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 المقدمة  1 

1-1

                                                

 المقدمة 
 الناتجة عن غازات االحتباس الحراري، انبعاثات )IPPU (واستعمال المنتجاتالعمليات الصناعية المعنون  يغطي هذا المجلد،

 في المنتجات وعن االستعماالت غير المولدة للطاقة لكربون الوقود غازات االحتباس الحراريالعمليات الصناعية وعن استعمال 
الوارد في الخطوط التوجيهية المنقحة ‘ مال المذيبات والمنتجات األخرىاستع’ويشتمل هذا المجلد آذلك على القسم السابق  .األحفوري

 .غازات االحتباس الحراري بشأن قوائم  الحصر الوطنية ل2006للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 

وترد مصادر االنبعاثات  .تلفة من مجموعة عريضة النطاق من األنشطة الصناعية المخغازات االحتباس الحراريتصدر انبعاثات 
على سبيل المثال، فرن (الرئيسية من خالل العمليات الصناعية التي تنطوي على تحويل المواد، سواء آان ذلك آيميائيًا أو فيزيائيًا، 

 تستعمل آمادة الصهر في صناعات الحديد والفوالذ، واألمونيا وغيرها من المنتجات الكيميائية المصنعة من الوقود األحفوري والتي
أولية آيميائية وصناعة األسمنت، حيث تعد جميع هذه الصناعات مثاَال جليَا على العمليات الصناعية التي يصدر عنها آم آبير من ثاني 

) CO2( المختلفة، متضمنة ثاني أآسيد الكربون غازات االحتباس الحراريوخالل هذه العمليات، قد تصدر العديد من  ).أآسيد الكربون
 ).PFCs( الكربون يد فلورثامنو) HFCs (مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينيةو) N2O(وأآسيد النيتروز ) CH4(والميثان 

وعلى   في منتجات أخرى مثل الثالجات وعبوات الرغوة والهباء،غازات االحتباس الحراريعالوة على ما سبق، غالبًا ما تستخدم 
في أنواع عديدة من ) ODS(آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون ) HFCs(بون الفلورية الهيدروجينية سبيل المثال، تستخدم مرآبات الكر

في عدد من المنتجات ) N2O(وأآسيد النيتروز ) SF6(وعلى النحو نفسه، يستخدم آل من سادس فلوريد الكبريت  .تطبيقات المنتجات
 آوقود دفعي في منتجات الهباء، وخاصة في N2Oكهربائية، بينما يستخدم   في المعدات الSF6مثال، يستخدم (المستخدمة في الصناعة 

 ). أثناء التخديرN2O في أحذية العدو، بينما يستخدم SF6مثال، يستخدم (، أو يستخدم من قبل المستهلكين النهائيين )الصناعات الغذائية
ي أغلب الحاالت، إمكانية انقضاء فترة زمنية طويلة ما وهناك خاصية جديرة بالمالحظة في استخدامات مثل تلك المنتجات، وهي، ف

) آما هو الحال بالنسبة لعبوات الهباء(وقد يتفاوت هذا التأخير من عدة أسابيع  . منهاالحتباس الحراريبين تصنيع المنتج وانبعاث غاز 
غازات االحتباس يتم استرجاع جزء من ) مثال، الثالجات(هذا وفي بعض التطبيقات  .إلى عدة عقود، آما في حالة الرغوة الصلبة

 غازات االحتباس الحراريفضًال عما سبق، قد تستخدم العديد من  . في نهاية عمر المنتج، يتم عقب ذلك تدويره أو تدميرهالحراري
  :المفلورة األخرى في عمليات خاصة، مثل تصنيع أشباه الموصالت

 )NF3(الث فلوريد النيتروجين ث •

 )SF5CF3( ثالثي ميثيل الفلور امس فلوريد آبريتخ •

 )C4F9OC2H5 ،CHF2OCF2OC2F4OCHF2 ،CHF2OCF2OCHF2مثال، (رآبات اإلثير المهلجن م •

، CF3I ،CH2Br2 ،CHCl3 ،CH3Clوغيره من مرآبات الفحم الهالوجيني الغير خاضع لبروتوآول مونتريال، متضمنة  •
CH2Cl2.  

 بشأن قوائم 2006 التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام فضًال عما سبق، يقدم هذا المجلد الخاص بالخطوط
 المهلجنة غازات االحتباس الحراريطرق لتقدير ) 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  (غازات االحتباس الحراريالحصر الوطنية ل

الخاصة بها من خالل تقرير ) GWP(حتمال االحترار العالمي التي ال تندرج تحت تغطية بروتوآول مونتريال والتي لم تتوفر قيم ا
  :، والتي من بينها)TAR(التقييم الثالث للهيئة 

• C3F7C(O)C2F51 

• C7F16 

• C4F6  

• C5F8  

• c-C4F8O. 

متضمنة العديد من السوائل (يمكن استخدام بعض من هذه الطرق مع مرآبات الفحم الهالوجيني غير الخاضعة لبروتوآول مونتريال 
 Galden®(2و ™Fluorinertالخالئط، مثال، تلك التي يتم تداولها تحت الشعارات التجارية لعائالت منتجات و

التصدير في آثير من الحاالت لتقييم /ويتم استعمال المنتج بتوجيه من العملية الصناعية نظرًا للحاجة إلى بيانات اإلنتاج واالستيراد
صناعية الالحتمال استعمال المنتج آجزء من أنشطة صناعية، بعيدًا عن القطاعات غير االنبعاثات في المنتجات، وآذلك نظرًا 

يصاحب  .ومن هذا المنطلق يفضل ربط تقدير االنبعاثات المرتبطة باإلنتاج واستعمال المنتج )التجزئة، الخدمات، األسر المعيشية(
 

1
 ).2002ميلبراث،  (3M وهو آيتون مفلور ينتج من قبل Novec™612 يتم تداول هذا الغاز تحت اسم 

 
2

ى        طثير وخالئ إ واإلثيرات واألمينات الثالثية واألمينو      من بين األلكينات آاملة الفلورة،     ™Fluorinert يتم انتقاء مواد    واد للحصول عل ذه الم  من ه
 .(PFPEs) برفليوروبوليإثير آاملة الفلورة تسمى  المتعددةيثيراتاإلتشتمل سوائل على مجموعة من  .الخصائص المطلوبة
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 واستعمال المنتجاتفئات العمليات الصناعية  1-1الشكل              

صناعة اللمبات والورق
صناعة الغذاء والمشروبات

)رجى التحديدي(أخرى 
أخرى

NO2   من
استخدامات المنتج

التطبيقات الطبية
الوقود الدفعي لمنتجات مواد الهباء والضغط

)يرجى التحديد(أخرى 
 )يرجى التحديد(أخرى 

التطبيقات العسكرية
المعجالت

)يرجى التحديد(أخرى 

SF6 وPFC  من استخدامات
 المنتج األخرى

تصنيع األجهزة الكهربية
لكهربية
لكهربية

استخدام األجهزة ا
التخلص من األجهزة ا

األجهزة
الكهربية

  األخرىاستعمال المنتجاتصناعة و

معامالت نفخ الرغاوى
الحماية من الحرائق
مواد الهباء
المذيبات

ىخر 
 

)رجى التحديدي(تطبيقات أ

التبريد وتكييف الهواء الثابت
التبريد وتكييف الهواءلمتنقلتكييف الهواء ا

 استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون

صناعة اإللكترونيات

المنتجات غير المولدة للطاقة من استخدام
المذيبات والوقود

استخدام مواد التشحيم
استخدام شمع البارافين
استخدام المذيبات

)يرجى التحديد(أخرى   
الدوائر المتكاملة أو أشباه الموصالت
شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق الغشاء
الفلطائية الضوئية
السوائل الموصلة للحرارة

)يرجى التحديد(أخرى 

إنتاج الحديد والفوالذ
إنتاج سبائك الحديد

لومونيومإنتاج األ
إنتاج المغنيسيوم
إنتاج الرصاص
إنتاج الزنك

)يرجى التحديد(أخرى 

صناعة المعادن

)يرجى التحديد(أخرى 

ثانوية
لثابتة

انبعات المنتجات ال
االنبعاثات غير ا

  الكيميائية الفلوريةدإنتاج الموا

الميثانول
اإليثيلين

ينيلثاني آلوريد اإليثيلين وآلوريد الف
أآسيد اإليثيلين
األآرولينتريل
الكربون األسود

إنتاج المواد البتروآيميائية
والكربون األسود

إنتاج رماد الصودا

إنتاج الكربيد
إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم

 إنتاج األمونيا
إنتاج حمض النيتريك
إنتاج حمض األديبيك
إنتاج الكبروالآتام والجليوآسال وحمض والجليوآسال

صناعة المواد الكيميائية

)يرجى التحديد(أخرى 

السيراميك
االستخدامات األخرى لرماد الصودا
إنتاج المغنيسيوم غير التعديني

)يرجى التحديد(أخرى 

استخدامات العملية األخرى للكربونات

إنتاج الزجاج

ألسمنت
لجير

إنتاج ا
إنتاج ا

التعدينيةالصناعات 

العمليات الصناعية 
واستعمال المنتجات
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  : يقدم هذا الفصل

 وهيكلها؛) 1-1(معالجة العمليات الصناعية واستعمال المنتجات  تعريف •

صناعية وانبعاثات احتراق الوقود ، من بينها تعريف العمليات ال)2-1(عدد من الموضوعات العامة والمستعرضة  •
 ؛)5-2-1(ومصادر البيانات الدولية ) 1-2-1(

 ؛)3-1(طبيعة استعماالت الوقود األحفوري غير المولدة للطاقة   •

 ؛)4-1(استيفاء وتخصيص ثاني أآسيد الكربون الصادر عن االستخدام غير المولد للطاقة للوقود  •

فيما يخص الغازات المفلورة المتناولة في ) 5-1(ب معامل االنبعاث االختيار من بين مقترب رصيد الكتلة ومقتر •
 . من هذا المجلد8 و7الفصلين 

 تصنيف القطاع وهيكله

  .واستعمال المنتجات الهيكل ورموز التصنيف لكل فئة وفئة فرعية بقطاع العمليات الصناعية 1-1يوضح الشكل 

 

1-2

1-2-1 

1-2-2 

                                                

 موضوعات عامة ومستعرضة 

 وانبعاثات احتراق الوقودتعريف العملية الصناعية  
واستعمال قد يكون من الصعب توزيع االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري ما بين قطاعي الطاقة والعمليات الصناعية 

 للعملية فإن استخدامات الوقود آمادة أولية وآمادة اختزال عادة ما ينتج عنها غازات يمكن إحراقها لتوليد الطاقة الالزمة .المنتجات
مما يؤدي أحيانا إلى عدم التيقن  وعلى حد سواء، يمكن إحراق جزء من المادة األولية مباشرة لتوليد الحرارة المطلوبة، .الصناعية

 إرشادات عملية بشأن متى يتم تخصيص الخطوط التوجيهيةوسعيًا للتغلب على هذه المعضلة، تقدم هذه  .وعدم الوضوح عند اإلبالغ
ي أآسيد الكربون الصادرة عن احتراق الوقود إلى الفئة الفرعية الحتراق الوقود ضمن فئة مصدر الطاقة أو إلى فئة مصدر انبعاثات ثان

 .1-1ويتم عرض القاعدة المرتبطة في المربع  .العملية الصناعية

مليات الصناعية على وجه وتبرز المشكالت المرتبطة بتخصيص انبعاثات ثاني أآسيد الكربون إلى احتراق الوقود أو إلى الع
الخصوص عند انتقال غازات وقود المنتجات الثانوية أو النفايات من موقع التصنيع ليتم إحراقها في موقع آخر ضمن أنشطة مختلفة 

قود ومعيارًا ، والذي يقدم تعريفَا الحتراق الو1-1وانطالقا من هذه الحقيقة تم صياغة المبدأ األساسي للتوجيه الوارد في المربع  .تمامًا
لتحديد ما إذا آان ينبغي اإلبالغ عن  انبعاثات وقود المنتجات الثانوية ضمن قطاع العمليات الصناعية واستخدامات المنتجات أم ضمن 

 معلومات خلفية حول طبيعة االستخدامات غير المولدة للطاقة للوقود األحفوري، إضافة إلى 3-1يقدم القسم  .فئة مصدر قطاع الطاقة
صر الستخدامات الوقود األحفوري آمادة أولية وآمادة اختزال، وآذلك معلومات حول ارتباطات استخدام الوقود األحفوري في ح

 .قطاع الطاقة

 الحجز وخفض االنبعاثات 
هدف في بعض فئات العمليات الصناعية واستخدامات المنتجات، وخاصة مصادر االنبعاثات الكبيرة، قد يتم احتجاز االنبعاثات ب

 حصر عمليات احتجاز االنبعاثات باالستعانة ببيانات مفصلة  السليمةةالممارسويعد من  .استعادتها الحقا وإعادة استخدامها أو تدميرها
وبالتالي، فإن طرق المستوى األول الواردة في هذا المجلد ال تعد  .على مستوى البلدان أو بيانات أآثر مالئمة على مستوى المصانع

وينبغي إدراج عملية االحتجاز ضمن معادالت بواسطة استخدام مصطلح إضافي يمثل  .تعقب هذا النوع من خفض االنبعاثاتمناسبة ل
وينصح بعدم احتساب حجم  .آمية محددة من االحتجاز أو مدى آفاءة نظام خفض االنبعاثات مع استخدام هذا النظام على مدار العام

 .3 انبعاث معدل، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل الشفافية ويهدد بعدم اتساق التسلسل الزمنياالنبعاثات المحتجزة باستخدام معامل

 خصم آمية ثاني أآسيد  السليمةةالممارسوعند الحاجة إلى وضع واستخدام تقنية الحتجاز ثاني أآسيد الكربون في أحد المصانع، فمن 
، ال ينبغي خصم آميات ثاني أآسيد الكربون المخصصة ومن جهة أخرى .الكربون المحتجز في حساب انبعاثات مستوى أعلى

الستخدامات مستقبلية وللتخزين قصير المدى من إجمالي انبعاثات ثاني أآسيد الكربون إال في حالة احتساب تلك االنبعاثات في موضع 
، ومن CCS(5(سيد الكربون إن االدعاء االفتراضي هو عدم وجود أي منهجيات الحتجاز وتخزين ثاني أآ .4آخر ضمن قوائم الحصر

 
د من الممارسات اله                    3 ك، يع ك وحمض األديبي دمير         في صناعات مثل إنتاج حمض النتري ة ت زودة بتقني ية تصميم مصانع عصرية م ندسية القياس

 التي تعكس  االنبعاثوفي مثل هذه الحاالت الخاصة، يمكن استخدام معامالت . مضمنة، والذي يكون عادة بهدف مواجهة انبعاثات أآاسيد النتروجين     
 .  وإنه قد تم استخدامها وجود هذه التقنيةوثيقبتجامع البيانات ن يقوم أتقنية التدمير هذه، على شريطة 

4 
سيد   حيث يتم احتساب) 9-3القسم (واستخدام ثاني أآسيد الكربون في إنتاج الميثانول ) 2-3القسم (تتضمن األمثلة على ذلك إنتاج اليورية         اني أآ  ث

 .لمنتج النهائيالكربون الناتج عن ا
ه م                    5 ون، فإن سيد الكرب اني أآ سليمة ةالممارس ن إذا بّلغت إحدى الدول عن احتجاز ث ع تخزين           ال ون في مواق سيد الكرب اني أآ د من تخزين ث  التأآ

ون، في         5جيولوجية طويلة األجل والتي تخضع للرقابة وفقًا للتوجيهات الواردة في الفصل    سيد الكرب اني أآ وجي لث ن والتخزين الجيول ل والحق ، النق
 .الطاقة: 2المجلد 



  المقدمة: 1الفصل 

أآد من احتساب االنبعاثات األخيرة للغازات التي تم  الت السليمةسةالمماربالنسبة للغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون، يعد من 
ففي هذا المثال، تم  .HCFC-22 المنتج آمنتج ثانوي صادر عن إنتاج HFC-23ومثاًال على ذلك،  .احتجازها في موقع حدوثها

المختلفة لتناول فعاليات يمكن العثور على الطرق  .استخالص المادة من الغاز المطلق في الهواء واستخدمت في المنتجات أو العمليات
  .االحتجاز هذه على نحو مالئم ضمن هذا المجلد الزاخر بالكثير من المعلومات الوافية

