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 مقدمة  8-1
 الناجمة عن تصنيع واستخدام )PFCs (والبيروفلوروآربونات) SF6( فلوريد الكبريت يشرح هذا الفصل األساليب الخاصة بتقدير انبعاثات سداسي

 الناجمة عن العديد من (N2O)آما أنه يوفر األساليب الخاصة بتقدير انبعاثات أآسيد النيتروز  .األجهزة الكهربية وعدد من المنتجات األخرى
ريد الكبريت ومرآب البيروفلوروآربون وأآسيد النيتروز في المنتج لالستفادة من إحدى في معظم هذه التطبيقات، يتم إدماج سداسي فلو .المنتجات

الخواص المادية أو أآثر من المادة الكيميائية، على سبيل المثال قدرة العزل الكهربي العالمي لسداسي فلوريد الكبريت وثبات البيروفلوروآربونات 
إن التطبيقات التي تمت مناقشتها هنا تتسم باتساع نطاق االنبعاثات، والتي تتراوح بين اإلطالق الفوري ومع ذلك ف .والتأثير المخدر ألآسيد النيتروز

إلى االنبعاثات التي يمكن ) على سبيل المثال، استخدام البيروفلوروآربونات على أنها مقتفيات جوية(والذي ال يمكن تجاهله لكل المواد الكيميائية 
على سبيل المثال، تصنيع واستخدام األجهزة ( سنة من االستخدام 40واإلطالق المتأخر لمنتجات التسريب الضيق بعد تفاديها إلى درجة آبيرة، 
جدير بالذآر أنه قد تم إعداد أساليب التقدير في هذا الفصل لكي تعكس هذه االختالفات التي طرأت على مخططات  ).الكهربية المختومة بالضغط

 .االنبعاثات

آما يوضح  . تفاصيل أساليب تقدير انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت ومرآب البيروفلوروآربون الناجمة عن األجهزة الكهربية2-8يوضح القسم 
 أساليب تقدير االنبعاثات الناجمة عن تصنيع واستخدام مجموعة متنوعة وواسعة من منتجات المستهلك الصناعية والتجارية التي تحتوي 3-8القسم 

على سبيل المثال انبعاثات (وريد الكبريت والبيروفلوروآربونات، باستثناء ما تمت مناقشته في مكان آخر في هذا المجلد على سداسي فل
 للحصول 3-8يرجى االطالع على مقدمة قسم ( ).6البيروفلوروآربونات الناجمة عن تصنيع األجهزة اإللكترونية، والتي تمت مناقشتها في الفصل 

 أساليب تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن المواد المخدرة وأنواع الوقود 4-8وأخيًرا، يناقش القسم  .) التي تم استثناؤهاعلى قائمة بالمصادر
  .الدفعي واستخدامات المنتجات األخرى

 انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات   8-2
 الناجمة عن األجهزة الكهربية          

 مقدمة  8-2-1
وتحدث االنبعاثات في آل  .يتم استخدام سداسي فلوريد الكبريت في العزل الكهربي ومقاطعة التيار في الجهاز المستخدم في نقل وتوزيع الكهرباء

لوريد معظم سداسي ف .مرحلة من العمر االفتراضي للجهاز، ويشتمل ذلك على التصنيع والترآيب واالستخدام والخدمة والتخلص من الجهاز
ومكسرات دوائر ) GIS(الكبريت المستخدم في األجهزة الكهربية يتم استخدامه في مجموعة المفاتيح الكهربية المعزولة للغاز والمحطات الفرعية 

، ومحوالت الجهد المعزولة )GIL(، لذلك يستخدم بعض سداسي فلوريد الكبريت في خطوط الغاز المعزولة ذات الضغط العالي )GCB(الغاز 
أو " األنظمة المختومة بالضغط"الفئة األولى هي  .ربما يتم تقسيم التطبيقات سابقة الذآر إلى فئتين من حيث التلوث .للغاز واألجهزة األخرى

التي بالغاز خالل عمرها االفتراضي و) ملء آامل(، والتي يتم تعريفها على أنها أجهزة ال تتطلب أي إعادة ملء "األنظمة المختومة مدى الحياة"
أنظمة مغلقة "الفئة الثانية هي  .عادة ما ُتصنف أجهزة التوزيع تحت هذه الفئة 1.  آجم من الغاز للوحدة الوظيفية5عامة ما تحتوي على أقل من 

ع من يحتوي هذا نو .بالغاز طوال عمرها االفتراضي) الملء الكامل(، والتي يشتمل تعريفها على األجهزة التي تتطلب إعادة الملء "الضغط
 .وعادًة ما تصنف أجهزة اإلرسال تحت هذه الفئة .األجهزة عامًة ما بين خمسة إلى عدة مئات من الكيلوجرامات في الوحدة الوظيفية الواحدة

محوالت في آسيا، يتم استخدام آميات آبيرة من سداسي فلوريد الكبريت في  . سنة40 إلى 30ويتراوح العمر االفتراضي لكال الفئتين بين أآثر من 
  ).GIT(الطاقة المعزولة للغاز 

آما تساهم بشكل هام في انبعاثات سداسي  .وتعتبر األجهزة الكهربية هي أآبر مستهلك وأهم استخدام لسداسي فلوريد الكبريت على المستوى العالمي
وال تعتمد االنبعاثات  . أخرى ومن بلد إلى آخرومع ذلك، تتنوع أهمية هذا المصدر بشكل آبير من منطقة إلى .فلوريد الكبريت على مستوى العالم

أو المستهلكة من سداسي فلوريد الكبريت، لكنها تعتمد بشكل آبير على التحكم في ) المتراآمة(الناجمة عن هذه الفئة فقط على الكميات المعزولة 
 . في المائة10 في المائة إلى أآثر من 1حالية بين أقل من وتتنوع معدالت االنبعاث المتوسطة اإلقليمية ال .المنتجات وعمليات التناول المستخدمة

 50وقد قللت إجراءات الصناعة المستهدفة من االنبعاثات بنسب تراوحت بين . 1995عموًما فإن معدالت االنبعاث قد انخفضت بشكل آبير منذ سنة 
إعداد األجهزة لكي تتطلب شحنة أصغر ) 1( هذه اإلجراءات على تشتمل ).2004؛ وأيومايا، 2005إيكو فيس، ( في المائة في أوروبا وآسيا 90إلى 

تحسين عمليات التناول وأجهزة التناول في آافة مراحل دورة العمر ) 2(من سداسي فلوريد الكبريت وأن يتم إحكام تسريبها بشكل أآبر و
  2.االفتراضي

ستخدام البيروفلوروآربونات على أنها مرآبات عازلة للكهرباء وسوائل موصلة يتم ا) على سبيل المثال، أمريكا الشمالية واليابان(في بعض المناطق 
ويتم استخدام مرآب واحد من  . الباردةCFC-113آما يتم استخدام البيروفلوروآربونات في تحسين محوالت  .للحرارة في محوالت الطاقة

                                                           
1
اللجنة الفنية الكهربية الدولية،  (60694رقم ) IEC(في معيار اللجنة الفنية الكهربية الدولية " نظام مغلق الضغط"و" نظام مختوم بالضغط"توجد تعريفات   

1996( 
2
إرشادات عملية لتناول سداسي فلوريد "دليًال خاص بتناول سداسي فلوريد الكبريت، ودليًال إلعداد ) CIGRE(الكبرى  الكهربية للنظم الدولي نشر المجلس   

 )2005الكبرى،  الكهربية للنظم الدولي لسالمج. (2005،  أغسطس 276 رقم CIGRE، منشور B3.02.01مخصصة، فريق العمل " الكبريت
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 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 موضوعات منهجية  8-2-2

 األسلوب اختيار 8-2-2-1

يمكن تقدير انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية عبر عدد من الطرق المتنوعة ذات درجات متنوعة من التعقد وآثافة 
 2، وأسلوب المستوى ) معامل االنبعاث االفتراضيمقترب (1  المعنية باستخدام أسلوب المستوىالممارسة السليمةيصف هذا القسم  .البيانات

 معامل االنبعاث لمراحل العمر مقترب توازن الكتلة أو مقتربخليط يستطيع استخدام  (3وأسلوب المستوى )  معامل االنبعاث الخاص بالبلدمقترب(
، والتي يتم 3لتقديرات التي تم إعدادها باستخدام أسلوب المستوى عامة، فإن ا ).االفتراضي المختلفة، وذلك اعتماًدا على الظروف الخاصة بالبلد

 . هي التقديرات األقل دقة1في حين تكون التقديرات التي تم إعدادها باستخدام أسلوب المستوى  .تنفيذها على مستوى المنشأة، تكون األآثر دقة
يلخص الشكل  . أم الالفئة الرئيسيةلى توفر البيانات وما إذا آانت الفئة هي وآما هو الحال مع مصادر االنبعاثات األخرى، يعتمد المستوى المحدد ع

ويوضح القسم . 1 و2 و3 انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية، عملية االختيار من بين المستويات ات، شجرة قرار8-1
ويعتمد االختيار . 3 المستوى مقتربن بين متغيرات توازن الكتلة ومعامل االنبعاث ل في االختيار مالممارسة السليمة بالتفصيل  1 من الفصل 1-5

وآخطوة أولى في تقييم أهمية انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية والفئات  .على توفر البيانات والظروف الخاصة بالبلد
أن يتصل القائمون على الحصر بموردي ومنتجي المواد الكيميائية، باإلضافة إلى جهات تصنيع األخرى التي تمت مناقشتها في هذا الفصل، يوصى ب

يمكن أن تقدم هذه المؤسسات معلومات أساسية حول استهالك المادة  .أو االتحادات الصناعية الخاصة بهم/األجهزة الكهربية واألدوات المساعدة و
 تستطيع أن تساعد القائم على الحصر في تقدير االنبعاثات  والتعرف على المصادر التي تتيح تحقيقات الكيميائية ومخزون األجهزة والتطبيقات التي

  .3 والمستوى 2آما أنها توفر نصائح هامة ودعًما في تأسيس أنظمة لجمع البيانات أآثر اتساًعا لدعم تقديرات المستوى  .إضافية

 7-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-8

 1لكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية انبعاثات سداسي فلوريد ااتشجرة قرار 1-8الشكل 

 

 

  معامالت االنبعاث االفتراضية- 1المستوى 
من هذه ( . لتقدير انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات الناجمة عن األجهزة الكهربيةمقترب أسهل و ه1 المستوى مقتربعتبر ي

في هذا  ".)أو البيروفلوروآربونات/سداسي فلوريد الكبريت و"لإلشارة إلى " سداسي فلوريد الكبريت"سيتم استخدام مصطلح النقطة في هذا القسم 
األسلوب، يتم تقدير االنبعاثات بمضاعفة معامالت االنبعاث اإلقليمية االفتراضية، إن أمكن، في استهالك سداسي فلوريد الكبريت لجهات تصنيع 

ربما  .طاقة لوحة هوية سداسي فلوريد الكبريت لألجهزة في آل مرحلة من مراحل دورة العمر االفتراضي بعد التصنيع في البلدأو في /األجهزة و
تم تضمين انبعاثات ) 2(أو ) أي لألجهزة مغلقة الضغط(عدم توقع حدوث انبعاثات الترآيب ) 1(يتم حذف مصطلح انبعاثات الترآيب في حالة 

 . معامالت االنبعاث االفتراضية4-8 إلى 2-8توضح الجداول من  .نبعاث لالنبعاثات الناجمة عن التصنيع والترآيبالترآيب في معامل اال

 :استخدام المعادلة التالية الممارسة السليمةمن 

 1-8 المعادلة
 االفتراضي االنبعاث معامل أسلوب

 انبعاثات التخلص من األجهزة+ انبعاثات استخدام األجهزة + انبعاثات ترآيب األجهزة + انبعاثات التصنيع = إجمالي االنبعاثات 

 :حيث

قدر االنبعاثات باستخدام 
مقاربة معامل االنبعاث 

.2الخاص بالبلد للمستوى 

 البداية

 هل يمكن 
استكمال مسح سنوي يستخدم
سداسي فلوريد الكبريت، 
وجمع البيانات حسب مرحلة

 العمر االفتراضي؟

 :مالحظة

 من هذا المجلد 5-1، القسم 1، الفصل 7-1 عند اختيار أسلوب التقدير، من الممارسات السليمة الوضع في االعتبار المعايير الواردة في الجدول -1
 .لالختيار بين توازن الكتلة ومتغيرات معامل االنبعاث لكل مستوى

، لالطالع على مناقشة ) حول المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم (المنهجيات وتعريف الفئات الرئيسية ، اختيار 4، الفصل 1 انظر المجلد -2
 الفئات الرئيسية واستخدام شجر القرارات

 .ية والفعليةالمنشآت وجهات التصنيع لجمع وفحص البيانات التاريخ/اإلقليمية للمستخدمين/ من الممارسات السليمة االتصال باالتحادات الوطنية-3

ال

 

ال

 

صناعة واستعمال  هل
فئة  المواد األخرى

، وهذه الفئة 2رئيسية
 أساسية؟الفرعية 

قدر االنبعاثات باستخدام
مقاربة معامل االنبعاث 

.1االفتراضي للمستوى 

1المستوى : 1المربع 

نعم

 

قد االنبعاثات باستخدام مقاربة 
دورة العمر االفتراضي 

 .3المختلطة للمستوى 

نعم

 

 نعم

 

اجمع البيانات 
لمقاربات المستوى

 3. 3أو  2

3المستوى : 3المربع 

ال

 

 

 هل تتوفر 
 معامالت انبعاث 
 خاصة بالبلد؟

2المستوى : 2المربع 



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

   إجمالي استهالك سداسي فلوريد الكبريت حسب جهات تصنيع األجهزة•معامل انبعاثات التصنيع = انبعاثات التصنيع 

وليس في (لتي تم ملؤها في الموقع  إجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة الجديدة ا•معامل انبعاثات الترآيب = انبعاثات ترآيب األجهزة 
  ).المصنع

" معامل انبعاث االستخدام"يشتمل  . إجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة المرآبة•معامل انبعاثات االستخدام = انبعاثات استخدام الجهاز 
 .على االنبعاثات الناجمة عن التسريب والخدمة  والصيانة، وآذلك األعطال

 . آسر سداسي فلوريد الكبريت المتبقي بعد تقاعد الجهاز•إجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة المتقاعدة = جهزة انبعاثات التخلص من األ

 

  أسلوب معامل االنبعاث الخاص بالبلد– 2أسلوب المستوى 

االعتماد عليها لكل مرحلة من ، ولكنه يتطلب معامالت انبعاث خاصة بالبلد يمكن 1 نفس المعادلة األساسية للمستوى 2يستخدم أسلوب المستوى 
ستكون معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد أآثر دقة ألنها تعكس الظروف الفريدة الخاصة بالبلد التي يتم فيها استخدام  .مراحل دورة العمر االفتراضي

 . االنبعاثات الناجمة عن التقاعد بشكل أآثر دقةعالوة على ذلك، في حالة توفر بيانات تفصيلية خاصة بتقاعد األجهزة، يمكن تقدير .األجهزة الكهربية
 على مصطلحات حساب استرداد سداسي فلوريد الكبريت عند تقاعد األجهزة أو 2يشتمل تعبير انبعاثات التخلص من األجهزة في أسلوب المستوى 

 :التخلص منها، وذلك آما يلي

 2-8 المعادلة
 بالبلد الخاص نبعاثاال معامل أسلوب تحت األجهزة من التخلص انبعاثات

 آسر سداسي فلوريد الكبريت المتبقي •إجمالي طاقة لوحة الهوية الخاصة باألجهزة المتقاعدة = انبعاثات التخلص من األجهزة 
 آسر سداسي • آفاءة االستعادة • آسر األجهزة المتقاعدة التي تمت استعادة سداسي فلوريد الكبريت الخاص بها -1(بعد التقاعد 

 *) الكبريت المستعاد الذي تمت إعادة تدويره، إعادة استخدامه دون معالجة إضافية أو تدميرهفلوريد

 .الهدف من المصطلح األخير حساب االنبعاثات خالل إعادة تدوير المادة الكيميائية وتدميرها*

 . يجب القيام بها باستخدام معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد فقط2الحظ أن تقديرات المستوى 

 

