

EF2 =  الجير الحي المدلمت(المحتوى من •) الجير الحي المدلمت/ثاني أآسيد الكربون(النسبة المتكافئة( 

 :حيث

 EF2 = ير الحي المدلمتمعامل انبعاث الج 

بيانات عن النسبة     "  المعالم األساسية لحساب معامالت االنبعاثات المقترنة بإنتاج الجير               " المعنون     ٤-٣ویعرض الجدول     

المتكافئة ونطاقات المحتویات من الجير والجير الحي المدلمت وما یترتب عن ذلك من معامالت االنبعاثات االفتراضية                                

 :وللجير ثالثة أنواع رئيسية، هي. ئيسية المنتجةالمتعلقة بأنواع الجير الر

 ).شوائب+ جير (الجير العالي الكالسيوم  •
 ).شوائب+ جير حي مدلمت (الجير الحي المدلمت  •
 .وهو مادة بين الجير واألسمنت) سليكات الكالسيوم+ جير (الجير الهيدرولي  •
•  

لنسب المتكافئة في النوعين األولين وأما النوع الثالث فينخفض          والسبب الرئيسي للتمييز بين هذه األنواع الثالثة هو اختالف ا           

وال توجد صيغة آيمائية دقيقة لكل نوع من الجير ألن آيمياء الجير المنتج تتحدد بكيمياء                     .  محتواه من الجير انخفاضا آبيرا      

 .الحجر الجيري أو الدولوميت المستعمل في صناعة الجير

 عند تحدید ترآيب الجير أن تختبر              الممارسة السليمة  وعليه فإن من       .  ة أنواع الجير    وتتحسن تقدیرات االنبعاثات بمراعا      

 .نسبة الجير المطفأ في اإلنتاج) ٢(نسبة مختلف أنواع الجير الثالثة و ) ١: (الخاصيتان التاليتين

/٨٥الجير المدلمت هي    /لسيوموفي حالة عدم توافر بيانات تفصيلية عن أنواع الجير فإن القيمة االفتراضية للجير العالي الكا                  

 .وینبغي افتراض أن نسبة الجير المطفأ هي صفر ما لم تتوافر معلومات أخرى) ١٩٩٩ميلر،  (١٥

                                                                                                                                                           

تها مثل األآاسيد    المرآبات الكيمائية غير المتكافئة، مثل المخاليط البلوریة المتشاآلة المحتویة على الكالسيوم والمغنيسيوم في مرآبا                        ٨
 . على التواليCaCO3·MgCO3 و CaO·MgOوالكربونات، یعبر عنها في العادة بالصيغ الكيمائية 
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  شجرة قرارات إلنتاج الجير٢-٣الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل ینتج الجير 

 في البلد؟

يانات عن هل تتوافر الب
 إنتاج الجير؟

 
 هل تشمل البيانات

 آل إنتاج الجير التجاري 
 والمخصص؟

فئات هل یعتبر ذلك من 
 ؟المصادر الرئيسية

 )١ملحوظة (

یقدر مجموع اإلنتاج
یتم الحصول على

بيانات إنتاج 
 الجير

إذا م االفتراضية أو تستخدم القي
آانت فئة المصادر رئيسية فيتم 
إعادة حساب عوامل االنبعاث 
وتحسب انبعاثات ثاني أآسيد 

الكربون الناجمة عن آل نوع من 
 . الجير

١اإلطار

ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال
ال

 نعم

 نعم

تقدر بيانات اإلنتاج 
المفقودة وتضاف إلى 

 المجموع

 نتاجهل بيانات اإل

  مقسمة بحسب نوع الجير
 

تستخدم نسبة افتراضية
 ألنواع الجير

تستخدم نسبة افتراضية
 للجير المطفأ

 
 هل تتوافر 
 البيانات 

 عن إنتاج الجير المطفأ 
 ومحتواه من الماء

تحول بيانات إنتاج 
الهيدرات إلى مكافئ 

 الجير الحي

ال "یكتب في التقریر 

 "یوجد

 ال

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة  
من الفصل"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية        " المعنون ٢-٧أنظر القسم    (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 "االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 
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  ٤-٣الجدول 

 الجيرالمعالم األساسية لحساب معامالت االنبعاثات المقترنة بإنتاج 
تقدیر عدم التيقن المقترن 
 بتقدیرات االنبعاثات

معامل االنبعاثات 
 االفتراضي

)٢ (•) ١( 

القيمة االفتراضية 
الجير /لمحتوى الجير

 الحي المدلمت

)٢(  

النسبة المئویة 
لنطاق محتوى 
الجير الحي 
 المدلمت

النسبة المئویة 
لنطاق محتوى 

 الجير

 النسبة المتكافئة

)١(  

 نوع الجير

٢% ± ٩٨-٩٣ ٢٫٥-٠٫٣ ٠٫٩٥ ٠٫٧٥  )أ(الجير العالي الكالسيوم  ٠٫٧٩ 

٢% ٤١-٣٨ )ج(٠٫٨٥أو ٠٫٩٥ )ج(٠٫٧٧ أو ٠٫٨٦ ±  ٥٧-٥٥  )ب(الجير المدلمت  ٠٫٩١ 

١٥% ± ٩٢-٦٥  ٠٫٧٥ ٠٫٥٩  )ب(الجير الهيدرولي  ٠٫٧٩ 

 : المصدر

 ).١٩٩٥(وشواسكوف ) ب-١٩٩٦(استنادا إلى الجمعية األمریكية الختبار المواد ) ب-١٩٩٩(ميلر ) أ(

 ).١٩٨٠(استنادا إلى بوینتون ) أ-١٩٩٩(ميلر ) ب(

 .وتقترح القيمة األعلى في حالة البلدان المتقدمة والقيمة األقل للبلدان النامية. تتوقف هذه النسبة على التكنولوجيا المستعملة في إنتاج الجير) ج(

  

 اختيار بيانات األنشطة

بما في ذلك أنواع الجير ونسبة         (وفية بيانات عن إنتاج الجير وبيانات عن ترآيبه على السواء                  تشمل بيانات األنشطة المست     

 ).الجير المطفأ

-أو هيدروآسيد الكالسيوم  )  Ca(OH)2(یمكن إطفاء الجير وتحویله إلى هيدروآسيد الكالسيوم           :  تصحيح نسبة الجير المطفأ    

 .٩ )Ca(OH)2·Mg(OH)2(هيدروآسيد المغنيسيوم 

 ضرب اإلنتاج بمعامل تصحيح     الممارسة السليمة  هو المحتوى من الماء فيه فإن من          y هي نسبة الجير المطفأ و        xانت  وإذا آ 

  = xوالقيم االفتراضية هي      .  في مختلف أنواع الجير     )  y( أدناه نطاقات مقدار الماء         ٥-٣ویبين الجدول    ).  x  •  y(-١قدره  

 ).١٩٩٩ميلر،  (٠٫٩٧هو  ومعامل التصحيح الناتج عنها ٠٫٢٨ = y ؛ ٠٫١٠

 ٥-٣الجدول 

 تصحيح بيانات األنشطة المتعلقة بالجير المطفأ
معامل تصحيح المحتوى 
 االفتراضي من الماء

النسبة المئویة لمحتوى الماء 
 في الجير المطفأ التجاري

 نوع الجير النسبة المئویة للمحتوى النظري للماء في الجير المطفأ

٢٨-٢٦ ٠٫٢٨  عالي الكالسيومالجير ال ٢٤٫٣ 

٣١-١٧ ٠٫٢٨   الجير المدلمت ٢٧٫٢ 

 الجير الهيدرولي – – –

 ).١٩٩٥(وشواسكوف ) ب-١٩٩٦(استنادا إلى الجمعية األمریكية الختبار المواد ) ب-١٩٩٩(ميلر : المصدر

 

                                                 

 في  ١٠٠وبافتراض وجود تمييع آامل و      .  الجير المطفأ الجاف أو المعجون أو السائل المائي            "  الجير المطفأ "یمكن أن یعني مصطلح        ٩
.  في المائة    ٢٧ في المائة وفي الجير المدلمت             ٢٤ء التمييع في الجير العالي الكالسيوم هي               المائة من الجير الحي النقي فإن نسبة ما              

 ).١٩٩٩ميلر، (ومطلوب من الناحية العملية الستيفاء عملية التمييع أن تستعمل آمية من الماء تزید عن المقدار المحدد نظریا 
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 االستيفاء

 واإلنتاج المبلغ عنه ال یمثل      .الممارسة السليمة سمة حاسمة من سمات     )  مثل إنتاج الجير  (یعد استيفاء بيانات األنشطة     

وأما .  في العادة سوى جزء من اإلنتاج الفعلي إذا اعتبرنا أن إنتاج الجير هو ذلك المنتج الذي یباع في األسواق                                    

ومثال ذلك أن آثيرا    .  استعمال الجير أو إنتاجه آمادة وسيطة ال تباع في األسواق فال یتم مراعاته جيدا أو اإلبالغ عنه                

 والمغنيسيا وفلز المغنيسيوم وآذلك       ١٠لتي تنتج الصلب ورماد الصودا االصطناعي وآربيد الكالسيوم            من المصانع ا   

آما أنه ال یرجح اإلبالغ       .  مسابك النحاس ومصانع السكر تنتج الجير ولكنها قد ال تبلغ وآاالت حصر الغازات عنه                    

). مثل مصانع اللب والورق    (ات الكالسيوم    عن إنتاج الجير في الصناعات التي تعيد توليد الجير من مخلفات آربون                 

 . وقد یفضي إغفال هذه البيانات إلى التقليل من تقدیر إنتاج الجير في بلد ما بعامل اثنين أو أآثر

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

 حساب االنبعاثات الناجمة عن إنتاج الجير باستعمال نفس الطریقة المتبعة في آل سنوات                             الممارسة السليمة  من   

وفي حالة عدم توافر البيانات لدعم طریقة أآثر دقة في آل سنوات المتسلسلة الزمنية فمن                                   .  لمتسلسلة الزمنية  ا

االختيار المنهجي  "   إعادة حساب هذه الثغرات وفقا لإلرشادات الواردة في الفصل السابع المعنون                الممارسة السليمة 

 ."وإعادة الحساب

 تقييم عدم التيقن

هي رقم دقيق ولذلك فإن عدم التيقن المقترن بمعامل االنبعاثات هو عدم التيقن المقترن بترآيب                             النسبة المتكافئة     

 في  ٢( في المائة في معامل االنبعاثات         ١٥الجير، والسيما الجير الهيدرولي الذي تبلغ نسبة عدم التيقن المقترن به                 

انظر ( في المائة على أبعد تقدیر        ١٥م التيقن هو    ولذلك فإن مجموع عد   ).  المائة نسبة عدم التيقن في األنواع األخرى       

 ").المعالم األساسية لحساب معامالت االنبعاثات المقترنة بإنتاج الجير" المعنون ٤-٣الجدول 

ویرجح أن یكون عدم التيقن في بيانات األنشطة أعلى آثيرا من عدم التيقن في معامالت االنبعاثات، وذلك استنادا إلى        

وإغفال إنتاج الجير غير التسویقي قد           ).  انظر االستيفاء في القسم السابق أعاله          (ع بيانات الجير       التجربة في تجمي    

 في  ٥  ±وتصحيح الجير المطفأ یزید من عدم التيقن السابق بنحو             .   في المائة أو أآثر     ١٠٠+یفضي إلى خطأ بنسبة      

 .المائة

  التقاریر والوثائق٢-٢-١-٣

ة آل المعلومات المطلوبة إلجراء تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما            توثيق وأرشف  الممارسة السليمة من  

ومن غير العملي إدراج     ."  ضمان ومراقبة الجودة  " من الفصل الثامن المعنون        ١-١٠-٨هو مبين في القسم       

ومع ذلك ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة وإشارات           .  آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني     

                                                 

جات الثانویة لهيدروآسيد الكالسيوم، مما ال یؤدي إلى إطالق انبعاثات ثاني              الكربيد بإعادة توليد الجير من المنت       يآما یقوم بعض منتج    ١٠
ویتم إعادة توليد الجير في هذه       .  وعند تجهيز آربيد الكالسيوم، یخلط الجير الحي بفحم الكوك ویسخن في أفران آهربائية               .  أآسيد الكربون 

[وليس آربونات الكالسيوم ] CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2) [الجير المطفأ(العملية باستعمال مخلفات هيدروآسيد الكالسيوم 
CaCO3  .[          وهكذا یسخن هيدروآسيد الكالسيوم في الفرن لمجرد طرد الماء]Ca(OH(٢  +  heat  →  CaO + H2O  [    وال ینطلق أي ثاني

 .أآسيد آربون إلى الغالف الجوي
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إلى مصادر البيانات حتى تتسم تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى یتسنى تعقب                                مرجعية   

 . الخطوات التي اتبعت في حسابها

وللحفاظ على االتساق الداخلي في المتسلسلة الزمنية، یعاد حساب المتسلسلة الزمنية برمتها آلما تغيرت الطرق                          

ل مسألة مهمة في أي نوع من أنواع اإلنتاج فيتم تجميع التقدیرات إلى أدنى                 و إذا آانت السریة تمث     .  الوطنية المتبعة 

 .قدر مطلوب للحفاظ على السریة

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٢-١-٣

إجراءات مراقبة جودة     " المعنون     ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                       الممارسة السليمة  من   

ومراجعة خبراء لتقدیرات     "  ضمان ومراقبة الجودة    "في الفصل الثامن المعنون         "  ١ن المستوى     المستوى العام للحصر م      

طرائق " المعنون   ٧-٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم                  .  االنبعاثات

ن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة عند استخدام        من الفصل الثام  )"  ٢المستوى  (مراقبة الجودة الخاصة بفئة المصادر    

وُتشجَّع وآاالت حصر الغازات على استعمال            .  طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن فئة هذه المصادر                    

االختيار "ون   آما هو محدد في الفصل السابع المعن         بفئات المصادر الرئيسية  مراقبة الجودة المتعلقة    /المستوى األعلى لضمان  

 ." المنهجي وإعادة الحساب

 .وإضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نعرض فيما یلي لبعض اإلجراءات ذات الصلة بفئة المصادر هذه

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات الناتجة عن اتباع نهج مختلفة

قارنة تقدیرات االنبعاثات بالتقدیرات المحسوبة باستعمال         إذا طبق النهج الصعودي، ینبغي لوآاالت حصر الغازات حينئذ م              

وینبغي تسجيل نتائج هذه المقارنات ألغراض التوثيق الداخلي، بما             ).  النهج النزولي (البيانات الوطنية المتعلقة بإنتاج الجير         

 .في ذلك توضيح أي تضارب

 التحقق من بيانات األنشطة

أي محتوى الجير وأآسيد        (عریفات مختلف أنواع الجير المنتجة في البلد                  ینبغي لوآاالت حصر الغازات تأآيد صحة ت              

وینبغي لها أن تتحقق من استيفاء اإلحصاءات الوطنية              ).  المغنيسيوم والجير الحي العالي الكالسيوم والجير الحي المدلمت             

ضية للصناعات التي تستخدم الحجر        المتعلقة باستعمال الحجر الجيري والجير والدولوميت وذلك بمقارنتها بالقائمة االفترا                

 .الخطوط التوجيهية للهيئة في المجلد الثالث من ٩-٢الجيري والواردة في صفحة 

  



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٣٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  صناعة الحدید والصلب٣-١-٣

  المسائل المنهجية١-٣-١-٣

ل الكربون المحتوى   ینتج الحدید الخام باختزال خامات أآسيد الحدید في األفران العالية على األغلب، وذلك في العادة باستعما                  

ویساعد على  .  آوقود وعامل اختزال على السواء      )  ویستكمل في بعض األحيان بالفحم أو النفط         (في الكوك أو الفحم النباتي         

وتتولد انبعاثات إضافية حيث یطلق      ).  الحجر الجيري (إتمام هذه العملية في معظم أفران الحدید استعمال صهور الكربونات               

و الدولوميت ثاني أآسيد الكربون أثناء اختزال الحدید الغفل في الفرن العالي، ولكننا نتناول فئة هذه                     صهور الحجر الجيري أ    

" استعمال الحجر الجيري والدولوميت    " المعنون    ٥-٢انظر القسم    (المصادر باعتبارها انبعاثات منطلقة من الحجر الجيري            

عدا مقدار صغير یبقى في خام الحدید، ینطلق آل محتوى الكربون في             وفيما  ).  الخطوط التوجيهية للهيئة  في المجلد الثالث من     

آما تتولد االنبعاثات بدرجة أقل أثناء إنتاج الصلب، وهي في األساس عملية إزالة               .الكوك والصهور نتيجة لالحتراق والتكلس    

 .لمعظم الكربون الموجود في خام الحدید) عن طریق األآسدة عموما(

ومن المهم عدم حدوث ازدواجية في عد الكربون الناتج عن استهالك الكوك أو             .  وقود وعامل اختزال  وللكربون دور مزدوج آ   

وحيث إن الغرض الرئيسي ألآسدة       .  عوامل االختزال األخرى إذا آان ذلك قد تم بالفعل آاستهالك للوقود في قطاع الطاقة                     

، فإن االنبعاثات تعتبر    )یستعمل الكربون آعامل اختزال   (  الكربون هو اختزال خام أآسيد الحدید إلى حدید خام أو حدید غفل                

وأما إن آان األمر على غير ذلك فينبغي التنویه عنه                .  ناجمة عن العمليات الصناعية ویفضل اإلبالغ عنها على هذا النحو               

األفران العالية  وینبغي أن تشمل هذه الفئة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المتولدة عن استعمال غاز                          .  صراحة في الحصر   

 .آوقود إذا آان اإلبالغ عن االنبعاثات في قطاع العمليات الصناعية

 اختيار الطریقة

.  إلى عدة نهج لحساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن إنتاج الحدید والصلب                           الخطوط التوجيهية للهيئة      تتطرق

 ٣-٣ة آما هو مبين في المخطط الشجري للقرارات في الشكل              على الظروف الوطني   الممارسة السليمة ویعتمد اختيار طریقة    

 فإنها تحسب االنبعاثات الناجمة عن احتراق            ١فأما طریقة المستوى      ."  شجرة قرارات لصناعة الحدید والصلب       "المعنون  

مالت االنبعاثات  باستعمال معامالت االنبعاثات المشابهة لمعا    )  مثل الكوك من الفحم، والفحم، وآوك البترول       (عامل االختزال   

 بسيطة نوعا ما وتميل قليال إلى المبالغة في تقدیر            ١وطریقة المستوى   .  المستعملة في تقدیر االنبعاثات الناجمة عن االحتراق       

 ولكنها تشمل تصحيحا للكربون المخزن في الفلزات                ١ فهي تشبه طریقة المستوى            ٢وأما طریقة المستوى       .  االنبعاثات

 تشير إلى نهج بالغ البساطة، وهو ضرب إنتاج الحدید والصلب                     الخطوط التوجيهية للهيئة    لك فإن     وإضافة إلى ذ    .  المنتجة

 . ممارسة سليمةعلى أن هذه الطریقة ال تعتبر . بمعامل انبعاث محدد على أساس اإلنتاج

ة االختزال  وال نتناول هنا انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المتولدة عن الحجر الجيري المستعمل آصهور في عملي                       

الخطوط التوجيهية   في المجلد الثالث من         "  الحجر الجيري والدولوميت    " المعنون     ٥-٢ألنها متضمنة في القسم         
 ١١.للهيئة

                                                 

وتشير ).  األسمنت( أعلى مما یمكن أن یكون مطلوبا إلنتاج الكلنكر           تتطلب أفران الحدید أن یكون الحجر الجيري على درجة من النقاء             ١١
 آيلو غراما من الجير     ٢٥٠یفترض أن   USEPA إلى مرجع لوآالة حمایة البيئة في الوالیات المتحدة األمریكية           الخطوط التوجيهية للهيئة  

 .لخام ونوع الفرنبيد أن هذه القيمة تتفاوت بتفاوت درجة نقاء ا. تستعمل لكل طن متري من الحدید
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 ٢طریقة المستوى 

، ولكنها  ١وتعد هذه الطریقة أآثر دقة من طریقة المستوى          .   إلى تعقب الكربون خالل عملية اإلنتاج       ٢تستند طریقة المستوى    

ومن شأن تقدیر االنبعاثات على أساس بيانات عن مصانع محددة في طریقتي المستویين                .  كثافة استعمال البيانات  تتسم أیضا ب  

، تحسب على حدة       ٢وباستخدام طریقة المستوى       .   على السواء أن یتفادى ازدواجية عد االنبعاثات أو إغفال عدها                    ٢ و  ١

الممارسة ولتحقيق أآبر قدر من الدقة فإن من             .  مة عن إنتاج الصلب     االنبعاثات الناجمة عن إنتاج الحدید واالنبعاثات الناج           
وإذا لم  .   إجراء تقدیرات لالنبعاثات على مستوى المصانع نظرا لالختالفات الكبيرة في التكنولوجيات المستعملة فيها                  السليمة

الصلب المجمعة على المستوى     /حدید استعمال بيانات إنتاج ال     الممارسة السليمة تتوفر البيانات على مستوى المصانع فإن من          

وبذلك فإن المعرفة التفصيلية بالقواعد المتبعة في إحصاءات وحصر              .  الوطني والتي یتم خصمها من قطاع احتراق الوقود           

 . الطاقة على المستوى الوطني تعد الزمة لتفادي االزدواجية أو السهو في العد

 :الخطوط التوجيهية للهيئةالتالية المأخوذة عن  استعمال المعادلة الممارسة السليمةمن : الحدید

ألف- ٦-٣المعادلة   

Emissionspig iron = Emission Factor reducing agent • Mass of Reducing Agent + (Mass of Carbon in 
the Ore – Mass of Carbon in the Crude Iron) • 44 / 12 

 آتلة الكربون في الحدید –آتلة الكربون في الخام + ( آتلة عامل االختزال • عامل االختزال معامل االنبعاثات = الحدید الغفلاالنبعاثات 
 ٤٤/١٢ •) الخام

 

 معامالت االنبعاثات    ٦-٣ویعرض الجدول    .  ویمكن أن تشمل عوامل االختزال الكوك والفحم والفحم النباتي وآوك البترول                

مالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عموما عن إنتاج الفلزات             معا" المعنون   ١٢-٢االفتراضية المأخوذة عن الجدول      

وتستخدم في تقنيات    .  ألآثر عوامل االختزال شيوعا    )"  طن متري من عامل االختزال      /طن متري من ثاني أآسيد الكربون        (

وینبغي في هذه الحاالت    .  ياالختزال المباشرة عوامل اختزال أخرى، مثل أول أآسيد الكربون أو الهيدروجين أو الغاز الطبيع              

 فإن انبعاثات ثاني أآسيد       للخطوط التوجيهية للهيئة   ووفقا  .  استعمال معامالت االنبعاثات للمصانع المنفردة أو الخاصة بالبلد           

( الكربون المتولدة عن صهور الحجر الجيري یتم اإلبالغ عنها آانبعاثات ناجمة عن استعمال الحجر الجيري والدولوميت                          

 ).الخطوط التوجيهية للهيئةفي المجلد الثالث من " استعمال الحجر الجيري والدولوميت" المعنون ٥-٢قسم انظر ال

 . في المائة من الكربون٤ویبلغ مقدار الكربون في الخام صفرا تقریبا ویحتوي الحدید الخام على نحو 

فرن األآسجين القاعدي أو فرن المجمرة المكشوفة        وذلك مثال باستعمال    (تستند االنبعاثات الناجمة عن إنتاج الصلب        :  الصلب

 في  ٢ إلى   ٠٫٥(وفي الصلب   )   في المائة  ٥ إلى   ٣(إلى الفرق بين محتویات الكربون في الحدید           )  أو فرن القوس الكهربائي    

ن یضاف   الصلب باستعمال أفران األقواس الكهربائية أ          إنتاجفي حالة    الممارسة السليمة    وإضافة إلى ذلك فإن من          ).  المائة

 آيلو غرام تقریبا من الكربون لكل طن متري من                         ١٫٥-١(الكربون المنطلق من األقطاب المستهلكة إلى االنبعاثات                    

 ١٢):الصلب

                                                 

یضاف الجير إلى أفران األقواس الكهربائية وینبغي مراعاة ما یتولد عنه من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في قطاع القسم الخاص                                  ١٢
بون من ویستند معامل انبعاث الكربون إلى فقدان الكر). الخطوط التوجيهية للهيئة في المجلد الثالث من ٥-٢أنظر القسم (باستعمال الجير   

 سواء من الغرافيت أو معجون              -تصنع األقطاب في أفران األقواس الكهربائية من الكربون                  :  القطب آقيمة متوسطة للعملية التالية          
فإن القوس الكهربائي یؤآسد الكربون ویحوله إلى أول ) السائل(وفي الحاالت التي توضع فيها األقطاب فوق الصلب المنصهر . سودربيرغ
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 باء-٦-٣المعادلة 

Emissions crude steel = (Mass of Carbon in the Crude Iron used for Crude Steel  
      Production – Mass of Carbon in the Crude Steel) • 44 / 12  

   + Emission FactorEAF • Mass of Steel Produced in EAF 

 آتلة الكربون في الصلب -آتلة الكربون في الحدید الخام المستعمل في تحضير الصلب الخام =( الصلب الخاماالنبعاثات 
 لمنتج باستعمال فرن القوس الكهربائي  آتلة الصلب ا• فرن القوس الكهربائيمعامل االنبعاثات  + ٤٤/١٢ •) الخام

 

باء -٦-٣ألف و  -٦-٣ومجموع االنبعاثات الناجمة عن تحضير الحدید والصلب هي مجرد مجموع المعادلتين                            

 :السابقتين

 ٧-٣المعادلة 
Total emissions = Emissions pig iron + Emissions crude steel 

 الصلب الخاماالنبعاثات +  الحدید الغفلاالنبعاثات = مجموع االنبعاثات 

 

 ١طریقة المستوى 

، ال یدرج تخزین الكربون في الحدید الغفل والصلب الخام حيث إنه مدرج في طریقة ١ عند اتباع طریقة المستوى 

ومن شأن ذلك أن یبسط من عملية الحساب، أي أنه ال یلزم الحصول على معلومات عن محتوى                                .  ٢المستوى  

 حساب االنبعاثات على      الممارسة السليمة  فمن    ١وعند استعمال طریقة المستوى        .  نتجةالكربون في الفلزات الم     

 :النحو التالي

 ٨-٣المعادلة 
Emissions = Mass of Reducing Agent • Emission Factor reducing agent  

 عامل االختزالمعامل االنبعاثات  •آتلة عامل االختزال = االنبعاثات 

 

ات استهالك الكوك والفحم النباتي في صناعة الحدید والصلب لتقدیر آتلة عوامل االختزال إن               ویمكن استعمال بيان  

مع طرح نفس    (لم یتيسر الحصول على معلومات عن أنواع الوقود المستعملة آعامل اختزال الخاص بالمصنع                        

نبعاثات ثاني أآسيد     وال تؤثر هذه الخطوة إال على التخصيص القطاعي ال                 ).  المقدار من قطاع احتراق الوقود        

 ٢والخطأ المتولد عن إغفال شطر الكربون المخزن في طریقة المستوى                   .  الكربون وليس على مجموع المقدار       

 في المائة على أقصى        ١٠ في المائة إذا استعمل آل إنتاج الحدید الغفل في تحضير الصلب الخام و                       ٥-١سيبلغ  

وبذلك فإن هذه الطریقة ستسفر       ).  مثل مسابك الحدید الزهر    (تقدیر إذا استخدم آل الحدید الغفل ألغراض أخرى             

 .عن مبالغة طفيفة في تقدیر المصدر

                                                                                                                                                           

آما أن الحرارة تؤآسد الكربون في       .  ویتفاوت معدل توليد الغاز تبعا لنوع القطب وغير ذلك من مختلف العوامل              .   الكربون أو ثاني أآسيد  
في حالة  )   في المائة في العادة     ١أقل من   ( في المائة أو أقل        ٢ في المائة في حالة الحدید الخام إلى            ٤الصلب المنصهر فتختزله من نحو        

انا في الصلب المنصهر لزیادة محتوى الكربون فيه على فرض أنه یفقد مقدارا آبيرا من الكربون جراء                                ویغمس القطب أحي    .  الصلب
وإذا تم ضبط الفرن بشكل . وفي هذه الحالة یزال الكربون من القطب ولكنه قد یسفر أو قد ال یسفر عن توليد ثاني أآسيد الكربون. االحتراق

وأما إن آان الفرن ال یعمل      .  لقطب إلعادة محتوى الكربون في الصلب إلى المستوى المطلوب         صحيح، فلن یسمح إال بتآآل قدر آاف من ا         
 .بكفاءة یزداد تآآل القطب ثم یرفع القطب إلى ما فوق مستوى الصلب المنصهر ویحترق الكربون الزائد في الصلب المنصهر
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 شجرة قرارات لصناعة الحدید والصلب  ٣-٣الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هل یوجد إنتاج

 للحدید والصلب في البلد؟ 

 نعم

ال "یكتب في التقریر 

 "یوجد

 ال

 
 هل تتوافر بيانات

  عن عوامل االختزال؟

فئات هل هذه من 
 المصادر الرئيسية

 )١الملحوظة (

تقدر االنبعاثات باتباع 
 ١طریقة المستوى 

تقدر االنبعاثات باتباع 
 ٢طریقة المستوى 

یتم الحصول على
بيانات عن 

عوامل االختزال

تحسب االنبعاثات على أساس
آتلة عوامل االختزال في 

 إنتاج الحدید الغفل

یطرح مخزون الكربون في 
الحدید المتبقي وفي الصلب من 

 حسوبةاالنبعاثات الم

تضاف االنبعاثات الناجمة عن 
احتراق األقطاب إلى إنتاج 
الصلب في أفران األقواس 

 الكهربائية

یطرح الوقود المستعمل آعامل 
اختزال من قطاع احتراق الوقود

بما في ذلك غاز األفران (
 )العالية

یستخدم الكوك والفحم النباتي 
المستهلك في صناعة الحدید 

عوامل والصلب لتقدیر آتلة 
االختزال

تقدر االنبعاثات استنادا إلى 
آتلة عوامل االختزال في 

 إنتاج الحدید الغفل

یطرح الوقود المستعمل آعامل 
انبعاث من قطاع احتراق الوقود

بما في ذلك غاز األفران (
 )العالية

ال

 نعم

ال

٢ اإلطار

 ١ اإلطار

التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازات هي تلك الفئة       فئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة  
من الفصل السابع"  يةتحدید فئات المصادر الرئيسية الوطن    " المعنون   ٢-٧أنظر القسم   (االحتباس الحراریالمباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون

 الجزء الثالث من في ٥-٢ ال تندرج هنا انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المتولدة عن الحجر الجيري المستعمل آصهور في عملية اختزال حيث إنها متضمنة في القسم                             :٢الملحوظة  
 .الخطوط التوجيهية للهيئة



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٣٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 اختيار معامالت االنبعاثات

الحصول على معامالت االنبعاثات االفتراضية لعوامل        إذا لم تتوافر البيانات عن بلدان محددة على مستوى المصانع فيمكن                 

انظر الجدول  (الخطوط التوجيهية للهيئة في المجلد الثالث من    ١٢-٢االختزال المستعملة في تحضير الحدید الغفل من الجدول         

طن متري من   /طن متري من ثاني أآسيد الكربون     (معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون من تحضير الفلزات         " المعنون   ٦-٣

 )").عامل االختزال
 ٦-٣الجدول 

 )طن متري من عامل االختزال/طن متري من ثاني أآسيد الكربون(معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون من تحضير الفلزات  

 عامل االختزال )أ(معامل االنبعاثات 

 )ب(الفحم  ٢٫٥

 )ب(الكوك من الفحم  ٣٫١

 آوك البترول ٣٫٦

افر معلومات أفضل عن المحتوى الفعلي للكربون على المستوى الوطني أو لم یمكن حسابه من البيانات الواردة في الفصل األول في المجلد الثالث منإذا لم تتو  )  أ(

 . الخطوط التوجيهية للهيئة

 . الخطوط التوجيهية للهيئةمستمدة من البيانات الواردة في الفصل األول في المجلد الثالث من ) ب(

 .الخطوط التوجيهية للهيئة في الدليل المرجعي من ١٢-٢الجدول : درالمص

 

وتستخدم في تقنيات االختزال المباشر عوامل اختزال أخرى، مثل أول أآسيد الكربون أو الهيدروجين أو الغاز الطبيعي،                              

لمنتج في أفران األقواس        استعمال معامالت االنبعاثات للصلب ا           الممارسة السليمة  ومن   .  ولكل منها معامل انبعاث محدد        

وإذا لم تتوافر بيانات على مستوى المصانع فينبغي استعمال معامل انبعاث افتراضي ألآسدة                    .  الكهربائية الخاصة بالمصنع   

 استعمال  ٢والستهالك األقطاب في إنتاج الصلب باستعمال أفران األقواس الكهربائية ینبغي في طریقة المستوى                   .  األقطاب  

 آيلو غرامات من ثاني أآسيد الكربون لكل طن متري من الصلب المنتج في أفران األقواس                  ٥افتراضي قيمته   معامل انبعاث   

 ). ١٩٩٩تيتشي، (الكهربائية 

 اختيار بيانات األنشطة

 ٢طریقة المستوى 

زال المستعمل في   وأهم هذه البيانات هو ما یتعلق منها بمقدار عامل االخت           .  ینبغي جمع بيانات األنشطة على مستوى المصانع       

 ولم تتوافر البيانات الخاصة بالمصانع فيمكن تقدیر آتلة عامل                  فئة مصادر رئيسية   وإذا لم نكن في حالة          .  تحضير الحدید 

وإضافة إلى ذلك فإن مقدار الحدید الغفل المنتج وآذلك المقادیر المستعملة              ).  انظر أدناه   (١االختزال باستعمال نهج المستوى      

خام ومحتویات الكربون فيها ینبغي جمعها جنبا إلى جنب مع البيانات المتعلقة بمقدار الصلب الخام المنتج                    لتحضير الصلب ال  

 .في أفران األقواس الكهربائية ومقدار الحدید في الخام ومحتواه من الكربون

 ١طریقة المستوى 

وإذا لم تتوافر بيانات عن آتلة عامل        .  ید سوى مقدار عامل االختزال المستعمل في تحضير الحد         ١ال تتطلب طریقة المستوى     

االختزال الخاصة بالمصانع فيمكن تقدیرها بطرح مقدار الوقود المستخدم الختزال خام الحدید في صناعة الحدید والصلب                         
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لوقود ویمكن حساب مقدار ا      .  من الوقود المستهلك ویتم اإلبالغ عنها في قطاع الطاقة                )  ١٩٩٠التصنيف الصناعي الدولي الموحد،         (

وال یؤثر هذا التقدیر التقریبي سوى على توزیع      .  المستعمل في االختزال من توازن آتلة الصيغة الكيمائية المستخدمة الختزال خام الحدید           

 .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بين العمليات الصناعية وقطاع الطاقة

 االستيفاء

وحيث .  خطر في ازدواجية أو إغفال العد في العمليات الصناعية أو في قطاع الطاقة              عند تقدیر االنبعاثات الناجمة عن هذه الفئة فإن ثمة           

إن أآسدة الكوك تستعمل في المقام األول لتحضير الحدید الغفل فإن ما یتولد عنها من انبعاثات یعتبر ناجما عن العمليات الصناعية                                      

وینبغي لوآاالت حصر . ف ذلك فينبغي التنویه عنه صراحة في الحصروأما إن آان األمر على خال. وینبغي اإلبالغ عنها على هذا النحو   

 .وسوف یتطلب ذلك معرفة جيدة بالحصر في تلك الفئة. االستيفاء/الغازات إجراء اختبار الزدواجية العد

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

بعة في آل سنوات المتسلسلة         ینبغي حساب االنبعاثات الناجمة عن تحضير الحدید والصلب باستعمال نفس الطریقة المت                         

وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها البيانات لدعم طریقة أآثر دقة في آل سنوات المتسلسلة الزمنية فينبغي إعادة حساب             .  الزمنية

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"هذه الثغرات وفقا لإلرشادات الواردة في الفصل السابع المعنون 

 تقييم عدم التيقن

ووفقا .   على السواء هو مقدار عامل االختزال المستعمل في إنتاج الحدید               ٢ و ١م نوع من بيانات األنشطة في المستویين            أه

 في  ١٠نحو  ( في المائة    ٥فإن بيانات الطاقة تقترن بها نسبة نمطية من عدم التيقن تبلغ نحو                "  الطاقة"للفصل الثاني المعنون     

 یتطلب بيانات    ٢ولحساب مخزون الكربون فإن المستوى          ).   إحصاءات متطورة للطاقة     المائة في البلدان التي ليست لدیها         

. إضافية عن مقادیر الحدید الغفل وصافي إنتاج الصلب الخام المقترن التي لها درجة عدم التيقن نمطية لبضعة نقاط مئویة                             

غفل والصلب الخام وخام الحدید الذي قد         یتطلب معلومات عن محتوى الكربون في الحدید ال         ٢وإضافة إلى ذلك فإن المستوى       

وما لم یكن األمر آذلك فإن عدم التيقن          .   في المائة في حالة توافر بيانات عن خاصة بالمصانع               ٥یقترن به عدم تيقن بنسبة        

مل وأخيرا فإن عدم التيقن المقترن بعوامل انبعاث عا           .   في المائة   ٥٠ و ٢٥المقترن بمحتوى الكربون یمكن أن یتراوح بين            

انبعاثات ثاني  " المعنون   ٦-١-١-٢انظر تقييم عدم التيقن في القسم         ( في المائة     ٥ال تتعدى في العادة      )  مثل الكوك (االختزال  

 ").أآسيد الكربون الناجمة عن االحتراق الثابت

ن الكربون في    نتيجة إلغفال شطر مخزو     ١وسوف یتراوح الخطأ المنتظم في تقدیرات االنبعاثات باستعمال طریقة المستوى              

 في المائة على أقصى تقدیر      ١٠ في المائة إذا استعمل آل الحدید الغفل في إنتاج الصلب الخام وسيبلغ                ٥ و   ١ بين   ٢المستوى  

وبذلك فإن هذه الطریقة ستسفر عن مبالغة طفيفة         .  إذا استخدم آل الحدید الغفل ألغراض أخرى، أي في مسابك الحدید الزهر             

 .في تقدیر هذا المصدر

  التقاریر والوثائق٢-٣-١-٣

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

ومن غير  ."  ضمان ومراقبة الجودة   "من الفصل الثامن المعنون       "  الوثائق الداخلية واألرشيف   " تحت عنوان     ١-١٠-٨القسم  

على أنه ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة واإلشارات             .   الوثائق في تقریر الحصر الوطني       العملي إدراج آل  

حتى تتسم تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى یتسنى تعقب الخطوات التي اتبعت في                               إلى مصادر البيانات       

 . حسابها
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 ٢طریقة المستوى 

عوامل االختزال والكربون المخزن والصلب المنتج في       (ثات وآل بيانات األنشطة      توثيق االنبعا  الممارسة السليمة من  

. باإلضافة إلى معامالت االنبعاثات المقابلة والفرضيات المستخدمة في اشتقاقها            )  أفران القوس الكهربائي واألقطاب    

 حدوث ازدواجية أو سهو في       وینبغي تقدیم تفسير للصلة مع تقدیرات القطاع الفرعي الحتراق الوقود للتأآد من عدم                

 . حساب االنبعاثات

 ١طریقة المستوى 

اإلبالغ عن مقدار عوامل االختزال ومعامالت االنبعاثات المقترنة بها إلى جانب اإلبالغ عن                    الممارسة السليمة    من  

أما بقية االنبعاثات   وفي الجدول المناظر ال تمثل االنبعاثات المبلغ عنها إال جزءا من مجموع االنبعاثات و              .  االنبعاثات

 ).القسم المتعلق باحتراق الوقود(فيتم اإلبالغ عنها في مواضع أخرى 

وإضافة إلى ذلك، ینبغي لوآاالت حصر الغازات توثيق آل المعلومات المطلوبة إلعداد التقدیر وآذلك إجراءات                              

 . على السواء٢ و١ضمان جودة على المستویين /مراقبة

 الحصرمراقبة جودة / ضمان٣-٣-١-٣

 من الفصل الثامن، ومراجعة       ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                 الممارسة السليمة من  

وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لضمان الجودة آما هو مبين في                        .  خبراء لتقدیرات االنبعاثات   

الجودة، والسيما إذا استعملت طرق المستویات العليا لتحدید            من الفصل الثامن، واتباع إجراءات ضمان           ٧-٨القسم  

وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال المستوى األعلى في                               .  االنبعاثات الناجمة عن هذا المصدر               

االختيار المنهجي  " آما هو محدد في الفصل السابع المعنون           بفئات المصادر الرئيسية  مراقبة الجودة المتعلقة     /ضمان

 ." الحسابوإعادة

وباإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نتطرق فيما یلي أدناه إلى إجراءات محددة ذات صلة بفئة                         

 . هذه المصادر

 التحقق من بيانات األنشطة

١-١-٢، ینبغي لوآاالت حصر الغازات التحقق من احتراق الوقود آما جاء في القسم               ٢ فيما یتعلق بطریقة المستوى     

الفحم والكوك والغاز    (االختزال  / لكفالة عدم ازدواجية أو إغفال حساب االنبعاثات الناجمة عن عوامل التسخين                   ٤-

 ).الطبيعي وما إلى ذلك

وینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تفحص أي تضارب في البيانات الواردة من مختلف المصانع لتحدید ما إن آانت                      

 تقنيات مختلفة في القياس أو أنها ناتجة عن فروق حقيقية في االنبعاثات أو                            هذه االختالفات تعبر عن أخطاء أو          

ویتصل ذلك على وجه الخصوص بتقدیرات آتلة عامل االختزال المستخدم في                       .  ظروف التشغيل أو التكنولوجيا      

 .مصانع محددة

 مع مجموع الكربون        وینبغي أن تقوم وآاالت حصر الغازات بمقارنة التقدیرات المجمعة على مستوى المصانع                       

  .والحجر الجيري المستهلك في الصناعة آلما توافرت هذه البيانات

 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٣٧-٣

 

  انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك وحمض النيتریك٢-٣

  المسائل المنهجية١-٢-٣

ثير من العمليات     یتولد أآسيد النيتروز آناتج ثانوي غير مقصود أثناء تحضير حمض األدیبيك وحمض النيتریك وفي آ                              

مثل صناعة الكبروالآتام والجالیوآسال     (الصناعية التي تستعمل فيها أآاسيد النيتروجين أو أحماض النيتریك آمواد وسيطة                

وحمضا األدیبيك والنيتریك من المصادر الضخمة النبعاثات أآسيد النيتروز ما لم یتم الحــد                             ).  ومعالجة الوقود النووي    

ثات أآسيد النيتروز من هذه العمليات على المقدار المتولد في عملية اإلنتاج المحددة والمقدار المدمر                      وتتوقف انبعا   ١٣.منهما

والحد من أآسيد النيتروز قد یكون مقصودا عن طریق ترآيب معدات مصممة خصيصا لتدمير               .  في أي عملية تخفيض الحقة    

یا في النظم المصممة لتخفيض االنبعاثات األخرى، مثل            أآسيد النيتروز في مصانع إنتاج حمض األدیبيك أو قد یكون عفو                 

 ٩-٢القسمان    (  للخطوط التوجيهية للهيئة  ولمزید من المعلومات یمكن االطالع على الدليل المرجعـــــــي          .  أآاسيد النيتروجين 

 "). المعنونان إنتاج حمض النيتریك وإنتاج حمض األدیبيك١٠-٢و

 اختيار الطریقة

شجرة قرارات النبعاثات أآسيد " المعنون ٤-٣ویصف الشكل .   على الظروف الوطنية   الممارسة السليمة    یتوقف اختيار طرق  

الخطوط التوجيهية   في تكييف الطرق الواردة في           الممارسة السليمة "  النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك وحمض النيتریك          
 .  إنتاج حمض األدیبيك وحمض النيتریك آل على حدةوینبغي تطبيق شجرة القرارات على.  مع هذه الظروف الوطنيةللهيئة

.  معادلة أساسية لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز یتم فيها ضرب بيانات اإلنتاج بمعامل انبعاث                الخطوط التوجيهية للهيئة  وتقدم  

لمستقبل، وبخاصة في    وبالنظر إلى تكنولوجيات تخفيض أآسيد النيتروز المستعملة حاليا والتي من المحتمل استعمالها في ا                     

 : إدراج حد إضافي في هذه المعادلة على النحو التاليالممارسة السليمةمصانع إنتاج حمض األدیبيك، من 

 ٩-٣المعادلة 
N2O Emissions = Specific Emission Factor • Production Level • [1 – (N2O Destruction Factor  

   • Abatement System Utilisation Factor)] 
 معامل استخدام •معامل تدمير أآسيد النيتروز  (– ١ [• مستوى اإلنتاج •معامل االنبعاثات النوعي = انبعاثات أآسيد النيتروز 

 )]نظام التخفيض

 

ویتعين ضرب معامل تدمير أآسيد النيتروز في معامل الستخدام من نظام التخفيض لمراعاة أي فترة تتوقف فيها معدات                               

 ). أي المدة التي تتوقف فيها المعدات عن العمل(اثات تخفيض االنبع

                                                 

ات التي یتناولها هذا القسم إال من حيث أن استعمال حمض                  ال یوجد بشكل عام ارتباط بين الصناعات الكيمائية وغيرها من الصناع                  ١٣
وتتفاوت آثيرا في آل نوع من أنواع الصناعات تكنولوجيات التصنيع والتكنولوجيات المطبقة                        .  النيتریك في صناعة حمض األدیبيك        

 . لتخفيض أآسيد النيتروز



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٣٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 تطبيق هذه المعادلة على مستوى المصانع باستخدام معامالت توليد                الممارسة السليمة ولتحقيق أآبر قدر من الدقة فإن من             

یساوي محصلة   والمجموع الوطني في هذه الحالة           .  وتدمير أآسيد النيتروز المشتقة من بيانات القياس الخاصة بالمصانع                 

 توفر معامالت انبعاثات افتراضية        الممارسة السليمة وما لم تتوافر معلومات على مستوى المصانع فإن               .  مجاميع المصانع 

 ٨-٣و)  المعامالت االفتراضية إلنتاج حمض األدیبيك          (٧-٣لتوليد أآسيد النيتروز و لتدميره آما هو مبين في الجدولين                     

 . استنادا إلى أنواع المصانع وتكنولوجيات التخفيض المطبقة)  حمض النيتریكالمعامالت االفتراضية إلنتاج(

 على مستوى العالم وفقا لتشوي         ٢٣نحو  (وبالنظر إلى عدم وجود إال عدد صغير نسبيا من مصانع إنتاج حمض األدیبيك                       

على أن عدد مصانع     .  ية، فإن الحصول على معلومات خاصة بالمصانع یتطلب قليال من الموارد اإلضاف                 )١٩٩٣وآخرین،  

؛ بوآمان  ١٩٩٣ مصنع وفقا لتشوي وآخرین،          ٦٠٠ و    ٢٥٥تتراوح التقدیرات بين      (إنتاج حمض النيتریك یزید عن ذلك            

وبذلك فإن المعامالت   .  مع تفاوت أآبر آثيرا في معامالت توليد أآسيد النيتروز فيما بين أنواع المصانع                 )  ١٩٩٤وغرانلي،  

ومن .  ة في أآثر األحيان لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن إنتاج حمض النيتریك                           االفتراضية قد تكون مطلوب      

 في الحاالت التي تستعمل فيها القيم االفتراضية لتقدیر االنبعاثات المتولدة عن إنتاج حمض النيتریك أن                            الممارسة السليمة 

 . المستخدم مالئما قدر المستطاعتصنف المصانع حسب نوعها وأن یكون معامل توليد أآسيد النيتروز

 اختيار معامالت االنبعاثات

ومن العملي رصد ). أي معامالت توليد وتدمير أآسيد النيتروز(توفر قياسات المصانع أدق البيانات لحساب صافي االنبعاثات     

ثابتة وال یوجد سوى عدد      انبعاثات أآسيد النيتروز المتولدة عن إنتاج حمض األدیبيك وحمض النيتریك ألنها تعتبر مصادر                    

وبالنظر إلى التكنولوجيا المتاحة حاليا فإن استخدام أجهزة معاینة ورصد معدالت االنبعاث ال یحد               .  محدود من مصانع اإلنتاج   

وتواتر المعاینة وتوقيتها یكفي في العادة لتفادي األخطاء المنتظمة ولتحقيق المستوى المرجو               .  من ضبط أو دقة القياس الكلي      

 إجراء المعاینة والتحليل آلما أدخل المصنع أي تغييرات آبيرة من شأنها                     الممارسة السليمة وآقاعدة عامة، من      .  الدقةمن  

وإضافة إلى ذلك، ینبغي    .  التأثير على معدل توليد أآسيد النيتروز وفي آثير من األحيان األخرى لكفالة ثبات ظروف التشغيل                

تكنولوجيات التدمير النوعية المطبقة ولتأآيد استعمالها نظرا الحتمال تغير                           استشارة مشغلي المصانع سنویا لتحدید                 

وتتطلب دقة قياس معدل االنبعاثات وآفاءات التخفيض إجراء قياس لمجرى الخروج                          .  التكنولوجيات مع مرور الوقت       

 تقدیر  الممارسة السليمة من  وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات القياس إال لمجرى الخروج ف                  .  والمجرى غير المراقب   

وفي هذه الحالة ینبغي توفير أي تقدیرات متاحة عن آفاءة التخفيض للعلم فقط وليس                        .  االنبعاثات على أساس تلك البيانات       

 .لحساب االنبعاثات

لقيم وتمثل هذه ا    .   استعمال المعامالت االفتراضية       الممارسة السليمة  وما لم تتوافر معامالت على مستوى المصانع فمن                   

). على النحو الذي یحدده تحليل الخبراء  (االفتراضية في آثير من األحيان نقطة متوسطة أو قيما متوسطة لمجموعات البيانات             

وینبغي عدم استعمال المعامالت االفتراضية      .  وال یعرف مدى تمثيل هذه القيم االفتراضية لمعدل االنبعاثات في مصنع بعينه               

 . افر فيها قياسات خاصة بالمصنعإال في الحاالت التي ال تتو

معامالت االنبعاثات االفتراضية إلنتاج       "  المعامالت االفتراضية إلنتاج حمض األدیبيك        " المعنون     ٧-٣ ویعرض الجدول     

حمض األدیبيك والمعامالت االفتراضية لتدمير أآسيد النيتروز في تكنولوجيات التخفيض التي یشيع تطبيقها، وما یقترن بها                     

 عن طریق توفير معلومات      الخطوط التوجيهية للهيئة  وهذا الجدول یكمل القيم االفتراضية المحددة في           .   عدم التيقن  من أوجه 

وعدم تحدید ما إن آانت تكنولوجيات التخفيض مستعملة یمكن أن یسفر عن المبالغة . عن تكنولوجيات تخفيض أآسيد النيتروز 

 .في تقدیر االنبعاثات



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٣٩-٣

 ات النبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك وحمض النيتریكشجرة قرار  ٤-٣الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعهل توجد مص
 حمض أدیبيك أو حمض إلنتاج 

  النيتریك في البلد؟

 
 هل تتوافر بيانات
  االنبعاثات والتدمير
  مباشرة من المصانع؟

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

  
 فئةهل یعتبر ذلك 

 وهل یمثل حمض  مصادر رئيسية
حمض األدیبيك فئة فرعية مهمة؟/النيتریك
 ) ٢ والملحوظة ١الملحوظة (

 افر بيانات عنهل تتو

  اإلنتاج خاصة بالمصانع؟

 هل تتوافر بيانات
  إجمالية

  عن اإلنتاج؟

 هل تتوافر معامالت 

 االنبعاثات خاصة بالمصانع

تستعمل تقدیرات االنبعاثات المقدمة 
من الصناعة مع استعمال اإلجراءات

مراقبة جودتها /المالئمة لضمان
 ومراجعتها واستعراضها

نبعاثات تجمع بيانات اال
والتدمير مباشرة من 

 المصانع

باستعمال تحسب االنبعاثات 
العوامل الخاصة بمصانع 
 محددة ویطرح التدمير

تجمع البيانات أو 
تستعمل البيانات 

االفتراضية المتعلقة 
 بالقدرة اإلنتاجية

یضرب اإلنتاج في معامالت 
 االنبعاث االفتراضية

تحسب االنبعاثات باستعمال 
 االفتراضية ویطرحالمعامالت

 مقدار التدمير
 ١إلطار ا

ال

 نعم

 ٢اإلطار 

 ال

 نعم

 ٤اإلطار

 ال

 نعم 

 ٣اإلطار 

 ال

 ال

 نعم
 نعم

 ال

 البلد النبعاثات غازات هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه                            فئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة  
من الفصل"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية      " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن هذه الفئة٣٠ إلى ٢٥د إلى الخبرة العملية، تعتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إذا آانت تمثل آقاعدة تستن: ٢الملحوظة 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٤٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

یكمل معامالت االنبعاثات المتعلقة بإنتاج حمض          "  المعامالت االفتراضية إلنتاج حمض النيتریك       " المعنون    ٨-٣والجدول  

معامالت انبعاث أآسيد النيتروز الناجمة عن إنتاج           " المعنون    ٧-٢الجدول  (  الخطوط التوجيهية للهيئة   النيتریك الواردة في      

آما یشمل الجدول معامالت انبعاث وتدمير إضافية متعلقة بتكنولوجيات           ).   من المجلد الثالث   ٩-٢في القسم   "  حمض النيتریك 

 للمصانع التي    ٨-٣درجة في الجدول     ومعامالت التوليد الم   .  تخفيض أآاسيد النيتروجين وما یقترن بها من أوجه عدم التيقن              

 معامل تدمير أآسيد      ٨-٣ویرد في الجدول      .  تستعمل االختزال بالحفز غير االنتقائي تتضمن بالفعل تأثير تدابير التخفيض                 

النيتروز في المصانع التي تستعمل االختزال بالحفز غير االنتقائي للعلم فقط وینبغي عدم تطبيقه على أي تقدیر لالنبعاثات                            

استعمال معامل التوليد االفتراضي في المصانع التي تستعمل االختزال بالحفز غير االنتقائي ألن من شأن ذلك أن یفضي إلى                    ب

 . ازدواجية في حساب التدمير

 ٧-٣الجدول 
 العوامل االفتراضية إلنتاج حمض األدیبيك

 عملية اإلنتاج )د) (أ(معامل توليد أآسيد النيتروز مقدار عدم التيقن

% ١٠ ± آيلو غرام ٣٠٠ویشمل نطاق ). استنادا إلى تقدیرات الخبراء( في المائة ١٠ ±
التغيریة من المواد الوسيطة المستخدمة في الكيتون النقي إلى الكحول النقي مع وجود معظم 

 )أ. (القائمين بالصناعة في مكان ما في المنتصف

طن متري من / آيلو غرام٣٠٠
 حمض األدیبيك

 نيتریكأآسدة حمض ال

 تكنولوجيا التخفيض )ب(معامل تدمير أآسيد النيتروز  )مختلفة عن نطاقات معامل التدمير(تقدیرات عدم التيقن 
ویشمل القائمون على الصناعة المعروفون ). استنادا إلى تقدیر الخبراء( في المائة ٥ ±

یمر، ر) (DuPont(و دیبون ) ١٩٩٨سكوت،  (BASF: باستعمالهم لهذه التكنولوجيا
 ).ب١٩٩٩

 التدمير بالحفز %٩٥-٩٠

ویشمل القائمون على الصناعة المعروفون ). استنادا إلى تقدیرات الخبراء( في المائة ٥ ±
 ).١٩٩٨سكوت،  (Solutia؛ Bayer؛ DuPont؛ Asahai: باستعمالهم لهذه التكنولوجيا

  التدمير الحراري  %٩٥-٩٠

ویشمل القائمون على الصناعة المعروفون ). اءاستنادا إلى تقدیر الخبر( في المائة ٥ ±
 ).١٩٩٨سكوت،  (Alsachemie: باستعمالهم لهذه التكنولوجيا

إعادة المعالجة باستخدامه  %٩٩-٩٨
آمادة وسيطة في إنتاج 

 حمض األدیبيك

 بتطبيق هذه التكنولوجيا Solutiaوستقوم شرآة ). استنادا إلى تقدیر الخبراء( في المائة ٥ ±
 ).١٩٩٨سكوت،  (٢٠٠٢ام حوالي ع

إعادة المعالجة باستخدامه  %٩٨-٩٠
آمادة وسيطة في إنتاج 

 حمض األدیبيك

 نظام التخفيض )هـ(معامل االستخدام  
 التدمير بالحفز %٩٨-٨٠ )ج(انظر الملحوظة 
 التدمير الحراري %٩٩-٩٥ )ج(انظر الملحوظة 
إعادة المعالجة نحو  %٩٨-٩٠ )ج(انظر الملحوظة 

 النيتریكحمض 
إعادة المعالجة نحو  %٩٨-٩٠ )ج(انظر الملحوظة 

 حمض األدیبيك
 
، یعتقد  الخطوط التوجيهية للهيئة  الواردة في   )  طن متري من حمض األدیبيك    / آيلو غراما من أآسيد النيتروز      ٢٦٤(فيما یتعلق بقيمة وآالة البيئة في اليابان         )  أ(

وهذا هو المصنع الوحيد الذي یسير على ). ١٩٩٩ریمر، (النقي بدال من خليط الكيتون والكحول  )  الكحول(سانول  أن هذا المصنع یستعمل أآسدة مادة سایكلوهيك      
 . هذه هذا الطریقة

 .يقنویالحظ أن هذا النطاق ليس تقدیرا لعدم الت. بمعامل استخدام نظام التخفيض) الذي یمثل آفاءة التكنولوجيا في التخفيض(ینبغي ضرب معامل التدمير ) ب(
 
ففي خالل السنة إلى الخمس     .  یالحظ أن هذه القيم االفتراضية تستند إلى تقدیر الخبراء وليست بيانات مقدمة من الصناعة أو قياسات خاصة بمصانع محددة                     )  ج(

ألدنى من المعدات في العادة بسبب الحاجة       وینشأ االستخدام ا  .  سنوات األولى من تطبيق تكنولوجيا التخفيض، یكون معامل االستخدام في النهایة الدنيا من النطاق              
وبعد سنة إلى خمس سنوات تتحسن الخبرة            .  إلى تعلم آيفية تشغيل نظام التخفيض وبسبب وقوع آثير من المشاآل المتعلقة بالصيانة أثناء المرحلة األولية                             

 . التشغيلية ویكون معامل االستخدام في النهایة العليا من النطاق
 :المصدر

 .١٩٩١ز وتروغلر، ثيمان) د(
 .ب١٩٩٩ریمر، ) هـ(
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 ٨-٣الجدول 
 العوامل االفتراضية إلنتاج حمض النيتریك

 معامل توليد أآسيد النيتروز اعتبارات خاصة
آيلو غرام من أآسيد (

طن متري من /النيتروز
)حمض النيتریك  

 عملية اإلنتاج

 آندا ٨٫٥ )١٩٩٩آوليس، (لتصميم استنادا إلى معدل متوسط االنبعاثات في المصانع األوروبية ا
 المصانع التي ال تستعمل االختزال       -

 بالحفز غير االنتقائي
یأخذ معامل توليد أآسيد النيتروز بعين االعتبار تدمير أآسيد النيتروز باستعمال االختزال   

 -استنادا إلى تقدیرات الخبراء      ( في المائة       ١٠  ±=  عدم التيقن     .  بالحفز غير االنتقائي    
 ).١٩٩٩، آوليس

 المصانع التي تستعمل االختزال            - ٢<
 بالحفز غير االنتقائي

 في المائة من مصانع إنتاج حمض النيتریك ال تستعمل نظم                     ٨٠هناك ما یقدر بنسبة         
 ).١٩٩٣تشوي وآخرون، (االختزال بالحفز غير االنتقائي 

 الوالیات المتحدة األمریكية ٩٫٥
 المصانع التي ال تستعمل االختزال       -
 الحفز غير االنتقائيب

یأخذ معامل توليد أآسيد النيتروز بعين االعتبار تدمير أآسيد النيتروز باستعمال االختزال   
 آيلو  ٢٫٥ و   ١٫١٢وتشير الصناعة إلى وجود نطاق یتراوح بين           .  بالحفز غير االنتقائي  

 إلى  وأشار الخبراء الميدانيون  .  طن متري من حمض النيتریك    /غراما من أآسيد النيتروز   
). ١٩٩٩؛ آوليس،   ١٩٩٣تشوي وآخرون،   (أن النهایة الدنيا لهذا النطاق تتسم بدقة أآبر          

 في المائة ٢٠وهناك ما یقدر بنسبة .  آقيمة افتراضية محافظة٢وتم اختيار معامل مقداره 
تشوي ()من مصانع إنتاج حمض النيتریك تستعمل نظم االختزال بالحفز غير االنتقائي                  

 ). استنادا إلى تقدیرات الخبراء( في المائة ١٠ ±=  عدم التيقن ).١٩٩٣وآخرون، 

 المصانع التي تستعمل االختزال            - ٢
 بالحفز غير االنتقائي

تصميما لمفاعل حدیث یتم فيه            )  Norsk Hydro(طورت شرآة نورسك هایدرو            
١٩٩٦نورسك هایدرو،   (تخفيض انبعاثات أآسيد النيتروز بطریقة متكاملة داخل العملية          

 ).١٩٩٩أونك، (وال توجد إال منشأة واحدة تعمل باستعمال هذا النوع ). 