 جزئيًا أو آليًا عن طريق معالجة الغازات المطلقة في الهواء، على سبيل المثال، غازات االحتباس الحراريغالبًا ما يتم خفض انبعاثات 
وعادة ما يتم استخدام هذا المقترب مع المواد ذات قيم احتماالت احترار  . بواسطة االحتراق الالحقيغازات االحتباس الحرارتدمير 

وتعتمد فعاليات التدمير بالتساوي على  . في الصناعات الكيماويةHFC-23 في صناعة شبه الموصالت أو PFCsعالمي مرتفعة، مثل 
 .ممارسات التشغيل والتقنيات المستخدمة

 

 1-1 المربع

 الصناعية العمليات انبعاثات أو الوقود احتراق إلى الكربون أآسيد ثاني انبعاثات تخصيص
  :يتم تعريف احتراق الوقود على نحو عملي آالتالي

 .تأآسد المواد المقصود داخل جهاز مصمم لتوليد حرارة أو تنفيذ عمل ميكانيكي إلحدى العمليات أو لالستعمال بعيدا عن الجهاز

لتعريف إلى فصل احتراق الوقود بغرض استخدام إنتاجي بعينه مولد للطاقة عن الحرارة الناجمة عن ويهدف هذا ا
 .الهيدروآربونات الموجودة في التفاعالت الكيميائية المميزة للعمليات الصناعية

مونيا، حيث توفر الغازات هذا ويمكن الحصول على وقود التشغيل على نحو مباشر من المادة األولية، آما هو الحال في إنتاج األ
استعمال وبديال لذلك، يمكن الحصول على وقود التشغيل عن طريق غير مباشر من خالل  .الطبيعية آال من المادة األولية والوقود

عن ومن األمثلة على ذلك الغازات المطلقة في الهواء الصادرة  . الثانوية لمعالجة المواد األولية أو استخدام االختزالالمنتجات
 .التكسير بالبخار للمادة األولية للنفتا بغرض تصنيع اإليثيلين وغاز أفران الصهر الصادر من تلك األفران

وعلى الرغم من ذلك، عادة ما  وخالل هذه األنشطة، قد تصدر االنبعاثات من آال من احتراق الوقود ومراحل العمليات الصناعية،
وبناء  ) أدناه2-3-1انظر القسم ( .ثات على نحو منفصل أمرًا غير عمليًا أو مستحيًاليكون اإلبالغ عن هذين النوعين من االنبعا

  :عليه، تم وضع القاعدة التالية للتسهيل من عملية اإلبالغ

انبعاثات االحتراق الصادرة من الوقود والتي يتم الحصول عليها عن طريق مباشر أو غير مباشر من المادة األولية بغرض 
 سيتم تخصيصها بطبيعة الحال إلى الجزء من فئة المصدر الذي تمت خالله واستعمال المنتجات العمليات الصناعية االستخدام مع

أما إذا تم تحويل الوقود المشتق لالحتراق في فئة مصدر أخرى، ينبغي في  .2C و2Bعادة ما تكون فئات المصدر هي  .العملية
 ).1A2 أو 1A1والتي تكون عادة الفئة (المالئم من فئات مصدر قطاع الطاقة تلك الحالة اإلبالغ عن االنبعاثات في الجزء 

 .قد يساعد المثاالن التاليان على توضيح هذا التعريف

سواء تم ذلك بغرض تسخين هواء الصهر أو (إذا تم احتراق غاز فرن الصهر آلية ضمن إطار صناعة الحديد والفوالذ  -1
، يتم اإلبالغ عن االنبعاثات المرتبطة ضمن الفئة الفرعية )أو لعمليات إتمام الصناعات المعدنيةتوفير احتياجات الموقع من الطاقة 

2C1 إذا تم تحويل جزء من الغازات إلى موقع قريب ألعمال تصنيع القرميد  .واستعمال المنتجات لمصدر عمليات التصنيع
الفئة الفرعية (بالغ عن االنبعاثات ضمن الفئات الفرعية للمصدر بغرض إنتاج الحرارة أو إلى مولد رئيسي للكهرباء، يتم إذًا اإل

1A2f 1 أو الفئة الفرعيةA1a.( 

البتروآيماوية لصالح  إذا تم إحراق الميثان أو الهيدروجين الفائض من عملية تكسير النفتا بالبخار داخل موقع العمليات -2
 .2B8، وهي واستعمال المنتجاتات ضمن انبعاثات العمليات الصناعية استخدامه مع عملية أخرى، يتم حينئذ اإلبالغ عن االنبعاث

، 1A1bومن جهة أخرى، إذا تم نقل الغازات إلى معمل تكرير لالستخدام آوقود، ينبغي حينئذ اإلبالغ عن االنبعاثات تحت الفئة 
 .تكرير البترول

 9-1  حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

  االحتباس الحراريحصر غازاتل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   1-10
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1-2-4 
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 السالئف 
 .غير متوفرة ضمن هذه الخطوط التوجيهية) NOx ،NMVOC ،CO ،SO2 ،NH3(المنهجيات المستخدمة لتقدير انبعاثات السالئف 

ومن األمثلة على ذلك، دليل حصر االنبعاثات التابع  .ويمكن تقدير انبعاثات هذه الغازات باالستعانة بالتوجيهات األخرى جيدة اإلعداد
بعاثات الهواء نصر الرئيسي الالح/للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال بعيد المدى لملوثات الهواء في أوروبا

)EMEP/CORINAIR) ( ،تم وضع هذا الدليل لتناول قوائم حصر انبعاثات المواد الخاضعة التفاقية  6)2005الهيئة األوروبية للبيئة
، 1-7انظر المربع ) (CLRTAP(المعنية بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود ) UNECE(لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 

، وهو يغطي جميع قطاعات المصادر، ومن )التوجيهات العامة واإلبالغ  :1، السالئف واالنبعاثات غير المباشرة، من المجلد 7الفصل 
 .ثم، يلزم اعتباره المصدر األساسي للمعلومات بشأن تقدير هذه االنبعاثات

 وفصول المنهجية المناظرة في دليل واستعمال المنتجاتاعية  العالقة بين فئات مصدر العمليات الصن1 في المجلد 1-7يوضح الجدول 
بعاثات نالحصر الرئيسي ال/حصر االنبعاثات التابع للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال بعيد المدى لملوثات الهواء في أوروبا

النتقال بعيد المدى لملوثات الهواء في يعرض هذا الجدول معلومات حول الفصل الخاص بالبرنامج التعاوني لرصد وتقييم ا .الهواء
آما يضم  .NH3  وSO2 وNMVOC وCO وNOxبعاثات الهواء تحديدًا والذي يتضمن توجيه منهجي حول نالحصر الرئيسي ال/أوروبا

 .آذلك معلومات حول توافر الطرق وأهمية انبعاثات السالئف  من فئات مصدر محددة

بعاث الواردة في دليل حصر االنبعاثات التابع للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال بعيد هذا وترتبط بعض المناهج ومعامالت االن
وعلى  .مصدر في آل من الدول النامية والمتقدمةالبعاثات الهواء بحاالت وفئات نالحصر الرئيسي ال/المدى لملوثات الهواء في أوروبا

ت، قد تكون الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة أآثر عمقًا، مما يلزم التعامل مع الرغم من ذلك، بالنسبة لبعض القطاعات، مثل المذيبا
بعاثات نالحصر الرئيسي ال/دليل حصر االنبعاثات التابع للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال بعيد المدى لملوثات الهواء في أوروبا

 .الهواء بحرص شديد

 غير المباشر) N2O(أآسيد النتروز  
وهو ما يتم من خالل عمليتي النترتة  .ؤدي ترسب النتروجين المحتوي على مرآبات داخل التربة إلى صدور انبعاثات أآسيد النتروزي

أآسيد نتروز غير ’ انبعاثات وهي تسمى ).الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى  :4انظر المجلد (وإزالة النترتة 
اق عبر قوائم الحصر، من الهام تقدير انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة الصادرة من ترسب وسعيًا لضمان االتس .‘مباشرة

وتتسم هذه المنهجية بالبساطة وتعزي  .واستعمال المنتجاتالنتروجين المحتوي على مرآبات والمنبعثة في قطاع العمليات الصناعية 
  .در األصلي للنتروجينمجمل انبعاثات أآسيد النتروجين غير المباشرة إلى المص

بصفة أساسية من احتراق الوقود، بينما تنبعث ) NOx(تنبعث أآاسيد النتروز  .NH3و) NO2 وNOx) NOوتعد مصادر النتروجين هي 
ازين من خالل غبصفة رئيسية من خالل عمليات الزراعة، عالوة على احتمال صدور انبعاثات ال بأس بها من ال) NH3(األمونيا 

ومن األمثلة على ذلك،  .من مصادر أخرى NO2 وNOيمكنك العثور على مزيد من المعلومات لتقدير انبعاثات  .الصناعيةالعمليات 
الحصر /آتيب إرشادات إحصاء االنبعاثات التابع للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال بعيد المدى لملوثات الهواء في أوروبا

 )2005ة األوروبية للبيئة، الهيئ(  . الهواءالنبعاثاتالرئيسي 

التوجيهات العامة واإلبالغ،   :1، السالئف واالنبعاثات غير المباشرة، من المجلد 7آما تتوفر إرشادات توجيهية شاملة في الفصل 
ة هنا إلى إنه وتجدر اإلشار .)NH3(أو األمونيا /و) NOx( غير المباشرة الناتجة عن انبعاثات أآاسيد النتروز N2O انبعاثاتبشأن تقدير 

أن تقوم بتقدير انبعاثات أآسيد ) NH3(واألمونيا ) NOx( بالنسبة للدول التي لديها حصر النبعاثات أآاسيد النتروز الممارسة السليمةمن 
 .النتروز غير المباشرة

 مصادر البيانات الدولية 
توافر مثل هذه البيانات، يمكن للقائمين بجمع بيانات في حال تعذر  .يفضل استخدام البيانات الوطنية الموثوق منها آلما أمكن ذلك

وتتضمن  .واستعمال المنتجاتالحصر الرجوع إلى مصادر البيانات الدولية آمصدر بديل للبيانات إلجراء تقديرات العمليات الصناعية 
  :هذه المصادر ما يلي

حولية إحصاءات ’سخة مطبوعة في والمتوفرة في ن) UN(إحصائيات اإلنتاج الصناعي التابعة لألمم المتحدة  •
 وما يليه، آما تتوفر 1999والتي تضم معلومات بهذا الصدد منذ عام ) 2004األمم المتحدة، (‘ السلع الصناعية

آوحدات (وتعرض هذه البيانات .  وما يليه1950آذلك على أسطوانة مدمجة تحتوي على إحصاءات منذ عام 
  .كافة السنوات ولجميع السلع تقريبًا المرتبطة بقوائم حصر االنبعاثاتحسب السلع األساسية والبلدان ل) مادية

قيمة (بنشر بيانات اإلنتاج في وحدات مالية ) OECD(قامت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  •
  بمكنكم االطالع عليها من على موقع االنترنت التاليخاصة بدول المنظمة) اإلنتاج

)html.,001_1_1_1_1_293564_2825_en,,26390/statsportal/org.oecd.www://http(إال أن البيانات ، 
 بيانات إضافيةيحتوي على   آخرنشور ببيع ممنظمةال قومتو. الخاصة بالسنوات األخيرة غير متوفرة

(html.,001_1_1_1_1935935_499554_2825_en,,23400/63/document /org.oecd.www://http)  إال ،
                                                 

    .)2005الهيئة األوروبية للبيئة، ( IPCCلتكون متجانسة مع فئات إبالغ  لإلبالغ )EMEP/CORINAIR(تم تطوير فئات مصادر مصطلحات  6

http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/%20document/63/0,2340,en_2825_499554_1935935_1_1_1_1,00.html
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المكتب اإلحصائي  (PRODCOMبإصدار بيانات ) Eurostat( األوروبية  لالتحاداتقام المكتب اإلحصائي •
  .للعديد من الدول األوروبية) 2005 األوروبية، لالتحادات

تتوفر اإلحصائيات بشأن إنتاج العديد من السلع األساسية وقدرات المصانع اإلنتاجية، آل على حدة، من خالل  •
سلعة والدولة، والذي يأتي ضمن اإلحصاءات والمعلومات الدولية المعنية المسح الجيولوجي األمريكي حسب ال

 ).USGS ،2005(بالمعادن 

 1-1 الجدول
 المحتملة وانبعاثاتها المنتجات واستعمال الصناعية العمليات فئات

 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 )2 و1مالحظات ( واستعمال المنتجات العمليات الصناعية 2

 الغازات
جينية الهالو

األخرى 
 )3مالحظة (

2A الصناعات التعدينية 
 2A1 :إنتاج األسمنت X *      
 2A2 :إنتاج الجير X *      
 2A3 :إنتاج الزجاج X *      
 2A4 :استخدامات أخرى للكربونات في العمليات الصناعية        
 2A4a :السيراميك X *      
 2A4b :استخدامات أخرى لرماد الصودا X *      
 2A4c :إنتاج أآسيد المغنيسيوم غير التعديني X *      
 2A4d : أخرىاستخدامات X *      
 2A5 : أخرىصناعات X * *     
  2Bالصناعات الكيميائية 

 2B1 :إنتاج األمونيا X * *     
 2B2 : النتريكإنتاج حمض * * X     
 2B3 :إنتاج حمض األديبيك * * X     
 2B4 :إنتاج الكبروالآتام والجليوآسال وحمض والجليوآسال * * X     
 2B5 : الكربيدإنتاج X X *     
 2B6 :إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم X * *     
 2B7 :إنتاج رماد الصودا X * *     
 2B8 : إنتاج المواد البتروآيماوية والكربون األسود        
 2B8a :الميثانول X X *     
 2B8b :اإليثيلين X X *     
 2B8c :ثاني آلوريد اإليثيلين وآلوريد الفينيل أحادي الوحدة X X *     
 2B8d :أآسيد اإليثيلين X X *     
 2B8e :األآريلونيتريل X X *     
 2B8f :الكربون األسود X X *     
 2B9 : 4مالحظة (اإلنتاج الكيماوي الفلوري(        
 2B9a:  5مالحظة (انبعاثات المنتجات الثانوية(    X X X X 
 2B9b : 5مالحظة (االنبعاثات المتطايرة(    X X X X 
 2B10 : أخرىصناعات * * * * * * * 

2cالصناعات المعدنية  
     * 2C1 :X X  إنتاج الحديد والفوالذ

 2C2 :إنتاج السبائك الحديدية X X *     
 2C3 :يومإنتاج األلومن X *   X   
 2C4 : 6مالحظة (إنتاج المغنيسيوم( X   X X X X 
 2C5 :إنتاج الرصاص X       
 2C6 :إنتاج الزنك X       
 2C7 : أخرىصناعات * * * * * * * 

2Dاستخدام منتجات غير مولدة للطاقة من الوقود والمذيبات  
 2D1 :استخدام مواد التشحيم X       
 2D2 : شمع البارفيناستخدام X * *     
 2D3 : 8 مالحظة(المذيب استخدام(        
 2D4 :9 مالحظة( استخدامات أخرى( * * *     

2Eصناعة اإللكترونيات  
 2E1 : 10مالحظة (الدوائر المتكاملة أو شبه الموصالت( *  * X X X X 
 2E2 : شاشة عرض مسطحة بتقنية الترانزستور رقيق الغشاء)TFT ()10الحظة م(    X X X X 
 2E3 : 10مالحظة (الفلطائية الضوئية(    X X X X 
 2E4 : 11مالحظة (سائل توصيل الحرارة(       X 
 2E5 : أخرىصناعات * * * * * * * 

 11-1  حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

 
 )تابع(1-1 لجدولا

 المحتملة وانبعاثاتها المنتجات واستعمال الصناعية العمليات فئات

 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 )2 و1مالحظات ( مال المنتجاتواستع العمليات الصناعية 2

 الغازات
الهالوجينية 
األخرى 

)3مالحظة (  
2F استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون 

       : 2F1  التبريد وتكييف الهواء
 2F1a :التبريد وتكييف الهواء الثابت *   X X  * 
 2F1b :حركتكييف الهواء المت *   X X  * 
 2F2 :عناصر نفخ الرغوة *   X *  * 
 2F3 :الحماية من الحرائق *   X X  * 
 2F4 :مرآبات الهباء    X X  * 
 2F5 : 12مالحظة (المذيبات(    X X  * 
 2F6 :التطبيقات األخرى * * * X X  * 