  االنبعاثات حسب مراحل دورة العمر االفتراضي لألجهزة- المختلط 3أسلوب المستوى 
هذا األسلوب مفصل، لكنه  . لتقدير االنبعاثات الفعلية لسداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربيةمقتربات هو أآثر ال3أسلوب المستوى 

ويتم تنفيذ هذا األسلوب على مستوى المنشأة ويشتمل على معادالت منفصلة لكل  .ظروف الوطنيةيتسم بالمرونة حيث يستوعب مجموعة آبيرة من ال
حسب نوع الجهاز ومرحلة  .مرحلة من مراحل دورة العمر االفتراضي للجهاز، ويشتمل ذلك على تصنيع الجهاز وترآيبه واستخدامه والتخلص منه

عامة من  ).أو المنشأة( توازن الكتلة أو معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد مقتربكن استخدام دورة العمر االفتراضي والظروف الخاصة بالبلد، يم
عندما تكون تقديرات االنبعاث الناجمة  عن العملية قريبة من أو أقل من دقة القياسات ) 1( توازن الكتلة، باستثناء مقترب استخدام الممارسة السليمة

لم تتم خدمة األجهزة على اإلطالق خالل عمرها ) 2(أو )  في المائة من طاقة لوحة الهوية أو أقل3ى سبيل المثال عل( توازن الكتلة مقتربالمطلوبة ل
تزايد مخزون األجهزة بشكل سريع، حيث يمكن أن ) 3(أو ) حيث من المتوقع أن يكون ذلك أقل في حالة األجهزة المختومة بالضغط(االفتراضي 

  .  سنة الماضية20-10ان التي تم طرح األجهزة الكهربية فيها خالل الـ تكون هذه هي الحالة في البلد

 معامل االنبعاث مقتربتوازن الكتلة لبعض العمليات ومراحل دورة العمر االفتراضي، ومقترب  المختلط الدقة بالسماح باستخدام مقتربعزز الي
 المختلفة يتيح أيًضا الفرص الزدواجية الحساب أو نسيان مقترباتن الومع ذلك، فإن الجمع بي .للعمليات األخرى ومراحل العمر االفتراضي

، تفادي 1-8ورد في الجدول  .ينبغي أن يكون القائمون على الحصر على دراية بهذه المشكلة وأن يتخذوا الخطوات الالزمة لتفاديها .انبعاثات
  .الحلول المحتملةازدواجية الحساب أو نسيان انبعاثات، أمثلة على آل من المشكلة وبعض 

والهدف من هذا المثال  . حيث تم تطبيقها في ألمانيا3 المستوى مقترببشكل موجز مثاًال على ) أ8ق لحالم(ق الخاص بهذا الفصل لحيصف الم
 .ستخدمه أي بلد على الظروف الخاصة بالبلديي ذ الدقيق المقتربعتمد اليالتوضيح وليس الوصف، و

والتي يمكن أن تكون (لبيانات من آل جهة تصنيع أجهزة ومنشأة إرسال وتوزيع آهرباء وجهات التخلص من األجهزة مثالًيا، يتم الحصول على ا
ومنشأة إعادة تدوير أو تدمير سداسي فلوريد الكبريت في البلد، ومن المفترض أن يتم الحصول على ) جهة تصنيع أو منشأة آهربية أو آياًنا آخر

المعادلة  .اثات الناجمة عن آل جهات التصنيع واألدوات وجهات التخلص من األجهزة ومنشآت التدمير وإعادة التدويرالتقدير الوطني عبر االنبع
 :األساسية هي 

 9-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-10

 3-8 المعادلة
 3 المستوى انبعاثات إجمالي

 
  انبعاثات تصنيع الجهاز Σ=إجمالي االنبعاثات             

 +Σ  انبعاثات ترآيب الجهاز 
 +Σ ستخدام الجهاز انبعاثات ا 

   +Σ  انبعاثات التخلص من واالستخدام النهائي لجهاز 
     +Σ سداسي فلوريد الكبريت انبعاثات الجهاز الناجمة عن تدمير وإعادة تدوير 

 :حيث

 .ب4-8أ و4-8على مستوى المنشأة يمكن تقديرها باستخدام المعادلتين انبعاثات تصنيع الجهاز 

 .ب5-8أ و5-8 مستوى المنشأة يمكن تقديرها باستخدام المعادلتين علىانبعاثات ترآيب الجهاز 

 .ب6-8أ و6-8على مستوى المنشأة يمكن تقديرها باستخدام المعادلتين انبعاثات استخدام الجهاز 

 .ب7-8أ و7-8على مستوى المنشأة يمكن تقديرها باستخدام المعادلتين انبعاثات التخلص من واالستخدام النهائي لجهاز 

 .9-8 و8-8 على مستوى المنشأة يمكن تقديرها باستخدام المعادلتين نبعاثات الناجمة عن تدمير وإعادة تدوير سداسي فلوريد الكبريتاال

في المعادلة السابقة، تعادل الظروف الوطنية لكل مرحلة مجموع االنبعاثات لكل جهات تصنيع األجهزة ومستخدمي األجهزة وجهات التخلص من 
في الممارسة، ال يكون من الممكن دائًما الحصول على البيانات من  .إعادة تدوير سداسي فلوريد الكبريت في هذه المرحلة/ وحدات تدميراألجهزة أو

  .، اختيار بيانات األنشطة3-2-2-8آل منشأة، في هذه الحاالت تستطيع البلدان استخدام أحد أساليب االستقراء التي تمت مناقشتها في القسم 

 اثات تصنيع األجهزةانبع
ي ذ المقترب توازن المستوى لبعد العمليات والمقترب) خليط(أو مزيج توازن الكتلة الصافي  مقتربباستخدام انبعاثات تصنيع األجهزة يمكن تقدير 

ن انبعاثات جهة التصنيع من توازن المستوى باستثناء عندما ينشأ جزء آبير ممقترب ُيفضل استخدم  .عتمد على معامل االنبعاث للعمليات األخرىي
 في المائة من طاقة لوحة 3على سبيل المثال، ( توازن الكتلة مقتربعمليات تكون معدالت االنبعاث الخاصة بها أقل من دقة القياسات المطلوبة ل

جمة عن العمليات ذات معدالت االنبعاث  استخدام معامالت االنبعاث لتقدير االنبعاثات الناالممارسة السليمةفي هذه الحاالت، من  ).الهوية أو أقل
 . توازن الكتلة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن  عمليات التصنيع األخرىمقتربالمنخفضة للغاية واستخدام 

 :تالية توازن الكتلة الصافي، يمكن تقدير إجمالي انبعاثات آل جهة تصنيع باستخدام المعادلة المقتربباستخدام  : توازن الكتلة الصافيمقترب

 أ4-8 المعادلة
 الصافي الكتلة توازن – األجهزة تصنيع انبعاثات

 الحصول على سداسي فلوريد الكبريت+ انخفاض قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت = انبعاثات تصنيع األجهزة 
  توزيع سداسي فلوريد الكبريت–     

 :حيث

 سداسي فلوريد الكبريت -د الكبريت المخزن في حاويات في بداية السنة سداسي فلوري= انخفاض في قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت 
  المخزن في حاويات في نهاية السنة

+ سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه من موزعي وجهات إنتاج المادة الكيميائية بالجملة  = الحصول على سداسي فلوريد الكبريت
سداسي فلوريد الكبريت + سطة موزعي أو مستخدمي األجهزة مع أو بداخل األجهزة سداسي فلوريد الكبريت الذي تمت إعادته بوا

 الذي تمت إعادته إلى الموقع بعد إعادة التدوير خارج الموقع

سداسي فلوريد + سداسي فلوريد الكبريت الموجود في األجهزة الجديدة التي تم تسليمها إلى العمالء  = توزيع سداسي فلوريد الكبريت
سداسي فلوريد + سداسي فلوريد الكبريت الذي تمت إعادته إلى الموردين +  المسلم إلى مستخدمي األجهزة في حاويات الكبريت

 سداسي فلوريد الكبريت الذي تم تدميره+ الكبريت الذي تم إرساله خارج الموقع إلعادة التدوير 

توازن الكتلة مقترب فصل تدفقات الغاز المرتبطة بالعمليات التي سيتم استخدام رب أوًال أن تقوم جهات التصنيع بت المقاتطلب هذي : المختلطمقتربال
يمكن بعد ذلك تقدير االنبعاثات الناجمة عن العمليات  . معامل االنبعاث معهامقتربمعها عن تدفقات الغاز المرتبطة بالعمليات التي سيتم استخدام 

ويمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن العملية الثانية بمضاعفة إجمالي طاقة لوحة الهوية  .أ4-8 المشروح في المعادلة مقترباألولى باستخدام ال
ثم يمكن تقدير إجمالي االنبعاثات  .في معامل االنبعاث الخاص بالبلد أو المنشأة لهذه العملية) على سبيل المثال، الملء(لألجهزة المصنفة لكل عملية 

 :مجموعتي العمليات، باستخدام المعادلة التاليةلكل جهة تصنيع بجمع االنبعاثات من 
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 ب4-8 المعادلة
 المختلط مقتربال - األجهزة تصنيع انبعاثات

 أ4-8المعادلة = انبعاثات تصنيع األجهزة 
 + Σ  ألجهزة الخاصة بكل عمليةلطاقة لوحة هوية * 

 معامل االنبعاث الخاص بهذه العملية●  

*  أ4-8لمعادلة باستثناء العمليات التي تغطيها ا

 انبعاثات ترآيب األجهزة
 توازن الكتلة مقتربمرة أخرى، من المفضل استخدام  .معامل االنبعاثأو توازن الكتلة  مقترب باستخدام إما انبعاثات ترآيب األجهزةيمكن تقدير 

 .باستثناء الحاالت التي تنخفض فيها معدالت االنبعاث بدرجة آبيرة

 : توازن الكتلة الصافي، يمكن تقدير إجمالي انبعاثات آل جهة ترآيب باستخدام المعادلة التاليةمقتربباستخدام  : توازن الكتلة الصافيمقترب

 أ5-8 المعادلة
 الصافي الكتلة توازن – األجهزة ترآيب انبعاثات

 سداسي فلوريد الكبريت المستخدم لملء األجهزة= انبعاثات ترآيب األجهزة 
 الجديدة طاقة لوحة هوية األجهزة –

 

 توازن الكتلة مقتربأوًال أن يقوم المستخدمون بفصل تدفقات الغاز المرتبطة باألجهزة التي سيتم استخدام المقترب  اتطلب هذي : المختلطمقتربال
 الناجمة عن األجهزة يمكن بعد ذلك تقدير االنبعاثات  . معامل االنبعاث معهامقتربمعها عن تدفقات الغاز المرتبطة باألجهزة التي سيتم استخدام 

ويمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن األجهزة الثانية بمضاعفة طاقة لوحة الهوية الجديدة  .أ5-8 المشروح في المعادلة مقترباألولى باستخدام ال
النبعاثات لكل جهة ترآيب بجمع ثم يمكن تقدير إجمالي ا .المرآبة لكل نوع جهاز في معامل انبعاث الترآيب الخاص بالبلد أو المنشأة لهذا النوع

 :االنبعاثات من مجموعتي األجهزة، باستخدام المعادلة التالية

 ب5-8 المعادلة
 المختلط مقتربال - األجهزة ترآيب انبعاثات

 أ5-8المعادلة = انبعاثات ترآيب األجهزة 
+Σ ألجهزة الجديدة المملوءة في الموقعل طاقة لوحة هوية* 

 معامل انبعاث الترآيب●
 

 أ5-8باستثناء األجهزة التي تغطيها المعادلة * 

 انبعاثات استخدام األجهزة
 توازن الكتلة مقتربكون يمن المحتمل أن  .المختلط مقتربأو التوازن الكتلة الصافي  مقترب باستخدام إما انبعاثات استخدام األجهزةيمكن تقدير 
من المحتمل أن ) 2( سنة أو أآثر و20-10 الكهربية التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت منذ بدأ استخدام األجهزة) 1( للبلدان التي االصافي مالئًم

  . للبلدان األخرىا المختلط مالئًممقتربكون اليمن المحتمل أن  .تكون انبعاثات األنظمة المختومة بالضغط فيها قليلة للغاية

 :الصافي، يمكن تقدير إجمالي انبعاثات مستخدمي األجهزة باستخدام المعادلة التالية توازن الكتلة مقتربباستخدام  : توازن الكتلة الصافيمقترب

 أ6-8 المعادلة
 الصافي الكتلة توازن – األجهزة استخدام انبعاثات

 سداسي فلوريد الكبريت المستخدم إلعادة شحن أنظمة الضغط المغلق في الخدمة= انبعاثات استخدام األجهزة 
 لكبريت المستعاد من أنظمة الضغط المغلق في الخدمة سداسي فلوريد ا–    

 

 توازن الكتلة مقترب أوًال أن يقوم المستخدمون بفصل تدفقات الغاز المرتبطة باألجهزة التي سيتم استخدام مقترب الاتطلب هذي : المختلطمقتربال
يمكن بعد ذلك تقدير االنبعاثات الناجمة عن األجهزة  .عاث معها معامل االنبمقتربمعها عن تدفقات الغاز المرتبطة باألجهزة التي سيتم استخدام 

ويمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن األجهزة الثانية بمضاعفة طاقة لوحة الهوية لكل نوع  .أ6-8 المشروح في المعادلة مقترباألولى باستخدام ال
 معامل االنبعاث أآثر دقة لألجهزة المختومة مقتربمن المحتمل أن تكون  .جهزةجهاز في معامل االنبعاث الخاص بالبلد أو المنشأة لهذا النوع من األ

ثم يمكن تقدير إجمالي  . سنة20-10بالضغط في أماآن أخرى، ولكل أنواع األجهزة في البلدان التي بدأ فيها استخدام األجهزة الكهربية منذ أقل من 
 :ألجهزة، باستخدام المعادلة التاليةاالنبعاثات لكل مستخدم بجمع االنبعاثات من مجموعتي ا

 11-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-12

 ب6-8 المعادلة
 المختلط مقتربال - األجهزة استخدام انبعاثات

 أ6-8المعادلة = انبعاثات استخدام األجهزة    
            +Σ معامل انبعاث االستخدام ●*  طاقة لوحة هوية لألجهزة المرآبة 
 أ6-8باستثناء األجهزة التي تغطيها المعادلة * 

 بعاثات االستخدام النهائي والتخلص من األجهزةان
المختلط، حسب الظروف  مقتربأو التوازن الكتلة الصافي  مقترب باستخدام إما انبعاثات االستخدام النهائي والتخلص من األجهزةيمكن تقدير 
ناجمة عن األجهزة مغلقة الضغط باستخدام معادلة توازن  المختلط، يتم تقدير االنبعاثات المقترب توازن الكتلة الصافي والمقتربفي  .الخاصة بالبلد

 مقتربفي ال . توازن الكتلة الصافي، يتم تقدير االنبعاثات الناجمة عن األجهزة المختومة بالضغط باستخدام معادلة توازن الكتلةمقتربفي  .الكتلة
  .خدام معامل انبعاث يعتمد على مصطلحالمختلطة، يتم تقدير االنبعاثات الناجمة عن األنظمة المختومة بالضغط باست

بما في ذلك أجهزة االستعادة وتدريب الفنيين والمحفزات االقتصادية (في البلدان التي تكون فيها البنية األساسية للغاز  : توازن الكتلة الصافيمقترب
 توازن الكتلة الصافي، آما مقترب استخدام الممارسة السليمةفي حالة غير جيدة اإلعداد أو لم يتم تطبيقها بشكل واسع، من ) أو التشريعية لالستعادة

 :يلي

 أ7-8 المعادلة
 الصافي الكتلة توازن – األجهزة من والتخلص النهائي االستخدام انبعاثات

 االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة مغلقة الضغط   =انبعاثات االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة
 (MB)م النهائي والتخلص من األجهزة المختومة بالضغط االستخدا +     

 :حيث

 سداسي –طاقة لوحة الهوية لألجهزة مغلقة الضغط المتقاعدة = انبعاثات االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة لألجهزة مغلقة الضغط 
 فلوريد الكبريت المستعاد من األجهزة مغلقة الضغط المتقاعدة، و