 النرویج ٢<
  تدمير أآسيد النيتروز داخل العملية -

ضغط ( مصنع الضغط الجوي                - ٥-٤ )١٩٩٦نورسك هایدرو، (
 )منخفض

  مصنع الضغط المتوسط- ٧٫٥-٦ )١٩٩٦نورسك هایدرو، (
 اليابان ٥٫٧-٢٫٢ )١٩٩٥وآالة البيئة في اليابان، (
 بلدان أخرى ١٠-٨ 

 المصانع األوروبية التصميم ذات         -
الضغط المزدوج واالمتصاص                 

 المضاعف
 آيلو غراما من أآسيد             ١٩أفادت التقاریر عن وجود معامالت انبعاث تصل إلى                         

طن متري من حمض النيتریك في المصانع غير المزودة بتكنولوجيا االختزال               /النيتروز
؛ الرابطة األوروبية لصناعات صناعات      ١٩٩٣تشوي وآخرون،   (نتقائي  بالحفز غير اال  

وهذا المعدل المرتفع لالنبعاثات ینطبق على األرجح على المصانع    ).  ١٩٩٥المخصبات،  
 ).١٩٩٩؛ آوك، ١٩٩٣تشوي، (المتقادمة 

) ١٩٧٥قبل عام    ( المصانع األقدم     - ١٩-١٠
التي ال تستعمل االختزال بالحفز               

 غير االنتقائي

النسبة المئویة لعامل تدمير  مالحظات
 أآسيد النيتروز

 تكنولوجيا تخفيض أآاسيد النيتروجين

واالختزال بالحفز غير    ).  استنادا إلى تقدیرات الخبراء     ( في المائة      ١٠  ±=  عدم التيقن    
االنتقائي طریقة معروفة لمعالجة ذیول الغازات في الوالیات المتحدة األمریكية وآندا                     

 .مها في أنحاء العالم األخرىویقل استخدا

 االختزال بالحفز غير االنتقائي ٩٠-٨٠

 االختزال بالحفز االنتقائي صفر استعمال االختزال بالحفز االنتقائي مع النشادر ال یخفض من أآسيد النيتروز
 االمتصاص الممتد صفر 

 

 اختيار بيانات األنشطة

على مستوى تفصيلي ال یتعارض مع المستوى التفصيلي لبيانات                 )  نتاجاإل( تجميع بيانات األنشطة         الممارسة السليمة  من   

 جمع بيانات   الممارسة السليمة وفي الحاالت التي تستعمل فيها معامالت انبعاثات على مستوى المصانع فمن             .  التوليد والتدمير 

 في المائة نظرا للقيمة      ٢±يقة بنسبة   وتعتبر بيانات اإلنتاج االعتيادیة على مستوى المصانع دق        .  اإلنتاج على مستوى المصانع   

وما لم تتوافر البيانات على مستوى المصانع فيمكن              .  االقتصادیة التي تنطوي عليها عملية الحصول على معلومات دقيقة               

على أن هذه اإلحصاءات قد ینقصها وسطيا نصف المجموع الوطني           .  استعمال بيانات اإلنتاج المجمعة على المستوى الوطني       

  ).انظر المعلومات التفصيلية في القسم الخاص باالستيفاء( فئة مصادر حمض النيتریك في حالة

ومن .  وأما إن لم تتوافر بيانات على مستوى المصانع أو على المستوى الوطني فيمكن استعمال المعلومات عن قدرة اإلنتاج                       
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 في المائة   ٢٠  ± في المائة    ٨٠رة اإلنتاج البالغ     ضرب مجموع قدرة اإلنتاج الوطنية في معامل استعمال قد           الممارسة السليمة 

  ). في المائة١٠٠ و٦٠أي بنسبة تتراوح بين (

 االستيفاء

یعتبر استيفاء نطاق فئة مصادر حمض األدیبيك من األمور التي ال تنطوي على أي صعوبات خاصة، ولكن                                    

.  قد ینقصها وسطيا نصف المجموعاإلحصاءات التي یتم جمعها على المستوى الوطني بشأن إنتاج حمض النيتریك          

 في المائة من المجموع وفقا للدراسات التي تقارن بين                        ٧٠ إلى      ٥٠وال تمثل اإلحصاءات الوطنية إال من                

اإلحصاءات المستمدة من البيانات الوطنية عن إنتاج حمض النيتریك وبين تقدیرات اإلنتاج القائمة على مجموع                       

ولعل السبب وراء ذلك هو وجود إنتاج         ).  ١٩٩٩؛ أوليفر،   ١٩٩٥ وآخرون،   بومان(التقدیرات الخاصة بالمصانع     

حمض النيتریك ضمن عمليات إنتاج آبرى ال یتم فيها تسویق حمض النيتریك تجاریا وال یحسب في اإلحصاءات                      

الآتام ومثال ذلك أن أآاسيد النيتروجين التي یتم تحضيرها عن طریق أآسدة النشادر أثناء صناعة الكبرو              .  الوطنية

ویمكن تحسين االستيفاء بمراعاة هذه           .  تستعمل مباشرة في العملية بدون تحویلها مسبقا إلى حمض النيتریك                      

المصادر من خالل طرق، مثل تحدید المصادر من خالل السجالت الوطنية النبعاثات أآاسيد النيتروجين التي تمثل 

 . كأحد النواتج الثانویة غير المقصودة إلنتاج حمض النيتری

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

أي إذا تحولت   (ینبغي إعادة حساب انبعاثات أآسيد النيتروز في آل السنوات آلما تغيرت طرق حساب االنبعاثات                 

وإذا لم ). وآالة حصر الغازات من استعمال القيم االفتراضية إلى تطبيق القيم الفعلية المحددة على مستوى المصنع            

صانع لكل سنوات المتسلسلة فسوف یلزم النظر في آيفية استعمال القياسات الجاریة                       تتوافر بيانات خاصة بالم      

وقد یكوم ممكنا تطبيق معامالت االنبعاثات          .  المتبعة في المصانع إلعادة حساب االنبعاثات في السنوات السابقة              

طة عدم حدوث تغير      الجاریة المستخدمة في مصانع محددة على بيانات اإلنتاج المأخوذة عن سنوات سابقة شری                    

وعملية إعادة الحساب مطلوبة لكفالة واقعية ما یطرأ من تغيرات على                 .  آبير في العمليات التي یجریها المصنع        

 إعادة حساب   الممارسة السليمة ومن  .  اتجاهات االنبعاثات وللتأآد من أنها ليست مسألة تغييرات إجرائية مصطنعة          

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"ردة في الفصل السابع المعنون المتسلسلة الزمنية وفقا لإلرشادات الوا

 تقييم عدم التيقن

وتتسم معامالت االنبعاثات       .  أوجه عدم التيقن في القيم االفتراضية هي تقدیرات تستند إلى أحكام الخبراء                                 

ظرا الشتقاقها من     االفتراضية المتعلقة بحمض األدیبيك بقدر أآبر من التيقن عما في حالة حمض النيتریك ن                              

. والنظم الخاصة بتخفيض أآسيد النيتروز        )  أآسدة حمض النيتریك    (الكيمياء الریاضية لتفاعل آيميائي مقصود           

ویمثل عدم التيقن المقترن بمعامل انبعاث حمض األدیبيك مؤثر تغييري في توليد أآسيد النيتروز نظرا للفروق في                 

التي تستعملها مختلف       )  أي الكيتون والكحول      (لسيكلوهيكسانول    ترآيب المواد الوسيطة للسيكلوهيكسانون وا            

وتسفر الزیادة في المحتوى من الكيتون عن زیادة توليد أآسيد النيتروز بينما تؤدي زیادة المحتوى من                     .  المصانع

وز ویستطيع أي مصنع أن یحدد إنتاج أآسيد النيتر        ).  أ-١٩٩٩ریمر،  (الكحول إلى انخفاض توليد أآسيد النيتروز        

وفي المقابل فإن القيم االفتراضية إلنتاج حمض           .   في المائة   ١في حدود    )  استنادا إلى استهالك حمض النيتریك       (

فأوال، قد یتولد أآسيد النيتروز في قسم المفاعل الشبكي إلنتاج                .  النيتریك تتسم بقدر أآبرا آثيرا من عدم التيقن            
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  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٤٣-٣

أآاسيد  وثانيا، قد یعالج أو ال یعالج العادم للتحكم في                ).١٩٩٩آوك،  (حمض النيتریك آناتج ثانوي غبر مقصود          

من ترآيز أآسيد النيتروز في       )  بل وقد یزید   (النيتروجين، آما أن نظام تخفيض أآاسيد النيتروجين قد یخفض أو ال یخفض                   

 ١٤.الغاز المعالج

 األدیبيك  فإن مستویات انبعاثات       وعلى الرغم من أن عدم التيقن في قيم حمض النيتریك  أآبر من عدم التيقن في قيم حمض                      

وبذلك فإن عدم التيقن المقترن       .      أآسيد النيتروز المحتملة لكل طن متري تكون أعلى آثيرا في حالة إنتاج حمض األدیبيك                   

ویمكن تحدید مقدار االنبعاثات باستعمال        .   أآسيد النيتروز   تبإنتاج حمض األدیبيك قد یكون أآبر عندما یتحول إلى انبعاثا                

ومعایرته    في المائة من الثقة باستخدام نظام للرصد تتم صيانته          ٩٥ في المائة على مستوى      ٥  ± أعاله في حدود     ٩-٣لمعادلة  ا

 .بشكل سليم

    التقاریر والوثائق٢-٢-٣

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة        الممارسة السليمة من  

إلعداد تقدیر حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في القسم          

من  "  الوثائق الداخلية واألرشيف      " تحت عنوان          ١-١٠-٨

 ." جودةضمان ومراقبة ال"الفصل الثامن المعنون 

وفيما یلي بعض أمثلة الوثائق والتقاریر ذات الصلة بهذه                      

 :الفئة

 وصف الطریقة المتبعة •

عدد مصانع حمض األدیبيك وحمض النيتریك على         •

 .التوالي

 .معامالت االنبعاثات •

 .بيانات اإلنتاج •

 .القدرة اإلنتاجية •

 .عدد المصانع التي تطبق تكنولوجيا التخفيض •

 .وآفاءة التدمير، واالستخدامنوع تكنولوجيا التخفيض،  •

 .أي فرضيات أخرى •

                                                 

وقد قيست الزیادة في      .  عن توليد إضافي ألآسيد النيتروز        قد تسفر عمليات تخفيض انبعاثات أآاسيد النتروجين في بعض الحاالت                      ١٤
ترآيزات أآسيد النيتروز جراء استخدام تكنولوجيا تخفيض أآاسيد النيتروجين في مختلف المصانع التي تستعمل طریقة االختزال غير                            

حمض النيتریك أن التحكم في أآاسيد      ومن المعروف من خالل مصنع واحد على األقل إلنتاج           ).  ١٩٩٩آوك،  (الحفاز ألآاسيد النيتروجين    
 ).١٩٩٩بيرتشر، (النيتروجين قد أسفر عن زیادة في انبعاثات أآسيد النيتروز 

 ١-٣اإلطار 

 مصادر أآسيد النيتروز الصناعية األخرى

ي    ي ف يل المرجع دد الدل ئة  یح ية للهي وط التوجيه دة الخط  ع

ر ئات أخ ر ف تملة غي روز المح يد النيت ادر أآس ن مص ى م

غيرة ا ص تقد بأنه ن یع يمة ولك ومة الق ئات .  معل مل ف وتش

روز الصناعية المحتملة التي ال تنشأ عن             يد النيت مصادر أآس

ا یلي     راق م إنتاج الكبروالآتام، وإنتاج اليوریا، وإنتاج : االحت

نة     اء، وأدخ ع  واإلرغ وامل الدف روآيماویات، وع البت

دخان   المت دة ال دودآان، وأعم ض ال تاج حم رات، وإن فج

. المتصاعدة من صهاریج حمض األدیبيك وحمض النيتریك         

ذه المصادر   يس ه ي تق ازات الت وآاالت حصر الغ وینبغي ل

يانات  ن ب رها م ة حص ي قائم ا ف را عم دم تقری يا أن تق آم

بعة   ریقة المت تعلقة بالط ق الم فوعة بالوثائ ذه  .  مش ن له ویمك

 الخطوط التوجيهية للهيئة  ن تشكل األساس لتنقيح     المعلومات أ 

 .  فيما بعد
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آما .  وینبغي لمشغلي المصانع تقدیم هذه المعلومات إلى وآالة حصر الغازات لتجميعها وآذلك أرشفة المعلومات في الموقع                     

 .صنعینبغي لمشغلي المصانع تسجيل وأرشفة عدد مرات القياس وسجالت معایرة األجهزة آلما أجریت قياسات فعلية في الم

وفي الحاالت التي ال یوجد فيها سوى منتج أو اثنين في البلد، مثلما في حالة إنتاج حمض األدیبيك في آثير من األحيان، فقد                             

وفي هذه الحالة ینبغي للمشغلين ووآاالت حصر الغازات تحدید مستوى التجميع الذي یمكن                      .  تعتبر بيانات األنشطة سریة     

على أنه ینبغي أن تحفظ على مستوى المصنع المعلومات التفصيلية التي            .  ن اإلخالل بسریتها  عنده اإلبالغ عن المعلومات بدو    

 . تشمل سجالت األجهزة المستعملة

على أنه ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة             .  ومن غير العملي إدراج آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني              

 . شفافية تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها وتعقب خطوات حسابهاواإلشارات إلى بيانات المصادر بما یكفل 

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٢-٣ 

 من الفصل الثامن المعنون              ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                                 الممارسة السليمة   من    

 المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة         وقد یكون من  .  ومراجعة خبراء لتقدیرات االنبعاثات    "  مراقبة الجودة /ضمان"

من الفصل  )"  ٢المستوى  (إجراءات مراقبة جودة حصر فئات مصادر محددة          " المعنون   ٧-٨الجودة آما هو مبين في القسم         

. الفئةالثامن، واتباع إجراءات ضمان الجودة وبخاصة إذا استعملت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن هذه                   

 آما هو   فئات المصادر الرئيسية  مراقبة جودة حصر     /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال المستوى األعلى لضمان          

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"محدد في الفصل السابع المعنون 

 .ة ذات صلة بهذه الفئةوإضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نورد فيما یلي أدناه إجراءات محدد

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باستعمال نهج مختلفة

، ینبغي  )النهج الصعودي (في حال حساب االنبعاثات باستعمال البيانات المستقاة من مصانع حمض األدیبيك وحمض النيتریك              

ا باستعمال بيانات اإلنتاج الوطنية        لوآاالت حصر الغازات إجراء مقارنة بين هذا التقدیر وبين االنبعاثات التي یتم حسابه                       

 . وینبغي تسجيل النتائج وبحث أي تضارب غير مفسر). النهج النزولي(

وحيث إن فئات مصادر أآسيد النيتروز الصناعية تعتبر صغيرة نسبيا بالمقارنة مع المصادر البشریة والطبيعية األخرى فمن                   

 . في ترآيزات أآسيد النيتروز في الغالف الجويغير العملي مقارنة االنبعاثات مع قياسات االتجاهات

 البيانات على مستوى المصنع

ینبغي لوآاالت حصر الغازات أرشفة معلومات آافية بما یسمح بإجراء مراجعة مستقلة للمتسلسلة الزمنية لالنبعاثات بدایة من 

لك بأهمية خاصة في الحاالت التي یلزم فيها         ویتسم ذ .  سنة األساس، ولتوضيح اتجاهات االنبعاثات عند إجراء مقارنات بيانية         

إجراء عمليات حساب، وذلك مثال عندما تتحول وآالة حصر الغازات من استعمال القيم االفتراضية إلى القيم الفعلية المحددة                      

 .على مستوى المصنع

 تنقيح قياسات االنبعاثات المباشرة

ينبغي لوآاالت حصر الغازات تأآيد انتهاج الطرق القياسية                 إذا توافرت قياسات أآسيد النيتروز على مستوى المصنع ف                  

وإذا أخلت ممارسات القياس بهذه المعایير فيمكن لوآاالت حصر الغازات حينئذ تقييم استعمال هذه                             .  المعترف بها دوليا    
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ت عدم التيقن على      وإضافة إلى ذلك، ینبغي لوآاالت حصر الغازات إعادة النظر في تقدیرا                   .  البيانات المتعلقة باالنبعاثات   

 .مراقبة الجودة/ضوء نتائج ضمان

وینبغي لوآاالت حصر الغازات مقارنة المعامالت المحددة على أساس المصنع بالمعامالت االفتراضية المحددة من الهيئة                        

صانع وینبغي لها توضيح وتوثيق أي فروق بين المعامالت الخاصة بم               .  لكفالة معقولية المعامالت الخاصة بمصانع محددة         

 . محددة والمعامالت االفتراضية، والسيما أي فروق في السمات المميزة للمصنع یكون من شأنها اإلفضاء إلى تلك الفروق
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  انبعاثات المرآبات المشبعة بالفلور من إنتاج األلومنيوم٣-٣

  المسائل المنهجية١-٣-٣

من المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور، هما الميثان           من المعروف أن عملية الصهر األولي لأللومنيوم ینتج عنها نوعان                   

وتتكون هذه المرآبات أثناء ما یعرف بظاهرة التأثير األنودي عندما ینخفض                .  الفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي      

 . ترآيز أآسيد األلومنيوم في خلية االختزال اإللكترولي

 اختيار الطریقة

شجرة " المعنون    ٥-٣ویبين المخطط الشجري في الشكل         .   على الظروف الوطنية     سة السليمة الممار یتوقف اختيار طریقة      

 في تكييف الطرق الواردة في         الممارسة السليمة "  قرارات النبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور من إنتاج األلومنيوم             

 على تقدیر انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي         وینبغي تطبيق شجرة القرارات    .  للظروف الخاصة بكل بلد    الخطوط التوجيهية   

 .واإلیثان الفلوري السداسي آل على حدة

 ثالث طرق لتقدیر انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج األلومنيوم               الخطوط التوجيهية للهيئة  وتصف  

وهذه الطرق  ).  في المجلد الثالث   "   إنتاج األلومنيوم   مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناتجة عن         " المعنون     ١٣-٢القسم   (

الخطوط ولتفادي التعارض مع األقسام األخرى الواردة في              .  الثالث تقابل المستویات ولكنها ليست محددة على هذا النحو               
على أنها  وجيهية  الخطوط الت  فإننا نشير في هذا القسم إلى الطرق الواردة في               الممارسات السليمة   دليل ومع    التوجيهية للهيئة 

 .مستویات

أو )  أ-٣المستوى  (وتتمثل الطریقة التي تتسم بأآبر قدر من الدقة في إجراء رصد مستمر لالنبعاثات الناتجة عن المسابك                            

تكوین عالقة طویلة األجل بين قياسات االنبعاثات ومعالم التشغيل في مسابك محددة وتطبيق هذه العالقة باستعمال بيانات                             

 ب قياسات شاملة لتكوین هذه العالقة والجمع المستمر لبيانات معالم            -٣وتتطلب طریقة المستوى    ).   ب -٣لمستوى  ا(األنشطة  

وفي الحاالت التي ال یتم فيها         .  وبيانات اإلنتاج )  ١٥مثل تواتر ومدة التأثيرات األنودیة وزیادة جهد التأثير األنودي             (التشغيل  

وافر فيها معلومات عن معالم التشغيل وعن اإلنتاج، یمكن استعمال معامالت                   تكوین عالقة خاصة بمسابك محددة ولكن تت           

وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها معلومات إال عن                ).  ٢المستوى  (الميل والجهد االفتراضية الخاصة بتكنولوجيات محددة            

). ١المستوى  (وع التكنولوجيا المستخدمة    الكمية السنویة لأللومنيوم المنتج فقد تطبق معامالت االنبعاثات االفتراضية بحسب ن          

 أعلى بكثير عما في التقدیرات التي یتم إجراؤها باتباع طریقة                      ١وسوف یكون مستوى عدم التيقن في طریقة المستوى                 

 .٢ أو طریقة المستوى ٣المستوى 

                                                 

 .تشير الزیادة في جهد التأثير األنودي إلى تقلب الجهد أثناء التأثير األنودي ١٥
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  شجرة قرارات النبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور من إنتاج األلومنيوم ٥-٣الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هل یوجد أي إنتاج
  لأللومنيوم في البلد؟

 
 هل ترصد

  االنبعاثات بشكل مستمر؟

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

 هل توجد معامالت
 دة الجهد  أو زیا انحدار

للربط بين بيانات العملية وبين عوامل 
 االنبعاث في مسابك محددة؟

 )٢ملحوظة (

تجمع االنبعاثات في
 آل المصانع

 ال

 نعم
 ٤االطار

 ال

 نعم

 هل تتوافر 
 على مستوى البيانات

 تواتر التأثير األنودي( المسابك 
 ومدة التأثير األنودي أو زیادة في

  ؟)دي جهد التأثير األنو

 هل تعتبر هذه
 فئة مصادر االنبعاثات 

 ؟رئيسية
 )١ملحوظة (

یتم الحصول على
 بيانات العملية

تقدر انبعاثات المسابك باستعمال معامل
افتراضي في معادلة االنحدار أو 

معادلة بيشيني، وتضرب في إنتاج 
 المسبك خالل المدة الزمنية

 )٩-٣یرجى الرجوع إلى الجدول (

مل االنبعاث تستعمل عوا
االفتراضية حسب نوع 

یرجى ( التكنولوجيا 
-٣الرجوع إلي الجدول 

١٠( 

ابك باستعمال تقدر انبعاثات المس
معامل افتراضي في معادلة االنحدار
أو معادلة بيشيني، وتضرب بإنتاج 

 المسبك خالل المدة الزمنية

 
تقدر انبعاثات المسبك بضرب

عامل االنبعاث في إنتاج 
 ل المدة الزمنيةالمسبك خال

  نعم

 نعم

 ال ال

 نعم

ال

 ١اإلطار 
 ٣اإلطار 

٢اإلطار 

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية  :  ١الملحوظة  
من الفصل"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية     " المعنون   ٢-٧أنظر القسم   (ة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما               االحتباس الحراري المباشر  

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

.استعمال معامالت انبعاث محددة لكل نوع من أنواع التكنولوجيا/ التكنولوجيا الخلویة البد من قياسفي الحاالت التي یطبق فيها المسبك أآثر من نوع مميز من أنواع: ٢الملحوظة 
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  الرصد المستمر لالنبعاثات-أ -٣طریقة المستوى 

على أنه بالنظر إلى التكلفة المحتملة وغير           .  الرصد المستمر لالنبعاثات من الوسائل الممكنة واألآثر دقة لتحدید االنبعاثات               

ولالطالع على تفاصيل تقنيات      .  للممارسة السليمة  تعتبر الزمة      ذلك من االعتبارات المرتبطة بالموارد فإن هذه الوسيلة ال              

 . أدناه" تقنيات القياس المباشر" المعنون ٢-٣القياس، یمن الرجوع إلى اإلطار 

 ٢-٣اإلطار 

 تقنيات القياس المباشر

 :ي أن لكفالة دقة البيانات، وهو ما یعنالممارسة السليمةالبد من إجراء المعاینة والقياس وفقا لمعيار 

قياسات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور في المسابك ینبغي أن تراعي االنبعاثات المتجمعة في غطاء خلية االختزال                                       •
 ومن الوجهة   ١٦.والمستخلصة عبر أنبوب العادم، وآذلك االنبعاثات المنفلتة التي تنطلق في الغالف الجوي داخل غرفة البواتق               

بيانات بالقياس المباشر لمرآبات الكربون المشبعة بالفلور في أنبوب العادم ولالنبعاثات                   المثالية یمكن الحصول على هذه ال         
وأما بخالف ذلك فيمكن إجراء قياس مباشر النبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور في األنبوب جنبا إلى جنب                       .  المنفلتة

 .ما یسمح بحساب االنبعاثات المنفلتةمع إجراء قياس دقيق لكفاءة غطاء الخلية في تجميع االنبعاثات، ب

التكنولوجيا التحليلية المستخدمة ینبغي أن تكون قادرة على قياس الميثان الفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي في آن                        •
ئم لقياس   والبد أن تتسم التكنولوجيا المختارة بنطاق دینامي مال               .  وهناك العدید من التكنولوجيات التحليلية المالئمة           .  واحد

وینبغي لحساسية الكشف أن تكون قادرة على القياس الدقيق على            .  الترآيزات المتوقعة النبعاثات األنبوب واالنبعاثات المنفلتة      
 في المائة أو أآثر     ٥أدنى المستویات المتوقعة في أنابيب عوادم خالیا التحليل الكهربائي وبالنسبة لالنبعاثات المنفلتة التي تمثل               

وینبغي أن یكون النطاق الدینامي لجهاز القياس قادرا على القياس                .  ع انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور        من مجمو 
 جزء ١٠٠٠ویعني ذلك بالنسبة النبعاثات األنبوب وجود نطاق یتراوح بين صفر و        .  الدقيق ألآثر مستویات الترآيزات ارتفاعا    

بغي معایرة القياسات مع درجة الحرارة والضغط واإلبالغ عن الظروف التي             وین.  من المليون حسب الحجم لقياس الترآيزات      
 .تتم فيها هذه القياسات وتسجيلها مع قياسات الترآيزات التي تستعمل عند حساب انبعاثات الكتلة

غي إجراء قياسات   وینب.  ینبغي إجراء قياسات لتدفق الغاز الحجمي في أنبوب العادم وفقا للمعایير المعترف بها وطنيا أو دوليا                    •
وینبغي معایرة  .  لتدفق الغاز أثناء برنامج قياس الترآيز مع وجود فواصل زمنية آافية لكفالة دقة تمثيل تدفق الغاز الحجمي                         

القياسات مع درجة الحرارة والضغط والبد من اإلبالغ عن ظروف القياسات وتسجيلها مع قياسات التدفق التي ستستعمل عند                     
 .تلةحساب انبعاثات الك

ویتفاوت الجدول الزمني المطلوب      .  ینبغي معایرة األجهزة التحليلية على فترات زمنية منتظمة أثناء إجراء عمليات القياس                    •
للمعایرة تبعا لنوع األجهزة التحليلية المستعملة وثباتها المعلوم ولكن البد أن یكون آافيا بالقدر الذي یتيح التقليل قدر اإلمكان                         

وینبغي أن  .  وینبغي اإلبالغ عن نتائج عمليات المعایرة وتسجيلها مع قياسات الترآيزات              .  معایرة األجهزة من تأثير انحراف     
وینبغي أن تكون غازات المعایرة       .  تستبعد من تقدیرات االنبعاثات أي قياسات متأثرة باالنحراف الناتج عن معایرة األجهزة                  

وینبغي توثيق طریقة المعایرة وتسجيلها بدقة مع قياسات              .   المعترف بها    قابلة لالستشفاف وفقا للمعایير الوطنية أو الدولية            
 . إرشادات عامة بشأن اختيار العينات التمثيلية" ضمان ومراقبة الجودة"ویتضمن الفصل الثامن المعنون . االنبعاثات

 

 يدانية في مسابك معينة العالقة بين االنبعاثات ومعالم التشغيل استنادا إلى القياسات الم-ب-٣طریقة المستوى 

أي تواتر ومدة التأثيرات األنودیة أو زیادة جهد         (تستعمل في هذه الطریقة القياسات الدوریة لتكوین عالقة بين معالم التشغيل               

وحالما تتكون هذه    .  وبين انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي في مسابك محددة                  )  التأثير األنودي 

                                                 

ویوجد في  .  االختزال"  بواتق"التي تحوي خالیا أو      هي المصطلح المستخدم في الصناعة للداللة على الغرفة الكبيرة              "  غرفة البواتق " ١٦
وتنقل األدخنة المتجمعة عبر    .  خالیا الصهر أغطية تتسم، تتبعا لتصميمها وعمرها وما إلى ذلك، بدرجات متفاوتة من آفاءة تجميع األدخنة                

لكمة في حظيرة لتجميع األدخنة وقد ینقل         وقد یجمع الدخان المنفلت من ا       .  أنابيب إلى مرفق لتنقية األدخنة حيث تفصل الملوثات األخرى           
وحيث إن غرف البواتق قد تمتد لمسافة تصل إلى آيلو . أیضا إلى مرفق تنقية األدخنة أو یطلق في الغالف الجوي عبر سطح غرفة البواتق

فمن المطلوب إجراء قياسات      ولذلك  .   مترا أو أآثر عرضا فقد ال یكون ممكنا إجراء قياسات دقيقة لالنبعاثات المنفلتة                         ٢٠متر طوال و   
لمرآبات الكربون المشبعة بالفلور في األدخنة المتجمعة واالنبعاثات المنفلتة أو إجراء قياسات لألدخنة المجمعة إضافة إلى فهم شامل                               

جنبا إلى جنب مع      لكفاءة تجميع األدخنة وذلك لكفالة أن التقدیرات تشمل مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المتجمعة في نظام التنقية                               
 .االنبعاثات المنفلتة

 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 
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قة فإنه یمكن تطبيقها جنبا إلى جنب مع بيانات العملية التي یتم جمعها بشكل مستمر لتقدیر معامالت االنبعاثات مع مرور                   العال

ویتم .  لتقدیر االنبعاثات في هذه المسابك       )  باألطنان المتریة (وتضرب معامالت االنبعاثات بإنتاج المسابك المحددة            .  الوقت

 . المسابك لتقدیر االنبعاثات الوطنيةتجميع تقدیرات االنبعاثات في آل

 :ویمكن استعمال عالقات التقدیر التالية

 وبين االنبعاثات    ١٧تستعمل فيها عالقة المربعات الخطية الصغرى بين دقائق التأثير األنودي لكل یوم خلوي                    :  طریقة الميل 

 :ویعبر عنها آمعامل انبعاث

 ١٠-٣المعادلة 
EF (kg CF4 or C2F6 per tonne of Al) = Slope • AE min / cellday 

 •الميل ) = آيلو غرام من الميثان الفلوري الرباعي أو اإلیثان الفلوري السداسي لكل طن متري من األلومنيوم(معامل االنبعاثات 
 اليوم الخلوي/دقائق التأثير األنودي

 

. نات عن التأثير األنودي أثناء مدة زمنية مالئمة          وإلجراء تقدیر دقيق للميل، یلزم إجراء قياسات آنية لالنبعاثات وجمع البيا               

 . الخطوط التوجيهية للهيئة المبين في نهج تابيرووتعتبر طریقة الميل أحد أشكال 

 ٣-٣اإلطار 

 نهج تابيرو

 AE min / cellday = AEF • AED و (p / CE) • 1.698 = الميل

 :حيث 

P = ية أثناء التأثيرات األنودیة لميل الميثان الفلوري الرباعيمتوسط جزء الميثان الفلوري الرباعي في غاز الخل 

 أو متوسط جزء اإلیثان الفلوري السداسي في غاز الخلية أثناء التأثيرات األنودیة لميل اإلیثان الفلوري السداسي

CE = الكفاءة الجاریة لعملية إنتاج األلومنيوم، ویعبر عنها آجزء وليس آنسبة مئویة 

AEF = يرات األنودیة لكل یوم خلوي عدد التأث 

AED = مدة التأثيراألنودي بالدقائق 

 

وزیادة الجهد  .  وتستعمل هذه الطریقة زیادة الجهد األنودي باعتباره المعلم ذا الصلة بالعملية               :  طریقة تجاوز الجهد لبيشيني    

دیة عندما یحسب متوسطها أثناء فترة         فولطات بسبب التأثيرات األنو      ٨الكهربائي لتأثير األنودي هي زیادة جهد الخلية عن             

واشتقت صيغة االرتباط من قياسات توليد المرآبات المشبعة بالفلور في المسابك              ).  متوسط الجهد في اليوم   ( ساعة   ٢٤مدتها  

 :باستعمال تكنولوجيا بيشيني، ویعبر عنها آمعامل انبعاث

                                                 

خالل مدة  (ویحسب ذلك في أغلب األحيان         .  عدد الخالیا العاملة مضروبا بعدد أیام التشغيل          "  اليوم الخلوي "یقصد في الواقع بتعبير        ١٧
 ."اما مضروبا في عدد أیام المدةمتوسط عدد الخالیا العاملة في المسبك أثناء مدة تستغرق أی"باستعمال ) معينة تمتد مثال إلى شهر أو سنة



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٥٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

١١-٣المعادلة   

EF (kg CF4 or C2F6 per tonne of Al) = Over-Voltage Coefficient • AEO / CE 

معامل ) = آيلو غرام من الميثان الفلوري الرباعي أو اإلیثان الفلوري السداسي لكل طن متري من األلومنيوم(معامل االنبعاثات 
 الكفاءة الجاریة /  زیادة جهد التأثير األنودي•زیادة الجهد 

 :حيث

AEO = زیادة جهد التأثير األنودي 

CE = لجاریة لعملية إنتاج األلومنيوم، ویعبر عنها آنسبة مئویةالكفاءة ا. 

  

 العالقة بين االنبعاثات ومعالم التشغيل الخاصة بمسابك محددة استنادا إلى معامالت ميل وزیادة جهد                     -٢طریقة المستوى   

 افتراضية قائمة على أساس التكنولوجيا

زیادة الجهد في مسابك محددة فقد تستعمل المعامالت االفتراضية إضافة          إذا لم تتوافر بيانات القياس لتحدید الميل أو معامالت           

 المعنون  ٩-٣ في الجدول    للممارسة السليمة وترد المعامالت االفتراضية المحددة وفقا       .  إلى معالم التشغيل الخاصة بكل مسبك      

رق المستوى  ــــط( إنتاج األلومنيوم     المعامالت االفتراضية لحساب انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن            "

٢".( 

  معامالت االنبعاثات القائمة على اإلنتاج-١طریقة المستوى 

وعندما تكون بيانات إنتاج الفلزات هي         .  أبسط طریقة للتقدیر هي ضرب معامالت االنبعاثات االفتراضية بإنتاج األلومنيوم              

انظر اختيار معامالت     ( استعمال معامالت االنبعاثات االفتراضية           مةالممارسة السلي  بيانات األنشطة الوحيدة المتاحة فمن           

 ).االنبعاثات

باستعمال البيانات المتاحة   )  ١المستوى  (ومعامالت االنبعاثات   )  ٢طریقة المستوى   (وقد وضعت معامالت الميل االفتراضية       

لي وغير ذلك من بيانات القياس الميدانية                المأخوذة عن االستقصاءات التي قام بإجرائها المعهد الدولي لأللومنيوم األو                       

؛ آيميرل  )  ب(١٩٩٤و)  أ(١٩٩٤؛ روبرتس وآخرون،    ١٩٩٨؛ مارآس،   ١٩٩٨؛ ليبر وآخرون،    ١٩٩٦بوتسات وآخرون،   (

 ). ٢٠٠٠؛ مارآس وآخرون، ١٩٩٨وآخرون، 

ومثال ذلك أن   .  القياسوتطلبت المعلومات المحدودة المتاحة عن بعض البيانات رأي الخبراء بشأن مالءمة بعض مجموعات                 

 لقضبان سودربيرغ األفقية قد تم حسابها باستعمال بيانات عام           ١معامالت االنبعاثات االفتراضية المتبعة في طریقة المستوى         

 .١٩٩٠ بدال من بيانات عام ١٩٩١

تلف المسابك لتأآيد    وینبغي عند اإلمكان استعمال اتساق بيانات القياس المتاحة على مدى مختلف الفترات الزمنية وفي مخ                        

 .درجة آبيرة من الثقة بشأن حجم واتجاه عوامل ومعامالت االنبعاثات

 اختيار معامالت االنبعاثات

 ب-٣طریقة المستوى 

وینبغي أن  .  القياسات الخاصة بمسابك محددة      في هذه الطریقة أن تحدد معامالت النماذج باستعمال                 الممارسة السليمة من  

ى قياسات شاملة النبعاثات الميثان الفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي وأن تجمع في ذات                      تستند هذه المعامالت إل     



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 
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ویعني ذلك أنه ینبغي أن تعبر معامالت االنبعاثات عن الظروف المحددة في المصنع                                       .  الوقت بيانات عن العملية         

 تعبر عن التأثيرات التغيریة للعملية وتراعي              وتقاس معامالت االنبعاثات على مدى فترة زمنية             .  والتكنولوجيات المطبقة  

إذا آانت هذه الفئة الثانویة مهمة بالمقارنة            (االنبعاثات المتجمعة في نظام تجميع األدخنة واالنبعاثات المنفلتة على السواء                   

ومن . ياس المباشر إرشادات بشأن بعض جوانب تقنيات الق٢-٣ویوفر اإلطار  ).  باالنبعاثات المتجمعة في نظام تجميع األدخنة     

 ١٨. اتباع هذه النهج في تنفيذ أي برنامج للمعاینة والقياسالممارسة السليمة

 ٢طریقة المستوى 

 على المعامالت    ٩-٣ویحتوي الجدول    .  إذا لم تتوافر قياسات على أساس مسابك محددة فقد تستعمل المعامالت االفتراضية                  

وفي حالة  .  المعامالت االفتراضية بحسب نوع التكنولوجيا في آل مسبك        ویجب تطبيق    ١٩.االفتراضية بحسب نوع التكنولوجيا   

استخدام أآثر من نوع من أنواع التكنولوجيا في المسبك فالبد من تطبيق المعامالت االفتراضية المالئمة على آل جزء من                           

 .أجزاء التكنولوجيا آل على حدة

 ٩-٣الجدول 
 الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج األلومنيوم المعامالت االفتراضية لحساب انبعاثات مرآبات

 )٢طرق المستوى (
 )ب(معامل زیادة الجهد

آيلو غرام من مرآبات الكربون المشبعة [(
متوسط زیادة )/(بالفلور لكل طن من األلومنيوم

 )]یوم خلوي/الجهد

ن آيلو غرام من مرآبات الكربون المشبعة بالفلور لكل طن م [()د)(ب(الميل 
 )]عدد دقائق التأثير األنودي لكل یوم خلوي)/ (األلومنيوم

التكنولوجيا 
 )أ(المستخدمة 

اإلیثان الفلوري 
 السداسي

الميثان الفلوري 
 عدم التيقن الرباعي

اإلیثان 
الفلوري 
 السداسي

 عدم التيقن
الميثان 

الفلوري 
 الرباعي

 

 CWPB ٠٫١٤ ٠٫٠٠٩± ٠٫٠١٨ ٠٫٠٠٤± ١٫٩ غير متاح

 SWPB ٠٫٢٩ ٠٫٠٢± )ج(٠٫٠٢٩ ٠٫٠١± ١٫٩ غير متاح

 VSS )ز(٠٫٠٦٨ ٠٫٠٢± )ز(٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠١± )هـ(انظر الملحوظة  –

 HSS )و(٠٫١٨  ٠٫٠١٨  – –

 ).HSS(؛ قضبان سودربيرغ األفقية )VSS(؛ قضبان سودربيرغ الرأسية )SWPB(؛ التجفيف الجانبي التمهيدي )CWPB(التجفيف المرآزي التمهيدي) أ(

 .المعهد الدولي لأللومنيوم األولي؛ القياسات الميدانية لوآالة حمایة البيئة في الوالیات المتحدة األمریكية، وبيانات القياس في الشرآات األخرى: درالمص) ب(

 الممارسة السليمة ولذلك فمن   .  هيدي استنادا إلى بيانات القياس     ال تتوافر بيانات آافية لتحدید معامل لميل انبعاثات اإلیثان الفلوري السداسي الناجمة عن خالیا التجفيف الجانبي التم                       )  ج(
 .الخطوط التوجيهية للهيئةاستعمال قيمة افتراضية بمقدار واحد على عشرة من معامل الميثان الفلوري الرباعي، بما ال یتعارض مع 

؛ %٨٥؛ قضبان سودربيرغ الرأسية     %٩٠؛ التجفيف الجانبي التمهيدي       %٩٥ المرآزي التمهيدي    التجفيف:  یتضمن آل واحد من معامالت الميل انبعاثات افتراضية على النحو التالي           )  د(
وفي حين أن آفاءة التجميع في طریقة قضبان سودربيرغ األفقية قد تتفاوت فإن بيانات القياس                   .  وقد تم افتراض هذه الكفاءات استنادا إلى آراء الخبراء          %.  ٩٠قضبان سودربيرغ األفقية     

 .على األقل% ٩٠ة في الشرآة لحساب هذه المعامالت ال تتعارض مع آفاءة تجميع بنسبة المستعمل

 .معامالت زیادة الجهد غير ذات صلة بتكنولوجيات القضبان األفقية أو القضبان الرأسية) هـ(

 .١٩٩١ومنيوم األولي في عام تستند معامل ميل قضبان سودربيرغ األفقية إلى بيانات االستقصاء الذي أجراه المعهد الدولي لألل) و(

وتستند هذه المعامالت االفتراضية إلى عدد قليل من البيانات          .  ینبغي مواصلة إجراء مزید من البحث بشأن قياسات االنبعاثات وتحليل عدم التيقن المقترن بقضبان سودربيرغ الرأسية                  )  ز(
 )).ب (١٩٩٩؛ بييرك وآخرون، )أ (١٩٩٩بييرك، (امالت األخرى ویتوقع أن یكون عدم التيقن المقترن بها أآبر مما هو مقترن بالمع

                                                 

وسوف تندرج هذه االنبعاثات ضمن معامالت الميل في مسابك            .  قد تشمل الطرق األخرى عامال صریحا یمثل مساهمة الخالیا الجدیدة             ١٨
 .ب-٣محددة في إطار طریقة المستوى 

 وقد تحل محل القيم      ٢٠٠٠هذه البيانات مع مطلع عام       ویتوقع توافر   .  تتحسن البيانات المتاحة آما وآيفا بفضل برامج القياس الجاریة            ١٩
 .٩-٣الواردة في الجدول 

 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٥٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 ١طریقة المستوى 

 معامالت  الخطوط التوجيهية للهيئة   وترد في     .  أبسط طریقة هي ضرب معامالت االنبعاثات االفتراضية بإنتاج األلومنيوم                

وترد في  .  المعامالت إلى آخر القياسات     أن تستند هذه       الممارسة السليمة ومن  .  االنبعاثات حسب نوع التكنولوجيا المستخدمة      

وحيث إن طریقة     .   أدناه معامالت االنبعاثات االفتراضية المعدلة وما یقترن بها من نطاقات عدم التيقن                          ١٠-٣الجــدول   

خر  استعمال معامالت انبعاث افتراضية آآ     الممارسة السليمة  هي من أآثر النهج الثالثة اتساما بعدم التيقن فإن من             ١المستوى  

 .طریقة یمكن اتباعها عندما ال تتوافر إال إحصاءات عن إنتاج الفلزات

 ١٠-٣الجدول  

معامالت االنبعاثات االفتراضية ونطاقات عدم التيقن المتعلقة بحساب انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج 
 )بحسب نوع التكنولوجيا المستخدمة(األلومنيوم 

لفلوري السداسياإلیثان ا  التكنولوجيا المستخدمة الميثان الفلوري الرباعي 

)أ(نطاق عدم التيقن  طن متري من /آيلو غرام 
)هـ(األلومنيوم  طن متري من /آيلو غرام نطاق عدم التيقن 

)هـ(األلومنيوم    

 التجفيف المرآزي التمهيدي ٠٫٣١ ١٫٣-٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٤ ٠٫٢-٠٫٠٠٠٠٤

 التجفيف الجانبي التمهيدي ١٫٧ ٣٫٨-٠٫٨ )ب(٠٫١٧ ٠٫٤-٠٫٠٨

 قضبان سودربيرغ الرأسية )ج (٠٫٦١ ١٫١-٠٫٤ )ج (٠٫٠٦١ ٠٫١-٠٫٠٤

 قضبان سودربيرغ األفقية )د (٠٫٦ ١٫٤-٠٫٠٠٠٦ )د (٠٫٠٦ ٠٫١٣-٠٫٠٠٠٠٦

على أساس تغایر البيانات المتعلقة بعدد  % ٩٥يقن آنطاق ثقة  بتقدیر عدم التللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخقام فریق اجتماع خبراء واشنطن التابع ) أ(
 المتعلقة بقضبان سودربيرغ    ١٩٩٩١أو بيانات عام       (١٩٩٠دقائق التأثير األنودي المأخوذة عن بيانات االستقصاء الذي أجراه العهد الدولي لأللومنيوم األولي لعام                    

 .مةبشأن آل نوع من أنواع التكنولوجيات المستخد) األفقية

ولذلك فإن من    .  ال تتوافر بيانات آافية لتحدید معامل انبعاث النبعاثات اإلیثان الفلوري المشبع من خالیا التجفيف الجانبي التمهيدي استنادا إلى بيانات القياس                             )  ب(
 .الخطوط التوجيهية للهيئة یتعارض مع  استعمال قيمة افتراضية بمقدار واحد على عشرة من معامل الميثان الفلوري الرباعي بما الالممارسة السليمة

تستند معامالت االنبعاثات االفتراضية المتعلقة بقضبان سودربيرغ الرأسية إلى بيانات القياس الميدانية المأخوذة عن المعهد الدولي لأللومنيوم األولي ووآالة                             )  ج(
وتستند هذه العوامل االفتراضية إلى عدد قليل من            .  ١٩٩٠س المأخوذة عن الشرآات لعام         حمایة البيئة في الوالیات المتحدة األمریكية وغير ذلك من بيانات القيا                 

 )).ب (١٩٩٩؛ بييرك وآخرون، )أ (١٩٩٩بييرك، (البيانات ویتوقع أن یكون عدم التيقن المقترن بها أآبر مما هو مقترن بالعوامل األخرى 

 .١٩٩١إلى بيانات االستقصاء الذي قام بإجرائه المعهد الدولي لأللومنيوم األولي في عام تستند العوامل االفتراضية لقضبان سودربيرغ األفقية ) د(

بيانات القياس الميدانية المأخوذة عن المعهد الدولي لأللومنيوم األولي ووآالة حمایة البيئة في الوالیات المتحدة األمریكية وغير ذلك من بيانات القياس                        :  المصدر)  هـ(
 )).ب (١٩٩٩؛ بييرك وآخرون، )أ (١٩٩٩بييرك،  (١٩٩١ فيما عدا قضبان سودربيرغ األفقية التي استندت إلى بيانات عام ١٩٩٠آات لعام المأخوذة عن الشر

 

المستندة إلى البيانات المتعلقة بتواتر ومدة التأثير األنودي                تطبيق معامالت االنبعاثات االفتراضية      الممارسة السليمة     ومن   

على آل السنوات التي ال تتوافر فيها بيانات         )   بشأن قضبان سودربيرغ األفقية    ١٩٩١أو بيانات عام      (١٩٩٠الوسيط في عام    

  .إال إذا أمكن إثبات خالف ذلك) التأثير األنودي(عن العملية 

 اختيار بيانات األنشطة

اتر ومدة التأثيرات     بشأن تو   ٢ب والمستوى    -٣ تسجيل البيانات المطلوبة لطریقتي المستوى          الممارسة السليمة من  

وینبغي استشارة بعض الشرآات أو        .  األنودیة وزیادة جهد التأثير األنودي وبيانات اإلنتاج على مستوى المصنع                

وتتألف بيانات األنشطة   .  المجموعات الصناعية لكفالة توافر البيانات في شكل یسهل االستفادة منه في تقدیر الحصر             

إحصاءات اإلنتاج التي ینبغي الحصول عليها من الشرآات على مستوى                   من    ١المستخدمة في طریقة المستوى        

. في معظم البلدان    )  أطنان متریة من األلومنيوم      (ویرجح انخفاض عدم التيقن المقترن ببيانات اإلنتاج                .  المصنع
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لتدقيق إحصاءات  وبالنظر إلى توقع توافر بيانات اإلنتاج بشكل عام فينبغي عدم استعمال بيانات القدرة اإلنتاجية إال                  

 .اإلنتاج

 االستيفاء

 تجميع تقدیرات     الممارسة السليمة  ومن   .  ینبغي من حيث المبدأ أن تتوافر اإلحصاءات المتعلقة باإلنتاج في آل المسابك                         

 ویقوم آل أعضاء المعهد الدولي لأللومنيوم األولي الذین یمثلون          .  االنبعاثات من آل مسبك لتقدیر مجموع االنبعاثات الوطنية         

وإذا لم تتوافر بيانات اإلنتاج على مستوى المسبك          .   باإلبالغ عن بيانات اإلنتاج     ١٩٩٩ في المائة من القدرة العالمية لعام          ٦٠

وینبغي أن تكون آل وآاالت حصر         .  فقد تستعمل قدرة المسبك باإلضافة إلى إجمالي اإلنتاج الوطني لتقدیر إنتاج المسابك                   

وليس ثمة ما یدعو إلى اإلبالغ عن         .   وآفالة االستيفاء واإلبالغ    ١األدنى من طریقة المستوى      الغازات قادرة على تنفيذ الحد        

وعند قياس االنبعاثات عن طریق الرصد المستمر أو ألغراض حساب                 .  في هذه الفئة   "  غير مقدر "و"  غير متاح "البندین  

هذه الفئة على مستوى المسبك یتطلب تقدیر انبعاثات    عوامل أو معامالت االنبعاثات فإن استيفاء تغطية االنبعاثات الناجمة عن           

 .الميثان الفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي من أنبوب العادم وسطح غرفة البواتق أو الفهم الجيد لكفاءة التجميع

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

اتر التأثير األنودي أو زیادة جهد التأثير                مثل إحصاءات اإلنتاج ومدة وتو          (إذا توافرت آل البيانات التاریخية الالزمة                

 . المالئمةالممارسة السليمة، یمكن تقدیر االنبعاثات أثناء المدة الزمنية آلها باستعمال طریقة )األنودي

 استعمال القياسات المتاحة على أساس           الممارسة السليمة  وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها بعض البيانات التاریخية، من                      

ویتطلب تطبيق أي عالقة بأثر        .  محددة لتكوین عالقة مقبولة بين االنبعاثات وبين بيانات األنشطة في سنة األساس                   مصانع  

وینبغي أن تحتفظ معظم المسابك بسجالت لبيانات العملية مع احتمال وجود بعض               .  رجعي أن تتوافر سجالت لبيانات العملية      

على البيانات التاریخية، یجب أن یكون آل مسبك قادرا على إثبات أن العالقة              وباإلضافة إلى الحصول    .  االستثناءات اإلقليمية 

 ولكفالة  ٢٠).أي عدم وجود أي تغييرات تكنولوجية أو تشغيلية آبيرة          (التي ستطبق بأثر رجعي منطبقة على ظروفه التشغيلية           

بعها المسبك في إجراء التقدیر أن یعاد          في حالة تغير الطریقة التي یت        الممارسة السليمة عدم التضارب مع مرور الوقت فمن         

حساب تقدیرات االنبعاثات باستعمال المنهجيات السابقة والجاریة لكفالة واقعية اتجاهات االنبعاثات وضمان عدم حدوثها                           

 القسم  وینبغي تنفيذ عمليات إعادة الحساب وفقا لإلرشادات الواردة في          .  جراء التغير في المنهجيات المتبعة في إجراء التقدیر         

 . من الفصل السابع-٢-٢-٣-٧

 تقييم عدم التيقن

ویوفر .  ٣ و ٢ و ١من الممكن اتباع النهج الكمية اإلحصائية التقليدیة في تقدیر نطاقات عدم التيقن المقترنة بطرق المستویات                    

وطریقة اشتقاق هذه   .  ٢ و ١ تقدیرات لعدم التيقن المقترن بمعامالت االنبعاثات في طریقتي المستویين             ١٠-٣ و ٩-٣الجدوالن  

وعدم التيقن المقترن بمعامالت    .  وأحكام الخبراء )  تقدیرات ثنائية القيمة السيغمية   (القيم هي مجموعة من اإلحصاءات التقليدیة       

 أآبر آثيرا مما في طریقتي المستویين الثالث والثاني حيث ال تعبر هذه                        ١االنبعاثات المحددة باستعمال طریقة المستوى           

                                                 

ب فينبغي استعمال تقدیرات الخبراء لتحدید الوقت الذي یلزم فيه وضع معامل ميل جدید جراء أي                 -٣في حال استخدام طریقة المستوى       ٢٠
 . تغير آبير في العمليات أو التكنولوجيا في المسبك

 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية
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 . عن ظروف التشغيل في المسابكالتقدیرات

ویتوقع انخفاض عدم التيقن المقترن بتواتر التأثير األنودي ومدة التأثير األنودي أو زیادة جهد التأثير األنودي، عند قياسه،                           

مثال ذلك أن مستویات عدم التيقن المتولدة عن معدالت المسح الطویل ستكون              (ولكنه سيعتمد على معدالت المسح الحاسوبي        

 .وعلى نظم جمع البيانات في آل موقع) أعلى

  التقاریر والوثائق٢-٣-٣ 

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

 . من الفصل الثامن١-١٠-٨القسم 

 .ات الصلة بفئة المصادر هذهوفيما یلي أدناه بعض أمثلة الوثائق والتقاریر المحددة ذ

على أنه ینبغي أن تدرج في الحصر ملخصات للطرق المتبعة           .  ومن غير العملي إدراج آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني          

 .وإشارات إلى بيانات المصادر بما یكفل شفافية تقدیرات االنبعاثات وإمكانية تعقب حسابها

 اإلبالغ عن تقدیرات انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج              مةالممارسة السلي ولزیادة الشفافية فإن من      

 اإلبالغ عن انبعاثات الميثان       الممارسة السليمة وإضافة إلى ذلك فمن       .  األلومنيوم من فئات المصادر األخرى آل على حدة           

  ٢١. وآذلك على أساس مكافئ ثاني أآسيد الكربونالفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي آل على حدة على أساس الكتلة

 دقة بيانات تواتر ومدة التأثير األنودي في آل أنواع الخالیا فيما عدا تكنولوجيا                       الممارسة السليمة وتتطلب طرق    

وینبغي اإلبالغ عن تقدیرات األخطاء اإلحصائية         .  بيشيني التي تتطلب بدال من ذلك بيانات دقيقة عن زیادة الجهد                

 .علقة بتواتر ومدة التأثير األنودي أو زیادة جهد التأثير األنوديالمت

 أن تحفظ في نظام المراقبة الحاسوبية على مستوى الشرآات المعلومات التالية التي ستدرج                 الممارسة السليمة ومن  

 :في تقدیرات األخطاء اإلحصائية

 .تأثير األنوديجهد تشغيل التأثير األنودي، وهو الجهد التي یحدد بدایة ال ’ ١’

 .جهد إیقاف التأثير األنودي، وهو الجهد الذي یحدد نهایة التأثير األنودي ’ ٢’

 .معدل المسح، وهو التواتر الذي یقاس به جهد الخلية ’ ٣’

متوسط مدة الجهد، وهو المدة الزمنية المطلوبة لحساب متوسط الجهد مقارنا بجهدي التشغيل                                    ’ ٤’

 .واإلیقاف

 . أدناه المعلومات المساندة الالزمة لكفالة شفافية تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها١١-٣ویبين الجدول 

                                                 

الخطوط التوجيهية بشأن إعداد البالغات         فإن إمكانات االحترار العالمي المستخدمة ینبغي أال تتعارض مع                   ة السليمة للممارسوفقا   ٢١
الخطوط التوجيهية لإلبالغ عن قوائم الحصر الوطنية          :  الجزء األول ،  الوطنية من جانب األطراف المدرجين في المرفق األول لالتفاقية            

 .)الخطوط التوجيهية لالتفاقية اإلطاریة(دة اإلطاریة بشأن تغير المناخ المتعلقة باتفاقية األمم المتح
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ویرى المشغلون أن آثيرا من بيانات اإلنتاج والعمليات تعتبر ملكية خاصة ، والسيما في الحاالت التي ال یوجد فيها                    

، بما في ذلك تجميع البيانات، لكفالة حمایة           استخدام تقنيات مالئمة    الممارسة السليمة ومن  .  إال مسبك واحد في البلد     

 .البيانات السریة

 ١١-٣الجدول 

الممارسات السليمة لإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن إنتاج األلومنيوم بحسب 
 المستوى

 البيانات ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى 

x x x  التكنولوجيا المستعملة(السنوي بحسب المسبك اإلنتاج( 

 x x  الخالیا التي ال تستعمل تكنولوجيا بيشيني(دقائق التأثير األنودي في البوتقة یوميا ( 

 x x  خالیا بيشيني(یوم خلوي /متوسط زیادة الجهد(زیادة جهد التأثير األنودي( 

 x x معامالت االنبعاث 

x x x عامل االنبعاثات 

x x x إمكانات االحترار العالمي 

x x x الوثائق المساندة 

 

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٣-٣

 من الفصل الثامن، ومراجعة خبراء         ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                   الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨ة لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم              وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافي            .  لتقدیرات االنبعاثات 

الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة                       

لفئات   مراقبة الجودة /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان            .  عن فئة المصادر هذه   
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