2Gصناعة واستعمال المنتجات األخرى  
 2G1 :المعدات الكهربائية        
 2G1a : 13مالحظة (تصنيع المعدات الكهربائية(     X X * 
 2G1b : 13المالحظة (استخدام المعدات الكهربائية(     X X * 
 2G1c : 13مالحظة (التخلص من المعدات الكهربائية(     X X * 
 2G2:  SF6وPFCsالصادرة من استخدامات المنتجات األخرى         
 2G2a :العسكريةالتطبيقات      * X * 
 2G2b : 14مالحظة (المعجالت(     * X * 
 2G2c : أخرىاستعماالت     X X * 
 2G3 : استعمال المنتجاتأآسيد النتروجين الصادر من        
 2G3a :التطبيقات الطبية   X     
 2G3b :الوقود الدفعي للمنتجات العاملة بالضغط والهباء   X     
 2G3c :أخرىماالت استع   X     
 2G4 : أخرىصناعات * *  *   * 

2H   أخرىعمليات صناعية 
 2H1 : 15مالحظة (صناعة المواسير والورق( * *      
 2H2 : 15مالحظة (صناعة األغذية والمشروبات( * *      
 2H3 : أخرىصناعات * * *     

1( ’X ‘لها ضمن هذا المجلدتمثل الغازات التي تم توفير اإلرشادات التوجيهية .  
‘ *’ )2 .تمثل الغازات التي قد ترد االنبعاثات الخاصة بها لكن ال يتوفر لها اإلرشادات التوجيهية منهجية ضمن هذا المجلد

 .1 من المجلد 7 في الفصل 1-7انظر الجدول ) NH3 وSO2 وNMVOC وCOو NOx(للسالئف  )3
 في تقرير التقييم 1 التابعة لمساهمة الفريق العامل 8-6 و7-6 المفلورة المدرجة في الجداول  االحتباس الحراريغازات مع أي من 3 و2يمكن تطبيق منهجيات المستويات  )4

 NF3 والكحوليات المفلورة واإلثيرات المفلورة وSF6 وPFCs وHFCs، ويشتمل ذلك على )2001الهيئة، ) (IPCC(الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

وتقوم آافة التقييمات الواردة ضمن إطار هذه  المستويات على قياسات، سواء الكميات المفقودة المعايرة من العمليات أو االنبعاثات المعايرة، آما تتالءم مع  .SF5CF3و
 وانبعاثات العمليات HCFC-22ادرة عن تصنيع  الصHFC-23، يتم توفير القيم االفتراضية النبعاثات 1بالنسبة لمنهجيات المستوى  .اإلصدارات الخاصة بالعمليات

بالنسبة للمواد األخرى، هناك عدد قليل للغاية من المصنعين، آل منهم له تقنياته الخاصة ، مما ال يسمح باستخدام القيم االفتراضية  .SF6 وPFCs وHFCsالصادرة من 
 .العامة

 .NF3 ،SF5CF3يرات مفلورة، تعد آحوليات مفلورة، وإث‘ الغازات الهالوجينية األخرى’أما  )5
تتضمن  . وتنبعث أثناء معالجة الماغنيسيوم، وهي تعد ليست ذات قيمة ويتم عادة احتسابها في موضع آخرSF6يتم استخدام آميات قليلة من ثاني أآسيد الكربون آمذيب لـ  )6

  .الواردة هنا بصفة رئيسية مرآبات آيتون مفلورة‘ الغازات الهالوجينية األخرى’
ينبغي  ).إنتاج المنتجات البتروآيماوية والكربون األسود (2B8غي تناول االنبعاثات الصادرة من استخدامات المواد األولية في الصناعات البتروآيماوية في قطاع ينب )7

الصناعات  (2C طاب الكربونية  الصادر من األنودات واألقCO2مثال، (تخصيص االنبعاثات الصادرة من استخدامات بعض المنتجات إلى فئة مصدر آل صناعة 
 ))المعدنية

ومن ثم، لم يتم توفير إرشادات توجيهية بهذا الشأن ضمن هذا  . المباشرةغازات االحتباس الحراري فحسب هي المرتبطة بهذه الفئة على عكس  NMVOCتعد انبعاثات  )8
 .1 من المجلد 7، انظر الفصل NMVOCللحصول على إرشادات توجيهية حول  .المجلد

التسطيح )9  و .من هذا المجلد 5-4للحصول على مزيدًا من التفاصيل، انظر القسم  .يتضمن هذا المجلد انبعاثات إنتاج اإلسفلت ورصف الطرق
’ ) الخ...NF3 ،c-C4F8Oهي ‘ الغازات الهالوجينية األخرى10
 ، C4F9OC2H5 (HFE-7200) ، CHF2OCF2OC2F4OCHF2 (H-Galden 1040x) الواردة هنا على ‘ الغازات الهالوجينية األخرى’تشتمل  )11

CHF2OCF2OCHF2 (HG-10)...الخ. 
ينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات الصادرة عن منتجات الهباء المحتوية على  .ينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات الصادرة عن استخدام الغازات المفلورة آمذيب في هذا الموضع )12

 .2D3الغ عن االنبعاثات الصادرة عن االستخدامات األخرى للمذيبات ضمن فئة ينبغي اإلب . وليس هذه الفئة2F4مذيبات تحت فئة 
 .، إال إنه ليس من المستبعد استخدام وانبعاث تلك الغازات مستقبًال‘لغازات هالوجينية أخرى’هذه، لم يتم التعرف على أي انبعاثات الخطوط التوجيهية إبان آتابة  )13
 .، إال إنه ليس من المستبعد استخدام تلك الغازات مستقبًال وانبعاثها‘غازات هالوجينية أخرى’ أو PFCsيتم التعرف على أي انبعاثات هذه، لم الخطوط التوجيهية إبان آتابة  )14
، 2صناعات في الفصل  من جراء استخدام الكربونات في هذه الCO2ال يحتوي هذا المجلد على قسم خاص يتناول هذه الفئات، إال إنه تتوفر توجيهات منهجية بشأن انبعاثات  )15

 - من هذا المجلد2-5القسم 
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 13-1  حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  

 غير المولدة للطاقة  طبيعة استخدامات الوقود األحفوري 1-3
 الناتجة عن الوقود األحفوري من خالل استخدامات غير موجهة ألغراض CO2، تصدر بعض انبعاثات 1-1آما هو موضح في القسم 

هذا . ي قسم المبادئ التي تبناها القائمون على العمل خالل عملية التقدير واإلبالغتوليد الطاقة في المقام األول، آما تم توضيح ذلك ف
 4 و3الفصول  (واستعمال المنتجاتويتم وصف السبل المتبعة لتقدير االنبعاثات في الفصول المعنية بفئة مصدر العمليات الصناعية 

حول خلفية استعمال البيانات المرتبطة باالستخدام غير المولد أما فيما يخص هذا القسم، فهو يستعرض معلومات إضافية هامة  .)5و
 .للطاقة والعالقات الكامنة بين هذه البيانات واستخدام الوقود األحفوري

وإنه لمن  .وتعد االستخدامات غير المولدة للطاقة عريضة النطاق ومتنوعة، مما يصعب معه اإلبالغ عن انبعاثاتها على نحو صحيح
 التأآد من أن آافة أنواع الوقود األحفوري المتوفرة بغرض االستخدام غير المولد للطاقة يمكن ربطها باستخدامات مةالممارسة السلي

 توجيهات حيال تقييم 4-1وبناء عليه، يقدم القسم  .تندرج ضمن قوائم الحصر، واتساق االنبعاثات المبلغ عنها مع الكربون المتوفر
التأآد من أن متطلبات المواد األولية ) أ(ن الصادرة من استخدام المواد األولية للوقود، وذلك عن طريق اتساق واستيفاء انبعاثات الكربو

التأآد من ) ب(الخاصة بالعمليات المضمنة في الحصر تتوازن مع إمداد المواد األولية آما هو مسجل في إحصائيات الطاقة الوطنية، 
غ عنها والمحتسبة الواردة من مصادر المواد األولية من مختلف مستويات الفئات الفرعية،  المبلCO2اتساق واستيفاء إجمالي انبعاثات 

 .التسجيل واإلبالغ عن آيفية تخصيص هذه االنبعاثات في قوائم الحصر) ج(

 أنواع االستخدامات 1-3-1
 المشتقة من الفحم والزيت الخام ألغراض غير وأنواع الوقود الثانوية) الفحم، الغاز الطبيعي(يمكن استخدام بعض أنواع الوقود األولية 

ويشار عامة إلى هذا النوع من االستخدام باسم استخدام غير مولد للطاقة للوقود، وذلك على الرغم من إمكانية تضمن  .مولدة للوقود
 .استخدام هذه األنواع من الوقود على احتراق جزء من محتوى الهيدروآربون لرفع درجة الحرارة

  :ن تحديد ثالث فئات من االستخدامات غير المولدة للطاقة بناًء على استعمالهاهذا ويمك

المواد األولية عبارة عن أنواع من الوقود األحفوري المستخدمة آمواد أولية في عمليات التحويل   :المادة األولية •
) خاصة األمونيا(ر عضوية الكيماوية إلنتاج مواد آيماوية عضوية أولية، وبشكل أقل، إلنتاج مواد آيماوية غي

المكتب اإلحصائي لالتحادات /الوآالة الدولية للطاقة/منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(ومشتقاتها 
وغالبًا ما يقتصر  .في أغلب األحيان، يبقى جزء من الكربون مضمن في المنتج اُلمصنَّع .)2004األوروبية، 

 .آربونية على عمليات التحويل الكيميائية في الصناعات الكيميائية والبتروآيماويةاستخدام المواد األولية الهيدرو

والمنتجات غير العضوية ) 4الفصل (يستخدم الكربون آعامل اختزال إلنتاج أنواع مختلفة من المعادن   :المخِتزل •
شر عبر اإلنتاج الوسيط وهو يستخدم على نحو مباشر آعامل اختزال أو على نحو غير مبا .)8-3 – 6-3األقسام (

وفي أغلب األحيان، ال يكون هناك سوى آمية قليلة فقط من الكربون  .لألقطاب المستخدمة في التحليل الكهربائي
  .مضمنة في المنتجات المصنعة، بينما تتم أآسدة الجزء األآبر منه خالل عملية االختزال

ج معامل التكرير وأفران الكوك بعض المنتجات غير المولدة بعيدًا عن الوقود، تنت  :المنتجات غير المولدة للطاقة •
نظرَا لما تتصف به من خصائص فيزيائية أو مذيبة أو يتم ) أي بدون تحويل آيميائي(للطاقة والتي ُتستخدم مباشرة 

 تستخدم مواد التشحيم والتزييت في المحرآات نظرًا لخصائصها .بيعها للصناعات الكيميائية آوسائط آيميائية
 في صناعة الشموع ولتغليف الورق وما إلى ذلك، ويستخدم البيتومين على البارافينالتزييتيه، بينما يستخدم شمع 

تنتج معامل التكرير آذلك قطارات بيضاء، والتي  .األسطح والطرقات لما يتسم به من مقاومة للمياه ولالستهالك
 .تستخدم لخصائصها المذيبة

 2-1 فيعرض الجدول .اثات التي تنتج عن االستخدام األول للهيدروآربونات المنتمية إلى هذه الفئات الثالثةإن هذا الفصل يتناول االنبع
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن قائمة أنواع الوقود والعمليات تعد  .أنواع الهيدروآربونات المستخدمة في الفئات الثالثة وتطبيقاتها الرئيسية

على  . إنه قد تم حذف بعض االستخدامات األقل أهمية لمنتجات معامل التكرير أو أفران الكوكتوضيحية فحسب وليست شاملة، حيث
سبيل المثال، لم يتم تناول أولفينات معامل التكرير حيث أن جزء صغير فقط من األولفينات المستخدمة في تصنيع المنتجات الوسيطة 

  .يتم إنتاجه داخل معامل التكرير

الموضوعات المتعلقة باإلبالغ عن انبعاثات العمليات الصناعية واحتراق الوقود والناتجة عن استخدام الوقود ويرآز هذا القسم على 
أما فيما يختص بالموضوعات األبسط نسبيًا والمؤثرة  .)2-1الفئتان األولى والثانية في الجدول (األحفوري آمواد أولية وآمواد اختزال 

، فيتم عرضها مع )2-1الفئة الثالثة في الجدول (ن االستخدام األول للمنتجات غير المولدة للطاقة على تقديرات االنبعاثات الناجمة ع
 .5الوسائل المستخدمة للتقدير في الفصل 

الميثانول، (وعالوة على االنبعاثات الصادرة من االستخدام األول للهيدروآربونات، فقد تؤدي المنتجات المصنعة من المواد األولية 
على سبيل المثال، يؤدي  .ومشتقاتها إلى صدور مزيدًا من االنبعاثات بعد إتمام عملية التصنيع والبيع) لين، الكاربون األسوداإليثي

  .)9-3القسم ( الناتجة عن العملية الصناعية CO2تحويل اإليثيلين إلى أآسيد اإليثيلين إلى صدور انبعاثات 

نفايات ما بعد (‘ المستخدمة’لصادرة عن استخدامات الحقة للمنتجات غير المولدة للطاقة وعلى صعيد آخر، لم يتم تضمين االنبعاثات ا
، حيث يتم تغطيتها ضمن قطاعات الطاقة والنفايات واستعمال المنتجاتضمن هذا المجلد المعني بقطاع العمليات الصناعية ) االستهالك

 .دون استعادتها أو في صورة معالجة مياه النفاياتبناء على ما إذا آان تتم معالجتها مع استعادة الطاقة أو ب
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 2-1 الجدول
 للطاقة المولدة غير للتطبيقات المستخدمة الوقود أنواع على وأمثلة االستخدام أنواع

لفصل نوع االستخدام  ا مثال على أنواع الوقود العملية/المنتج

 المادة األولية 2-3 الغاز الطبيعي، الزيوت، الفحم األمونيا

اإليثيلين، (الميثانول، األوليفانات 
 ، الكاربون األسود)البروبيلين

النافثا، الغاز الطبيعي، اإليثان، البروبان، البوتان، زيت 
 الغاز، زيوت الوقود
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 6-3 الكوك ال الكربيداتنفطي

طي

  :المختزل

 الفحم، الكوك النف ثاني أآسيد التيتانيوم 3-7

حم الحجري المسحوق، الغاز أنواع الكوك التعديني، الف )األولي(الحديد والفوالذ 
 الطبيعي

4-2 

 3-4 الكوك التعدين السبائك الحديديةي

 4-4 )األنودات(الكوك النفطي، الزفت 1األلومنيوم  

 الكوك التعديني، ا الرصاص 6-4لفحم

 7-4 الكوك التعديني، الفحم الزنك

 2-5 خصائص تشحيمية شحيممواد الت

 3-5 )مثال، الشموع، األغلفة( متنوع شمع البارافين

 4-5 رصف الطرق والتسطيح )اإلسفلت(بيتومين 

المنتجات غير المولدة 
 للطاقة

الطالء، مواد التنظيف (مثل المذيب 
 )الجاف

 5-5 القطارات البيضاء، بعض المرآبات العطرية

 )4-2انظر الفصل ) (ية الكهربائيةاألفران القوس(تستخدم آذلك في إنتاج الفوالذ الثانوي  -1
 .)SBP(يعرف آذلك بالتربنتين المعدني، القطارات النفطية، القطارات الصناعية  -2

احتساب استخدامات المواد األولية ومواد االختزال للوقود الحفري وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون  1-3-2
)CO2(الصادرة عنها  

نبعاثات الناجمة عن استخدامات الوقود آمواد أولية وآمواد اختزال من معرفة بيانات المصنع  تقدير االالنحو النموذجي يتمثل في
إال إنه يندر توافر آافة البيانات الالزمة، وذلك على الرغم من ضرورة توافر البيانات الوطنية الخاصة  .الخاصة بالعمليات المعنية

 CO2وللوقوف على البيانات المناسبة لتقدير انبعاثات . بة لبعض التقديرات على األقلباالستخدام غير المولد للطاقة ألنواع الوقود بالنس
من العمليات المستخدمة لهيدروآربونات الوقود آمادة أولية أو آمادة اختزال، يلزم فهم العالقات القائمة بين تدفقات الهيدروآاربون 

 .والبيانات الوطنية حول الطاقة

على سبيل  .)1999باتيل، (مصطلح استخدام غير مولد للطاقة بين البلدان ومصادر إحصائيات الطاقة وبشكل عام يختلف استعمال 
ففي أغلب تلك   آاستخدام غير مولد للطاقة ضمن إطار إحصائيات الطاقة،سابقاالمثال، عادة ال يتم الجمع بين الفئات الثالثة المذآورة 