 –طاقة لوحة الهوية لألنظمة مغلقة الضغط المتقاعدة  = (MB) النهائي والتخلص من األجهزة لألجهزة مغلقة الضغط انبعاثات االستخدام
  سداسي فلوريد الكبريت المستعاد من األنظمة مغلقة الضغط المتقاعدة

الناجمة عن األجهزة مختومة الضغط، يجب " خدامانبعاثات االست" معامل االنبعاث لتقدير مقتربالحظ أنه في حالة استخدام القائمين على الحصر ل
مثاالن لهذا  :، تفادي ازدواجية الحساب أو نسيان االنبعاثات1-8انظر الجدول  .حذف مصطلح من المعادلة الثانية لتفادي ازدواجية الحساب

 .المصطلح

أي، في حالة استخدام بنية أساسية لجمع (هم جيًدا هذا اإلجراء في البلدان التي يتم فيها التحكم في التخلص من األجهزة والتي تف : المختلطمقتربال
عاليه، يمكن " االستخدام"والتي يتم فيها حساب االنبعاثات الناجمة عن استخدام األجهزة المختومة بالضغط على أنها قيد ) الغاز تتسم بالكفاءة

 : المختلط، آما يليمقترباستخدام ال

 ب7-8 المعادلة
 المختلط مقتربال - األجهزة من والتخلص النهائي ماالستخدا انبعاثات

 االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة لألجهزة مغلقة الضغط  =انبعاثات االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة 
 )EF( االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة المختومة بالضغط +     

 :حيث

 سداسي –طاقة لوحة الهوية لألجهزة مغلقة الضغط المتقاعدة = ص من األجهزة لألجهزة مغلقة الضغط انبعاثات االستخدام النهائي والتخل
 فلوريد الكبريت المستعاد من األجهزة مغلقة الضغط المتقاعدة، و

لوحة الهوية طاقة  (–) طاقة لوحة الهوية لألنظمة مختومة الضغط المتقاعدة = [((EF) انبعاثات التخلص من األجهزة مختومة الضغط
 آسر األجهزة المتقاعدة التي تم -1 (•)]  العمر االفتراضي لألجهزة• معامل انبعاثات االستخدام •لألنظمة مختومة الضغط المتقاعدة 

 ) آفاءة االستعادة•استعادة سداسي فلوريد الكبريت الخاص بها 

 توازن الكتلة مقترب المذآور أعاله، على سبيل المثال، باستخدام مقتربام الآما ورد من قبل، يجب دورًيا فحص االنبعاثات التي تم تقديرها باستخد
يجب أن يولي القائمون على الحصر اهتماًما خاًصا بكسر األجهزة المتقاعدة التي تتم استعادة سداسي  .أو تقييم ممارسات وآفاءة االستعادة/الصافي و

حتى في البلدان التي يكون من المعتاد فيها  ").آفاءة االستعادة("تعادتها عند القيام باالستعادة فلوريد الكبريت الخاص بها وبكسر الشحنة التي تتم اس
استعادة سداسي فلوريد الكبريت من األجهزة المتقاعدة، قد تحدث بعض التهوية، وتؤدي تهوية نسبة قليلة من سداسي فلوريد الكبريت في األجهزة 

 .ث فوق الحد األدنى الذي يمكن تحقيقه فنًيا والذي سيكون أساًسا معقوًال لمعامل انبعاثالمتقاعدة إلى زيادة معدالت االنبعا

  االنبعاثات الناجمة عن تدمير وإعادة تدوير سداسي فلوريد الكبريت
المرتبطة بإعادة تدوير االنبعاثات ) 1(تشتمل هذه االنبعاثات على  .تحدث بعض انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت بعد استعادة المادة الكيميائية

تمثل االنبعاثات المرتبطة بشحن سداسي فلوريد الكبريت إلى ( .االنبعاثات المرتبطة بتدمير سداسي فلوريد الكبريت) 2(سداسي فلوريد الكبريت و
ثات الناجمة عن إعادة تدوير ومن المتوقع عموًما أن تكون االنبعا .)وحدات إعادة التدوير خارج الموقع أو منشآت التدمير نسبة صغيرة للغاية

ومع ذلك، فهذه االنبعاثات  . في المائة من إجمالي الكمية التي تمت تغذيتها إلى عملية إعادة التدوير1 أو تقل عن –سداسي فلوريد الكبريت صغيرة 
ع أن تحدث إعادة التدوير في موقع في معظم الحاالت، من المتوق .ربما تكون أعلى في حالة عدم استخدام ممارسات وأجهزة تناول ليست حديثة
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بالنظر  .عملياتوتعتمد االنبعاثات المرتبطة بتدمير سداسي فلوريد الكبريت على آفاءة التدمير للعملية وآمية سداسي فلوريد الكبريت المغذى في ال
ولذلك، فإن ما يصل إلى  . في المائة90إلى درجة الثبات العالية ودرجة حرارة تفكك سداسي فلوريد الكبريت، يمكن أن تكون آفاءة التدمير أقل من 

تغذيتها إلى عملية التدمير ومن المتوقع أن آمية الغاز التي تمت  . في المائة من سداسي فلوريد الكبريت المغذى في عملية التدمير يمكن حسابه10
  .ومع ذلك، فقد يتنوع ذلك  من بلد إلى أخرى .ستكون صغيرة مقارنة بالكمية التي تمت إعادة تدويرها

  إعداد معامالت انبعاث خاصة بالبلد إلعادة التدوير والتدمير تعتمد على الدراسة الكاملة لممارسات واإلمكانيات الخاصة بإعادةالممارسة السليمةمن 
 .تدوير  وتدمير سداسي فلوريد الكبريت

 :يمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن إعادة تدوير سداسي فلوريد الكبريت باستخدام المعادلة التالية

 8-8 المعادلة
 *الكبريت فلوريد سداسي تدوير إعادة عن الناجمة االنبعاثات

  ة سداسي فلوريد الكبريت التي تمت تغذيتها إلى عملية إعادة التدوير آمي•معامل انبعاث إعادة التدوير = انبعاثات إعادة التدوير 

 .يجب استثناء االنبعاثات الناجمة عن إعادة التدوير التي حدثت في منشآت إنتاج المادة الكيميائية* 

 :يمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن تدمير سداسي فلوريد الكبريت باستخدام المعادلة التالية

 9-8 المعادلة
 الكبريت فلوريد سداسي تدمير عن الناجمة االنبعاثات

  آمية سداسي فلوريد الكبريت التي تمت تغذيتها إلى عملية التدمير•معامل انبعاث التدمير = انبعاثات التدمير 

 

 1-8 الجدول
 مثاالن االنبعاثات نسيان أو حساب ازدواجية تفادي

  ذف الح- 2المثال  ازدواجية الحساب- 1المثال  

 معامل االنبعاث لتقدير االنبعاثات مقتربيتم استخدام  :الموقف
الناجمة عن األجهزة المختومة بالضغط خالل االستخدام، ويتم 

 توازن الكتلة لتقدير االنبعاثات التي تحدث خالل مقترباستخدام 
  .التخلص من األجهزة المختومة بالضغط

تقدير االنبعاثات الناجمة  توازن الكتلة لمقتربيتم استخدام  :الموقف
 مقترب األجهزة المغلقة بالضغط، ويتم استخدام استخدامخالل 

 من التخلصمعامل االنبعاث لتقدير االنبعاثات التي تحدث خالل 
 .األجهزة المغلقة بالضغط

ربما تحدث ازدواجية في حساب االنبعاثات التي  :المشكلة المحتملة
سبة من سداسي فلوريد الكبريت تحدث خالل االستخدام، وذلك ألن ن

التي وجد أنها مفقودة خالل التخلص من األجهزة قد تم حسابها على 
  .أنها انبعاثات خالل االستخدام

 

ربما يحدث نسيان لالنبعاثات التي تحدث بين  :المشكلة المحتملة
وربما تكون انبعاثات  .الخدمة النهائية لألجهزة والتخلص منها

ؤولة عن جزء آبير من إجمالي انبعاثات مس" االستخدام هذه"
 سنوات أو 10االستخدام، السيما في حالة إعادة ملء األجهزة آل 

 .أآثر

طاقة (طرح انبعاثات االستخدام خالل العمر االفتراضي  :الحل
 معامل انبعاث •لوحة الهوية لألنظمة مختومة الضغط المتقاعدة 

انبعاثات التخلص من من )  العمر االفتراضي لألجهزة•االستخدام 
 .األجهزة

 توازن الكتلة مع مرحلتي االستخدام مقترباستخدام  :الحل
والتخلص من األجهزة لدورة العمر االفتراضي لألجهزة مغلقة 

 .الضغط
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  توازن الكتلة الصافيمقترب–مستوى المنشأة، :3حالة خاصة ألسلوب المستوى 
أي البلدان التي تبلغ فيها ( توازن الكتلة الصافي بما يتجاوز عملية تصنيع األجهزة مقترب الستخدام ةالممارسة السليموالبلدان التي تفي بمعايير 

 في المائة أو أآثر من تدفقات الغاز على مستوى المنشأة، والتي 3االنبعاثات التي تحدث خالل ترآيب األجهزة واستخدامها  والتخلص منها نسبة 
، تستطيع، بدون ) سنة أو أآثر، والتي تمثل فيها انبعاثات األجهزة المختومة بالضغط نسبة ضئيلة20-10كهربية منذ يكون قد بدأ استخدام األجهزة ال

عند جمعها  . لتقدير االنبعاثات الناجمة خالل استخدام األجهزة3فقدان للدقة أو بدرجة دقة صغيرة، أن تستخدم نسخة مبسطة من أسلوب المستوى 
 :أ إلى المعادلة التالية7-8أ 6-8أ و5-8تعلق بتدفقات الغاز على مستوى المنشأة، تؤدي المعادالت وإعادة صياغتها فيما ي

 10-8 المعادلة
 الكتلة توازن مقترب المنشأة، مستوى

 توزيعات –الحصول على سداسي فلوريد الكبريت + انخفاض في قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت = انبعاثات المستخدم 
   صافي الزيادة في طاقة لوحة هوية الجهاز–  الكبريتسداسي فلوريد

 :حيث

 سداسي فلوريد الكبريت -سداسي فلوريد الكبريت المخزن في حاويات في بداية السنة = انخفاض في قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت 
  المخزن في حاويات في نهاية السنة

+ كبريت الذي تم شراؤه من موزعي وجهات إنتاج المادة الكيميائية بالجملة سداسي فلوريد ال = الحصول على سداسي فلوريد الكبريت
سداسي فلوريد الكبريت + سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه بواسطة موزعي أو جهات تصنيع األجهزة مع أو بداخل األجهزة 

 الذي تمت إعادته إلى الموقع بعد إعادة التدوير خارج الموقع

سداسي فلوريد + سداسي فلوريد الكبريت الموجود في األجهزة الذي تم بيعه إلى آيانات أخرى  = ريد الكبريتتوزيعات سداسي فلو
سداسي فلوريد + سداسي فلوريد الكبريت الذي تم إرساله خارج الموقع إلعادة التدوير + الكبريت الذي تمت إعادته إلى الموردين 

 الكبريت الذي تم تدميره

  طاقة لوحة الهوية لألجهزة المتقاعدة–طاقة لوحة هوية األجهزة الجديدة  = قة لوحة هوية الجهازصافي الزيادة في طا

 دورة العمر االفتراضي الكاملة، إال أنها بسيطة وتستخدمها البلدان التي تسمح مقترب مستوى المنشأة أقل تفصيًال من مقتربعلى الرغم من أن 
 .، حيث توفر تقديرات ترتبط ارتباًطا وثيًقا بفاقد الغاز الفعليالظروف الوطنية الخاصة بها باستخدامها

  انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن تصنيع المكونات الكهربية
تشتمل هذه  . في المائة أو أقل من وزن سداسي فلوريد الكبريت في وسيط عزل المنتج1ربما تحتوي بعض مكونات األجهزة الكهربية على 

بالنسبة لمحوالت  .على سبيل المثال ال الحصر محوالت الجهد للراتينج المصبوب متوسطة الفولتية ووصالت االزدواج عالية الفولتيةالمكونات 
، يتم استخدام سداسي فلوريد الكبريت لملء التجويفات الصغيرة الموجودة ) آيلو فولت52التي تصل إلى (الجهد للراتينج المصبوب متوسطة الفولتية 

، يتم استخدام سداسي ) آيلو فولت52أعلى من (وصالت االزدواج عالية الفولتية  .ازل الراتينج لتحسين جودة العزل الكهربي ومتانة المنتجفي ع
 .فلوريد الكبريت على أنه عامل النفخ لراتينج عديد إيثان اليوريا في أجزاء معينة لنظام العزل لتحسين جودة العزل الكهربي ومتانة المنتج

من المفترض انبعاث آل سداسي فلوريد الكبريت في  .الصب للعزل الصلب للمنتج/تنجم انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت فقط عن عمليات النفخو
 ،)أ4-8المعادلة ( توازن الكتلة الصافي لجهات تصنيع األجهزة مقتربلتقدير االنبعاثات الناجمة عن هذا المصدر، يمكن استخدام  .مرحلة التصنيع

  .ضبط سداسي فلوريد الكبريت الموجود في األجهزة الجديدة يعادل صفًرا

يمكن استبدال  .أو عمليات الصب المحسنة/تحسين معدل إعادة التدوير بواسطة أجهزة السحب و/ترآز تدابير تقليل االنبعاثات على الحد من الفاقد
 .ج عالية الفولتية بعامل نفخ آخر في المستقبلسداسي فلوريد الكبريت الموجود في هذا النوع من وصالت االزدوا

 االنبعاث معامالت اختيار 8-2-2-2
ألن معدالت االنبعاث يمكن أن تتنوع ليس من دولة إلى أخرى لكن من منشأة إلى أخرى، يوصى بأن يعمل القائمون على الحصر الذين يستخدمون 

وإحدى الطرق الفعالة إلعداد مثل هذه المعامالت هي القيم  .مالت االنبعاث الخاصة بهمأساليب تعتمد على معامل االنبعاث على إعداد واستخدام معا
 توثيق دليل واألسباب التي تدعم معامالت االنبعاث الممارسة السليمةعموًما، من  .بمسح عينة تمثيلية لجهات تصنيع األجهزة والمنشآت في البلد

 . سنوات5 آل المحددة، وأن يراجعوا هذه المعامالت على األقل

، وممارسات تناول )والذي يتنوع حسب موعد ومكان تصنيع األجهزة(تشتمل المعامالت التي تؤثر على معدالت االنبعاث على تصميم األجهزة 
ويمكن أن  .)على سبيل المثال، متطلبات االستعادة(سداسي فلوريد الكبريت وتوفر أجهزة تناول حديثة وأسعار سداسي فلوريد الكبريت والتشريعات 

 .يؤدي تنوع أي من هذه العوامل إلى تغيير معدالت االنبعاث بمرور الوقت أو بين البلدان



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 1أسلوب المستوى 
 هذه 4-8 إلى 2-8وتوضح الجداول من  .وقد تم إعداد معامالت االنبعاث االفتراضية المقترحة لبعض المناطق اعتماًدا على األبحاث األخيرة

  .المعامالت

 اختيار معامالت انبعاث من بلدان ومناطق تتشابه بها تصميمات األجهزة  وممارسات تناول سداسي فلوريد الكبريت مع هذه رسات السلميةالممامن 
ن ونظًرا ألن اليابان وأوروبا توردان معظم الطلب العالمي لألجهزة الكهربية، فمن المحتمل أ .الخاصة بالبلد الجاري تقدير االنبعاثات الخاصة بها

باستثناء معامالت الواليات المتحدة، فإن معامالت االنبعاث االفتراضية المستخدمة  .تكون تصميمات األجهزة متشابهة لتصميمات اليابان أو أوروبا
عادة ما ، تمت است1995في اليابان في سنة  .، أي قبل تنفيذ أي إجراءات صناعية خاصة لتقليل االنبعاثات1995هي المعامالت الموثقة في سنة 

 في المائة من سداسي فلوريد الكبريت المستخدم الختبار األجهزة خالل التصنيع، وتمت استعادة نسبة مشابهة خالل صيانة األجهزة 70يقرب من 
 بارات 5 في المائة االستعادة من الضغط األولي لحوالي 70عكس آسر االستعادة الذي يبلغ ( . آيلو فولت أو أعلى110التي يصل تقديرها إلى 