 :ونسوق فيما یلي إجراءات إضافية ینفرد بها إنتاج األلومنيوم

 مقارنة معامالت االنبعاثات

عامالت االنبعاثات االفتراضية    ینبغي لوآاالت حصر الغازات التحقق مما إن آانت معامالت االنبعاثات تقع ضمن نطاق م                     

وأما إن آانت معامالت االنبعاثات تقع خارج هذا النطاق فينبغي تقييم وتوثيق الظروف                   .  ١المستخدمة في طریقة المستوى       

 .وقد یلزم تكرار القياسات ألغراض التحقق. الخاصة بكل مسبك والتي تعد مسؤولة عن حدوث هذه الفروق

 اختبار بيانات المصانع

 : الحصول على البيانات التالية الخاصة بالمصانع إلجراء مراجعة آافية لتقدیرات االنبعاثاتیلزم

 .بيانات اإلنتاج •

 .سجالت بيانات العمليات •

 .عمليات الحساب وطریقة التقدیر •

 .قائمة الفرضيات •



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٥٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 .وثائق العينات وطریقة القياس ونتائجه •

ى حدة فينبغي لوآاالت حصر الغازات آفالة إجراء هذه القياسات وفقا           وفي حال تجميع قياسات لالنبعاثات من المصانع آل عل        

وینبغي إسناد إجراءات مراقبة الجودة المتبعة في الموقع وإدراجها في خطة مراقبة                .  للمعایير الوطنية والدولية المعترف بها     

 الغازات إعادة النظر في استعمال      وفي حال تعارض ممارسات القياس مع معایير مراقبة الجودة فينبغي لوآالة حصر            .  الجودة

 .هذه البيانات

 التحقق من تقدیرات االنبعاثات

یمكن لقياسات ترآيزات الميثان الفلوري الرباعي واإلیثان الفلوري السداسي العالمية في الغالف الجوي أن تضع نهایة عليا                       

ویمكن ).  ١٩٩٨هارنيش وآخرون،    (ت المصادر    لمجموع االنبعاثات العالمية لمرآبات الكربون المشبعة بالفلور في آل فئا              

. استعمال ذلك الختبار تقدیرات االنبعاثات في فئة إنتاج األلومنيوم الدولية وربما لتقدیر اتساق عوامل ومعامالت االنبعاث                         

نة المنطلقة من   ولئن آان من الممكن التدقيق المقارن لتقدیرات االنبعاثات الناجمة عن هذه الفئة بإجراء قياسات خارجية لألدخ                

المسابك فإن اإلجراءات المتبعة في إجراء ذلك ليست عملية نظرا إلى الحالة الراهنة للتكنولوجيا وليست مطلوبة في إطار                             

 . الممارسة السليمة



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٥٧-٣

  انبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم٤-٣

 ٢٢ المسائل المنهجية١-٤-٣

. عة المغنيسيوم باعتباره غازا واقيا في المسابك لمنع أآسدة المغنيسيوم المنصهر                  یستخدم سادس فلورید الكبریت في صنا         

 في إعداد     الممارسة السليمة  ومن   .  ویفترض أن سادس فلورید الكبریت المستخدم آغاز واق ینطلق إلى الغالف الجوي                          

شكل إجمالي إن أمكن في آل          تقدیرات حصر انبعاثات سادس فلورید الكبریت الناجمة عن صناعة المغنيسيوم أن ینظر ب                       

وتشمل هذه القطاعات إنتاج المغنيسيوم األولي، والصب في قوالب،           .  قطاعات الصناعة التي تستخدم سادس فلورید الكبریت        

عمليات إنتاج المغنيسيوم األخرى التي            تقييمالممارسة السليمة     ومن   ).  اإلنتاج الثانوي  (والصب بالثقل، وإعادة المعالجة          

 .ق سادس فلورید الكبریتتستعمل وتطل

 اختيار الطریقة

 المعنون  ٦-٣انظر الشكل   (ویبين مخطط القرارات الشجري      .   على الظروف الوطنية    الممارسة السليمة یعتمد اختيار طریقة     

ة  المتبعة في تكييف الطرق الوارد     الممارسة السليمة ")  شجرة قرارات النبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم         "

" سادس فلورید الكبریت المستخدم في مسابك األلومنيوم والمغنيسيوم       " المعنون   ٨-١٣-٢القسم    (الخطوط التوجيهية للهيئة  في  

 معادلة عامة لحساب انبعاثات سادس          الخطوط التوجيهية للهيئة   وتصف  .  مع الظروف الخاصة بكل بلد       )  من المجلد الثالث   

 : وتشكل هذه المعادلة األساس الذي تستند إليه آل الطرق الموضحةفلورید الكبریت المتولدة عن المغنيسيوم

١٢-٣المعادلة   

Emissions of SF6 = Consumption of SF6 in Magnesium Smelters and Foundries 

  مصاهر ومسابك المغنيسيوماستهالك سادس فلورید الكبریت في= انبعاثات سادس فلورید الكبریت 

 

ه المعادلة جمع بيانات مباشرة عن استهالك سادس فلورید الكبریت من آل مستعملي هذا الغاز في                         ویتطلب أدق تطبيق لهذ    

ویعرف االستهالك بأنه استعمال      .  صناعة المغنيسيوم ألن هذه األرقام تعبر عن االستهالك الظاهري وليس عن االنبعاثات                   

 الحصول على تقدیرات من     الممارسة السليمة رة فإن من    وفي حال عدم توافر بيانات مباش      .  سادس فلورید الكبریت آغاٍز واقٍ    

وفي حالة عدم   .  خالل الطریقة النزولية باستعمال بيانات اإلنتاج ومعامالت االنبعاثات ذات الصلة بمختلف عمليات التصنيع                 

م البيانات المباشرة    استخدام طریقة مختلطة تجمع بين استخدا        الممارسة السليمة استيفاء البيانات عن االستهالك المباشر فمن         

ویفضل اتباع نهج مختلط عن االعتماد فقط إلى النهج                .  المتاحة ومعامالت االنبعاثات على أساس اإلنتاج الستيفاء التقدیر             

 .النزولي

                                                 

ولذلك یفترض  .  یستعمل سادس فلورید الكبریت أحيانا في صناعة األلومنيوم آغاز وقایة أو ألغراض أخرى، ویفترض أنه غاز خامل                      ٢٢

ل نهج قائم على أساس االستهالك مثلما في طریقة إنتاج            أن انبعاثات سادس فلورید الكبریت تساوي المستهلك منه ویمكن تقدیرها باستعما            

وال تنطبق طریقة اختيار معامالت انبعاثات أو طریقة المبيعات الوطنية التي نوقشتا في حالة إنتاج                        .  المغنيسيوم على أساس االستهالك     

 .المغنيسيوم على سادس فلورید الكبریت المستخدم في إنتاج األلومنيوم
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 ٥٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 وإذا لم تتوافر البيانات المباشرة فهناك طریقة بدیلة ولكنها أقل دقة، وهي تتمثل في تقدیر الحصة الوطنية السنویة الستهالك                        

وهذه الطریقة تتطلب جمع بيانات سنویة عن المبيعات              .  سادس فلورید الكبریت الذي یمكن عزوه إلى صناعة المغنيسيوم               

الوطنية من سادس فلورید الكبریت وتفترض أن آل غاز سادس فلورید الكبریت المباع لصناعة المغنيسيوم ینطلق أثناء                                

 . السنة

 اختيار معامالت االنبعاثات

 اإلبالغ المباشر انبعاث آل سادس فلورید الكبریت المستهلك، ومن ثم فال حاجة إلى استعمال عوامل أو                                 تفترض طریقة  

وأما في الحاالت التي ال یتم فيها اإلبالغ عن بيانات             .  معامالت انبعاث عندما تتوافر بيانات استهالك سادس فلورید الكبریت           

 انبعاث لكل قطاع من قطاعات الصناعة بما ال یتعارض مع شجرة                  الحصول على معامالت    الممارسة السليمة مستوفاة فمن    

وینبغي أن تربط معامالت االنبعاثات بين انبعاثات سادس فلورید الكبریت وبين إنتاج المغنيسيوم                 .  ٦-٣القرارات في الشكل     

مال معامالت االنبعاثات   ویفضل استع ).  مثل المستوى الوطني أو دون الوطني     (على نفس المستوى التفصيلي لبيانات األنشطة       

الوطنية المستندة إلى القياسات على معامالت االنبعاثات االفتراضية الدولية ألن معامالت االنبعاثات الوطنية تعبر عن                                 

 .ویمكن الحصول على هذه المعلومات من خالل رابطات الصناعة أو االستقصاءات أو الدراسات. الظروف الخاصة بالبلد

وتبلغ .   معامالت انبعاث افتراضية لسادس فلورید الكبریت الناتج عن المغنيسيوم                     لتوجيهية للهيئة  الخطوط ا  وال تتضمن     

معدالت االستهالك في ظل الظروف الموصى بها في الصب في قوالب نحو آيلو غراما من سادس فلورید الكبریت لكل طن                       

 استعمال هذه القيمة ما لم تتوافر              رسة السليمة  المماومن   ).  ١٩٩٦جيستالند،   (متري من المغنيسيوم المنتج أو المنصهر              

ومثال ذلك أن أحد استقصاءات صناعة الصب في قوالب         .  على أن هذه القيمة تتسم بقدر آبير من عدم التيقن         .  معلومات أفضل 

 آيلو غرامات من      ١٠ و ٠٫١قد أظهر وجود مجموعة عریضة من معدالت استهالك سادس فلورید الكبریت تتراوح بين                         

 ).١٩٩٩بالمر، (فلورید الكبریت لكل طن متري من المغنيسيوم المنتج سادس 

 اختيار بيانات األنشطة

. باستخدام طریقة اإلبالغ المباشر فإن بيانات األنشطة هي مجاميع استهالك سادس فلورید الكبریت المأخوذة عن آل مصنع                      

ال تقدم تقاریر عن بيانات استهالك سادس فلورید                ویلزم الحصول على بيانات إنتاج المغنيسيوم في حالة المصانع التي                      

 في الحاالت التي تقدم فيها بعض التقاریر عن استعمال سادس فلورید الكبریت أن یتم تقييم                     الممارسة السليمة ومن  .  الكبریت

دس فلورید  حصة القطاع من مجموع إنتاج المغنيسيوم الذي تمثله آل المصانع التي تقوم باإلبالغ المباشر عن بيانات سا                              

 . في حالة المصانع األخرى أن تستعمل تقدیرات االنبعاثات على أساس اإلنتاجالممارسة السليمةومن . الكبریت

) مثل اإلنتاج األولي أو الصب في قوالب أو الصب بالثقل               ( تجزئة بيانات اإلنتاج قدر المستطاع إلى قطاعات               الممارسة السليمة ومن  

وإذا .  في صناعة المغنيسيوم لالستفادة على الوجه األآمل من معامالت االنبعاثات على أساس القطاعات              تستعمل سادس فلورید الكبریت     

لم تتوافر البيانات المجزأة فقد یتم إعداد التقدیر باستعمال مزید من بيانات اإلنتاج اإلجمالية التي ربما تجمع بين مخرجات عمليات مختلفة                   

 عن استهالك سادس فلورید الكبریت أو بيانات عن استهالك المغنيسيوم فإن البدیل عن ذلك هو جمع                   وفي حالة عدم توافر بيانات    .  عدیدة

ویمكن الحصول على هذه البيانات مباشرة من منتجي          .  بيانات وطنية سنویة عن مبيعات سادس فلورید الكبریت إلى صناعة المغنيسيوم             

 النظر في بيانات استهالك الصناعات األخرى التي تستعمل           لممارسة السليمة اومن  .  سادس فلورید الكبریت أو من اإلحصاءات الوطنية        

 .عند تقدیر الجزء الذي تستهلكه صناعة المغنيسيوم) مثل المعدات الكهربائية(سادس فلورید الكبریت 
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 شجرة قرارات النبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم  ٦-٣الشكل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستيفاء

وهناك قليل من منتجي المغنيسيوم . ینبغي أال یمثل عدم استيفاء اإلبالغ أو بيانات األنشطة مسألة ذات أهمية في اإلنتاج األولي       

وتنشأ عموما المسائل المتعلقة باالستيفاء في قطاعات الصب حيث یتسع              .  األولي معروفون بشكل عام ولدیهم سجالت جيدة         

وقد تقوم بعض المصانع بعرض إنتاجها في أسواق        .  لمرافق وحيث تتوافر مجموعة آبيرة من القدرات والتكنولوجيات       توزیع ا 

وینبغي لوآالة حصر الغازات تأآيد عدم توافر تقدیرات لهذه القطاعات             .  صغيرة ال تتطرق إليها مجموعات البيانات الوطنية        
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 یجریه البلد النبعاثات هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي                     فئة المصادر الرئيسية  :  ١ملحوظة  :  ١الملحوظة  

من"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية      " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (غازات االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"الفصل السابع المعنون 
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 ٦٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 إجراء استقصاءات دوریة للصناعة وإقامة          الممارسة السليمة أن من    آما  .  الصغيرة بدال من مجرد افتراض عدم وجودها           

 .صالت وثيقة مع رابطات الصناعة المحلية للتحقق من استيفاء التقدیرات

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

يق نهج  قد تطرأ بعض المسائل المتعلقة بتوافر البيانات، وهي مسائل مقترنة بتحدید االنبعاثات التاریخية، وبخاصة عند تطب                      

 استعمال بيانات سادس فلورید الكبریت التاریخية آلما توافرت، ولكن مصانع                         الممارسة السليمة  ومن   .  اإلبالغ المباشر  

 . المغنيسيوم قد ال تقوم بأرشفة السجالت الخاصة بمشتریاتها من سادس فلورید الكبریت في السنوات السابقة

. ج افتراضي یقوم على أساس ضرب بيانات األنشطة بمعامل انبعاث مفترض            وفي حالة عدم توافر هذه البيانات، قد یطبق نه          

وقد تتناقص معامالت االنبعاثات مع مرور الوقت في بعض الحاالت بفضل الوعي البيئي والعوامل االقتصادیة وتحسن                               

 باتباع اإلرشادات الواردة في      تقييم معامالت االنبعاثات التاریخية المالئمة     الممارسة السليمة ومن  .  التكنولوجيات والممارسات 

االختيار المنهجي وإعادة      "من الفصل السابع المعنون           "  التقنيات البدیلة إلعادة الحساب       " تحت عنوان        ٢-٢-٣-٧القسم   

وقد ال تتوافر بيانات اإلنتاج التاریخية في بعض الحاالت نظرا لعدم وجود سجالت أو تغييرات أولية في هيكل                             ."  الحساب

وقد تستعمل في هذه الحالة بيانات اإلنتاج الدولية أو، إن لم تتوافر تلك أیضا، عالقة عامة بين                       .  ء المدة الفاصلة  الصناعة أثنا 

 إعادة   الممارسة السليمة  ولكفالة عدم التضارب بمرور الوقت فإن من               .  النشاط االقتصادي الوطني وبين إنتاج المغنيسيوم          

لتي آانت متبعة من قبل والطرق الجدیدة لكفالة أن أي اتجاهات في االنبعاثات                 حساب تقدیرات االنبعاثات باستعمال الطرق ا       

 توثيق   الممارسة السليمة  ومن   .  هي اتجاهات حقيقية وليست ناجمة عن تغيرات في المنهجيات المتبعة في إجراء التقدیر                          

 .الفرضيات في آل الحاالت وأرشفتها في وآالة حصر الغازات

 تقييم عدم التيقن

شدة عدم التيقن المقترن ببيانات استعمال سادس فلورید الكبریت على مستوى المصانع نظرا لسهولة ودقة قياس                          ینخفض ب 

 في المائة مالئما في       ٥یعتبر تقدیر عدم التيقن الذي تبلغ نسبته أقل من               .  (سادس فلورید الكبریت استنادا إلى بيانات الشراء         

 ١٠٠وهناك قدر من عدم التيقن مقترن بالفرضية التي تقول بانبعاث               ).  یقة مباشرة العادة للبيانات التي یتم اإلبالغ عنها بطر        

وتشير الشواهد الشائعة إلى أن جزءا صغيرا من سادس فلورید الكبریت                   .  في المائة من سادس فلورید الكبریت المستخدم           

اض الحصر، یفترض انبعاث آل        على أنه، ألغر   .  المستخدم قد یتفاعل أو یتحلل في العملية في بعض الظروف المتطرفة                  

. سادس فلورید الكبریت المستخدم آغاز واق إلى أن یتضح تأثير ذلك من خالل مزید من البحث القائم على مراجعة النظراء                         

ویزداد عدم التيقن في الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات خاصة بالمصانع ویمكن أن تزید االنبعاثات أو تقل عما یشير إليه                             

 .ال القيم االفتراضية المحددة من الهيئة آما جاء من قبلاستعم

وعلى مستوى الحصر الوطني، یمكن مقارنة دقة بيانات األنشطة المتعلقة بإنتاج المغنيسيوم بغيرها من البيانات المتعلقة                 

 مقدار اإلنتاج    ویتولد مزید من عدم التيقن من خالل تقدیر            ).   في المائة   ٥  ±أي  (بإحصاءات اإلنتاج الوطنية األخرى        

آما یتولد عدم التيقن من تجميع اإلنتاج في مختلف القطاعات واستعمال معامالت              .  الذي ال یتم اإلبالغ عنه بشكل مباشر       

ومثال ذلك أن البيانات الوطنية المتعلقة بعمليات الصب قد ال تنقسم إلى بيانات عن قطاعي الصب                      .  االنبعاثات المجملة 

وهناك قدر آبير   .  لى الرغم من إمكانية التفاوت في معدالت انبعاثات سادس فلورید الكبریت            في قوالب والصب بالثقل ع    

من عدم التيقن المقترن بتقدیر انبعاثات سادس فلورید الكبریت على أساس المبيعات إلى صناعة المغنيسيوم حيث قد                             

ویتحدد عدم التيقن في هذه الحالة        .  حقةیشترى سادس فلورید الكبریت بكميات آبيرة ولكنه ال یستعمل إال في سنوات ال                

 .ببيانات مجموع المبيعات



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٦١-٣

  التقاریر والوثائق٢-٤-٣

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

ومن غير  ."  ضمان ومراقبة الجودة   "ثامن المعنون    من الفصل ال   "  الوثائق الداخلية واألرشيف   " تحت عنوان     ١-١٠-٨القسم  

على أنه ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة واإلشارات             .  العملي إدراج آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني         

 حتى تتسم تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى یتسنى تعقب الخطوات التي اتبعت في                              إلى مصادر البيانات       

 . حسابها

 اإلبالغ عن مقادیر االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر هذه بحسب مختلف                          الممارسة السليمة  ولزیادة الشفافية فإن من          

 .قطاعات الصناعة آل على حدة

 :ویمكن للمعلومات اإلضافية التالية أن توفر درجة معقولة من شفافية اإلبالغ

 اإلبالغ المباشر

 .اإلبالغعدد المصانع التي تقوم ب •

 إنتاج المغنيسيوم ومنتجاته •

 .انبعاثات سادس فلورید الكبریت •

 .المتعلقة بمعامالت االنبعاثات) والمراجع(البيانات  •

 تقدیر االنبعاثات المحتملة استنادا إلى المبيعات الوطنية من سادس فلورید الكبریت

 )ومرجعيته(االستهالك الوطني لسادس فلورید الكبریت  •

 .لقة بتوزیع سادس فلورید الكبریت المستخدم في المغنيسيومالفرضيات المتع •

 ).ومرجعيته(تقدیر النسبة المئویة لسادس فلورید الكبریت المستخدم في المغنيسيوم  •

 .أي فرضيات أخرى •

وفي هذه الصناعة قد تعتبر بيانات مستویات األنشطة           .  ویمثل صناعة المغنيسيوم في معظم البلدان عدد صغير من المصانع             

معلومات سریة وقد یكون اإلبالغ العلني مرهونا        )  التي ترتبط مباشرة بمستویات األنشطة     (وانبعاثات سادس فلورید الكبریت      

 . باعتبارات السریة

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٤-٣

ومراجعة خبراء   من الفصل الثامن     ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول             الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم                          .  لتقدیرات االنبعاثات 

الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة                       

لفئات مراقبة الجودة   / وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان              .عن فئة هذه المصادر   
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

 : ونتطرق فيما یلي إلى إجراءات إضافية خاصة بإنتاج المغنيسيوم



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٦٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 ثات باتباع نهج مختلفةمقارنة تقدیرات االنبعا

فينبغي لوآاالت حصر   )  النهج الصعودي (إذا حسبت االنبعاثات باستعمال بيانات مأخوذة عن المصانع المختلفة آل على حدة               

الغازات مقارنة هذا التقدیر باالنبعاثات المحسوبة باستعمال بيانات إنتاج المغنيسيوم الوطنية أو االستهالك الوطني لسادس                         

 .وینبغي تسجيل نتائج المقارنة وبحث أي تعارض بينها). النهج النزولي(بریت فلورید الك

 مراجعة بيانات المصانع

 :ینبغي أرشفة البيانات التالية الخاصة بالمصانع لتيسير إجراء مراجعة مستقلة

 ).عاثاتفي الحاالت التي تستعمل فيها معامالت االنب(استهالك سادس فلورید الكبریت أو إنتاج المغنيسيوم  •

بما في ذلك وثائق المعاینة وطریقة القياس ونتائج قياس بيانات             (مراقبة الجودة على مستوى المصانع       /نتائج ضمان  •

 )المصانع

 ).مثل رابطة الصناعة(مراقبة الجودة التي تجریها أي هيئة مكاملة /نتائج عملية ضمان •

ادس فلورید الكبریت على المستوى الوطني عند              قائمة بالفرضيات التي یستند إليها توزیع استخدام أو إنتاج س                     •

 .االقتضاء

وینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تحدد ما إن آانت معایير القياس الوطنية أو الدولية قد استخدمت في بيانات                        

مراقبة /وما لم تكن طرق ضمان        .  استهالك سادس فلورید الكبریت أو إنتاج المغنيسيوم على مستوى المصنع                   

 .اسية قد اتبعت فينبغي حينئذ إعادة النظر في استعمال بيانات األنشطةالجودة القي

 مراجعة بيانات األنشطة الوطنية

وینبغي لوآاالت   .  مراقبة الجودة المقترنة باإلشارة إلى بيانات المغنيسيوم              /ینبغي تقييم وإسناد أنشطة ضمان         

ت بجمع بيانات اإلنتاج الوطنية قد طبقت            حصر الغازات أن تتحقق مما إن آانت الرابطة أو الوآالة التي قام                    

وما لم تعتبر هذه اإلجراءات مقبولة فينبغي لوآاالت حصر الغازات            .  مراقبة الجودة /إجراءات مقبولة في ضمان    

 .مراقبة الجودة/إسناد نشاط مراقبة الجودة آجزء من وثائق ضمان

 تقييم معامالت االنبعاثات

لورید الكبریت على مستوى البلدان فينبغي لوآاالت حصر الغازات                  عند استخدام معامالت انبعاثات سادس ف           

وعلى الرغم من عدم وجود معامل انبعاث افتراضي         .  مراجعة مستوى مراقبة الجودة المقترن بالبيانات األساسية       

 أن تقوم وآالة حصر           الممارسة السليمة   فإن من          الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ                محدد من  

ازات بالتحقق من المعامالت االفتراضية الوطنية في مقابل المعامالت على مستوى المصنع لتحدید مدى                              الغ

 . شمولها التمثلي

 مراجعة النظراء

ینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تشرك خبراء صناعة المغنيسيوم في إجراء مراجعة شاملة للحصر التقدیري                     

تسم بيانات اإلنتاج التاریخية بحساسية أقل للكشف العلني عما في حالة            وقد ت .  مع مراعاة مسائل السریة المحتملة    

 .البيانات الجاریة، ویمكن االستفادة منها في مراجعة انبعاثات المصانع من النظراء الخارجيين



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٦٣-٣

 التحقق من بيانات انبعاثات سادس فلورید الكبریت

 فلورید الكبریت المستخدم في مختلف قطاعات الصناعة        ینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تقوم بحساب مجموع مقدار سادس         

ومقارنة هذه القيمة بمجموع سادس فلورید الكبریت المستخدم في البلد والذي             )  مثل صناعة المغنيسيوم والمعدات الكهربائية     (

ى لالنبعاثات   ومن شــــأن ذلك أن یضع حـــدا أعل              .  الصادرات وبيانات اإلنتاج    /یتم الحصول عليه من بيانات الواردات            

 ٢٣.المحتملة

                                                 

إذ قد تزید انبعاثات سادس فلورید الكبریت الفعلية في بعض . ات االستهالك المجملة في آل الحاالت حدا أعلى لالنبعاثاتقد ال توفر بيان ٢٣
ومثال ذلك أن استهالك     .  السنوات عن المستهلك منه تبعا للخصائص التي تتسم بها الصناعة الوطنية المستهلكة لسادس فلورید الكبریت                      

ون شدید االنخفاض وقد ال یوجد إال قدر محدود من صناعة أشباه الموصالت ولكن مخزون سادس فلورید                         عملية صب المغنيسيوم قد یك      
وفي هذه الحالة فإن التسرب من هذا المخزون فضال          .  الكبریت في صناعة المعدات الكهربائية قد یكون قد تزاید آثيرا على مدى السنوات              

االنبعاثات (ت قد یفضي إلى انبعاثات فعلية تزید عن استهالك سادس فلورید الكبریت                    عن االنبعاثات الناجمة عن توقف استعمال المعدا         
 ).المحتملة



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٦٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  انبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية والمصادر األخرى٥-٣

  المعدات الكهربائية١-٥-٣

  المسائل المنهجية١-١-٥-٣

ویستهلك .  توزیع الكهرباء یستخدم سادس فلورید الكبریت في العزل الكهربائي وإطفاء القوس الكهربائي وقطع التيار في المعدات المستعملة في نقل و                       

مفاتيح قطع الدوائر الكهربائية على الرغم من        معظم سادس فلورید الكبریت المستخدم في المعدات الكهربائية في مجموعة المفاتيح المعزولة بالغاز وفي              

انبعاثات سادس فلورید الكبریت المنطلقة     وتمثل  .  استعمال بعض سادس فلورید الكبریت في خطوط الجهد العالي المعزولة بالغاز وغيرها من المعدات                

 . من المعدات الكهربائية أآبر فئات مصادر انبعاثات سادس فلورید الكبریت العالمية

 اختيار الطریقة

شجرة قرارات لسادس فلورید الكبریت       " المعنون    ٧-٣ویبين المخطط الشجري في الشكل        .   على الظروف الوطنية    الممارسة السليمة تتوقف طریقة    

 . مع الظروف الخاصة بكل بلدالخطوط التوجيهية للهيئة التي تتبع في موائمة الطرق الواردة في الممارسة السليمة" لمنبعث من المعدات الكهربائيةا

 الناجمة عن   )٢طریقة المستوى   (والفعلية  )  ١طریقة المستوى   ( طرق تقدیر انبعاثات سادس فلورید الكبریت المحتملة          الخطوط التوجيهية للهيئة  وتشمل  

آما .   الحالية ٢ باإلضافة إلى شكلين مختلفين لطریقة المستوى           ١ في استعمال طریقة المستوى        الممارسة السليمة ویبين هذا القسم     .  المعدات الكهربائية 

 ٣ها باستخدام طریقة المستوى      وتتسم تقدیرات االنبعاثات التي یتم إجراؤ      ).  ٣یعرف بطریقة المستوى    (نتطرق إلى ثالثة أشكال مختلفة لنهج أآثر دقة           

 فهي من أقل التقدیرات دقة ألن هذه األرقام ال تعبر عن االنبعاثات                 ١وأما التقدیرات التي یتم إجراؤها باستعمال طریقة المستوى            .  بأآبر قدر من الدقة    

 .وإنما عن االستهالك الظاهري

  نهج التوازن الكتلي-٣طریقة المستوى 

وهذه الطریقة هي نهج یقوم      .   النهج دقة في تقدیر انبعاثات سادس فلورید الكبریت الفعلية الناجمة عن المعدات الكهربائية                   هي أآثر  ٣ طریقة المستوى   

وتستعمل الصناعة جزءا من الكمية الجدیدة          .  على أساس توازن الكتلة لتعقب مقدار سادس فلورید الكبریت الجدید الذي یدخل إلى الصناعة سنویا                         

ویستخدم سادس فلورید الكبریت المتبقي لزیادة        .  دس فلورید الكبریت لتحل محل الغاز المتسرب إلى الغالف الجوي في السنة السابقة                 المشتراة من سا  

ولذلك فإن هذا النهج یميز بين سادس فلورید الكبریت الذي یحل محل الغاز المتسرب                .  مجموع سعة المعدات، وبذلك فإنه ال یحل محل الغاز المتسرب           

  ٢٤.سادس فلورید الكبریت الذي یستخدم لزیادة مجموع سعة المعدات أو ليحل محل الغاز الذي یتم تدميرهوبين 

ال تعتمد هذه الطریقة على      ’  ٢’یمكن لصانعي المعدات ومنشآتها تعقب المعلومات المطلوبة بسهولة؛            ’  ١’:  وتتمثل المزایا الرئيسة لهذا النهج فيما یلي        

ویمكن تنفيذ هذه الطریقة على مختلف المستویات اإلجمالية تبعا            .  راضية العالمية التي تنطوي على قدر آبير من عدم التيقن             معامالت االنبعاثات االفت  

). أ-٣طریقة المستوى   (وأدق نهج هو تقدیر االنبعاثات في آل مرحلة من مراحل دورة حياة المعدات على مستوى المنشأة                        .  لتوافر البيانات والموارد  

طریقة (أو على مستوى البلد     )  ب-٣طریقة المستوى   ( من ذلك تفادي حساب دورة الحياة وتقدیر االنبعاثات على المستوى اإلجمالي للمنشأة               ویمكن بدال 

ــوى   ــ وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال أآثر النهج تفصيال حسب ما یمكن فعله عمليا وعلى اتباع طرق تقدیر بدیلة للتحقق                         ).  ج-٣المست

 . النتائجمن

                                                 

 مفتاحا جدیدا    ١٥٠ مفتاح لقطع الدائرة الكهربائية قد سحبت من التداول في بلد ما في سنة معينة وأحل محلها                           ١٠٠یفترض مثال أن      ٢٤
 الحالة یجب على صانعي أو مستعملي مفاتيح القطع في هذا البلد شراء آمية من                   ففي هذه ).  بنفس متوسط حجم شحنة المفاتيح المسحوبة      (

 مفتاحا على األقل، حتى وإن استعيد آل الغاز من المفاتيح المائة المسحوبة واستخدم في شحن مائة من المفاتيح التي           ٥٠الغاز تكفي لشحن    
ر الخمسين اإلضافية لسد الزیادة في قدرة المعدات وال یحل محل الغاز              ویستعمل الغاز المستخدم في شحن مفاتيح قطع الدوائ         .  تحل محلها 
 .ویتم تدمير بعض الغاز الذي یتلوث أثناء التفتيش باستخدام طرق التدمير الحراري. المنطلق



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٦٥-٣

 شجرة قرارات لسادس فلورید الكبریت المنبعث من المعدات الكهربائية ٧-٣الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هل یستعمل

 سادس فلورید الكبریت في 
 المعدات الكهربائية؟

 هل تتوافر بيانات
 استقصاء سادس فلورید 
 الكبریت من المنشآت؟

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

 ال

 نعم

 هل تتوافر
  بيانات 

 األنشطة وعوامل
  أ-٢ االنبعاث لنهج المستوى 

 هل تتوافر 
 بيانات

حنات المعدات المرآبة  عن ش
 والمسحوبة؟

 
 هل یمكن إجراء
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 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الجرد الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الجرد الذي یجریه البلد النبعاثات غازات الدفيئةفئة المصادر الرئيسية  :  ١الملحوظة  

االختيار"من الفصل السابع المعنون     "  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية    " المعنون   ٢-٧أنظر القسم   ( أو آليهما    المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات

 ").المنهجي وإعادة الحساب



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٦٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  االنبعاثات بحسب مراحل دورة حياة المعدات–أ -١طریقة المستوى 

يد لوآاالت حصر الغازات أو المنشآت التي، بجانب تقدیر مجموع انبعاثاتها من سادس فلورید الكبریت التي                           هذا النهج مف   

وتعد .  تنطلق من المعدات الكهربائية، فإنها ترغب في تحدید وقت وآيفية حدوث هذه االنبعاثات أثناء دورة حياة المعدات                             

وتشمل الطریقة  .  يز جهود التخفيف حيثما تحقق أآبر قدر من الفعالية        المعلومات عن وقت وآيفية حدوث االنبعاثات مهمة لترآ       

المتبعة معادالت منفصلة لكل مرحلة من دورة حياة المعدات، بما في ذلك صناعة المعدات وترآيبها واستخدامها والتخلص                         

ثم تجمع آل االنبعاثات من     ومن المثالي الحصول على البيانات من آل ُمصنع معدات على حدة ومن آل مرفق في البلد                   .  منها

 :وفيما یلي هذه المعادلة األساسية. آل المصانع والمرافق إلجراء التقدیر الوطني

 ١٣-٣المعادلة 

Total Emissions =  Σ Manufacturing Emissions + Σ Installation Emissions  

   + Σ Use Emissions + Σ Disposal Emissions 

االنبعاثات أثناء Σ+ االنبعاثات أثناء االستخدامΣ+ االنبعاثات أثناء الترآيب Σ+ نبعاثات أثناء التصنيع  االΣ= مجموع االنبعاثات 
 التخلص من المعدات

 

 

 .واالنبعاثات الوطنية في آل مرحلة في المعادلة السابقة تساوي مجموع انبعاثات آل مصنعي المعدات في آل مرحلة

 :في ثالث خطوات مصنع معداتویمكن حساب انبعاثات آل 

یالحظ أن في حال    .  (تجمع البيانات عن صافي النقص في الحصر السنوي الجاري لسادس فلورید الكبریت              

 ).حدوث زیادة في الحصر فإن ذلك سيكون رقما سالبا

’١’ 

بما في ذلك أي مقادیر من سادس        (یضاف مقدار سادس فلورید الكبریت الذي یتم الحصول عليه أثناء السنة              

د الكبریت مشتراة من المنتجين أو الموزعين، وأي مقادیر معادة من مستعملي المعدات وأي مقادیر                       فلوری

 ).معادة من المستعملين بعد المعالجة

’٢’ 

بما في ذلك مقدار سادس فلورید            (یطرح مقدار سادس فلورید الكبریت المنقول إلى آخرین أثناء السنة                       

 إلى العمالء، والمقدار الذي یسلم إلى مستعملي المعدات في حاویات،           الكبریت في المعدات الجدیدة التي تسلم     

 ). والمقدار المعاد إلى منتجي سادس فلورید الكبریت أو المرسل إلى شرآات المعالجة أو الذي یتم تدميره

’٣’ 

 

من آمية   المملوءة      لكل المعدات الجدیدة      ٢٥ المعدات بطرح سعة لوحة الهویة          ترآيبویمكن تقدیر االنبعاثات الناجمة عن           

 . سادس فلورید الكبریت الفعلية المستخدمة في ملء المعدات الجدیدة بالغاز

                                                 

ها أیضا  وقد یطلق علي   .  هي آمية سادس فلورید الكبریت المطلوب لشحن إحدى المعدات حتى تعمل بشكل سليم                    "  سعة لوحة الهویة   " ٢٥
لكل المعدات في البلد أو في المرفق هو مجموع الشحنات           "  مجموع سعة لوحة الهویة   "و.  وتشير إليها عموما لوحة هویة المعدة      "  الشحنة"

 .الكاملة والسليمة لكل المعدات المستخدمة في هذا البلد أو المرفق

 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٦٧-٣

وفي حالة  .   المعدات من مقدار سادس فلورید الكبریت المستعمل في صيانة المعدات               استخداموتحدد االنبعاثات الناجمة عن       

حنه فيها بعد االنتهاء من الصيانة فمن المهم عدم إدراج          استخالص سادس فلورید الكبریت من المعدات قبل صيانتها وإعادة ش          

 .هذا المقدار في التقدیر

 من المعدات بطرح مقدار سادس فلورید الكبریت المستخلص من المعدات المسحوبة                 التخلصوتقدر االنبعاثات الناتجة عن       

 .لذي یتم تدميرهمن سعة لوحة الهویة لهذه المعدات وآذلك بعد طرح مقدار سادس فلورید الكبریت ا

  طریقة التوازن الكتلي على مستوى المصانع والمرافق-ب-٣طریقة المستوى 

في حال عدم توافر بيانات لتقدیر االنبعاثات في مراحل دورة الحياة فيمكن تقدیرها بتعقب إجمالي استهالك سادس فلورید                              

أ ، تجمع االنبعاثات      -٣ستخدمة في طریقة المستوى       وبدءا بالمعادلة الم   .  الكبریت والتخلص منه في آل المرافق والمصانع          

٣وبذلك یتم تبسيط معادلة طریقة المستوى  .  انبعاثات المرافق الناجمة عن ترآيب المعدات واستخدامها والتخلص منها في فئة          

 :أ لتصبح -

 ١٤-٣المعادلة 

Total Emissions = Σ Manufacturer Emissions + Σ Utility Emissions 

 مجموع انبعاثات المرافق+ مجموع انبعاثات المصانع = نبعاثات مجموع اال

 

 .أ-٣ المعدات بنفس طریقة المستوى مصانعوباتباع هذا النهج یتم تقدیر االنبعاثات الناتجة عن آل 

 :التاليةویمكن حساب انبعاثات آل مرفق باتباع الخطوات السبع . وانبعاثات المرافق تساوي مجموع االنبعاثات في آل المرافق

 ’١’ .یحدد صافي النقص في مقدار سادس فلورید الكبریت المخزن في الحاویات على مدى سنة اإلبالغ

الموزعين ومصنعي المعدات، بما في ذلك مقدار         /یضاف مقدار سادس فلورید الكبریت المشترى من المنتجين          

 .سادس فلورید الكبریت المحتوى في المعدات المشتراة

’٢’ 

 ’٣’ . سادس فلورید الكبریت المعاد إلى الموزعينیطرح مقدار

 ’٤’ . یضاف سادس فلورید الكبریت المعاد بعد المعالجة

یطرح أي سادس فلورید آبریت مرسل إلى شرآات المعالجة أو مباع إلى الكيانات األخرى أو یدمره المرفق أو                   

 .المنشأة

’٥’ 

 ’٦’  .تضاف سعة لوحة الهویة الخاصة بالمعدات المسحوبة

 ’٧’ .تطرح سعة لوحة الهویة الخاصة بالمعدات الجدیدة

 

  طریقة التوازن الكتلي على مستوى البلد-ج-٣طریقة المستوى 

قد یكون من غير العملي في بعض الحاالت حصول وآاالت حصر الغازات على بيانات من آل مصانع ومرافق المعدات، أو قد تكون                                



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٦٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

ن في هذه الحالة إجراء تقدیر على المستوى الوطني استنادا إلى المبيعات الوطنية السنویة من سادس                             ویمك.  هذه البيانات غير مستوفاة     

وواردات وصادرات المعدات وتدمير سادس فلورید الكبریت وفرضيات عمر             )  الجاریة والتاریخية (فلورید الكبریت إلى قطاع الكهرباء        

 :األساسية هيوالمعادلة . المعدات الخاصة ببلدان محددة إن أمكن

 ١٥-٣المعادلة 

Emissions = Annual Sales – (Net Increase in Nameplate Capacity) – (SF6 Destroyed) 

 )سادس فلورید الكبریت المدمر (–) صافي الزیادة في سعة لوحة الهویة (–المبيعات السنویة = االنبعاثات 

 

د المخصص لشحن أو إعادة شحن المعدات الكهربائية بدون تعبئة أو               سادس فلورید الكبریت الجدی     المبيعات السنویة وتساوي  

 .في داخل المعدات على السواء

 : باتباع الخطوتين التاليتينصافي الزیادة في سعة لوحة الهویةویمكن حساب 

تجمع البيانات عن سعة لوحة الهویة في المعدات الجدیدة، بما في ذلك المعدات التي تمأل في المصنع قبل                        

 .نها والمعدات التي تمأل بعد ترآيبها على السواءشح

’١’ 

 ’٢’ .تطرح سعة لوحة الهویة في آل المعدات المسحوبة

 

سادس فلورید    إدراج آمية سادس فلورید الكبریت المدمرة من آل المعدات الكهربائية في شطر                             الممارسة السليمة  ومن   
 .الكبریت المدمر

 نبعاثات على أساس دورة الحياة نهج معامل اال-)أ (٢طریقة المستوى 

إذا لم تتوافر إال بيانات محدودة عن المبيعات السنویة من سادس فلورید الكبریت إلى مصانع ومرافق المعدات فيمكن تقدیر                          

ومن .  االنبعاثات في آل مرحلة من مراحل دورة حياة المعدات باستعمال معامالت االنبعاثات التي تنفرد بها آل مرحلة                                

 : استخدام المعادلة التاليةة السليمةالممارس

 ١٦-٣المعادلة 

Total Emissions = Manufacturing Emissions + Installation Emissions  
  + Use Emissions + Disposal Emissions 

 معداتانبعاثات التخلص من ال+ انبعاثات االستخدام + انبعاثات الترآيب + انبعاثات التصنيع = مجموع االنبعاثات 

 

 باستخدام معامالت االنبعاثات على أساس مقدار سادس فلورید الكبریت الذي یشتریه مصنعو                              التصنيعوتقدر انبعاثات     

 .المعدات أو سعة لوحة الهویة في المعدات الجدیدة المشحونة

مشتراة أو على أساس سعة       یتم إجراؤه باستعمال معامالت انبعاث على أساس الكميات ال           الترآيبوبالمثل فإن تقدیر انبعاثات      

ویتطلب ذلك بيانات عن مقدار سادس فلورید الكبریت الذي تشتریه المرافق الستخدامه في المعدات الجدیدة أو                    .  لوحة الهویة 

وفي بعض  .  بتزویدها بالغاز )  وليس القائمون بتصنيع المعدات     (سعة لوحة الهویة في المعدات الجدیدة التي تقوم المرافق                  

عرف سعة لوحة الهویة في المعدات الجدیدة ولكن ال یعرف أجزاء هذه السعة التي تزود بالغاز في المصانع                              الحاالت قد ت   



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٦٩-٣

الترآيب بمجموع  /وفي هذه الظروف یمكن ضرب معامل انبعاث وحيد على أساس التصنيع          .  مقابل تلك التي تزود في المرافق     

 .سعة لوحة هویة المعدات الجدیدة

معامل االنبعاثات   " المعدات بضرب مجموع سعة لوحة هویة المعدات المرآبة بـ                     استخدامة عن     وتقدر االنبعاثات الناجم    

االنبعاثات الناجمة عن التسرب والصيانة             "  ویشمل معامل االنبعاثات الناتجة عن االستخدام               ."  الناتجة عن االستخدام      

 . عاما١٢واإلصالح الذین ینفذوا في العادة آل 

 سادس فلورید   بجزء من المعدات بضرب سعة لوحة هویة المعدات المسحوبة             التخلص الناتجة عن     وأخيرا، تقدر االنبعاثات  

الممارسة وفي حال استخالص سادس فلورید الكبریت، من         .  الكبریت الذي یفترض أنه قد ترك في المعدات في نهایة عمرها            
ومعامل ).   معامل االستخالص   -١( الضرب في      تعدیل التقدیر الناتج ليعبر عن الكمية المستخلصة وذلك عن طریق               السليمة

 . وینبغي أن تكون المعامالت األخرى خاصة بكل بلد ومحددة على مستوى الموقع. االستخالص االفتراضي یساوي صفرا

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ معامالت االنبعاثات االفتراضية المحددة من -ب-٢طریقة المستوى 

وافر لدى وآاالت حصر الغازات إال معلومات عن مجموع شحنات المعدات المرآبة والمسحوبة فيمكن تطبيق                               إذا لم یت    

 :الخطوط التوجيهية للهيئةمعامالت االنبعاثات على المستوى الوطني آما هو مبين في 

١٧-٣المعادلة   

Emissions of SF6 in year t = (2% of the Total Charge of SF6 Contained in the Existing Stock of 
Equipment of Operation in year t) + (95% of the Nameplate Capacity of SF6 in Retiring 

Equipment) 

 

من مجموع شحنة سادس فلورید الكبریت في المخزون القائم لمعدات % ٢ = (tانبعاثات سادس فلورید الكبریت في السنة 
 ) سعة لوحة الهویة من سادس فلورید الكبریت في المعدات المسحوبةمن% ٩٥) + (tالتشغيل في السنة 

 

).  في المائة   ٢(ویقدر الشطر األول من المعادلة الفاقد الناتج عن التسرب والصيانة باعتباره نسبة مئویة ثابتة من مجموع الشحنة                                 

وأما الشطر الثاني فإنه یحسب االنبعاثات      .  ستخدمةویشمل المخزون القائم من المعدات في آل سنة آل المعدات المرآبة التي مازالت م               

وتشير آخر   .   في المائة    ٩٠ویفترض أن الحد األدنى للشحنة هو             )   عاما  ٣٠أي التي یبلغ عمرها         (الناتجة عن المعدات المسحوبة         

 تقدیر االنبعاثات الناتجة عن        تقلل من   الخطوط التوجيهية للهيئة    في المائة المحددة في         ٧٠التجارب إلى أن النسبة االفتراضية البالغة          

).  ب١٩٩٩بيتش، ( في المائة من قدرتها ویعاد تزویدها بالغاز أثناء مدة عمرها      ٩٠المعدات المسحوبة حيث ال تعمل المعدات بأقل من         

 وعلى   وهكذا فإن وآاالت حصر الغازات التي تتبع هذا النهج تشجع على مراجعة مدى انطباق معامالت االنبعاثات في المعادلة                                  

 . استعمال معامالت االنبعاثات الخاصة ببلدان محددة عند االقتضاء، وبخاصة فيما یتعلق باإلجراءات المطبقة على إعادة التدویر

  نهج االنبعاثات المحتملة-١طریقة المستوى 

بریت المحتملة من آل      هي الطریقة التي تقدر انبعاثات سادس فلورید الك            الخطوط التوجيهية للهيئة   أبسط طریقة للتقدیر في       

 :االستخدامات عن طریق مساواة االنبعاثات مع مجموع استهالك سادس فلورید الكبریت

 ١٨-٣المعادلة 
Potential SF6 Emission = Production + (Imports – Exports) – Destruction 

 التدمير -)  الصادرات–الواردات + (اإلنتاج = انبعاثات سادس فلورید الكبریت المحتملة 

 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٧٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

ویمكن القيام . وتحتاج وآاالت حصر الغازات إلى تحدید المقدار المباع من سادس فلورید الكبریت للمرافق ومصنعي المعدات       

بالحصول على بيانات عن المبيعات          (أو بطریق غير مباشرة          )  بالحصول على بيانات عن هذه المبيعات           (بذلك مباشرة     

 :نهج المباشر فإنه یطبق المعادلة التاليةفأما ال). ألغراض االستخدامات األخرى

 ١٩-٣المعادلة 

SF6 Emissions from Electrical Equipment = Sales of SF6 to Equipment Manufacturers + Sales 
of SF6 to Utilities + (SF6 in Imported Equipment – SF6 in Exported Equipment) 

 

مبيعات سادس + مبيعات سادس فلورید الكبریت لمصنعي المعدات = لمعدات الكهربائية انبعاثات سادس فلورید الكبریت من ا
 سادس فلورید الكبریت في المعدات –سادس فلورید الكبریت المحتوى في المعدات المستوردة + (فلورید الكبریت للمرافق 

 )المصدرة

 

 :وتستعمل المعادلة التالية في النهج غير المباشر

 ٢٠-٣المعادلة 

SF6 Emissions = Production + (Imports – Exports) – Destruction  

       – Consumption by Other SF6 Uses (i.e. Mg Smelting, 

   Semiconductor Manufacturing, Other Uses) 

أي صهر (ستخدامات األخرى  االستهالك في اال– التدمير –)  الصادرات–الواردات + (اإلنتاج = انبعاثات سادس فلورید الكبریت 

 )المغنيسيوم وصناعة أشباه الموصالت واالستخدامات األخرى

 

وتفترض آلتا المعادلتين ضمنا أن سادس فلورید الكبریت المباع إلى قطاع الكهرباء یحل محل الغاز المنطلق في                     

لمعدات المرآبة أو ليحل     حين أن بعضه قد یستخدم في واقع األمر لملء زیادة صافية في سعة لوحة الهویة في ا                        

 ١ النظر في التقدیرات التي یتم إجراؤها باستعمال طریقة المستوى                  الممارسة السليمة ومن  .  محل الغاز المدمر   

 .آحد أعلى

 اختيار معامالت االنبعاثات

 ٢نظرا لتفاوت معدالت االنبعاثات من منطقة إلى أخرى فإن وآاالت حصر الغازات التي تطبق طریقة المستوى                  

ویعد استقصاء عينة تمثيلية لمصانع المعدات           .  تشجع على اختيار واستعمال معامالت االنبعاثات الخاصة بها              

 .وللمرافق داخل البلد طریقة فعالة لتحدید هذه المعامالت

  أ- ٢طریقة المستوى 

نع ومرافق تمثيلية   أ استنادا إلى البيانات التي تجمع من مصا         -٢یتم تحدید معامالت االنبعاثات لطریقة المستوى         

أ في المرافق لمدة سنة       -٣تتعقب االنبعاثات بحسب مرحلة دورة الحياة وذلك أساسا باستعمال طریقة المستوى                   

ویجمع مجموع االنبعاثات التي یتم الحصول عليها من استقصاء المصانع ثم یقسم المجموع على سعة                         .  واحدة

 ویمكن حينئذ تطبيق معامل االنبعاثات على قطاع التصنيع              .المعدات الجدیدة في المرافق الخاضعة لالستقصاء        

 .آكل باستعمال سعة المعدات الجدیدة على المستوى الوطني



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٧١-٣

  ب- ٢طریقة المستوى 

ب أن تقوم المرافق الخاضعة لالستقصاء بتعقب           -٢ عند تحدید معامالت االنبعاثات لطریقة المستوى            الممارسة السليمة من  

س فلورید الكبریت المستخدم في إعادة تزوید المعدات بالغاز ومجموع سعة لوحة الهویة في                            مجموع استهالآها من ساد      

ومن .  معداتها وآمية سادس فلورید الكبریت المستخلص من المعدات المسحوبة وسعة لوحة الهویة في معداتها المسحوبة                          

. لص منها في المرافق الخاضعة لالستقصاء        حساب مجموع االنبعاثات الناجمة عن صيانة المعدات والتخ            الممارسة السليمة 

ویقسم بعد ذلك مجموع تقدیرات االنبعاثات الناتجة عن الصيانة والتخلص من المعدات على مجموع سعة المعدات المرآبة                         

في المرافق الخاضعة لالستقصاء أو على مجموع سعة المعدات المسحوبة على التوالي وذلك بغرض حساب معامالت                                  

 .متعلقة باستخدام المعدات والتخلص منهااالنبعاثات ال

 معامالت انبعاث افتراضية لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة ولكن تم تحدید معامالت              الخطوط التوجيهية للهيئة  وال تتضمن   

معامالت االنبعاثات   " المعنون     ١٢-٣وترد هذه العوامل في الجدول            .  مقترحة لبعض المناطق استنادا إلى آخر البحوث              

جزء من سادس فلورید الكبریت في             (٢ المستوى     -فتراضية النبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية              اال

 )."السنة

 

  ١٢-٣الجدول 
 )جزء سادس فلورید الكبریت في السنة ( ٢ المستوى -المعامالت االفتراضية النبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية

لمسحوبة من التداولالمعدات ا  المرحلة التصنيع الترآيب االستخدام 
١٩٩٦منذ عام  العمر الباقي االستخالص قبل عام  

١٩٩٦ 
منذ عام 
١٩٩٦ 

قبل عام 
١٩٩٦ 

منذ عام 
١٩٩٦ 

قبل عام 
١٩٩٦ 

 المنطقة

 )ب(أوروبا  ٠٫١٥ ٠٫٠٦ ال یوجد ٠٫٠٦ ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد
 )أ(اليابان  ٠٫٣ ٠٫٣ ال یوجد ال یوجد ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  یوجدال ال یوجد ال یوجد
 )ج(العالم  ال یوجد ال یوجد ٠٫١٥ ٠٫١٥ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ثالثون عاما ٠٫٩٥ ال یوجد

 ).١٩٩٩، ؛ مجلس المنتجات الكيميائية ١٩٩٨دنكي آيودو آنكيو، (ال تنطبق معامالت االنبعاثات لمرحلة االستخدام إال على االنبعاثات الطبيعية ) أ(
 أ١٩٩٩بيتش، ) ب(
 .٢٠٠٠أوليفر وباآر، ) ج(
 
 

 اختيار بيانات األنشطة

. ١ والمستوى     ٢ الواردة أدناه على نفس المعالم عندما تستخدم في طریقتي المستوى                       ٣تنطبق إرشادات طرق المستوى         

ر سعة لوحة الهویة باستقصاء        وقد تقد .   المعدات سعة لوحة هویة    هو    ٢والشرط الفرید الوحيد المطلوب لطریقة المستوى            

أثناء السنوات الثالثين    (المرافق مباشرة أو باستقصاء مصانع المعدات بشأن مبيعاتها من المعدات على مدى عمر المعدات                       

 ).الماضية مثال

  االنبعاثات بحسب مرحلة دورة الحياة-أ-٣طریقة المستوى 

ومن ثم فإن جودة التقدیر تتوقف على دقة واستيفاء بيانات األنشطة              أ على معامالت االنبعاثات،      -٣ال تعتمد طریقة المستوى      

 .وینبغي توافر البيانات مباشرة من المصانع أو من خالل رابطات الصناعة. الخاضعة لالستقصاء

یشمل االستقصاء الكامل لكل الصناعات آحد أدنى البيانات عن حرآة سادس فلورید الكبریت حتى مرحلة                    :  تصنيع المعدات 

وینبغي أن یطلب االستقصاء معلومات آافية      .  نتاج والتجميع، وبيانات معالجة انبعاثات الغاز بعد التسليم إلى مواقع التصنيع          اإل



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٧٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

ویمكن استخدام  .  لمراعاة الكميات المستهلكة والمفقودة من سادس فلورید الكبریت على الوجه األآمل أثناء مرحلة اإلنتاج                        

قدیر المقدار المفقود من غاز سادس فلورید الكبریت جراء إطالق االنبعاثات والجزء الذي                      جداول توازن الكتلة السنویة لت       

 .یمثله ذلك من المحتوى االسمي لسادس فلورید الكبریت في مجموع المعدات الكهربائية المنتجة

لى استقراء الطاقة     استنادا مثال إ    (وفي حال عدم توافر بيانات من آل المصنعين فيمكن النظر في استخدام طرق بدیلة                                 

 استخدام بيانات االستقصاء قدر المستطاع وعدم استكمالها بالنهج االستقرائية إال في                          الممارسة السليمة  ومن   ).  اإلنتاجية

ولالطالع على إرشادات االستقراء في حالة عدم توافر البيانات، یمكن                    .  الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات االستقصاء             

االختيار المنهجي  "من الفصل السابع المعنون        "  تقنيات إعادة الحساب البدیلة     " تحت عنوان      ٢-٢-٣-٧  الرجوع إلى القسم   

 ."وإعادة الحساب

ینبغي على آل المرافق وعلى غيرها من مستعملي المعدات الكهربائية تعقب وتسجيل سعة لوحة الهویة في                   :  ترآيب المعدات 

لمرافق تعقب مقدار سادس فلورید الكبریت المستخدم في مأل المعدات عبر وزن                آما ینبغي على ا    .  المعدات التي تمأل بالغاز    

االسطوانات فبل وبعد عملية المأل وآذلك تعقب أي آمية من سادس فلورید الكبریت موجود أصال في المعدات التي یتم                                    

رفق بملء المعدات بالغاز     وفي حالة قيام المصنع وليس الم        ).  للحفاظ على ضغط موجب طفيف أثناء عملية الشحن           (شحنها  

 وفي حالة وجود ثغرات في االستقصاء فمن الممكن استخدام تقدیرات                        ٢٦.فإن المصنع قد یوفر هذه المعلومات للمرفق              

 .اإلضافات من مخزون سادس فلورید الكبریت ومعدالت االنبعاث االفتراضية إلجراءات الترآيب واإلعداد

حساب آمية سادس فلورید الكبریت المستخدم في إعادة ملء المعدات عن طریق                     الممارسة السليمة من  :  استخدام المعدات 

 . وزن االسطوانات قبل عمليات الملء وبعدها

یمكن حساب آمية سادس فلورید الكبریت المستخلصة من المعدات عن طریق وزن اسطوانات                           :  التخلص من المعدات     

 .ل البيانات آل المعدات بما في ذلك المعدات المستوردةوینبغي أن تشم. االستخالص قبل وبعد عمليات االستخالص

  طریقة التوازن الكتلي على مستوى الصانعين والمرافق-ب-٣طریقة المستوى 

 .أ أعاله-٣مثلما في طریقة المستوى : مصانع المعدات

 الممارسة السليمة ومن  .  ب-٣یلزم إجراء استقصاء لكل المرافق لجمع المعلومات الالزمة لتطبيق طریقة المستوى               :  المرافق

استقصاء المواقع الصناعية والمنشآت العسكریة وغير ذلك من المواقع التي تستهلك مقادیر آبيرة من سادس فلورید الكبریت                    

 .آما یمكن الحصول على بعض المعلومات السابقة، وإن لم یكن آلها، من مصانع المعدات. في المعدات الكهربائية

رفق بترآيب معداته وصيانتها والتخلص منها فينبغي لألشخاص القائمين بهذه الخدمات تقدیم البيانات                 وفي حالة عدم قيام الم     

وینبغي جمع  ).  مثل آمية الغاز المستخدم إلعادة ملء المعدات إذا لم یدرج هذا الغاز في الحصر الخاص بالمرفق               (إلى المرفق   

ویمكن أن تستند    .  ت المقترنة بالمعالجة وتعویض المقادیر المفقودة       بيانات محاسبية آاملة عن انبعاثات سادس فلورید الكبری           

هذه البيانات إلى جداول توازن الكتلة السنویة التي تشمل مقدار سادس فلورید الكبریت المحتوى بالفعل في المعدات عند                                 

                                                 

جم الداخلي للمعدات بكثافة سادس فلورید الكبریت عند ضغط            یمكن حساب الكمية الموجودة بالفعل في المعدات المشحونة بضرب الح             ٢٦
ومن الناحية  ).  psi أو   paمثل  (الشحنة، أو بضرب سعة لوحة هویة المعدات بنسبة ضغط الشحن إلى ضغط لوحة الهویة بالقيم المطلقة                        

ا في هذا الحساب ألن آمية سادس فلورید          النظریة فأن المعدات التي تصل إلى المرفق وتكون مملوءة بالفعل عن آخرها ال ینبغي إدراجه                  
على أنه یجري تشجيع المرافق على تعقب مجموع سعة لوحة . الكبریت داخل المعدات تماثل سعة لوحة الهویة وسوف یبطل أحدهما اآلخر