وقود ال لنشاط تحويل آمدخالتحتسب ت ال اختزال في أفران الصهر في الحصر ولكنه الوقود آعاممدخالتاإلحصائيات، ال يتم إدراج 
.  هذا المقترب(IEA)تتبع الوآالة الدولية للطاقة  .)انظر أدناه(يتم من خالله تحويل الكوك والمدخالت األخرى إلى غاز أفران الصهر 

 استخدام الطاقة ضمن فرع الكيماويات من الصناعة، بند تحت الحظةآمفضًال عن ذلك، تقوم الوآالة باإلبالغ عن فئة المواد األولية 
وفي  .‘استخدام غير مولد للطاقة’حيث يتم اإلبالغ عن إمدادات المنتجات غير المولدة للطاقة على النحو المعرفة به أعاله تحت مسمى 

آفئة واحدة ) عادة بدون أفران الصهر(ل الفئات الثالثة الجهة المقابلة، في الكثير من اإلحصائيات الوطنية للطاقة، يتم اإلبالغ عن مجم
 .تسمى االستخدام غير المولد للطاقة

يوضح  .هذا وتختلف طريقة احتساب استخدام المواد األولية ومواد االختزال للوقود إلى حد آبير ما بين الدول، وآذلك ما بين العمليات
/ لتي تستخدم فيها مدخالت الهيدروآربون ألغراض الحصول على مادة أولية موازنة عامة للهيدروآربونات للعمليات ا2-1الشكل 

 .مختزل وهو يساعد على فهم االختالفات الكامنة بين حدود نظم االستخدام غير المولد للطاقة في إحصائيات الطاقة عبر مختلف الدول

يتم  .ات الثانوية للوقود إلى جانب المنتجات الرئيسيةفي بعض العمليات المستخدمة للهيدروآربونات آمواد أولية، يتم إنتاج المنتج
، أو إلى عمليات أخرى تنتمي إلى نفس القطاع الصناعي )5مخطط (إحراق المنتجات الثانوية لتوفير الطاقة سواء إلى نفس العملية 

 .)7مخطط (أو في موضع آخر في قطاعات صناعية أخرى ) 6مخطط (

 يصنع .ان الصهر استخدام الكوك إلى جانب الفحم ومدخالت إضافية أخرى لإلقالل من معدن الحديديتضمن إنتاج الحديد األولي في أفر
 .هذا وينتج غاز أفران الصهر داخل أفران الصهر .الكوك من الفحم داخل أفران الكوك، والذي ينتج عنه قار الفحم وغاز أفران الكوك
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  المقدمة: 1الفصل 

المنتجات باستخدام المواد  صناعية التي يتم من خاللها تصنيعموازنة المواد العامة للعمليات ال 2-1الشكل 
 )2005،  نيلس وآلمنقول من( )يتم اختيار حجم التدفقات تعسفيًا(األولية الهيدروآربونية 

تدفق داخل   خارجتدفق
 

1   2 العملية 9
8
7

  4 6
5

  إجمالي إدخال الهيدروآربونات إلى العملية 1
  جزء من اإلدخال مخصص لالستخدام المولد للطاقة النهائي في إحصائيات الطاقة 2
 ةالمادة األولية في إحصائيات الطاق/ جزء من اإلدخال مخصص لالستخدام غير المولد الطاقة 3
  المنتجات الثانوية المستخدمة آوقود في العملية 4
  المنتجات الثانوية المستخدمة آوقود في فئة المصدر التي تنتمي إليها العملية 5
  المنتجات الثانوية المصدرة إلى فئات المصدر األخرى 6
  المنتجات األساسية 8
   االنبعاثات9
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، )8مخطط (طوي عملية التكسير بالبخار بغرض إنتاج اإليثيلين والمواد الكيميائية الرئيسية األخرى، إلى جانب المنتجات الرئيسية تن

وآوقود ) 5مخطط (والتي يتم استخدامها جزئيًا لدعم تفاعل التكسير بالبخار الماص للحرارة  على إنتاج المنتجات الثانوية للوقود،
، مثال، آمواد أولية لمعامل التكرير 7مخطط (، عالوة على استخدامها في القطاعات األخرى )6مخطط (ية األخرى لألغراض الكيميائ

وعلى النقيض من صناعة الحديد والفوالذ األولي، عادة ال تتم تغطية تحويل الهيدروآربونات  .)الستخدامها في إنتاج معامل التكرير
د آعملية تحويل للطاقة في اإلحصائيات الوطنية للطاقة، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم توافر المدخلة إلى المنتجات الثانوية للوقو

متضمنة الهيدروآربونات التي (وعوضًا عن ذلك، يتم تخصيص مدخالت الهيدروآربون  .البيانات بشأن إنتاج المنتجات الثانوية للوقود
في الدول المعروف عنها إنتاج المنتجات الثانوية، قد يتم إدراج  .اد األوليةإلى استخدام المو) ستظهر في المنتجات الثانوية للوقود

إحراق المنتجات الثانوية للوقود آاستهالك للطاقة النهائية في إطار اإلحصائيات الوطنية للطاقة، وقد يتم استبعاده من قائمة االستخدام 
إنتاج األمونيا والميثانول والمواد الكيميائية األخرى، تستخدم مدخالت وفي إطار إنتاج البنزين االصطناعي بهدف  .غير المولد للطاقة

وحيث أن البخار المحسن يعد عملية  .الهيدروآربون إلنتاج البنزين االصطناعي من خالل عمليات البخار المحسن أو األآسدة الجزئية
عل، ومن ثمن ينتج عن مدخالت الهيدروآربون ماصة للحرارة، يتم إحراق جزء من مدخالت الهيدروآربون داخل فرن لدعم التفا

أما في إطار عملية  .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود، بينما ينتج عن جزء آخر انبعاثات العملية الصناعية
ات منفصلة حيال متطلبات البخار  المحسن التقليدية، تتم آل من عمليتي اإلحراق والتحسين في مفاعلين منفصلين، وقد تتوافر بيان

وقد يكون األمر أآثر صعوبة بكثير بالنسبة لمفاهيم العملية المتقدمة واألآسدة الجزئية للتمييز  .الهيدروآربون الخاصة بكل من العمليتين
اإلبالغ عن آافة ، يتعين 1-1بوضوح بين انبعاثات االحتراق وانبعاثات العملية الصناعية، فوفقًا لمبدأ التخصيص الوارد في المربع 

 .واستعمال المنتجاتاالنبعاثات الصادرة عن إنتاج البنزين االصطناعي في قطاع العمليات الصناعية 

قد يتم اإلبالغ آذلك عن استخدامات مدخالت الهيدروآربون األخرى في عمليات غير تلك الواردة هنا آاستخدام غير مولد للطاقة 
ومن ثم، يتعين اعتبار الشكل النموذجي الوارد أعاله والعمليات التي تم تناولها بالوصف سابقًا  .ضمن إطار اإلحصائيات الوطنية للطاقة

 .أمثلة على ما سبق
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قد تتبنى اإلحصائيات الوطنية للطاقة تعريف شامل لالستخدام غير المولد للطاقة لهذه العمليات، والذي يتم من خالله تخصيص مجمل 
وقد يقوم القائمين على هذه اإلحصائيات آذلك بتطبيق تعريف صافي  .تخدام غير المولد للطاقةمدخالت الهيدروآربون إلى االس

 1، المخطط ‘الشامل’وفي حالة التعريف  .بواسطة طرح الجزء المخصص لالستخدام النهائي للطاقة في العملية من مجمل المدخالت
، يتم تقسيم المدخالت ‘الصافي’ متواجدان، أما في حالة التعريف  غير4 والمخطط 2، بينما المخطط 2-1 في الشكل 3يساوي المخطط 

  وبعيدًا عن التعريف الشامل.)2المخطط (واالستخدام النهائي للطاقة ) 3المخطط (ما بين االستخدام غير المولد للطاقة ) 1المخطط (
تمادًا على توافر البيانات لعمليات محددة وأنواع محددة تمامًا والتعريف الصافي تمامًا، يتم أحيانًا تطبيق خليط من المقتربين، وذلك اع

هذا ومن الضروري فهم تعريف االستخدام غير المولد للطاقة جيدًا عند اإلعداد إلجراء الحصر في الدولة المعنية، وذلك  .من الوقود
على نحو نموذجي، سوف  .)4-1نظر القسم ا(سعيًا لتجنب ازدواج االحتساب والتأآد من عدم تجاوز أي انبعاثات لثاني أآسيد الكربون 

تقدير ) 5المخطط (وعوضًا عن ذلك، يتيح استهالك الوقود في العملية  .2-1تغطي البيانات المتوفرة آافة التدفقات المعرفة في الشكل 
من مجموعتي البيانات، ، وعلى الرغم من ذلك، ليس من المعتاد أن تتوافر أي واستعمال المنتجاتانبعاثات قطاع العمليات الصناعية 

ومن ثم، يلزم أن يوفر الوصف السابق للعمليات والبيانات فهم وافي يمكن االهتداء به في البحث عن عناصر البيانات الرئيسية الالزمة 
، )1ط المخط(وهذه هي آربونات الوقود المتوفرة إلى العملية  .واستعمال المنتجاتلإلبالغ عن انبعاثات قطاع العمليات الصناعية 

، انظر 7المخطط (المستخدمة في فئة مصدر أخرى ، وأنواع وقود المنتجات الثانوية )8المخطط (والكربون المضمن في المنتجات 
 . هذا ويمكن تقدير االنبعاثات بواسطة طرح البندين األخيرين من البند األول.)1-1آذلك المربع 

 عاثات عمليات التكريرانب  1-3-3
 مما يؤدي إلي انبعاث ،ر بتصنيع المنتجات النفطية لغرض الحصول علي الوقود واالستعماالت غير المولدة للطاقةتقوم معامل التكري

يتم اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد  .غاز الهيدروجين والغازات األخرى وصدور المنتجات الوسيطة والمواد الكيميائية الرئيسية
الخطوط يدخل مثل هذا المبدأ تحت نطاق   . قبل معامل التكرير آانبعاثات قطاع الطاقةالكربون الناتج عن الوقود المستهلك من

مثل، البروبيليون ( حتى إذا آان الغرض من استعمال بعض الوقود في معامل التكرير هو دعم تصنيع المواد الكيميائية لبيعها التوجيهية
ئيسية في معامل التكرير أمرًا طبيعيًا، حيث يتم ذلك عادة من خالل معالجة هذا ويعد تصنيع المواد الكيميائية الر .)والمواد العطرية

يمكن استخدامها في عمليات تكرير أخرى أو نقلها الستخدامها في وهي مواد المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع المنتجات الرئيسية، 
واد الكيميائية الرئيسية إلى اتجاه معمل التكرير إلى ضبط إال إنه في بعض األحيان تؤدي الحاجة إلى الم .أعمال البتروآيماويات

ال يزال فوعلى الرغم من هذا النشاط،  .عمليات اإلنتاج به بحيث يزيد من توفير المواد الكيميائية ويقوم ببيعها مباشرة في األسواق
 .قطاع الطاقة ضمن انبعاثاتتقدر انبعاثاته زال وال تمعامل تكرير، الذي تستعمله وقود الالوقود المستخدم لدعم آافة العمليات يعتبر 

 اوتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية إدراك أن عملية إنتاج المواد الكيميائية داخل معامل التكرير بغرض تداولها في األسواق يعد نشاط
ه مع التصنيف اإلحصائي المنفصل يتفق هذا االتجا . عن تصنيع المواد الكيميائية المشارآة في األعمال البتروآيماويةا مختلفاثانوي

 .للنشاطين االقتصاديين

ت غير المولدة مااخدمراقبة جودة استيفاء وتخصيص ثاني أآسيد الكربون من االست 1-4
  للطاقة

 المقدمة 1-4-1
ب تكرار احتساب االنبعاثات الصادرة من المنتجات نالعمل على خفض آم االنبعاثات وتجط القائم بجمع بيانات الحصر بمهمة اين

مصدر على النحو ال التأآد من تعريف جميع المصادر وتوزيعها على فئة تقع على عاتقه مهمةآما  .المحملة بالكربون األحفوري
 .الصحيح

بادئ ذي بدء، ليس من المنتظر من القائمين  .تنظيم واستيفاء هذه المهمةتناول فيما يلي وصف مقتربين لمراقبة الجودة لتسهيل عملية نو
 بجمع بيانات الحصر الحصول على بيانات لالستخدامات غير المولدة للطاقة والتي تكون عادة متاحة، إال في حال ما أظهرت اختبارات

 .الموازنة الواردة أدناه وجود تقصير بارز يتطلب المسائلة

متضمنًا االستخدام آمادة أولية (تبارات مراقبة الجودة، يتعين استيعاب تعريف االستخدام غير المولد للطاقة وقبل استخدام اخ
قد تصدر االنبعاثات الناجمة عن استخدامات الكربون في  .3-1ومبادئ تصنيفه إلى فئات على النحو الموصوف في القسم ) وآمختزل

وسعيًا  .ل االستخدامات األولى أو الالحقة لها آمنتجات مختزلة وآذلك خالل تدميرها النهائيالمواد التابعة لكل من الفئات الواردة خال
لتجنب ازدواجية الحساب، يلزم الوعي بأن جزء من انبعاثات الكربون من المنتجات المشتقة من الوقود األحفوري سوف يتم اإلبالغ 

 .بها ضمن قطاعات النفايات والطاقة

 التحقق من استيفاء جميع أنواع الوقود والمصادر التي تم تناولها بالنقاش هنا وتسجيل أين الممارسة السليمة يعد من وإيجازًا للقول، فإنه
هذا ويلزم على القائم بجمع بيانات الحصر التأآد من أن آافة أنواع الوقود األحفوري  .وآيف تم اإلبالغ عنها ضمن قائمة الحصر

للطاقة يمكن ربطها باستخدامات تندرج ضمن قوائم الحصر، مع التحقق من اتساق االنبعاثات المبلغ المستخدمة لألغراض غير المولدة 
  :وفيما يلي أسلوبي مراقبة الجودة المقترحين للتحقق من استيفاء المهمة .عنها مع الكربون المستخدم

ى إلى األعلى الصادرة عن االستخدامات  المحتسبة والمبلغ عنها من األدنCO2التحقق من استيفاء واتساق مجمل انبعاثات  ) أ(
 .)1-3-4-1القسم ( .غير المولدة للطاقة للوقود األحفوري في مختلف مستويات الفئات الفرعية



  المقدمة: 1الفصل 

التحقق من توازن متطلبات المواد األولية للعمليات المدرجة ضمن الحصر مع إمداد المواد األولية على النحو المبلغ به في  ) ب
 )2-3-4-1القسم ( .اقةاإلحصائيات الوطنية للط

)

وعلى الصعيد العملي، فإن أنشطة مراقبة الجودة ليست إال جزء من عملية إجراء الحصر، ومن ثم، فإنه يتعين على القائمين بجمع 
  عدم التيقن في مقابل متطلبات االلتزام بالوقتخفض مستوىالدقة ورفع مستوى بيانات الحصر الموازنة بين متطلبات مراقبة الجودة و

 إلى تحقيق هذا التوازن وإتاحة الفرصة للتحسن الممارسة السليمةوبناء عليه، يهدف نظام  .المحدد لهذا اإلجراء واإلقالل من التكلفة
 مزيدًا من المعلومات حول االعتبارات العملية لتحديد أولويات 1 من المجلد 2-6هذا ويوفر القسم  .المتواصل لتقديرات قوائم الحصر

 تنفيذ أول اختبار استيفاء على الممارسة السليمةومع وضع هذا األمر في االعتبار، فإنه من  .مراقبة الجودة والتحقق/جهود ضمان 
 الصادرة عن االستخدام غير المولد للطاقة للوقود أآبر من الفئة CO2، وخاصة إذا آان مجمل انبعاثات CO2األقل على انبعاثات 

لى ما سبق، فإنه يتم تشجيع القائم بجمع بيانات الحصر على التحقق من توازن إمداد ومتطلبات عالوة ع .األساسية للمستوى األدنى
 .لديها المقدرة على ذلك/المواد األولية إذا توافرت لديه

وإلى جانب وسائل مراقبة الجودة تلك، يستعرض هذا القسم آذلك بعض التوجيهات بشأن التوثيق واإلبالغ عن آيفية توزيع هذه 
يتم تضمين انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  .)4-4-1القسم  (بعاثات ضمن إطار قائمة الحصر وآيفية التحقق من استيفاء المهمةاالن