ماريو ياما ( آيلو فولت 110لم تتم استعادة غاز من المعدات التي يصل تقديرها إلى أقل من  .) بار مطلق1.5مطلقة إلى الضغط النهائي الذي يبلغ 
 من النوع ، آانت أغلبية أنظمة توريد الغاز لجهات تصنيع األجهزة غير مرآزية ولم تكن أنابيب الملء1995 في أوروبا سنة  ).200، وآخرون

  ).2005إيكوفيس، ( بار مطلق خالل التصنيع والصيانة 0.05وتمت استعادة الغاز إلى ما يقرب من  .ذاتي اإلغالق

 

 2-8 الجدول
 :الكبريت فلوريد سداسي تحتوي التي )الفولتية متوسطة الكهربية المفاتيح مجموعة( بالضغط المختومة الكهربية األجهزة

  اضيةاالفتر االنبعاث معامالت

 التخلص

 )التي تم التخلص منهاآسر طاقة لوحة هوية األجهزة (

 المرحلة

 

 

 المنطقة         

يشتمل على التسريب (االستخدام 
أعطال /واألعطال الرئيسية

  )األقواس وفاقد الصيانة

 التصنيع

آسر استهالك (
سداسي فلوريد 

الكبريت حسب جهات 
 )التصنيع

العمر االفتراضي 
 )السنوات(

آسر السنة لطاقة لوحة الهوية ( عند 
 )لكل األجهزة المرآبة

آسر الشحنة المتبقية
 ب التقاعد 

 0.93 35> 0.002 0.07 أ أوروبا 

 0.95 0.007 0.29 غير متاح جـ اليابان 
إيكوفيس، يونيو، " عالية في أوروباتقليل انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية ذات الفولتية المتوسطة وال" :المصدرأ 

2005. 
يشير هذا إلى النسبة المئوية للشحنة األصلية أو طاقة لوحة الهوية المتبقية في األجهزة عند انتهاء العمر االفتراضي؛ وتمثل آسر طاقة لوحة  ب

 .هوية التي من المحتمل أن تنبعث قبل إعادة تدوير األجهزة أو التخلص منها
االتحاد الياباني للجهات المصنعة لألجهزة ) FEPC( البيانات التي تم اإلبالغ عنها بواسطة اتحاد شرآات الطاقة الكهربية اعتماًدا على ج

ال تميز هذه المؤسسات بين أنواع  ).2004اتحاد شرآات الطاقة الكهربية واالتحاد الياباني للجهات المصنعة لألجهزة الكهربية، (الكهربية 
لذا، فمن المفترض أن هذه المعامالت سيتم تطبيقها على آافة أنواع األجهزة، بما في  .الغ عن معامالت متوسط االنبعاثاتاألجهزة في  اإلب

 .ذلك األنظمة المختومة بالضغط وأنظمة الضغط المغلق ومحوالت الغاز المعزولة
وتوضح  .، أي قبل تنفيذ تدابير تخفيف اآلثار1995ة تعكس معامالت االنبعاث السابقة الممارسات والتقنيات المستخدمة في سن :مالحظة

 .المراجع الواردة في الحاشيتين السفليتين أ وج آيفية تطوير هذه الممارسات والتقنيات بعد التنفيذ المتتابع للعديد من التدابير التطوعية فيما بعد
 .آلثار في ألمانيامعامالت االنبعاث الحديثة بتدابير تخفيف ا) 2006شوارز، (ويربط مرجع آخر 
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 3-8 الجدول
 :الكبريت فلوريد سداسي تحتوي التي )الفولتية عالية الكهربية المفاتيح مجموعة( الضغط مغلقة الكهربية األجهزة

  االفتراضية االنبعاث معامالت

 التخلص

 )آسر طاقة لوحة هوية األجهزة التي تم التخلص منها(

 المرحلة

 

 

 المنطقة

 التصنيع

آسر استهالك (
سداسي فلوريد 

الكبريت حسب جهات 
 )التصنيع

يشتمل على التسريب (االستخدام 
أعطال /واألعطال الرئيسية

 )األقواس وفاقد الصيانة

آسر السنة لطاقة لوحة الهوية (
 )لكل األجهزة المرآبة

العمر االفتراضي 
 )السنوات(

آسر الشحنة المتبقية عند 
  ج التقاعد 

 0.95 35> 0.026 ب0.085 أ أوروبا 

 0.95 غير متاح 0.007 ب 0.29 د اليابان 

الواليات 
 هـالمتحدة 

f 0.14 g <35 h 

إيكوفيس، يونيو، " تقليل انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية ذات الفولتية المتوسطة والعالية في أوروبا" :المصدرأ 
2005. 

 .جمة عن الترآيبتشتمل على االنبعاثات الناب 
يشير هذا إلى النسبة المئوية للشحنة األصلية أو طاقة لوحة الهوية المتبقية في األجهزة عند انتهاء العمر االفتراضي؛ وتمثل آسر طاقة لوحة  ج 

  .هوية المنبعث قبل إعادة تدوير األجهزة أو التخلص منها
االتحاد الياباني للجهات المصنعة لألجهزة ) FEPC( اتحاد شرآات الطاقة الكهربية اعتماًدا على البيانات التي تم اإلبالغ عنها بواسطة د 

لقد أبلغت هذه المنظمات عن  ).2004اتحاد شرآات الطاقة الكهربية واالتحاد الياباني للجهات المصنعة لألجهزة الكهربية، (الكهربية 
 أنواع األجهزة، بما في ذلك األنظمة المختومة بالضغط وأنظمة الضغط معامالت انبعاث متوسطة تشتمل على االنبعاثات الناجمة عن آافة

 .المغلق ومحوالت الغاز المعزولة
ترجع القيمة  ).2004وآالة حماية البيئة األمريكية، . (2002-1990 والبالوعات، االحتباس الحراريمن قائمة الحصر األمريكية لغازات هـ 

 .رت بها  بيانات تمثيلية خاصة بالبلد،  السنة األولى التي توف1990إلى سنة 
 .ال تتوفر قيمة خاصة بالبلد و

 .تشتمل على االنبعاثات الناجمة عن الترآيبز  
 .انبعاثات التخلص من األجهزة موجودة في معامل انبعاثات االستخدام في الواليات المتحدةح 

وتوضح  .، أي قبل تنفيذ تدابير تخفيف اآلثار1995تخدمة في سنة تعكس معامالت االنبعاث السابقة الممارسات والتقنيات المس :مالحظة
 .المراجع الواردة في الحاشيتين السفليتين أ ود آيفية تطوير هذه الممارسات والتقنيات بعد التنفيذ المتتابع للعديد من التدابير التطوعية فيما بعد

 .اآلثار في ألمانيامعامالت االنبعاث الحديثة بتدابير تخفيف ) 2006(ويربط شوارز 
 

 4-8 الجدول
  االفتراضية االنبعاث معامالت الكبريت فلوريد سداسي على تحتوي التي المعزولة الغاز محوالت

 التخلص

 )آسر طاقة لوحة هوية األجهزة التي تم التخلص منها(

 المرحلة

 

 

 المنطقة       

  التصنيع

آسر استهالك (
سداسي فلوريد 

الكبريت حسب جهات 
 )التصنيع

يشتمل على التسريب (االستخدام 
ال أعط/واألعطال الرئيسية

 )األقواس وفاقد الصيانة

آسر السنة لطاقة لوحة الهوية (
 )لكل األجهزة المرآبة

العمر االفتراضي 
 )السنوات(

آسر الشحنة المتبقية عند 
 أ التقاعد 

 0.95 غير متاح 0.007 0.29 ب اليابان 
ة المئوية للشحنة األصلية أو طاقة لوحة الهوية المتبقية في األجهزة عند انتهاء العمر االفتراضي؛ وتمثل آسر طاقة لوحة يشير هذا إلى النسب أ 

 .هوية المنبعث قبل إعادة تدوير األجهزة أو التخلص منها
تحاد الياباني للجهات المصنعة لألجهزة اال) FEPC(اعتماًدا على البيانات التي تم اإلبالغ عنها بواسطة اتحاد شرآات الطاقة الكهربية  ب

ال تميز هذه المؤسسات بين أنواع  ).2004اتحاد شرآات الطاقة الكهربية واالتحاد الياباني للجهات المصنعة لألجهزة الكهربية، (الكهربية 
قها على آافة أنواع األجهزة، بما في لذا، فمن المفترض أن هذه المعامالت سيتم تطبي .األجهزة في  اإلبالغ عن معامالت متوسط االنبعاثات

 .ذلك األنظمة المختومة بالضغط وأنظمة الضغط المغلق ومحوالت الغاز المعزولة
وتوضح  .، أي قبل تنفيذ تدابير تخفيف اآلثار1995تعكس معامالت االنبعاث السابقة الممارسات والتقنيات المستخدمة في سنة  :مالحظة

ويربط  .لسفلية ب آيفية تطوير هذه الممارسات والتقنيات بعد التنفيذ المتتابع للعديد من التدابير التطوعية فيما بعدالمراجع الواردة في الحاشية ا
 .معامالت االنبعاث الحديثة بتدابير تخفيف اآلثار في ألمانيا) 2006(شوارز 

 



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 2أسلوب المستوى 
ساس البيانات التي يتم تجميعها من المنشآت وجهات التصنيع الممثلة التي تتبع  على أ2عامة ما يتم إعداد معامالت االنبعاث ألسلوب المستوى 

، أسلوب توازن الكتلة في المنشآت الخاصة 3االنبعاثات في آل مرحلة من مراحل دورة العمر االفتراضي، وذلك بشكل أساسي باستخدام المستوى 
 .)التخلص من األجهزة لحساب االنبعاثات التي تحدث أسفل  موقع المنشأة، آما ورد أدناهأيًضا يتم استخدام معامل انبعاث ( .بهم لمدة ال تقل عن سنة

ثم يتم تقسيم هذه االنبعاثات حسب مرحلة دورة العمر االفتراضي وفًقا لطاقة األجهزة أو استهالك سداسي فلوريد الكبريت المناظر لمرحلة دورة 
بريت النبعاثات التصنيع وإجمالي طاقة األجهزة الحالية النبعاثات االستخدام وطاقة األجهزة أي استهالك سداسي فلوريد الك(العمر االفتراضي 

على سبيل المثال إلعداد معامل انبعاث للتصنيع، يتم جمع   .إلعداد معامالت االنبعاث) المتقاعدة النبعاثات االستخدام النهائي والتخلص من األجهزة
ثم يتم تطبيق  .تصنيع، ثم تقسيمها على إجمالي استهالك سداسي فلوريد الكبريت لجهات التصنيع التي تم مسحهاإجمالي االنبعاثات من مسح لجهات ال

 مقتربويمكن استخدام  .معامالت االنبعاث هذا على قطاع التصنيع آكل، باستخدام استهالك سداسي فلوريد الكبريت الوطني حسب جهات التصنيع
  .النبعاث الستخدام األجهزةمشابهة لتقدير وتطبيق معامالت ا

آسر األجهزة (تكرار االسترداد ) 1( :يجب أن يتم إعداد معامل االنبعاث الخاص بالتخلص من األجهزة مع األخذ في االعتبار العوامل الثالثة التالية
االنبعاثات الناجمة عن ) 3(و) قيام باالستعادةآسر الشحنة التي تمت استعادتها عند ال(آفاءة االستعادة ) 2(و) التي تم استعادة الشحنة الخاصة بها

في معامالت االنبعاث المعتمدة على ) 2(و) 1(يتم تلقائًيا األخذ في االعتبار الكميات الموجودة في  .تدمير وإعادة تدوير الغاز الذي تمت استعادته
تعكس االنبعاثات التي تحدث في الموضع ) 3(مية الواردة في ومع ذلك، فإن الك . في المنشآت التمثيلية3استخدام أسلوب توازن الكتلة للمستوى 

 أدناه للحصول على توجيهات تقدير معامالت 2انظر مناقشة أسلوب المستوى  .لذا، يجب حسابها بشكل منفصل .موقع المستخدم/وأسفل المنشأة
  .انبعاث التدمير إعادة التدوير

 إلعداد معامالت انبعاث، لكن يتم تطبيق هذه المعامالت على مستوى أآثر تجميًعا، 3المستوى  مقتربيمكن أيًضا استخدام متغير مستوى المنشأة ل
  ).حيث تشمل األخيرة ترآيب األجهزة واستخدامها والتخلص منها(أي على استخدام وتصنيع األجهزة 

 3أسلوب المستوى 
على سبيل المثال، (تكون معدالت االنبعاث من العمليات منخفضة للغاية  يشجع استخدام معامالت االنبعاث فقط عندما 3نظًرا ألن أسلوب المستوى 

أو عندما يكون قد تم طرح األجهزة الكهربية منذ فترة قليلة فقط إلى البلد، ربما يكون من الصعب )  في المائة من طاقة لوحة الهوية للسنة أو أقل3
، يمكن استخدام 3لذلك، فلتقدير معامالت انبعاث المستوى  . توازن الكتلةمقتربام قياس معامالت االنبعاث الخاصة بهذا األسلوب مباشرة باستخد

آما ينبغي أن تشتمل معدالت  .دراسات هندسية للتعرف على نقاط التسريب المحتملة وآليات الفقد وتعيين االحتماالت ومعدالت االنبعاث عليها
 والصيانة، آما هو الحال مع األحداث الكارثية النادرة التي تؤدي إلى فقد معظم شحنة االنبعاث الكلية على معامالت الفاقد المحتمل من الخدمة

وللتأآد والتحقق من معامالت االنبعاث الخاصة باالستخدام،  .يجب دراسة التجارب الماضية التي اشتملت على تصميمات وعمليات مشابهة .األجهزة
يدان بعد العديد من سنوات االستخدام، مع تحديد عدد من السنوات بواسطة معدل التسريب وحد يمكن تنفيذ عمليات مسح لألجهزة التي توجد في الم

ويجب مراقبة إحصائيات التصنيع الخاصة بمعدالت أعطال األجهزة للمساعدة على ضمان أن معدالت الفقد التدريجي أو  .اآتشاف جهاز القياس
آسر األجهزة التي تم استعادة الشحنة (ت التخلص من األجهزة حساسة للغاية تجاه مرات االستعادة وتعتبر انبعاثا .الكارثية ال تكون أعلى من المتوقع

آسر الشحنة المستعادة عند القيام باالستعادة، والتي ربما تكون أقل من الممكن من الناحية الفنية، نظًرا (وتجاه آفاءات االستعادة ) الخاصة بها
  .مراقبتها  وتوثيقها بعناية قبل إعداد معامالت انبعاث التخلص من األجهزةلذلك ينبغي  ).لالعتبارات الزمنية

يمكن أن تعتمد معامالت االنبعاث للتدمير على  .يمكن أن تعتمد معامالت االنبعاث إلعادة تدوير سداسي فلوريد الكبريت المستعاد على آراء الخبراء
 .لحفاظ على التقنية وتشغيلها بطريقة  تحافظ على آفاءة التدمير المقدرة لهاآفاءة التدمير المقدرة لتقنية التدمير، على افتراض ا

 األنشطة بيانات اختيار 8-2-2-3
يمكن تجميع بيانات األنشطة الضرورية لتنفيذ أساليب التقدير المتنوعة من جهات تصنيع المواد الكيميائية وجهات تصنيع األجهزة ومستخدمي 

وتتنوع أفضل مصادر البيانات اعتماًدا على األسلوب  .أو اتحادات الصناعة الخاصة بها في البلد أو المنطقة/جهزة واألجهزة وجهات التخلص من األ
  .والظروف الوطنية

 1أسلوب المستوى 
ة يمكن تقدير استهالك سداسي فلوريد الكبريت بواسطة جهات تصنيع األجهز :استهالك سداسي فلوريد الكبريت حسب جهة تصنيع األجهزة

باستخدام معلومات من جهات التصنيع حول مشتريات سداسي فلوريد الكبريت، ومرتجعاته إلى جهات إنتاج المواد الكيمائية والتغييرات التي تطرأ 
في حالة عدم استكمال أو توفر معلومات من جهات تصنيع األجهزة، يمكن استخدام  .على قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت في الحاويات