 ولفهم   ٢ والمستوى     ٣الهویة في المعدات التي تقوم بترآيبها ألن هذه الكمية مفيدة في حساب االنبعاثات باستخدام طریقتي المستوى                                 
 . االنبعاثات أثناء استخدام المعدات



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٧٣-٣

الكبریت وعمليات الملء    ویتعين تحدید الطرف الذي ستقع عليه مسؤولية تعقب معالجة سادس فلورید                     .  شحنها إلى الموقع   

 .نظرا لتفاوت ذلك من موقع إلى آخر

  طریقة التوازن الكتلي على مستوى البلد-ج-٣طریقة المستوى 

ینبغي أن یكون القائمون بصناعة أو استيراد المواد الكيماویة أو آليهما قادرین على تقدیم بيانات مستوفية                   :  المبيعات السنویة 

 االتصال بمصانع المعدات     الممارسة السليمة توافر المعلومات من مصانع المواد الكيماویة فمن           وإذا لم ت  .  على الوجه األآمل  

 .وبالمرافق لكفالة استيفاء بيانات سادس فلورید الكبریت المستخدم في ملء المعدات الجدیدة والقائمة

: تخدام أحد مصادر البيانات التاليـــــة     یمكن تقدیر سعة لوحة الهویة باس      :  سعة لوحة الهویة في المعدات الجدیدة والمسحوبة       

مستوردي المعدات عن مجموع سعة لوحة الهویة في المعدات التي یقومون بتصنيعها                 /المعلومات المستقاة من مصنعي    )  ١(

المعلومات المأخوذة عن المرافق بشأن مجموع سعة لوحة الهویة في المعدات التي یقومون                 )  ٢(أو استيرادها وتصدیرها أو      

مستوردي المواد الكيماویة عن مبيعاتهم من سادس فلورید         /المعلومات المستقاة من مصنعي   )  ٣(ائها وترآيبها آل عام أو      بشر

ویفضل المصدران األوالن على المصدر الثالث نظرا للتفاوت نوعا ما بين مبيعات الغاز إلى                .  الكبریت إلى مصنعي المعدات   

وعند تقدیر سعة لوحات الهویة في المعدات الجدیدة            .  هویة في المعدات الجدیدة    مصنعي المعدات الجدیدة وبين سعة لوحة ال         

والمسحوبة، ینبغي لوآاالت حصر الغازات إدراج سعة لوحة هویة المعدات المستوردة واستبعادها في حالة المعدات                                      

فئة " تحت عنوان    -٧-٣قسم  في ال "  مراعاة واردات وصادرات المبردات والمعدات    "   المعنون   ٤-٣انظر اإلطار   .  (المصدرة

لالطالع على مناقشة آاملة بشأن آيفية التعامل مع الواردات والصادرات في تقدیر هذه                      "  المصادر الثانویة للتبرید الثابت     

 ).الكميات

تم وفي حالة المعدات المسحوبة من التداول، ینبغي أن تكون معلومات السعة أو المبيعات تاریخية بحيث تبدأ من السنة التي                           

وإذا لم تتوافر   .   عاما ٣٠والقيمة االفتراضية لعمر المعدات الكهربائية هي          .  فيها إنشاء المعدات المسحوبة في السنة الجاریة         

معلومات عن مجموع سعة لوحة الهویة في المعدات المسحوبة فيمكن تقدیرها من سعة لوحة الهویة الجدیدة باستعمال معدل                       

 عند تقدیر معدل النمو أن ینظر في عدد المعدات المباعة آل                 الممارسة السليمة ومن  .  معداتالنمو السنوي التقدیري لسعة ال      

  ٢٧.عام ومتوسط سعة هویة المعدات

ویمكن استخدام المعادلة التالية لتقدیر سعة لوحة الهویة في المعدات المسحوبة في حال عدم توافر هذه المعلومات بطریقة                             

 :مباشرة

 ٢١-٣المعادلة 

Retiring Nameplate Capacity = New Nameplate Capacity / ( 1 + g )L 

 عمر المعدات)معدل النمو+ ١/ (سعة لوحة الهویة في المعدات الجدیدة = سعة لوحة الهویة في المعدات المسحوبة 

 

نع المعدات   فإن متوسط معدل النمو السنوي لمبيعات سادس فلورید الكبریت إلى مصا            ١٩٩٧ووفقا الستقصاء أجري في عام       

خبراء   (١٩٩٦ و   ١٩٨٦ في المائة فيما بين عامي       ٥٫٣ في المائة في حين أنه آان        ٦٫٧ آان   ١٩٩٦ و   ١٩٩١فيما بين عامي    

                                                 

 . لئن آان عدد المعدات المباعة آل سنة قد تزاید بشكل عام فإن متوسط سعة لوحة الهویة قد انخفض بشكل عام ٢٧



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٧٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 ٦ في غياب معلومات عن بلدان محددة أن یستعمل معامل انبعاث نسبته                 الممارسة السليمة ومن  ).  ١٩٩٧العلم والسياسات ،     

 .في المائة

 تقدیر مقدار سادس فلورید الكبریت المدمر باستعمال المعلومات المستقاة من مصانع المعدات                                  یمكن:  الكمية المدمرة  

ومن الضروري آفالة عدم إدراج آميات من مصادر            .  الكهربائية أو المرافق أو مصانع المواد الكيماویة أو منشآت التدمير              

 . غ عن تدميرهاأخرى غير المعدات الكهربائية في آميات سادس فلورید الكبریت المبل

 االستيفاء

وفي .  یتطلب االستيفاء في هذه الفئة مراعاة االنبعاثات في منشآت المرفق وأثناء تصنيع المعدات الكهربائية على السواء                             

 ).المصانع والمرافق(، یتطلب االستيفاء تحدید آل مستعملي سادس فلورید الكبریت ٣الحاالت التي تتبع فيها طریقة المستوى 

 :ذلك تقييم االنبعاثات من الجهات التالية في قطاع التصنيعویتطلب 

 .مصانع المفاتيح المعزولة بالغاز ومفاتيح قطع الدوائر الكهربية •

 .والمحوالت) المحطات الصغيرة(مصانع خطوط النقل العالية الجهد المعزولة بالغاز ، والمحطات الثانویة  •

م القائمون بصناعة المعدات المتوسطة الجهد والقائمون بإعادة               مستعملو سادس فلورید الكبریت الثانویين، ومنه           •
 .تصنيع المعدات

 .نقل سادس فلورید الكبریت من المنتجين والموزعين إلى مرافق التصنيع •

 :ویتطلب ذلك في قطاع المرافق مراعاة آل مقادیر سادس فلورید الكبریت المفقودة المقترنة بما یلي

 .ائية الجدیدةعمليات ترآيب المعدات الكهرب •

 .التسریب وإعادة الملء والصيانة •

 .التخلص من المعدات الكهربائية المرتجعة •

 تحدید وإدراج التطبيقات الصناعية والعسكریة وتطبيقات المرافق الصغيرة في حال االعتقاد بأنها                        الممارسة السليمة ومن  

 .تسهم آثيرا في مجموع االنبعاثات الناجمة عن هذه الفئة من المصادر

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

من الالزم عند تقدیر االنبعاثات على مدى متسلسلة زمنية أن ینظر في انبعاثات سادس فلورید الكبریت المقترنة بالتصنيع                             

وبذلك فإن إجراء تقدیر تاریخي دقيق للمعدات المرآبة یتطلب               .  وبكل المعدات المرآبة في المرافق أثناء السنوات المعنية             

 .  عاما قبل السنوات موضوع االهتمام٣٠ و٢٠عن قدرة وأداء هذه المعدات لمدة تتراوح بين معلومات 

 فيمكن تطبيق الطریقة    ١٩٩٠/١٩٩٥من ناحية التصنيع، إذا لم تتوافر بيانات تاریخية لتقدیر انبعاثات سنة األساس في الفترة                 

ونظرا الحتمال حدوث تغير آبير في ممارسات             .  ةالنزولية بحيث یتم تعييرها حسب أرصدة أدق خالل السنوات الجاری                   

 الممارسة السليمة فإن من   )  مثل استخالص مزید من الغاز       (١٩٩٥مصانع المعدات لمعالجة سادس فلورید الكبریت منذ عام           

ضل وقد یتسنى إجراء تقدیر غير متحيز خالل السنوات األولى بف                .  تطبيق معدالت الفقد الجاریة على التقدیرات التاریخية           

 إعادة حساب    الممارسة السليمة ومن  .  إجمالي معدالت الفقد المحددة من المبيعات الكلية واإلقليمية ومن تحليالت االنبعاثات                

من الفصل السابع     "  تقنيات إعادة الحساب البدیلة      " تحت عنوان       ٢-٢-٣-٧االنبعاثات وفقا لإلرشادات الواردة في القسم               

 . مع توثيق آل الفرضيات بوضوح"  الحساباالختيار المنهجي وإعادة"المعنون 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٧٥-٣

 وضع تقدیرات باستعمال    الممارسة السليمة  فإن من     ١٩٩٥-١٩٧٠في قطاع المرافق، إذا لم تتوافر البيانات التاریخية للفترة             

سرب  حدث تناقص في متوسط معدل الت١٩٩٥ حتى ١٩٧٠وأثناء الفترة من . الطریقة النزولية ثم یتم التعيير آما جاء من قبل

 عدم تطبيق معدالت الفقد           الممارسة السليمة   ومن      ٢٨.من المعدات الجدیدة، وفي تواتر إعادة الملء والصيانة الروتينية                    

 .ویمكن استعمال إجمالي معدالت الفقد في هذه الحالة أیضا. على السنوات السابقة) ١٩٩٥فيما بعد عام (اإلجمالية الجاریة 

 تقييم عدم التيقن

 ١٠  ± بنسبة تبلغ     ٢ و ١، یرجح أن تكون التقدیرات الناتجة أآثر دقة من طریقتي المستویين               ٣ المستوى   عند استعمال طرق  

وفي حالة عدم استيفاء االستقصاءات أو إذا لم تتوافر إال بيانات االستهالك النزولية فسوف یزداد عدم التيقن                                 .  في المائة  

 :وقد تشمل بعض مصادر عدم التيقن ما یلي. المقترن بذلك

 ).سواء في المعدات أو على حدة في حاویات(سادس فلورید الكبریت الذي تصدره مصانع المعدات  •

 ).سواء في المعدات أو على حدة في حاویات(سادس فلورید الكبریت الذي تستورده مصانع المعدات األجنبية  •

 .سادس فلورید الكبریت المعاد إلى مرافق إعادة التدویر األجنبية •

  ٢٩.ي بين االنبعاثات والصيانةالتأخر الزمن •

 .عمر المعدات •

وحيث إن . ٢ مستویات عدم التيقن في معامالت االنبعاثات االفتراضية الموصى بها في طریقة المستوى    ١٣-٣ویبين الجدول   

عاثات الفعلية   تقدر االنبعاثات المحتملة وليس باألحرى االنبعاثات الفعلية فإن عدم التيقن في أي تقدیر لالنب                ١طریقة المستوى   

 .١ في المائة أو أآثر باستخدام طریقة المستوى ١٠٠سيبلغ 

 ١٣-٣الجدول 
 مستویات عدم التيقن في معامالت االنبعاثات االفتراضية لسادس فلورید الكبریت الناتج عن المعدات الكهربائية

 المرحلة التصنيع الترآيب االستخدام المعدات المسحوبة

مرالع المتبقي االستخالص  ١٩٩٦-  >١٩٩٦  ١٩٩٦-  >١٩٩٦  ١٩٩٦-  >١٩٩٦  المنطقة 

%٣٠ ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد %٣٠ ال یوجد ± ± ٣٠%  أوروبا ±

%٣٠ ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ± ٣٠%  اليابان ±

%٥ ال یوجد ± ٣٠% ± ٥٠% ± ٤٠% ± ٣٠% ± ٣٠%  عالمي أآبر أآبر ±

 

 ).٢٠٠٠( أوليفر وباآر :المصدر

 

                                                 

وإضافة إلى ذلك فقد     .  ١٩٨٠ في المائة قبل عام        ٣ في المائة ولكنها آانت        ١تبلغ حاليا معایير التسرب من المفاتيح المعزولة بالغاز              ٢٨
 . عاما للمفاتيح المعزولة بالغاز١٢ سنوات في حالة مفاتيح قطع الدوائر و نحو ٨ سنوات إلى ٥-٣تزایدت الفواصل الزمنية للصيانة من 
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 ٧٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  التقاریر والوثائق٢-١-٥-٣

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلجراء تقدیرات لحصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                        الممارسة السليمة من  

ریر الحصر  ومن غير العملي إدراج آل الوثائق في تق         ."  ضمان ومراقبة الجودة  " من الفصل الثامن المعنون       ١-١٠-٨القسم  

ومع ذلك ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة وإشارات مرجعية إلى مصادر البيانات حتى تتسم                                 .  الوطني

 . تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى یتسنى إعادة تعقب الخطوات التي اتبعت في حسابها

ات الصلة بفئة هذه المصادر لكفالة الشفافية في اإلبالغ عن                  على بعض أمثلة الوثائق والتقاریر ذ           ١٤-٣ویحتوى الجدول    

 .تقدیرات االنبعاثات

وقد یلزم في هذه    .  وقد تنشأ المسائل المتعلقة بالسریة في الحاالت التي ال یوجد فيها سوى عدد محدود من المصانع أو المرافق                  

.  حتى مجموع تطبيقات سادس فلورید الكبریت الوطنية  الحاالت تقدیم تقاریر إجمالية عن مجموع قطاع المعدات الكهربائية أو         

وإذا تعذر نشر نتائج االستقصاء على شكل معلومات عامة فقد یلزم قيام طرف آخر بمراجعة بيانات االستقصاء لدعم جهود                         

 .التحقق من البيانات

 ١٤-٣الجدول 
 رید الكبریت من المعدات الكهربائيةفي اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات سادس فلو الممارسة السليمة

المستوى 
١ 

المستوى 
 ب- ٢

المستوى 
 أ-٢

المستوى 
 ج-٣

المستوى 
 ب-٣

المستوى 
 أ-٣

 البيانات

 
X 

   
X 

المبيعات السنویة من سادس فلورید الكبریت إلى مصانع   
 ومرافق المعدات

  X X X X سعة لوحة هویة المعدات الجدیدة 
 X X    لمعدات القائمةسعة لوحة هویة ا 
 X X X X X سعة لوحة هویة المعدات المسحوبة من التداول 
X   X X X سادس فلورید الكبریت المدمر 
    X X سادس فلورید الكبریت في الحصر في بدایة العام 
    X X سادس فلورید الكبریت في الحصر في نهایة العام 
    X X المرفقسادس فلورید الكبریت المشترى من قبل  
    X X سادس فلورید الكبریت المباع أو المعاد من قبل المرفق 
    X X سادس فلورید الكبریت المنقول من الموقع إلعادة تدویره 
    X X سادس فلورید الكبریت المعاد إلى الموقع بعد إعادة التدویر 
     X سادس فلورید الكبریت المستخدم في ملء المعدات الجدیدة 
     X سادس فلورید الكبریت المستخدم في صيانة المعدات 
     X سادس فلورید الكبریت المستخلص من المعدات المسحوبة 
 X X    االستخالص/معامالت االنبعاثات 
 X X    وثائق المعامالت، إن آانت خاصة بالبلد. 
X      إنتاج سادس فلورید الكبریت 
X       الكبریت في األغراض األخرىاستهالك سادس فلورید 
X      واردات سادس فلورید الكبریت 
X      صادرات سادس فلورید الكبریت 

 

                                                                                                                                                           

 المنبعثة في سنة ترمي الطریقة القائمة على المبيعات إلى التوصل إلى تقدیر مناسب لكمية المواد الكيماویة المستخدمة محل الكيماویات      ٢٩
بيد أنه نظرا لحدوث تسرب من بعض المعدات ولكنها مع ذلك تستمر في العمل بأقل من شحنة آاملة فإن المواد الكيماویة المنبعثة                         .  معينة

 زیادة أو    وهكذا فإن الطریقة القائمة على أساس المبيعات قد ینجم عنها             .  ال تستبدل في آل الحاالت أثناء السنة التي یحدث فيها التسرب               
یجعل صافي تأثير التأخير الزمني االنبعاث یبدو آما لو آان یحدث في                    .  (نقص طفيف في تقدیر االنبعاثات الفعلية في بعض الظروف              

وینبغي بحث تواتر الصيانة ومعدل نمو مخزون المعدات للتأآد من حجم أي                 ).  مرحلة متأخرة من عمر المعدات عما هو في واقع األمر             
 .خطأ
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 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-١-٥-٣

 من الفصل الثامن ومراجعة     ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول           الممارسة السليمة من  

وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في                        .  ثاتخبراء لتقدیرات االنبعا   

 من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا                            ٧-٨القسم   

استعمال طرق المستویات    وتشجع وآاالت حصر الغازات على          .  لتحدید االنبعاثات المتولدة عن فئة هذه المصادر           

 آما هو محدد في الفصل السابع المعنون                   فئات المصادر الرئيسية     مراقبة مستوى الجودة في           /العليا في ضمان     

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

 .وترد فيما یلي إجراءات إضافية خاصة بالمعدات الكهربائية

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باستعمال نهج مختلفة

غي لوآاالت حصر الغازات تجميع بيانات المرافق المستخدمة آجزء من الطریقة الصعودیة والتحقق من البيانات                   ینب

أو )  ب-٢طریقة المستوى   (بالمقارنة مع االنبعاثات الوطنية المحسوبة باستعمال القيم االفتراضية المحددة من الهيئة               

ویمكن لطریقة   ).  ١طریقة المستوى     (هالك الوطني الظاهري       االنبعاثات المحتملة المقدرة باستعمال بيانات االست           

 وضع حد أعلى لالنبعاثات التي یمكن توقعها من مجموع المصانع المنفردة في حال تزاید أو ثبات                                    ١المستوى   

 ١وسوف تقلل طریقة المستوى      .  االستخدام السنوي للمعدات المحتویة على سادس فلورید الكبریت في هذه المصادر             

 .ر االنبعاثات السنویة في حال تناقص اتجاه ملء المعدات الجدیدةمن مقدا

 مراجعة بيانات األنشطة على مستوى المرافق

ینبغي في آل الحاالت التي یتم فيها الحصول على بيانات عن أنشطة مرافق محددة أن تقوم وآاالت حصر الغازات                         

وینبغي لها  .  لتحدید القيم المتطرفة  )  الحجم أو السعة النسبية   تعدیلها على ضوء    (بمقارنة هذه البيانات فيما بين المواقع       

 .بحث أي قيم متطرفة لتحدید إمكانية توضيح الفروق أو وجود خطأ في النشاط المبلغ عنه

وینبغي لوآاالت حصر الغازات مقارنة اإلنتاج الوطني من سادس فلورید الكبریت بعد تعدیله على ضوء الواردات                       

ویمكن اعتبار  .  ي بيانات األنشطة الوطنية المتعلقة بسادس فلورید الكبریت في هذا المصدر                  والصادرات مع إجمال   

 .مجموع هذا االستخدام الوطني حدا أعلى النبعاثات سادس فلورید الكبریت

 التحقق من تقدیرات االنبعاثات

نبعاثات سادس فلورید الكبریت    قد یكون ممكنا للبلدان الكبرى أن تجري اختبارا مستقال للتحقق من تقدیرات مجموع ا              

على المستوى الوطني باستخدام تقدیرات نزولية مشتقة من القياسات الوطنية لترآيزات الغاز في الغالف الجوي                            

 .شریطة إمكانية إجراء حساب النموذج العكسي لالنبعاثات بقدر معقول من الدقة

بالقيم التي تبلغ عنها البلدان         )  معدالت الفقد  (عالة   وینبغي لوآاالت حصر الغازات مقارنة معامالت االنبعاثات الف               

األخرى الواقعة في المنطقة، أو بالقيم االفتراضية المنشورة في األدبيات العلمية المعایرة على ضوء مجموع                                      

 وآما جاء من قبل فإن شفافية اإلبالغ تتسم بأهمية أساسية في إجراء مقارنات             .  الترآيزات العالمية في الغالف الجوي    

 .دولية
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  المصادر األخرى لسادس فلورید الكبریت ٢-٥-٣

تقدیر انبعاثات المرآبات الكربونية الفلوریة                 " المعنون         ٧-٤-١٧-٢القسم       (الخطوط التوجيهية للهيئة        تبين     

االستخدامات األخرى  )  في المجلد الثالث   "  الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور من التطبيقات األخرى            

وتستبعد هذه الفئة فئات المصادر األخرى التي یتم                .   فلورید الكبریت التي تفضي إلى انطالق االنبعاثات               لسادس

 :اإلبالغ عنها في الحاالت األخرى

 .إنتاج سادس فلورید الكبریت واستخدامه في المعدات الكهربائية •

 .إنتاج المغنيسيوم واأللومنيوم •

 .تصنيع أشباه الموصالت •

من (ت المواد المستنفدة لألوزون، مثل مرآبات الكربون الفلوریة الكلوریة والهالونات                    اإلبدال في تطبيقا    •

 ).قبيل بخاخات األیروسول وأجهزة إطفاء الحرائق

 :وتشمل التطبيقات المتبقية المحددة في هذه الفئة ما یلي

 .الهوائية المستخدمة في البحوث وأجهزة اآتشاف التسرب-عناصر االستشفاف الغازیة •

 .غراض الطبيةاأل •

 .المعدات المستخدمة في المسرعات والليزر ونظارات الرؤیة الليلية •

 .التطبيقات العسكریة •

 .النوافذ العازلة للصوت •

التطبيقات التي تستفيد من خاصية آظم الحرارة ، مثل إطارات السيارات واألدوات الریاضية مثل آرات                         •

 ).ض قابلية النفاذ عبر المطاطأي استخدام خاصية انخفا(التنس أو نعال األحذیة 

  المسائل المنهجية١-٢-٥-٣

 اختيار الطریقة

 في استخدام بيانات االستيراد والتصدیر واالستهالك النزولية المأخوذة عن منتجي                   الممارسة السليمة تتمثل طریقة    

ت سادس فلورید     وموزعي سادس فلورید الكبریت الوطنيين والتي یتم تصنيفها بحسب األنواع الرئيسية لتطبيقا                           

ویستتبع ").   شجرة قرارات لالستخدامات األخرى لسادس فلورید الكبریت              " المعنون     ٨-٣انظر الشكل     (الكبریت   

الحصول على هذه البيانات إجراء استقصاء لكل منتجي وموزعي سادس فلورید الكبریت لتحدید مجموع صافي                              

ذه البيانات، ینبغي تقدیر مقدار سادس فلورید الكبریت          وحالما یتم الحصول على ه     .  استهالك سادس فلورید الكبریت    

 .المستهلك بحسب التطبيقات في هذه الفئة من المصادر
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 شجرة قرارات لالستخدامات األخرى لسادس فلورید الكبریت   ٨-٣الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثل عناصر   (س فلورید الكبریت في حدود سنتين من االستهالك                   وفي آثير من التطبيقات المتنوعة المحددة أعاله، ینبعث ساد                   

 في حساب انبعاثات سادس فلورید الكبریت الناتجة عن هذه                   الممارسة السليمة  ومن   ).  االستشفاف المستخدمة في التطبيقات الطبية        

 :الخطوط التوجيهية للهيئةأن تستخدم الصيغة التالية آما هو مبين في " شبه الفوریة"التطبيقات ذات القدرة االبتعاثية 

 
 هل یستخدم

 سادس فلورید الكبریت في 
فئات مصادر ال تتناولها بالفعل

 الفصول األخرى؟

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

 ال

 نعم

 الممارسة السليمة طریقة
المجمعة في حالة مصادر 

 االنبعاثات المتأخرة

 ٢اإلطار 

موزعي/یتم استقصاء آل منتجي
سادس فلورید الكبریت لتحدید 
مجموع صافي استهالك سادس 

فلورید الكبریت في فئات 
 المصادر األخرى

 هل ینجم 
 عن أي من 

 االستخدامات األخرى
 أي سنتين(انبعاثات متأخرة؟  

 )لى األقل ع

 إالالهيئةال تستخدم منهجية 
في حالة االنبعاثات المقترنة 
 بالمصادر شبه الفوریة

تستخدم في آل فئات المصادر
 في الهيئةاألخرى منهجية 

تقدیر االنبعاثات الناجمة عن 
 المصادر شبه الفوریة 

 إذا آانت انبعاثات
  سادس فلورید الكبریت تمثل

  فهل أييسيةفئات المصادر الرئإحدى 
  من انبعاثات

  سادس فلورید الكبریت المتأخرة الناجمة
 الفرعية " االستخدامات األخرى" عن فئة 

 )٢ و١الملحوظتان (تعتبر مهمة؟

یتم الحصول على بيانات استقصائية عن
مثل معدالت (االنبعاثات المتأخرة 

 .على أساس المصادر) التسرب

تستخدم طریقة لحساب 
لى أساس االنبعاثات ع

المصادر مع مراعاة تأخر 
 االنبعاثات

 ٣اإلطار 

 ١اإلطار 

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلدالمصادر الرئيسية   فئة:١الملحوظة  
تحدید فئات" المعنون     ٢-٧أنظر القسم     (باشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما                       النبعاثات غازات االحتباس الحراري الم

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " المصادر الرئيسية الوطنية

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠-٢٥مثل آقاعدة فطریة، تعتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إن آانت ت: ٢الملحوظة 
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 ٨٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 ٢٢-٣المعادلة 
Emissions in year t = (0.5 • Amount Sold in year t) + (0.5 • Amount Sold in year t – 1) 

 )١ – t المقدار المباع في السنة • ٠٫٥) + (t المقدار المباع في السنة • ٠٫٥ = (tاالنبعاثات في السنة 

 

 .اثات الهالوآربونات التي یفترض فيها متوسط تأخير مدته سنةوهذه المعادلة تشبه معادلة انبع

 حينئذ  الممارسة السليمة وإذا تبين من خالل االستقصاء األولي أن التطبيقات ذات االنبعاثات المتأخرة المميزة تعد مهمة فمن                    

ام الصيغ التالية في حالة        ویمكن استخد .  حساب مقدار االنبعاثات على أساس فئات المصادر، مع مراعاة تأخر االنبعاثات                   

 ). استنادا إلى التجربة األلمانية(التطبيقات ذات االنبعاثات المتأخرة 

شورتز ( سنوات في حالة إطارات السيارات               ٣یفترض وجود تأخير مدته          :  تطبيقات خاصية الكظم الحراري        •

 :ستخدام نفس مدة التأخيروفي التطبيقات األخرى، مثل نعال األحذیة وآرات التنس، یمكن ا). ١٩٩٦وآخرون، 

 ٢٣-٣المعادلة 

Emissions in year t = Sales in year t – 3 

 ٣ - tالمبيعات في السنة  = tاالنبعاثات في السنة 

 

 في المائة تقریبا من مقدار سادس فلورید الكبریت المشترى أثناء                   ٣٣ینطلق  :  النوافذ المزدوجة العازلة للصوت      •

 في المائة من      ١ویفترض حدوث تسرب سنوي معدله          ).  ء النافذة المزدوجة الزجاج     أي أثناء مل   (عملية التجميع    

 في المائة من المخزون       ٧٨وهكذا یتبقى نحو      ).  بما في ذلك حين انكسار الزجاج        (المخزون المتبقي داخل النافذة       

یت في النوافذ في عام       وقد بدأ استخدام سادس فلورید الكبر       .   عاما ٢٥األولي موجودا عند نهایة مدة العمر البالغة            

وینبغي حساب االنبعاثات الناجمة عن هذه الفئة الثانویة              .  ، ولذل فإن عمليات التخلص لم تبدأ إال مؤخرا               ١٩٧٥

 :٢٦-٣ إلى ٢٤-٣باستخدام المعادالت من 

 ٢٤-٣المعادلة 

Assembly Emissions = 0.33 • Window Capacity 

 لنافذة سعة ا• ٠٫٣٣= االنبعاثات أثناء التجميع 

 

 ٢٥-٣المعادلة 

Leakage Emissions in year t = 0.01 • Existing Stock in the Window 

  المخزون القائم في النافذة• ٠٫٠١ = tاالنبعاثات الناجمة عن التسرب في السنة 

 

 ٢٦-٣المعادلة 

Disposal Emissions = Amount Left in Window at End of Lifetime • (1 – Recovery Factor) 

 ) معامل االستخالص-١ (•المقدار المتبقي في النافذة عند نهایة عمر النافذة = االنبعاثات الناجمة عن التخلص 

آما قد  .  ٢٦-٣وما لم تتوافر بيانات عن بلدان محددة، ینبغي افتراض معامل استخالص افتراضي قيمته صفر في المعادلة                          

وإذا لم تتوافر   .  تطبيقات العسكریة وفي مسرعات الجزیئات إلى انبعاثات متأخرة        یفضي استخدام سادس فلورید الكبریت في ال       



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 
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 . التعامل معها باعتبارها انبعاثات شبه فوریةالممارسة السليمةبيانات عن هذه الفئات الثانویة فمن 

 اختيار معامالت االنبعاثات

وفي حال استعمال وآاالت    .  الخطوط التوجيهية للهيئة   یمكن الحصول على معامالت االنبعاثات المطلوبة لهذه التقدیرات من            

 . توثيق هذه البيانات توثيقا واضحاالممارسة السليمةحصر الغازات لبيانات عن مناطق أو بلدان محددة فمن 

 اختيار بيانات األنشطة

 حساب انبعاثات سادس فلورید     ینبغي أال تتعارض بيانات األنشطة المتعلقة بفئات المصادر الثانویة مع البيانات المستعملة في              

 .لكفالة استيفاء التقدیر وعدم ازدواجية الحساب) مثل المعدات الكهربائية(الكبریت الناجمة عن مصادر أخرى 

 االستيفاء

یكفي جمع بيانات عن الواردات والصادرات واالستهالك في آل تطبيق من منتجي وموزعي سادس فلورید الكبریت                                      

عدم قيام المستهلكين   ’  ٢’تحدید آل منتجي وموزعي سادس فلورید الكبریت؛         ’  ١’:  الشروط التالية الوطنيين على أن تراعى      

عدم استيراد أو تصدیر مقادیر آبيرة من المنتجات           ’  ٣’المحليين بشراء سادس فلورید الكبریت إال من الموزعين الوطنين؛              

 من وجود موزعين إضافيين لكفالة عدم قيام المستعملين                التحقق بانتظام   الممارسة السليمة ومن  ).  مثل األدوات الریاضية   (

النهائيين باستيراد أي آميات من سادس فلورید الكبریت وعدم استيراد مقادیر آبيرة من المنتجات المحددة التي تحتوي على                       

 .سادس فلورید الكبریت

  وضع متسلسلة زمنية متسقة

ة لسنة األساس عند إجراء تقدیرات لسنة األساس، منها سنة لالنبعاثات          قد یلزم الحصول على بيانات عن البضع سنوات السابق        

 حساب انبعاثات سادس فلورید           الممارسة السليمة  ومن   .  شبه الفوریة ومزید من السنوات لتطبيقات االنبعاثات المتأخرة                 

التي ال تتوافر فيها بيانات لدعم      وفي الحاالت   .  الكبریت باستعمال نفس الطریقة المتبعة في آل سنة في نفس المتسلسلة الزمنية            

-٧ إعادة الحساب وفقا لإلرشادات الواردة في القسم          الممارسة السليمة طریقة أآثر دقة في آل سنوات المتسلسلة الزمنية فمن           

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " تقنيات إعادة الحساب البدیلة" تحت عنوان ٢-٢-٣

 دم التيقنتقييم ع

 في حال استيفاء استقصاء المبيعات المحلية من منتجي وموزعي سادس فلورید الكبریت الوطنيين بحسب التطبيقات فسوف                     

وبالمثل فسوف ینخفض عدم التيقن المقترن باالنبعاثات إذا          .  ترتفع حينئذ درجة الدقة في بيانات االستهالك الظاهري السنوي          

وفي حالة التطبيقات ذات االنبعاثات المتأخرة فإن عدم التيقن سيكون             .  آل التطبيقات شبه فوریة    آانت االنبعاثات الناتجة عن      

 :على هذا النحو

 . سنة واحدة± ٣: مدد التأخير االفتراضية في تطبيقات خاصية الكظم الحراري •

 في  ٠٫٥  ±١الملء و     في المائة من االنبعاثات الناجمة عن            ١٠  ±  ٥٠:  القيم االفتراضية للنوافذ العازلة للصوت       •

 .الكسر/المائة من االنبعاثات الناجمة عن التسرب

  التقاریر والوثائق٢-٢-٥-٣

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

ومن غير  ."  ضمان ومراقبة الجودة   "ل الثامن المعنون     من الفص "  الوثائق الداخلية واألرشيف   " تحت عنوان     ١-١٠-٨القسم  



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٨٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

على أنه ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة واإلشارات             .  العملي إدراج آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني         

ت في   حتى تتسم تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى یتسنى تعقب الخطوات التي اتبع                           إلى مصادر البيانات       

 . حسابها

االستعماالت " لضمان الشفافية أن یتم اإلبالغ عن االنبعاثات المحتملة والفعلية في فئة مصادر                                الممارسة السليمة  ومن   

وإضافة إلى ذلك فإن توفير معلومات عن التطبيقات            .  بشكل مستقل عن انبعاثات سادس فلورید الكبریت األخرى           "  األخرى

الممارسات الوطنية مع الممارسات المتبعة      )  في تقدیر ( من المصادر سيكون مفيدا في مقارنة          المحددة المدرجة في هذه الفئة     

وفي حالة فئات المصادر      .  وینبغي باإلضافة إلى ذلك توثيق المراجع والطرق المطبقة             .  في البلدان األخرى إقليميا أو آليا         

نبعاثات السنویة ومدد التأخير ومعامالت االنبعاثات بحسب          الثانویة التي ینجم عنها انبعاثات متأخرة، ینبغي اإلبالغ عن اال               

 . نوع فئة المصادر الثانویة

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٢-٥-٣

 من الفصل الثامن ومراجعة خبراء       ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول             الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم                     وقد یكون من      .  لتقدیرات االنبعاثات 

الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة                       

لفئات مراقبة الجودة   /ویات العليا في ضمان   وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المست        .  عن فئة هذه المصادر   
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

 .وترد فيما یلي إجراءات إضافية خاصة بمصادر سادس فلورید الكبریت األخرى

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باستعمال نهج مختلفة

مخصوما منها المقدار    (حصر الغازات أن تقوم بمقارنة انبعاثات سادس فلورید الكبریت الوطنية المحتملة                    ینبغي لوآاالت    

المخصص لالستعمال في فئة المعدات الكهربائية وفئة تصنيع أشباه الموصالت وفئة إنتاج المعادن وفئة إنتاج سادس فلورید                     

ویمكن استعمال االنبعاثات الوطنية المحتملة      .  ن االستخدامات األخرى  بانبعاثات سادس فلورید التقدیریة الناجمة ع       )  الكبریت

 .آحد أعلى لالنبعاثات

 التحقق من بيانات األنشطة

ینبغي لوآاالت حصر الغازات مقارنة بيانات األنشطة المقدمة من مختلف المنتجين والموزعين وتحدید القيم المتطرفة المهمة بعد                               

وینبغي بحث أي قيم متطرفة لتحدید إمكانية توضيح أي فروق أو وجود خطأ في النشاط                       .  رآاتالتعدیل على ضوء حجم وقدرة الش        

 .المبلغ عنه

 مقارنة االنبعاثات مع البلدان األخرى

ینبغي لوآاالت حصر الغازات إجراء مقارنة بين االنبعاثات الناجمة عن االستخدامات النهائية األخرى لسادس فلورید الكبریت                                   

وینبغي في آل مصدر أن تقارن االنبعاثات لكل نسمة           .  لحصر الوطني وبين المعلومات المقدمة من بلدان أخرى مشابهة          المدرجة في ا  

وإذا آانت األرقام الوطنية تبدو شدیدة االرتفاع أو شدیدة االنخفاض نسبيا                .  أو لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بالبلدان األخرى            

 .فينبغي إیجاد مبررات لذلك



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٨٣-٣

  إنتاج سادس فلورید الكبریت٣-٥-٣

  المسائل المنهجية١-٣-٥-٣

 معامل انبعاث افتراضي للكميات التي تفقد عن غير قصد أثناء إنتاج ومعالجة سادس                       الخطوط التوجيهية للهيئة   ال تتضمن    

مثال ذلك أن التجربة في     و.  ولئن آان یرجح أن تكون هذه االنبعاثات محدودة فإنها قد تزید في بعض البلدان               .  فلورید الكبریت 

 في المائة من الغاز المنتج، بما في ذلك معالجة الكميات المفقودة أثناء                        ٨اليابان تشير إلى أن نسبة معامل االنبعاث تبلغ                

وسبب ذلك هو ارتفاع الطلب على غاز سادس فلورید          ).  ١٩٩٩سویزو،  .  (التخلص من الغاز المتبقي في االسطوانات المعادة      

 . الي النقاوة واحتمال إطالق الغاز غير النقيالكبریت الع

 اختيار الطریقة

شجرة قرارات   " المعنون     ٩-٣ اختيار الطریقة وفقا للمخطط الشجري الوارد في الشكل                    الممارسة السليمة  من   

فهناك على المستوى   .  وال یوجد إال عدد محدود من منتجي سادس فلورید الكبریت          ."  إلنتاج سادس فلورید الكبریت   

). ١٩٩٩بریسيغر، ( منشآت لإلنتاج في آافة أرجاء العالم ١٠ شرآات إلنتاج سادس فلورید الكبریت لها ٦عالمي ال

وقد یزداد عدد الشرآات األقل حجما في المستقبل القریب، والسيما في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

وینبغي لهؤالء المنتجين توفير      .  اء للمنتجين الوطنيين   على أنه لن یكون من العسير إجراء استقص            .  وفي الصين 

 . تقدیرات لمجموع انبعاثاتهم

واستنادا إلى . وقد تنطلق انبعاثات سادس فلورید الكبریت أثناء اإلنتاج وآذلك أثناء معالجة الغاز الجدید في الموقع          

ة من مجموع آمية سادس فلورید              في المائ    ٠٫٢التجربة األلمانية فإنه یقترح معامل انبعاث افتراضي نسبته                    

الكبریت المنتجة في البلدان التي ال یتطلب فيها االستعمال النهائي السائد أن یكون سادس فلورید الكبریت على                            

وآما جاء من قبل فإن       ).  ١٩٩٩بریسيغر،  )  (مثل المعدات الكهربائية والنوافذ المعزولة      (درجة عالية من النقاوة       

 في المائة في البلدان التي تتطلب فيها االستعماالت الرئيسية درجة عالية من               ٨ أن تكون    القيمة االفتراضية ینبغي  

 .وینبغي استعمال البيانات الوطنية إن آانت متاحة). مثل تصنيع أشباه الموصالت(نقاوة سادس فلورید الكبریت 

وقد تحدث االنبعاثات   .  ز المستعمل وقد یقوم منتجو الغاز الجدید أو غيرهم من شرآات المعالجة بإعادة تدویر الغا               

وبذلك فإن من   .  وال تتوافر بعض معامالت االنبعاثات    .  أثناء معالجة وتنقية الغاز القدیم وإعداد الغاز المعاد تدویره        

 .لإلنتاج الجدید)  في المائة٠٫٢( استعمال معامل االنبعاثات االفتراضي الممارسة السليمة

 تقييم عدم التيقن

 ولذلك فإن مقدار  ).  مثل تجمع الغاز المنطلق في أجهزة التنقية       (ن االنبعاثات الناجمة عن اإلنتاج       یمكن التغاضي ع  

ویكون عدم التيقن النسبي لمعامل     .   في المائة  ٠٫٢  ±٠٫٢عدم التيقن في معامل االنبعاثات االفتراضي یتراوح بين          

 . في المائة بقيمة مماثلة٨االنبعاثات االفتراضي البالغ 

 ءاالستيفا

. قد یصعب على بعض وآاالت حصر الغازات تحدید شرآات اإلنتاج الصغرى، وبخاصة شرآات إعادة المعالجة                  

على أنه في التقدیرات األولية القائمة على التوازن الكتلي الوطني لسادس فلورید الكبریت ینبغي تحدید ما إن                               

 . آانت هذه الكيانات تسهم بجزء آبير من مجموع االنبعاثات الوطنية



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٨٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  التقاریر والوثائق٢-٣-٥-٣

وقد یلزم  .  قد تنشأ المسائل المتعلقة بالسریة في الحاالت التي ال یوجد فيها سوى عدد محدود من شرآات التصنيع                    

وإذا تعذر . في هذه الحاالت تقدیم مزید من التقاریر اإلجمالية عن مجموع تطبيقات سادس فلورید الكبریت الوطنية    

في شكل معلومات عامة فقد یلزم قيام طرف آخر بمراجعة بيانات االستقصاء لدعم جهود                     نشر نتائج االستقصاء     

 .التحقق من البيانات

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو                 الممارسة السليمة ومن  

ضمان ومراقبة  " من الفصل الثامن المعنون        "الوثائق الداخلية واألرشيف   " تحت عنوان     ١-١٠-٨مبين في القسم     

على أنه ینبغي أن یشمل الحصر             .  ومن غير العملي إدراج آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني                      ."  الجودة

حتى تتسم تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية             ملخصات للطرق المتبعة واإلشارات إلى مصادر البيانات               

 . لتي اتبعت في حسابهاوحتى یتسنى تعقب الخطوات ا

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-٣-٥-٣

 من الفصل الثامن      ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول                 الممارسة السليمة  و من    

 وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو            .  ومراجعة خبراء لتقدیرات االنبعاثات   

 من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق                                    ٧-٨مبين في القسم         

وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال        .  المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة عن فئة هذه المصادر           

 آما هو محدد في الفصل السابع المعنون لفئات المصادر الرئيسيةمراقبة الجودة /طرق المستویات العليا في ضمان

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باستعمال نهج مختلفة

ینبغي لوآاالت حصر الغازات إجراء مقارنة بين التقدیر الذي یستند إلى البيانات اإلجمالية عن المنتجين وبين                            

 في  ٠٫٢ الوطني ومعامل االنبعاثات االفتراضي المقترح الذي تبلغ نسبته                التقدیر الذي یستند إلى بيانات اإلنتاج        

 . وینبغي بحث أوجه التعارض المهمة بالتعاون مع المنتجين لتحدید ما إن آانت هناك فروق غير موضحة. المائة
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 شجرة قرارات إلنتاج سادس فلورید الكبریت  ٩-٣الشكل 
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 نعم
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 ٢اإلطار 

تجمع قائمة بكل شرآات 
تصنيع سادس فلورید 

 الكبریت

 هل تتوافر بيانات
 تفصيلية عن التقدیرات على 

 مستوى المصانع 

 نعم

فئة مصادر هل هذه 
 ؟رئيسية

 )١الملحوظة (

تقدر انبعاثات مصانع 
  سادس فلورید الكبریت

 

 ١اإلطار 

 ال

 نعم

 ال

 
 تجمع بيانات

  االنبعاثات من المصانع

 نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازات هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في           فئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة  

من الفصل"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية      " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب" المعنون السابع
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 ٨٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 
انبعاثات مرآبات الكربون المشبعة بالفلور والمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية وسادس فلورید الكبریت                              

 الناجمة عن تصنيع أشباه الموصالت
٦-٣  

 

  المسائل المنهجية١-٦-٣

الفلوري السداسي وثماني فلورو البروبان وثماني         الميثان الفلوري الرباعي واإلیثان       (تطلق صناعة أشباه الموصالت حاليا مرآبات الكربون الفلوریة              

 وهذه الغازات التي یطلق عليها      ٣٠.وثالثي فلورید النيتروجين وسادس فلورید الكبریت أثناء عملية التصنيع        )  فلورو حلقي البوتان والميثان الفلوري الثالثي     

استخدام البالزما في تنميش الرقائق     ’  ١’:  نيع أشباه الموصالت، هما     جميعا اسم المرآبات المفلورة تستخدم في إجراء خطوتين مهمتين من خطوات تص             

وإضافة إلى ذلك فإن جزءا من مرآبات الكربون الفلوریة المستخدمة في عملية اإلنتاج یتحول إلى                .  تنظيف غرف أدوات ترسب األبخرة الكيماویة     ’  ٢’و  

 .الميثان الفلوري الرباعي

 اختيار الطریقة

تنظيف ترسبات األبخرة   (أو على األقرب نوع العملية       (تبعا للغازات المستعملة في تصنيع مختلف أنواع أشباه الموصالت، وللعملية               تتفاوت االنبعاثات   

 .المستخدمة ونوع األدوات المستخدمة في العملية، وتطبيق تكنولوجيا الحد من االنبعاثات في الغالف الجوي)) الكيماویة أو التنميش

.  إرشادات محددة بشأن آيفية تقدیر مستویات انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتولدة عن تصنيع أشباه الموصالت                  جيهية للهيئة الخطوط التو وتوفر  

 على فئات المصادر األخرى فإننا نتطرق أدناه إلى أربع طرق             الخطوط التوجيهية للهيئة  على أنه في ضوء تطبيق المبادئ المنهجية األساسية المبينة في              

المتزایدة والتطورات التي    في هذا القسم متطلبات البيانات          "  المستویات"ویقابل استعمال مصطلحات      .  دیلة لتقدیر انبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة         ب

لقرارات في الشكل   وسوف یعتمد اختيار الطرق المتبعة على مدى توافر البيانات وسيرد بيان له في المخطط الشجري ل                 .  طرأت على عملية تقدیر االنبعاثات    

 ."شجرة قرارات النبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة من تصنيع أشباه الموصالت" المعنون ١٠-٣

وهكذا فإن الطرق األربع    .  وال یعتبر حاليا الرصد المستمر لالنبعاثات وسيلة عملية من الناحيتين التقنية واالقتصادیة لتقدیر االنبعاثات الناجمة عن الصناعة                    

ــوتتطلب طریقة المس  .  مشتریات الغاز وعلى مجموعة من المعالم التي تؤثر على االنبعاثات          /جميعا على البيانات المتعلقة بمبيعات    تعتمد   أ، وهي من   -٢توى  ـ

ب الشرآة من   ب البيانات المتعلقة بنصي    -٢وتستعمل طریقة المستوى     .  أدق الطرق المتبعة، قيما للمعالم على أساس الشرآات ال على أساس االفتراضات                

 وجزء الغاز المستعمل في العمليات التي تطبق عليه تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات، ولكنها تستند إلى قيم                       التنظيف في مقابل     التنميشالغاز المستعمل في     

الغاز المستخدم في العمليات التي      ج فإنها تستعمل بيانات عن خاصة بالشرآة عن جزء             -٢وأما طریقة المستوى     .  افتراضية لبعض أو لكل المعالم األخرى      

 قيما ١وتستعمل طریقة المستوى . تطبق عليه تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات، ولكنها ال تميز بين التنميش والتنظيف، وتستعمل قيما افتراضية للمعالم األخرى

 .افتراضية لكل المعالم وال تراعي استخدام تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات

  المعالم الخاصة بالعملية-أ-٢ى طریقة المستو

مقدار الغاز المستعمل في آل عملية       :  تناسب هذه العملية الحاالت التي تتوافر فيها بيانات عن المعالم التالية على مستوى الشرآة أو المصنع                    

اویة الشحن بعد االستخدام،       ، والجزء المشترى من الغاز المتبقي في ح              )أو في المجموعات الثانویة من العمليات أو األجهزة              (أو جهاز     

في عملية تصنيع أشباه الموصالت، والجزء الذي یتحول إلى الميثان الفلوري              )  المدمر أو المحول  "  (المستعمل"والجزء المشترى من الغاز      

جزء الذي تدمره هذه     الرباعي أثناء تصنيع أشباه الموصالت، والجزء المستعمل في العمليات التي تطبق تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات، وال                   

 ).انظر اختيار معامالت االنبعاثات(وألغراض الشفافية والمقارنة، ینبغي العنایة بتوثيق القيم المستعملة لمعالم االنبعاثات . التكنولوجيات

                                                 
 فإن هذا    الخطوط التوجيهية للهيئة   الرغم من عدم وجود إمكانية احترار عالمي لثالثي فلورید النيتروجين معترف به حاليا في                         على   ٣٠

وآخرین إلى أن إمكانية االحترار العالمي لهذا الغاز         )  Molina(وتشير تقدیرات مولينا    .  الفصل یتناول انبعاثات ثالثي فلورید النيتروجين      
 ).١٩٩٥مولينا، ( عاما ٧٤٠وأن عمره في الغالف الجوي یبلغ  ٨٠٠٠ من ١٠٠هي 
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 ١٠-٣الشكل  شجرة قرارات النبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة من تصنيع أشباه الموصالت
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 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة  

من الفصل"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية      " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (النبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما           االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق ل

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٨٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

من انبعاثات المرآب نفسه إضافة      )  Fci(وتتألف االنبعاثات الناجمة عن استخدام مرآب معين من مرآبات الكربون الفلوریة               

وینبغي تكرار عملية   .  إلى انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي الذي یتولد آمنتج ثانوي أثناء استخدام مرآب الكربون الفلوري                 

 :مع آل غاز في آل نوع من أنواع العملياتالحساب التالية 

 ٢٧-٣المعادلة 

FCi = (1 – h) • ∑
p

[FCi,p • (1 – Ci,p) • (1 – ai,p • di,p)] 

 :حيث

P =  التنميش أو تنظيف غرفة ترسب األبخرة الكيماویة(نوع العملية أو العمليات( 

FCIP  =         آيلو غرام من الغازi    نوع العملية    /  ة المستعمل في العمليp)          الميثان الفلوري الرباعي أو اإلیثان الفلوري

السداسي أو ثماني فلورو البروبان أو الميثان الفلوري الثالثي أو ثماني فلورو حلقي البوتان أو ثالثي فلورید                                          

 )النيتروجين أو سادس فلورید الكبریت

h = جزء الغاز المتبقي في حاویة الشحن بعد االستعمال 

Ci,p=  الجزء المدمر أو المحول( معدل استعمال (لكل غازi نوع العملية /  ولكل عمليةp) بالكيلو غرام( 

 ai,p  =                 على مستوى الشرآة   (جزء حجم الغاز المستعمل في العمليات التي تطبق فيها تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات

 )أو المصنع

di,p  =      جزء الغازi       في حال استخدام أآثر من تكنولوجيا لمراقبة            (ة االنبعاثات     المدمر باستعمال تكنولوجيا مراقب

 فإن هذا هو متوسط الجزء المدمر باستعمال هذه التكنولوجيات حيث یوزن آل                  pنوع العملية   /  االنبعاثات في عملية  

 )جزء بحسب آمية الغاز المستعملة في األجهزة التي تستعمل تلك التكنولوجيا

 ٢٨-٣المعادلة 

By-product Emissions of CF4 for FCi,p = (1 – h) • ∑
p

[Bi,p • FCi,p • (1 – ai,p • dCF4,p)] 

 

 :حيث

Bi,p =  جزء الغازiنوع العملية/ المحول إلى الميثان الفلوري الرباعي في آل عملية 

dCF4,p    =              مثل (راقبة االنبعاثات    جزء الناتج الثانوي للميثان الفلوري الرباعي المدمر باستعمال تكنولوجيا م

 معامالت االنبعاثات االفتراضية النبعاثات         " المعنون     ١٥-٣نوع تكنولوجيا المراقبة الموضح في الجدول             

المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلورید الكبریت                             

  ")الناجمة عن تصنيع أشباه الموصالت

د تقدیر انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي لكل غاز أن تقوم وآاالت حصر الغازات أو الشرآات بتجميع                      وینبغي بع 

 .انبعاثات آل الغازات للوصول إلى تقدیر إلجمالي انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٨٩-٣

  المعالم الخاصة بنوع العملية–ب -٢طریقة المستوى 

على أنه بدال من التمييز بين العمليات أو مجموعات العمليات             .  ٢٨-٣ و ٢٧-٣تان  ب المعادل -٢تستعمل في طریقة المستوى      

وعليه فإن طریقة   ).  التنميش في مقابل تنظيف غرف ترسب األبخرة الكيماویة         (الصغيرة فإنها تميز فقط بين أنواع العمليات          

بدال )  Fci,p(يش وآل عمليات التنظيف     ب تتطلب بيانات عن إجمالي آمية آل غاز مستخدم في آل عمليات التنم               -٢المستوى  

وتستعمل القيم االفتراضية النوعية على مستوى الصناعة بأسرها ألي          .  من آميات آل غاز تتم تغذیته في آل عملية على حدة           

ع لكل نوع من أنوا   )  المدمر أو المحول  "  (المستعمل"، و جزء الغاز     (h)جزء الغاز المتبقي في حاویة الشحن       :  أو لكل مما یلي   

آما توجد قيم افتراضية لجزء الغاز        ).  Bi(، وجزء الغاز المحول إلى ميثان فلوري رباعي في نوع العملية                 )Ci,p(العمليات  

وقد یستعاض بقيم افتراضية عن معامالت االنبعاثات على             ).  dCF4,p و di,p(المدمر باستعمال تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات          

وتراعي المعادلتان استخدام أجهزة مراقبة االنبعاثات على مستوى المصنع ولكنها ال              .  مستوى الشرآة أو المصنع إن وجدت      

تراعي الفروق بين العمليات أو األجهزة آل على حدى أو بين مصانع التجهيز من حيث طریقتها في مزج العمليات                                            

 .أ-٢أقل دقة من تقدیرات المستوى ب تكون -٢وهكذا فإن التقدیرات التي یتم إجراؤها باستعمال طریقة المستوى . واألجهزة

  المعالم الخاصة بمرآبات الكربون الفلوریة-ج-٢ طریقة المستوى 

تحسب هذه الطریقة انبعاثات آل من مرآبات الكربون الفلوریة المستخدمة على أساس بيانات مبيعات أو مشتریات الغاز وتكنولوجيات                   

قة قيما افتراضية نوعية لجزء الغاز المشترى المتبقي في حاویة الشحن بعد                         وتستعمل هذه الطری    .  مراقبة االنبعاثات في المصنع      

في عملية تصنيع أشباه الموصالت،        )  المدمر أو المحول   "  (المستعمل" على مستوى الصناعة بأسرها، ولجزء الغاز              (h)االستعمال

ب فإن مجموع    -٢أ و    -٢ طریقة المستویين     ومثلما في .  ولجزء الغاز المحول إلى ميثان فلوري رباعي في تصنيع أشباه الموصالت                

المستخدم في عملية اإلنتاج مضافا إليها انبعاثات الناتج الثانوي للميثان الفلوري                      FCiاالنبعاثات یساوي حاصل جمع انبعاثات غاز         

ب فإن  -٢أ و   -٢ين  وعلى خالف طریقتي المستوی   .  ٣٠-٣ و ٢٩-٣آما هو مبين في المعادلتين         FCiالرباعي المتولد عن استخدام الغاز       

 .ج ال تميز بين العمليات أو أنواع العمليات-٢طریقة المستوى 

تنظيف (ج تستعمل معامل االنبعاثات لنوع العملية       -٢ وآما هو مبين في القسم الخاص بمعامالت االنبعاثات أدناه، فإن طریقة المستوى             

وتعبر هذه  .  مال مرآب الكربون الفلوري في صناعة أشباه الموصالت        التي یكثر فيها استع   )  غرفة ترسب األبخرة الكيماویة أو التنميش      

تنظيف غرف ترسب    (الطریقة عن اتجاه حالي یسود فيه استعمال مرآبات الكربون الفلوریة منفردة في أنواع معينة من العمليات                              

 حصر الغازات أن تقيم إمكانية إضافة          على أنه ینبغي لوآاالت    .  في صناعة أشباه الموصالت بأسرها      )  األبخرة الكيماویة أو التنميش    

ب في البلدان التي توجد فيها شرآات أو مصانع تحيد               -٢ج بدال من استعمال طریقة المستوى           -٢أخطاء باستعمال طریقة المستوى       

خرى أساسا  وذلك مثال باستعمال غاز ما أساسا في التنميش في حين تستخدمه شرآات أو مصانع أ              (آثيرا عن النمط السائد في الصناعة       

 ). في تنظيف غرفة ترسب األبخرة الكيماویة

 ٢٩-٣المعادلة 

Emissions of FCi = (1 – h) • [ FCi • (1 – Ci) • (1 – ai • di)] 

 :حيث 

FCi  =مشتریات الغاز   /مبيعاتi    الميثان الفلوري الرباعي أو اإلیثان الفلوري السداسي أو ثماني فلورو البروبان             ( بالكيلو غرام

 )يثان الفلوري الثالثي أو ثماني فلورو حلقي البوتان أو ثالثي فلورید النيتروجين أو سادس فلورید الكبریتأو الم



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٩٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

h = جزء الغاز المتبقي في حاویة الشحن بعد االستعمال. 

Ci =  الجزء المدمر أو المحول في العملية(معدل استعمال الغاز( 

ai  =       جزء حجم الغازi     على مستوى الشرآة   (تي تطبق فيها تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات          المستخدم في العمليات ال

 )أو المصنع

di =  جزء الغازiالمدمر باستخدام تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات  

 ٣٠-٣المعادلة 

By-product Emissions of CF4 for FCi = (1 – h) • [(Bi • FCi) • (1 – ai • dCF4
)] 

 :حيث

Bi =  الفلوري الرباعي المتكون لكل آيلو غرام من الغاز آيلو غرام من الميثانiالمستعمل  

dCF4 = جزء الناتج الثانوي للميثان الفلوري الرباعي المدمر باستعمال تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات 

نبعاثات وینبغي بعد تقدیر انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي لكل غاز أن تقوم وآاالت حصر الغازات أو الشرآات بتجميع ا                       

 .آل الغازات للوصول إلى تقدیر إلجمالي انبعاثات الميثان الفلوري الرباعي

 .أو العمليات المنفردة أو األجهزة) التنميش في مقابل التنظيف(وال تميز هذه الطریقة الفروق بين أنواع العمليات 

  القيمة االفتراضية – ١طریقة المستوى 

وینبغي عدم تطبيق هذه الطریقة إال في الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات على               .   دقة  هي أقل طرق التقدیر    ١طریقة المستوى   

وتستخدم هذه الطریقة لحساب انبعاثات الكربون الفلوري المستعمل على أساس بيانات المبيعات أو                              .  مستوى الشرآات  

جزء : توى الصناعة بأسرها في آل مما یأتيوتطبق هذه الطریقة قيما افتراضية نوعية على مس. المشتریات الوطنية من الغاز 

في عملية تصنيع    )  المحول أو المدمر   "  (المستعمل"الغاز المشترى المتبقي في حاویة الشحن بعد االستعمال، وجزء الغاز                  

 ٢ومثلما في طریقة المستوى     .  أشباه الموصالت، وجزء الغاز المحول إلى ميثان فلوري رباعي في تصنيع أشباه الموصالت              

 المستخدم في عملية اإلنتاج إضافة إلى انبعاثات الناتج                 CFiن االنبعاثات تساوي مجموع االنبعاثات الناجمة عن الغاز                 فإ

 .٣٢-٣ آما هو مبين في المعادلة CFiالثانوي للميثان الفلوري الرباعي المتكون من استخدام الغاز 

 ٣١-٣المعادلة 

Emissions of FCi = (1 – h) • [FCi • (1 – Ci)] 

 :حيث

FCi  =  مشتریات الغاز     /مبيعاتi       الميثان الفلوري الرباعي أو اإلیثان الفلوري السداسي أو               ( بالكيلو غرام

ثماني فلورو البروبان أو الميثان الفلوري الثالثي أو ثماني فلورو حلقي البوتان أو ثالثي فلورید النيتروجين                      

 )أو سادس فلورید الكبریت

h = ي حاویة الشحن بعد االستعمالجزء الغاز المتبقي ف. 