حيث تم استخدام غازات النفايات الصادرة ) A 1(الصادرة عن االستخدام غير المولد للطاقة مع  االنبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة 
بغض النظر عن أي عمليات  . والتي تم استخدامها واإلبالغ عنها ضمن قطاع الطاقةاستعمال المنتجاتومن العمليات الصناعية 

 اإلبالغ عن موقع توزيع هذه المصادر ضمن قوائم الحصر، وذلك لدواعي الممارسة السليمةلمراقبة الجودة بشأن االستيفاء، يعد من 
 ) 4-4-1تنسيق في القسم انظر مثال لل( .الشفافية وعقد المقارنات بين الدول

 نطاق األساليب 1-4-2
 للتحقق من .4-4-1عن مراقبة جودة توثيق التوزيع، والمغطاه في القسم ) 3-4-1في القسم  ةمغطا(يمكن تمييز مراقبة جودة االستيفاء 

بعاثات الصادرة عن االستخدامات استيفاء الحساب، يتم استخدام أسلوبين من األعلى إلى األسفل، آل منها ذو نطاق محدود في إطار االن
ومن جهة أخرى، يتم التحقق من خالل مراقبة جودة التوزيع ما إذا آان قد تم اإلبالغ عن  .األولى للوقود لألغراض غير المولدة للطاقة

بعاثات المتسربة من جميع االنبعاثات الصادرة عن استخدامات الوقود غير المولدة للطاقة وتدمير المنتجات غير المولدة للطاقة واالن
  .تصنيع الوقود

يتم تشجيع القائم بجمع بيانات الحصر على التحقق من توازن إمداد ومتطلبات المواد ، CO2وإضافة إلى اختبار االستيفاء المعني بـ 
تخدامات األخرى غير وهو ما يستلزم استخدام نفس البيانات للمواد األولية واالس .لديها المقدرة على ذلك/األولية إذا توافرت لديه

المولدة للطاقة الواردة في إحصائيات الطاقة، فضًال عن محتويات الكربون آما هو الحال في احتساب الكربون المستثنى في المقترب 
 .)2، المجلد 6انظر الفصل ( الصادر عن احتراق الوقود في قطاع الطاقة  CO2المرجعي لـ 

 مراقبة جودة االستيفاء  1-4-3
من خالل بيانات موازنة الطاقة وهو مصمم بغرض التحقق من أن ) 1-3-4-1القسم ) (CO2(بار استيفاء ثاني أآسيد الكربون يبدأ اخت

الهامة الصادرة عن االستخدامات األولى غير المولدة للطاقة للوقود األحفوري قد تم اإلبالغ عنها في أي من  CO2آافة انبعاثات 
أنواع الوقود المستخدمة آمواد أولية ) أ( الصادرة عن CO2وتمثل االنبعاثات مجمل انبعاثات  .بمواضع الحصر، دون ازدواج الحسا

منتجات الوقود التي تأآسدت ) ج(أنواع الوقود المستخدمة آمواد اختزال في الصناعات المعدنية، ) ب(في صناعة المواد الكيميائية، 
) NMVOC ،CO ،CH4(تحتوي على الكربون   CO2باشرة أو انبعاثات غازات غير آليًا أو جزئيًا؛ االنبعاثات الم(أثناء االستخدام 

 .)والتي تأآسدت في الغالف الجوي

وعلى الرغم مما سبق، فإن  . زيوت النفايات أو منتجات النفاياتإحراق الحقة خالل مرحلة النفايات إذا تم CO2قد تصدر انبعاثات 
ي يتم التخلص منها بصفة سنوية آنفايات ال تعادل الكمية المستخدمة سنويًا لالستخدامات آمية المنتجات المتضمنة آربون أحفوري الت

إن  .األولى، ويعود ذلك إلى إمكانية استيراد أو تصدير المنتجات المتضمنة آربون أحفوري أو استخدامها لسنوات عديدة قبل طرحها
 المصنعة من المواد استعمال المنتجات القدر عن االنبعاثات الناتجة عن التعقيدات التي تنشأ عن التداول الخارجي تعتبر مسئولة بنفس

وحيث أن المنتجات المشتقة قد يتم استيرادها أو تصديرها، فإنه ال يمكن ربط االنبعاثات الصادرة عن استخدامها  .األولية ومشتقاتها
ولهذه  .دامات األولى غير المولدة للطاقة للوقود األحفوريباالستخ) مثال، الناتجة عن منتجات أآسيد اإليثيلين أو األآريلونيتريل(

على االستخدامات األولى غير المولدة للطاقة للكربون األحفوري التي تصدر عنها االنبعاثات  CO2 استيفاء اختبارقتصر ياألسباب، 
 األحفوري في االنبعاثات CO2تتمثل المصادر األخرى غير المولدة للطاقة لـ  .الصادرة عن إحراق النفايات CO2وال تتضمن انبعاثات 

 .آذلك من أسلوب اختبار االستيفاء هذا ةمستثنا، وهي 1Bالمتوهجة أو المطلقة في الهواء أو المتسربة الواردة ضمن إطار الفئة 

 من حيث المفهوم ويبدأ من إحصائيات المواد غير أبسط) 2-3-4-1القسم (ومن جهة أخرى، يعتبر اختبار موازنة المواد األولية 
للمواد األولية بواسطة ) أو المضمنة(مواد االختزال ومقارنتها بالمتطلبات المبلغ عنها /المولدة للطاقة المعنية بإمدادات المواد األولية

تي البيانات التي قد تدل على عمليات محذوفة التناقضات الكامنة بين مجموعيحدد هذا االختبار  .واستعمال المنتجاتعمليات الصناعية ال
 .أو استخدام للمواد األولية مصنف آاحتراق وقود

 17-1  حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

  االحتباس الحراريحصر غازاتل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   1-18

 )CO2( الكربون أآسيد ثاني استيفاء اختبار 1-4-3-1

 المحتمل صدورها عن استخدامات الوقود CO2 المبلغ عنها وانبعاثات CO2يقوم مبدأ هذا األسلوب على عقد مقارنات بين انبعاثات 
  :المولدة للطاقة، وهو يتكون من ثالث خطواتغير 

 بالنسبة الستخدامات الوقود األحفوري غير المولدة للطاقة على النحو المبلغ CO2احتساب محتويات الكربون المكافئة لـ  •
  .)متضمنة الكوك ومدخالت الوقود الصلبة األخرى داخل أفران الصهر(عنها به في إحصائيات الطاقة 

بأنواع الوقود  واستعمال المنتجات المبلغ عنها لكل فئة فرعية خاصة بالعمليات الصناعية CO2ثات ربط مجمل انبعا •
هو ما يتضمن االنبعاثات الصادرة عن وقود المنتجات الثانوية الذي تم نقله من و .المستخدمة في أغراض غير مولدة للطاقة

 .ه في موضع آخر في قطاع الطاقةوتم اإلبالغ عن واستعمال المنتجاتالعمليات الصناعية قطاع 

 األحفورية من األعلى إلى األدنى مع واستعمال المنتجات الناتجة عن العمليات الصناعية CO2مقارنة مجمل انبعاثات  •
ويتم عقد هذه المقارنة بواسطة احتساب  .المحتمل صدورها من المحتوى الكربوني للمواد األولية المستخدمة CO2انبعاثات 
يمكن بعد ذلك مقارنة هذه  . المحتملة في الوقود المدخلCO2 الفعلية الصادرة آكسر من مجمل انبعاثات CO2انبعاثات 

اإلجراءات المتخذة بناء على نتيجة   :3انظر أدناه  الخطوة (الكسور مع القيم التي تمت مالحظتها في صناعات مختلفة 
 في االعتبار دقة تخصيص المصادر األخذب هذه التناقضات، مع في حال وجود تناقضات بارزة، يلزم سرد أسبا .)‘المقارنة

 .لكل وقود على حدة

 مقدار المواد األولية ومحتوى الكاربون المكافئ لثاني أآسيد الكربون  :1الخطوة 
 الوقود لألغراض  االستهالك النهائي لكل من أنواع3-1يمثل مقدار المواد األولية واالستخدام غير المولد للطاقة المدرج في الجدول 

، أو تحويلها )TJ ( ويلزم تمثيل الكميات بالتيراجولهذا .على النحو المبلغ به في اإلحصائيات الوطنية للطاقة‘ غير المولدة للطاقة’
 .) االفتراضيةIPCC للحصول على قيم 2 من المجلد 1انظر الفصل ) (التسخين المنخفض(إليها، باستخدام القيم الحرارية الصافية 

قب ذلك، يمكن احتساب االنبعاثات المكافئة لثاني أآسيد الكربون المحتملة والمرتبطة بمحتويات الكربون باستخدام القيم االفتراضية ع
 IPCC للحصول على قيم 2 من المجلد 1انظر الفصل ) (IPCC(لمحتوى الكاربون الخاصة بكل دولة على حدة أو الخاصة بالهيئة 

 .)االفتراضية

ولة على نحو منفصل باحتساب إنتاج غازات المنتجات الثانوية الناتجة من جراء عمليات اإلنتاج الكيميائية في إطار إذا قامت د
إحصائيات الطاقة الخاصة بها، يتعين إضافة ذلك ضمن الصف العلوي من آميات الوقود المرتبطة بانبعاثات المواد األولية من ثاني 

 .ن مكافئ ثاني أآسيد الكربون المحتسبة باستخدام قيم محتوى الكربون الخاصة بكل دولةأآسيد الكربون والكمية المناظرة م

 لواحد أو أآثر من أنواع وقود المواد األولية CO2تخصيص فئة مصدر انبعاثات   :2الخطوة 
 عن الصناعات المعدنية  والتي تنشأ بصفة رئيسيةواستعمال المنتجات المبلغ عنها في قطاع العمليات الصناعية CO2إن إنبعاثات 

آما ينبغي آذلك إدراج االنبعاثات الناجمة عن  .والكيميائية، ينبغي تخصيصها إلى أنواع الوقود المتناظرة المستخدمة آمدخالت للعملية
يص،  توجيهات بشأن هذا التخص3-1يعرض الجدول  .االستخدام غير المولد للطاقة للوقود األحفوري والمبلغ عنها في مواضع أخرى
بينما تتم اإلشارة إلى أنواع الوقود األخرى المعروف  حيث يتم تمييز وقود المواد األولي لكل فئة فرعية آمربع أسود عريض،

 هذه المربعات التخصيصات الوحيدة التي يتم اختبارها تعتبروفي أغلب األحيان،  .استخدامها آمادة أولية لهذه المصادر بمربع عادي
 . إلى المربع األسودCO2في حال عدم توافر معلومات خاصة، قد يتم تعيين مجمل انبعاثات  .لى مستوى الدولضمن إطار التطبيق ع

حيث أن المعلومات الخاصة بكل دولة توضح وجود عدة أنواع من الوقود المستخدمة آمواد أولية، فإنه من الممكن استخدام الكسور 
  .ل منها حصة مساوية من مجمل المصدرالخاصة بكل نوع من أنواع الوقود أو يتم منح آ

 اإلجراءات المتخذة بناء على نتيجة المقارنة  :3الخطوة 
 المحتملة التي تم صدورها فعليًا لكل من أنواع الوقود أو لكل مجموعة من أنواع الوقود، ويمكن CO2يمكن احتساب آسر انبعاثات 

يمكن مقارنة قيم الكسور بالقيم المستدل عليها من خالل  . مدار السنواتتقديرها بناء على مستواها أو اتجاهها أو تغيراتها على
 )2005، مثال، (المعلومات المعنية بالمستويات المنهجية لفئات المصدر أو من المواد المطبوعة 

ويمكن أن  .يلية الخاصة بالعملياتوبطبيعة الحال يمكن توقع وجود بعض االختالفات أو التغيرات نتيجة لالختالفات التقنية أو التشغ
تظهر اختالفات رئيسية نتيجة لوجود اختالفات آبيرة بين التقنيات المستخدمة أو نتيجة الستخدام تعريف مختلف للمواد األولية عند 

ناك تفسير وعالوة على ما سبق، ه .)3-1للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر القسم (المقارنة ببيانات أو منشورات دول أخرى 
ثالث لتلك التناقضات والذي يعزوها إلى وقوع أخطاء في التخصيص المفترض النبعاثات فئة المصدر إلى أنواع وقود معينة استخدمت 

 .آمواد أولية في العملية



 المقدمة  :1الفصل 

 للطاقة دالمول غير األحفوري الوقود أنواع استخدام عن الناجمة عنها المبلغ CO2 انبعاثات استيفاء من التحقق 3-1 الجدول
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مالحظات
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جيجاجولآربون 
 

Gg C

4 CO2 جيجاجول مكافئ

 
2

5 %

 CO2 IEF
CO2
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 ). إن أمكنIE وNO وNE وانبعاثات C وNO وNEأيًضا بيانات األنشطة الخاصة بكل من (نفس بيانات األنشطة واالنبعاثات في جدول الخلفية القطاعي . أ 
 .ذا تم اإلبالغ عن إنتاج الفحم آجزء من إنتاج الحديد والفوالذ المتكامليتضمن تضمينها فقط إ. ب
 يتم تحديدها حسب السنة. 1
 . من إجمال االستهالك الظاهرNEUمقارنة ورقة العمل المساعدة لمقاربة مرجع ثاني أآسيد الكربون لطرح . 2
 القيم االفتراضية للهيئة أو الخاصة بالبلد. 3
  الكربونأآسيدالمادة األولية المعبر عنه في مكافئ ثاني /لة، أي الكربون الموجود في الوقود غير المولد للطاقةاالنبعاثات المحتم. 4
إلى إجمالي ثاني أآسيد الكربون المحتمل في وقود ) حسب نوع الوقود التفصيلي أو حسب نوع الوقود الرئيسي(على مستوى التقسيم ) آسيد الكربونغير المولد لثاني أ(االنبعاثات المباشرة المبلغة باإلضافة إلى اإلدخاالت الجوية لثاني أآسيد الكربون من الكربون اآلخر (نسبة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون . 5

NEUللمادة األولية المستهلكة  
 ))ج إن أمكن4ب و1و (قل وقود المنتج الثانوي إلى فئة مصدر أخرى نتيجة لن(أ 1اجمع الفئات الفرعية التالية بما في ذلك مصادر الهيئة المخصصة ألنشطة استهالك الوقود . 6
 اجمع الفئات الفرعية لهذه الفئة. 7

[E = F / D * 100
[D = C * 44/12]
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  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
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 المقدمة : 1الفصل 

د موازنة اختبار 1-4-3-2 لموا  األولية ا

مواد االختزال آما هو مبلغ عنه في إطار /في عقد مقارنة بين إمداد المواد األوليةاختبار موازنة المواد األولية مثل مبدأ أسلوب يت
وجود فارق واضح بين إمداد المواد األولية  .اإلحصائيات الوطنية للوقود ومتطلبات المواد األولية من قبل آل عملية تستخدمها

مجموعة من اإلجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحديد حذف استخدامات المواد األولية من قوائم القيام بلى  إيضطرناومتطلباتها 
 .الحصر أو استخدامات الوقود آمواد أولية التي تم اإلبالغ عنها آعمليات استهالك أو تحويل للوقود

يتم إجراؤه على مستوى آميات الوقود وليس على مستوى ة اختبار موازنة المواد األولي، فإن CO2اختبار استيفاء وعلى النقيض من 
ويهدف هذا األسلوب إلى التأآد من تخصيص مجمل انبعاثات آربون المواد األولية إلى فئات المصدر المحددة في قوائم  CO2. انبعاثات

 .الحصر على نحو صحيح

 على قائمة 4-1هذا ويحتوي الجدول  .)أ5-1الجدول (غرض وفيما يلي شرح لطريقة استخدام هذا األسلوب مع ورقة عمل معدة لهذا ال
 .بأنواع وقود المواد األولية الواجب تناولها

 4-1 الجدول
 آمختزل أو آيميائية أولية آمواد استخدامه يمكن الذي األحفوري الوقود بأنواع قائمة

 أنواع وقود أخرى األنواع الصلبة األنواع السائلة الغازات

غاز معمل  الغاز الطبيعي  نافثا 
 تكرير

 آخرنوع وقود الفحم

 )األحفوري الكربون(النفايات الكوك التعديني* اإليثان الكيروسين  

 الكوك النفطي* البروبان زيت الغاز  

   *أنواع قار وزيوت الفحم البوتان زيت الوقود

 LPG  زيوت
 النفايات

  