 ). مع طرح أية مرتجعات(أو جهات إنتاج المواد الكيميائية حول مبيعاتهم /مات من موزعي ومعلو

معلومات من ) 1( :يمكن تقدير طاقة لوحة الهوية باستخدام مصدر بيانات أو أآثر مما يلي :طاقة لوحة الهوية لألجهزة الجديدة والمتقاعدة
معلومات من المنشآت ) 2( الهوية لألجهزة التي يشغلونها أو يستوردونها ويصدرونها أو جهات تصنيع األجهزة حول إجمالي طاقة لوحة/مستوردي

، )2(أو ) 1(في حالة  عدم توفر معلومات من ) 3(بترآيبها واألجهزة المتقاعدة لكل سنة أو ? حول إجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة التي يقومو
يفضل  .لمواد الكيميائية حول مبيعات سداسي فلوريد الكبريت إلى جهات تصنيع األجهزةجهات تصنيع ا/يمكن استخدام معلومات من مستوردي

استخدام أول مصدري بيانات عن استخدام المصدر الثالث، وذلك ألن مبيعات الغاز إلى جهات تصنيع األجهزة ستختلف عن طاقة لوحة الهوية 
عند تقدير طاقات لوحة الهوية لألجهزة الجديدة  . استيراد أو تصدير األجهزة آبيرةلألجهزة الجديدة المرآبة في البلد، السيما إذا آانت آميات

، التبريد، 5-7انظر القسم ( .والمتقاعدة، يجب أن يضموا طاقة لوحة الهوية لألجهزة المستوردة  وأن يستبعدوا طاقة لوحة الهوية لألجهزة المصدرة
واألجهزة، لالطالع على المناقشة الكاملة الخاصة بكيفية معامالت االستيراد والتصدير في تقدير  التبريد سائل وتصدير استيراد ، حساب1-7المربع 

  .)تنطبق هذه التوجيهات مباشرة على هذه الفئة .هذه اإلمكانيات

وتتراوح القيم  . في السنة الحاليةفي حالة األجهزة المتقاعدة، يجب أن تكون معلومات المبيعات أو الطاقة تاريخية، بًدا من سنة بناء الجهاز المتقاعد
في حالة عدم توفر المعلومات الخاصة بإجمالي طاقة لوحة الهوية للجهات  . سنة40 إلى 30النموذجية للعمر االفتراضي لألجهزة الكهربية من 

 17-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-18

  :يمكن استخدام المعادلة التالية لتقدير طاقة لوحة الهوية المتقاعدة، في حالة عدم توفر هذه المعلومات مباشرة

 11-8 المعادلة
 المتقاعدة الهوية لوحة طاقة

 L)ج+1/ (طاقة لوحة الهوية الجديدة = طاقة لوحة الهوية المتقاعدة 

 :حيث

L = العمر االفتراضي لألجهزة 

g = معدل النمو 

 ما 2000 و1970، آان متوسط معدل النمو السنوي لمبيعات سداسي فلوريد الكبريت إلى جهات تصنيع األجهزة بين 2004وفًقا للمسح العالمي في 
  . في المائة9عند غياب معلومات خاصة بالبلد، يمكن استخدام المعامل االفتراضي  ).2004سمايث، ( . في المائة9قرب من ي

يمكن تقدير إجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة باستخدام نفس مصادر البيانات التي يتم استخدامها  :إجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة المرآبة
في حالة استخدام بيانات من جهات تصنيع األجهزة، يجب أن تشتمل على بيانات  .ة الهوية لألجهزة الجديدة واألجهزة المتقاعدةلتقدير طاقة لوح

  ). سنة40 إلى 30(خاصة بالمبيعات طوال العمر االفتراضي للجهاز 

 2أسلوب المستوى 
 . أعاله2يمكن تقدير الكميات بنفس طريقة المستوى 

 3أسلوب المستوى 
  على مستوى المنشأة، يجب تتبع تدفقات الغاز بشكل صحيح وفًقا ألسلوب .، يجب تجميع المعلومات على مستويين3تنفيذ أسلوب المستوى ل

وفحصها ) جهات التصنيع والمستخدمين وجهات التخلص من األجهزة(على المستوى الوطني، يجب تجميع المعلومات من المنشآت  .3المستوى 
 3توفر أوصاف أسلوب المستوى  .ها إذا ما اقتضت الضرورة لتضمين تقديرات النبعاثات المنشآت في البلد التي ال تجمع البياناتوجمعها واستقراؤ

ويمكن قياس استهالك الغاز بوزن أسطوانات الغاز قبل وبعد الملء أو عمليات  .أعاله التوجيهات الخاصة بالمعلومات التي على المنشآت تتبعها
على المستوى الوطني، يمكن أن تكون  ).على سبيل المثال خالل تصنيع األجهزة(و في بداية ونهاية السنة أو باستخدام مقاييس التدفق االستعادة أ

 وفي مساعدة 3 المستوى مقترباالتحادات التجارية لجهات تصنيع األجهزة والمنشآت ذات فائدة آبيرة في نشر المعرفة إلى أعضائها فيما يخص 
آما يمكن أن تعمل االتحادات التجارية آطرف آخر لجمع البيانات السرية  .على تتبع البيانات واإلبالغ عنها بشكل متناسق ويتسم بالشفافيةاألعضاء 

صر في األماآن التي ال تمارس فيها االتحادات التجارية دوًرا فعاًال، يستطيع القائمون على الح .للجمهور) مجمعة(أو الحساسة حتى يمكن آشفها 
، وذلك بإعداد بروتوآوالت على المستوى الوطني تيسير جمع البيانات على مستوى المنشأة، باإلضافة إلى اإلبالغ عن هذه المعلومات والتحقق منها

هات التصنيع ثم يمكن توزيع هذه البروتوآوالت إلى ج .3 المستوى مقتربجسد ي ذيي بروتوآوالت الصناعة الحالية التتبع انبعاثات نموذجية أو بتبن
آما أن البروتوآوالت الكهربية مثل جداول البيانات تيسر بشكل إضافي من تتبع وتوثيق  .والمستخدمين وجهات التخلص من األجهزة الكهربية

 .واإلبالغ عن االنبعاثات وتقليل فرص حدوث أخطاء حسابية

 . مسح  أآبر عدد ممكن من المنشآتالممارسة السليمةخرى، فمن نظًرا ألن معدالت االنبعاث يمكن أن تتنوع من منطقة ألخرى ومن منشأة أل
باإلضافة إلى جهات التصنيع  والمنشآت، يجب أن تمسح البلدان المواقع الصناعية والمواقع األخرى غير المنشآت في حالة ما إذا آانت هذه المواقع 

على سبيل المثال يزيد (لة ما إذا آان عدد المنشآت الموجودة في البلد آبيًرا في حا .تساهم بشكل آبير في االنبعاثات الناجمة عن األجهزة الكهربية
في هذه الحاالت، تستطيع البلدان تقدير االنبعاثات الناجمة عن المنشآت التي لم تبلغ  .، ربما يكون من الصعب اإلبالغ عن آافة المنشآت)50عن 

فيما يلي  . جمع البياناتمقتربات، 1 من المجلد 2بيانات أنشطة بديلة آما  ورد في الفصل  على هذه المنشآت أو باستخدام 2بتطبيق أسلوب المستوى 
 .مناقشة لالعتبارات الخاصة بالقطاع المعنية بتحديد واستخدام بيانات أنشطة بديلة

وجهات التصنيع والموزعين فمن ) تالمنتشرة بشكل واسع بين المستخدمين الصناعيين باإلضافة إلى المنشآ(بالنسبة لألجهزة المختومة بالضغط 
إلعداد تقدير دقيق، يجب أن يعمل القائمون  .المحتمل أن تكون أفضل مصدر للمعلومات المستوفاة حول آميات التراآم الوطنية ومعدالت االنبعاث

لمتقاعدة حالًيا أو بين الوقت الراهن على الحصر على مسح جهات التصنيع فيما يتعلق بمبيعات األجهزة بين الوقت الراهن ووقت ترآيب األجهزة ا
  .ووقت طرح األجهزة في البلد إذا لم يبدأ تقاعد الجهاز

 3فيما يلي مناقشة لالعتبارات الخاصة بالقطاع المعنية بتحديد واستخدام بيانات أنشطة بديلة للمستوى 
للحصول على تغطية  .الحصول على بيانات من آافة المنشآت ربما ال يكون من المحتمل 3آما ورد  من قبل، فحتى عند تنفيذ أسلوب المستوى 
أو نصيب /لتقدير االنبعاثات من جهات التصنيع التي لم تبلغ، يمكن استخدام طاقة التصنيع و .آاملة للمنشآت، يمكن استخدام بيانات أنشطة بديلة

لتقدير االنبعاثات الناجمة عن المنشآت التي لم تبلغ، تشتمل مجموعات  .لجهات التصنيع التي لم تبلغ) فيما يتعلق بالوحدات الوظيفية(السوق الجمعي 
على طول خطوط اإلرسال والطول المجمع لخطوط اإلرسال والتوزيع أو عدد المحطات ) على سبيل المثال ال الحصر(أو مشغالت البيانات البديلة 

 اإلرسال مؤشًرا جيًدا على االنبعاثات حيث يتم استخدام سداسي فلوريد من المحتمل أن تكون مسافة آيلومترات .الفرعية للمنشآت التي لم تبلغ
يمكن العثور على  مناقشة حول آيفية استخدام آيلومترات اإلرسال (الكبريت في أجهزة اإلرسال عالية الفولتية، آما هو الحال في الواليات المتحدة 

عند استخدام نسبة مئوية عالية من سداسي فلوريد  .) تجميع البياناتمقتربات، 2فصل ، ال1في تقدير االنبعاثات في الواليات المتحدة في المجلد 
  .الكبريت في أجهزة التوزيع متوسطة الفولتية أو في المحطات الفرعية المعزولة، يمكن أن يكون أحد أنواع البيانات األخرى مالئًما
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 .في حين أن  عدد قطع األجهزة التي يتم بيعها في آل سنة قد ارتفع آل سنة بشكل عام، فإن متوسط طاقة لوحة الهوية ينخفض بشكل عام  
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كان تحديد معامالت االنبعاث من مجموعة تمثيلية للمنشآت لضمان أن التقدير الناتج أينما تم استخدام مجموعات بيانات بديلة، يكون من األهمية بم
الحظ أنه يمكن أن يكون أآثر من معامل واحد مالئًما، على سبيل المثال لمنشآت من أحجام مختلفة  .النبعاثات سداسي فلوريد الكبريت يتسم بالحيادية

نظًرا ألن أنماط انبعاثات واستخدام سداسي فلوريد الكبريت يمكن أن تتغير بمرور  .قع مدنيةأو لمنشآت في مواقع حضرية مقابل منشآت في موا
على سبيل المثال، قد تتغير معدالت ( .االنبعاث آل خمس سنوات على األقل) معامالت( تحديث التحليل ومعامل الممارسة السليمةالوقت، فمن 

كمة لمنع التسريب بأجهزة تتسم بالقدرة الزائدة على التسريب، آما تتزايد أهمية األجهزة المختومة االنبعاث حيث يتم استبدال األجهزة الصغيرة المح
في هذه  .في بعض الحاالت، يمكن أن تكون البلدان قادرة على استخدام معامالت انبعاث تم إعدادها في بلدان ذات شبكات آهربية متشابهة .)بالضغط

  . توثيق التشابهات الموجودة بين الشبكات قبل تطبيق معامل االنبعاث الذي تم إعداده لبلد آخرةالممارسة السليمالحاالت، يكون من 

 االستيفاء 8-2-2-4
يتطلب االستيفاء لفئة المصدر هذه حساب االنبعاثات خالل تصنيع واستخدام والتخلص  من األجهزة، وخالل تدمير وإعادة تدوير سداسي فلوريد 

جهات التصنيع (، يتطلب االستيفاء التعرف على آل مستخدمي 3عند استخدام أساليب المستوى  .ادته  من األجهزةالكبريت الذي تمت استع
في حالة عدم توفر بيانات انبعاث على مستوى المنشأة من آل هؤالء المستخدمين، يجب إعداد تقديرات  .سداسي فلوريد الكبريت الهامين) والمنشآت

 .، اختيار بيانات األنشطة3-2-2-8تخدام أحد أساليب االستقراء الواردة في القسم االنبعاثات الخاصة بها باس

 :في قطاع التصنيع، يتطلب ذلك تقييم االنبعاثات الناجمة عن

وخطوط الغاز المعزولة ذات الضغط العالي ) GCB(ومكسرات دوائر الغاز ) GIS(تصنيع مجموعة المفاتيح الكهربية المعزولة للغاز  •
)GIL (حوالت الجهد المعزولة للغاز الخارجية ووحدات إعادة الغلق والمفاتيح والوحدات الرئيسية الحلقية في النوعين وم) أنظمة الضغط

 لراتينجالجهد ل وأنواع األجهزة األخرى على سبيل المثال ال الحصر محوالت)  آيلو فولت52المختومة والمغلقة، على التوالي حتى وأآثر من 
 . معينة من الوصالت المزدوجة التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت على أنه غاز عمليات الصب أو آعامل نفخوأنواع المصبوب

  ؛)GIT(أجهزة تصنيع محوالت الطاقة المعزولة للغاز  •

  مستخدمو سداسي فلوريد الكبريت الصغار، بما في ذلك جهات إعادة تصنيع األجهزة وشرآات الخدمة؛ •

 .يع سداسي فلوريد الكبريت والموزعين إلى منشآت التصنيعجهات إنتاج سلسلة توز •

 :في قطاع المنشآت والتخلص من األجهزة، يتطلب ذلك حساب آل فاقد سداسي فلوريد الكبريت المرتبط بما يلي

 ترآيبات األجهزة الكهربية الجديدة؛ •

  أعطال األجهزة والصيانة وإعادة الملء والتسريب؛ •

  ة التي تم التغاضي عنها؛التخلص من األجهزة الكهربي •

لكن إعادة تدوير االنبعاثات من جهات إنتاج المواد الكيميائية (تدمير أو إعادة تدمير سداسي فلوريد الكبريت الذي تمت استعادته من األجهزة  •
 ). من هذا القسم10-3يجب حسابها ضمن إنتاج المواد الكيميائية، والتي تمت تغطيتها في القسم 

 تحديد وتضمين التطبيقات الصناعية والعسكرية وتطبيقات المنشآت الصغيرة، وذلك إذا آان من المعتقد أن هذه التطبيقات لسليمةالممارسة امن 
 .تساهم بشكل آبير في إجمالي االنبعاثات من فئة مصدر األجهزة الكهربية

 19-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  
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 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-20

 متسقة زمنية متسلسلة إعداد 8-2-2-5
ي األجهزة خالل متسلسلة زمنية، تقتضي الضرورة األخذ في االعتبار انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت عند تقدير االنبعاثات الناجمة عن مستخدم

 تعتمد على التراآمات ومعامالت مقترباتولذلك عند استخدام  .المرتبطة بكامل مجموعة األجهزة في مواقع المستخدمين للسنوات الجاري دراستها
، ستحتاج البلدان إلى معلومات حول طاقة ومعدل االنبعاث الخاص باألجهزة التي تم شراؤها )مستوى  المقتربعلى سبيل المثال، (االنبعاث 

  . سنة40 إلى 30وترآيبها خالل المدة التي تسبق السنة الجاري دراستها بحوالي 

ستخدام األسلوب التنازلي، أي إعداد نموذج يعتمد  إعداد تقديرات باالممارسة السليمةفي قطاع المستخدم، في حالة عدم توفر البيانات التاريخية، فمن 
، انخفض 1995 إلى 1970خالل الفترة من  .على أحكام محترفة يقدمها خبراء الصناعة والقائمين على الحصر، ثم إجراء معايرة آما ورد أدناه

الممارسة ليس من  .مر هذا االتجاه حتى الوقت الحاضرمتوسط معدالت التسريب لألجهزة الجديدة وتكرار إعادة الملء  والصيانة الروتينية، وقد است
يمكن استخدام معدالت فاقد المجمعة من المبيعات التاريخية في هذه  .على السنوات التاريخية) 2000قبل ( تطبيق معدالت الفاقد الكلية الحالية السليمة