Ci =  الجزء المدمر أو المحول في العملية(معدل استعمال الغاز( 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٩١-٣

 ٣٢-٣المعادلة 

Emissions of CF4 for FCi = (1 – h) • (Bi • FCi) 

 :حيث

Bi =  آيلو غرام من الميثان الفلوري الرباعي المتكون لكل آيلو غرام من الغازi  

ت الميثان الفلوري الرباعي لكل غاز أن تقوم وآاالت حصر الغازات أو الشرآات بتجميع                    وینبغي بعد تقدیر انبعاثا    

 .انبعاثات آل الغازات للوصول إلى تقدیر إجمالي النبعاثات الميثان الفلوري الرباعي

آما . األجهزةأو العمليات المنفردة أو    )  التنميش في مقابل التنظيف   (وال تميز هذه الطریقة الفروق بين أنواع العمليات         

 .أنها ال تميز االستعمال الممكن ألجهزة مراقبة االنبعاثات في الغالف الجوي

 اختيار معامالت االنبعاثات

آما جاء من قبل فإن معامالت االنبعاثات المحددة على أساس متغيرات بسيطة في إنتاج أشباه الموصالت ال تكفي                            

 ویلزم الحصول على بيانات عن آل معلم من المعالم التالية إلجراء                .لمراعاة آل العوامل التي تؤثر على االنبعاثات        

 :تقدیر یتسم بالدقة

 .الغازات المستعملة •

 ).تنظيف غرفة ترسب األبخرة الكيماویة أو التنميش(نوع العملية  •

 مارآة جهاز العملية المستعمل •

 .تكنولوجيا خفض االنبعاثات في الغالف الجوي •

ج التي تعبر عن     -٢ب والمستوى    -٢ والمستوى    ١الم المستعملة في طرق المستوى         وقد وضعت قيم افتراضية للمع      

معامالت االنبعاثات االفتراضية النبعاثات المرآبات            " المعنون      ١٥-٣انظر الجدول      (األدبيات وأحكام الخبراء         

لناجمة عن تصنيع     الكربونية الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلورید الكبریت ا                    

وبالنظر إلى صعوبة تمثيل ظروف اإلنتاج المتنوعة في صناعة أشباه الموصالت فإن معالم                        ").  أشباه الموصالت 

ویمكن تحسين الدقة باستعمال مجموعات أآبر من البيانات المقيسة          .  االنبعاث االفتراضية تكون بطبيعتها غير مؤآدة      

ومن المعترف به أن      .  بهة باستعمال وصفات آيماویة مشابهة أو مماثلة           وفي الحاالت التي تطبق فيها عمليات مشا           

یكتنفها قدر من عدم التيقن والتغيریة أآبر مما یكتنف معامالت          )  التخفيض(معامالت االنبعاثات لتكنولوجيات التدمير     

سنوات  العشر      ویتوقع حدوث انخفاض آبير لالنبعاثات في هذه الصناعة على مدى                .  االنبعاثات لعمليات التصنيع   

. القادمة بفضل االبتكارات التقنية السریعة التي یحققها موزعو المعدات الكيماویة وشرآات صناعة أشباه الموصالت               

وقد أنشأت صناعة أشباه الموصالت آلية من خالل             .  آما یرجح أن تؤثر هذه االبتكارات على معامالت االنبعاثات              

وقد ترغب وآاالت حصر الغازات في             .   معامالت االنبعاثات العالمية       المجلس العالمي ألشباه الموصالت لتقييم          

 .التشاور دوریا مع هذه الصناعة لزیادة فهم الظروف العالمية والوطنية

 .٠٫١٠والقيمة االفتراضية لجزء الغاز المتبقي في حاویة الشحن تبلغ 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٩٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 ١٥-٣الجدول 

لوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلورید المعامالت االفتراضية النبعاثات المرآبات الكربونية الف
 الكبریت الناجمة عن تصنيع أشباه الموصالت

سادس 
فلورید 
 الكبریت

ثالثي 
فلورید 

 النيتروجين

ثماني فلورو 
 حلقي البوتان

ثماني 
فلورو 
 البروبان

الميثان 
الفلوري 
 الثالثي

اإلیثان 
الفلوري 
 السداسي

الميثان 
ري الفلو

 الرباعي

 

 ١المستوى 

٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٥ 1 – Ci  

  B ال یوجد ٠٫١ ال یوجد ٠٫٢ ال یوجد ال یوجد ال یوجد

 ج- ٢المستوى 

٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٥ 1 – Ci 

 B ال یوجد ٠٫١ ال یوجد ٠٫٢ ال یوجد ال یوجد ال یوجد

 ب- ٢المستوى 

 Ci – 1التنميش  ٠٫٧ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٣ )أ(٠٫٣ ٠٫٥

ال توجد  ٠٫٢ ٠٫٢
 بيانات

 Ci – 1التنظيف  ٠٫٨ ٠٫٧ ال یوجد ٠٫٤

ال توجد  ال یوجد ال یوجد ال یوجد
 بيانات

 Bالتنميش  ال یوجد ٠٫١ ال یوجد

 Bالتنظيف  ال یوجد ٠٫١ ال یوجد ٠٫٢ ال یوجد ال یوجد ال یوجد

سادس 
فلورید 
 الكبریت

ثالثي 
فلورید 
 النيتروجين

 فلورو ثماني
 حلقي البوتان

ثماني 
فلورو 
 البروبان

الميثان 
الفلوري 
 الثالثي

اإلیثان 
الفلوري 
 السداسي

الميثان 
الفلوري 
 الرباعي

 )د(تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات 

 )ب(ج – ٢المستوى  ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩

 ب-٢المستوى        

 )ج(األنبوب الساخن  ٠٫١ ٠٫٣ غير مختبر غير مختبر غير مختبر ٠٫٥ ٠٫١

 )د(االحتراق بالوقود  ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩

 )هـ() مضافا بخار الماء(البالزما  ٠٫٩ غير مختبر ٠٫٩ غير مختبر ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩

 )مضافا أآسجين جزیئي(البالزما  ٠٫٩ غير مختبر ٠٫٩ غير مختبر ٠٫٩ ٠٫٨ ٠٫٨

 )و(حفزي  ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩

 االمتصاص التجميدي ٠٫٧ ٠٫٩ ٠٫٩ غير مختبر غير مختبر غير مختبر ٠٫٩

 فصل األغشية ٠٫٨ ٠٫٩ غير مختبر غير مختبر غير مختبر غير مختبر ٠٫٩

ي فلورید النيتروجين من    ولن تزید في العادة إجمالي انبعاثات ثالث       .  یستخدم ثالثي فلورید النيتروجين في عملية التنميش على نطاق ضيق مقارنة بعملية التنظيف               )  أ(
 .١أو طریقة المستوى ) ج (٢عما في حالة التقدیرات التي یتم إجراؤها باستخدام طریقة المستوى ) ب (٢التنميش والتنظيف باستعمال طریقة المستوى 

لبالزما، وأجهزة الحفز المصممة خصيصا لتخفيض       إال على االحتراق بالوقود، وا     )  ج  (٢ال تنطبق عوامل تكنولوجيا مراقبة االنبعاث في ظل طریقة المستوى             )  ب(
 . ، یفترض أن آفاءة التدمير تساوي صفرا في المائة في التكنولوجيات األخرى، مثل األنابيب الساخنة)ج (٢وفي إطار نهج المستوى . مرآبات الكربون الفلوریة

 :المصادر

 .١٩٩٤تقریر سيماتك عن نقل التكنولوجيا، سيماتك، ) ج(

 .ت البائعين المحققة من قبل شرآات تصنيع أشبه الموصالتبيانا) د(

 .١٩٩٩مشروع تقریر سيماتك عن نقل التكنولوجيا، سيماتك، ) هـ(

 .، أوستن، تكساس، الوالیات المتحدة األمریكية١٩٩٩ ، Semicon SWبيانات الحفز واالمتصاص التجميدي وفصل األغشية آما هي واردة في ) و(

 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٩٣-٣

 ت لألجهزة المستخدمة في العملياتمعامالت االنبعاثا

. ب-ج والثاني - والثاني ١تتماثل اإلجراءات المتبعة في حساب معامالت االنبعاثات ألجهزة العملية باستخدام طرق المستوى                 

وتعرف معامالت االنبعاثات ألجهزة العملية بأنها مقدار غاز االحتباس الحراري المنبعث مقسوما على مقدار غاز االحتباس                    

ومثال ذلك أن    .  ٢ و ١في معادلتي المستویين      )  Ci  –  1(وتقابل معامالت االنبعاثات الحد        .  حراري المستخدم في العملية     ال

 في المائة من الميثان       ٨٠یعني أن    )   أعاله ١٥-٣انظر الجدول    ( للميثان الفلوري الرباعي       ٠٫٨معامل االنبعاثات الذي یبلغ       

آما حسبت معامالت االنبعاثات للنواتج          .  نطلق على شكل ميثان فلوري رباعي           الفلوري الرباعي المستخدم في العملية ی           

وقرر فریق الخبراء أن انبعاثات النواتج الثانویة الوحيدة ذات األهمية هي تلك االنبعاثات المتولدة عن الميثان                                   .  الثانویة

الميثان الفلوري الرباعي آناتج ثانوي هو         وتقرر آذلك أن الغازات الوحيدة التي تطلق مقادیر آبيرة من                 .  الفلوري الرباعي 

ونتيجة لهذا النقاش فلم تحسب معامالت انبعاثات النواتج الثانویة المتولدة              .  اإلیثان الفلوري السداسي وثماني فلورو البروبان       

 لثماني فلورو   ٠٫٢  ومثل ذلك أن قيمة تبلغ    .  عن الميثان الفلوري الرباعي إال لإلیثان الفلوري السداسي وثماني فلورو البروبان          

 في المائة من ثماني فلورو البروبان المستخدم یتحول إلى ميثان                 ٢٠تعني أن    )   أعاله ١٥-٣مأخوذة عن الجدول     (البروبان  

 .فلوري رباعي

ب فقد جمعت البيانات من القائمين على صناعة المعدات         -٢ولحساب معامالت االنبعاثات ألجهزة العملية في طریقة المستوى         

ترسب البخار   (وتم جمع البيانات تبعا لنوع العملية             .  دمة في العملية ومن القائمين على صناعة أشباه الموصالت                 المستخ

واستخدمت في  ).  مثل اإلیثان الفلوري السداسي أو الميثان الفلوري الرباعي           (وآذلك تبعا لنوع الغاز       )  الكيماوي أو التنميش   

 هما القياس الطيفي الكتلي الرباعي األقطاب ومقياس الطيف دون األحمر بتحویل      إجراء اختبارات االنبعاثات طریقتين آنيتين،    

لقياس النتائج  )   في المائة مع توازن من النيتروجين         ١وآانت في العادة مخاليط بنسبة        (واستخدمت معایير المعایرة     .  فوریيه

الخطوط التوجيهية بشأن التوصيف البيئي      "لثة من   وترد متطلبات تحليل ومراقبة الجودة المتبعة في النسخة المنقحة الثا           .  آميا

هي المتوسط البسيط للبيانات المجمعة عن آل        )   أعاله ١٥-٣انظر الجدول   (ب  -٢ومعامالت االنبعاثات للمستوى     ".  للمعدات

 .غاز في آل عملية من عمليات التنميش والتنظيف بعد تقریبها إلى رقم بارز واحد

ج، یلزم الحصول على بعض المعرفة بمقادیر الغاز                -٢ و  ١جهزة العملية في المستویين          ولتحدید معامالت االنبعاثات أل      

ج بتحدید -٢ و١وتم الحصول على معامالت االنبعاثات للمستویين   .  المستخدمة في العمليات النمطية لتصنيع أشباه الموصالت      

ال ذلك أن معامالت انبعاث سادس فلورید الكبریت        ومث.  التي تستعمل أآبر مقدار من الغاز     )  التنظيف أو التنميش  (نوع العملية   

وحيث إن سادس فلورید الكبریت المستخدم في صناعة أشباه                  ).  تنظيف  (٠٫٢و   )  تنميش  (٠٫٥ب هي     -٢في المستوى     

ب قد استخدم لمعامل انبعاث      -٢الموصالت یغلب استعماله في عمليات التنميش فإن معامل االنبعاثات للتنميش في المستوى                 

 .١فلورید الكبریت في المستوى سادس 

أ فإن شرآات تصنيع أشباه الموصالت تستعمل قيما على مستوى الشرآة أو                   -٢ولتحدید معامالت االنبعاثات في المستوى         

 ولضمان جودة معامالت االنبعاثات،       ٣١. أعاله ١٥-٣منشأة التصنيع بدال من استعمال القيم االفتراضية المبينة في الجدول                  

 وإذا قامت شرآة منفذة طرف ثالث باختبار االنبعاثات فينبغي                  ٣٢.اختبارات االنبعاثات وفقا للطرق المعتمدة       ینبغي إجراء    

                                                 

 .أنها خاصة بالمصنع " على مستوى منشأة التصنيع"تعني عبارة  ٣١

"  (رابطة صناعات أشباه الموصالت   "یمكن الحصول على معلومات عن أحد أمثلة طرق االختبار المعتمدة دوليا في أحدث نسخة من                     ٣٢
 ).٢٠٠٠شباط /التنقيح الثالث في فبرایر" (ن التوصيف البيئي لمعداتالخطوط التوجيهية بشأ"، )٢٠٠٠



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٩٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

لشرآة تصنيع أشباه الموصالت أن تتأآد من أن الشرآة المنفذة الطرف الثالث قادرة على الوفاء بكل المتطلبات المبينة في                            

وینبغي لشرآات تصنيع أشباه الموصالت التي تستعمل           .  لبيئي للمعدات التعدیل الثالث للخطوط التوجيهية بشأن التوصيف ا          

معامالت انبعاثات مقدمة من القائم بتورید المعدات المستخدمة في العملية أن تتأآد من انطباق هذه العوامل على عمليات                                

عن الشروط المرآزیة قد    )  فقمثل الضغط ومعدل التد   (وفي طرق التصنيع التي تنحرف معالم عملياتها        .  التصنيع الخاصة بها  

  ٣٣.تختلف معامالت االنبعاثات المحددة لها عن تلك العوامل التي قدمتها شرآة تصنيع األجهزة المستخدمة

 معامالت االنبعاثات المتعلقة بتكنولوجيا مراقبة االنبعاثات

 ب-٢معامالت االنبعاثات في المستوى 

 :ما یلي) ب (٢اثات تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات في المستوى تشمل الفرضيات التي تستند إليها معامالت انبع

 ’١’ .النتائج المدرجة تتعلق باختبارات االنبعاثات على مستوى التصنيع الحقيقي، ولم یؤخذ بأي نتيجة قادمة من المخابر

 ’٢’ ) مم٢٠٠تساوي أو تقل عن (ال ینطبق تخفيض البالزما إال على أجهزة التنميش 

ال تنطبق إال على جزء     )  االمتصاص التجميدي وفصل األغشية   (االستخالص  /نبعاثات المتعلقة بالتجميع  معامالت اال 

 .التجميع في العملية، ویجب إجراء مزید من التوصيف لكفاءة االستخالص

’٣’ 

 ’٤’ .التفاوت الكبير في تكلفة تملك وتطبيق مختلف التكنولوجيات

 ’٥’  مم٢٠٠>نولوجيات على انبعاثات من عمليات صناعة الرقائق ثخنها انطباق مختلف التكلم یتم توصيف مدى 

 

 هي متوسط آل البيانات المقدمة عن آل نوع من أنواع التكنولوجيا والغازات المدخلة، وهي                   ١٥-٣القيم الواردة في الجدول      

أن ’  ١’:  لتعبر عما یلي   وقد قربت المتوسطات      ).  ٠٫٩إلى  %  ٩٨یقرب مثال متوسط      (   في المائة      ١٠مخفضة إلى أقرب      

أن تأثير أجهزة مراقبة االنبعاثات     ’  ٢’أجهزة مراقبة االنبعاثات تتفاوت في فعاليتها تبعا للغاز الذي تمت معایرتها لتدميره، و                

فجهاز مراقبة االنبعاثات الذي یمكنه     .  ليست موصفة بشكل جيد   )   مم ٢٠٠>(على األدوات الجدیدة التي تعالج رقائق أثخن من         

 ٩٥ في المائة من أحد مرآبات الكربون الفلوریة عند معایرته لتدمير هذا المرآب في أداة معينة قد یدمر أقل من                            ٩٩ير  تدم

 .في المائة من هذا المرآب عند معایرته لتدمير مرآب آخر أو عند استعماله مع أداة مختلفة لم یصمم للعمل معها

. ت ليست منتشرة على نطاق واسع في الصناعة فإنها تتطور بخطى سریعة              وعلى الرغم من أن تكنولوجيات مراقبة االنبعاثا       

وتستند معامالت االنبعاثات لتكنولوجيا مراقبة االنبعاثات إلى اختبارات محدودة ألجهزة المراقبة في مجموعة ثانویة صغيرة                  

ضافة إلى ذلك فإن بعض تكنولوجيات      وإ.  ویتوقع تفاوت النتائج في آل األدوات ومعدالت تدفق الغاز         .  من العمليات واألدوات  

 .تدمير االنبعاثات ال تنطبق على آل األدوات أو العمليات المستخدمة في منشآت صناعة أشباه الموصالت

 ج-٢معامالت االنبعاثات للمستوى 

عدات وموردي ج باستخدام بيانات من موردي الم  -٢تم حساب معامالت االنبعاثات لتكنولوجيا مراقبة االنبعاثات في المستوى          

ومرة أخرى فإن القيم هي متوسط آل البيانات التي تم الحصول عليها                 .  أجهزة التخفيض وشرآات تصنيع أشباه الموصالت       

                                                 

ویشيع لدي  .  إلى الشروط التي بمقتضاها تقوم شرآات التصنيع بإجراء توحيد قياسي للمعدات لبيعها              "  الشروط المرآزیة "تشير عبارة    ٣٣
 .ئم االحتياجات الخاصةشرآات تصنيع أشباه الموصالت تعدیل هذه الشروط وصوال إلى الحد األمثل الذي یال



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٩٥-٣

وینبغي مالحظة أنه لم یستعمل في       .   في المائة  ١٠عن آل نوع من الغاز المدخل وتم تقریبها إلى أقرب              

خفيض التي صممت خصيصا للحد من مرآبات               حساب المتوسط إال البيانات المستمدة من أجهزة الت                

آلها یستخدم نوعا ما من        (وتم الحصول على بيانات من أجهزة الحد من االحتراق                 .  الكربون الفلوریة 

وینبغي أال تستعمل معامالت انبعاثات             .  ، وأجهزة تخفيض البالزما وأجهزة تخفيض الحفز                  )الوقود

ال مع تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات المصممة                  ج إ   -٢تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات في المستوى                  

وفي حال استعمال الشرآات ألي نوع        .  والمرآبة خصيصا للحد من انبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة          

آخر من أجهزة التخفيض، مثل األنابيب الساخنة، فينبغي افتراض أن آفاءة التدمير فيها تبلغ صفرا في                       

ویتوقع أن تتطور تكنولوجيات مراقبة االنبعاثات مع مرور الوقت         .  ج-٢المائة في إطار طریقة المستوى      

 .وینبغي إعادة تقييم معامالت االنبعاثات بشكل دوري

 اختيار بيانات األنشطة

وتعد .  تتألف بيانات األنشطة في هذه الصناعة من بيانات عن مبيعات أو مشتریات أو استعمال الغاز                          

 التي تتسم   ٢وى الشرآات أو المصانع ضروریة لطرق المستوى           البيانات عن مشتریات الغاز على مست       

 استعمال بيانات عن مشتریات الغاز على                ١ویفضل في طریقة المستوى           .  بكثافة استعمال البيانات     

وقد تتوافر بيانات المبيعات من القائمين على تصنيع أو توزیع الغاز في الحاالت التي               .  مستوى الشرآات 

وینبغي أن تشمل بيانات المبيعات جزء الغاز المباع فقط إلى                    .   عن المشتریات    ال تتوافر فيها بيانات      

وقد یلزم وضع فرضيات بشأن هذا الجزء في حال عدم توافر البيانات من                       .  صناعة أشباه الموصالت   

 .القائمين على التصنيع أو التوزیع

 تقييم عدم التيقن

 ١در من عدم التيقن وأما طریقة المستوى             أ عن حصر یتسم بأقل ق         -٢یسفر استخدام طریقة المستوى        

وبالنظر إلى قلة عدد المصانع ودقة رصد عمليات اإلنتاج على                 .  فإنها تتسم بأآبر قدر من عدم التيقن           

أ ینبغي  -٢ب أو طریقة المستوى       -٢مستوى المصنع فإن جمع البيانات المستخدمة في طریقة المستوى               

.  إلى أعلى معدالته    ١ویصل عدم التيقن في طریقة المستوى         .  يةأن یكون قابال للتطبيق من الناحية التقن        

وینبغي لوآاالت حصر الغازات التماس المشورة من الصناعة بشأن أوجه عدم التيقن وذلك باتباع نهج                      

التطبيق العملي لقياس مقدار عدم         "الحصول على أحكام الخبراء المبينة في الفصل السادس المعنون                    

 ."التيقن

 االستيفاء

ي معظم البلدان، یمكن إقامة حصر شامل لالنبعاثات الناتجة عن صناعة أشباه الموصالت نظرا لقلة                         ف

 :وهناك أربع مسائل ینبغي معالجتها في صدد االستيفاء. عدد الشرآات والمصانع

تتولد بعض النواتج الثانویة في عملية التحویل نتيجة استخدام مرآبات           :  النواتج الثانویة األخرى   •

على أنه باستثناء     .  ون الفلوریة في تنظيف غرفة ترسب األبخرة الكيماویة وفي التنميش                  الكرب



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٩٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

الميثان الفلوري الرباعي، یفترض عدم أهمية ترآيزات النواتج الثانویة لمرآبات الكربون                             

وینبغي لوآاالت حصر الغازات إعادة تقييم هذه الفرضية في حال استخدام غازات                       .  الفلوریة

 .اعةجدیدة في الصن

سوف تتزاید أهمية االستيفاء في المستقبل في ظل تقييم الصناعة                     :  المواد الكيماویة الجدیدة     •

آما أن الجهود المبذولة على مستوى             .  واستخدامها لعمليات آيماویة جدیدة لتحسين منتجاتها            

الصناعة بأسرها للحد من انبعاثات المرآبات الكربونية الفلوریة یسرع من مراجعة المواد                             

 في هذه الصناعة أن تطبق آلية للنظر في                     الممارسة السليمة  وعليه فمن      .  لكيماویة الجدیدة  ا

للهيئة الحكومية الدولية      غازات االحتباس الحراري غير المدرجة في تقریر التقييم الثاني                        
مثل ثالثي فلورید النيتروجين وثماني فلورو البروبان وهيدرو فلورو                     (المعنية بتغير المناخ    

آما قد ینجم عن هذه الغازات الجدیدة نواتج ثانویة تتسم بارتفاع إمكانات االحترار                  ).  راتاالیتي

 .العالمي

قد ینطلق مقدار صغير من المرآبات الكربونية الفلوریة أثناء التعامل مع                      :  المصادر األخرى   •

ویر ومن مصادر أخرى مثل مصانع النموذج المصغر للبحث والتط           )  أثناء التوزیع مثال  (  الغاز  

أي (ولكن یعتقد بأن هذه االنبعاثات غير ذات أهمية           .  ومن موردي األجهزة  )  في الجامعات مثال  (

 ).من االنبعاثات الكلية لهذه الصناعة% ١أقل من 

تستخدم في صناعة اإللكترونيات مرآبات الكربون الفلوریة في          :  المنتجات أو العمليات األخرى     •

 ٣٤بما في ذلك صناعة شاشات العرض المسطحة                     التطبيقات التي تصدر عنها انبعاثات،                   

التبرید البخري    (٣٥والمبردات)  السوائل الخامدة (واختبارات موثوقية محرآات األقراص الصلبة      

المباشر لألجهزة الكهربائية واإللكترونية والمبردات غير المباشرة في الدوائر المغلقة لألجهزة               

 ٣٦.دفق في طور البخار والتنظيف البالغ الدقة واللحام بإعادة الت) الكهربائية واإللكترونية

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

بدأ استخدام مرآبات الكربون الفلوریة في صناعة أشباه الموصالت في أواخر سبعينات القرن العشرین                  

وقد ینطوي تحدید مستوى لالنبعاثات في سنة األساس              .  وتسارع استخدامها آثيرا في مطلع التسعينات         

ولو استندت تقدیرات االنبعاثات إلى      .  ١٩٩٥ت نظرا لعدم توافر بيانات االنبعاثات قبل عام           على صعوبا 

                                                 

باتباع طرق  )  البلورات السائلة لترانزیستور األغشية الرقيقة      (یمكن تقدیر االنبعاثات الناجمة عن صناعة شاشات العرض المسطحة                 ٣٤
قادیر آما تستخدم م. ویلزم تحدید معامالت انبعاثات أو تخفيض على مستوى الشرآة. تشبه الطرق المستخدمة في صناعة أشباه الموصالت

 .منشآت صناعة وبحوث وتطویر اآلالت اإللكترونية الدقيقة/ضئيلة للغایة في معامل

اختبارات موثوقية محرآات األقراص    "االنبعاثات الناجمة عن    "  فئة المصادر الثانویة للتطبيقات األخرى    " المعنون   ٦-٧-٣تناول القسم    ٣٥
 ."المبردات"و" الصلبة

 .االنبعاثات الناجمة عن التنظيف البالغ الدقة" ئة المصادر الثانویة للمذیباتف" المعنون ٢-٧-٣یتناول القسم  ٣٦



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٩٧-٣

ألمكن حينذاك تحسين هذه التقدیرات عن طریق        )  مثل تساوي االستخدام مع االنبعاثات    (فرضيات بسيطة   

ریقة المستوى  وفي حال عدم توافر البيانات التاریخية التي تسمح باتباع ط             .  تطبيق الطرق المبينة أعاله    

ویمكن .   باستعمال معالم االنبعاثات االفتراضية     ١ فيمكن حينئذ أن تطبق بأثر رجعي طریقة المستوى              ٢

 في آن واحد على السنوات التي یتاح فيها مزید من البيانات إلجراء                            ٢ و  ١حينئذ تطبيق المستویين       

 تحت عنوان   ٢-٢-٣-٧ في القسم     ویمكن إجراء ذلك وفقا لإلرشادات الواردة       .  مقارنة أو دراسة مرجعية    

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"تقنيات إعادة الحساب البدیلة من الفصل السابع المعنون "

ولكفالة عدم التضارب في سجل االنبعاثات مع مرور الوقت، ینبغي لوآالة حصر الغازات إعادة حساب                   

غ عنها آلما تغيرت اإلجراء المتبعة في حساب         انبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة في آل السنوات المبل        

إذا تحولت وآالة حصر الغازات مثال من استعمال القيم االفتراضية إلى القيم الفعلية                                (  االنبعاثات   

وإذا لم تتوافر بيانات على مستوى المصنع لكل السنوات التي تتألف                    ).  المحددة على مستوى المصنع      

 على وآالة حصر الغازات النظر في الكيفية التي یمكن بها                            منها المتسلسلة الزمنية فسوف یتعين           

وقد یكون ممكنا تطبيق       .  استعمال بيانات المصنع الجاریة إلعادة حساب االنبعاثات في تلك السنوات                   

معالم االنبعاثات الجاریة الخاصة بمصانع محددة على البيانات المتعلقة بالمبيعات في السنوات السابقة                    

ویلزم إعادة الحساب لكفالة أن          .  غيير آبير في العمليات التي یجریها المصنع               شریطة عدم حدوث ت       

 .اتجاهات االنبعاثات حقيقية وليست مجرد تغييرات مصطنعة في اإلجراءات المتبعة

  التقاریر والوثائق٢-٦-٣

وطنية  توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات ال              الممارسة السليمة من  

من الفصل الثامن المعنون     "  الوثائق الداخلية واألرشيف   " تحت عنوان     ١-١٠-٨آما هو مبين في القسم        

على أنه   .  ومن غير العملي إدراج آل الوثائق في تقریر الحصر الوطني                    ."  ضمان ومراقبة الجودة    "

تتسم تقدیرات  حتى  ینبغي أن یشمل الحصر ملخصات للطرق المتبعة واإلشارات إلى مصادر البيانات                    

 . االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى یتسنى تعقب الخطوات التي اتبعت في حسابها

ومن شأن وضوح التقاریر المقدمة عن االنبعاثات في هذه الصناعة أن یحسن من شفافية تقدیرات                                    

 الهيئة بشأن اإلبالغ،     واو الوارد في جداول    -٢ومثال ذلك أنه وفقا للجدول      .  االنبعاثات وإمكانية مقارنتها  

ونظرا النبعاث عدد من      .  ینبغي إدراج سطر إضافي لالنبعاثات الناجمة عن صناعة أشباه الموصالت                 

الغازات المتولدة عن مرآبات الكربون الفلوریة في هذه الصناعة فمن شأن اإلبالغ بحسب أنواع                                     

وینبغي أن  .  ة وفائدة هذه البيانات     الغازات المنفردة بدال من النوع الكيماوي أن یحسن أیضا من شفافي                  

. تراعى في الجهود المبذولة لزیادة الشفافية حمایة سریة معلومات العمل المتصلة باستخدام غاز معين                     

وینبغي حمایة هذه المعلومات في البلدان التي یبلغ فيها عدد شرآات التصنيع ثالثة أو آثر عند تجميع                          

 المعلومات المساندة الالزمة    ١٦-٣ویبين الجدول   .  ستوى البلد بيانات عن انبعاثات غازات محددة على م       

 . لتحقيق الشفافية على أآمل وجه في التقاریر المقدمة عن تقدیرات االنبعاثات



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ٩٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

أ أن توثق عملية تحدید معامالت االنبعاثات الخاصة                 -٢ في طریقة المستوى          الممارسة السليمة  ومن   

وبالنظر إلى مسائل السریة فقد        .  يم االفتراضية النوعية   بشرآات محددة، وأن یوضح االنحراف عن الق          

وفي الحاالت التي تقوم      .  ترغب وآاالت حصر الغازات في تجميع معلومات إجمالية عن آل المصانع                  

فيها المصانع في بلد ما باإلبالغ عن معامالت انبعاثات أو معامالت تحول مختلفة لمرآب معين من                               

ة أو نوع من العمليات، فقد تقوم وآالة حصر الغازات بتوفير مجموعة              مرآبات الكربون الفلوریة وعملي   

 . المعامالت المستعملة والمبلغ عنها

والى أن یتخذ قرار بشأن التعامل مع ثالثي فلورید النيتروجين وثماني فلورو البروبان وهيدرو فلورو                       

 .وع حسابات االنبعاثاتاإلیتيرات، ینبغي اإلبالغ عن االنبعاثات آل على حدة وال تدرج في مجم

 

 ١٦-٣الجدول 

 المعلومات الالزمة لتحقيق الشفافية الكاملة في تقدیرات االنبعاثات الناجمة عن صناعة أشباه الموصالت

المستوى 
)أ (٢  

المستوى 
)ب (٢  

المستوى 
)ج (٢  

المستوى 
١ 

 البيانات

X X X X  لتجميع اإلجمالي لكل بدال من ا(انبعاثات آل واحد من مرآبات الكربون الفلوریة
 )المرآبات الكربونية الفلوریة

  X X مشتریات آل مرآب آربوني فلوري/مبيعات 

X X    آتلة آل مرآب آربوني فلوري مستخدم في آل عملية أو في آل نوع من أنواع
 العمليات

X X X   جزء آل مرآب آربوني فلوري مستخدم في العمليات التي تطبق فيها تكنولوجيات
 قبة االنبعاثات مرا

X     معدل استخدام آل مرآب آربوني فلوري في آل عملية أو في آل نوع من أنواع
ال یلزم الحصول على هذه المعلومة أو المعلومات التي تليها إال في حالة (العمليات 

 ) عدم استخدام قيمة افتراضية

X     في آل عملية أو جزء مرآب الكربون الفلوري المحول إلى ميثان فلوري رباعي
 في آل نوع من أنواع العمليات

X    جزء الغاز المتبقي في حاویة الشحن 

X    جزء آل مرآب آربوني فلوري یتم تدميره باستخدام تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات 

X     جزء الناتج الثانوي الميثان الفلوري الرباعي الذي یتم تدميره باستخدام تكنولوجيا
 بعاثات مراقبة االن

 

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٦-٣

ومراجعة خبراء   من الفصل الثامن،        ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                   الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لضمان الجودة آما هو مبين في القسم                          .  لتقدیرات االنبعاثات 

لفصل الثامن، واتباع إجراءات ضمان الجودة، والسيما إذا استعملت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن                        ا

بفئات مراقبة الجودة المتعلقة        /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال المستوى األعلى في ضمان                      .  هذا المصدر  



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ٩٩-٣

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" المعنون  آما هو محدد في الفصل السابعالمصادر الرئيسية

ونظرا للطابع التنافسي الشدید الذي       .  مراقبة الجودة    /وترد في الفصل الثامن إرشادات عامة إضافية بشأن إجراءات ضمان              

غي وینب.  تتسم به صناعة أشباه الموصالت، ینبغي تضمين عملية التحقق أحكاما بشأن التعامل مع معلومات العمل السریة                           

آما ینبغي النظر في إجراء مراجعة       .  توثيق الطرق المتبعة والنظر في إجراء مراجعة دوریة لعمليات قياس وحساب البيانات             

 .لضمان جودة العمليات واإلجراءات المتبعة



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٠٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزون  ٧-٣

 )٧-٧-٣ إلى ١-٧-٣(عرض مجمل 

ونتناول آل واحد من       .   المتبعة في سبعة من مصادر انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزون                     ممارسة السليمة  الیقدم هذا الفصل إرشادات بشأن           

 :االستخدامات التالية في قسم مستقل

 بخاخات األیروسول وأجهزة استنشاق الجرعات المحددة •
 استخدامات المذیالت •
 الرغاوى •
 التبرید الثابت •

 تكييف الهواء في المرآبات •
  من الحرائقالوقایة •
 تطبيقات أخرى •

 

 المسائل المنهجية العامة المتعلقة بفئات مصادر بدائل المواد المستنفدة لألوزون

 اختيار الطریقة

٢ى  المستو( مستویين لتقدیر االنبعاثات الناجمة عن بدائل الموائد المستنفدة لألوزون، وهما الطریقة المتقدمة أو الفعلية                 الخطوط التوجيهية للهيئة   تصف  

التأخير الزمني بين استهالك بدائل المواد المستنفدة           )  ٢المستوى  ( وتراعي الطریقة الفعلية        ٣٧).١المستوى  "  (المحتملة"أو  "  األساسية"والطریقة  )  

 أو بيعها إلى قطاع معين من       لألوزون وبين انبعاثاتها في حين تفترض الطریقة المحتملة حدوث االنبعاثات أثناء السنة التي یتم فيها إنتاج المادة الكيماویة                  

 . قطاعات االستعمال النهائي

 تتطلب بيانات أقل فإنها قد تسفر عن تقدیرات تفتقر إلى آثير من الدقة على األجل القصير نظرا النبعاث المواد الكيماویة                       ١ولئن آانت طریقة المستوى     

وآلما ازداد طول المدة التي تنطلق فيها المواد الكيماویة آلما ازدادت                .  واتمن المصادر المعمرة مثل الثالجات، على مدى فترة زمنية تمتد عدة سن                  

وإذا آانت هناك زیادة سنویة في مبيعات المعدات، آما هو الحال في معظم البلدان، فالبد أن یتزاید أیضا مجموع                       ."  المحتملة"إمكانية عدم دقة الطریقة      

 . ولذلك یرجح أن تسفر الطریقة المحتملة عن اإلفراط في تقدیر االنبعاثات. لمستخدم النهائيمقدار المواد الكيماویة المخزنة في معدات عند ا

ویتطلب االتساق قيام وآاالت حصر     .   الفعلية في آل فئات المصادر الثانویة المتفرعة عن هذه الفئة            ٢ استعمال طریقة المستوى      الممارسة السليمة ومن  

وإذا لم تستطع وآالة حصر الغازات تنفيذ الطرق        .  علية على آل أنواع مصادر انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون         الغازات بمحاولة تطبيق المنهجيات الف    

 حساب التقدیرات المحتملة واإلبالغ عنها على مستوى آل فئات المصادر الثانویة حتى                    الممارسة السليمة الفعلية في آل فئات المصادر الثانویة فمن            

 .أال تقوم وآالة حصر الغازات بجمع تقدیرات االنبعاثات الفعلية والمحتملة معاوینبغي . نبعاثاتیتسنى حساب مجموع اال

 لالختيار بين   الممارسة السليمة "  شجرة قرارات عامة لكل بدائل المواد المستنفدة لألوزون         " المعنون   ١١-٣وتصف شجرة القرارات العامة في الشكل         

 في حالة   ٢ استعمال طریقة المستوى      الممارسة السليمة ومن  .  ستعمال نهائي من األقسام الثانویة السبعة التالية          لكل ا   ١ والمستوى    ٢طریقتي المستوى    

                                                 

أن االنبعاثات الفعلية     "...، في دورته الثالثة،         اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ            أآد مؤتمر األطراف األعضاء في            ٣٧
بعة بالفلور وسادس فلورید الكبریت ینبغي تقدیرها في الحاالت التي                  لمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المش           
وینبغي أن یبذل األطراف قصارى جهدهم لوضع المصادر الالزمة               .  تتوافر فيها البيانات، واستعمالها ألغراض اإلبالغ عن االنبعاثات            

 ). ، المسائل المنهجية المتعلقة ببروتوآول آيوتوCP.3/2القرار ." (للبيانات
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ویتحدد ذلك  ."  االختيار المنهجي وإعادة الحساب   "آما هو مبين في الفصل السابع المعنون         "  فئات مصادر رئيسية  "فئات المصادر الثانویة المحددة بأنها      

ال على مستوى فئة المصادر الثانویة المحددة من          )  وهي في هذه الحالة بدائل المواد المستنفدة لألوزون         (صادر التي حددتها الهيئة      على مستوى فئة الم    

  .الهيئة

 شجرة قرارات عامة لكل بدائل المواد المستنفدة لألوزون  ١١-٣الشكل 
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 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازات المصادر الرئيسية   فئة:  ١الملحوظة  

من الفصل"  حدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية      ت" المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٠٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

.  بدال من تنفيذ الطریقة المحتملة        ٢ الواردة في هذا القسم التغيرات في طریقة المستوى                ليمةالممارسة الس تعالج إرشادات    و

ویتناول آل قسم ثانوي آيفية تطبيق هذه الطرق على بعض فئات المصادر الثانویة للمواد المستنفدة لألوزون ویراجع مصادر                  

٢، یمكن للبلدان الرجوع إلى القسم       ١أن تنفيذ طریقة المستوى     ولمزید من اإلرشادات بش   .  البيانات القائمة ویحدد الثغرات فيها    

 . التوجيهية للهيئة الخطوط من المجلد الثالث في ٣-١٧-

 في آل بلد عندما تمثل انبعاثات بدائل المواد                ٢ بشكل عام تجميع بيانات مالئمة لطریقة المستوى                الممارسة السليمة ومن  

وترد مخططات شجریة مفصلة      .  وقد یتطلب ذلك نموذجا خاصا بالبلد        .   الوطني المستنفدة لألوزون مكونا مهما في الحصر        

للقرارات بشأن آل فئة مصادر ثانویة للمساعدة على مواصلة تحدید االحتياجات من البيانات واختيار النهج المتبع في                                      

 . ٢المستوى 

ن آانت ستستعمل النهج الصعودیة أو          إلى تحدید ما إ      ٢وسوف تحتاج وآاالت حصر الغازات التي تطبق طریقة المستوى               

ویراعي النهج الصعودي ضمنا التأخير الزمني وذلك بتعقب مقدار المادة الكيماویة البكر المستهلكة في سنة معينة                      .  النزولية

 .لتحل محل المادة الكيماویة المنبعثة إلى الغالف الجوي

  النهج الصعودي-أ- ٢طریفة المستوى 

.  إلى عدد المنتجات واالستعماالت النهائية التي تستهلك وتنبعث فيها بدائل المواد المستنفدة لألوزون               تستند الطریقة الصعودیة  

ویتم في هذا النهج تقدیر عدد وحدات المعدات التي تستعمل هذه المواد الكيماویة، ومتوسط شحناتها الكيماویة ومتوسط عمر                       

وتقدر بعد ذلك االنبعاثات       .  منها وغير ذلك من المعالم ذات الصلة             االستخدام، ومعدالت االنبعاثات والمعالجة والتخلص            

ونظرا لتفاوت وحدات المعدات تفاوتا آبيرا من حيث مقدار المادة الكيماویة              .  السنویة آدالة لهذه المعالم طوال عمر الوحدات       

وآلما ازداد عمر   .  ستخدام للموارد المستعملة وعمر االستخدام ومعدالت االنبعاثات فإن وصف هذه المعدات قد یتسم بكثافة ا                

معدات االستعمال النهائي وتنوعت أنواعها في تطبيق معين، آلما تعين أن یكون النهج الصعودي أآثر تعقيدا لمراعاة                                      

 ویمكن الوصول إلى تقدیر دقيق لالنبعاثات باتباع النهج الصعودي في حال توافر آل ما تتطلبه المعادلة التالية                       ٣٨.االنبعاثات

 :المعدات ذات الصلة  بيانات عن آل أنواعمن

٣٣-٣المعادلة   

Total Emissions of Each PFC or HFC = Equipment Assembly Emissions + 

Equipment Operation Emissions + Equipment Disposal Emissions 

االنبعاثات الناجمة عن = ينيمجموع انبعاثات آل مرآب آربوني مشبع بالفلور أو أآل مرآب آربوني فلوري هيدروج

 االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المعدات+ االنبعاثات الناجمة عن تشغيل المعدات + تجميع المعدات 

  

آما تنطلق االنبعاثات من      .   المعدات انبعاثات منفلتة عند ملء أو إعادة ملء المعدات بالمادة الكيماویة                   تجميعوتنطلق أثناء    

وأخيرا، عندما ینتهي عمر المعدة ویتم التخلص منها فإن الشحنة            .  التشغيلربة أو انبعاثات متعمدة أثناء       المعدات آغازات متس  

                                                 

نظرا إلمكانية استخدام ما یقرب من عشرین من المواد الكربونية الفلوریة الهيدروجينية والمواد الكربونية المشبعة بالفلور آبدائل                                ٣٨
للمواد المستنفدة لألوزون ونظرا للتعدد والتنوع الشدید في مصادر االنبعاثات فإن تطبيق الطریقة الصعودیة یشمل التعامل مع مقادیر                               

 .يانات ومستویات شدیدة التعقيدضخمة من الب
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المرآب الكربوني المشبع بالفلور تتسرب إلى الغالف الجوي أو یعاد                /المتبقية من المرآب الكربوني الفلوري الهيدروجيني        

 . تدویرها أو ربما یتم تدميرها

جة إلى تحدیث قوائم حصر المعدات سنویا على تحد آبير لوآاالت حصر الغازات التي ال تتوافر لدیها                  ویمكن أن تنطوي الحا   

على أن الطریقة الصعودیة ال تتطلب بيانات عن االستهالك السنوي للمواد الكيماویة على الرغم من                      .  سوى موارد محدودة   

 .إمكانية استخدامها آاختبار لضمان الجودة، إن وجدت

 النهج النزولي) ب (٢مستوى طریقة ال

یقدر النهج النزولي أیضا االنبعاثات الناجمة عن تجميع المعدات وتشغيلها والتخلص منها، ولكنه ال یعتمد على معامالت                               

آل مادة آيماویة في البلد أو المنشأة            )  مثل مبيعات (وبدال من ذلك فإن هذه الطریقة تستعمل قياسات استهالك                  .  االنبعاثات

 :٣٩وفيما یلي المعادلة العامة المستخدمة في هذه الطریقة. بحثموضوع ال

 ٣٤-٣المعادلة 

Emissions = Annual Sales of New Gas – (Total Charge of New Equipment 
  – Original Total Charge of Retiring Equipment) 

 مجموع الشحنة األصلية في المعدات -ت الجدیدةمجموع شحنة المعدا (–المبيعات السنویة من الغاز الجدید = االنبعاثات 
 )المسحوبة من التداول

 

من المخزون الجاري للمعدات،    )  المنبعثة(وتشتري الصناعة مواد آيماویة جدیدة من الصانعين لتحل محل المقادیر المتسربة              

دات الجدیدة مخصوما منه     ومجموع الشحنة في المع    ٤٠.أو إلجراء تعدیل صاف في حجم مجموع الشحنة في مخزون المعدات           

وفي الحاالت التي   .  مجموع الشحنة األصلية في المعدات المسحوبة من التداول یمثل صافي التغير في شحنة مخزون المعدات               

یكون فيها صافي التغير موجبا، فإن جزءا من المادة الكيماویة الجدیدة یستعمل عوضا عن الزیادة في مجموع الشحنة، فإذا ال                      

 . بأنه یحل محل انبعاثات السنة السابقةیمكن القول

وآل .   یلزم لحساب االنبعاثات عند اتباع هذا النهج معرفة مجموع مقدار آل مادة آيماویة في مخزون المعدات                  وال

وینطبق هذا النهج مباشرة    .  ما نحتاج إلى معرفته هو مجموع الشحنات في المعدات الجدیدة والمسحوبة من التداول            

ویتضمن وصف آل فئة     .  انویة لمصادر التبرید وتكييف الهواء في المرآبات والوقایة من الحرائق            على الفئات الث  

وفضال عن ذلك، یجري تطویر نماذج ترصد        .  من فئات المصادر الثانویة مزیدا من المعایرة والتعدیل لهذا النهج             

ویجري حاليا  .  في مختلف مناطق العالم   فيها مبيعات المواد الكيماویة المستخدمة في مختلف االستعماالت النهائية            

استنباط هذه النماذج الستعماالت نهائية محددة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، مثل الرغاوي والوقایة من                                 

  ٤١.الحرائق

                                                 

وإذا آان  .  في حال عدم حدوث تغير صاف في مجموع شحنة المعدات فإن المبيعات السنویة تساوي حينئذ االنبعاثات                    :  الشروط الحدیة  ٣٩
 .التغير الصافي في مجموع شحنة المعدات مساویا للمبيعات السنویة فإن االنبعاثات حينئذ تساوي صفرا

ویمكن إضافة حدود إلى المعادلة العامة           .   أیضا مادة آيماویة جدیدة لتحل محل الغاز المدر وللمخزون االحتياطي                    تتطلب الصناعة   ٤٠
 .لحساب هذه االستعماالت، وهي حدود لم ندرجها هنا ألغراض التبسيط

 www.greenhousegases.org:یمكن الرجوع مثال للموقع التالي  ٤١
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 اختيار معامالت االنبعاثات

 . المطبق٢یتوقف نوع معامالت االنبعاثات المطلوبة على نهج المستوى 

  الصعودي النهج-أ- ٢المستوى 

وینبغي .  یتطلب النهج الصعودي معامالت انبعاثات محددة لتقدیر معدالت االنبعاثات في أنواع المعدات والقطاعات الكبرى                   

أن تستند معامالت االنبعاثات إلى دراسات عن مخزون وحدات المعدات الخاص بالبلد لتحدید أعمارها العملية المتبقية                                   

وتشمل .  ق الرجعي ومعدالت التسرب والكميات المتخلص منها وممارسات االستخالص           ومتوسط شحناتها ومعدالت االنطبا    

الممارسة   إرشاداتوتوفر   .   قيما افتراضية لبعض هذه المعالم، ولكنها ليست خاصة ببلد محدد                      الخطوط التوجيهية للهيئة    
 . قيما افتراضية إضافية لبعض فئات المصادر الثانویةالسليمة

ویمكن .  ر حول إمكانية تأثير التخلص من المعدات في نهایة عمرها العملي على مجموع االنبعاثات              وهناك موضوع شائع یدو   

 في المائة من الكمية         ٩٠")  الرآام المخزون  "وهو ما یطلق عليه اسم           (أن یبلغ مقدار المادة الكيماویة المتبقية في النظم                 

 .الثانویة المسائل المحددة المتعلقة بمعامالت االنبعاثاتوتتناول األقسام الخاصة بفئات المصادر . األصلية المستعملة

  النهج النزولي-ب-٢المستوى 

آما جاء من فبل فإن النهج النزولي یعتمد بشكل عام على بيانات مبيعات المواد الكيماویة وال یستعمل معامالت االنبعاثات                            

القاعدة، یتضمن آل قسم متعلق بإحدى فئات المصادر            وفي الحاالت التي ال تنطبق فيها هذه            .  المحددة على أساس المعدات    

مثل االنبعاثات المنفلتة أثناء ملء المعدات بمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                (إرشادات الممارسات السليمة      الثانویة  

 ).ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور

 اختيار بيانات األنشطة

  النهج الصعودي-أ-٢المستوى 

مرآبات الكربون المشبعة بالفلور      /ج الصعودي حصر مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية           یتطلب النه 

وقد تتمكن بعض وآاالت حصر الغازات من الحصول        ").  الرآام المخزون "أي  (القائمة في الوحدات القائمة     

 األرجح إجراء    على أنه قد یلزم على       .  على بيانات وطنية منشورة في مجالت التجارة أو التقاریر التقنية                 

آما یمكن لهيئات الخبراء تيسير توليد هذه                .  دراسة لتقدیر حصر الوحدات أو المواد الكيماویة القائمة                  

آما قد تقرر وآاالت حصر الغازات إجراء دراسات سنویة لتحدیث قوائم حصر وحدات                                  .  المعلومات

دة من فئات المصادر الثانویة        وقد یستعاض عن ذلك بحساب أو تقدیر النمو في إنتاج آل واح                    .  القطاعات

وینبغي أن تعبر البيانات عن الوحدات التي تستجد آل عام والوحدات القدیمة أو الردیئة                       .  موضوع البحث 

 . التي یتم سحبها من التداول

  النهج النزولي-ب-٢المستوى 

حرى على مصادر     ترآز بيانات األنشطة المطلوبة للنهج النزولي على توزیع المواد الكيماویة وليس باأل                      

ولبعض االستخدامات النهائية، مثل الوقایة من الحرائق والرغاوى، یجري تطویر نماذج عالمية               .  االنبعاثات



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٠٥-٣

وسوف تستفيد   .  توزع فيها بدقة بيانات اإلنتاج المعروفة على استعماالت نهائية معينة في مناطق محددة                        

، البلدان التي تستورد آميات آبيرة من المواد             بصفة خاصة من بيانات األنشطة المستمدة من هذه النماذج              

 .الكيماویة والمعدات

ویمكن باتباع النهج القائم على المبيعات الحصول على بيانات عن استخدام المواد الكيماویة على المستوى الوطني          

ومن .  اثاتبسهولة أآبر مما في حالة البيانات المتعلقة بالحصر الوطني للمعدات المسؤولة عن إطالق االنبع                              

 ویرجح أن   ٤٢. الحصول من القائمين بتصنيع أو استيراد الغاز على بيانات عن مجموع المبيعات السنویة                 الممارسة السليمة 

أفضل مصدر للبيانات المتعلقة بمجموع شحنة المعدات الجدیدة هم القائمون على تصنيع المعدات أو رابطات التجارة التي                           

إما ’  ٢’عمر المعدة و    ’  ١’:  المعدات المسحوبة من التداول، البد من معرفة أو تقدیر ما یلي             وبالنسبة لمجموع شحنة    .  تمثلهم

معدل نمو هذه المبيعات واألحجام         )  ب(المبيعات التاریخية من المعدات ومتوسط حجم الشحن التاریخي للمعدات أو                     )  أ(

 .والشحن

و معظم المواد الكيماویة الجدیدة المستهلكة فيرجح أن           وأما بخصوص وآاالت حصر الغازات في البلدان التي تستورد آل أ               

وفي .  تواجه مسائل مختلفة فيما یتعلق بتوافر البيانات مقارنة مع البلدان التي تنتج فيها محليا آميات آبيرة من المواد الكيماویة                   

زم الحصول على بعض البيانات      حالة استيراد معظم المواد الكيماویة سواء بدون تعبئة أو في المعدات والمنتجات، فسوف یل                 

ومن المثالي أن یقوم مسؤولو الجمارك بتعقب وتوفير اإلحصاءات المتعلقة باستيراد المواد              .  عن الواردات لحساب االنبعاثات   

مثل المرآبات الكربونية الفلوریة الكلوریة في       (وقد ال یكون ممكنا لمسؤولي الجمارك تعقب نوع المادة الكيماویة               .  الكيماویة

المستخدمة في بعض المنتجات، مثل الرغاوى          )  مقابل المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية في بخاخات األیروسول             

وقد ).  مثل رغاوى الخالیا المغلقة في مقاعد المرآبات       (وبخاخات األیروسول، أو تعقب وجود المنتج في المعدات المستوردة            

 .نات بمساعدة من آبار الموزعين والمستعملين النهائيينیلزم في هذه الحاالت جمع أو تقدیر البيا

 االستيفاء

 االستيفاء من حيث مجموع آمية المادة الكيماویة المحتمل انبعاثها یعد موجودا انطالقا من الحقيقة المتمثلة في أن بيانات                               

الستيفاء مسألة تهم البلدان التي تطبق         وا.  األنشطة في النهج النزولي یتم تسجيلها من حيث آمية المادة الكيماویة المستعملة                  

 . الصعودیة التي تقوم على أساس المعدات٢طریقة المستوى 

وال تحسب في أي من طرق        .  یتسرب جزء من إنتاج المواد الكيماویة الجدیدة إلى الغالف الجوي أثناء عملية إنتاج آل مادة                    

 لوآاالت حصر الغازات في      الممارسة السليمة ومن  .  ناء اإلنتاج االنبعاثات المنفلتة أث  )  ١أو في طریقة المستوى        (٢المستوى  

ویتمثل النهج المقترح في     .  البلدان التي لدیها إنتاج محلي من المواد الكيماویة أن تدرج االنبعاثات المنفلتة في قوائم الحصر                     

ثابتة من مبيعات المواد الكيماویة      )  إضافية(تطبيق معامل انبعاث على إنتاج المواد الكيماویة أو افتراض انبعاث نسبة مئویة                 

 في المائة فإن التجربة اليابانية تشير إلى انطالق                 ٠٫٥وعلى الرغم من أن المعامل االفتراضي هو               .  أثناء عملية اإلنتاج    

 . تحدید معامل االنبعاثات الفعلي في آل مصنعالممارسة السليمة ومن ٤٣.انبعاثات أآبر آثيرا

                                                 

 الطریقة االفتراضية المتعلقة    الخطوط التوجيهية للهيئة   من المجلد الثالث في      ٣-٣-١٧-٢دة القسم   الوار)  ب  (١تتضمن طریقة المستوى     ٤٢
 .ببيانات المبيعات السنویة

 .١٩٩٩أیار / مایو٢١االجتماع السادس للجنة منع االحترار العالمي ومجلس المنتجات الكيماویة في اليابان، : المصدر ٤٣



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٠٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

في الماضي على تطویر قدرتها على إعداد تقدیرات        )  ١المستوى  (شجع وآاالت حصر الغازات التي أعدت تقدیرات محتملة         ت

 عدم إدراج التقدیرات الفعلية والمحتملة في نفس المتسلسلة الزمنية وقيام                  الممارسة السليمة ومن  .   في المستقبل   ٢المستوى  

إذا لم تتوافر    .  ثات التاریخية باستعمال الطریقة الفعلية إذا غيرت النهج المتبعة            وآاالت حصر الغازات بإعادة حساب االنبعا        

، ٢-٢-٣-٧البيانات فينبغي التوفيق بين الطریقتين لكفالة عدم التضارب وفقا إلرشادات إعادة الحساب الواردة في القسم                               

 الممارسة السليمة  ومن   ."  هجي وإعادة الحساب    االختيار المن  "، في الفصل السابع المعنون           ”تقنيات إعادة الحساب البدیلة      “

 .توثيق إعادة الحساب توثيقا آامال لكفالة الشفافية

مثل المرآبات   (وتحدد معامالت االنبعاثات بشكل عام على أساس البيانات التاریخية المتعلقة بالمواد الكيماویة األخرى                               

مثل بدائل المواد   (خة وینبغي تكييفها مع المواد الكيماویة الجدیدة         المستخدمة في األسواق المترس   )  الكربونية الفلوریة الكلوریة  

أو یمكن حسابها بدرجة     (وتتوافر اآلن بيانات وطنية عن التوزیع في سنة األساس             .  في األسواق الناشئة  )  المستنفدة لألوزون 

 ).معلومة من عدم التيقن

 تقييم عدم التيقن

مساویة لمجموع االستهالك في نفس     )   عاما ٢٠أآثر من   (وزون خالل مدة طویلة      ستصبح انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لأل      

ویصعب آثيرا في سنة معينة تحدید مقدار عدم التيقن للمواد المستنفدة لألوزون نظرا لكثرة عدد المصادر                        .  اإلطار الزمني 

يقن سيرتبط مباشرة بجودة واستيفاء البيانات        النزولية فإن عدم الت     ٢وباتباع طریقة المستوى    .  المختلفة وتنوع أنماط االنبعاث   

 الصعودیة فسوف یعبر عدم التيقن عن استيفاء               ٢وأما في طریقة المستوى         .  المتعلقة بمبيعات وواردات المواد الكيماویة        

لمصادر وتقترح األقسام السبعة التي تتناول فئات ا        .  استقصاء المعدات ومالءمة داالت االنبعاث المحددة لتوصيف االنبعاثات         

 . الثانویة مزیدا من اإلرشادات بشأن عدم التيقن

 التقاریر والوثائق المتعلقة بكل فئات المصادر الثانویة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

 ." ضمان ومراقبة الجودة"من الفصل الثامن المعنون " الوثائق الداخلية واألرشيف" تحت عنوان ١-١٠-٨القسم 

وآما جاء من قبل، ینبغي لوآاالت حصر الغازات إعداد تقدیرات االنبعاثات ألآبر عدد ممكن من فئات المصادر                      

أما بخصوص فئات المصادر الثانویة التي ال و. الثانویة لالنبعاثات الناجمة عن االستعماالت النهائية واإلبالغ عنها

یمكن إعداد تقدیرات لالنبعاثات الفعلية الناتجة عنها فينبغي لوآاالت حصر الغازات إعداد تقدیرات لالنبعاثات                         

وینبغي لوآاالت حصر الغازات التي تبلغ عن نهج یجمع بين الطریقتين الفعلية والمحتملة             .  المحتملة واإلبالغ عنها  

مجموعة من التقدیرات المحتملة لكل فئة مصادر ثانویة حتى یتسنى حساب مجموع انبعاثات بدائل المواد أن تدرج 