 .متضمنة االستخدامات آأقطاب آهربائية*

 اإلمداد بالمواد األولية  :1الخطوة 
مواد االختزال من اإلحصائيات الوطنية للوقود المقدمة ضمن موازنات /تم الحصول على األرقام الممثلة لكل من أنواع المواد األولية

معاهدات الخاصة سوف تظهر هذه األرقام  آاستخدام غير مولد للطاقة أو استخدام للمواد األولية بناء على ال .السلع األساسية أو الطاقة
أو ) TJ(يتم تمثيل الكميات بالتيراجول وبكل دولة والمعنية بهذا الصدد، بينما يتم تسجيل مواد االختزال آمدخالت إلى عملية تحويل،

 IPCC للحصول على قيم 2 من المجلد 1انظر الفصل ) (التسخين المنخفض(تحويلها إليها، باستخدام القيم الحرارية الصافية 
 .)يةاالفتراض

وتجدر اإلشارة هنا إلى تفاوت القواعد التعريفية لإلبالغ عن المواد األولية ما بين الدول، ولقد تم تناول هذا االعتبار بالشرح المفصل 
 ومن ثم، يلزم الحرص عند تحديد واستخدام أرقام مدخالت الهيدروآربون الصحيحة التي ستتوافق مع .2-3-1 و1-2-1في األقسام 
بما يتضمن المدخالت غير المعرفة، أو (بات إحدى العمليات من الهيدروآربون الستخدامه آمادة أولية أو آمختزل إجمالي متطل

يلزم توافر إجمالي مدخالت العملية المشتملة على  .)المعرفة جزئيًا فقط، آاستخدام غير مولد للطاقة ضمن إحصائيات الطاقة
الوارد وصفه هنا، ويرجع ذلك إلى أن اختبار موازنة المواد األولية المختزل إلجراء /وليةالهيدروآربون والمرتبطة باستخدام المادة األ

ويعد  .الخاصة بكل عملية، آما هي معروضة في الجدول، تتضمن متطلبات الوقود) SFC(أرقام استهالك المواد األولية المحددة 
مواد االختزال الالزمة لكل طن من المنتج الجاري /المواد األولية) TJ/Ggالممثلة بـ (هو آمية ) SFC(استهالك المواد األولية المحددة 

  .إنتاجه

 متطلبات المواد األولية  :2الخطوة 
وحالما توفرت  .تتضمن متطلبات المواد األولية لكل عملية أنواع الوقود المأخوذة على نحو مباشر أو غير مباشر من المواد األولية

أما في حال عدم توافرها، ينبغي حينئذ  في ورقة العمل،‘ المتطلبات’لصناعة، يمكن إدخالها في جزء البيانات الالزمة من مصادر ا
احتساب المتطلبات من خالل أرقام اإلنتاج الخاصة بالعمليات المعنية مع االستعانة، عندما يقتضي األمر، بحكم أحد الخبراء بناء على 

هذا ومن المحتمل أن يكون رقم متطلبات العملية متطابق مع رقم الكمية التي تم  .)لعملياتا(تقدير االنبعاثات المستخدم لصالح العملية 
يكون قد تم الحصول على الرقم األخير من مصادر فقط حينما ، وذلك )والذي يتم الحصول عليه من بيانات إحصائيات الطاقة(توريدها 
 .الصناعة

تخدام جداول البيانات، فإن أرقام اإلنتاج تكون تلك المرتبطة بالعملية الخاصة بالمادة عند احتساب المتطلبات من خالل أرقام اإلنتاج باس
إذا تم إمداد عملية واحدة بمادتين أوليتين أو أآثر، يلزم حينئذ استخدام أرقام اإلنتاج المقابلة لكل مادة من المواد األولية  .األولية المعنية

 .المستخدمة

وتمثل المعامالت  .تهالك المواد األولية المحددة التي تربط أرقام اإلنتاج بمتطلبات المواد األوليةب معامالت اس5-1يعرض الجدول 
ولقد تم اشتقاق المعامالت الواردة في  .متطلبات المواد األولية المحددة الخاصة بالعملية، وهي تتضمن استخدام المادة األولية من الوقود

 121- االحتباس الحراري للهيئة بشأن قوائم الحصر الوطنية النبعاثات غازات الخطوط التوجيهية



  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

 يمكن التعبير j  (Rj) ، فإن مجمل المتطلبات من المادة األولية jمادة األولية  من الi يمثل متطلبات المواد األولية للعملية Rijإذا آان 
  :عنه على النحو التالي

 1-1 المعادلة
 األولية المواد متطلبات إجمالي

( )∑∑ •==
i

ijij
i

ijj PSFCRR 

  :حيث

 = j ،TJ Rj المتطلبات من المادة األولية يإجمال

Rij =  متطلبات المادة األولية للعملية iالمادة األولية  من j ،TJ 

SFCij =  استهالك المواد األولية المحددة للمادة األوليةj خالل العملية i ،TJ/Gg 

Pij   = اإلنتاج الصادر من العمليةi باستخدام المادة األولية j ،Gg 

يتم توضيح إجراء تطبيق و .أ5-1لجدول  يظهر الفارق في ا.jمع الرقم الممثل لمقدار إمداد المادة األولية  Rjعقب ذلك، تتم مقارنة قيمة 
  .3-1هذا االختبار في مخطط العمليات الوارد في الشكل 

 اإلجراءات المتخذة بناء على نتيجة المقارنة  :3الخطوة 
ات الالزمة من إمداد المواد األولية، يلزم في ذلك الحين اتخاذ اإلجراء% 10من المقترح إنه إذا تجاوز الفارق الناتج عن المعادلة نسبة 

ليس إال حدًا اعتباطيًا وتم اختياره % 10ال يوجد شك في أن حد نسبة  .لمراجعة البيانات، وإذا تم تأآيد الفارق، التحقيق في صحتها
 .ليعكس أوجه عدم التيقن الشاملة المضمنة في البيانات

ها إمداد المواد األولية المتطلبات الواضحة بدرجة ترآيز التحقيق على االختالفات التي يتجاوز في الممارسة السليمةهذا ويعد من 
  :ملحوظة، حيث أن ذلك يدل على االستنتاجات التالية

 إنه قد تم حذف العمليات، وبالتالي حذف مصادر االنبعاثات آذلك، أو  •

يل ينبغي في تلك الحالة تعد .متطلبات الطاقة المحددة المستخدمة في األسلوب آانت منخفضة أآثر مما ينبغي •
 .متطلبات الطاقة المحددة بما يعكس الوضع المحلي الفعلي

  :عندما تتجاوز المتطلبات المحتسبة إمداد الموارد األولية الظاهر، فإن ذلك يشير إلى ما يلي •

 .تم اإلبالغ عن استخدامات وقود المواد األولية في مواضع أخرى آاستخدامات إحراق وقود أو تحويل وقود •

‘ شامل’إلمداد المواد األولية ضمن إحصائيات الطاقة بدًال من استخدام تعريف ‘ صافي’يف قد تم استخدام تعر •
  .)2-3-1انظر المرجع الخاص باإليثيلين والمواد الكيميائية األخرى في القسم (

 تم تسجيل متطلبات المواد األولية، والتي تم الحصول عليها من موارد الصناعة مباشرة، على نحو مبالغ فيه من •
، والتي ال تستخدم في )أو على نحو أآثر عمومًا، فئة المصدر(جراء تضمين أنواع الوقود الواردة إلى المصنع 

ليس من المفترض تضمين أنواع الوقود غير  .العملية المعنية، وهي، من ثم، غير مخصصة لالستخدام آمواد أولية
 .لمواد األولية من بيانات اإلنتاجالمستخدمة للمواد األولية عندما يتم الحصول على متطلبات ا

اعتبار دقة الحسابات مع مجموعة قيم استهالك  ، يلزم سرد جميع األسباب المحتملة لها، معالهامةوفي حال استمرار تلك االختالفات 
 .مادة أولية/المواد األولية المحددة لكل فئة مصدر

 

االحتباس الحراريالخطوط التوجيهية للهيئة بشأن قوائم الحصر الوطنية النبعاثات غازات  122-



 المقدمة : 1الفصل 

 اإلنتاج ومتطلبات األولية المواد إمداد بين مقارنة  أ5-1 الجدول
 اإلنتاج المادة األولية

 123- االحتباس الحراري للهيئة بشأن قوائم الحصر الوطنية النبعاثات غازات الخطوط التوجيهية

    

السنة
 أو

 عامل التخفيف
 )تيرا جول(

(TJ)

SFC العملية 
 )جيجا جول/تيرا جول(

(TJ/Gg)

 جيجا جول(
 )]آيلوطن[=

(Gg [= kt])

آمية المادة األولية 
 المسلمة

االختالف
 األمونيا

 آربيد السليكون
 آربيد الكلسيوم

 اإليثيلين
 انولالميث

 الكربون األسود
 أخرى

القيم من
الجدول

ب1-5

 الحديد والفوالذ
 سبائك الحديد
 األلومونيوم

 الزنك
 الرصاص

 أخرى

أ صورة مصغرة من الجدول         5-1بر الجدول   يعت
ل  رر  الكام ذي يتك دول   ال زء المج ه الج دد  بفي ع

زال   في   .مرات أنواع المواد األولية أو مواد االخت
د       رار لبن ة أو المختزل      ’آل تك ادة األولي تم   ‘ةالم ، ي

ود   وان العم تبدال عن ود 1اس ذا الوق م ه تم  . باس ي
ة   ادة األولي تهالك الم يم اس ال ق ك إدخ ب ذل  عق

ود   ي العم ددة ف دول  . 2المح رض الج ب  5-1يع
ة      ادة األولي تهالك الم ية الس يم االفتراض اه الق أدن

  .المحددة

ئية
ميا
لكي
د ا
موا
ال

 

ام  ة لع دمج للخطوط التوجيهي وي القرص الم يحت
 يشتمل على   Excel  إآسل  على ملف عمل   2006

صيغ      ية وال يم االفتراض ل والق دول الكام الج
 .الالزمة إلجراء المتطلبات آليًا

 

دن
معا
ال

 



  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

 

 

 االختزال مواد/األولية للمواد )TJ/GG( المحددة األولية المواد استهالك ب5-1 الجدول

الفحم بوتان نفط فحم بتروليآيروسين زيت الغاز  الوقودزيت

ون
   43(l) 38(o)

 37(e)

 

الميثانول
الكربون األسود
أخرى

  

21(
58(j) 100(k) 104(k) 102(k) 137(k)

 72(a) 37(m) 34(p)

 60(h) 60(n) 12(q)

 
الحديد والفوالذ
سبائك الحديد
األلومونيوم
الزنك
الرصاص
أخرى

 

10(b)

 12(g) 3(i)

 21(c)

 7(d)

 

دن
معا
ال

 
د ا
موا
ال

ئية
يما
لك

 مالحظات
 .ا للعملية المستخدمة ارجع إلى الجدول للحصول على قيم دقيقة وفًق13-3؛ الجدول 2-2-9-3من القسم  :الميثانول . أ
 جيجا 10 = )فحم cv)  جيجا جول28.2 × 0.358لذا يبلغ متطلب الفحم "  آجم فحم لطن الحديد الزهر358 طًنا حديد زهر لطن الفوالذ السائل و940المتكاملة هي  ومكافحته التلوث منع  في مستند2-6معامالت التحويل الواردة في الجدول " :3-2-2-4من القسم  :الحديد والفوالذ . ب

  .طن حديد/جول
 .طن زنك/ جيجا جول21) = آوك cv) جيجا جول 28.2 × 0.74 :وهي .طن زنك/ طن فحم0.74استهالك  الفحم يبلغ ) 2003(من سجاردين ) فقط الحرارية-التعدينية العملية (1-7-4من القسم  :زنك . ت      

 .طن رصاص/ جيجا جول7) = آوك cv) جيجا جول 28.2 × 0.26 :وهي .طن رصاص/ طن فحم0.26استهالك الكوك يبلغ ) 2003(من سجاردين  :الرصاص . ث
 .طن آربيد/ طن فحم بترولي1.14 = 2.62/2.3ب الفحم لذا يبلغ متطل". طن آربيد منتج/ طن ثاني أآسيد الكربون2.62أو ) 1996الهيئة، (طن فحم بترولي مستخدم / طن ثاني أآسيد الكربون2.3يشتمل ذلك على معامل انبعاث نموذجي لحوالي " :2-2-6-3من القسم  :آربيد السليكون . ج

 .طن آربيد سليكون/ جيجا جول37) = فحم بترولي cv)  جيجا جول32.5 × 1.14أي؛ 
 جيجا 21) = فحم بترولي cv)  جيجا جول32.5 × 0.64لذا فمتطلب الفحم يبلغ  ". طن من الكربيد1د الكربون إلنتاج  آجم من إلكترو20 آجم من الفحم البترولي و640و)  آجم من الجير950أو ( آجم من الحجر الجيري 1750يجب توافر  "2-2-6-3القسم  :من :آربيد الكلسيوم . ح

 .طن آربيد الكلسيوم/جول
 ).2003سجاردين  (تنميش% 16فحم و% 84فترض أن األنودات تحتوي على ا .طن ألومونيوم/ طن آربون0.45=  طن ثاني أآسيد الكربون األلومونيوم 1.62 متوسط العمليتين 11-4؛ الجدول 2-2-4-4من القسم  :األلومونيوم . خ

ا جول3طن ألومونيوم ومتطلب التنميش /يجا جول ج12يبلغ متطلب الفحم . آجم/ ميجاجول35.6آجم والقيمة الحرارية الصافية للتنميش / ميجاجول30افترض أن القيمة الحرارية الصافية للفحم المتكلس تبلغ . آربون% 93آربون والتنميش % 92افترض أن الفحم يحتوي على  طن / 
 .ألومونيوم

     جيج

 .أدناه) ن(انظر المالحظة  .افترض التطابق مع زيت الوقود :آربون أسود . د
 .أعاله) ز(انظر المالحظة  :األلومونيوم . ذ
 .طن/جيجا جول 58 = 1/0.803 × 46.4 :وهو .ناتج قيمة المصفوفة/1× القيمة الحرارية الصافية لإليثان  : متطلب اإليثان هو25-3؛ الجدول 3-2-9-3من القسم  :اإليثيلين . ر
 .أعاله) ي(انظر المالحظة  .يمكن تحديد متطلب المادة األولية آما تم تحديده لإليثان :اإليثيلين . ز
 .، على فرض األآسدة الجزئية1-3؛ الجدول 2-2-2-3من القسم  :األمونيا . س
 .ارجع إلى الجدول للحصول على القيمة الدقيقة للعملية المستخدمة .13-3؛ الجدول 2-2-9-3من القسم  :الميثانول . ش
   .13-4، الجدول )2004(المتكاملة  ومكافحته التلوث لمنع األوروبي المكتب .نيوآخر اعتماًدا على فول :آربون أسود . ص
 .1-3؛ الجدول 2-2-2-3من القسم  :األمونيا . ض
 .ع إلى الجدول للحصول على قيم دقيقة وفًقا للعملية المستخدمة ارج13-3؛ الجدول 2-2-9-3من القسم  :الميثانول . ط
   .13-4، الجدول )2004(المتكاملة  ومكافحته التلوث لمنع األوروبي المكتب .نيوآخر اعتماًدا على فول :آربون أسود . ظ
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 125- الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس2006خطوط التوجيهية للهيئة لعام ال

 طاقةمخطط للتحقق من استيفاء احتساب استخدامات الوقود غير المولدة لل 3-1الشكل 

 
 

 البداية

هل لديك بيانات مادة 
أولية من إحصائيات 

 الطاقة؟

 هل لديك أي قيم
SFCij 
 إضافية؟

هل لديك آل 
بيانات اإلنتاج؟

 

Rij  هل يوجد أي
 مفقود؟

هل لديك 
متطلبات فعلية
للمادة األولية 
 للعملية؟

اقبل القيم االفتراضية 
 .ب5-1في الجدول 

 قم 
 بمقارنات

ال
 

 نعم
 

 نعم
 

ال
 

ال
 

 نعم
 

ال

نعم
 

ال

نعم
 

استخدام أراء الخبرا 
.المفقود Pij  للحصول على

 Rij  ضع بيانات
)أ5-1الجدول (في جدول 

 SFCij  ضع
أ)5-1الجدول (في جدول 

في جدولPij  ضع
 )أ5-1الجدول (

Rij =  يةمتطلبات المادة األولية للعمل i للمادة األولية  jتيرا جول ، 

Pij = اإلنتاج من العملية i باستخدام المادة األولية  jجيجا جول ، 



  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

 اإلبالغ عن التخصيص وتوثيقه ومراقبة جودة االستيفاء  1-4-4
مراجعة وتلخيص وتوثيق اختبارات االستيفاء، إذا تم إجرائها، الستخدامات الوقود غير المولدة للطاقة  الممارسة السليمةيعد من 