 .الحالة أيًضا

، يمكن تطبيق األسلوب التنازلي للحصول 1990/1995إلعداد انبعاثات سنة أساس لسنة على جانب التصنيع، في حالة عدم توفر البيانات التاريخية 
على  (1995بما أن ممارسات تناول سداسي فلوريد الكبريت لجهات تصنيع األجهزة قد تغيرت آثيًرا منذ  .على تقديرات أآثر دقة للسنوات الحالية

ويمكن أن تساعد  . تطبيق معدالت الفاقد الحالي على التقديرات التاريخيةلممارسة السليمةاليس من ، )سبيل المثال تمت استعادة المزيد من الغاز
من  .معدالت الفاقد المجمعة التي تم تحديدها من المبيعات اإلقليمية والعالمية وتحليالت االنبعاث في توفير تقدير غير متحيز للسنوات السابقة

 .، مع آل االفتراضات التي تم توثيقها بعناية5، الفصل 1فًقا للخطوط التوجيهية الواردة في المجلد إعادة حساب االنبعاثات و الممارسة السليمة

 تقدير أوجه عدم التيقن  8-2-3
 في المائة، ومن المحتمل أن تكون أآثر دقة من 10±، فإن تقديرات االنبعاث الناتجة ستتسم بدرجة دقة تبلغ 3عند استخدام أسلوب المستوى 

ربما  .إذا آانت عمليات المسح غير مستوفاة، تكون درجة عدم التيقين أآبر .1 أو المستوى 2ت التي تم إعدادها باستخدام أساليب المستوى التقديرا
  :تشتمل مصادر معينة لعدم التيقن على ما يلي

  ؛)منفصل في الحاوياتسواء الموجود في األجهزة أو بشكل (سداسي فلوريد الكبريت المصدر بواسطة جهات تصنيع األجهزة  •

 ؛)سواء الموجود في األجهزة أو في الحاويات(سداسي فلوريد الكبريت المستورد بواسطة جهات تصنيع األجهزة األجنبية  •

 سداسي فلوريد الكبريت الراجع إلى منشآت إعادة التدوير األجنبية؛ •

ين واحد إلى اثنين في المائة من إجمالي الكمية الجاري تحديد الكمية عامة ما تكون دقيقة في درجة تتراوح ب(مقاييس الكتلة والكثافة والضغط  •
 ؛)الخاصة بها، لكن إذا آانت معدالت االنبعاث منخفضة، فقد تكون هذه نسبة مئوية آبيرة من هذه المعدالت

 معامالت االنبعاث؛ •

  4الفترة الفاصلة بين االنبعاثات والخدمة؛ •

  العمر االفتراضي للجهاز؛ •

 . االستقرائيةمقترباتاد المرتبط بالخطأ االرتد •

، درجات عدم التيقن من معامالت االنبعاث االفتراضية النبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية، 5-8يوضح الجدول 
تعتمد هذه القيم على التنوع المالحظ في معامالت االنبعاث في  .1درجات عدم التيقن المقدرة في معامالت االنبعاث االفتراضية ألسلوب المستوى 

أو المناطق التي تم إعدادها فيها، ستكون درجات عدم / خارج البلدان و4-8 إلى 2-8في حالة تطبيق المعامالت الواردة في الجداول من  .أوروبا
  .التيقن أعلى
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 . من هذا المجلد لالطالع على مناقشة لهذا الموضوع1انظر الفصل   
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 5-8 الجدول
 االفتراضي والعمر راضيةاالفت االنبعاث لمعامالت التيقين عدم درجات

 المرحلة التخلص
 

 نوع الجهاز           

يشتمل على التسريب (االستخدام 
أعطال /واألعطال الرئيسية

  )األقواس وفاقد الصيانة

 التصنيع

العمر االفتراضي 
 )السنوات(

آسر الشحنة المتبقية عند 
 التقاعد

%20± أالمختومة بالضغط  ±20%  -20+/%40%  د 

%30± بالضغط مغلقة   ±30%  -10+/%40%  د 

محوالت الغاز 
%30± ج المعزولة  ±30%  -10+/%40%  د 

 إيكوفيس، "أوروبا في والعالية المتوسطة الفولتية ذات الكهربية األجهزة عن الناجمة الكبريت فلوريد سداسي انخفاض انبعاثات"مقدرة من  أ
  .ير مرتبطة بالواليات المتحدة األمريكية، ال تتوفر درجات عدم تيقن من اليابان، غ2005يونيو، 

 إيكوفيس، "أوروبا في والعالية المتوسطة الفولتية ذات الكهربية األجهزة عن الناجمة الكبريت فلوريد سداسي انخفاض انبعاثات"مقدرة من ب 
%) 15±(دم تيقن أقل لالستخدام ودرجة ع%) 70±(، تتسم معامالت االنبعاث األمريكية بدرجة عدم تيقن عالية للتصنيع 2005يونيو، 

ال تتوفر درجات عدم تيقن من  )).2004هيئة حماية البيئة األمريكية، ( والبالوعات االحتباس الحراريقائمة الحصر األمريكية لغازات (
 . ليابان

 . درجات عدم تيقن من ليابانال تتوفر  .مقدرة من المناظرة مع األنظمة مغلقة الضغط، وربما تكون درجات عدم التيقن الفعلية أعلى ج
 .ال تتوفر درجات عدم تيقن حول آسر الشحنة الباقية عند التقاعد د

 

 مراقبة الجودة واإلبالغ والتوثيق/ ضمان الجودة   8-2-4

 الجودة مراقبة / الجودة ضمان 8-2-4-1
وآذا يمكن  . وأن يقوم خبير بمراجعة تقديرات االنبعاثات6، الفصل 1 إجراء فحوصات مراقبة الجودة آما وردت في المجلد الممارسة السليمةمن 

 وإجراءات ضمان الجودة، السيما في حالة استخدام أساليب مستوى أعلى لتحديد 1تطبيق فحوصات إضافية لمراقبة الجودة آما وردت في المجلد 
مراقبة جودة لمستوى أعلى للفئات / ءات ضمان الجودة يوصى بأن يستخدم القائمون على الحصر إجرا .االنبعاثات الناجمة عن فئة المصدر هذه

 .4الرئيسية آما هو محدد في المجلد، الفصل 

 :فيما يلي  إجراءات إضافية خاصة باألجهزة الكهربية

  مختلفةمقترباتمقارنة تقديرات االنبعاثات باستخدام 
 3 التصاعدي، أسلوب المستوى مقتربالمستخدمة آجزء من اليجب أن يجمع القائمون على الحصر البيانات الموجودة على مستوى المنشأة 

أو بيانات على مستوى البلد /و) 2أسلوب المستوى (ومراجعة البيانات مع انبعاثات المستوى الوطني المحسوبة باستخدام بيانات على مستوى البلد 
تستطيع  .1 مقابل أسلوب المستوى 2ن مراجعة أسلوب المستوى ويمك ).1أسلوب المستوى (مع معامالت االنبعاث االفتراضية التي توفرها الهيئة 

  من 9-7 و3-7 توازن الكتلة على مستوى البلد، آما ورد في المعادلتين مقتربالبلدان أيًضا مقارنة النتائج مع النتائج التي تم تحديدها باستخدام 
 التقديرات باالنبعاثات المحتملة المقدرة باستخدام بيانات االستهالك الواضح إذا آانت البلدان ال تمتلك منشآت تصنيع، آما أنها قد تقارن. 7الفصل 
  .الوطني

 مراجعة بيانات االنبعاثات على مستوى المصنع
في آل الحاالت التي يتم فيها الحصول على بيانات انبعاثات خاصة بالموقع عبر عمليات المسح، يجب أن يقارن القائمون على الحصر معدالت 

وعليها أن تتحقق من البيانات البعيدة لتحديد ما إذا آان  .للتعرف على البيانات البعيدة الهامة) الضبط على الطاقة الحجم النسبي(ث بين المواقع االنبعا
يسر القائمون ، يجب أن ي3-2-2-8آما ورد في القسم  .من الممكن شرح أية اختالفات أو إذا ما آان هناك خطأ في االنبعاثات التي تم اإلبالغ عنها

تعتبر  .3 المستوى مقتربعلى الحصر عمليتي جمع البيانات والتحقق  منها على مستوى المنشأة بتوزيع بروتوآوالت تتبع االنبعاثات التي تجسد 
ابات الواردة ثم يمكن مراجعة الحس .البروتوآوالت اإللكترونية مثل جداول البيانات ذات أهمية خاصة، حيث تقلل من فرص حدوث أخطاء حسابية

  .بعد تسليمها) سواء آانت إلكترونية أم ال(في هذه البروتوآوالت 

 21-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  
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 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-22

 مقارنة معدالت االنبعاث بين البلدان
بالقيم التي تم اإلبالغ عنها بواسطة البلدان األخرى في المنطقة، أو بالقيم )معدالت الفاقد(على القائمين على الحصر مقارنة معامالت االنبعاث الفعالة 

ويعتبر اإلبالغ الشفاف، آما ورد  .فتراضية المنشورة في أدبيات معينة خاصة بأجهزة تتسم بتصميم مشابه ومستوى مشابه للتحكم في االنبعاثاتاال
 .من قبل هاًما في إجراء المقارنات الدولية

 والتوثيق اإلبالغ 8-2-4-2
ومن  .11-6 في القسم 1 تقديرات وطنية لحصر االنبعاثات آما ورد في المجلد  توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلنشاءالممارسة السليمةمن 

ومع ذلك، ينبغي أن يشتمل الحصر على ملخصات لألساليب المستخدمة ومراجع  .غير العملي أن يشتمل تقرير الحصر الوطني على آافة الوثائق
 .فة ويمكن تتبع خطوات حسابهالبيانات المصدر، وبذلك تكون االنبعاثات التي تم اإلبالغ عنها شفا

 لمعلومات اإلبالغ النبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن األجهزة الكهربية حسب المستوى، بعض الممارسة السليمة، 6-8ورد في الجدول 
 .األمثلة على إبالغ وتوثيق معين خاص بفئة المصدر هذه لضمان الشفافية في اإلبالغ عن تقديرات االنبعاثات

في هذه الحاالت، ربما تقتضي الضرورة إجراء  .ربما تظهر مشكالت تتعلق بالسرية عند وجود مجموعة محدودة من جهات التصنيع أو المنشآت
ربما تود االتحادات اإلقليمية أو الوطنية  .إبالغ مجمع إلجمالي قطاع األجهزة الكهربية أو إجمالي تطبيقات سداسي فلوريد الكبريت الوطنية

ثم تستطيع بعد ذلك اإلبالغ عن المعلومات  .تخدمين وجهات التصنيع جمع وفحص وتجميع البيانات، السيما عند تجميع هذه البيانات تاريخًياللمس
في حالة عدم إمكانية اإلفصاح عن نتائج المسح على أنها معلومات عامة،  .المجمعة إلى القائمين على الحصر، مما يؤدي إلى حسم قضية السرية

  .ما يصبح من الضروري الحصول على مراجعات طرف آخر لبيانات المسح لتدعيم جهود التحقق من البياناترب

 

 6-8 الجدول
 المستوى حسب الكهربية األجهزة عن الناجمة الكبريت فلوريد سداسي النبعاثات اإلبالغ لمعلومات السليمة الممارسة

 1المستوى  2المستوى  3المستوى  البيانات

هالك السنوي لسداسي فلوريد الكبريت وعلى مستوى االست
 X X  البلد حسب جهة تصنيع األجهزة

 X X X طاقة لوحة الهوية لألجهزة الجديدة

 X* X X طاقة لوحة الهوية لألجهزة الحالية

 X X X طاقة لوحة الهوية لألجهزة المتقاعدة

   X سداسي فلوريد الكبريت الذي تم تدميره

   X الكبريت في قائمة الحصر عند بداية السنةسداسي فلوريد 

   X سداسي فلوريد الكبريت في قائمة الحصر عند نهاية السنة

   X سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه حسب المنشأة

سداسي فلوريد الكبريت الذي تم بيعه أو إرجاعه حسب 
   X المنشأة

لموقع سداسي فلوريد الكبريت الذي تم إرساله خارج ا
   X إلعادة التدوير

سداسي فلوريد الكبريت الذي تم إرجاعه إلى الموقع بعد 
   X إعادة التدوير

   X سداسي فلوريد الكبريت المستخدم في ملء األجهزة الجديدة

   X سداسي فلوريد الكبريت المستخدم في خدمة األجهزة

   X سداسي فلوريد الكبريت المستعاد من األجهزة المتقاعدة

  X* X االستعادة/معامالت االنبعاث

  X* X توثيق المعامالت، إذا آانت خاصة بالبلد

 .مطلوبة لبعض متغيرات األساليب*
 



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 استخدام سداسي فلوريد الكبريت  والبيروفلوروآربونات في منتجات أخرى  8-3

 مقدمة  8-3-1
  :2006الخطوط التوجيهية ها في مكان آخر في تستثني فئة المصدر هذه فئات المصدر التالية التي تم تناول

 ؛)10-3القسم (إنتاج سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات  •

 ؛)2-8القسم (إنتاج األجهزة الكهربية واستخدامها  •

 ؛ و)4الفصل (اإلنتاج األولي  والثانوي للماغنيسيوم واأللومونيوم  •

 ).6الفصل (سطحة تصنيع أشباه الموصالت ولوحات شاشات العرض الم •

 

  :تشتمل التطبيقات المتبقية في فئة المصدر هذه على

سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات المستخدمة في التطبيقات العسكرية، خاصة سداسي فلوريد الكبريت المستخدم في أنظمة  •
والبيروفلوروآربونات المستخدمة آسوائل لتوصيل ) لمراقبةوا لإلنذار الجوي النظام(الرادار المحمول، على سبيل المثال طائرات األواآس 
 الحرارة في التطبيقات اإللكترونية ذات بالطاقة العالية؛

 •  سداسي فلوريد الكبريت المستخدم في معجالت الجزيئات في األبحاث  والجامعة؛

 • سداسي فلوريد الكبريت المستخدم في معجالت الجزيئات الطبية والصناعية؛

التي تستعين بالنفيذية المحتملة عبر مطاط سداسي فلوريد الكبريت وبعد البيروفلوروآربونات، على سبيل المثال " ثابتة الحرارة"التطبيقات  •
 إطارات السيارات وباطن قدم األحذية الرياضية؛

 • سداسي فلوريد الكبريت في اإلطارات المقاومة للصوت؛

 حرارة في التطبيقات التجارية واالستهالآية؛البيروفلوروآربونات المستخدمة آسوائل لتوصيل ال •

 البيروفلوروآربونات المستخدمة في التطبيقات الطبية ومواد التجميل؛ •

 .االستخدامات األخرى، على سبيل المثال مقتفيات الغاز والهواء •

 موضوعات منهجية  8-3-2

 األسلوب اختيار 8-3-2-1
تهالك من مستخدمي سداسي فلوريد الكبريت أو البيروفلوروآربونات أو البيانات التنازلية  استخدام إما بيانات االسالممارسة السليمةأسلوب 

لالستهالك واالستيراد والتصدير من موزعي وجهات إنتاج سداسي فلوريد الكبريت الوطنية، مقسمة حسب النوع الرئيسي لتطبيق سداسي فلوريد 
ى هذه البيانات مسح بكافة موزعي أو جهات إنتاج سداسي فلوريد الكبريت سيشمل الحصول عل .الكبريت أو مرآب البيروفلوروآربون

بمجرد الحصول على البيانات، يجب  .والبيروفلوروآربونات للتعرف على صافي استهالك سداسي فلوريد الكبريت ومرآب البيروفلوروآربون
 .لتطبيق في فئة المصدر هذهتقدير آمية سداسي فلوريد الكبريت ومرآب البيروفلوروآربون المستهلكة حسب ا

 

 التطبيقات العسكرية

 انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت من تشغيل طائرات األواآس
أ، والمعروفة باسم 3-يتم استخدام سداسي فلوريد الكبريت على أنه وسيط عزل في أنظمة الرادار لطائرات االستطالع العسكرية من طراز بوينج إي

 سداسي فلوريد الكبريت هو منع قفزات الوميض الكهربية في الموصالت الفارغة للهوائي، والتي تستخدم بها فولتية والغرض من استخدام .األواآس
عندما ترتفع الطائرة، يتم إطالق سداسي فلوريد الكبريت تلقائًيا من النظام إلى الجو للحفاظ على اختالف الضغط  . آيلو فولت135عالية تزيد عن 