 .وآما جاء من قبل، ینبغي عدم الجمع بين التقدیرات الفعلية والمحتملة. المستنفدة لألوزون

آل من خالل تجميع دقيق،     وقد تحل بعض المشا   .  وینبغي الحفاظ على التوازن بين سریة البيانات وتحقيق الشفافية         

وفي ).  مثل قيام طرف آخر بإجراء عملية تدقيق           (بيد أن ذلك سيتطلب التحقق من النتائج باتباع وسائل أخرى                    

الحاالت التي یتم فيها تجميع البيانات حفاظا على سریة المعلومات المتعلقة بالملكية، ینبغي تقدیم توضيحات نوعية 

 .علإلشارة إلى طریقة ونهج التجمي



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٠٧-٣

 مراقبة جودة آل فئات المصادر الثانویة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون/ضمان

 من الفصل الثامن        ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول                           الممارسة السليمة  من    

 لمراقبة الجودة آما هو       وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية           .  ومراجعة خبراء لتقدیرات االنبعاثات     

 من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات                   ٧-٨مبين في القسم     

وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق                  .  العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة عن فئة هذه المصادر                     

 آما هو محدد في الفصل السابع المعنون                    لفئات المصادر الرئيسية     مراقبة الجودة      /المستویات العليا في ضمان        

الواردة في الفصل الثامن فإننا نورد فيما یلي إجراءات               وإضافة إلى اإلرشادات      ."  االختيار المنهجي وإعادة الحساب     "

 .محددة ذات صلة بفئة هذه المصادر

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باتباع نهج مختلفة

باستعمال طریقة االنبعاثات المحتملة      )  ٢المستوى  (حصر الغازات التحقق من تقدیرات االنبعاثات الفعلية              ینبغي لوآاالت    

وقد تنظر وآاالت حصر الغازات في وضع نماذج محاسبية یمكنها التوفيق بين تقدیرات االنبعاثات المحتملة                    ).  ١المستوى  (

 . مع مرور الوقتوالفعلية وقد تحسن من عملية تحدید معامالت االنبعاثات

 اختبار بيانات األنشطة الوطنية

مراقبة الجودة  /أن تقوم وآاالت حصر الغازات بتقييم إجراءات ضمان         )  الصعودیة(أ  -٢ینبغي عند استخدام طریقة المستوى        

 الجودة   مراقبة/المقترنة بتقدیر قوائم حصر المعدات والمنتجات لكفالة وفائها باإلجراءات العامة المبينة في خطة ضمان                            

ویتسم ذلك بأهمية خاصة في حالة القطاعات الثانویة لبدائل المواد المستنفدة                     .  ولكفالة استخدام إجراءات المعاینة التمثيلية        

 .لألوزون المستخدمة في مجموعات آبيرة من المعدات والمنتجات

مراقبة /سناد إجراءات ضمان    فينبغي لوآاالت حصر الغازات تقييم وإ           )  النزولية(ب   -٢وأما بخصوص طریقة المستوى          

وقد تأتي بيانات المبيعات من         .  الجودة التي تجریها المنظمات المسؤولة عن تقدیم معلومات عن توزیع المواد الكيماویة                        

وفي حالة عدم آفایة مراقبة الجودة المقترنة بالبيانات         .  شرآات تصنيع الغاز أو المستوردین أو الموزعين أو رابطات التجارة          

ة فينبغي لوآاالت حصر الغازات حينئذ إجراء اختباراتها الخاصة بها لمراقبة جودة البيانات الثانویة، وإعادة تقييم عدم                    الثانوی

 .التيقن المقترن بتقدیرات االنبعاثات المستقاة من هذه البيانات، وإعادة النظر في آيفية استخدام البيانات

 اختبار معامالت االنبعاثات

وینبغي .  إلى دراسات خاصة بالبلد      )  الصعودیة(أ   -٢امالت االنبعاثات المستخدمة في طریقة المستوى             ینبغي أن تستند مع      

وینبغي أن تحدد ما إن آانت القيم الخاصة بالبلدان المحددة           .  لوآاالت حصر الغازات مقارنة هذه المعامالت بالقيم االفتراضية        

وینبغي .  المصادر الوطنية وبين المصدر الذي تمثله القيم االفتراضية             معقولة بالنظر إلى أوجه التشابه أو التباین بين فئة                   

 . توضيح وتوثيق أي فروق بين المعامالت الخاصة ببلدان محددة وبين المعامالت االفتراضية



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٠٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 بخاخات األیروسولمصادر فئة الثانویة لال ١-٧-٣ 

  المسائل المنهجية١-١-٧-٣

لى الهيدروآربون آمواد دافعة ولكن مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية         تحتوي معظم مجموعات بخاخات األیروسول ع     

ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور، وهي مرآبات تمثل جزءا صغيرا من مجموع المحتویات، قد تستخدم آمواد دافعة أو                            

 وهي مدة تبلغ في المتوسط ستة          وتنطلق االنبعاثات من بخاخات األیروسول في العادة بعد مدة وجيزة من إنتاجها،                 .  مذیبات

؛ الوآالة  ١٩٨٦غاملن وآخرون،   ( في المائة من المادة الكيماویة       ١٠٠وأثناء استعمال البخاخات تنطلق نسبة      .  اشهر بعد بيعها  

 :وفيما یلي المصادر الخمسة الرئيسية)). أ(١٩٩٢األمریكية لحمایة البيئة، 

 .أجهزة استنشاق الجرعات المحددة ’١’

 ).مثل العنایة بالشعر ومزیالت العرق ومعاجين الحالفة(ات العنایة الشخصية منتج ’٢’

 ). مثل معطرات الهواء ومنظفات األفران واألنسجة(المنتجات المنزلية  ’٣’

 ).مثل رشاشات التنظيف الخاص ومواد التشحيم وأنابيب التجميد(المنتجات الصناعية  ’ ٤’

 ).وأجهزة نفخ اإلطارات وأبواق السيارات) silly string(يوط الطریفة مثل الخ(المنتجات العامة األخرى  ’٥’

 

 و   HFC-227ea و      HFC-134aومرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية المستخدمة حاليا آمواد دافعة هي                        

HFC-152a  .     وتستخدم مادةHFC-43-10mee                  وأحد مرآبات الكربون المشبعة بالفلور، وهو الهكسان المشبع 

 ٤٤.ر، آمذیبات في منتجات األیروسول الصناعيةبالفلو

 اختيار الطریقة

. نظرا لتسرب آل الشحنة األولية بعد السنة األولى أو السنتين األوليين من البيع               "  فوریة"تعتبر انبعاثات األیروسول    

. المنتج قبل البيع  ولذلك فمن الالزم لتقدیر االنبعاثات معرفة مجموع مقدار الشحنة األولية من األیروسول في أوعية                   

 : على النحو التاليللخطوط التوجيهية للهيئة وفقا tویمكن حساب انبعاثات آل عبوة أیروسول في السنة 

٣٥-٣المعادلة   
Emissions of HFCs in year t = 

 [(Quantity of HFC and PFC Contained in Aerosol Products Sold in year t) • (EF)]  
+ [(Quantity of HFC and PFC Contained in Aerosol Products Sold in year (t – 1)] • (1 – EF)] 

 
  =tانبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية في السنة 

معامل  (•) tمحتوى آمية الكربون الفلوري الهيدروجيني والكربون المشبع بالفلور في منتجات األیروسول المباعة في السنة [(
 -١ (•)] t-1(آمية الكربون الفلوري الهيدروجيني والكربون المشبع بالفلور في منتجات األیروسول المباعة في السنة )] + [( اتاالنبعاث

 )]معامل االنبعاثات

 

وتساوي انبعاثات مكافئ الكربون حاصل جمع انبعاثات مكافئ               .  وینبغي تطبيق المعادلة على آل مادة آيماویة على حدة                

 .دة آيماویةالكربون لكل ما

                                                 

 .ال آمذیب، ولكنها تعد من منتجات األیروسول عندما توزع في علب األیروسول إHFC-43-10meeال تستخدم مادة  ٤٤
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. وبافتراض أن عمر المنتج هو سنتان فإن أي مقدار ال ینبعث أثناء السنة األولى سينبعث حتما أثناء السنة الثانية واألخيرة                              

والواقع أن معظم االنبعاثات تنطلق في السنة األولى بعد شراء المنتج، ولكن هذا الحساب یراعي مدة التأخير من وقت الشراء                      

من الفئة  )  ٢المستوى  ( مخطط شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية          " المعنون    ١٢-٣ ویحتوي الشكل     ٤٥.الحتى وقت االستعم   

 .ونتناول فيما یلي عملية جمع البيانات. على شجرة قرارات لتقدیر االنبعاثات الفعلية" الثانویة لمصادر بخاخات األیروسول

  من الفئة الثانویة لمصادر بخاخات األیروسول) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية  ١٢-٣الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 ، استعمال معامل انبعاث نسبته        الجرعات المحددة یعادل تقدیر االنبعاثات المحتملة من المصادر غير المعمرة، مثل أجهزة استنشاق                   ٤٥
 .لي في حال عدم حدوث نمو آبير في مبيعات األیروسولویسفر ذلك عن نتيجة مشابهة لما یسفر عنه النهج الفع.  في المائة١٠٠

 هل ینتج البلد
  منتجات األیروسول

 الجرعات وأجهزة استنشاق 
 المحتویة على مرآبات الكربون المحددة

 الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات
  الكربون المشبعة

 بالفلور؟ 

  الحصولهل یمكن 
 بيانات عن مبيعات   على

 منتجات األیروسول وأجهزة 
 من شرآات الجرعات المحددةاستنشاق 

 التصنيع المحلية؟

تحسب في فئة آل منتج االنبعاثات 
آل مادة مستخدمة في آل الناجمة عن 

استعمال نهائي اعتمادا على بيانات 
المبيعات الصعودیة المأخوذة عن 

األیروسول شرآات تصنيع منتجات 
 الجرعات المحددةاستنشاق وأجهزة 

یتم الحصول في آل سنة ولكل مادة
على حدة على بيانات عن مبيعات 
ة الغاز المستخدم في صناعة أجهز

 وغيرهاالجرعات المحددةاستنشاق 
من منتجات األیروسول من 
 المنتجين والمستوردین

تحسب انبعاثات آل مادة 
 ةباستعمال البيانات النزولي

 ٢اإلطار 

 نعم

 هل تتوافر إحصاءات ال
 عن واردات منتجات 

ل وأجهزة استنشاق األیروسو
  ؟الجرعات المحددة

تحسب االنبعاثات الناجمة عن آل 
مادة آيماویة مستخدمة في 

المنتجات المستوردة باستخدام 
 البيانات المتعلقة بواردات المنتج

 ٣اإلطار 

یتم الحصول على بيانات من 
ار المستعملين النهائيين أو آب

موزعي المنتجات وتحسب 
االنبعاثات الناجمة عن المنتجات

 المستوردة

٤اإلطار   

 ال

 نعم نعم

 ال

 ١اإلطار 
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 اختيار معامالت االنبعاثات

 في المائة من الشحنة األولية للمجموعة الواسعة          ٥٠ استخدام معامل انبعاث افتراضي نسبته في السنة            الممارسة السليمة من  

نة الكيماویة یتسرب في السنة األولى وأما الشحنة المتبقية فتتسرب في               ومعنى ذلك أن نصف الشح     .  من منتجات األیروسول  

وینبغي لوآاالت حصر الغازات عدم استعمال معامالت انبعاثات بدیلة إال في حال                ).  ١٩٨٦غالمن وآخرون،   (السنة الثانية   

مئویة لمعامالت االنبعاثات لتكون     وینبغي على أیة حال تجميع النسبة ال         .  توافر أدلة عملية بشأن أغلبية منتجات األیروسول          

وینبغي إجراء توثيق دقيق لعملية تحدید معامالت االنبعاثات في          . في المائة خالل الفترة الذي یفترض فيه تسرب الشحنة          ١٠٠

وقد تستطيع الشرآات القائمة بتصنيع بخاخات األیروسول وأجهزة استنشاق الجرعات المحددة العامة بتوفير بيانات                  .  آل بلد 

 .ن المقادیر المفقودة في العمليةع

 اختيار بيانات األنشطة

المبيعات والواردات  (بيانات األنشطة المطلوبة هي مجموع آمية آل مادة آيماویة في منتجات األیروسول المستهلكة في البلد                 

 األنشطة تساوي       في المائة من منتجات األیروسول فإن بيانات                  ١٠٠وفي البلدان التي تستورد           ).  المحلية على السواء     

 .الواردات

ویمكن جمع بيانات األنشطة عن الفئة الثانویة لمصادر هذا االستعمال النهائي باتباع نهج صعودي أو نزولي تبعا لتوافر                                 

مثل عدد أجهزة استنشاق    (ویتطلب النهج الصعودي بيانات عن عدد منتجات األیروسول المباعة والمستوردة           .  وجودة البيانات 

وأما النهج النزولي فيشمل     .  ، ومتوسط الشحنة لكل عبوة     )حددة ومنتجات العنایة بالشعر ومعدات نفخ اإلطارات        الجرعات الم 

تجميع بيانات مباشرة من شرآات الصناعات الكيماویة عن مبيعات المواد الكيماویة المستخدمة في منتجات األیروسول                               

 .األحيان استخدام خليط من البيانات الصعودیة والنزوليةوقد یلزم في آثير من . وأجهزة استنشاق الجرعات المحددة

في البلدان التي یوجد فيها إنتاج محلي من األیروسول یمكن لشرآات تصنيع األیروسول وأجهزة                  :  إنتاج األیروسول المحلي  

بخاخات األیروسول  استنشاق الجرعات المحددة العامة توفير بيانات عن آمية منتجات األیروسول المستهلكة في البلد، وعدد                 

مثل نوع مرآب الكربون الفلوري          (المصدرة، ومتوسط الشحنة في آل بخاخة، ونوع المادة الدافعة المذیبة المستخدمة                           

ویمكن بعد ذلك حساب مجموع منتجات األیروسول المنتجة محليا في آل سنة             ).  مرآب الكربون المشبع بالفلور   /الهيدروجيني

مرآب الكربون /لمباعة محليا أثناء سنة معينة بشحنة مرآب الكربون الفلوري الهيدروجيني         بضرب عدد منتجات األیروسول ا    

وإذا لم تتوافر البيانات الصعودیة فيمن لمنتجي المواد الكيماویة المحليين توفير بيانات .  المشبع بالفلور المستخدمة في آل منتج     

إلى الشرآات المحلية القائمة بتصنيع أجهزة استنشاق الجرعات            عن مقدار مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية المباعة            

وفي حالة قيام شرآات     ).   أعاله ٥و٤و٣ و ٢الفئات  (المحددة، وتجميع بيانات المبيعات لمنتجي بخاخات األیروسول األخرى            

لقائمين بتصدیر المواد    التصنيع المحلية باستيراد مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية فقد تلتمس المعلومات أیضا من ا                     

الكيماویة على الرغم من احتمال عدم تمكنهم من توفير بيانات عن المواد الكيماویة المصدرة إلى آل بلد على حدة نظرا                                   

ویعتبر مسؤولو الجمارك وموزعو المواد الكيماویة مصدرا آخر للحصول على بيانات عن الواردات                              .  لدواعي السریة  

 .الكيماویة

وقد یتعذر جمع بيانات عن      .  تستورد معظم البلدان جانبا آبيرا من مجموع منتجات األیروسول           :  ول المستورد إنتاج األیروس 

واردات بخاخات األیروسول العامة المحتویة على الكربون الفلوري الهيدروجيني ألن اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بواردات           

یروسول المحتویة على مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية وبين         منتجات األیروسول ال تفرق في العادة بين بخاخات األ          

وفي حالة عدم إمكانية الحصول من هيئات الجمارك على إحصاءات یمكن استعمالها                           .  غيرها من بخاخات األیروسول       
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في حالة أجهزة   ومثال ذلك أنه    .  بخصوص الواردات فقد تتوافر بيانات من موزعي المنتجات ومن بعض المستعملين النهائيين            

استنشاق الجرعات المحددة ال یقوم في العادة سوى عدد محدود من شرآات إنتاج األدویة باستيراد المنتجات ویمكن استقصاء                   

 .هذه الشرآات للحصول على المعلومات المطلوبة

 االستيفاء

دان التي ال یوجد فيها إنتاج محلي من          وقد تحتاج وآاالت حصر الغازات في البل       .  یعتمد االستيفاء على توافر بيانات األنشطة      

بخاخات األیروسول إلى استعمال أحكام الخبراء في تقدیر بيانات األنشطة حيث یرجح عدم استيفاء اإلحصاءات المتعلقة                             

 ").التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"، أحكام الخبراء، في الفصل السادس المعنون ٥-٢-٦انظر القسم (بالواردات 

  متسلسلة زمنية متسقةوضع

ینبغي حساب االنبعاثات الناجمة عن بخاخات األیروسول باستخدام نفس الطریقة ونفس مصادر البيانات المستخدمة في آل                       

وفي حالة عدم توافر بيانات متسقة في أي سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية فينبغي إعادة                .  سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية    

من الفصل السابع   "  تقنيات إعادة الحساب البدیلة    " تحت عنوان     ٢-٢-٣-٧فقا لإلرشادات الواردة في القسم        حساب الثغرات و  

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 

 تقييم عدم التيقن

أجهزة تستخدم مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية في قطاع بخاخات األیروسول العامة على نطاق أوسع مما في قطاع                     

وتفتقر في الوقت الراهن البيانات المقدمة من القائمين بتصنيع واستيراد مرآبات الكربون                           .  استنشاق الجرعات المحددة    

الفلوریة الهيدروجينية عن المبيعات إلى قطاع بخاخات األیروسول العامة إلى التحدید الدقيق على النطاق العالمي إال في حالة                   

ویعني الطابع االنتشاري الذي یتسم      .  ين هذه البيانات من خالل أنشطة لجمع بيانات إضافية          ویمكن تحس   .  HFC-134aمادة  

به قطاع بخاخات األیروسول العامة أن الحصول على بيانات صعودیة موثوقة یتطلب دراسات وطنية محددة یقوم بإجرائها                       

التيقن اعتمادا على النهج المتبعة في الحصول           خبراء الصناعة المحليين الذین ینبغي التماس النصح منهم بشأن أوجه عدم                    

 ."التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"على أحكام الخبراء المبينة في الفصل السادس المعنون 

وهناك عدة مصادر للبيانات الموثوقة المتعلقة بقطاع أجهزة استنشاق الجرعات المحددة، وهو ما من شأنه أن یفضي إلى                               

على .  لثقة في البيانات المبلغ عنها والتي ینبغي أن تعبر عنها تقدیرات االنبعاثات الواردة في قوائم الحصر                    درجة آبيرة من ا    

أنه عند قيام أحد البلدان باإلبالغ فإن عدم وجود بيانات موثوقة عن قطاع بخاخات األیروسول العامة یمكن أن ینطوي على                            

 . اوح بين ثلث واحد وثالثة أضعافإفراط أو تفریط في تقدیر االنبعاثات بعامل یتر

  التقاریر والوثائق٢-١-٧-٣

ینبغي اإلبالغ عن تقدیر االنبعاثات الناجمة عن أجهزة استنشاق الجرعات المحددة بشكل مستقل عن تقدیر االنبعاثات الناجمة                   

وفي حالة استخدام    .  دموینبغي لوآاالت حصر الغازات توثيق معامل االنبعاثات المستخ            .  عن بخاخات األیروسول األخرى     

معامل انبعاث خاص بالبلد المحدد بدال من معامل االنبعاثات االفتراضي، ینبغي توثيق عملية تحدید هذا المعامل الخاص                               

وفي حالة سریة    .  وینبغي اإلبالغ عن بيانات األنشطة التفصيلية بالقدر الذي ال یكشف عن معلومات العمل السریة                         .  بالبلد

ویرجح .  غي توفير معلومات عامة عن أنواع منتجات األیروسول المستهلكة والمستوردة والمنتجة في البلد                بعض البيانات ینب  
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أن یتسم بالسریة نوع مرآب الكربون الفلوري الهيدروجيني المستخدم آمادة دافعة أو مذیبة، ومبيعات أجهزة االستنشاق                              

ود أقل من ثالث شرآات لتصنيع مواد آيماویة محددة                      وفي حالة وج       ٤٦.وبخاخات األیروسول العامة إلى بلدان معينة            

لالستخدام آمذیبات، یمكن اإلبالغ عنها بشكل مندمج في هذا القسم، ألن هذه آما األخرى تمثالن تطبيقات مولدة لالنبعاثات                         

 ). أدناه٢-٢-٧-٣انظر القسم ( في المائة ١٠٠بنسبة 

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-١-٧-٣

إجراءات مراقبة جودة     " المعنون     ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                       مةالممارسة السلي  من   

ومراجعة خبراء لتقدیرات     "  ضمان ومراقبة الجودة    "في الفصل الثامن المعنون         "  ١المستوى العام للحصر من المستوى           

 من الفصل الثامن    ٧-٨ة الجودة آما هو مبين في القسم        وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقب        .  االنبعاثات

واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة عند استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن فئة هذه                                       

مصادر بفئات ال مراقبة الجودة المتعلقة      /وُتشجَّع وآاالت حصر الغازات على استعمال المستوى األعلى لضمان               .  المصادر
 ." االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون الرئيسية

فإننا نتطرق فيما یلي أدناه إلى            "  ضمان ومراقبة الجودة    "وباإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن المعنون                   

 البيانات الصعودیة والنزولية على السواء لتتحقق من           ینبغي استخدام .  إجراءات محددة ذات صلة بفئة هذه المصادر الفرعية          

 متسقة مع البيات المستخدمة في تقدیر       t-1وینبغي أن تكون البيانات المستخدمة لحساب االنبعاثات في السنة          .  تقدیر االنبعاثات 

ذلك فينبغي حينئذ    وإما إن آان األمر على خالف            .   في المائة   ١٠٠الحصر في السنة السابقة بحيث یبلغ مجموع السنتين                

وینبغي في عملية جمع البيانات المبينة أعاله في القسم الذي یتناول عملية جمع البيانات أن تحوي    .  اإلبالغ عن سبب التعارض   

وإلتاحة إمكانية إجراء تقييم مستقل لمستوى جودة عملية اإلبالغ عن البيانات، ینبغي تحدید عدد                            .  مراقبة مناسبة للجودة    

 .خاخات األیروسول باإلضافة إلى المستعملين النهائيينشرآات تصنيع ب

                                                 

سيتسنى وضع إسقاطات مستقبلية تتسم بدرجة أعلى من الموثوقية والنظر في استراتيجيات الحد من االنبعاثات إذا تم القياس الكمي                                ٤٦
 .لبيانات االستخدام في قطاعات بخاخات األیروسول العامة
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  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١١٣-٣

  الفئة الثانویة لمصادر المذیبات٢-٧-٣

  المسائل المنهجية١-٢-٧-٣

تستخدم مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور آمذیبات في المجاالت األربعة الرئيسية                  

 :التالية

 الدقةالتنظيف البالغ  ’ ١’

 تنظيف اإللكترونيات ’٢’

 تنظيف المعادن ’٣’

 تطبيقات الترسيب ’٤’

 

وتشمل المذیبات المستخدمة أو التي قد       .   ومازال استخدام مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية آمذیبات في مرحلة المهد            

وغير ذلك مـــن   )   المشبعة بالفلور  وهو أحد مرآبــــات الكربون    ( والهكسان المشبع بالفلور      HFC43-10meeتستخدم مادة   

، بما فـــي ذلك مــــادة       للهيئة الحكومية الدوليــــة المعنية بتغير المنـــــاخ       المواد التي لم تـــدرج في تقریر التقييم الثانـــي             

HFC-365mfc.٤٧  

 اختيار الطریقة

ألن نسبة " فوریة"لمذیبات تعتبر بشكل عام انبعاثات      مثلما في حالة بخاخات األیروسول فإن االنبعاثات الناجمة عن تطبيقات ا          

ومن الالزم لتقدیر االنبعاثات معرفة مجموع مقدار المادة الكيماویة           .   في المائة من المادة الكيماویة تنطلق خالل عامين          ١٠٠

 ومرآبات الكربون    ویمكن حساب انبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية          .  في منتجات المذیبات المباعة آل عام        

 : على النحو التاليللخطوط التوجيهية للهيئة وفقا tالمشبعة بالفلور الناجمة عن استخدام المذیبات في السنة 

 ٣٦-٣المعادلة 

Emissions in year t = [(Quantity of Solvents Sold in year t) • EF]  
           + [Quantity of Solvents Sold in year (t – 1) • (1 – EF)] 

 •) t-1(آمية المذیبات المباعة في السنة ] + [ معامل االنبعاثات•) tآمية المذیبات المباعة في السنة  = [(tاالنبعاثات في السنة 
 )] معامل االنبعاثات-١(

 

. البيانات المتاحةوینبغي، مثلما في حالة بخاخات األیروسول، أن تطبق المعادلة على آل مادة آيماویة على حدة تبعا لتصنيف        

ویساوي مجموع انبعاثات مكافئ الكربون حاصل جمع       .  وإضافة إلى ذلك، قد تطبق المعادلة أیضا على مختلف فئات المعدات           

 .انبعاثات مكافئ الكربون لكل مادة آيماویة

 المنتج هو سنتان، ومن ثم       ویفترض أن عمر  .  tویمثل معامل االنبعاثات جزء المادة الكيماویة المنبعثة من المذیبات في السنة              

 المعنون  ١٣-٣ویحتوي الشكل   .  فإن أي مقدار ال ینبعث أثناء السنة األولى البد وأن ینطلق تحدیدا في السنة الثانية واألخيرة                    

                                                 

إال لغازات االحتباس الحراري التي أدرجت إمكانات احترارها العالمي في           "  تعليمات بشأن اإلبالغ  "  الخطوط التوجيهية للهيئة  ال توفر    ٤٧
 .تقریر التقييم الثاني
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 ١١٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

على شجرة قرارات لتقدیر االنبعاثات      "  من الفئة الثانویة لمصادر المذیبات     )  ٢المستوى  (النبعاثات الفعلية   شجرة قرارات ل  "

 .فعليةال

 اختيار معامالت االنبعاثات

 في المائة من الشحنة األولية في تطبيقات                 ٥٠ استخدام معامل انبعاث نسبته في آل سنة                   الممارسة السليمة  من   

 ومن الممكن في بعض التطبيقات التي تستخدم فيها معدات جدیدة تخفيض معدالت الفقد آثيرا وحدوث                         ٤٨.المذیبات

ویمكن تحدید معامالت انبعاث بدیلة في هذه الحاالت باستخدام بيانات صعودیة             .  ى عامين االنبعاثات في مدة تزید عل     

 وینبغي إجراء توثيق دقيق             ٤٩.عن استخدام هذه المعدات واألدلة العملية المتعلقة بمعامالت االنبعاثات البدیلة                           

 . لمعامالت االنبعاثات الخاصة ببلدان محددة

ولئن آان من الممكن استخالص وإعادة استعمال       .  استخالص ومعالجة المذیبات  وینبغي عدم إجراء تعدیالت من أجل        

المذیبات التي تحتوي على مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور عدة مرات                       

هر من بيعها في معظم       أثناء استخدامها جراء ارتفاع تكاليفها فإن المادة الكيماویة ستنطلق في المتوسط بعد ستة اش                    

 . االستعماالت النهائية التي ینجم عنها انبعاثات

 اختيار بيانات األنشطة

ومثلما .  تساوي بيانات األنشطة المتعلقة بهذا االستعمال النهائي آمية آل مادة آيماویة یتم بيعها آمذیب في سنة معينة                

ویمكن .  یبات المنتجة محليا والمستوردة على السواء     في حالة بخاخات األیروسول، ینبغي جمع بيانات عن آميات المذ         

ویتنوع .  جمع البيانات المطلوبة باستخدام الطریقة النزولية أو الصعودیة، تبعا لطبيعة صناعة المذیبات الوطنية                           

 .المستعملون النهائيون في معظم البلدان تنوعا آبيرا وسيكون من العملي اتباع نهج نزولي

 البيانات النزولية

وینبغي توافر  .  وي البيانات النزولية مقدار المبيعات أو الواردات السنویة من المادة الكيماویة المذیبة في البلد                        تسا

ونظرا لعدم إنتاج المذیبات إال في         .  بيانات عن مبيعات المذیبات مباشرة من القائمين على صناعة المواد الكيماویة                

ویمكن جمع بيانات عن واردات المذیبات من شرآات         .  آها أو آله  بضع بلدان فإن معظم البلدان تستورد بعض استهال        

وبدال من ذلك   .  التصنيع المصدرة على الرغم من أن المعلومات المتعلقة بالصادرات إلى بلدان معينة قد تعتبر سریة                  

. وردةیمكن استعمال إحصاءات االستيراد التي یتم الحصول عليها من هيئات الجمارك أو موزعي المذیبات المست                         

والحصول على بيانات عن واردات المذیبات یكون أیسر من الحصول على بيانات عن واردات بخاخات األیروسول                    

 . حيث تستورد المذیبات في العادة بكميات آبيرة وليس في عبوات صغيرة

ستهالك حسب  وفي حالة اختيار معامالت انبعاثات محددة ألنواع معينة من المعدات فسوف یلزم تفصيل بيانات اال                       

 .ویتطلب ذلك بشكل عام اتباع نهج صعودي. فئات هذه المعدات

                                                 

 .٤٧أنظر الحاشية  ٤٨

 في المائة ویترسب الغاز     ٢٠ و ١٠آإرشادات یسترشد بها فإنه في حال مبيعات المعدات الجدیدة، تتراوح نسبة الغاز الذي سينطلق بين                  ٤٩
 .  في المائة١٠٠وأما في السنوات الالحقة فتكون المبيعات ألغراض الصيانة ویمكن اعتبار أن نسبة الغاز المنبعث تبلغ . تبقيالم
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 ١٣-٣الشكل  من الفئة الثانویة لمصادر المذیبات) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الصعودیة

ویعتبر النهج   .  بوات المحتویة على المذیبات والشحنة الموجودة بداخلها              تشمل بيانات األنشطة الصعودیة عدد المعدات أو الع                

 الصعودي مناسبا في الحاالت التي تستهلك فيها الشرآات الكبرى معظم المذیبات المباعة حيث سيتسنى الحصول على بيانات                              

 هل تستخدم 
 بدائل المواد

 المستنفدة لألوزون آمذیبات 
 في البلد؟

 
 هل یهيمن

  عدد صغير من الشرآات
  الكبيرة على استهالك المذیبات؟

ال "ب في التقریر یكت
 "یوجد

تحسب انبعاثات آل واحد من
مرآبات الكربون الفلوریة 

مرآبات /الهيدروجينية
الكربون المشبعة بالفلور 
باستخدام البيانات النزولية 
المتعلقة بالمبيعات والواردات

 ال

 ١اإلطار نعم

 
 هل یوجد أي

  إنتاج محلي للمذیبات؟

یتم الحصول على بيانات عن 
عات آل مادة لمنتجي المذیبات مبي

في آل سنة من منتجي ومستوردي
مرآبات الكربون الفوریة 

مرآبات الكربون /الهيدروجينية
 المشبعة بالفلور

 هل تتوافر بيانات
  عن المعدات 

 واستهالك المذیبات
 من الشرآات مباشرة؟

یتم الحصول من إحصاءات 
الجمارك أو موزعي المذیبات

 مادة على بيانات عن آل
مستخدمة في واردات المذیبات

 
 هل تتوافر بيانات عن 
 عوامل االنبعاث واألنشطة

المتعلقة بالمعدات الجدیدة التي 
 تنخفض فيها معدالت التسرب؟

تحسب انبعاثات آل مرآب آربوني 
مرآب آربوني/فلوري هيدروجيني 

مشبع بالفلور في آل استعمال نهائي
صعودیةباستخدام بيانات المبيعات ال

 وعوامل االنبعاث االفتراضية

تحسب انبعاثات آل مرآب آربوني 
مرآب آربوني/فلوري هيدروجيني 

مشبع بالفلور في آل استعمال نهائي 
تخدام بيانات المبيعات الصعودیةباس

وعوامل االنبعاث الجدیدة، إن 
وجدت، وعوامل االنبعاث 
 االفتراضية للمقدار المتبقي

 ال

 ال

 ال
 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ٣اإلطار

 ٢اإلطار 
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 الصعودي الحاالت التي تتوافر فيها        آما قد یالئم النهج    .  تفصيلية عن االستعماالت النهائية للمذیبات من بضعة آيانات آبيرة           

 . معامالت انبعاثات خاصة بالمعدات

 االستيفاء

وقد تحتاج وآاالت حصر الغازات في البلدان التي ال تنتج المذیبات محليا إلى                  .  یتوقف االستيفاء على توافر بيانات األنشطة       

انظر القسم  (ستيفاء اإلحصاءات المتعلقة بالواردات     استخدام أحكام الخبراء في تقدیر بيانات األنشطة حيث من المرجح عدم ا             

 ").التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"من الفصل السادس المعنون " أحكام الخبراء" تحت عنوان ٥-٢-٦

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

آل سنة من سنوات        ینبغي حساب االنبعاثات الناجمة عن المذیبات باستخدام نفس الطریقة ونفس مصادر البيانات في                                 

وفي حالة عدم توافر بيانات متسقة في أي من سنوات المتسلسلة الزمنية، ینبغي إعادة حساب الثغرات وفقا                  .  المتسلسلة الزمنية 

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"لإلرشادات الواردة في الفصل السابع المعنون 

 تقييم عدم التيقن

ي أن آل المذیبات تنطلق خالل سنتين بقبول واسع النطاق وینبغي أال تفضي إلى خطأ                       تحظى الفرضية األساسية المتمثلة ف      

وینبغي بالمثل أن تتسم بيانات األنشطة بالموثوقية نظرا لقلة عدد شرآات تصنيع المواد الكيماویة وارتفاع تكلفة الغاز،                    .  آبير

 في المائة لالستعمال في معظم           ١٠٠تعاثي البالغ     وهو ما من شأنه أن یقلل من المخزون االحتياطي، ونظرا للطابع االب                       

 .التطبيقات

  التقاریر والوثائق٢-٢-٧-٣

ینبغي لوآاالت حصر الغازات اإلبالغ عن معامل االنبعاثات المستخدم واألساس العملي الذي تستند إليه أي معامالت خاصة                    

وواردات المواد الكيماویة ما لم تكن هناك دواع للسریة            وینبغي اإلبالغ عن بيانات األنشطة المتعلقة بمبيعات           .  ببلدان محددة 

). قد ال یوجد مثال في الوقت الراهن سوى منتج واحد لكل مرآب              .  (نظرا لقلة عدد شرآات التصنيع والمواقع التي توجد فيها          

ن دمج التقاریر في    وفي الحاالت التي یوجد فيها أقل من ثالث شرآات لتصنيع مواد آيماویة محددة لالستخدام آمذیبات، یمك                   

-٣انظر القسم   ( في المائة    ١٠٠قطاع بخاخات األیروسول ألن التطبيقات في القطاعين آليهما تعتبر ذات قدرة انبعاثية بنسبة                

وفي هذه الحالة ینبغي عدم تعيين انبعاثات الغازات المنفردة حفاظا على السریة وینبغي اإلبالغ عن                                     ).   أعاله  ٢-١-٧

 .تریة من مكافئات ثاني أآسيد الكربوناالنبعاثات بأطنان م

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٢-٧-٣

ومراجعة خبراء   من الفصل الثامن،      ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو موضح في الجدول               الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨ آما هو مبين في القسـم          وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة              .  لتقدیرات االنبعاثات 

الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة                       

لفئات مراقبة الجودة   /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان           .  عن فئة هذه المصادر     
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون  الرئيسيةالمصادر

فإننا نتطرق أدناه إلى إجراءات         "  ضمان ومراقبة الجودة    " وباإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن المعنون                 

 :محددة ذات صلة بفئة هذه المصادر
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وإلتاحة .  غي تجميع بيانات نزولية وبيانات عن االستعمال النهائي على السواء          مراقبة الجودة، ینب  /تحقيقا لدقة ضمان   •

إجراء تقييم مستقل لمستوى جودة اإلبالغ عن البيانات، ینبغي تحدید عدد شرآات التصنيع والموزعين إضافة إلى                      

 .المستعملين النهائيين الذي یتم إجراء مقابالت معهم

نات األنشطة الخاصة بمختلف تطبيقات المذیبات، ینبغي أن تتسم بيانات                       عند تطبيق معامالت االنبعاثات وبيا           •

 .األنشطة التي یتم الحصول عليها بنفس القدر من التفصيل



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١١٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  الفئة الثانویة لمصادر الرغاوى٣-٧-٣

  المسائل المنهجية١-٣-٧-٣

لفلوریة الكلوریة ومرآبات الكربون        یتزاید استخدام مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية آبدائل لمرآبات الكربون ا                      

والمرآبات التي قد تستخدم تشمل         .  الفلوریة الكلوریة الهيدروجينية في تطبيقات الرغاوى، مثل العزل والتوسيد والتغليف                  

وفي الرغاوى المفتوحة الخلية یرجح حدوث             .  HFC-152a و  HFC-134a و  HFC-365mfc و  HFC-245faالمواد   

وفي رغاوى الخالیا المغلقة،    .  لفلوریة الهيدروجينية المستخدمة آعوامل نفخ أثناء عملية التصنيع         انبعاثات مرآبات الكربون ا    

 ). عاما٢٠تمتد مثال إلى (تنطلق االنبعاثات على مدى فترة أطول 

 اختيار الطریقة

ئة الثانویة لمصادر   من الف )  ٢المستوى  ( شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية      " المعنون   ١٤-٣تصف شجرة القرارات في الشكل      

 . لتقدیر مستوى االنبعاثاتالممارسة السليمةطرق " الرغاوى

 حساب االنبعاثات الناجمة عن رغاوى الخالیا المفتوحة بشكل مستقل عن االنبعاثات الناجمة  الخطوط التوجيهية للهيئة  وتقترح  

 :عن رغاوى الخالیا المغلقة

فوري لمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة          نظرا لحدوث انطالق     :  رغاوى الخالیا المفتوحة  

وتحسب االنبعاثات وفقا     .  بالفلور المستخدمة في نفخ رغاوى الخالیا المفتوحة فإن آل االنبعاثات تنطلق في بلد التصنيع                           

  ٥٠:الخطوط التوجيهية للهيئةللمعادلة التالية الواردة في 

 ٣٧-٣المعادلة 

Emissions from Open-cell Foam = Total Annual HFCs and PFCs Used  
                in Manufacturing Open-cell Foam 

 

مجموع مقدار مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون = االنبعاثات الناجمة عن رغاوى الخالیا المفتوحة 
  رغاوى الخالیا المفتوحةالمشبعة بالفلور المستخدمة سنویا في تصنيع

 

 :تحدث االنبعاثات الناجمة عن رغاوى الخالیا المغلقة عند ثالث نقاط مميزة: رغاوى الخالیا المغلقة

  

 ’١’ .تنطلق هذه االنبعاثات حيثما یصنع المنتج: المقادیر المفقودة في السنة األولى أثناء التصنيع والترآيب

تفقد رغاوى الخالیا المغلقة جزءا     ):   المفقودة في الموقع جراء االستخدام     المقادیر(المقادیر المفقودة سنویا    

 .وتحدث هذه االنبعاثات حيثما یستخدم المنتج. من شحنتها األولية آل عام إلى أن یتوقف استعمالها

’٢’ 

 ’٣’ .آما تنطلق االنبعاثات عند التخرید حيثما یستخدم المنتج: المقادیر المفقودة جراء التخرید

  

                                                 

 .االنبعاثات الفعلية الناجمة عن آل واحدة من المواد الكيماویة المستخدمة في هذه التطبيقات تساوي االنبعاثات المحتملة ٥٠



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١١٩-٣

تقدیر انبعاثات مرآبات الكربون       " في المجلد الثالث تحت عنوان              ٣-٤-١٧-٣ في القسم       الخطوط التوجيهية للهيئة    وتقدم   

معادلة لحساب االنبعاثات الناجمة عن      "  الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور الناجمة عن نفخ الرغاوى            

الممارسة وإلعداد تقدیر آامل لالنبعاثات الناجمة عن هذا المصدر فمن               .  اث األوليان نفخ الرغاوى تراعى فيها نقطتا االنبع        
وهكذا .   إضافة حد ثالث إلى المعادلة لمراعاة المقادیر المفقودة نتيجة التخرید والتدمير الكيماوي آلما توافرت البيانات                 السليمة

 :فإن المعادلة المقترحة تسير على هذا النحو

 ٣٨-٣المعادلة 

Emissions from Closed-cell Foam = [(Total HFCs and PFCs Used in Manufacturing New 

Closed-cell Foam in year t) • (first-year Loss Emission Factor)]  

+ [(Original HFC or PFC Charge Blown into Closed-cell Foam Manufacturing between year t 

and year t – n) • (Annual Loss Emission Factor)]  

 + [(Decommissioning Losses in year n) – (HFC or PFC Destroyed)] 

 

مجموع مرآبات الكربون الفلوریة ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور = [(االنبعاثات الناجمة عن رغاوى الخالیا المغلقة 

الشحنة )] + [(معامل االنبعاثات للفقد في السنة األولى (• ) tالمستخدمة في تصنيع رغاوى الخالیا المغلقة الجدیدة في السنة 

ریة الهيدروجينية أو مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المنفوخة في رغاوى الخالیا المغلقة فيما األصلية لمرآبات الكربون الفلو

المقدار المدمر  (– ) nالمقادیر المفقودة جراء التخرید في السنة )] + [(معامل االنبعاثات للفقد السنوي (•) t-n و tبين السنتين 

 )]رآبات الكربون المشبعة بالفلورمن مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية أو م

 :حيث

n = عمر منتج رغاوى الخالیا المغلقة 

المادة الكيماویة المتبقية في نهایة العمر العملي عند التخلص من معدات                   =  المقادیر المفقودة جراء التخرید     
 .الفقد

 

. وى الرئيسية آل على حدة      وینبغي تطبيق هذه المعادلة على آل مادة آيماویة وعلى آل تطبيق من تطبيقات الرغا                     

وتساوي انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون حاصل جمع انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون في آل مجموعة من                      

 .أنواع المواد الكيماویة وتطبيقات الرغاوى

اد الكيماویة لصناعة   ویلزم لتطبيق هذا النهج تجميع البيانات الجاریة والتاریخية المتعلقة بالمبيعات السنویة من المو                

مثل العشرین عاما      (الرغاوى في الفترة السابقة مباشرة والمتضمنة متوسط مدة عمر رغاوى الخالیا المغلقة                                  

وما لم یكن ممكنا جمع بيانات عن المقادیر المفقودة المحتملة عند التخرید فينبغي افتراض أن آل المادة                          ).  األخيرة

 .صنيع ستنطلق أثناء مدة عمر الرغاوىالكيماویة غير المبتعثة أثناء الت

ویمكن تعدیل هذا النهج باستخدام بيانات األنشطة التي یوفرها نموذج عالمي یوزع بدقة بيانات اإلنتاج المعروفة على               

ویمكن حينئذ استخدام هذه البيانات مع معامالت          .  مختلف تطبيقات الرغاوى في شتى المناطق في آافة أنحاء العالم              

معامالت االنبعاثات االفتراضية للمرآبات الكربونية الفلوریة " المعنون ١٧-٣ المجزأة الواردة في الجدول    االنبعاثات

 ."مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المتولدة عن رغاوى الخالیا المغلقة/الهيدروجينية



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٢٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  انویة لمصادر الرغاوىالناجمة عن الفئة الث) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية    ١٤-٣الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار معامالت االنبعاثات

مثلما في فئات المصادر الثانویة األخرى فإن أول اختيار لمعامالت االنبعاثات هو بوضع واستعمال البيانات الخاصة بالبلد والمراجعة                      

وآما سبقت اإلشارة، إذا لم تتوافر أي معلومات عن المقادیر المفقودة جراء                  .  من النظراء والجيدة التوثيق استنادا إلى البحث الميداني           

 السنة األولى والمقادیر المفقودة      التخرید فينبغي مراعاة استهالك المواد الكيماویة عند تحدید معامالت انبعاثات المقادیر المفقودة في                

  ٥١.سنویا

                                                 

 ینطوي بالضرورة على فقد آامل لعامل النفخ في هذه المرحلة إما بسبب نوع من االستعمال الثانوي أو بسبب                  آما الحظنا أن التخرید ال     ٥١
ویمكن اعتبار هذا آنوع من خيارات التعامل مع نهایة العمر المتاحة للدول،     ).  مثل الكثير من الثالجات   (التخلص من الجهاز دون أن یمس       

 هل تستخدم
 المواد المستنفدة  بدائل

 لألوزون في الفئة الثانویة 
 لمصادر الرغاوى

   في البلد؟

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

 ال

 نعم

یتم إجراء استقصاء 
لالستعماالت النهایة لتحدید 
تطبيقات الرغاوى المستخدمة

 في البلد

 
  بياناتتتوافر

 من ٢ أنشطة المستوى 
 النموذج العالمي؟

 
 هل یمكن تصنيف

 بيانات األنشطة بحسب نوع 
  الرغاوى؟

 

 هل تتوافر معالم
  انبعاث تفصيلية

  بحسب نوع الرغاوى في البلد؟
مثل عمر المنتج والمفقودات في السنة (

 )األولى

 
تحسب االنبعاثات حسب المادة ونوع 

بيانات الوطنية الرغاوى باستخدام ال
والمعالم الخاصة بالبلد المصنفة ومعادلة 

 مع تضمينها بيانات نهایة العمر٢المستوى 
 إن وجدت

 
تحسب االنبعاثات حسب المادة 

باستخدام البيانات الوطنية والمعالم 
االفتراضية العامة ومعادلة 

 مع تضمينها بيانات ٢المستوى 
 نهایة العمر إن وجدت

 
ت حسب المادة ونوع تحسب االنبعاثا

الرغاوى باستخدام البيانات الوطنية 
والمعالم االفتراضية المصنفة ومعادلة 

 مع تضمينها بيانات نهایة ٢المستوى 
 العمر إن وجدت

تجمع أو تقدر بيانات 
 األنشطة الوطنية

 ال

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 نعم

 ٣اإلطار 

 ٢اإلطار  ١اإلطار 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٢١-٣

 ١٩-٣ و     ١٨-٣ویقدم الجدوالن     .  عمال الفرضيات االفتراضية    وفي حالة عدم توافر بيانات خاصة بالبلدان ، یمكن است                     

 الموافقة آلخر ما توصلت المعرفة الحالية حول أهم تطبيقات                 للممارسة السليمة فرضيات معامالت االنبعاثات االفتراضية        

ة ومخزون المواد    وسوف یتطلب استعمال هذه العوامل بيانات عن مبيعات المواد الكيماوی                .  رغاوى الخالیا المغلقة الحالية     

 .الكيماویة المترسبة في المعدات المستخدمة في هذه التطبيقات

وفي حالة عدم توافر سوى بيانات إجمالية عن مبيعات المواد الكيماویة من رغاوى الخالیا المغلقة وتعذر الحصول على                                

الخطوط التوجيهية  ضية الواردة في      معلومات عن أنواع محددة من الرغاوى فينبغي استعمال معامالت االنبعاثات االفترا                   
 . هذه العوامل االفتراضية العامة١٧-٣ ویبين الجدول ٥٢.للهيئة

 ١٧-٣الجدول 
مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المتولدة عن رغاوى /معامالت االنبعاثات االفتراضية للمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية
 الخالیا المغلقة

 معامل االنبعاثات القيم االفتراضية

n = مدة عمر المنتج  عاما٢٠ 

 في المائة في السنة من الشحنة األصلية من المرآب الكربوني الفلوري الهيدروجيني أو المرآب الكربوني المشبع بالفلور ١٠
 .أثناء التصنيع قي المائة في حالة إجراء قدر آبير من إعادة المعالجة ٥على الرغم من إمكانية انخفاض القيمة لتصل إلى 

 المقادیر المفقودة في السنة األولى

 المقادیر المفقودة سنویا . المرآب الكربوني الفلوري الهيدروجيني أو المرآب الكربوني المشبع بالفلورمن في المائة في السنة من الشحنة األصلية ٤٫٥

 

 ).١٩٨٦(غالمن وآخرون : المصدر

 

 

 ١٨-٣الجدول 
) الفئة الثانویة لمصادر الرغاوى(أ -١٣٤ –فتراضية لتطبيقات المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية معامالت االنبعاثات اال

مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المجمعة من البحوث /المستقاة من المعلومات القائمة عن المرآبات الكربونية الفلوریة الكلوریة(
 )الدولية/الوطنية

د السنويالنسبة المئویة للفق النسبة المئویة للفقد في السنة  
 األولى

 HFC-134aتطبيقات مادة  عمر المنتج بالسنوات

١٥-١٢ ٩٥ ٢٫٥  )أ( السطح المتكامل -بولي یوریتان  

 اللوحة المتصلة  -بولي یوریتان  ٥٠ ١٠ ٠٫٥

 المتقطعة  اللوحة -بولي یوریتان  ٥٠ ١٢٫٥ ٠٫٥

٢٠-١٥ ٧٫٥ ٠٫٥  جهزة األ -بولي یوریتان  

 المحقون  -بولي یوریتان  ١٥ ١٢٫٥ ٠٫٥

 )أ(الرغاوى الوحيدة المكون  ٥٠ ٩٥ ٢٫٥

 )أ(المنبثق بولي ایثلين /بوليستيرین  ٥٠ ٤٠ ٣
 
 HFC-134aتطبيقات مادة ) أ(

 ).١٩٩٩(آشفورد : المصدر
  

                                                                                                                                                           

وینبغي أن ترآز نماذج االنبعاثات في المستقبل            .   من تكنولوجيات التدمير أو االستخالص البحتة           وإن آان من الواضح أنها أقل فعالية           
 .االنتباه بشكل سليم على المسائل المتعلقة بنهایة العمر

 .ال یتم توفير معامالت انبعاثات لرغاوى الخالیا المفتوحة نظرا النطالق آل االنبعاثات أثناء السنة األولى ٥٢



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٢٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 ١٩-٣الجدول 

المرآبات الكربونية الفلوریة /أ-٢٤٥-یة الهيدروجينيةمعامالت االنبعاثات االفتراضية لتطبيقات المرآبات الكربونية الفلور
 المستقاة من المعلومات القائمة عن المرآبات الكربونية الفلوریة -)الفئة الثانویة لمصادر الرغاوى (365mfcالهيدروجينية 

 )الدولية/مرآبات الكربون المشبع بالفلور المجمعة من البحوث الوطنية/الكلوریة

فقد النسبة المئویة لل
 السنوي

النسبة المئویة للفقد في 
 السنة األولى

  HFC-245a/HFC-365mfcتطبيقات  عمر المنتج بالسنوات

 اللوحة المتصلة  -بولي یوریتان  ٥٠ ٧٫٥ ٠٫٥

 المتقطعة  اللوحة -بولي یوریتان  ٥٠ ١٠ ٠٫٥

 األجهزة  -بولي یوریتان  ١٥ ٤ ٠٫٢٥

 المحقون  -بولي یوریتان  ١٥ ١٠ ٠٫٥

 الكتلة المتصلة  -بولي یوریتان  ١٥ ٤٠ ٠٫٧٥

 الكتلة المتقطعة  -بولي یوریتان  ١٥ ٤٥ ٠٫٧٥

٥٠ ١٠ ١  

 الصفائح المتصلة  -بولي یوریتان  ٢٥ ١٠ ١

 رذاذ الرغاوى -بولي یوریتان  ٥٠ ٢٥ ١٫٥

 الكتلة المتقطعة الفينولية ١٥ ٤٥ ٠٫٧٥

 الصفائح المتقطعة الفينولية ٥٠ ١٠ ١

 ).١٩٩٩( آشفورد :المصدر

 

 في المائة من الشحنات األولية على مدى عشرین عاما من                          ٩٠ویسفر استخدام هذه المعامالت عن انبعاث                

 . في المائة أثناء السنة األولى١٠االستعمال السنوي بعد انطالق 

 اختيار بيانات األنشطة

ات، وهذان النوعان من بيانات األنشطة هما یلزم الحصول على نوعين من بيانات األنشطة إلعداد تقدیرات االنبعاث

مقدار المادة الكيماویة المستعملة في تصنيع الرغاوى في البلد ومقدار المادة الكيماویة الكامنة داخل الرغاوى                            

 .وتتباین المسائل المتعلقة بجمع البيانات المتصلة بهذین المجالين. المستعملة في البلد

ینبغي أن یشمل مقدار آتلة المواد الكيماویة المستخدمة في          :   تصنيع الرغاوى  المادة الكيماویة المستعملة في    •

صناعة نفخ الرغاوى مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور المنتجة                       

لكيماویة وینبغي الحصول مباشرة على البيانات المتعلقة بالمبيعات المحلية من المواد ا                   .  محليا والمستوردة  

ومثلما في حالة الفئات الثانویة لمصادر بدائل المواد          .  لصناعة الرغاوى من شرآات تصنيع المواد الكيماویة        

المستنفدة لألوزون فقد تتوافر بيانات واردات المواد الكيماویة من مسؤولي الجمارك أو موزعي المواد                                

 . الكيماویة

وبذلك یلزم تحدید نصيب المادة الكيماویة المقترنة         .  أثناء التصنيع وتنطلق آل انبعاثات رغاوى الخالیا المفتوحة         

ویمكن تحدید هذه البيانات من خالل استقصاء لالستعماالت النهائية أو یتم                       .  بتصنيع رغاوى الخالیا المفتوحة      

ة تقریبها عن طریق استعراض بيانات االستعماالت النهائية المشابهة المتعلقة بمرآبات الكربون الفلوری                                        

 .الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٢٣-٣

ینبغي حساب ما یقترن بكل رغاوى الخالیا       :  المادة الكيماویة المنبعثة أثناء مدة عمر رغاوى الخالیا المغلقة         •

وسوف یتطلب ذلك النظر في استيراد           .  المغلقة المستعملة في البلد من مفقودات سنویة ناجمة عن التخرید                  

 . ات المحتویة على رغاوى الخالیا المغلقة التي قد تتسم بقدر آبير من التعقيدوتصدیر المنتج

وینبغي لوآاالت حصر الغازات في البلدان التي تقوم بتصدیر رغاوى الخالیا المغلقة أن تخصم هذه الكميات                                

.  في البلد المستورد    المصدرة من حسابات المقادیر المفقودة سنویا والناجمة عن التخرید نظرا النطالق انبعاثاتها                

 .وقد تتوافر من شرآات التصنيع الكبرى بيانات عن الشحنة الكيماویة في صادرات رغاوى الخالیا المغلقة

وألغراض االستيفاء، ینبغي في المقابل أن تقوم وآاالت حصر الغازات في البلدان التي تستورد منتجات محتویة                     

ونظرا للصعوبة  .  االنبعاثات الناجمة عن هذه المنتجات المستوردة        على رغاوى الخالیا المغلقة أن تدرج مقادیر            

الشدیدة في تجميع إحصاءات واردات منتجات رغاوى الخالیا المغلقة فقد تحتاج وآاالت حصر الغازات في البلدان 

دیر هذه  التي ال تنطلق فيها االنبعاثات إال من واردات رغاوى الخالیا المغلقة أن تستعمل أحكام الخبراء في تق                             

التطبيق العملي لقياس مقدار عدم        "، أحكام الخبراء، من الفصل السادس المعنون              ٥-٢-٦انظر القسم     (البيانات   

 ").التيقن

وقد تستطيع وآاالت حصر الغازات في المستقبل استعمال مجموعات البيانات الدولية المتعلقة بإنتاج واستهالك                      

آبات الكربون المشبعة بالفلور إلعداد تقدیرات لمحتوى المواد                       مر/مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية         

ومثال ذلك أن عملية جمع اإلحصاءات في دراسة التقييم البيئي              .  الكيماویة في رغاوى الخالیا المغلقة المستوردة       

حتى  في قطاع الرغاوى     HFC-134aلبدائل الفلوروآربون قد جمعت بيانات عن األنشطة العالمية المتعلقة بمادة             

 وعلى الرغم من الفهم الجيد نسبيا للبيانات العالمية فال تتوافر في الوقت الراهن بيانات تفصيلية                         ١٩٩٧.٥٣عام  

 .إقليمية

 االستيفاء

 و  HFC-152a و   HFC-134a( تم تحدید خمسة عشر تطبيقا وأربع مواد آيماویة محتملة مستخدمة آعوامل نفخ             

HFC-245fa     و HFC-365mfc  (    وألغراض االستيفاء ینبغي لوآاالت       .  انویة لمصادر الرغاوى    في الفئة الث

 ٦٠حصر الغازات تحدید ما إن آانت عوامل النفخ مستخدمة في آل تطبيق، وهو ما یشير إلى إمكانية وجود                                  

استخدام بدائل المواد المستنفدة لألوزون في صناعة          " المعنون    ٢٠-٣انظر الجدول    (مرآب من الناحية النظریة       

من مجموعات المواد   مرآب    ٣٢ومن الناحية العملية فإن هذه القائمة تنخفض لتصل إلى            ").   الرغاوى عوامل نفخ 

. التطبيقات المحتملة الواقعية على الرغم من وجود بعض أوجه التفاوت المحتملة على المستوى اإلقليمي             /الكيماویة

االت المحتملة للمخاليط وسيتعذر في الواقع آما ینبغي مالحظة أن هذه الطریقة في هذه المرحلة ال تتصدى لالستعم

والمشكلة الرئيسية التي ینطوي عليها االستخدام المحتمل للمخاليط          .  تعيين مختلف معامالت االنبعاثات لهذه النظم      

 .هي مشكلة رصد األنشطة

                                                 

ویمكن االطالع على بيانات      .   هي من أآثر ما یشيع استعماله من صور مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                     HFC-134aمادة   ٥٣
 http://www.afeas.org: دراسة التقييم البيئي لبدائل الفلوروآربون على هذا الموقع 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٢٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 

 ٢٠-٣الجدول 
بدائل المواد -ت منتجات الرغاوى بحسب الغازانبعاثا(استخدام بدائل المواد المستنفدة لألوزون في صناعة عوامل نفخ الرغاوى 
 )المستنفدة لألوزون

)ب(بدائل عوامل نفخ الرغاوى الكربونية الفلوریة الهيدروجينية   

HFC-365mfc HFC-245fa HFC-152a HFC-134a 

 الفئات الثانویة

X X X X  الرغاوى المرنة من بولي یوریتان 

X X X X                      ولي الرغاوى المنمذجة المرنة من ب
 یوریتان 

X X Ο Ο                          رغاوى السطح المتكامل من بولي
 یوریتان

Ο Ο X Ο األلواح المتصلة من بولي یوریتان 

Ο Ο X Ο  من بولي یوریتاناأللواح المتقطعة 

Ο Ο X Ο رغاوى األجهزة من بولي یوریتان 

Ο Ο X Ο الرغاوى المحقونة من بولي یوریتان 

Ο Ο X X وریتانالكتلة المتصلة من بولي ی 

Ο Ο X X الرغاوى المتقطعة من بولي یوریتان 

Ο Ο X X الصفائح المتصلة من بولي یوریتان 

Ο Ο X X رذاذ الرغاوى من بولي یوریتان 

X X Ο Ο                         الرغاوى الوحيدة المكون من بولي
 یوریتان

X X Ο Ο  بولي ایثلين المنبثق /بوليستيرین 

Ο Ο X X الكتلة الفينولية 

Ο Ο X X فائح الفينوليةالص 

 .االستخدام الجاري أو المتوقع= Oاستخدام غير متوقع؛  = X) ب(

  