 واستعمال المنتجاتيتضمن تحديد االستخدامات داخل قطاع العمليات الصناعية وهو ما  واالنبعاثات المتسربة من تصنيع الوقود،
 .في قطاعات الطاقة، آما هو موضح في هذا القسم) 1Aالفئة (وأنشطة إحراق الوقود 

، آما إنه من وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود العديد من األساليب الوطنية الحتساب استخدام المواد األولية للوقود ضمن إحصائيات الطاقة
وبالتالي، فإنه من  .)2-3-1 و1-2-1انظر األقسام ( في قطاع الطاقة CO2المحتمل، في حاالت استثنائية، اإلبالغ عن جزء من انبعاثات 

  : أن يشتمل تقرير الحصر على ما يليالممارسة السليمة

ما إذا آان تم احتسابه في (لحصر  تم احتساب االستخدام غير المولد للطاقة للوقود ضمن إطار قائمة اأين وآيف •
 )1-4-4-1القسم ( ).واستعمال المنتجاتقطاع الطاقة أو في قطاع العمليات الصناعية 

تصدر  . تم احتساب انبعاثات الكربون، ما عدا انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، ضمن إطار قائمة الحصرأين وآيف •
اق وغير الحيوية والمتضمنة آربون أحفوري مثل استخدام هذه االنبعاثات عن العمليات غير القائمة على اإلحر

 .المذيبات

يلزم االحتفاظ بتفاصيل أنشطة مراقبة الجودة بشأن  .التي تم إجرائها، إن أمكن ذلكاختبارات االستيفاء  نتائج •
انظر (ة مراقبة الجود/، بما يتفق مع التوجيه المعني بضمان الجودة)2-4-4-1القسم (االستيفاء آوثائق داخلية 

 .)1 من المجلد 6الفصل 

من المحتمل  ، أوواستعمال المنتجاتتشير النقطة المرقمة األولى إلى تخصيص االنبعاثات المقابلة، في قطاع العمليات الصناعية 
‘ وليةالمادة األ’أو ‘ غير مولد للطاقة’في قطاع الطاقة، آما تشير إلى تعريف ) 1Aالفئة (آذلك، ضمن أنشطة استهالك الوقود 

وبناء على تعريف فئات المصدر، فإن مساهمة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الصادرة من  .المستخدم في اإلحصائيات القومية للطاقة
من مجمل انبعاثات ثاني أآسيد % 5المواد األولية واالستخدامات غير المولدة للطاقة تتراوح ما بين أقل من نسبة إلى ما يقرب من 

  .ية المرتبطة بالوقود األحفوريالكربون القوم

وعلى األخص، يجب توضيح آيفية  يتعين أن يوضح وصف اختبار االستيفاء السبب وراء تخصيص مصدر محدد إلى قطاعات عدة،
مطلقة في الغازات ال(إجراء التعديالت الالزمة على انبعاثات العمليات الصناعية في الحاالت التي تشهد انتقال المنتجات الثانوية للوقود 

 . أو في قطاع الطاقةواستعمال المنتجاتإلى فئة مصدر مختلفة في قطاع العمليات الصناعية ) الهواء أو غازات العمليات المتسربة

ثات تخصيص 1-4-4-1 عا ب ن اجمة CO2 ا ن ل م عن ا ا د غير االستخد مول ل قة ا لطا  ل

 انبعاثاتات الفرعية التي يتم اإلبالغ من خاللها عن  لإلبالغ عن وتوثيق المعلومات التالية وتلخيص الفئ6-1يمكن استخدام الجدول 
CO2 الكميات المستهلكة من آل   .)غير تلك الناتجة عن احتراق الوقود( للقطاعات المختلفة الصادرة عن استخدام الوقود األحفوري

يجب )  CO2ب المرجعي الخاص بـمما يتناسب مع الكربون المستبعد المذآور في المقتر(نوع وقود يتم استهالآه لغرض غير اإلحراق 
  :وهو ما يتصل بما يلي  .تسجيلها آوثائق داخلية

وانبعاثات  واستعمال المنتجاتالمبلغ عنها في قطاع العمليات الصناعية انبعاثات عمليات التصنيع التفرقة بين  •
 . المبلغ عنها في قطاع الطاقةإحراق الوقود

استعمال لخصائصها الفيزيائية وأيضًا من ‘ الوقود’ ألنواع االستعمال المباشر من CO2تخصيص انبعاثات  •
يقوم قطاع النفايات بالتعامل مع االنبعاثات  .واستعمال المنتجات الكيميائية في قطاع العمليات الصناعية المنتجات

 .)آالتخلص منها عن طريق المحارق( هذه المنتجات التخلص من نفاياتالناتجة عن 

الجدول (لكل فئة علي حدة في جدول اإلبالغ عن التخصيص "  أخريNEUأي أنواع وقود "و"  الخامNEUنوع وقود "يجب إدخال 
 تحت واستعمال المنتجاتتدخل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المبلغ عنها في الجداول الخلفية لقطاعات العمليات الصناعية و .)1-6

 إضافة انبعاثات ثاني  بعد ذلكتتمثم  .) أينما أمكن تطبيقه،NE، NO، IEأو تحت قائمة رموز المالحظات  (IPPUعمود انبعاثات 
العمليات  أآسيد الكربون ذات الصلة باستخدام الوقود األحفوري في أغراض غير مولدة للطاقة والمبلغ عنها في فئات مصدر غير

واستعمال العمليات الصناعية   فئات مصدر هذه االنبعاثات فيتوصيفولقد تم   A1. للفئات الفرعيةواستعمال المنتجاتالصناعية 
وهكذا يحتوي الجدول على آل  .ا مع اإلشارة إلى موضع اإلبالغ عنهIPPUفي تبليغ ) جزئيًا( مدرجة في موضع ما بأنها المنتجات

 الكامل لهذه االنبعاثات  أينما تم اإلبالغ عنها وبهذا يوثق التبليغواستعمال المنتجاتالعمليات الصناعية االنبعاثات الصادرة من قطاع 
 .IPPU واستعمال المنتجاتالعمليات الصناعية في قطاعي الطاقة و

 فيما يتعلق بانبعاثات غازات النفايات والغازات CO2ويساهم إدراج قطاع الطاقة في تحسين شفافية اإلبالغ الكامل عن انبعاثات 
ة لكن تم استعمالها في أغراض احتراق الوقود ضمن إطار أي األخرى آغاز أفران الصهر المنتجة من خالل العمليات الصناعي

   .قطاعات اقتصادية أخري، ومن ثم، يتم اإلبالغ عنها آانبعاثات في قطاع الطاقة
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 للطاقة المولد غير االستخدام عن الصادرة CO2 انبعاثات استيفاء 1-4-4-2

 الممارسة السليمةمات غير المولدة للطاقة للوقود األحفوري، فإنه من عالوة على موجز مراجعة تخصيص واستيفاء انبعاثات االستخدا
  :توثيق ما يلي

 والمذآورة في أقسام فئات المصادر ذات الصلة بالموضوع في ،ألساليب المستخدمة في حساب االنبعاثاتاوصف  •
ن قبل الهيئة  أي تخصيصات مقارنًة بتصنيف المصدر المقترح مانحرافيجب أن يتضمن هذا سبب  .التقرير

)IPCC(،إذا أمكن تطبيقه . 

) بقدر ما تسمح به البيانات( علي األقل لسنة األساس ،إذا ما تم استخدامه CO2اختبار استيفاء يتم تمثيل نتائج   •
 . آوثيقة داخلية،3-1 في جدول آجدول ،والسنة األخيرة المبلغ عنها

 يتم إدراج جدول يوضح الفرق بين التقدير ،للتحقق من االستيفاء اختبار موازنة المواد األوليةأما إذا ما تم استخدام  •
إذا ما توفرت ( علي األقل لسنة األساس ،المستنتج الستهالك المواد األولية وإمدادات المواد األولية المبلغ عنها

 .آوثيقة داخلية) أ5-1آما هو الحال في جدول (والسنتين األخيرتين ) البيانات

يجب أن يشتمل هذا علي السبب  . إذا وجدت، في المستوى أو االتجاه،ير متوقعة وذات داللةتفسير ألي تناقضات غ •
 .األساسي لهذه االختالفات

، وفي هذه CO2االستنتاجات الدالة عليها المقارنة فيما يتعلق بما إذا آان يبدو عدم تسجيل جزء آبير من انبعاثات  •
 . مع عرض تقدير لحجم هذه المحذوفات،ر يجب تحديد مواضع السهو في قائمة الحص،الحالة
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•  

 6-1 الجدول
 المنتجات واستعمال الصناعية العمليات قطاع  : للطاقة المولد غير األحفوري الوقود استخدام عن الصادرة CO2 انبعاثات تخصيص

 األخرى والقطاعات
 .. سنة اإلبالغ

 الفئة
 )1(  أخريNEUأنواع وقود  الخام NEUوقود 

ية اإلنبعاثات المبلغ آم
IPPUعنها في قطاع 

CO2 (2)  
(Gg) 

في حالة اإلبالغ عنها 
  في مكان آخر

 مكان1Aفئة فرعية في 
ذآر هذه االنبعاثات 

 )جزئيًا(

ات
حظ
مال

 

 واستعمال المنتجات العمليات الصناعية 2
2Aالصناعات التعدينية  

( )..،الفحم    4   )برجاء تعيين الفئة الفرعية(
2Bت الكيميائية الصناعا 

    إنتاج األمونيا 2B1 الغاز الطبيعي الزيت، الفحم
2B5 إنتاج ا آوك النفط الزيتلكربيد    
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم الفحم      
2B8  إنتاج المواد البتروآيماوية والكربون األسود 

 2B8a   5 الميثانول الغاز الطبيعي  الزيت،لفحم?

2B8b اإليثان، البوتان،زيت الغاز ، 
 5   ليناإليثي النافتا  غاز البترول المسال،البروبان

2B8f الكربون األسود الغاز الطبيعي  غاز فرن الكوك،الزيت    
2B10 أخرى        

2cالصناعات المعدنية  
اإللكترودات  (، آوك النفط،الفحم

 2C1   6 إنتاج الحديد والفوالذ الكوك )الكربونية

2C2 7 إنتاج السبائك ال )اإللكترودات الكربونية(  الفحم،الكوك  حديدية 
 2C3   7 إنتاج األلومنيوم )اإللكترودات الكربونية(  الفحم،الكوك

2C5 إنتاج الرصاص الكوك      
2C6 إنتاج الز الكوكنك      
2C7 أخرى )اإللكترودات الكربونية(  الفحم،الكوك    

2dلمنتجات غير المولدة للطاقة من الوقود والمذيبات استعمال ا 
    استخدام مواد التشحيم 2D1 مواد التشحيم مواد التزييت

2D2 استخدام شمع البارف الشمع بأنواعه    ين  
2D3  8  استخدام المذيبات )التربنتين المعدني( قار الفحم والزيوت 
2D4 9     أخرى 

2Hأخرى  
        2H1  والورقصناعة اللب

2H2 صناعة األغذية والمشروبات الكوك      
2H3 أخرى        

  الطاقة1
1A1أمبلغ عنها في قطاع     أنشطة احتراق الوقود   

1A1a  الغازات الكيماوية المطلقة في لرئيسي
 10   إنتاج الكهرباء والحرارة للنشاط ا  )BFغاز ( الهواء

1A1b تكرير البترول        

1A1c  تصنيع أنواع الوقود الصلب وصناعات
   BFغاز     الطاقة األخرى

 الغازات الكيماوية ،مواد التشحيم(
    1A2 أنشطة التصنيع والتشييد  )BFغاز (   )المطلقة في الهواء

  .لبأنواع الوقود المستخدمة بالفع"  أخرىNEUأنواع وقود "و"  الخامNEUوقود "يجب ملء عمودي   )1(
في ) جزئيًا(إذا تم اإلبالغ عنها  .) إذا أمكن تطبيقها،NE، NO، IEوأيضًا مثل انبعاثات قائمة رموز المالحظات (هذه هي نفس االنبعاثات المبلغ عنها في جدول خلفية القطاعات  ) 2(

 . عندئٍذ يجب وضع عالمة مرجعية لفئة المصدر هذه في العمود التالي،مكان آخر
العمليات الصناعية ولكن يتم استخدامها إلحراق الوقود في قطاعات اقتصادية أخرى وتم من  فقط عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة من احتراق غازات النفايات ابلغ هنا ) 3(

 )ء الكيميائية التي تم نقلها بعيدًا عن الموقع لفئة مصدر أخرىمثل االنبعاثات الناتجة عن احتراق غاز أفران الصهر أو الغازات المطلقة في الهوا(اإلبالغ عنها في قطاع الطاقة 
 .)2a3(علي سبيل المثال يمكن استخدام فحم األنتراسيت المسحوق في إنتاج الزجاج  ) 4(
حتراق هذه الغازات يمكن استخدامه لإلبالغ عن وحساب فإن ا  بالكامل ضمن إحصائيات الطاقة، )مثل المنتجات الفرعية للغاز(في حالة احتساب إنتاج الغازات المطلقة في الهواء  ) 5(

أي، في قطاع آخر غير مجال الصناعات ( من هذه الغازات المطلقة في الهواء يمكن إحراقه بعيدًا عن الموقع ءجز .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن فقدان المواد األولية
  . آاحتراق وقود في قطاع الطاقة، ومن ثم يجب احتسابه بشكل منفصل)البتروآيماوية

، ومن ثم، يجب احتسابه بشكل )أي في قطاع آخر غير صناعة الحديد والفوالذ( من غاز أفران الصهر الناتج من الكوك المستخدم في األفران قد يتم إحراقه بعيدًا عن الموقع ءجز ) 6(
  .منفصل آاحتراق وقود في قطاع الطاقة

الكربون بشكل عام من الكوك أو الفحم أو القار، إما عن طريق المستخدمين بنفسهم داخل الموقع أو بشكل منفصل من قبل منشآت تصنيع األنودات، ثم يتم لكترودات إيتم تصنيع  ) 7(
نواع الوقود المستخدمة في تصنيع األنودات وآمية  فإنه ليس هناك أي ارتباط مباشر بين أ،أما إذا تم استيراد األنودات أيضًا أو تصديرها .بيعها للمستخدمين المحليين أو تصديرها

 .األنودات المستخدمة في البلد
 .آما يمكن استخدام آذلك المواد العطرية المشتقة من زيوت الفحم آمذيبات  حيث يمكن خلطه أيضًا بالسوائل األخرى،،عادة ما يتم استخدام التربنتين المعدني آمذيب ) 8(
آزيت "ومع ذلك، فإن استخدام البتيومين والزيت اآلخر آمذيب أو   .2D4 إنتاج اإلسفلت ورصف الطرق والتسطيح يجب التبليغ عنها أيضًا تحت فئةاالنبعاثات الصادرة عن  )9(

 في نفس النشاط ال يؤدي إلي انبعاثات ثاني أآسيد الكربون " طرق
 .يميائية المطلقة في الهواء يجب اإلبالغ عنها هنا فقط إذا تم استخدامها في الطاقة العامة أو التدفئة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من غاز أفران الصهر والغازات الك  )10(
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 االختيار من بين مقترب رصيد الكتلة ومعامل االنبعاث 

 المقدمة  1-5-1
 بما فيها ،يلة األمد الناتجة عن المعدات المضغوطة طوSF6 وPFC وHFC طرق عديدة مختلفة لتقدير انبعاثات 8 و7تصف الفصول 

) 1(  :وتندرج هذه الطرق بصفة عامة تحت فئتين . ومعدات الحماية من الحرائق، والمعدات الكهربية،معدات تبريد وتكييف الهواء
مقتربات مبنية علي صفوف الرآام ) 2( و،مقتربات مبنية علي رصيد آتلة االستهالك الكيميائي والتغيرات في مخزون المعدات

 ، بما فيها،يمكن تطبيق آًال من مقتربي رصيد الكتلة ومعامل االنبعاث علي المستويات المختلفة للتجميع .ة ومعامالت االنبعاثالكيميائي
 .تتفاوت مستويات الفصل تبعًا لنوع االنبعاثات . إقليميًا أو وطنيًا، سواء آان هذا عالميًا،من أقصي المستويات إلي أقلها تجميعًا