وعند انخفاض الطائرة، يتم شحن سداسي فلوريد الكبريت تلقائًيا في النظام من حاوية سداسي فلوريد الكبريت  .والهواء الخارجيالمالئم بين النظام 
تحدث معظم االنبعاثات أثناء عملية توازن الضغط أثناء الصعود، لكن يمكن أيًضا أن تحدث انبعاثات من تسريب النظام  .الموجودة على متن الطائرة

 آجم، في حين تبلغ 740ويبلغ تقدير االنبعاثات السنوية للطائرة الواحدة  .احل أخرى  من الطيران أو أثناء وجود الطائرة على األرضخالل مر
  . آجم13شحنة آل نظام ما يقرب من 

 23-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-24

  سداسي فلوريد الكبريت من األواآساتشجرة قرار 2-8الشكل 

 

 

  انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت لكل طائرة– 1أسلوب المستوى 
إذا لم يتوفر لدى البلد بيانات حول استهالك سداسي فلوريد الكبريت بواسطة طائرات األواآس الخاصة بها، فربما تستخدم معامل انبعاث خاًصا بكل 

 لكل سنة، يعتمد هذا الرقم على تقديرات انبعاثات سداسي  آجم للطائرة740 أدناه معامل انبعاث يبلغ 7-8ورد في الجدول  .طائرة لتقدير االنبعاثات
الحظ أن االنبعاثات الفعلية لكل طائرة تتأثر بدرجة آبيرة  ).الناتو(أ التابعة لحلف شمال األطلسي 3-فلوريد الكبريت من طائرات بوينج طراز أي

طائرة، ويؤدي / آجم740لعات إلى زيادة معدل االنبعاث فوق وتؤدي زيادة عدد الط .لكل طائرة في السنة) اإلقالعات(بمتوسط عدد الطلعات 
آما يتأثر معدل االنبعاث أيًضا بمعدالت التسريب خالل الطيران أو خالل وجود الطائرة على  .انخفاض عدد الطلعات إلى تقليل معدل االنبعاث

 .األرض

 12-8 المعادلة
 )ضياالفترا االنبعاث معامل( األواآس عن الناجمة االنبعاثات

  عدد الطائرات في أسطول األواآس• آجم 740= انبعاثات المستخدم 

 

 7-8 الجدول
 سنة آل في طائرة لكل الكبريت فلوريد سداسي انبعاثات

آجم سداسي فلوريد (االنبعاثات لكل طائرة في آل سنة 
 )الكبريت

 عدم التيقن

   آجم100±  آجم740

 )2005(شوارز  :المصدر
 

؛ مثل بيانات األنشطة األخرى، ربما )2005بوينج، (على معلومات حول أساطيل طائرة األواآس الوطنية على مستوى العالم  8-8يشتمل الجدول 
  .البلدان مرتبة في أفضل موضع لمعرفة عدد الطائرات الموجودة في أساطيل األواآس الخاصة بها .تصبح قديمة سريًعا

استخدم مقاربة معامل 
.1االنبعاث للمستوى

 البداية

هل بيانات االآتساب 
والتوزيع التفصيلية 
 متوفرة لهذه الفئة؟

صناعة واستعمال  هل
فئة  المواد األخرى

، وهذه الفئة 1رئيسية
 الفرعية أساسية؟

 :مالحظة

، ) حول المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم (، اختيار المنهجيات وتعريف الفئات الرئيسية 4، الفصل 1انظر المجلد . 1
 .لالطالع على مناقشة الفئات الرئيسية واستخدام شجر القرارات

2المستوى : 2المربع   

ال

 

ال

1المستوى : 1المربع    

 

نعم

 

استخدم مقاربة توازن
 .2لكتلة للمستوى ا

نعم

اجمع البيانات  
ألسلوب المستوى



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 25-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  

 

 8-8 الجدول
 الوطنية األواآس أساطيل

الواليات  المنظمة/البلد
المتحدة 
 األمريكية

المملكة  فرنسا اليابان
 المتحدة

بلدان حلف 
شمال 

األطلسي 
 األخرى

المملكة 
العربية 
 السعودية

 اإلجمالي

عدد طائرات 
 70 5 17 7 4 4 33 األواآس

 )2005(بوينج  :المصدر
 

  أسلوب توازن الكتلة للمستخدم– 2أسلوب المستوى 
 .تقدير انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الناجمة عن طائرات األواآس هي تتبع استهالك سداسي فلوريد الكبريت حسب األنظمةأآثر األساليب دقة ل

الحظ أنه بالنسبة لطائرات  . لألجهزة الكهربية3للقيام بذلك، يمكن استخدام المعادالت التالية، والتي تشبه متغير مستوى المنشأة ألسلوب المستوى 
 من المحتمل أن يكون الحصول على حاويات سداسي فلوريد الكبريت وتوزيعها أآثر أهمية للنتيجة من الحصول على األنظمة العاملة األواآس،
 .وتوزيعها

 13-8 المعادلة
 )للمستخدم الكتلة توازن( األواآس عن الناجمة االنبعاثات

 توزيعات –الحصول على سداسي فلوريد الكبريت + انخفاض في قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت = انبعاثات المستخدم 
 سداسي فلوريد الكبريت

  صافي الزيادة في شحنة أسطول األواآس-

 :حيث

 سداسي فلوريد الكبريت -سداسي فلوريد الكبريت المخزن في حاويات في بداية السنة = انخفاض في قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت 
  ةالمخزن في حاويات في نهاية السن

+ سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه من موزعي وجهات إنتاج المادة الكيميائية بالجملة  = الحصول على سداسي فلوريد الكبريت
+ سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه بواسطة موزعي أو جهات تصنيع طائرات األواآس مع أو بداخل الطائرات الجديدة 

 مت إعادته إلى الموقع بعد إعادة التدوير خارج الموقعسداسي فلوريد الكبريت الذي ت

سداسي + سداسي فلوريد الكبريت الموجود في طائرات األواآس التي تم نقلها إلى آيانات أخرى  = توزيعات سداسي فلوريد الكبريت
سداسي + موقع إلعادة التدوير سداسي فلوريد الكبريت الذي تم إرساله خارج ال+ فلوريد الكبريت الذي تمت إعادته إلى الموردين 

 فلوريد الكبريت الذي تم تدميره

  ) طائرات األواآس المتقاعدة–طائرات األواآس الجديدة  (• آجم 13 = صافي الزيادة في شحنة أسطول األواآس

 

 انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات الناجمة عن تطبيقات عسكرية أخرى

وُيعتقد أن األجهزة اإللكترونية  5. من التطبيقات العسكرية التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت أو البيروفلوروآربوناتتوجد مجموعة آبيرة
العسكرية تعتبر تطبيقات هامة ومتزايدة لسوائل توصيل الحرارة مرآب البيروفلوروآربون، والتي يتم تقديرها وفًقا لخصائص ثباتها وخصائص 

وإلكترونيات الطيران وأنظمة توجيه ) الكليسترونز(يتم استخدام هذه السوائل في الرادارات األرضية والجوية  .تتسم بهاالعزل الكهربي التي 
والسونار ومرآبات الهجوم البرمائية وطائرات االستطالع األخرى وأجهزة الليزر ومبادر الدفاع ) ECM(القاذفات وتدابير العداد اإللكتروني 

عالوة على ذلك، يمكن استخدام البيروفلوروآربونات لتبريد المواتير الكهربية، خاصة في التطبيقات التي  .وطائرات التخفي) SDI(اإلستراتيجي 
من المعتقد أن البيروفلوروآربونات المستخدمة في هذه التطبيقات مشابهة  .من المهم فيها انخفاض الضوضاء، على سبيل المثال السفن والغواصات

ويبدو أن أنظمة تبريد الرشاشات وتبريد اصطدام . 6رفة على أنها سوائل موصلة للحرارة في تصنيع األجهزة اإللكترونية في الفصل للتطبيقات المع
في  آل تطبيقات التبريد هذه، يوجد مرآب البيروفلوروآربون في  .الطائرات النفاثة وغليان األحواض هي األنظمة المفضلة للتخلص من الحرارة

وبذلك، فإن أفضل الفرص لالنبعاثات هي التصنيع  .  ويبدو أن األمر ال يتطلب استبدال أو إعادة ملء لسائل مرآب البيروفلوروآربوننظام مغلق،
 .والصيانة، وخاصة التخلص من األجهزة

بضات طاقة ذات ترددات عالية يتم استخدام سداسي فلوريد الكبريت في أنظمة الرادار المحمولة جًوا واألرضية في الموصالت الفارغة إلرسال ن
ومن بين التطبيقات األخرى لسداسي فلوريد الكبريت استخدامه آعامل أآسدة لليثيوم في نظام دفع الطاقة الكيميائية  .بفولتية عالية من الكليسترون

من الواضح  ).2004آوتش، (الحمراء ، على سبيل المثال في الطوربيدات البحرية وفي وسائل الخداع التي تعمل باألشعة تحت )SCEPS(المخزنة 

                                                           
5
انبعاثات "شيبرد بيرتون، .؛ س2003آوتس جورنال، نوفمبر " األجهزة الكهربية واإللكترونية لتبريد الرشاشات"دت هاريس وجيمس هيلديبراندافيس   

بارتوز، . ، مسودة تقرير من إعداد سكوت س"االستخدامات والهواء الناجمة عن سوائل مرآب البيروفلوروآربون الموصلة للحرارة من قطاع اإللكترونيات
 .لحماية البيئةالوآالة األمريكية 
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من المعروف  أن سداسي فلوريد الكبريت  باإلضافة إلى ذلك، ربما ينبعث سداسي فلوريد الكبريت آمنتج ثانوي نتيجة لمعالجة المادة النووية إلنتاج
 ).AREVA ،2005(إنتاج الوقود النووي من التطبيقات المدنية ينبعث من تحييد الفلوريد الزائد خالل 

على الرغم من أهمية إجمالي آميات سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات المستهلكة والمنبعثة في هذا القطاع، ال يتوفر للجمهور حتى 
زيد من المعلومات من السلطات المعنية والموردين الخاصين بهم، لذلك يجب أن يحاول القائمون على الحصر جمع الم .اآلن بيانات خاصة بالكميات

لذلك، فإذا  .آما ورد من قبل، فإن أآبر فرص لالنبعاثات الناجمة عن هذه التطبيقات يبدو أنها من تصنيع األجهزة وصيانتها والتخلص منها .إن أمكن
ت االنبعاث خالل تصنيع األجهزة وصيانتها والتخلص منها، باإلضافة آان القائمون على الحصر قادرين على الحصول على معلومات حول معدال

 لألجهزة الكهربية 3 أو 2إلى آميات األجهزة التي يتم تصنيعها والتي قيد االستخدام والتي تم التخلص منها، يستطيعون استخدام أسلوب المستوى 
، يمكن استخدام المعادلة الواردة في )على سبيل المثال، االنبعاثات الفورية(تلفة بالنسبة للتطبيقات التي لها مخططات انبعاث مخ .لتقدير االنبعاثات

  .2-8القسم 

 

  انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت من  معجالت الجزيئات في الجامعة واألبحاث
نموذجًيا، تكون األجهزة عالية  .ازليتم استخدام سداسي فلوريد الكبريت في معجالت الجزيئات المستخدمة في الجامعة واألبحاث على أنه غاز ع

تتراوح الشحنات من خمس آيلو جرامات  .الفولتية موجودة وتعمل في حاوية مليئة بسداسي فلوريد الكبريت تعمل في ضغط يتجاوز الضغط الجوي
لصيانة، يتم تحويل سداسي عندما تتطلب األجهزة ا.  آجم3000 إلى 500إلى أآثر من عشرة آالف آيلو جرام، مع شحنات خاصة تتراوح بين 

يحدث فاقد سداسي فلوريد الكبريت أساًسا خالل نقل واستعادة الغاز، عند تشغيل صمامات تخفيف الضغط  .فلوريد الكبريت إلى حاويات تخزين
 .وعبر التسريبات البطيئة

 المائة من طاقة الحاوية للسنة، ويعتمد عموًما على  في7 إلى 5وحسب ما جاء في دراستين حديثتين، فإن فاقد سداسي فلوريد الكبريت يتراوح بين 
 طن مع انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت 500ويبلغ تقدير الطاقة المتراآمة العالمية  .مرات فتح الحاوية باإلضافة إلى آفاءة استعادة ونقل األجهزة

  . طًنا35سنوية تبلغ 

وتوجد اقتراحات وتقنيات لتقليل انبعاثات  .اسي فلوريد الكبريت من معجالت الجزيئاتقامت سويسرا بإعداد برنامج تطوعي لتقليل انبعاثات سد
  .سداسي فلوريد الكبريت من هذه المصادر



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

  سداسي فلوريد الكبريت من معجالت األبحاثاتشجرة قرار 3-8الشكل 

 

  أسلوب مستوى البلد– 1أسلوب المستوى 
ي ال تتوفر بها بيانات شحنة معجل المستخدم، تشمل أحد األساليب الشديدة للغاية تحديد إجمالي عدد معجالت الجزيئات المستخدمة في في الحاالت الت

بالنسبة  .14-8األبحاث والجامعة في البلدان واستخدام العديد من العوامل لتحديد معدل االنبعاث السنوي على مستوى البلد آما ورد في المعادلة 
 .سلوب هذا المستوى، فالبيانات الوحيدة التي ينبغي جمعها هي إجمالي عدد معجالت الجزيئات المستخدمة في األبحاث  والجامعة في البلد المحددأل

 14-8 المعادلة
 )البلد مستوى على( واألبحاث الجامعة في المستخدمة الجزيئات معجالت انبعاثات

 •) معامل استخدام سداسي فلوريد الكبريت (•) تخدمة في األبحاث والجامعة في البلدعدد معجالت الجزيئات المس= (االنبعاثات 
  )معامل انبعاث معجالت الجزيئات المستخدمة في األبحاث والجامعة (•) معامل شحنة سداسي فلوريد الكبريت، آجم(

 :حيث

ال  . الجزيئات المستخدمة في األبحاث والجامعة في البلدإجمالي عدد معجالت = عدد المعجالت المستخدمة في األبحاث والجامعة في البلد
لمعرفة ما إذا آانت إحدى البلدان  .يطلب هذا األسلوب الشديد من البلدان تحديد عدد المعجالت التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت

 .http://www-elsa.physik.uni-bonn.de/Informationen/accelerator_list.htmlلديها معجالت جزيئات، انتقل إلى 

 تقريًبا، يستخدم ثلث معجالت الجزيئات المستخدمة في األبحاث والجامعة في البلد سداسي 0.33= معامل استخدام سداسي فلوريد الكبريت 
 .فلوريد الكبريت آعازل

 :مالحظة

، لالطالع ) حول المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم (اختيار المنهجيات وتعريف الفئات الرئيسية ، 4، الفصل 1انظر المجلد . 1
 .على مناقشة الفئات الرئيسية واستخدام شجر القرارات

استخدم مقاربة معامل 
.االنبعاث لمستوى المعجل

دايةالب  

 هل بيانات 

االآتساب والتوزيع 
التفصيلية متوفرة لهذه 

 الفئة؟

هل تتوفر بيانات 
حول شحنات 

المعجالت المفردة؟

3المستوى : 3المربع   

ال

 

نعم

 

1المستوى : 1المربع 

نعم

 

استخدم مقاربة توازن الكتلة 
 .لمستوى المعجل

ال

 

اجمع البيانات ألسلوب 
 .3 أو 2المستوى 

 نعم

 

2المستوى : 2المربع 

ال.استخدم مقاربة مستوى البلد

 

صناعة واستعمال هل
فئة  المواد األخرى

، وهذه الفئة 1رئيسية
 الفرعية أساسية؟

 27-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-28

لكبريت المستخدم في  آجم، سداسي فلوريد الكبريت، متوسط شحنة سداسي فلوريد ا2400 = معامل شحنة سداسي فلوريد الكبريت
 .معجالت جزيئات األبحاث والجامعة

، متوسط معدل انبعاث معجالت الجزيئات المستخدمة في 0.07 = معامل انبعاث معجالت الجزيئات المستخدمة في األبحاث والجامعة
  .الجامعة واألبحاث آكسر إلجمالي الشحنة