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

وفي الحاالت التي ال یتم فيها        .  ینبغي لوآالة حصر الغازات اتباع طریقة متسقة في تقييم انبعاثاتها على مدى الفترة الزمنية                    

 عند البدء في عملية الحصر فسوف یتعذر آثيرا الحصول على بيانات بأثر رجعي                مثال إنشاء أي نظام لرصد التخرید الفعلي       

وینبغي من ثم أن یكون هذا القرار موضع دراسة             ."  الفعلية"إلى البيانات    "  االفتراضية"عند النظر في التحول من البيانات          

 .ت وفقا لإلرشادات الواردة في الفصل السابعوینبغي إجراء أي عمليات إلعادة حساب التقدیرا. دقيقة في بدایة عملية اإلبالغ

 تقييم عدم التيقن

 في المائة وتتراوح نسبة دقة التقدیرات اإلقليمية بين           ١٠تشير بيانات المبيعات الجاریة إلى دقة التقدیرات العالمية في حدود              

ماك آالوك،  ( في المائة    ٥٠ن محددة على     في المائة وقد یزید مقدار عدم التيقن في المعلومات النزولية المتعلقة ببلدا             ٤٠ و ٣٠

وسوف تتزاید مستویات عدم التيقن جراء تطبيق معامالت االنبعاثات، وبخاصة إذا لم یمكن إال استعمال معامالت                      ).  ١٩٨٦

االنبعاثات االفتراضية، هذا رغم ضرورة مالحظة أن حساب مجموع االنبعاثات في سنة ما ال یعتمد إال بشكل جزئي على                            

وتنشأ بقية االنبعاثات من تطبيقات الرغاوى المرآبة ومن التطبيقات التي                  .  رضيات االستهالك الجدید في تلك السنة         دقة ف 

ونظرا النطالق معظم االنبعاثات في آثير من الحاالت جراء التخرید فإن الفرضيات المتعلقة              .  یتوقف استعمالها في تلك السنة    



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٢٥-٣

ولذلك فمن األهمية البالغة أن تحتفظ       .  عدم التيقن في حسابات االنبعاثات االفتراضية      بعمر المنتج قد ینجم عنها أعلى قدر من           

وآاالت حصر الغازات بسجالت لما تجریه من تقدیرات للمنتجات المحتویة على مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                         

سجالت على آفالة عدم تجاوز مجموع           وقد تساعد هذه ال      .  ووضع آلية ما لرصد التوقف الفعلي عند االستعمال إن أمكن                  

 .االنبعاثات مجموع المدخالت مع مرور الوقت

  التقاریر والوثائق٢-٣-٧-٣

وینبغي اإلبالغ عن مبيعات     .  ینبغي اإلبالغ عن معامالت االنبعاثات جنبا إلى جنب مع توثيق البيانات المتعلقة ببلدان محددة                  

وتتعلق معظم مسائل السریة الناشئة     .  یضمن الحفاظ على سریة معلومات العمل     المواد الكيماویة في صناعة نفح الرغاوى بما         

ویمكن لمعالجة ذلك اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن الرغاوى آرقم وحيد             .  عن تجميع أي بيانات باألنشطة البالغة الترآيز       

فضل دائما بطبيعة الحال اإلعالن عن          وی.  شریطة إمكانية مراجعة عملية تحدید هذا الرقم في ظل شروط السریة المناسبة                    

حتى یتسنى   )  نهایة العمر  (والتخرید   )  عمر المنتج  (واستخدامها   )  السنة األولى  (االنبعاثات الموحدة الناجمة عن التصنيع            

وإذا حدث في المستقبل أن قامت وآاالت        .  االستمرار في الترآيز على ما یطرأ من تحسينات في آل واحد من هذه المجاالت                

الغازات باستعمال مجموعات البيانات العالمية واإلقليمية فينبغي اإلبالغ عن النتائج المتعلقة بكيفية توزیع االنبعاثات                    حصر  

 .على مستوى البلدان

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٣-٧-٣

امن ومراجعة خبراء    من الفصل الث   ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول             الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسـم                         .  لتقدیرات االنبعاثات 

الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة                       

لفئات مراقبة الجودة   /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان            .  صادرعن فئة هذه الم   
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

ریق تجميع التقدیرات الخاصة ببلدان         ومن الشواغل الرئيسية آفالة الحفاظ على سالمة البيانات اإلقليمية والعالمية عن ط                      

 .مراقبة الجودة/محددة وسوف تدعو الحاجة إلى تناول هذا اإلسناد الترافقي في جزء آبير من عملية مراجعة ضمان



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٢٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 الفئة الثانویة لمصادر التبرید الثابت ٤-٧-٣

  المسائل المنهجية١-٧-٤-٣

 الكربون المشبعة بالفلور في المعدات الثابتة المستعملة         تستخدم مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات     

في التبرید وتكييف الهواء آبدائل لمرآبات الكربون الفلوریة الكلوریة ومرآبات الكربون الفلوریة الكلوریة                               

ء وتشمل أمثلة معدات التبرید الثالجات المنزلية وتبرید األغذیة المباعة بالتجزئة وتكييف الهوا                       .  الهيدروجينية

آما تشمل هذه الفئة الثانویة في الوقت الحاضر التبرید          .  لألغراض التجاریة والسكنية ومستودعات التخزین البارد     

 ٥-٧-٣انظر القسم    (في النقل ، وهو بخالف ما نتناوله في الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في المرآبات                             

 ٥٤").رآباتالفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في الم"المعنون 

 اختيار الطریقة

 إلى حساب االنبعاثات الناجمة عن تجميع معدات                الخطوط التوجيهية للهيئة     الوارد في       ٢یستند نهج المستوى       

 :ونبين فيما یلي المعادلة العامة المستخدمة. التبرید الثابتة وتشغيلها والتخلص منها

 ٣٩-٣المعادلة 

Total Emissions = Assembly Emissions + Operation Emissions + Disposal Emissions 

االنبعاثات الناجمة عن + االنبعاثات الناجمة عن التشغيل +االنبعاثات الناجمة عن التجميع = مجموع االنبعاثات 

 التخلص من المعدات

 

  االنبعاثات المقترنة بتصنيع المنتجات، حتى وإن تم تصدیر هذه                        االنبعاثات الناجمة عن التجميع        تشمل    •

 .المنتجات في نهایة المطاف

 آل االنبعاثات السنویة المتسربة من المعدات المستخدمة وآذلك                       االنبعاثات الناجمة عن التشغيل        تشمل    •

وینبغي أن یشمل ذلك آل المعدات المستخدمة في البلد بغض النظر عن              .  االنبعاثات المقترنة بتشغيل المعدات   

 .مكان تصنيعها

 مقدار مادة التبرید المنطلقة من األنظمة التي یتم التخلص           من المعدات   عن التخلص االنبعاثات الناجمة   تشمل   •

ومثلما في حالة االنبعاثات الناجمة عن التشغيل ینبغي أن تشمل االنبعاثات الناجمة عن التخلص من                           .  منها

 .كان تصنيعهاالمعدات آل وحدات المعدات في البلد الذي یتم فيه التخلص من هذه المعدات بغض النظر عن م

وأما النهج  .   النزولي باستخدام المبيعات السنویة من غاز التبرید             ٢ اتباع نهج المستوى        الممارسة السليمة ومن  

البدیل، وهو النهج الذي تستخدم فيه البيانات الصعودیة عن المعدات ومعامالت االنبعاثات المتعددة، فإنه یعتمد                         

                                                 

عمل بمحرك باعتباره یندرج تحت تكييف هواء في             وینبغي تناول النظام الذي ی       .  وینطبق ذلك بشكل خاص على النظم القائمة بذاتها             ٥٤
 ").الفئة الثانویة لمصادر التكييف في المرآبات"  المعنون ٥-٧-٣انظر القسم (المرآبات 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٢٧-٣

 في ظل بعض    ممارسة سليمة سفر عن تحسن في مستوى الدقة، بيد أنه یعد          بشدة على آثافة البيانات وال یرجح أن ی       

.  المتبعة في تقدیر االنبعاثات    الممارسة السليمة  طرق   ١٥-٣وتصف شجرة القرارات في الشكل      .  الظروف الوطنية 

على  معامالت االنبعاثات المستخدمة في النهج النزولية والصعودیة والتحسينات المدخلة                      ٢٢-٣ویبين الجدول     

 .٢البيانات االفتراضية المستخدمة في طریقة المستوى 

 النهج النزولي

 :فيما یتعلق بالنهج النزولي، یتم توحيد مراحل االنبعاث الثالث في المعادلة المبسطة التالية

 ٤٠-٣المعادلة 

Emissions = (Annual Sales of New Refrigerant) – (Total Charge of New Equipment)  

   + (Original Total Charge of Retiring Equipment) – (Amount of Intentional 

Destruction) 

المجموع األصلي ) + (مجموع شحنة المعدات الجدیدة (–) المبيعات السنویة من مادة التبرید الجدیدة= (االنبعاثات 

 )مقدار التدمير المقصود (–) لشحنة المعدات المسحوبة من التداول

 هي مقدار المادة الكيماویة المستخدمة في قطاع التبرید في بلد معين                 عات السنویة من مادة التبرید الجدیدة       والمبي

ویشمل هذا المقدار آل المادة الكيماویة المستعملة لملء أو إلعادة ملء المعدات، سواء في حالة                              .  في سنة ما    

 الترآيب أو في حالة استخدامها إلعادة شحن                  استخدام المادة الكيماویة لشحن المعدات داخل المصنع أم بعد                    

 .وال یشمل المقدار المادة الكيماویة المعاد تدویرها. المعدات أثناء الصيانة

 هو حاصل جمع الشحنات الكاملة في آل المعدات الجدیدة المباعة في البلد في                       وع شحنة المعدات الجدیدة     مومج

ة لملء المعدات في المصنع والمادة الكيماویة المطلوبة لملء                  وهو یشمل المادة الكيماویة المطلوب        .  سنة معينة  

آما أنه ال یشمل االنبعاثات الناجمة عن عملية الشحن أو المادة الكيماویة المستعملة إلعادة                 .  المعدات بعد الترآيب  

 .شحن المعدات أثناء الصيانة

شحنات الكاملة لكل المعدات المسحوبة في البلد في سنة              هو حاصل جمع ال      والمجموع األصلي لشحنة المعدات المسحوبة من التداول         

ویشمل هذا المجموع المادة الكيماویة التي آانت مطلوبة أصال لملء المعدات في المصنع والمادة الكيماویة التي آانت مطلوبة                         .  معينة

كيماویة المستخدمة إلعادة شحن المعدات       وهو ال یشمل االنبعاثات الناجمة عن الشحن أو المادة ال              .  أصال لملء المعدات بعد الترآيب      

 .أثناء الصيانة

ولذلك البد من استخدام المبيعات . ویوجد في آل بلد مخزون من معدات التبرید القائمة التي تحتوي على مخزون قائم من غازات التبرید   

 ٥٥.السنویة من غازات التبرید الجدیدة ألحد الغرضين التاليين

 .كيماویة القائمة المستخدمةزیادة حجم مخزون المواد ال •

                                                 

وال تتضمن  .  ویمكن إضافة حد للمعادلة العامة لمراعاة هذا االستخدام        .  تتطلب الصناعة أیضا مواد آيماویة جدیدة للمخزون االحتياطي         ٥٥
 . هذا الحد ألغراض التبسيطالمعادلة
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بسبب التسرب والتخلص   (استبدال الجزء المنطلق إلى الغالف الجوي من مخزون المواد الكيماویة في السنة السابقة                •

 ).من المعدات مثال

 ١٥-٣الشكل  من الفئة الثانویة لمصادر التبرید ) ٢المستوى (شجرة قرارات االنبعاثات الفعلية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والفرق بين مجموع آمية الغاز المباع وآمية الغاز المستخدم لزیادة حجم مخزون المادة الكيماویة یساوي مقدار المادة                                     

وتساوي الزیادة في حجم مخزون المادة الكيماویة الفرق بين مجموع شحنتي المعدات               .  الكيماویة المنبعثة إلى الغالف الجوي     

 .بة من التداولالجدیدة والمعدات المسحو

وباستخدام بيانات عن مبيعات الغاز الجاریة والتاریخية بدال من معامالت االنبعاثات المستمدة من المراجع فسوف تراعى في                  

. المعادلة االنبعاثات الناجمة عن التجميع والتشغيل والتخلص من المعدات في الزمان والمكان الذي تنطلق فيه هذه االنبعاثات                    

 هل تتوافر
  البيانات

علقة بنهج عامل االنبعاث  المت
 الصعودي؟ 

 

N

 نعم

 ٣اإلطار 

 
 هل تتوافر بيانات

 المبيعات السنویة للنهج 
النزولي القائم على أساس 

 المبيعات؟

یتم جمع البيانات 
المتعلقة بالنهج القائم
على أساس المبيعات

 
 هل یمكن تصنيف
  بيانات المبيعات

  بحسب نوع المعدات؟

ات باستخدامتحسب االنبعاث
مدة افتراضية لعمر آل 

 المعدات

یتم جمع البيانات التاریخية 
والجاریة المتعلقة بعدد الوحدات 

بما فيها الوحدات الجدیدة (
ومتوسط حجم ) والمسحوبة

الشحنة ومتوسط معدالت التسرب

تحسب االنبعاثات الناجمة عن
آل نوع من المعدات باستخدام
 الفرضيات المصنفة المتعلقة

 بأعمار المنتجات

 
 هل تصنف بيانات 
 األنشطة بحسب
  نوع المعدات؟

 
 هل تتوافر معامالت 

 االنبعاثات الناتجة عن آل أنواع 
 المعدات في البلد

 
یتم تحدید معامالت االنبعاثات
لكل نوع من معدات التبرید 
باستخدام المعالم المجزأة 

 الخاصة بالبلد 

 ٤اإلطار

 ٥اإلطار 

 
دید معامل االنبعاثات یتم تح

واختيار المعالم االفتراضية 
العامة لتمثيل آل معدات 

 التبرید

 
یتم تحدید معامالت االنبعاثات
لكل نوع من المعدات باستخدام
 المعالم االفتراضية المصنفة

 ٢اإلطار  ١اإلطار 

 ال

 نعم

 نعم ال

 ال

 نعم

 ال

 نعم
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ة معامالت االنبعاثات االفتراضية ألن معدالت االنبعاثات قد تتفاوت آثيرا من بلد إلى بلد، بل وفي                  ویرجح عدم دق  

 .داخل البلد الواحد

ویمكن تطبيق المعادلة على بعض أنواع المعدات أو بشكل أعم على آل معدات تكييف الهواء والتبرید في البلد،                         

 بيانات األنشطة، تجمع مقادیر االنبعاثات الناتجة عن آل نوع            فإن توافرت .  تبعا لمستوى تصنيف بيانات األنشطة     

 .من المعدات والمواد الكيماویة لتحدید مجموع االنبعاثات في القطاع

 النهج الصعودي

 الصعودي إجراء تقدیر لمقدار مادة التبرید في مخزون المعدات، ومعامالت                             ٢یتطلب تنفيذ نهج المستوى            

أي االنبعاثات الناجمة عن التجميع والتشغيل والتخلص من         (اع التسرب من المعدات      االنبعاثات لتمثيل مختلف أنو   

 ):المعدات

 :وفيما یتعلق باالنبعاثات الناجمة عن التجميع، ینبغي استخدام المعادلة التالية

 ٤١-٣المعادلة 

Assembly Emissions = (Total HFC and PFC Charged in year t) • (k / 100) 

 

 مجموع الكربون الفلوري الهيدروجيني والكربون المشبع بالفلور= (ت الناجمة عن التجميع االنبعاثا

 t (• (k / 100) أثناء السنة 

 :حيث

k = معامل االنبعاثات الذي یمثل النسبة المئویة للشحنة األولية المنطلقة أثناء التجميع. 

مرآبات /ت الكربون الفلوریة الهيدروجينية      وتحسب االنبعاثات الناجمة عن التشغيل من مجموع مخزون مرآبا                

 :وینبغي استخدام المعادلة التالية. الكربون المشبعة بالفلور في المعدات الجاري استعمالها

 ٤٢-٣المعادلة 

Operation Emissions = (Amount of HFC and PFC Stock in year t) • (x / 100) 

 بون الفلوري الهيدروجيني والكربون المشبع بالفلورمقدار الكر= (االنبعاثات الناجمة عن التشغيل 

 t (• (x / 100) أثناء السنة 

 :حيث

x  =             ونظرا لحدوث التسرب من معدات التبرید         .  معدل التسرب السنوي آنسبة مئویة من مجموع الشحنة

)  الحجم أي حسب العمر أو   ( تصنيف البيانات إلى فئات متجانسة       الممارسة السليمة بمعدالت مختلفة فإن من     

 . في مختلف أنواع المعداتxوتحدید قيم معدل التسرب السنوي 
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للمعدة والشحنة األولية   )  n(ولحساب االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المعدات، یلزم معرفة متوسط مدة العمر               

n      للمعادلة ویمكن حينئذ حساب مقدار االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المعدات وفقا                       .   في السنوات السابقة

 :التالية

 ٤٣-٣المعادلة 

Disposal Emissions = (HFC and PFC Charged in year t – n) • (y / 100) • (1 – z / 100)  
– (Amount of Intentional Destruction) 

 الكربون الفلوري الهيدروجيني والكربون المشبع بالفلور= (االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المعدات 

 t-n (• (y / 100) • (1 – z / 100)أ أثناء السنة المعب

 )مقدار التدمير السنوي (-

 :حيث

y = النسبة المئویة للشحنة األولية المتبقية في المعدات وقت التخلص من المعدات. 

z  =       ت، ینبغي  وفي حالة إعادة تدویر أي مادة آيماویة أثناء التخلص من المعدا           .  آفاءة االستخالص وقت التخلص من المعدات

 .وسوف یساوي الحد صفرا في حال عدم إجراء أي إعادة تدویر. طرح النسبة المئویة من المجموع

 اختيار معامالت االنبعاثات

 )القائم على أساس المبيعات(النهج النزولي 

 .ستخدام معامالت االنبعاثاتنظرا الستناد هذا النهج إلى المبيعات الكيماویة وليس إلى معدالت التسرب من المعدات فإنه ال یتطلب ا

 النهج الصعودي

 في اختيار معامالت االنبعاثات أن تستخدم البيانات الخاصة بالبلدان استنادا إلى المعلومات المقدمة من شرآات                       الممارسة السليمة من  

آاالت حصر الغازات    وفي حالة عدم توافر البيانات، ینبغي لو           .  تصنيع المعدات ومقدمي الخدمات وشرآات التخلص من المعدات             

 الذي یلخص أفضل التقدیرات لشحنة المعدات ومدة العمر ومعامالت                         ٢٢-٣استخدام معامالت االنبعاثات المبينة في الجدول                 

وینبغي .  وتعبر هذه القيم االفتراضية عن المعرفة الجاریة بالصناعة ویتم توفيرها آنطاقات وليس باألحرى آتقدیرات ثابتة                 .  االنبعاثات

وفي الحاالت  .  ت حصر الغازات االختيار ضمن النطاق وفقا لظروف آل بلد وأن توثق األسباب الداعية إلى هذه االختيارات                         لوآاال

 استخدام أحكام الخبراء لتقدیر النصيب         الممارسة السليمة  فمن    ٢١-٣التي تجزأ فيها البيانات حسب فئات المعدات مثلما في الجدول                  

، أحكام   ٥-٢-٦انظر القسم     (، واختيار معامالت االنبعاثات المالئمة ألآثر أنواع المعدات شيوعا                   النسبي في آل نوع من المعدات          

 ").التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"الخبراء، من الفصل السادس المعنون 

 اختيار بيانات األنشطة

 )القائم على المبيعات(النهج النزولي 

ان التي تقوم بتصنيع المواد الكيماویة المستخدمة في التبرید أن تقدر                       ینبغي لوآاالت حصر الغازات في البلد           

وینبغي تجميع  .   باستخدام المعلومات المقدمة من شرآات تصنيع الكيماویات            المبيعات السنویة من غاز التبرید       

انظر اإلطار    (.البيانات المتعلقة بالمواد الكيماویة المستوردة من إحصاءات الجمارك أو المستوردین أو الموزعين            
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 والكميات  المبيعات السنویة  لالطالع على معلومات بشأن آيفية استخدام الواردات والصادرات في تقدیر                     ٤-٣

 ).األخرى الواردة في المعادلة

 :  باستخدام إمامجموع الشحنة في المعدات الجدیدةویمكن تقدیر 

موع شحنة المعدات التي یقومون         المستوردین عن مج    /المعلومات المقدمة من شرآات تصنيع المعدات           •

 بتصنيعها أو بتصدیرها

المستوردین عن مبيعاتهم إلى شرآات تصنيع       /أو المعلومات المقدمة من شرآات تصنيع المواد الكيماویة          •

 . المعدات

وقد یفضل مصدر المعلومات األول على المصدر الثاني ألن بعض المعدات الجدیدة قد ال یتم شحنها في المصنع                         

الستعماله مثال في صيانة    ( قد ال یستخدم جانب من مادة التبرید المباعة للمصنع في ملء المعدات الجدیدة                في حين 

 ).المعدات القائمة

 باستخدام نفس المصادر المستخدمة في          المجموع األصلي لشحنة المعدات المسحوبة من التداول           ویمكن تقدیر     

 البيانات في هذه الحالة تكون تاریخية حيث تأتي من السنة                على أن .  مجموع الشحنة في المعدات الجدیدة      تقدیر  

وتتحدد هذه السنة بطرح مدة عمر المعدات         .  التي تم فيها إنشاء المعدات المسحوبة من التداول في السنة الجاریة              

ویتضمن .  ویمكن جمع معلومات عن مدد أعمار المعدات من شرآات التصنيع والمستعملين                  .  من السنة الجاریة   

ووفي حالة عدم توافر بيانات عن أنواع        .   القيم االفتراضية ألعمار سبعة من مختلف أنواع المعدات         ٢٢-٣ول  الجد

 . عاما١٥ و١٠محددة من المعدات فإن العمر االفتراضي ألجهزة التكييف والتبرید یتراوح بين 

 االستيفاء

 غازات التبرید الجدیدة وغازات التبرید            یمكن تحقيق االستيفاء في الطریقة النزولية إذا لم تتوافر بيانات عن                      

وأما في الطریقة الصعودیة فإن االستيفاء یتوقف على                  .  المستخدمة في المعدات المسحوبة في السنة الجاریة              

 . المراعاة الكاملة لمخزون المعدات الجاري الذي قد ینطوي على تعقب آثير من البيانات

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

عاثات الناجمة عن التبرید الثابت باستخدام نفس الطریقة ونفس مصادر البيانات المستخدمة في                 ینبغي حساب االنب  

وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات الستخدامها مع الطریقة األآثر دقة            .  آل سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية     

 تحت  ٢-٢-٣-٧إلرشادات الواردة في القسم     في أي سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية فينبغي إعادة الحساب وفقا ل            

 ". االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " التقنيات البدیلة إلعادة الحساب"عنوان 
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 ٤-٣اإلطار 

 مراعاة واردات وصادرات غازات التبرید والمعدات

الشحنة األصلية في المعدات المسحوبة من            ومجموع      المعدات الجدیدة    ومجوع شحنة    المبيعات السنویة من غازات التبرید الجدیدة          عند تقدیر     
وسوف یكفل ذلك مراعاة االستهالك المحلي      .  ، ینبغي أن تراعي وآاالت حصر الغازات واردات وصادرات آل من المواد الكيماویة والمعدات             التداول

 الستخدامها فينبغي حساب الكمية المستوردة        HFC-134a آمية آبيرة من مادة        ومثال ذلك أنه إذا استورد بلد ما        .  الفعلي للمواد الكيماویة والمعدات    
وأما إذا قام البلد بشحن عدد آبير من الثالجات المنزلية ثم قام بتصدیرها فإن مجموع الثالجات المستوردة ینبغي طرحه                    .  المبيعات السنویة آجزء من   

 .مجموع الشحنة في المعدات الجدیدةحصول على من مجموع شحنة الثالجات المنزلية المصنعة في البلد لل

 : باستخدام الصيغة التاليةالمبيعات السنویةینبغي بشكل عام تقدیر آمية : النهج العام

 المادة -
الكيماویة 
المحتواة 

في 
المعدات 

المصدرة 
التي تم 
شحنها 

في 
 المصنع

 المادة - ا في المصنعالمادة الكيماویة المحتواة في المعدات المستوردة التي تم شحنه+ 
الكيماویة 
المصدرة 

بدون 
 تعبئة

المادة + 
الكيماویة 

المستوردة 
بدون 
 تعبئة

المادة 
الكيماویة 
المصنعة 

 محليا

المبيعات 
 السنویة

 

 باستخدام  لجدیدةمجموع شحنة المعدات ا     وینبغي بالمثل تقدیر آمية        .  وینبغي أن تكون آل الكميات مأخوذة من السنة التي یتم فيها إجراء التقدیر                      
 :الصيغة التالية

 المادة -
الكيماویة 
المحتواة 

في المعدات 
المصدرة 

المشحونة 
 في المصنع

المادة +  المادة الكيماویة المحتواة في المعدات المستوردة المشحونة في المصنع+ 
الكيماویة 

المستخدمة 
في شحن 
المعدات 

المستوردة 
التي لم 

تشحن في 
 المصنع

المادة 
اویة الكيم

المستخدمة 
في شحن 
المعدات 

المصنعة 
 محليا

مجموع 
شحنة 

المعدات 
 الجدیدة

مجموع الشحنة في المعدات       باستخدام نفس الطریقة المتبعة في تقدیر             مجموع الشحنة األصلية في المعدات المسحوبة من التداول             وینبغي تقدیر    
 .د المعدات المسحوبة من التداول إال أنه ینبغي أخذ آل الكميات من سنة صنع أو استيراالجدیدة

 أن نتغاضى عن آميات المادة الكيماویة المستوردة أو          ومجموع الشحنة في المعدات الجدیدة      المبيعات السنویة من الممكن عند تقدیر     :  النهج المبسط 
 على أنه ینبغي لوآاالت حصر الغازات         .المصدرة داخل المعدات المشحونة في المصنع ألن هذه الكميات تصبح الغية في حساب مقدار االنبعاثات                    

عدم التضارب في التعامل مع واردات وصادرات المعدات المشحونة في المصنع عند                  )  ١:  (التي تستعمل عملية الحساب المبسطة أن تكفل ما یلي            
صادرات المعدات المشحونة في      االستمرار في مراعاة واردات و       )  ٢( و    ومجموع الشحنة في المعدات الجدیدة         المبيعات السنویة تقدیر آل من       

ومع توقف المعدات الجدیدة عن العمل في نهایة المطاف فقد ترغب             .  مجموع الشحنة األصلية في المعدات المسحوبة من التداول         المصنع عند تقدیر    
لومات إلجراء تقدیرات السنة     البلدان في تعقب واردات وصادرات المعدات المشحونة في المصنع حتى وإن لم تكن هناك حاجة ماسة إلى هذه المع                           

 .الجاریة

 : هيالمبيعات السنویةوالصيغة المبسطة لحساب 

المواد 
الكيماویة 
المصدرة 
 بدون تعبئة

المواد  المواد الكيماویة المستوردة بدون تعبئة+ 
الكيماویة 

 المصنعة محليا

المبيعات 
 =السنویة

 : هيیدةلحساب مجموع الشحنة في المعدات الجدوالصيغة المبسطة 

المواد الكيماویة المستخدمة     المواد الكيماویة المستخدمة في شحن المعدات المستوردة التي لم تسحن في المصنع+ 
في شحن المعدات                             

 المصنوعة محليا

مجموع الشحنة       
في المعدات                 

 =الجدیدة

مجموع الشحنة األصلية في المعدات           سلفا لحساب       والبد من استخدام الصيغة الكاملة التي تراعى فيها واردات وصادرات المعدات المشحونة                         
 .المسحوبة من التداول



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٣٣-٣

 

 تقييم عدم التيقن

وبشكل عام فإن الطرق الفعلية .  نطاقات معامالت االنبعاثات التي تبرز عدم التيقن المقترن بهذا القطاع     ٢٢-٣یعرض الجدول   

وینبغي .   الطرق النزولية التي تستخدم بيانات المبيعات           الصعودیة التي تستند إلى معامالت االنبعاثات تكون أآثر دقة من                 

لوآاالت حصر الغازات التماس المشورة الصناعية بشأن عدم التيقن اعتمادا على أحكام الخبراء الموضحة في الفصل                                   

 ."التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"السادس المعنون 

  التقاریر والوثائق٢-٤-٧-٣

 .معلومات المساندة الالزمة لكفالة شفافية تقدیرات االنبعاثات المبلغ عنها ال٢١-٣یبين الجدول 

 ٢١-٣الجدول 
 توثيق الممارسات السليمة المتعلقة بالتبرید الثابت

٢المستوى  معلومات اإلبالغ عن الممارسات السليمة بحسب الطریقة المتبعة  

)النزولي(  

٢المستوى   

 )الصعودي(

  X ن غاز التبریدمجموع المبيعات السنویة م

 X X مجموع شحنة األجهزة الجدیدة

 X X المجموع األصلي لشحنة األجهزة المسحوبة من التداول

 X  مجموع شحنة آل مخزون األجهزة

 X X مدة عمر المعدات

 X X  تتعلق ببلدان محددةآانت إن العمر، مدة توثيق

 X  االستخالص/معامالت االنبعاثات

 X  نبعاثات إن آانت خاصة بالبلدتوثيق معامالت اال

 )الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء، انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزون: انظر(أحكام فریق الخبراء : المصدر

 

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٤-٧-٣

ومراجعة خبراء   الفصل الثامن،       من ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                   الممارسة السليمة من  

 من  ٧-٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم                          .  لتقدیرات االنبعاثات 

الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات المتولدة                       

لفئات مراقبة الجودة   /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان            .  ئة هذه المصادر  عن ف 
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

فإننا نتطرق فيما یلي إلى بعض            "  ة الجودة  مراقب/ضمان"وباإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن المعنون                   

 :اإلجراءات ذات الصلة بفئة هذه المصادر الثانویة

من شأن تطبيق النهج الصعودي والنهج النزولي المبسط على السواء أن یمكن من اختبار مقارن للتقدیر النهائي                              •

 .لالنبعاثات

دمة في الطریقة الصعودیة باستخدام البيانات النزولية       من األهمية البالغة التحقق من دقة معامالت االنبعاثات المستخ         •

 .حيث من المرجح أن یقترن بمعامالت االنبعاثات أآبر قدر من عدم التيقن



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٣٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 .آما ستقلل هذه التقنية من إمكانية عدم مراعاة بعض االستعماالت النهائية

م في هذه المجموعة النهج النزولي آاختبار           ویستخد.  في قطاع الطاقة   "  النهج المرجعي "ویشبه ذلك عملية الحساب باتباع          

 .للتحقق من التكنولوجيات األآثر تفصيال والطرق القائمة على أساس التطبيقات

 ٢٢-٣الجدول 
 بشأن شحنة وعمر ومعامالت االنبعاثات الناجمة عن أجهزة التبرید الثابتة) أحكام الخبراء(أفضل التقدیرات 

مدة العمر  )یة للشحنة األولية في السنةالنسبة المئو(معامالت االنبعاثات 
 )بالسنوات(

بالكيلو (الشحنة 
 التطبيق )غرام

(z) (x) (k) (n) (Eicharge) العامل في المعادلة 

االنبعاثات في نهایة مدة 
آفاءة (العمر 

 )االستخالص
    االنبعاثات األولية االنبعاثات في مدة المعمر

70%  

 من الباقي
0.1 ≤ e ≤ 0.5 0.2 ≤ e ≤ 1 12 ≤ t ≤ 15 0.05 ≤ c ≤ 0.5 التبرید المنزلي 

70 ≤ r ≤ 80%  

 من الباقي
1 ≤ e ≤ 10 0.5 ≤ e ≤ 3 8 ≤ t ≤ 12 0.2 ≤ c ≤ 6  التطبيقات التجاریة القائمة

 بذاتها

80 ≤ r ≤ 90%  

 من الباقي
10 ≤ e ≤ 30 0.5 ≤ e ≤ 3 7 ≤ t ≤ 10 50 ≤ c ≤ 2000  التبرید التجاري المتوسط

 لكبيروا

70 ≤ r ≤ 80%  

 من الباقي
15 ≤ e ≤ 50 0.2 ≤ e ≤ 1 6 ≤ t ≤ 9 3 ≤ c ≤ 8 التبرید في وسائل النقل 

80 ≤ r ≤ 90%  

 من الباقي
7 ≤ e ≤ 25 0.5 ≤ e ≤ 3 10 ≤ t ≤ 20 10 ≤ c ≤ 10K 

التبرید الصناعي، بما في ذلك 
تجهيز المأآوالت والتخزین 

 البارد

80 ≤ r ≤ 95%  

 من الباقي
2 ≤ e ≤ 15 0.2 ≤ e ≤ 1 10 ≤ t ≤ 30 10 ≤ c ≤ 2000 معدات التبرید المرآزي 

70 ≤ r ≤ 80%  

 من الباقي
1 ≤ e ≤ 5 0.2 ≤ e ≤ 1 10 ≤ t ≤ 15 0.5 ≤ c ≤ 100 

أجهزة التكييف المنزلية 
والتجاریة، بما فيها مضخات 

 الحرارة

الرواسب المتبقية في الصهاریج والخسائر       (مائة من المبيعات السنویة من غاز التبرید             في ال   ١٠ إلى    ٢=  المقدار المفقود نتيجة التوزیع       :  ملحوظة

أعدته شرآة  .  lb-30تحليل انبعاثات غازات التبرید الناجمة عن التخلص بشكل غير سليم من اسطوانات                 ).  ١٩٩٨  ICF(المتكبدة أثناء عملية النقل      

IFC Incorporated ،١٩٩٨ن، حزیرا/ یونيو٢، واشنطن العاصمة. 

 . ینبغي مالحظة أن آل بلد سيستعمل بياناته الوطنية الخاصة به عند إعداد قائمة حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٣٥-٣

 

  الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في المرآبات٥-٧-٣

  المسائل المنهجية١-٥-٧-٣

والغرض من  .  ١٩٩٥لمرآبات الجدیدة منذ عام         لتكييف الهواء في ا       HFC-134aتستخدم صناعة السيارات مادة        

. تكييف الهواء في المرآبات هو تبرید الهواء لرآاب السيارات والشاحنات والقطارات وعربات الترام والحافالت                        

تستخدم )  ضاغط متصل بالمحرك   (وإضافة إلى ذلك فإن بعض الشاحنات تبرد حمولتها عن طریق نظام ذاتي الدفع                    

 .HFC-134aفيه مادة 

وآان اإلجراء المتبع في الماضي في نظم تكييف هواء المرآبات هو إطالق غاز التبرید إلى الغالف الجوي أثناء                              

استخالص غاز التبرید عند      /وقد تقل آثيرا الحاجة إلى غاز تبرید جدید بفضل تنفيذ برنامج إلعادة تدویر                    .  الصيانة

 .صيانة أجهزة تكييف هواء المرآبات

 اختيار الطریقة

ویرد نهج المستوى   ).  ١٦-٣انظر شجرة القرارات في الشكل      ( على الظروف الوطنية     الممارسة السليمة قف طرق   تتو

 تحت  ٢-٤-١٧-٢ العام المتبع في تقدیر االنبعاثات الناجمة عن آل أنواع وحدات التبرید وتكييف الهواء في القسم                     ٢

ون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة         تقدیر االنبعاثات الناجمة عن استخدام مرآبات الكرب          "عنوان  

 المتبعة  الممارسة السليمة  وآذلك في وصف      الخطوط التوجيهية للهيئة  من  "  بالفلور في أجهزة التبرید وتكييف الهواء      

 ٢:٥٦وفيما یلي المعادلة العامة للمستوى . في التبرید الثابت

 ٤٤-٣المعادلة 

Annual Emissions of HFC-134a = ‘First-Fill’ Emissions + Operation Emissions + 
              Disposal Emissions – Intentional Destruction 

االنبعاثات الناجمة عن التشغيل " + الشحنة األولى"االنبعاثات الناجمة عن  = HFC-134aاالنبعاثات السنویة لمادة 
 التدمير المقصود –االنبعاثات الناجمة عن التخلص من األجهزة + 

 

 انبعاثات غاز التبرید المنطلقة أثناء ملء آل وحدات تكييف هواء                     الشحنة األولى  وتشمل االنبعاثات الناجمة عن         

وقت تجميع األجهزة عن طریق شرآة تصنيع المرآبات أو الجهة                    )  االنبعاثات المحتملة في المستقبل      (المرآبات   

.  األسواق في بلد ما، حتى وإن تم تصدیر المرآبات في نهایة المطاف                  القائمة بترآيب نظام التكييف بعد طرحه في         

وتشمل االنبعاثات الناجمة عن التشغيل التسرب السنوي من آل أجهزة تكييف المرآبات المستخدمة في بلد ما، بما في    

ناجمة عن   وتشمل االنبعاثات ال    .  ذلك االنبعاثات الناجمة عن عمليات الصيانة وبغض النظر عن مكان تصنيعها                        

 .التخلص من المعدات مقدار غاز التبرید المنطلق من نظم تكييف المرآبات التي یتم التخلص منها

                                                 

على النحو  "  التجميع"ترادف مصطلح االنبعاثات الناجمة عن      "  الشحنة األولى "ألغراض هذه الفئة الثانویة فإن االنبعاثات الناجمة عن           ٥٦
 .المستخدم في الفئة الثانویة لمصادر التبرید الثابت



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٣٦-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 

 الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في المرآبات) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية  ١٦-٣الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهج النزولي

 النزولي من أدق الطرق المستخدمة ألنه ال یتسم بكثافة استخدام البيانات وألنه یعتمد على البيانات                               ٢یعد نهج المستوى       

اویة وتقدر االنبعاثات في النهج النزولي باستخدام البيانات المتعلقة بمبيعات المواد الكيم                    .  الموثوقة ویتطلب فرضيات أقل      

 المستخدمة في صناعة تكييف هواء المرآبات لتحل محل غاز التبرید                    HFC-134aلحساب حصة مجموع مبيعات مادة           

مثل شرآات تصنيع السيارات وشرآات الترآيب في مرحلة ما بعد التسویق وشرآات خدمات               (المتسرب إلى الغالف الجوي     

والتخلص من األجهزة فإنها تساوي مجموع         "  الشحنة األولى "مة عن    وعند إضافة هذه القيمة إلى االنبعاثات الناج         ).الصيانة

  
 هل تتوافر البيانات

 للنهج الصعودي المعتمد على
 معامالت االنبعاثات؟ 

  
 هل تتوافر 

البيانات للنهج النزولي القائم 
 على المبيعات؟

م تحسب االنبعاثات باستخدا
النهج النزولي القائم على 

 أساس المبيعات

١اإلطار

ال ال

یتم جمع بيانات للنهج 
القائم على أساس 

 المبيعات

 یتم جمع البيانات
 التاریخية والجاریة المتعلقة بعدد 

بما في ذلك (ونوع المرآبات 
) المرآبات الجدیدة والخردة

ومتوسط حجم الشحنة ومتوسط 
 معدالت التسرب

 
 م بياناتهل تقس

 األنشطة بحسب فئة وعمر 
 المرآبات؟

 
 هل تتوافر معامالت 

  االنبعاث الصعودیة الخاصة
 بالبلد بحسب فئة وعمر 

 المرآبات؟

تحسب االنبعاثات بحسب فئة 
وعمر المرآبات باستخدام 

معامالت االنبعاثات الصعودیة 
الخاصة بالبلد ثم تجمع للحصول

 على المجموع الوطني

تحسب معامالت االنبعاثات 
ستخدام معامالت الوطنية با

االنبعاث الصعودیة االفتراضية

 ٢اإلطار 

 ٣اإلطار 

 ال

 نعم

ال

 نعم

 ال

 نعم



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 
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وفيما یلي أدناه المعادلة مقسمة إلى           .  ونعرض في نهایة هذا القسم المعادلة النزولية في شكلها الكامل                  .  االنبعاثات السنویة  

 :عناصرها التي تتألف منها

الذي یتسرب  )  ٠٫٠٠٥وهو مثال     (HFC-134aيل جزء مادة    وتحسب انبعاثات الشحنة األولى باستخدام معامل انبعاثات لتمث        

 :أثناء ملء المعدات ألول مرة) الفاقد جراء عملية التجميع(على هيئة انبعاثات منفلتة 

 ٤٥-٣المعادلة 

First-Fill Emissions = (EF) • (Annual Virgin HFC-134a for First-Fill of New MAC Units) 

 البكر المستخدمة في الشحنة HFC-134aالمقدار السنوي لمادة (•معامل االنبعاثات = حنة األولىاالنبعاثات الناجمة عن الش
 )األولى في وحدات تكييف هواء المرآبات

 التي لم تتسرب آانبعاثات منفلتة أثناء الشحن األول ولم تستخدم في                    HFC-134aولذلك فإن أي انبعاثات جدیدة من مادة             

ة البد من استعمالها في صيانة الوحدات القائمة التي تسرب منها الغاز أثناء التشغيل في السنة                       شحن وحدات التكييف الجدید    

 :وبذلك یمكن حساب االنبعاثات الناجمة عن التشغيل وفقا للمعادلة التالية. السابقة

 ٤٦-٣المعادلة 

Operation Emissions = (Total Annual Virgin HFC-134a Sold to the MACs Industry)  
            – (Total Annual Virgin HFC-134a for First-Fill of New MAC Units) 

المجموع  (–)  البكر لمباعة إلى صناعة تكييف هواء المرآباتHFC-134aالمجموع السنوي لمادة = (االنبعاثات الناجمة عن لتشغيل 
 ) هواء المرآبات للمرة األولى البكر المستخدمة في شحن وحدات تكييف HFC-134aالسنوي لمادة 

 ویراعى ضمنا غاز التبرید المعاد تدویره والمستخلص في هذه المعادلة ألنه یقلل من مقدار مجموع المادة البكر المطلوبة في                    

 ٥٧.البلد أو المنطقة

 HFC-134aر مادة واالنبعاثات التي تنطلق بعد خدمات الصيانة النهائية لوحدات تكييف هواء المرآبات تساوي مجموع مقدا   

وآشرط تحدیدي فسوف یستمر تقدیر االنبعاثات        .  الموجودة في المرآبات المحولة إلى خردة أثناء العام بعد طرح أي تدمير                

 : في قطاع تكييف هواء المرآباتHFC-134aفي المستقبل باستخدام هذه المعادلة حتى وإن لم تستخدم أي مقادیر جدیدة من 

 ٤٧-٣المعادلة 

Disposal Emissions = (Annual Scrap Rate of Vehicles with MACs Using HFC-134a) 
      • (Number of Vehicles with MACs Using HFC-134a) 
       • (Average HFC-134a Charge/Vehicle) – Destruction 

-HFCت المزودة بأجهزة التكييف المشحونة بمادة المعدل السنوي للتخلص من المرآبا= (االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المرآبات 
134a (  

 )HFC-134aعدد المرآبات المزودة بأجهزة التكييف المشحونة بمادة  (•

  التدمير-) في آل مرآبة/HFC-134aمتوسط شحنة مادة  (•

ستخالص التي تستخلص    المتجمعة أثناء الصيانة أو اال      HFC-134aوآما جاء من قبل ینبغي أال تدرج في هذه المعادلة مادة              

المطلوبة في البلد ومن ثم فإنها تقلل ضمنا من                 )  الجدیدة( البكر     HFC-134aو یعاد تدویرها ألنها تقلل من مقدار مادة                 

                                                 

الصيانة واستخالص عند التخلص من السيارات الخردة ستستفيد آثيرا من               البلدان أو المناطق التي تجري عمليات إعادة تدویر أثناء                ٥٧
 ٦٠ویمكن إلعادة التدویر أثناء الصيانة ولالستخالص من أن یخفضا من مجموع االنبعاثات بنسبة تقدر بنحو                .  انخفاض مجموع االنبعاثات  

 .في المائة



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٣٨-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 المعاد تدویرها والمستخلصة في هذه المرحلة أن یفضي إلى تقليل مفرط في                 HFC-134aومن شأن طرح مادة      .  االنبعاثات

 .تقدیر االنبعاثات

 ج الصعوديالنه

 من أسفل إلى أعلى عن طریق تقدیر عدد وحدات تكييف هواء المرآبات في البلد                           ٢یمكن أیضا تطبيق طریقة المستوى          

وتشبه معادلة الشحنة األولى النهج        .  ومتوسط الشحنة لكل مرآبة وتطبيق معامالت االنبعاثات التي تمثل معدالت التسرب                  

 :النزولي

 ٤٨-٣المعادلة 

First-Fill Emissions = (Total HFC-134a Charged in year t) • (k / 100) 

 t (• (k / 100) المشحونة أثناء السنة HFC-134aمجموع مادة = (انبعاثات الشحنة األولي

 شبيهة بمعامل االنبعاثات المتغير المستخدم في النهج النزولي ألنه یمثل النسبة المئویة للشحنة األولية                                kوقيمة المتغير     

 .طلقة أثناء التجميعالمن

 ٤٩-٣المعادلة 

Operation Emissions = (Amount of HFC-134a Stock in year t) • (x / 100) 

 t (• (x / 100) في السنة HFC-134aمقدار مخزون مادة = (االنبعاثات الناجمة عن التشغيل 

 

وینبغي تطبيق المعادلة على مختلف       .  وع الشحنة  معدل االنبعاثات السنویة آنسبة مئویة من مجم          xویمثل معامل االنبعاثات     

ویرجح ارتفاع معدالت التسرب في      .  أنواع أجهزة تكييف المرآبات ألن معدالت التسرب تتوقف على عمر ونوع المرآبات               

-HFCوینبغي أن یشمل مجموع مادة          .  الوحدات القدیمة المستخدمة في تكييف هواء المرآبات عما في الوحدات الجدیدة                   

134a  إعادة التدویر لخدمة     /ومن شأن تنفيذ برنامج لالستخالص         .  ي المرآبات آل النظم التي یجري تشغيلها في البلد                   ف

 .السيارات والمرآبات الخردة أن یقلل آثيرا من الحاجة إلى غاز تبرید جدید

 في  nالشحنة األولية    المرآبات و )  n(ولحساب االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المعدات، یلزم معرفة متوسط مدة عمر                   

 :ویمكن حينئذ حساب االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المرآبات وفقا للمعادلة التالية. السنوات السابقة

٥٠-٣المعادلة   

Disposal emissions = (HFC-134a Charged in year t – n) • (y / 100) • (1 – z / 100) 

  =االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المرآبات 

 t-n ( • (y / 100) • (1 – z / 100) المشحونة في السنة HFC-134aمادة (

 

 آفاءة   z هو النسبة المئویة للشحنة األولية المتبقية في وحدات التكييف وقت التخلص من المعدات، وتساوي                                yوالمتغير   

 التخلص من المعدات، ینبغي طرح      وفي حالة إعادة تدویر أي غاز تبرید أثناء عملية        .  االستخالص وقت التخلص من المعدات    

 . تساوي صفراzوأما إذا لم یتم إجراء إعادة تدویر فإن . النسبة المئویة من المجموع
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 اختيار معامالت االنبعاثات

 النهج النزولي

مل تطبيق معا   الممارسة السليمة ومن  .  ال یتطلب النهج النزولي سوى معامل انبعاث لالنبعاثات الناجمة عن الشحنة األولى                  

 .وینبغي إجراء توثيق آامل للفرضيات البدیلة المستخدمة. إذا لم تتوافر البيانات المقيسة) ٠٫٠٠٥( في المائة ٠٫٥نسبته 

 النهج الصعودي

 ،  x   ، n   ، k   ، yینبغي أن تبذل وآاالت حصر الغازات التي تطبق النهج الصعودي قصارى جهدها لتحدید قيم جاریة للمعالم                  

z  وإذا لم تتوافر القيم الخاصة بالبلد فيمكن       .  ي حالة استعمال قيم خاصة بالبلد فالبد من إجراء توثيق آامل لها            وف.   خاصة بالبلد

 ویتضمن تحدیثا    الخطوط التوجيهية للهيئة    الذي یبين معالم االنبعاثات االفتراضية المأخوذة عن             ٢٣-٣الرجوع إلى الجدول     

 .الصناعة من خبرةلبعض المعالم استنادا إلى آخر ما وصلت إليه 

 ٢٣-٣الجدول 
 )النهج الصعودي(معالم االنبعاث االفتراضية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون من الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في المرآبات

القيم االفتراضية المحددة من  القيم االفتراضية المحدثة
 الهيئة

 معالم االنبعاث الصعودیة

 )n(وسط مدة عمر المرآبة مت  عاما١٢  عاما١٢

 )x(معدل االنبعاثات الناجمة عن نظام تكييف هواء المرآبات  10-30% 10-20%

 )x(معدل االنبعاثات الناجمة عن الشحنة األولى  4-5% 0.5%

 )y(الشحنة المتبقية في العادة  75% 40%

 )z (أالجزء المستخلص  0% 0%

مقدار مادة   (إعادة التدویر دالة آفاءة أجهزة االستخالص ومهارة الفني                 /ج لالستخالص  یمثل الجزء المستخلص من خالل برنام          )  أ(
HFC-134a الجزء المتعلق بعمليات خدمات الصيانة التي تطبق البرنامج(وفعالية البرنامج ) المعاد تدویرها/ المستخلصة.( 

 ).١٩٩٩(بيكر : المصدر

 

بدرجة آبيرة على وجود برامج لالستخالص وإعادة         )  x( هواء المرآبات     ویتوقف معدل االنبعاثات الناجمة عن نظام تكييف        

وبدون هذا البرنامج   .  مالئمة)   في المائة  ١٠أي  (وإذا آان البلد لدیه هذا البرنامج فسوف تكون النهایة الدنيا للنطاق                .  التدویر

وإذا آان لدى البلد    ).  z(ر الجزء المستخلص    ویرتبط اختيار معامل انبعاث النظام باختيا      .   في المائة  ٢٠فقد تقترب القيمة من      

برنامج لالستخالص وإعادة التدویر فمن المرجح انخفاض االنبعاثات أثناء خدمات الصيانة وعند نهایة مدة عمر نظام تكييف                   

 أآبر من   وعليه ینبغي لوآالة حصر الغازات في البلد أن تستعمل قيمة لمعدل إعادة التدویر تكون                .  هواء المرآبة على السواء   

وینبغي بالمثل أن تقوم وآاالت حصر الغازات في البلدان التي ليس لدیها برنامج                                          .  zالصفر للجزء المستخلص           

 .z وقيمة نسبتها صفر في المائة للجزء xإعادة التدویر باختيار قيمة عليا للمعدل /لالستخالص

 التحقق من االنبعاثات

 . في المائة١٠لصعودیة في حدود  ینبغي حدوث توافق بين النتائج النزولية وا



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٤٠-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

 اختيار بيانات األنشطة

 النهج النزولي

 المباعة لصناعة تكييف هواء المرآبات، والمقدار         HFC-134aفي إطار النهج النزولي، تشمل بيانات األنشطة مقدار مادة              

لخردة، والمقدار المدمر من      في المرآبات ا     HFC-134aالمستخدم في الشحنة األولى، والمتغيرات المطلوبة لتحدید مقدار              

 .ونتناول فيما یلي مسائل جمع البيانات المتعلقة بكل حد. ، إن وجدHFC-134aمادة 

ویشمل المستعملون  .   إال غاز التبرید الجدید المباع للمستعملين النهائيين         البكر HFC-134aمجموع مادة   ال یشمل    •

رح المنتجات في األسواق ومراآز اإلصالح التي تقوم        النهائيون شرآات تصنيع السيارات وشرآات الترآيب بعد ط       

 المدرجة في قائمة HFC-134aوینبغي أال تتضمن تقدیرات السنة الجاریة مادة    .  بشحن النظم بغاز التبرید قبل البيع     

 وفي حالة .  حصر غاز التبرید لدى الموزع وغاز التبرید الذي لم یتم بيعه لالستعمال في نظم تكييف هواء المرآبات                 

وجود عدد آبير من المستعملين النهائيين، ینبغي لوآاالت حصر الغازات الحصول على بيانات المبيعات مباشرة                       

وینبغي الحصول على البيانات المتعلقة بواردات المواد        .  من شرآات تصنيع المواد الكيماویة وموزعي غاز التبرید        

 .زعينالكيماویة البكر من مسؤولي الجمارك أو المستوردین والمو

 الذي تشتریه       HFC-134a هو مجموع مقدار مادة                HFC-134aمجموع الشحنة األولى من مادة                 •

وتستخدمه في شحن نظم التكييف الجدیدة، شرآات صناعة السيارات أو شرآات ترآيب نظم تكييف هواء                       

عاثات الناجمة  االنب(ویشمل ذلك المقادیر المفقودة أثناء عملية الشحن            .   األسواق    المرآبات بعد طرحها في    

وفي البلدان التي توجد لدیها صناعات محلية إلنتاج السيارات، ینبغي أن تكون شرآات             ).  عن الشحنة األولى  

وینبغي توفر بيانات إضافية من شرآات ترآيب وحدات            .  تصنيع السيارات قادرة على توفير هذه البيانات          

  ٥٨.تكييف المرآبات بعد طرحها في األسواق

إذا لم یكن معروفا العدد الفعلي للمرآبات الخردة المحتویة            :  اجمة عن التخلص من المرآبات     االنبعاثات الن  •

، وهو المعدل الذي یتم عنده           معدل تخرید المرآبات        فينبغي تقدیره على أساس           HFC-134aعلى مادة     

ب سنة  وینبغي، إن أمكن، تصنيف معدالت التخرید حس          .  سحب المرآبات من الخدمة في البلد أو المنطقة            

الطراز وینبغي تطبيق متوسط معدل التخرید لسنوات الطراز التي یتم فيها شحن أجهزة تكييف المرآبات                        

وإذا تعذر الحصول على معدل تخرید المرآبة من إحصاءات تسجيل المرآبات فيمكن               .  HFC-134aبمادة  

الحصول على مجموع     وینبغي   .   في المائة آقيمة افتراضية لمجموع أسطول المرآبات               ٨استعمال نسبة     

ویمكن الحصول على مجموع عدد       .  أعداد المرآبات المسجلة في البلد من اإلحصاءات الحكومية الرسمية              

وینبغي االستناد إلى   .  مرآبات األسطول المزودة بأجهزة تكييف من شرآات تصنيع السيارات والمستوردین           

 . جهزة تكييف المرآبات في سوق أHFC-134aأحكام الخبراء في تقدیر مدى اختراق مادة 

 هو المتوسط المرجح لشحنة غاز التبرید في المرآبات الموجودة في                     HFC-134aمتوسط شحنة مادة        •

 . آيلو غرام لكل مرآبة٠٫٨ هي الخطوط التوجيهية للهيئةوالقيمة االفتراضية الواردة في . البلد

                                                 

 .وال یسفر عن انطالق انبعاثات) أي نظام تكييف الهواء في المرآبة(عند نقل السيارات الجدیدة فإن غاز التبرید یعتبر في حاویة  ٥٨
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على أنه إذا توافرت لدى       .  لراهن ليس من الممارسات غير الشائعة في الوقت ا            HFC-134aتدمير مادة      •

وآالة حصر الغازات بيانات عن هذه الممارسات فينبغي إدراجها في المعادلة وتوثيقها لكفالة عدم اإلفراط                     

 .في تقدیر انبعاثات

 : الذي یبين المعالم االفتراضية٢٤-٣ونعرض فيما یلي الجدول 

 ٢٤-٣الجدول 
ئة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر تكييف الهواء في معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهي

النزولي(المرآبات )النهج
االفتراضية القيم النزولية االنبعاثات معالم

)أ( آيلو غرام لكل مرآبة ٠٫٨٠  HFC-134aمتوسط شحنة مادة  

٨%  معدل تخرید المرآبات 

 للمرآبة" الشحن األول"غاز التبرید المنطلق أثناء عملية   من متوسط شحنة النظام%٠٫٥= معامل االنبعاثات 

 ).١٩٩٩أتكنسون، ( آيلو غرام للمرآبة في حالة الشاحنات الكبيرة ١٫٢وینبغي استخدام قيمة . ینطبق ذلك على سيارات الرآاب) أ(

 ).١٩٩٩(أتكنسون وبيكر : المصدر

 

 النهج الصعودي

 في جميع أجهزة     HFC-134a المشحونة في السنة، ومخزون       HFC-134aودي بيانات عن مقدار مادة        یتطلب النهج الصع  

 :تكييف المرآبات في آل سنة، والمقدار المتبقي في نهایة مدة عمر أجهزة التكييف في المرآبات، آما هو مبين أدناه

هو نفس القيمة المطلوبة للنهج       المستخدمة في الشحن األول لوحدات تكييف المرآبات           HFC-134aمجموع مادة    •

النزولي ویمكن الحصول عليه من شرآات تصنيع السيارات وشرآات ترآيب وحدات تكييف المرآبات بعد طرحها               

 .في األسواق

 في السيارات العاملة أثناء السنة یساوي عدد المرآبات في مجموع األسطول الذي                       HFC-134aمخزون مادة     •

وینبغي الحصول على هذه المعلومات من           .  وبا بمتوسط شحنة آل مرآبة         مضر  HFC-134aتستخدم فيه مادة       

ویمكن أن تستخدم أیضا في النهج           .   األخيرة  nالبيانات السنویة التي توفرها شرآات تصنيع السيارات للسنوات                 

انات عن  مرآبة المستخدمة في النهج النزولي إن لم تتوافر بي            / آيلو غرام   ٠٫٨الصعودي القيمة االفتراضية البالغة       

 .أساطيل محددة

 سنة ینبغي أن تشمل الوحدات        n لشحن وحدات التكييف قبل        في األصل التي استخدمت      HFC-134aمقدار مادة     •

ومثلما في مجموع الشحنة فإن تحدید الشحنات التي                     .  المنتجة والمشحونة محليا وآذلك الوحدات المستوردة              

وبالنظر إلى أن مرآبات الكربون الفلوریة             .  ة األولى  استخدمت في األصل یتطلب بيانات تاریخية عن الشحن                 

الهيدروجينية لم تستخدم على نطاق واسع في أجهزة تكييف المرآبات إال في السنوات األخيرة فمن غير الالزم                              

 . الحصول على البيانات المطلوبة ألآثر من بضعة أعوام

 االستيفاء

رات المستوردة أو وحدات التكييف المستوردة ألنها تعتبر في                   فيما یتعلق بالنهج النزولي، ال یلزم مراعاة السيا                



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٤٢-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

على أنه بمجرد استيراد المرآبات     .  وتراعى االنبعاثات الناجمة عن الشحنة األولى في بلد الصنع         ."  حاویات"األساس  