 يمكن تطبيق أساليب علي مستوي المصنع أو مرحلة ،) المنبعث من المعدات الكهربائيةSF6مثل  (8ورة في الفصل لالنبعاثات المذآ
 ،) المنبعثان من معدات التبريد وتكييف الهواء والحماية من الحرائقPFCs وHFCsمثل  (7للفصل  .دورة حياة المعدات في المصنع

 إال إن  ،غاية الدقةفي قد يكونا آال المقتربين . )2مستوى (أو التطبيق الفرعي ) 1وى مست(يمكن تطبيق أساليب علي مستوي التطبيق 
معامل مقترب رصيد الكتلة ومقترب يصف هذا القسم  . بناًء علي الظروف وتوافر البيانات،أآثر دقة من اآلخر قد يكونأحدهما 

   .ظروف الوطنية بناًء علي الا لالختيار بينهمالممارسة السليمةاالنبعاث وأساليب 

 مواطن القوة والضعف في مقترب رصيد الكتلة  1-5-2
علي (بمتابعة آمية أي مادة آيميائية جديدة تم تداولها حديثًا داخل الدولة أو المصنع أو مخزون المعدات مقترب رصيد الكتلة يقوم 

نصيب المستخدم من هذه المادة الكيميائية لتعبئة طاقة ويقوم هذا المقترب باحتساب ال .في آل سنة) مستوي التطبيق أو التطبيق الفرعي
أما االستهالك الذي ال يمكن احتسابه فيمكن افتراض أنه قد تم انبعاثه أو أنه أحل محل الغاز  .معدة جديدة أو الستبدال الغاز المدمر

 .المنبعث

 والتقاط االختالفات بين أنواع المصانع ،ع حدوثهايتسم مقترب رصيد الكتلة بميزة مهمة، أال وهي عكس االنبعاثات الفعلية في موض
ولهذا يكون مقترب رصيد الكتلة أآثر دقة عندما تتغير نسب االنبعاث  .والمعدات، وآذلك بين المصانع من نفس النوع وأجزاء المعدات

علي  وث تتغير في آثير من األحيانوألن نسب االنبعا . عندما تتغير نسب االنبعاث بمرور الوقت، وإلي حٍد ما،عبر المعدات والمصانع
توافرت بيانات ) 1( استخدام مقترب رصيد الكتلة بدًال من مقترب عامل االنبعاث طالما الممارسة السليمةنحو غير متوقع فإنه من 

 المعدات الجاري لم تنطبق أي من المزايا السلبية اآلتي ذآرها علي انبعاثات العملية أو) 2( و،النشاط الدقيقة لمقترب رصيد الكتلة
 .تقديرها

 ، هي أن دقة المقترب محدودة بدرجة دقة أجهزة قياس الكتلة والكثافة والضغط،األولي  :يتسم مقترب رصيد الكتلة بنقطتي ضعف
ة ضمن هذا مدرج) آتجهيز المعدات(إذا آانت آمية االنبعاثات الناتجة عن عملية ما  .والتي تميل إلي إعطاء نتيجة غير دقيقة بنسبة

   . فإن مقترب رصيد الكتلة سيكون غير دقيق لهذه العملية،) في المائة في السنة من بطاقة لوحة الهوية أو أقل3 ،مثل(النطاق 

وذلك ألن  ،صل في بعض األحيان إلي عدة سنوات ممكن أن ت، يكتشف مقترب رصيد الكتلة بعض االنبعاثات بعد حدوثها بفترة،ثانيًا
ويمكن لهذا التأخير الزمني أن يقلل من  .كاملةال تهاتقوم بالتسريب ببطء يمكن أن تعمل لسنين أو حتى لعقود بأقل من شحنالمعدات التي 

أنواع المعدات التي ) 1 (ينطبق ذلك علىوعادًة ما  .دقة التقدير بدرجة آبيرة عندما تكون الخدمات متغيرة أو المخزون يتزايد باستمرار
 المعدات الكهربية المختومة بالضغط ومعدات التبريد وتكييف الهواء المختومة ،مثل(تقريبًا طوال دورة حياتها ال يتم إعادة ملئها 

البالد التي بدأت مؤخرًا فقط في استخدام المعدات الكهربائية المحتوية علي ) 2( و،) آالمبردات المستعملة في المنازل،بإحكام الغلق
SF6تبريد المحتوية علي أو معدات تكييف الهواء وال/ وHFCs سيقوم مقترب رصيد الكتلة بإساءة تقدير االنبعاثات ،وفي الحالة األخيرة 

 وذلك ألن االستهالك الكيميائي للمعدات التي يعاد ملئها سيكون ، القليلة األولي من استخدام المعداتواتبصورة آبيرة خالل السن
ية، فقد ال يتم ذلك حتى مرور ائلمعدات الكهربلأما بالنسبة  .من المعدات للمرة األولىمنعدمًا تقريبًا حتى تتم إعادة ملء أول مجموعة 

معدات لوبالنسبة  . ويعتمد آل هذا علي نسبة التسريب في المعدات، عامًا بعد طرح المعدات في الدولة20 و10فترة تتراوح ما بين 
 ويعتمد األمر ، عامًا بعد طرح المعدات في الدولة20 و 5وح ما بين التبريد وتكييف الهواء، فإن هذا لن يحدث حتى مرور فترة تترا

   . نسبة التسريب في المعداتفيآذلك 

 األخطاء التي يمكن ى عل4-1يرآز الشكل  .المرتبط بمقترب رصيد الكتلة لهاتين الحالتين‘ خطأ التأخر ’5-1 و4-1تعرض األشكال 
في  HFCs أو معدات تبريد الهواء المحتوية علي SF6ام المعدات الكهربية المحتوية علي أن تحدث عندما تبدأ الدول مؤخرًا فقط باستخد

يفترض أن تظل مبيعات المعدات السنوية ذات معدل  . سنة30 سنوات وتبلغ دورة حياتها 10 تتم إعادة ملء المعدات آل ،هذا المثال
ولألغراض التوضيحية يفترض أن يصل التسرب  . حياة المعدات ولكن المخزون الكامل للمعدات سيتزايد حتى يتم بلوغ دورة،ثابت

.7) وخدمتها والتخلص منها تمامًا، يفترض أن تنعدم انبعاثات تجهيز المعدات،مثال( في المائة من االنبعاثات 100لنسبة 

 
في هذا المثال يفترض أن تكون سعة لوحة الهوية الخاصة بالمعدة المباعة آل سنة مساوية أللف طن وتكون نسبة التسريب مساوية لواحد في  7

ن العالقة بين التسرب الظاهر والتسرب الحقيقي مستقلة من حيث حجم المبيعات السنوية ونسبة وعلى الرغم من ذلك يجب مالحظة أ. المائة سنويا
 .التسرب
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 10(دات التسريبات الظاهرة مقابل التسريبات الفعلية؛ ال توجد زيادة في المبيعات السنوية للمع 4-1الشكل 
 ) سنة دورة حياة30 ،سنين خدمة
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 بينما يتضاعف رآام ،بشكل آبير) للتسريب الفعلي( تزداد االنبعاثات ، بعد تقديم الكيماويات ألول مرة في المعدات،4-1في الشكل  

  تظلومع ذلك . وأربع مرات في الرابعة،لسنة الثالثة ويتضاعف ثالث مرات في ا،الكيماويات في مخزون المعدات في السنة الثانية
 عندما يتم إعادة شحن المعدات التي تم تثبيتها ،11مقاربة للصفر حتى سنة )التسريب الواضح(معدالت بيع الكيماويات إلعادة التموين 

عندما تبدأ  .خدمة مجموعتين من المعدات تم ، وللمرة األولي، قفزت المبيعات مرة أخري،21في السنة  .ى للمرة األولىفي السنة األول
   . وتختفي أخطاء التأخر،)1.0ينتج عنه نسبة ( يقفز التسريب الواضح بجانب التسريب الفعلي ،المعدات في التراجع

 .ة في المائ5 يفترض أن تنمو مبيعات المعدات السنوية بنسبة ،في هذه الحالةنه أ عدا ،4-1 يصف نفس الوضع في الشكل 5-1الشكل 
 ،وفي هذا الوقت . حتى تبدأ المعدات في التراجع4-1والصلة بين التسريب الظاهر والفعلي مشابهة تمامًا لهذه المعروضة في الشكل 

 تنتظم الصلة بين التسريب الظاهر والتسريب الفعلي عند ،وبدًال من هذا . ولكنه ال يساوي أبدًا التسريب الفعلي،يزداد التسريب الظاهر
   . لهذا السيناريو0.78ن ثابتة قيمة تواز
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 المقدمة  :1الفصل 

في المبيعات السنوية % 5حظ زيادة بنسبة التسربات الظاهرة مقابل التسربات الفعلية؛ حيث نال 5-1الشكل 
 ) عامًا30 أعوام، وعمر افتراضي 10مع صيانة لمدة (للمعدات 
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رب رصيد الكتلة سوف يؤدي إلى تقدير ضعيف للغاية ، فإن مقتRوعلى نحو عام، إذا آان متوسط المهلة بين أحداث إعادة الملء هي 

هذا وسوف تتفاوت دقة التقدير على مدار األعوام  . عام منذ بدء طرح المواد الكيميائية داخل الدولةR + 1لالنبعاثات حتى مرور 
 8.المقبلة، حيث تصل إلى أقصاها فور بدء سحب المعدة من التداول

                                                 

 

 يعتمد الحد األقصى بعيد المدى لدقة مقترب رصيد الكتلة على عدد مرات إعادة تعبئة المعدة ومعدل نمو مبيعاتها وآسر االنبعاثات الممثلة 8
 ):بالنسبة لمخزون المعدات الذي ينمو على نحو أّسي(ثات باستخدام التعبيرات التالية هذا ويمكن تقدير االنبعا .بالتسربات
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  .)ول إلى حالة توازننمو المخزون فور الوص
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 الحتساب كالهمافمن الممكن أن يستعينوا بإذا أمكن للقائمين بجمع بيانات الحصر الحصول على بيانات بشأن القيم المتغيرة لهذه المعادلة،  
 ).2002شيفر، (مقدار خطأ التأخر طويل المدى المرتبط بمقترب رصيد الكتلة والتعويض عنه 
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  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد

 رب معامل االنبعاثنقاط القوة والضعف في مقت  1-5-3
اإلسم الخاصة بالمعدة /طاقة لوحة الهوية ب) 1(على معادلة االنبعاثات إلى منتج معامل انبعاث وإلى مقترب معامل االنبعاث يعمل 

 )ورةتعد هذه الكميات متشابهة إال إنها ليست متطابقة بالضر( رآام مادة آيميائية) 2(المستخدمة أو المحتجزة لمادة آيميائية أو إلى 
وعلى الرغم من ذلك، فإن  .ولحسن الحظ، حيث أن مقترب رصيد الكتلة قد يتسم بعدم الدقة، يمكن استخدام مقترب معامل االنبعاث
عالوة على ما سبق، فإن  .مدى قوة ودقة نموذج معامل االنبعاث يعتمد على نحو آبير على الدقة المتواصلة لمعامالت االنبعاث

  .ال تتواجد بالنسبة لكافة أقاليم العالم)  من المعدات اإللكترونيةةالصادر SF6 وODSأي، بدائل (ة بهذه الفئات معامالت االنبعاث الخاص

وتجدر اإلشارة هنا إلى احتمال تفاوت االنبعاثات بدرجة آبيرة ما بين المنشآت وأنواع المعدات المختلفة ومع مرور الوقت، وذلك بناًء 
، وممارسات المعالجة الكيميائية وتوافر معدات المعالجة )فاوت اعتمادًا على توقيت وموقع تصنيع المعدةوالذي يت(على تصميم المعدة 

ومن  .، إضافة إلى عوامل أخرى)مثال، متطلبات استعادة المواد الكيميائية(الحديثة وأسعار المواد الكيميائية والتشريعات المعمول بها 
 تطوير معامالت االنبعاث باالستعانة بعينة ممثلة للمرافق وأنواع المعدات، والتحقق من هذه ةالممارسة السليمهذا المنطلق، يعد من 

 .المعامالت آل خمس سنوات على األقل

أساليب  (2 وآذلك أساليب معامل االنبعاث ذات المستوى 8 الواردة في الفصل 3تتطلب أساليب معامل االنبعاث ذات المستوى 
أو مرافقها على الحفاظ على سجالت تفصيلية لألساليب المختارة للتحقق من / أن تحرص الدولة و7لفصل الواردة في ا) أ2المستوى 

وإذا لزم األمر، سوف يتعين تعديل معامالت االنبعاث بهدف التأآد من الربط بين تقديرات  .معامالت االنبعاث وإثبات صحتها
 .)أو إعادة شحن المعدات/لنحو الموضح من قبل مبيعات المواد الكيميائية ومثال، على ا(االنبعاثات بقياسات خسائر الغاز الفعلية 

 .وقصور آل منها مبادئ مقتربي رصيد الكتلة ومعامل االنبعاث ونواحي قوة 7-1يلخص الجدول 

 7-1 الجدول
 االنبعاث ومعامل الكتلة رصيد مقتربي بين من االختيار

 مقترب معامل االنبعاث مقترب رصيد الكتلة

يتم من خالل هذا المقترب تتبع آمية المواد الكيميائية   :يفية عملهآ عمله
الجديدة المتداولة داخل الدولة أو المرفق سنويًا، والمسئولة عن 
الغاز المستخدم لملء طاقات المعدات الجديدة أو إلحالل الغاز 

أما مقدار االستهالك الذي ال يمكن تخصيصه، فيتم  .المستهلك
   . قيمه بإحالل الغاز المنبعثافتراض انبعاثه أو

يعمل هذا المقترب على معادلة االنبعاثات إلى منتج   :آيفية
االسم الخاصة بالمعدة /طاقة لوحة الهوية ب) 1(معامل انبعاث وإلى 

رآام مادة ) 2(المستخدمة أو المحتجزة لمادة آيميائية أو إلى 
يست متطابقة تعد هذه الكميات متشابهة إال إنها ل( .آيميائية

 ).بالضرورة

بالنسبة للمعدات الكهربائية،  .آال من مقتربي رصيد الكتلة ومعامل االنبعاث يمكن تطبيقهما على عدة مستويات تجميع  :مستوى التجميع
الحماية من سبة لمنتجات التبريد وتكييف الهواء ومعدات نبال .متضمنة مراحل المعدة داخل الدولة والمصنع ودورة الحياة في المرفق

 .الحرائق، فهي تتضمن التطبيق أو التطبيق الفرعي أو أنواع المعدات األآثر تفصيًال

  :يكون هذا المقترب أآثر دقة في الحاالت التالية  :يكون هذا المقترب أآثر دقة في الحاالت التالية
أو المعدات، وإلى /تفاوت معدالت االنبعاث ما بين المرافق و •

 .حد ما، مع مرور الوقت
معدالت االنبعاث ثابتة إلى حد آبير بين األنواع المحددة من  •

 .أو المصانع/المعدات و
 .في العام% 3معدالت انبعاث العملية أعلى من  • .في العام% 3معدالت انبعاث العملية أقل من  •

 • يتم إعادة ملء المعدة على نحو متكرر • .لك على اإلطالقنادرًا ما يتم إعادة ملء المعدة، أن ال يتم ذ
  .تزايد مخزون المعدة سريعًا •  .تزايد مخزون المعدة ببطء •
آانت قيد SF6  أو PFCs  أو HFCsالمعدات المشتملة على  •

االستخدام داخل الدولة لمدة تصل، آحد أدنى، إلى الفترة 
 .النموذجية بين مرات إعادة ملء هذه المعدة

آانت قيد SF6 أو PFCs  أو HFCsالمعدات المشتملة على  •
االستخدام داخل الدولة لمدة تقل عن الفترة النموذجية بين مرات 

 .إعادة ملء هذه المعدة
o  10من o  عامًا بالنسبة للمعدات الكهربائية20 إلى  عامًا بالنسبة للمعدات الكهربائية20 إلى 10من  
o  5من o واء والتبريد عامًا لمعدات تكييف اله20 إلى  عامًا لمعدات تكييف الهواء والتبريد20 إلى 5 من 

على المدى البعيد، يعكس هذا المقترب   :اعتبارات أخرى
والتي (االنبعاثات الفعلية، إال إنه قد يكون هناك فترة تأخر ملحوظة 

بين صدور )  عاما أو ما يزيد20تصل في بعض الحاالت إلى 
 .االنبعاثات والكشف عنها

اث للتأآد يلزم التحقق دوريًا من معامالت االنعب اعتبارات أخرى
 .من استمرار اتساقها مع الوضع القائم فعليًا
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