 خدمات   فإن البلد المستورد یراعي االنبعاثات الناجمة عن هذه المرآبات استنادا إلى غاز التبرید المستخدم في                                 

وبالمثل، ال  ).  التي تشمل الواردات   (المقدرة من مجموع تسجيالت السيارات         "  انبعاثات ما بعد الخدمة     "الصيانة و    

وال یوضع في حساب بلد أو          .  یلزم اإلبالغ عن الصادرات آفئة منفصلة من النظم حيث تتم مراعاتها في المعادلة                     

وأما آل  )   في المائة من شحنة النظام     ٠٫٥(لناجمة عن الشحنة األولى     منطقة الصنع في المعادلة إال انبعاثات التجهيز ا       

 .االنبعاثات التي تحدث في المستقبل فتتم مراعاتها في بلد أو منطقة الصنع

وفيما یتعلق بالنهج الصعودي فإن االستيفاء یتوقف على النطاق الذي تغطيه بيانات األنشطة المتعلقة بالسيارات،                            

 .دات والبيانات المتعلقة بوحدات تكييف المرآبات التي یجري تشغيلها بعد طرحها في األسواقوبخاصة بيانات الوار

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

ینبغي حساب االنبعاثات الناجمة عن تكييف هواء المرآبات باستخدام نفس الطریقة ونفس مصادر البيانات                                           

لحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات متسقة لنفس الطریقة           وفي ا .  المستخدمة في آل سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية         

، ٢-٢-٣-٧في أي من سنوات المتسلسلة الزمنية فينبغي إعادة حساب هذه الثغرات وفقا لإلرشادات الواردة في القسم                   

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"تقنيات إعادة الحساب البدیلة، من الفصل السابع المعنون 

 تيقنتقييم عدم ال

 یقترن بالنهج الصعودي قدر من عدم التيقن أآبر آثيرا من عدم التيقن المقترن بالنهج النزولي وذلك بسبب عدم                                 

وتوفر الطریقة النزولية حدا أعلى، وثم یقل االحتمال بأن            .  وجود أي اختبارات داخلية لكفالة استيفاء عملية الحساب          

بغي لوآاالت حصر الغازات التماس المشورة الصناعية بشأن أوجه عدم              وین.  تتجاوز القيمة الحقيقة التقدیر النزولي      

التطبيق العملي  "التيقن باستخدام النهج المتبعة بالحصول على أحكام الخبراء المبينة في الفصل السادس المعنون                          

 ."لقياس مقدار عدم التيقن

  التقاریر والوثائق٢-٥-٧-٣

 . واإلبالغ عنها٢٥-٣في الجدول  ینبغي تجميع البيانات األساسية الواردة 

-HFCوفيما یتعلق بالطریقة الصعودیة، من المهم أن تقوم وآاالت حصر الغازات باإلبالغ عن طریقة مراعاة مادة                    

134a     أي اختيار القيمة    ( المستخلصة أثناء الخدمةc  .(          وینبغي إجراء توثيق واضح للصلة بقيمة الجزء المستخلص)

z.( 

  جودة الحصرمراقبة/ ضمان٣-٥-٧-٣

 من الفصل الثامن ومراجعة     ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول           الممارسة السليمة من  

وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في                        .  خبراء لتقدیرات االنبعاثات   

راءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا                   من الفصل الثامن واتباع إج          ٧-٨القسم   

وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات              .  لتحدید االنبعاثات المتولدة عن فئة هذه المصادر           

ار المنهجي  االختي" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون          لفئات المصادر الرئيسية  مراقبة الجودة   /العليا في ضمان  

 ."وإعادة الحساب



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٤٣-٣

 

 ٢٥-٣الجدول 
 توثيق الممارسات السليمة في تكييف هواء المرآبات

الصعودي مصدر البيانات   مصدر البيانات البيانات التي یتم اإلبالغ عنها النزولي

 اإلحصاءات الحكومية عدد المرآبات الخردة X X الحكومة

  سجالت السيارات في البلد X X الحكومة

 البكر المباعة إلى المستعملين النهائيين في          HFC-134aآل مادة     X  الحكومة/الصناعة
 سوق أجهزة تكييف هواء المرآبات

 موزعو غاز التبرید

 البكر المشتراة مباشرة من منتجي غاز                HFC-134aآل مادة       X  الصناعة
 ) المستوردةHFC-134aبما في ذلك مادة (التبرید 

 شرآات تصنيع السيارات

في نظم تكييف     "  الشحنة األولى  "آل غاز التبرید المستخدم في              X X الصناعة
 ) للطریقة الصعودیةHFC-134a) tالهواء التي تستخدم مادة 

 

-HFCالمتوسط المرجح لشحنة نظم التكييف المشحونة بمادة                      X X الصناعة
134a 

 

تكييف التي تعمل   المرآبات المباعة والنسبة المئویة المزودة بنظم ال       X X الصناعة
 HFC-134aبمادة 

 

مجموع عدد المرآبات المستوردة والنسبة المئویة المزودة بنظام               X X الحكومة/الصناعة
 HFC-134aتكييف الهواء الذي یستخدم فيه مادة 

 مستوردو المرآبات

في النظم    "  للشحنة األولى   " المستخدمة       HFC-134aآل مادة        X X الصناعة
 )الصعودیة للطریقة t(الجدیدة 

ترآيب /شرآات تصنيع        
النظم بعد طرحها في                

 األسواق

 المباعة في     HFC-134aعدد نظم التكييف المحتویة على مادة               X X الحكومة/الصناعة
 البلد أو المنطقة

 

االنبعاثات الفعلية الناجمة عن العملية إذا آانت مختلفة آثيرا عن                  X X الصناعة
 االنبعاثات االفتراضية

ع وترآيب    شرآات تصني   
 النظم الجدیدة

( المستخلص أثناء التخلص من المرآبات       HFC-134aجزء مادة     X الحكومة/الصناعة
z( 

المعلومات األخرى                  
المطلوبة للطریقة                       

 الصعودیة

  )x(المعدل السنوي للتسرب من النظم القائمة   X الصناعة

  )n(متوسط مدة عمر المرآبة   X الصناعة

  t-nألولية للنظم في السنة الشحنة ا  X الصناعة

y( في النظم وقت التخلص من المرآبات        HFC-134aمقدار مادة     X الصناعة
( 

 

  t-nالشحنة األولية لنظم التكييف في السنة   X الصناعة

 ).ألوزونالرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء، انبعاثات بدائل المواد المستنفدة ل: انظر(أحكام فریق الخبراء : المصدر

 



 ٣الفصل                    العمليات الصناعية

 

 

 ١٤٤-٣                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها 

  الفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق٦-٧-٣

  المسائل المنهجية١-٦-٧-٣

التي تستعمل فيها الهالونات وبدائلها الجزئية         )  إخماد الحرائق (یوجد نوعان عامان من معدات الوقایة من الحرائق              

) السيالة(المعدات النقالة     :  فلور، وهما  من مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بال                

وتستخدم مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور                ).  الغامرة(والمعدات الثابتة     

 .بصورة رئيسية آبدائل للهالونات في المعدات الغامرة

 اختيار الطریقة

وقد آشفت الدراسات   .  ألولية أثناء حوادث الحرائق الفعلية     صممت معدات الوقایة من الحرائق بحيث تطلق شحنتها ا           

وتمثل االنبعاثات األخرى .  في المائة من القاعدة المرآبة٢عن أن االستخدام السنوي في إخماد الحرائق یمثل اقل من         

لمادة ونظرا لتكلفة ا     .   في المائة من القاعدة المرآبة سنویا               ٥الناتجة عن التسرب واالنبعاث العرضي أقل من                   

 في المائة   ٨٥(المستخدمة آعوامل إطفاء ونتيجة للدروس المستفادة من اإلنهاء التدریجي للهالونات فإن نسبة آبيرة                   

من مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور یتم استخالصها في العادة                       )  تقریبا

 ویستند العمر المستفاد منه في معدات الوقایة من الحرائق في العادة إلى                 .عند نهایة العمر المستفاد منه في المعدات        

ومع شيوع استعمال نظم الوقایة من الحرائق التي تستعمل فيها             .  العمر المستفاد منه في التطبيق الذي تجري حمایته         

ة اإللكترونية فإن العمر      مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور لحمایة األجهز               

ویتوقف .   سنوات نظرا للتغييرات السریعة في تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية              ١٠المستفاد منه یقل في العادة عن            

شجرة " المعنون     ١٧-٣انظر شجرة القرارات في الشكل           ( على الظروف الوطنية         الممارسة السليمة  اختيار طرق     

وتحسب ").  الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق                     )  ٢  المستوى(لالنبعاثات الفعلية       قرارات    

 آدالة لمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية               الخطوط التوجيهية للهيئة      االنبعاثات وفقا للطریقة الواردة في                

 .ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور المشحونة في المعدات الجدیدة أثناء السنة

 ٥١-٣المعادلة 

Emissions of HFCs or PFCs in year t = (HFCs/PFCs Used to Charge New Fire Protection 

Equipment) • (Emission Factor in Percent) 

مرآبات الكربون الفلوریة  = (tانبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور في السنة 

النسبة المئویة  (•) آبات الكربون المشبعة بالفلور المستخدمة في شحن المعدات الجدیدة للوقایة من الحرائقمر/الهيدروجينية

 )لمعامل االنبعاثات

 

مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون        ویمثل معامل االنبعاثات الجزء السنوي الذي ینطلق من            

تنطلق مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة                    و.   المشحونة حدیثا     المشبعة بالفلور  

ولذلك فإن معامل االنبعاثات یمثل أیضا االنبعاثات المنطلقة من             .  بالفلور في الواقع على مدى فترة تزید على السنة            



   العمليات الصناعية        ٣الفصل 

 

 

  الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل                                      ١٤٥-٣

ى أساس اإلنتاج السنوي    وقد ینتج خطأ آبير جراء اختيار معامل انبعاث عل          .  المعدات المشحونة في السنوات السابقة     

 ٥٩.السنواتللتعبير عن عملية انبعاث متعددة 

نمذجة االنبعاثات باتباع نهج نزولي مشابه للنهج المتبع في لجنة الخيارات التقنية ألشكال الهالونات                       الممارسة السليمة ومن  

أن یتاح نموذج آهذا لالستعمال مع بدائل         وإلى  .  التابعة لبروتوآول منتریال من أجل تقدیر االنبعاثات الناجمة عن الهالونات             

 لمراعاة المعدات المملوءة بمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية              الهيئةالمواد المستنفدة لألوزون، ینبغي تعدیل معادلة            

 النزولي  ٢ى  ویمكن في ظل هذا التعدیل مقارنة المعادلة بنهج المستو        .  ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور في السنوات السابقة      

 ٦٠.الذي تطرقنا إليه عند تناول التبرید الثابت وتكييف هواء المرآبات

 ٥٢-٣المعادلة 

Emissions = Annual Sales of HFCs/PFCs for Fire Protection 
   – (HFCs/PFCs used to Charge New Fire Protection Equipment 

        – HFCs or PFCs Originally Used to Charge Retiring Fire Protection Equipment) 

مرآبات الكربون المشبعة بالفلور للوقایة من الحرائق /المبيعات السنویة من مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية= االنبعاثات 
 مرآبات -لجدیدة مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المستخدمة في شحن المعدات ا/مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية (-

الكربون الفلوریة الهيدروجينية أو مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المستخدمة في األصل لشحن المعدات المسحوبة من 
 .التداول

 

مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المباع       /والفرق بين الكمية السنویة لكل واحد من مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                

 الوقایة من الحرائق وبين التغير في حجم مجموع مخزون آل واحد من هذه المرآبات یساوي مقدار المادة                                   إلى صناعة  

والتغير في مجموع مخزون آل واحد من مرآبات الكربون الفلوریة                                       .  الكيماویة المنبعثة إلى الغالف الجوي                 

لشحنات في المعدات الجدیدة والمعدات المسحوبة       مرآبات الكربون المشبعة بالفلور یساوي الفرق بين مجموع ا         /الهيدروجينية

 .من التداول

مرآبات الكربون المشبعة بالفلور     /وینبغي تطبيق هذه المعادلة على آل مرآب من مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                  

ت مكافئ الكربون   ویساوي مجموع انبعاثات مكافئ الكربون حاصل جمع انبعاثا         .  المستخدمة في معدات الوقایة من الحرائق       

ومن األساسي تعقب        .  مرآبات الكربون المشبعة بالفلور           /الناجمة عن آل مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                       

مرآبات الكربون   /واردات معدات الوقایة من الحرائق التي تستعمل مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                            /صادرات

 .یرات دقيقة لالنبعاثات باستخدام المعادلة المعدلةالمشبعة بالفلور لكفالة التوصل إلى تقد

 الصعودي ال یناسب الفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق لعدم توافر بيانات األنشطة                                ٢واستخدام نهج المستوى        

لى بدائل  وال تفرق مدونات الجمارك واإلحصاءات الحكومية القائمة بين المعدات المحتویة ع                   .  المطلوبة في معظم البلدان     

ومثال ذلك أنه على الرغم من مراعاة وحدات للوقایة من الحرائق فال یوجد              .  المواد المستنفدة لألوزون وغيرها من المرآبات     

                                                 

ومثلما في حالة الهالونات فإن االنبعاثات لم        .  معدل االنبعاثات آدالة لقاعدة المعدات یعد أآثر أهمية من معدل االنبعاثات آدالة لإلنتاج                ٥٩
 . قاعدة المعداتتتوقف عند توقف اإلنتاج، بل استمرت في اتباع نمط متسق استنادا إلى

النهج القائم على أساس المبيعات المطبق على الفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق هو أساسا نفس النهج المتبع في الفئة الثانویة                           ٦٠
 .لمصادر التبرید الثابت وتكييف هواء المرآبات
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حاليا أي إجراء محدد للتمييز بين المعدات التي یستعمل فيها أحد بدائل المواد المستنفدة لألوزون وغيره من أنواع المواد                                 

 .الكيماویة

 ١٧-٣الشكل  الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق) ٢المستوى (رات لالنبعاثات الفعلية شجرة قرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار معامالت االنبعاثات

 بيانات األنشطة المتعلقة بالسنوات السابقة مع        على أنه إذا لم تتوافر    .   النزولية معامالت انبعاثات   ٢ال تتطلب طریقة المستوى     

 والمبينة في الخطوط التوجيهية للهيئةالحاجة إلى معامل انبعاثات فينبغي استعمال معامالت االنبعاثات االفتراضية الواردة في    

النهج (ة من الحرائق       معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة للفئة الثانویة لمصادر الوقای                  " المعنون     ٢٦-٣الجدول   

 )."الصعودي

 

 هل تتوافر بيانات سنویة 
 الكيماویة وآمية  عن جملة مبيعات المواد

 في شحن المعدات  المستعملة  المادة الكيماویة
وآمية المادة الكيماویة)الجاریة والتاریخية( الجدیدة 

  في المعدات المستوردة أو المصدرة؟

  

 
 هل یتوافر نموذج 
 عالمي للحصول على

 بيانات موزعة إقليميا بشأن صناعة
 الوقایة من الحرائق؟

تحسب االنبعاثات باستخدام
المأخوذة عن البيانات 

 النموذج العالمي

 ال

 ١اإلطار 

 نعم

 توزع بيانات
 اإلنتاج على أنواع المعدات

 المحددة

تحسب االنبعاثات باستخدام نهج 
 المالئم ٢المستوى 

 ٢اإلطار 

 هل تتوافر
  بيانات عن مرآبات

  الكربون الفلوریة الهيدروجينية
 ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور

 المستخدمة
  في ملء المعدات

  الجدیدة؟

تحسب االنبعاثات باستخدام 
 القائم على ٢نهج المستوى 

 معامالت االنبعاثات

 ٣اإلطار 

یتم جمع البيانات من شرآات 
تصنيع معدات الوقایة من 
 الحرائق والمستوردین

 ال

 نعم

ال

 نعم
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 ٢٦-٣الجدول 
 )النهج الصعودي(معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة للفئة الثانویة لمصادر الوقایة من الحرائق 

مرآبات الكربون /النسبة المئویة لمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية
 المشبعة بالفلور المرآبة

 نوع المعدات

٥%  )نقالة(يالة س 

٥%  )ثابتة(غامرة  

 لجنة الخيارات التقنية المعنية بالهالونات: المصدر

 

 اختيار بيانات األنشطة 

وآل أنواع  .  ترآز بيانات األنشطة المطلوبة للطریقة النزولية على توزیع المواد الكيماویة وليس على مصادر االنبعاثات                         

 :علىالبيانات التالية مطلوبة لنهج المستوى األ

المبيعات والواردات السنویة من آل مرآب آربوني فلوري هيدروجيني ومن آل مرآب مشبع بالفلور لصناعة                          •
یمكن الحصول على بيانات المبيعات المحلية من منتجي المرآبات الكربونية الفلوریة                            :  الوقایة من الحرائق     

 على بيانات عن المواد الكيماویة المستوردة من        ویمكن الحصول .  المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور   /الهيدروجينية

 .مسؤولي الجمارك وموزعي المواد الكيماویة

مقدار آل مرآب آربوني فلوري هيدروجيني وآل مرآب آربوني مشبع بالفلور مستخدم في شحن المعدات                                   •
صول عليها من القائمين      یمكن تقدیر هذه البيانات باستخدام المعلومات التي یتم الح             :  الجدیدة للوقایة من الحرائق     

 .استيرادها/استيراد معدات الوقایة من الحرائق بشأن مجموع شحنة المعدات التي یقومون بتصنيعها/بتصنيع

مقدار آل مرآب آربوني فلوري هيدروجيني وآل مرآب آربوني مشبع بالفلور استخدم أصال في شحن المعدات                       •
استيراد معدات الوقایة من الحرائق توفير بيانات عن متوسط              /یمكن للقائمين على تصنيع     :  المسحوبة من التداول   

 ٣٥على أن مدد أعمار المعدات قد تطول لتصل إلى            .  مدد أعمار المنتجات والشحنة األولية في المعدات المسحوبة         

 وعليه فقد ال تحتوي المعدات         .  عاما وأما بدائل المواد المستنفدة لألوزون فلم تستخدم في الصناعة إال مؤخرا                         

المسحوبة حاليا إال على أدنى مقدار من مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة                                  

 . بالفلور

 وضع نموذج نزولي لتقدیر انبعاثات الهالونات العالمية استنادا إلى حجم محتوى الهالونات في المعدات                ١٩٩١وقد تم في عام     

 ویمكن تطویر نموذج مشابه في المستقبل لتحدید حصة اإلنتاج                    ٦١.وإعادة التدویر  واإلمدادات المتوافرة من االستخالص         

الكربون المشبع بالفلور المباع لصناعة الوقایة من الحرائق ویمكن بعد ذلك توزیع            /العالمي من الكربون الفلوري الهيدروجيني    

ن التي تعاني من صعوبة الحصول على البيانات             ویمكن لهذا النموذج أن یساعد البلدا          ٦٢.هذا اإلنتاج على المناطق العالمية      

                                                 
كال الهالونات التابعة لبروتوآول منتریال وحظي بقبول            الصادر عن لجنة الخيارات التقنية ألش          ١٩٩٢نشر النموذج في تقریر عام           ٦١

 .واسع آنذاك
نيوزیلندا، وشبه القارة   /أمریكا الشمالية، وأوروبا، واليابان، وأستراليا     :  أوصى فریق الخبراء بأن یشمل النموذج المناطق العشر التالية           ٦٢

 في ذلك ترآيا وأمریكا الوسطى والجنوبية والبلدان التي تمر               الهندیة، وشمال شرق آسيا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وأفریقيا، بما                
 .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
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مرآبات الكربون المشبعة بالفلور المطلوبة لبيانات صناعة الوقایة          /الوطنية المتعلقة بمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية      

 .من الحرائق

 االستيفاء

وریة الهيدروجينية والمرآبات الكربونية    ینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تكفل تضمين التقدیر لكل المرآبات الكربونية الفل              

وإذا آانت مبيعات وواردات المواد الكيماویة مستوفاة فالبد أیضا          .  المشبعة بالفلور المستخدمة في صناعة الوقایة من الحرائق        

 .من استيفاء التقدیر النهائي

لمية إضافة إلى إجمالي مجموع محتوى بدائل       وسيكون إجمالي اإلنتاج العالمي مساویا في آل الحاالت إلجمالي االنبعاثات العا          

وفيما یتعلق بوآاالت حصر الغازات التي ستستخدم نموذجا عالميا في المستقبل فإنها               .  المواد المستنفدة لألوزون في المعدات     

 . تستوفي تقدیراتها إذا وزعت البيانات العالمية واإلقليمية توزیعا دقيقا

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

 في بعض البلدان تحدید بيانات األنشطة التاریخية المتعلقة بمرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية                                  قد یتعذر  

وإذا قامت  .  ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور المشحونة في المعدات الجدیدة حيث لم تستخدم هذه المواد إال مؤخرا                 

ه السنوات استنادا إلى البيانات التاریخية المتعلقة            وآاالت حصر الغازات باستعمال معامالت انبعاثات تمهيدیة لهذ             

الممارسة بالهالونات ثم تتحول بعد ذلك إلى النهج القائم على مبيعات المواد الكيماویة فينبغي لهذه الوآاالت أن تتبع                       
وإعادة االختيار المنهجي     " في آفالة اتساق المتسلسلة الزمنية آما هو مبين في الفصل السابع المعنون                                 السليمة

 ."الحساب

 تقييم عدم التيقن

 النزولي بدقة أآبر من النهج المبسط القائم على معامالت االنبعاثات ألن االنبعاثات ال ترتبط                      ٢یتسم نهج المستوى     

ارتباطا جيدا بنسبة مئویة ثابتة من اإلنتاج السنوي وال یمكن لمعامل االنبعاثات أن یمثل بشكل سليم االنبعاثات                                    

وسوف تتوقف دقة النهج النزولي على جودة البيانات المتعلقة بمبيعات            .  المعدات التي تقادم عليها العمر     الناجمة عن   

 في المائة باستخدام هذه         ١٠ولعل من الممكن تقدیر االنبعاثات السنویة بنسبة تزید أو تقل عن                       .  المواد الكيماویة  

 .الطریقة

. التيقن ألنه یستند إلى اإلنتاج المعروف ویكفل توازنا مادیا آامال           ویتوقع أن تقترن بالنموذج العالمي درجة أآبر من           

وإجمالي اإلنتاج العالمي في أي وقت یساوي دائما إجمالي االنبعاثات العالمية إضافة إلى المجموع اإلجمالي لبدائل                       

 . عدم التيقنوینطوي تصنيف البيانات إقليميا وقطریا على مزید من. المواد المستنفدة لألوزون في المعدات

  التقاریر والوثائق٢-٦-٧-٣

 یعد التوازن بين الحفاظ على سریة البيانات وبين تحقيق الشفافية مسألة مهمة، وبخاصة في فئات المصادر الثانویة                      

ویوجد بدیل رئيسي واحد للمواد المستنفدة لألوزون یقوم بتصنيعه          .  التي ینخفض استعمالها، مثل الوقایة من الحرائق       

فقط من المنتجين بكميات أقل آثيرا من بدائل المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة في فئات المصادر الثانویة                     واحد  

 .ولعل في التجميع الدقيق للبيانات المرجحة إلمكانات االحترار العالمي وسيلة لمعالجة هذه المسألة. األخرى
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 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٦-٧-٣

 ومراجعة   من الفصل الثامن، و     ١-٨راء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول             إج الممارسة السليمة من  

وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في                        .   لتقدیرات االنبعاثات   خبراء

تخدام طرق المستویات العليا       من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة اس                      ٧-٨القسم   

وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في            .  عن فئة هذه المصادر   لتحدید االنبعاثات المتولدة    

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"آما هو محدد في الفصل السابع المعنون لفئات المصادر الرئيسية مراقبة الجودة /ضمان

فإننا نتطرق أدناه إلى إجراءات محددة        "  ضمان ومراقبة الجودة  "ى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن المعنون           وإضافة إل 

وال یمكن االعتماد على إمكانية التحقق عالميا من آمية المواد الكيماویة المستخدمة ومصادرها                .  ذات صلة بهذه الفئة الثانویة     

على أنه یمكن مراقبة الجودة عن طریق إجراء اختبارات للتحقق من االنبعاثات                .  لدانإلثبات صحة البيانات المتعلقة بأحد الب       

ومن شأن  .  باستخدام البيانات اإلقليمية والعالمية حيث تعتبر البيانات المتعلقة ببلدان محددة مجموعة فرعية من هذه البيانات                     

 .ن یحافظ على سالمة النموذج الشاملاالتفاق على معامالت االنبعاثات بتوافق اآلراء إقليميا وعالميا أ
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  الفئة الثانویة لمصادر التطبيقات األخرى٧-٧-٣ 

  المسائل المنهجية١-٧-٧-٣

تمثل مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور طائفة عریضة من الغازات التي تتسم                               

وتشمل هذه التطبيقات اختبار . ي ال تغطيها فئات المصادر الثانویة األخرىبخواص تجتذب مجموعة من التطبيقات النوعية الت   

اإللكترونيات ونقل الحرارة وسائل العازل والتطبيقات الطبية وآثير من التطبيقات الجدیدة المحتملة التي لم یجر بعد                                         

ذلك االستعمال الناشئ لمرآبات       آما توجد بعض االستعماالت التاریخية لمرآبات الكربون المشبعة بالفلور وآ                   .  تطویرها

 ١٠٠ولهذه التطبيقات معدالت للتسرب تتراوح بين قدرة انبعاثية تصل إلى . الكربون الفلوریة الهيدروجينية في هذه التطبيقات   

 .  في المائة سنویا١في المائة في سنة التطبيق إلى نحو 

 اختيار الطریقة

ویتنوع المستعملون  ).  ١٨-٣انظر شجرة القرارات في الشكل      ( الوطنية   على الظروف   الممارسة السليمة یتوقف اختيار طرق    

وبدال من  .  ونتيجة ذلك فإن بحث آل تطبيق على حدة قد یكون غير ممكن عمليا            .  النهائيون لهذه التطبيقات النوعية تنوعا آبيرا     

مشابهة للمذیبات واألیروسول وإلى تطبيقات      ذلك فإننا نقترح تقسيم هذه التطبيقات المتنوعة إلى التطبيقات العالية االنبعاث ال               

وینبغي أن یتحدد تقسيم االستهالك السنوي من الغاز . منخفضة االنبعاث التي تشبه رغاوى الخالیا المغلقة والثالجات  االحتواء  

 .إلى أي من الفئتين من خالل استقصاء لتطبيقات االستعماالت النهائية

 : لالستخداماتوفيما یلي التقسيم االفتراضي المقترح

 .من مجموع االستهالك% x= االنبعاث تطبيقات  •

 .من مجموع االستهالك)% x -١٠٠= (تطبيقات االحتواء  •

 .وسوف نتناول نماذج هذه الظروف بالتناوب

 تطبيقات االنبعاث

ثناء استخدام   وأ.   استخدام طریقة نزولية مشابهة للطرق المتبعة مع بخاخات األیروسول والمذیبات                      الممارسة السليمة  من   

وبعبارة .   في المائة من المادة الكيماویة تنبعث في المتوسط بعد ستة أشهر من بيعها                        ١٠٠الموائع في هذه التطبيقات فإن          

 وفقا للمعادلة المطبقة على المذیبات           tأخرى، مثلما في حالة استخدامات األیروسول، یمكن حساب االنبعاثات في السنة                        

 :نحو التاليوبخاخات األیروسول على ال

 ٥٣-٣المعادلة 

Emissions of HFCs and PFCs in year t = [Quantity of HFCs and PFCs Sold in year t • (EF)] 

 + [Quantity of HFCs and PFCs Sold in year (t – 1) • (1 – EF)] 

مرآبات الكربون آمية  = [tفي السنة مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور انبعاثات 

مرآبات الكربون آمية )] + [معامل االنبعاثات (• tالفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور المباعة في السنة 

 )] معامل االنبعاثات-١ (•  ])t-1(الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور المباعة في السنة 
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والبد أن تكون االنبعاثات على مدى سنتين       .  ویمثل معامل االنبعاثات جزء المادة الكيماویة المنبعثة أثناء سنة البيع         

ویساوي .  وینبغي تطبيق هذه المعادلة على آل مادة آيماویة على حدة                 .   في المائة   ١٠٠مساویة بالتحدید لنسبة      

 .ع انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون لكل مادة آيماویةمجموع انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون حاصل جم

 تطبيقات االحتواء 

وفي الحاالت التي تتوافر فيها البيانات الصعودیة              .  تنخفض معدالت الفقد انخفاضا آبيرا في بعض التطبيقات               

 الحاالت التي   وفي.  سيكون مطلوبا وضع نموذج منفصل لالنبعاثات لتعدیلها بما یتالءم مع انخفاض معدل التسرب             

وهكذا فإن   .  ال تتوافر فيها أي بيانات، ینبغي استعمال نموذج صعودي تطبق فيه معامالت انبعاث افتراضية                              

 :المعادلة المستخدمة في تقدیر االنبعاثات السنویة تسير على النحو التالي

 ٥٤-٣المعادلة 

Emissions = Product Manufacturing Emissions + Product Life Emissions  
+ Product Disposal Emissions 

االنبعاثات الناجمة عن التخلص + االنبعاثات أثناء عمر المنتج + االنبعاثات الناجمة عن تصنيع المنتج = االنبعاثات 
 من المنتج

 :حيث

  معامل االنبعاثات الناجمة عن التصنيع•المبيعات السنویة = االنبعاثات الناجمة عن تصنيع المنتج 

  معدل التسرب•المخزون = نبعاثات أثناء عمر المنتج اال

 معامل االنبعاثات الناجمة عن التخلص         •المبيعات السنویة    =  االنبعاثات الناجمة عن التخلص من المنتج          
 من المنتج

 اختيار معامالت االنبعاثات

 تطبيقات االنبعاث

 استخدام معامل انبعاثات      الممارسة السليمة ن  في حال عدم توافر بيانات عملية عن االستعماالت النهائية فإن م                   

ویعني ذلك أن نصف الشحنة األولية تنطلق أثناء السنة األولى وینطلق النصف                    .   في المائة   ٥٠افتراضي نسبته    

وفي حالة استخدام معامالت انبعاثات بدیلة فينبغي توثيقها على الوجه                    .  المتبقي من الشحنة أثناء السنة الثانية          

 .األآمل
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 الناجمة عن الفئة الثانویة لمصادر التطبيقات األخرى) ٢المستوى (شجرة قرارات لالنبعاثات الفعلية  :١٨-٣كل الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار معامالت االنبعاثات

 تطبيقات االنبعاث

 استخدام معامل انبعاثات افتراضي نسبته      ةالممارسة السليم في حال عدم توافر بيانات عملية عن االستعماالت النهائية فإن من            

ویعني ذلك أن نصف الشحنة األولية تنطلق أثناء السنة األولى وینطلق النصف المتبقي من الشحنة أثناء السنة                    .   في المائة  ٥٠

 

هل أنواع االستعماالت 
معروفة " األخرى"

 بالفعل في البلد؟

یتم إجراء استقصاء لالستعماالت
التي النهائية للتطبيقات األخرى 

تستخدم فيها مرآبات الكربون 
الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات 

 الكربون المشبعة بالفلور

یتم الحصول من القائمين بتصنيع
واستيراد المواد الكيميائية على 
بيانات مبيعات آل مرآب آربوني
فلوري هيدروجيني وآل مرآب 

آربوني مشبع بالفلور إلى 
 التطبيقات األخرى في آل سنة

سم بيانات األنشطة حسب تق
تطبيقات االنبعاث واالحتواء

تحسب االنبعاثات الناجمة عن 
باستخدام االنبعاث تطبيقات 

 المعادلة المالئمة

 

 هل تتوافر معامالت 
 انبعاثات خاصة بالبلد لتطبيقات

  ؟االحتواء

تحسب االنبعاثات الناجمة عن تطبيقات
باستخدام عوامل االنبعاث  االحتواء

فتراضية ثم تجمع انبعاثات تطبيقاتاال
 و االنبعاث االحتواء

تحسب االنبعاثات الناجمة عن 
باستخدام  االحتواءتطبيقات 

معامالت االنبعاثات الخاصة بالبلد
ثم تجمع انبعاثات تطبيقات 

  االنبعاثو االحتواء

 ٢اإلطار 

 ١اإلطار 

 نعم

ال

 نعم

 ال
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 .وفي حالة استخدام معامالت انبعاثات بدیلة فينبغي توثيقها على الوجه األآمل. الثانية

 تطبيقات االحتواء

وأما إن لم یكن ممكنا الحصول على        .  ل النهج المقترح في الحصول على البيانات مباشرة من قطاعات االستعمال النهائي             یتمث

وتفترض هذه القيم االفتراضية انخفاض       .   أدناه ٢٧-٣هذه البيانات فيمكن الرجوع إلى القيم االفتراضية المبينة في الجدول                  

 .وهو ما ینبغي توقعه في تطبيقات االحتواءمعدل التسرب السنوي وطول عمر المعدات، 

 ٢٧-٣الجدول 
 معالم االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة لتطبيقات االحتواء

 )الفئة الثانویة لمصادر التطبيقات األخرى(

 معلم االنبعاثات القيمة االفتراضية

 معامل انبعاثات التصنيع من المبيعات السنویة% ١

 معدل التسرب نویةمن المبيعات الس% ٢

 معامل انبعاثات التخلص من المعدات من المبيعات السنویة% ٥

 مدة عمر االنبعاثات  عاما١٥

 ).١٩٨٦(غالمن وآخرون : المصدر

 

 اختيار بيانات األنشطة

ینبغي الحصول على قيمة مجموع المبيعات المخصصة لالستعماالت األخرى مباشرة من منتجي ومستوردي مرآبات                                

ویمكن تجميع البيانات المتعلقة باستيراد مرآبات الكربون         .  مرآبات الكربون المشبعة بالفلور    /بون الفلوریة الهيدروجينية  الكر

وتستورد معظم البلدان مقادیر آبيرة من هذه المواد         .  الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلور من الموزعين        

وینبغي .  كن تجميع البيانات من المستعملين النهائيين، غير أن ذلك قد تكتنفه بعض الصعوبات                 آما یم .  نظرا لقلة المنتج منها    

 .تحدید مبيعات هذه المواد لتطبيقات االنبعاث، في مقابل تطبيقات االحتواء، من خالل استقصاء لالستعماالت النهائية

ویتمثل النهج المقترح في استخدام        .  لسائل المتراآم وفيما یتعلق بتطبيقات االحتواء، یلزم أیضا تحدید حجم المخزون من ا                   

وإذا لم یكن   .  البيانات التي یتم الحصول عليها مباشرة من الفئات الثانویة لمصادر االستعماالت النهائية لتحدید حجم المخزون                 

. لى المبيعات السنویة   أضعاف ع  ١٠ استخدام قيمة افتراضية تزید      الممارسة السليمة ممكنا الحصول على هذه البيانات فإن من        

 في  ٢٦وهكذا فإن متوسط االنبعاثات السنویة، بما فيها االنبعاثات الناجمة عن خسائر التصنيع والتخلص من المعدات، سيبلغ                    

 في  ١٠٠المائة من مبيعات المواد الكيماویة لتطبيقات االحتواء آل عام مقارنة بتطبيقات االنبعاث التي یصل الفاقد فيها إلى                        

 . من المبيعات السنویةالمائة

 االستيفاء

وینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تبحث االستعماالت النهائية            .  یتعذر االستيفاء لعدم وجود قائمة ثابتة بالمصادر األخرى           

الممكنة عن طریق الحصول من القائمين بتصنيع واستيراد المواد الكيماویة على معلومات عن الصناعات األخرى التي                               

 .بات الكربون الفلوریة الهيدروجينية ومرآبات الكربون المشبعة بالفلورتشتري مرآ
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 وضع متسلسلة زمنية متسقة

ینبغي حساب انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزون الناجمة عن التطبيقات األخرى باستخدام نفس الطریقة ونفس مصادر                    

حالة عدم توافر بيانات متسقة في أي سنة من سنوات المتسلسلة               وفي  .  البيانات المستخدمة في آل سنوات المتسلسلة الزمنية        

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"الزمنية فالبد من إعادة حساب الثغرات وفقا لإلرشادات الواردة الفصل السابع المعنون 

 تقييم عدم التيقن

ظ بالسجالت جراء ارتفاع تكلفة الغاز فإن بيانات           نظرا لقلة عدد شرآات تصنيع المواد الكيماویة وتوافر الحافز إلى االحتفا               

ویزداد عدم التيقن المقترن عند تصنيف التطبيقات بين تطبيقات االنبعاث وتطبيقات                    .  األنشطة تعتبر دقيقة بالقدر المعقول       

 معامل االنبعاثات   وفيما یتعلق بتطبيقات االنبعاث فإن    .  االحتواء، وبخاصة في حالة عدم إجراء استقصاء لالستعماالت النهائية        

 في المائة في السنة والمطبق على مدى سنتين سيكون من أآثر معامالت االنبعاثات دقة إذا آانت                                ٥٠االفتراضي بنسبة    

ویقترن بمعامالت االنبعاثات في تطبيقات االحتواء قدر أآبر من عدم التيقن رغم أنه من المرجح أن           .  مبيعات الغاز ثابتة نسبيا   

الممارسة ومن   .  تم الحصول عليها من قطاعات االستعماالت النهائية تكون أآثر دقة من القيم االفتراضية                         البيانات التي ی    
 مناقشة تقدیرات عدم التيقن مع موردي المواد الكيماویة وقطاعات االستعماالت النهائية المعنية وذلك باستخدام النهج                   السليمة

 ."التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"في الفصل السادس المعنون المتبعة في الحصول على أحكام الخبراء المبينة 

  التقاریر والوثائق٢-٧-٧-٣

ینبغي أن تقوم وآاالت حصر الغازات باإلبالغ عن مجموع االنبعاثات الناجمة عن فئات المصادر الثانویة األخرى وأن تقدم                      

آما ینبغي اإلبالغ عن مقدار المادة الكيماویة               .  ، إن وجدت    قائمة آمية بأنواع االستعماالت التي تندرج تحت هذه الفئة                   

وقد تنشأ  .  المستخدمة في تطبيقات االنبعاث في مقابل تطبيقات االحتواء جنبا إلى جنب مع معامالت االنبعاثات الحاصة بالبلد                  

وفي هذه . على مستوى الشفافيةمسائل متعلقة بالسریة جراء العدد المحدود ومواقع شرآات تصنيع المواد الكيماویة، مما یؤثر           

الحالة قد یلزم تفادي تحدید االنبعاثات الناجمة عن بعض الغازات حفاظا على السریة، وینبغي أن تكون التقاریر مجملة                                   

 .آأطنان متریة من انبعاثات مكافئ الكربون المرجحة بإمكانية االحترار العالمي

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٧-٧-٣

 من الفصل الثامن ومراجعة       ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول                 سليمةالممارسة ال من  

٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم .  خبراء لتقدیرات االنبعاثات  

في حالة استخدام طرق المستویات العليا لتحدید                 من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة                        ٧-

مراقبة /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان          .  االنبعاثات المتولدة عن فئة هذه المصادر     

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون لفئات المصادر الرئيسيةالجودة 

وباإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نتطرق فيما یلي أدناه إلى إجراءات محددة ذات صلة بفئة هذه المصادر                        

 :الثانویة

 .ضمان الجودة فإننا نقترح تجميع البيانات النزولية والصعودیة على السواء/تحقيقا للدقة في مراقبة •

دة البيانات والفرضيات األساسية ینبغي تحدید عدد شرآات التصنيع والموزعين           إلتاحة إجراء تقييم مستقل لمستوى جو      •

 .باإلضافة إلى المستعملين النهائيين الذي یتم إجراء مقابالت معهم
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آلورو ثنائي فلورو    الناجمة عن صناعة      ثالثي فلورو الميثان        تقدیر انبعاثات 
 الميثان

٨-٣ 

 

  المسائل المنهجية١-٨-٣

آناتــــج ثانوي أثناء تصنيع مـــــــادة آلورو ثنائي فلورو             )  CHF3 أو    HFC-23(لورو الميثان    یتولد ثالثي ف   

وال یوجد سوى عدد قليل من      .   وینبعث من خالل فتحة مكثف المصنع      ٦٣)CHCIF2 أو   HCFC-22(الميثــــــان  

لمصادر الثابتة    على مستوى العالم ومن ثم ال یوجد سوى عدد محدود من ا                          HCFC-22مصانع إنتاج مادة       

 . النبعاثات ثالثي فلورو الميثان

 اختيار الطریقة

 ١٩-٣وتصف شجرة القرارات في الشكل             .  على الظروف الوطنية      الممارسة السليمة  یتوقف اختيار طریقة        

 . مع هذه الظروف الوطنيةالخطوط التوجيهية للهيئة المتبعة لمالءمة الطرق الواردة في الممارسة السليمة

نهجين عامين لتقدیر انبعاثات ثالثي         )   من المجلد الثالث      ١-١٦-٢القسم     (خطوط التوجيهية للهيئة    الوتعرض   

 إلى قياس   ٢وتستند طریقة المستوى    .  فلورو الميثان الناجمة عن المصانع التي تنتج الكلورو ثنائي فلورو الميثان           

 ثالثي فلورو الميثان بمعدل التدفق        وبضرب ترآيز ناتج   .  الترآيز ومعدل التدفق من فتحة المكثف في المصانع           

 فإنها بسيطة نسبية     ١وأما طریقة المستوى     .  الكتلي فإننا نحصل على معدل آتلة انبعاثات ثالثي فلورو الميثان              

ویمكن .  حيث تقوم على تطبيق معامل انبعاثات افتراضي على الكمية المنتجة من الكلورو ثنائي فلورو الميثان                     

وفي الحاالت التي تتوافر فيها بيانات           .  مستوى المصانع أو على المستوى الوطني           تطبيق هذه الطریقة على         

 مع الجزء المتبقي لكفالة استيفاء نطاق               ١ في بعض المصانع، یمكن استخدام طریقة المستوى                    ٢للمستوى   

حدید وبغض النظر عن الطریقة المستخدمة، ینبغي طرح االنبعاثات المدمرة من إجمالي التقدیر لت                           .  التغطية

 .صافي االنبعاثات

 ١ویعتبر القياس المباشر أدق آثيرا من المستوى         .  ، إن أمكن  ٢استخدام طریقة المستوى      الممارسة السليمة ومن  

وینبغي في معظم الحاالت توافر البيانات الالزمة إلعداد            .  ألنه یعبر عن الظروف الخاصة بكل منشأة صناعية           

تبع ممارسات سليمة في العمل تقوم بإجراء معاینات منتظمة أو دوریة               ألن المنشآت التي ت     ٢تقدیرات المستوى   

وأما في   .  لفتحة المكثف في العملية النهائية أو في أثناء العملية نفسها آجزء من عمليات التشغيل الروتينية                              

ق روتينيا  المنشآت الصناعية التي تطبق تكنولوجيات التخفيض، مثل تدمير ثالثي فلورو الميثان فيتم أیضا التحق                

 إال في الحاالت النادرة التي ال تتوافر فيها بيانات                ١وینبغي عدم استخدام طریقة المستوى         .  من آفاءة التدمير   

 .على مستوى المصنع

                                                 

یستخدم الكلورو ثنائي فلورو الميثان آغاز تبرید في عدة تطبيقات مختلفة، وآمكون في خليط نفخ الرغاوى وآمخزون آيماوي احتياطي  ٦٣
 .لتصنيع البوليميرات االصطناعية
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 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الجرد الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الجرد الذي یجریه                فئة المصادر الرئيسية  :  ١الملحوظة  
تحدید فئات  " المعنون   ٢-٧أنظر القسم   (النبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما         البلد النبعاثات غازات الدفيئة المباشرة من حيث المستوى المطلق ل             

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " المصادر الرئيسية الوطنية

 اختيار معامالت االنبعاثات

وبشكل عام فإن القياسات    .  وتواتر المعاینة ، وهي خيارات ترتبط بموقع      ٢توجد عدة خيارات للقياسات ضمن طریقة المستوى        

واستمرار أو تواتر قياس المعالم في منطقة عملية اإلنتاج            .  المباشرة النبعاثات ثالثي فلورو الميثان توفر أآبر قدر من الدقة             

 هل تتوافر 
على مستوى المصنع البيانات 
المتعلقة بقياس ثالثي فلورو 

 الميثان؟

 
هل تتوافر على مستو 
 المصنع بيانات إنتاج

رو الميثان؟ آلورو ثنائي فلو

 
 هل یعتبر

فئات المصادر ذلك أحد 
 ؟الرئيسية

 )١ملحوظة (

یتم جمع البيانات 
الوطنية المتعلقة بإنتاج
آلورو ثنائي فلورو 

 الميثان

تحسب االنبعاثات 
الوطنية باستخدام 

معامل انبعاث 
 ١مستوى ال

 نعم

 ال

 ١اإلطار 

 هل یوجد أي إنتاج
 لكلورو ثنائي فلورو الميثان 

 في البلد؟ 
ال "یكتب في التقریر 

 "یوجد
ال

تحسب االنبعاثات على
مستوى المصنع 

باستخدام البيانات على
 مستوى المصنع

یتم الحصول على 
 بيانات قياس

 ثالثي فلورو الميثان 
على مستوى المصنع

تحسب االنبعاثات على
 مستوى المصنع
باستخدام معامل 
١انبعاث المستوى   

 هل یجري أي

 تدمير لثالثي فلورو 

 الميثان؟

 تقدر االنبعاثات
بجمع القياسات على مستوى 
المصانع وتقدیرا المصانع بدون
القياسات، مع تعدیله لمراعاة 

 ثالثي فلورو الميثانتدمير 

 
تقدر االنبعاثات عن طریق

تجميع القياسات على 
مستوى المصانع وتقدیرات
 المصانع بدون القياسات

 
 

 هل یمكن توثيق أي
 تدمير لثالثي فلورو 

 الميثان؟

یتم تجميع االنبعاثات
على المستوى 
 المصانع؟

 ٢اإلطار 

ستوىت على متجمع االنبعاثا
المصانع مع تعدیلها لمراعاة
 تدمير ثالثي فلورو الميثان

 ٥اإلطار  ٣اإلطار

 ٤اإلطار 

 ال ال

 نعم

 نعم نعم

 نعم

 ال

 نعم

 ال
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مثل (غيریة العملية    والبد في آلتا الحالتين من زیادة تواتر القياس بما یكفي لتمثيل ت                  .  نفسها یكاد یتسم بنفس القدر من الدقة          

ویقترح الفصل الثامن إرشادات عامة      .   المسائل المتعلقة بتواتر القياس     ٥-٣ویوجز اإلطار   ).  التغيریة في عمر المادة الحافزة     

وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها القياسات أو المعاینات في مصانع محددة ویتم فيها استخدام                .  بشأن المعاینة والشمول التمثيلي   

من األطنان المتریة من ثالثي فلورو         ( في المائة      ٤، ینبغي استعمال معامل االنبعاثات االفتراضي البالغ             ١ المستوى    طرق

الخطوط التوجيهية للهيئة   الوارد في   )  الميثان الذي یتم إنتاجه لكل طن متري من آلورو ثنائي فلورو الميثان الذي یتم تصنيعه                
 .ميرمع افتراض عدم استخدام أي طرق للتد

 

 ٥-٣اإلطار 

 تواتر القياس في المصنع

ونظرا لعدم  .   ترتبط دقة وضبط تقدیرات انبعاثات ثالثي فلورو الميثان السنویة ارتباطا مباشرا بعدد العينات وتواتر عملية جمع العينات                   

وآقاعدة عامة، ینبغي    .  راء القياس جمود عمليات اإلنتاج فكلما ازدادت تغيریة العملية، آلما ازداد تواتر الحاجة في المصانع إلى إج                          

وقبل اختيار تواتر المعاینة، ینبغي للمصنع أن یحدد هدفا              .  تكرار المعاینة والتحليل آلما أجرى المصنع أي تغييرات آبيرة في العملية                

اسات عن منتجي آلورو     ومثال ذلك أن إحدى الدر     .  للدقة وأن یستخدم األدوات اإلحصائية لتحدید حجم العينة الالزم لتحقيق هذا الهدف                

وینبغي بعد ذلك تعدیل هذا الهدف، عند       .  ثنائي فلورو الميثان أشارت إلى أن إجراء معاینة مرة یوميا یكفي لتحقيق تقدیر سنوي بالغ الدقة                 

 .اللزوم، لمراعاة الموارد المتاحة

RTI, Cadmus, ‘Performance Standards for Determining Emissions of HFC-23 from the Production of 

HCFC-22’, draft final report prepared for USEPA, February 1998. 

 

 اختيار بيانات األنشطة

وهناك عدة طرق قد یتبعها المنتجون في         .   الحصول على بيانات اإلنتاج من المنتجين        ١ینبغي عند استخدام طریقة المستوى        

وینبغي .  لشحنات وقياس الحجم مضروبا بالكثافة باستخدام أجهزة قياس التدفق           تحدید مستویات إنتاجهم، بما في ذلك أوزان ا          

أن تمثل هذه البيانات آل إنتاج آلورو ثنائي فلورو الميثان أثناء السنة سواء أآان للبيع أم لالستخدام الداخلي آمخزون                                        

وفي بعض الظروف قد ینظر        .  لميثاناحتياطي، وینبغي أن یصف المصنع آيفية تحدید معدل إنتاج الكلورو ثنائي فلورو ا                     

وفيما یتعلق ببيانات األنشطة على المستوى الوطني، یلزم بالفعل تقدیم البيانات             .  المنتجون إلى بيانات اإلنتاج باعتبارها سریة      

 .المتعلقة بإنتاج آلورو ثنائي فلورو الميثان في إطار بروتوآول منتریال

 االستيفاء

نات مستوفية عن المعاینة لعدم وجود إال عدد صغير من مصانع الكلورو ثنائي فلورو                         لعل من الممكن الحصول على بيا         

ویشير استعراض بيانات المصانع    .  الميثان في آل بلد، ومن المتعارف عليه لدى آل مشغلي المصانع القيام برصد االنبعاثات               

مثل االنبعاثات المنطلقة من       ( تدار بشكل سليم         المنفلتة في المنشآت الصناعية التي        إلى أن انبعاثات ثالثي فلورو الميثان             

وإذا توافرت  ).  ١٩٩٦معهد تراینغل للبحوث،      .  (ليست آبيرة )  الصمامات وأجهزة الغسل بالماء والغسل بالمواد الكيماویة           

 . معلومات تفيد بوجود انبعاثات آبيرة فينبغي اإلبالغ عنها وتوثيقها توثيقا جيدا
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 وضع متسلسلة زمنية متسقة

غي تقدیر انبعاثات ثالثي فلورو الميثان الناجمة عن إنتاج آلورو ثنائي فلورو الميثان باستخدام نفس الطریقة المتبعة في                            ینب

 في أي سنة من سنوات المتسلسلة            ٢وفي حالة عدم توافر البيانات المطلوبة لطریقة المستوى                .  المتسلسلة الزمنية بأآملها    

، تقنيات إعادة الحساب البدیلة، من الفصل السابع        ٢-٢-٣-٧ا لإلرشادات الواردة في القسم      الزمنية فينبغي سد هذه الثغرات وفق     

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 

 تقييم عدم التيقن

 في المائة في طریقة     ٥٠ویمكن النظر في خطأ نسبته      .   االفتراضية ١ أدق آثيرا من طریقة المستوى       ٢تعتبر طریقة المستوى    

 في إجراء ٢وباتباع طریقة المستوى .  استنادا إلى المعرفة بتغيریة االنبعاثات الناجمة عن مختلف منشآت التصنيع١توى  المس

 في المائة من     ٩٥ في المائة عند مستوى       ٢ و ١معاینة منتظمة لتيار فتحة المكثف، یمكن تحقيق درجة من الدقة تتراوح بين                 

 من خالل أحكام الخبراء، في حين ١ویمكن تحدید أوجه عدم التيقن المقترنة بالمستوى  .  نالثقة في انبعاثات ثالثي فلورو الميثا     

 .٢ینبغي االستناد إلى القياس العملي في تحدید مقدار عدم التيقن في المستوى 

  التقاریر والوثائق٢-٨-٣

نبعاثات الوطنية آما هو مبين في          توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات لحصر اال                الممارسة السليمة من  

 ."ضمان ومراقبة الجودة"، من الفصل الثامن المعنون "الوثائق الداخلية واألرشيف" ،١-١٠-٨القسم 

 .وفيما یلي بعض أمثلة الوثائق والتقاریر ذات الصلة بفئة هذه المصادر

الثي فلورو الميثان الناجمة عن إنتاج الكلورو       لكفالة الشفافية الكاملة في عملية اإلبالغ، ینبغي اإلبالغ عن انبعاثات ث           •

 .ثنائي فلورو الميثان آبند مستقل بدال من إدراجها مع انبعاثات مرآبات الكربون الفلوریة الهيدروجينية

 :آما ینبغي أن تشمل الوثائق ما یلي •

 .الوصف المنهجي ’١’

 .عدد مصانع الكلورو ثنائي فلورو الميثان ’٢’

 ).إن تعدد المنتجون(نائي فلورو الميثان إنتاج الكلورو ث ’٣’

 .تكنولوجيا التدمير ’٤’

 .معامالت االنبعاثات ’٥’

 السریة

 أن اإلبالغ عن انبعاثات ثالثي فلورو الميثان في المصنع مستقل عن إنتاج              ٢یعني استخدام طریقة المستوى      •

 الميثان وإنتاج الكلورو ثنائي        وعن طریق الفصل بين انبعاثات ثالثي فلورو           .  آلورو ثنائي فلورو الميثان     

فلورو الميثان، ال یمكن اعتبار أن البيانات المتعلقة بانبعاثات ثالثي فلورو الميثان تنطوي على أسرار                               

تجاریة حيث إنها ال تكشف عن مستویات إنتاج الكلورو ثنائي فلورو الميثان بدون معرفة مفصلة وسریة                          

 .بمنشأة التصنيع

 یمكن من حساب إنتاج الكلورو ثنائي فلورو الميثان اعتمادا على البيانات المنشورة             ١اتباع طریقة المستوى     •

ویمكن اعتبار هذه البيانات سریة بالنسبة         .  انبعاثات ثالثي فلورو الميثان إذا آان عدد المنتجين یقل عن ثالثة                عن  
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ل تجميع آل انبعاثات مرآبات      وتتخذ في هذه الحاالت خطوات لحمایة السریة وذلك مثال من خال              .  لمنشأة التصنيع 

ولدواعي الشفافية، ینبغي أن یشمل التقریر مناقشة نوعية بشأن إنتاج الكلورو ثنائي             .  الكربون الفلوریة الهيدروجينية  

 .فلورو الميثان آلما أجریت عملية تجميع

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٨-٣

 من الفصل الثامن ومراجعة خبراء      ١-٨لى النحو المبين في الجدول       إجراء اختبارات لمراقبة الجودة ع     الممارسة السليمة من   

 من  ٧-٨وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسـم                         .  لتقدیرات االنبعاثات 

 لتحدید االنبعاثات المتولدة     الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات العليا                 

لفئات مراقبة الجودة   /وتشجع وآاالت حصر الغازات على استعمال طرق المستویات العليا في ضمان            .  عن فئة هذه المصادر   
 ." االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

فإننا نتطرق فيما یلي إلى بعض            "  ضمان ومراقبة الجودة    "لفصل الثامن المعنون         وإضافة إلى اإلرشادات الواردة في ا           

 :اإلجراءات ذات الصلة بهذه الفئة الثانویة

 مقارنة االنبعاثات باستخدام نهج مختلفة

ینبغي لوآاالت حصر الغازات مقارنة تقدیرات انبعاثات المصانع المبلغ عنها في مقابل التقدیرات المقررة باستخدام                   

وإن لم تتوافر سوى بيانات اإلنتاج الوطنية فينبغي لوآاالت          .   االفتراضي وبيانات اإلنتاج   ١معامل انبعاثات المستوى    

وإذا أسفرت المقارنة عن اآتشاف         .  حصر الغازات مقارنة انبعاثات المصانع المجمعة مع تقدیر افتراضي وطني                  

 :ألسئلة التاليةفروق آبيرة فينبغي لوآاالت حصر الغازات اإلجابة على ا

هل توجد مثال قيمة متطرفة تفسر تجاوز آمية من            (هل توجد أخطاء مقترنة بأي من تقدیرات المصانع            

 ؟)االنبعاثات للحد المعقول

’١’ 

 ’٢’ هل تختلف معامالت االنبعاثات على مستوى المصانع اختالفا آبيرا عن بعضها بعضا؟

 ’٣’ إلنتاج المعلنة على المستوى الوطني؟هل تتسق معدالت إنتاج المصانع مع معدالت ا

هل یوجد أي تفسير للفرق الكبير، مثل تأثير المراقبة والطریقة التي یتم بها اإلبالغ عن اإلنتاج أو ربما                      

 عدم توثيق الفرضيات؟

’٤’ 

 

 االختبار المباشر لقياسات االنبعاثات

سية المعترف بها دوليا في إجراء القياسات في   ینبغي لوآاالت حصر الغازات التأآد من استخدام الطرق القيا         •

وفي حالة عدم وفاء ممارسات القياسات بهذه المعایير فينبغي حينئذ إجراء تقييم دقيق للبيانات                         .  المصانع

ومن الممكن أیضا في الحاالت التي تطبق فيها مستویات عالية من القياس                               .  المتعلقة بهذه االنبعاثات     

 . لمواقع أن یخفض عدم التيقن المقترن بتقدیرات االنبعاثاتمراقبة الجودة في ا/وضمان

مراقبة الجودة المطبقة في آل مصنع لتقييم ما إن آان عدد العينات وتواتر جمع العينات                    /ینبغي تقييم عملية ضمان     •

 .مالئما بالنظر إلى تغيریة العملية ذاتها
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 البيانات المقيسة والمحسوبة وذلك بمقارنتها بنظم        ینبغي آلما أمكن أن تقوم وآاالت حصر الغازات بالتحقق من آل             •

ومثال ذلك أنه یمكن التحقق دوریا من قياس االنبعاثات في العملية ذاتها عن طریق                      .  القياس أو الحساب األخرى     

 .وینبغي لوآاالت حصر الغازات التحقق من استخدام نظام التدمير وآفاءته. قياس التيار المتدفق من فتحة المكثف

 أیضا مقارنة معامالت االنبعاثات الضمنية في آل المصانع ومراعاة الفروق الكبيرة عن طریق إجراء                                  یمكن •

 .مراجعة دوریة لتقنيات القياس في المصانع

 التحقق من االنبعاثات الوطنية

شامل لئن آان من غير الممكن عمليا التحقق من التقدیر الذي یعده بلد بعينه فمن الممكن إجراء اختبار عالمي                                     •

ومع وجود عدد قليل من       .  في الغالف الجوي   لتقدیرات االنبعاثات من خالل قياس مستویات ثالثي فلورو الميثان                

المنشآت فإن ذلك یمثل اختبارا لرتبة قيمة االنبعاثات الناجمة عن الصناعة على مستوى العالم وهو بدوره قد یقارن                     

 .بالتقدیرات الوطنية
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