 عجل معامل االنبعاث على مستوى الممقترب – 2أسلوب المستوى 
 في 7في حالة توفر بيانات بكمية سداسي فلوريد الكبريت الموجودة في آل معجل أبحاث وجامعة، يمكن مضاعفة معامل انبعاث افتراضي يبلغ 

الي  لحساب إجم15-8لذلك يتم استخدام المعادلة  .المائة في إجمالي شحن سداسي فلوريد الكبريت الموجودة في معجالت الجامعة واألبحاث في البلد
 .معدل انبعاث سداسي فلوريد الكبريت من معجالت الجامعة و األبحاث

 15-8 المعادلة
 )المعجل مستوى على االنبعاث معامل( واألبحاث الجامعة في المستخدمة الجزيئات معجالت انبعاثات

∑ الفرديةالت  شحنات معج•معامل انبعاث معجل الجزيئات المستخدم في الجامعة واألبحاث = إجمالي االنبعاثات 

 :حيث

، متوسط معدل انبعاث معجالت الجزيئات المستخدمة في 0.07 = معامل انبعاث معجالت الجزيئات المستخدمة في األبحاث والجامعة
 .الجامعة واألبحاث آكسر إلجمالي الشحنة

 .ل جامعة وبحثسداسي فلوريد الكبريت الموجود في آل معج= شحنات معجل المستخدم الفردي 

  أسلوب توازن الكتلة على مستوى المعجل– 3أسلوب المستوى 
يمكن تحديد انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت من معجالت الجزيئات العاملة في منشآت الجامعة واألبحاث بشكل أآثر دقة على مستوى المستخدم 

آما  .ة المعجل، عالوة على استهالك سداسي فلوريد الكبريت والتخلص منهويتم تقدير حسابات االنبعاث بتتبع شحن .على أساس معجل تلو اآلخر
في هذا األسلوب، الحظ أنه بما أن المعدل الكلي  .، فإن إجمالي االنبعاثات يساوي مجموع انبعاثات المستخدمين الفرديين16-8ورد في المعادلة 

 باستخدامات سداسي فلوريد الكبريت األخرى، فإن سداسي فلوريد الكبريت النبعاث سداسي فلوريد الكبريت من معجالت الجزيئات صغير مقارنة
  .المفقود في التصنيع يعتبر ضئيًال وال يتم تضمينه في الحساب

 16-8 المعادلة
 األبحاث معجالت انبعاثات إجمالي

 معجالت الفرديةالانبعاثات  Σ= إجمالي االنبعاثات 

 :زيئات آما يلييمكن حساب االنبعاثات الخاصة بكل معجل ج

 17-8 المعادلة
 )المعجل مستوى على الكتلة توازن( األبحاث معجالت انبعاثات

 توزيعات –الحصول على سداسي فلوريد الكبريت + انخفاض في قائمة حصر سداسي فلوريد الكبريت = انبعاثات المعجل 
  صافي الزيادة في شحنة المعجل– سداسي فلوريد الكبريت

 :حيث

 سداسي فلوريد الكبريت -سداسي فلوريد الكبريت المخزن في حاويات في بداية السنة = ئمة حصر سداسي فلوريد الكبريت انخفاض في قا
  المخزن في حاويات في نهاية السنة

+ سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه من موزعي وجهات إنتاج المادة الكيميائية بالجملة  = الحصول على سداسي فلوريد الكبريت
سداسي + سداسي فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه بواسطة موزعي أو جهات تصنيع المعجالت مع أو بداخل مكونات المعجل الجديدة 

 فلوريد الكبريت الذي تمت إعادته إلى الموقع بعد إعادة التدوير خارج الموقع

سداسي فلوريد + ات التي تم نقلها إلى آيانات أخرى سداسي فلوريد الكبريت الموجود في المكون = توزيعات سداسي فلوريد الكبريت
سداسي فلوريد + سداسي فلوريد الكبريت الذي تم إرساله خارج الموقع إلعادة التدوير + الكبريت الذي تمت إعادته إلى الموردين 

 الكبريت الذي تم تدميره

   شحنة سداسي فلوريد الكبريت للمكونات المتقاعدة–ديدة شحنة سداسي فلوريد الكبريت للمكونات الج = صافي الزيادة في شحنة المعجل

 



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

  انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت من معجالت الجزيئات الطبية والصناعية
، آما يتم استخدامه في )عالية ومنخفضة الفولتية(يتم استخدام سداسي فلوريد الكبريت آغاز عازل في نوعين من معجالت الجزيئات الصناعية 

ومع ذلك فإن  .، وذلك آما هي الحالة بالنسبة لمعجالت الجزيئات المستخدمة في الجامعة واألبحاث)في عالج السرطان(لجزيئات الطبية معجالت ا
معامالت الشحنة  واالنبعاثات لمعجالت الجزيئات الصناعية و الطبية تختلف عن المعامالت المستخدمة مع المعجالت المستخدمة في الجامعة 

 .آما ورد من قبلواألبحاث، 

ويبلغ تقدير  . طًنا35 طن مع انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت سنوية تبلغ 500ويبلغ تقدير الطاقة المتراآمة العالمية لمعجالت الجزيئات الصناعية 
 5ريد الكبريت سنوية تقل عن  أطنان مع انبعاثات سداسي فلو5أقل من ) العالج اإلشعاعي(الطاقة المتراآمة العالمية لمعجالت الجزيئات الطبية 

  ).2005(شوارز  .أطنان

  معجالت الجزيئات الطبية والصناعيةاتشجرة قرار 4-8الشكل 

 

  أسلوب مستوى البلد– 1أسلوب المستوى 
ة للغاية تحديد إجمالي عدد معجالت الجزيئات حسب في الحاالت التي ال تتوفر بها بيانات شحنة معجل المستخدم المفرد، تشمل أحد األساليب الشديد

، 1بالنسبة ألسلوب المستوى  .18-8وصف العملية في البلد واستخدام عوامل لتحديد معدل االنبعاث السنوي على مستوى البلد آما ورد في المعادلة 

 :مالحظة

، لالطالع )ودة حول المصادر المحد2-1-4مع مالحظة القسم (، اختيار المنهجيات وتعريف الفئات الرئيسية 4، الفصل 1انظر المجلد . 1
 .على مناقشة الفئات الرئيسية واستخدام شجر القرارات

 البداية

هل بيانات االآتساب 
والتوزيع التفصيلية 
 متوفرة لهذه الفئة؟

هل تتوفر بيانات 
حول شحنات 
المعجالت 
 المفردة؟

3المستوى : 3المربع 

 

ال

 

نعم

 

1المستوى : 1المربع 

نعم

 

استخدم مقاربة توازن الكتلة على 
.مستوى المستخدم

استخدم مقاربة معامل االنبعاث
 .على مستوى المستخدم

2المستوى : 2المربع 

ال

 

 ألسلوب اجمع البيانات
 .3 أو 2المستوى 

صناعة واستعمال هل
فئة  المواد األخرى

، وهذه الفئة 1رئيسية
  الفرعية أساسية؟

نعم

 

 

ال.استخدم مقاربة مستوى البلد
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 18-8 المعادلة
 )البلد مستوى على( الصناعية/الطبية المعجالت انبعاثات

معامل شحنة  (•) عدد معجالت الجزيئات التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت حسب وصف العملية في البلد= (االنبعاثات 
  )معامل انبعاث معجل الجزيئات لسداسي فلوريد الكبريت (•) سداسي فلوريد الكبريت، آجم

 :حيث

إجمالي عدد معجالت الجزيئات حسب النوع  = عدد معجالت الجزيئات التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت حسب وصف العملية في البلد
 وما إلى 2 و1سي فلوريد الكبريت في البلد، التي تستخدم سدا) صناعية عالية الفولتية وصناعية منخفضة الفولتية والعالج اإلشعاعي(

 لمعجالت الجزيئات 1ويختلف ذلك عن حساب المستوى  .حساب معجالت الجزيئات التي تستخدم سداسي فلوريد الكبريت(ذلك 
  )المستخدمة في األبحاث والجامعة

 .زيئات حسب وصف العملية آما ورد أدناهمتوسط شحنة سداسي فلوريد الكبريت في معجل الج= معامل شحنة سداسي فلوريد الكبريت 

متوسط معدل االنبعاث السنوي لمعجل جزيئات سداسي فلوريد الكبريت آكسر  = معامل انبعاث معجل الجزيئات لسداسي فلوريد الكبريت
 .من إجمالي الشحنة حسب وصف العملية

 

 9-8 الجدول
 العملية وصف حسب الجزيئات معجل في الكبريت فلوريد سداسي شحنة متوسط

 معامل شحنة سداسي فلوريد الكبريت، آجم وصف العملية

 1300 ) متوسطة الفولتية23-0.3( عالية الفولتية –معجالت الجزيئات الصناعية 

 115 ) متوسطة الفولتية0.3<( منخفضة الفولتية –معجالت الجزيئات الصناعية 

 أ0.5 )العالج اإلشعاعي(الطبية 
 . آجم، حسب النموذج والتصنيع0.8 آجم إلى ما يزيد عن 0.05التي تتراوح من هذا هو متوسط القيم أ 

 )2005(شوارز  :المصدر
 

  معامل االنبعاث على مستوى المستخدممقترب – 2أسلوب المستوى 
لمنشآت الجامعة  2في حالة توفر بيانات آمية سداسي فلوريد الكبريت الموجود في آل معجل صناعي وطبي، يجب استخدام أسلوب المستوى 

واألبحاث؛ ومع ذلك، ضاعف معامل االنبعاث لكل وصف عملية ورد أدناه في إجمالي شحنة سداسي فلوريد الكبريت الخاص بالبلد لوصف العملية 
 .هذا

 10-8 الجدول
 )والصناعية الطبية الجزيئات معجالت من الكبريت فلوريد سداسي انبعاثات(

آجم شحنة سداسي فلوريد /ممعامل االنبعاث، آج وصف العملية
 الكبريت

 0.07 ) متوسطة الفولتية23-0.3( عالية الفولتية –معجالت الجزيئات الصناعية 

 0.013 ) متوسطة الفولتية0.3<( منخفضة الفولتية –معجالت الجزيئات الصناعية 

 أ0.2 )العالج اإلشعاعي(الطبية 
 آجم لكل آجم شحنة، وذلك حسب النموذج والتصنيع والفترات الفاصلة بين 10 آجم إلى 1 معامل االنبعاث هو متوسط القيم التي تتراوح منأ 

 .الخدمة

 )2005(شوارز  :المصدر
 

  أسلوب توازن الكتلة على مستوى المستخدم– 3أسلوب المستوى 
 آما هو الحال مع منشآت 3ب المستوى لحساب انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت  من معجالت الجزيئات الطبية والصناعية، استخدام نفس أسلو

من المحتمل أن مؤسسات خدمة العمالء لجهات تصنيع وموزعي األجهزة تتوفر لديها معلومات حول مخزون األجهزة  .الجامعة واألبحاث
 .واالستيراد والتصدير، ومعلومات خاصة بكميات سداسي فلوريد الكبريت المستخدم في ملء وإعادة ملء األجهزة

 



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

  اثات من تطبيقات أخرى لسداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربوناتانبع
جهات إنتاج الغاز للتعرف على مستخدم سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات، والتحقق من / االتصال بكافة موزعيالممارسة السليمةمن 

بين التطبيقات التي تمت مناقشتها أدناه  هو التأخير النموذجي بين شراء واالختالف الرئيسي  .استهالك الغاز لفئات المصدر غير المذآور أعاله
على سبيل المثال، استخدام سداسي فلوريد (في بعض الحاالت  .سداسي فلوريد الكربون أو مرآب البيروفلوروآربونات وإطالق المادة الكيميائية

، يتم احتواء المادة الكيميائية بشكل جيد خالل )مة آسوائل لتوصيل الحرارةالكبريت في الزجاج المقاوم للصوت، والبيروفلوروآربونات المستخد
في هذه الحالة فإن التأخير بين شراء المادة الكيميائية  .العمر االفتراضي للجهاز أو المنتج، وترتبط معظم االنبعاثات بتصنيع والتخلص من المنتج

 سنة 25فتراضي للمنتج، ويتراوح بين ثالث سنوات بالنسبة لإلطارات واألحذية الرياضية إلى واالنبعاثات النهائية الخاصة بها يعتمد على العمر اال
على سبيل المثال استخدام سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات آمقتفيات أو في (في الحاالت األخرى  .بالنسبة للزجاج المقاوم للصوت

نتيجة للمسح األولي، إذا آانت التطبيقات التي تتسم بانبعاثات متأخرة متميزة تبدو  . خالل سنة بعد الشراء، تنبعث المادة الكيميائية)التطبيقات الطبية
 . استخدام حساب انبعاثات خاص بفئة المصدر، مع األخذ في االعتبار تأخر االنبعاثاتالممارسة السليمةبالغة األهمية، فمن 

 االستخدامات ثابتة الحرارة
تاريخًيا،   .ت ثابتة الحرارة لسداسي فلوريد الكبريت وبعض البيروفلوروآربونات النفيذية المنخفضة لهذه الغازات عبر المطاطتستعين االستخداما

آان سداسي فلوريد الكبريت هو الغاز المهيمن في هذه التطبيقات؛ ومع ذلك ففي الفترة األخيرة تم استخدام بيروفلوروآربونات تتسم بنفس األوزان 
 سنوات تشتمل على إطارات السيارات وباطن قدم األحذية 3التطبيقات التي تتسم بفترة تأخير تصل إلى  ).C3F8على سبيل المثال  (الجزئية

 .بالنسبة للتطبيقات التي تتأخر بها االنبعاثات لمدة ثالث سنوات، يمكن استخدام الصيغة التالية ).1996، وآخرونشوارز (الرياضية وآرات التنس 

 19-8 لةالمعاد
 الحرارة بثبات تتسم التي التطبيقات

 )t-3(مبيعات في سنة  = tانبعاثات في سنة 

 

 الزجاج المقاوم للصوت
أي، ملء (يتم إطالق حوالي ثلث إجمالي آمية سداسي فلوريد الكبريت التي تم شراؤها خالل التجميع  :النوافذ المقاومة للصوت مزدوجة الزجاج

، من المفترض استخدام معدل تسريب )الطاقة(بالنسبة لمخزون الغاز الموجود داخل النافذة  ).1999ليزويتس، /شوارز) (النافذة مزدوجة الزجاج
 في المائة من المخزون األولي في نهاية العمر االفتراضي الذي يبلغ 75وبذلك، يبقى حوالي  ).بما في ذلك تسريب الغاز( في المائة 1سنوي يبلغ 

يجب حساب االنبعاثات الناجمة عن  :، لذا فقد بدأ التخلص من األجهزة اآلن فقط1975سداسي فلوريد الكبريت في النوافذ من بدأ استخدام  . سنة25
  :22-8 إلى 20-8الفئة الفرعية للمصدر باستخدام المعادالت من 

 20-8 المعادلة
 التجميع :الزجاج مزدوجة النوافذ

 t فلوريد الكبريت الذي تم شراؤه لملء النوافذ المجمعة في سنة  سداسي• t = 0.33انبعاثات التجميع في سنة 

 

 21-8 المعادلة
 االستخدام :الزجاج مزدوجة النوافذ

 t طاقة النوافذ الحالية في سنة • t = 0.01انبعاثات التسريب في سنة 

 

 22-8 المعادلة
 التخلص :الزجاج مزدوجة النوافذ

 ) معامل االستعادة-t •) 1بقية في النافذة بعد انتهاء العمر االفتراضي في سنة الكمية المت = tانبعاثات التخلص في سنة 

 

في حالة عدم توفر معلومات خاصة  .22-8إال إذا لم تتوفر بيانات خاصة بالبلد، يجب افتراض قيمة معامل استعادة افتراضي يبلغ صفًرا في المعادلة 
 .معاملتها على أنها انبعاثات فورية الممارسة السليمةلفئات المصدر الفرعي هذه، فمن 

 

 31-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-32

 البيروفلوروآربونات المستخدمة آسوائل لتوصيل الحرارة في التطبيقات التجارية واالستهالآية
 .يتم استخدام البيروفلوروآربونات آسوائل لتوصيل الحرارة في عدد من التطبيقات اإللكترونية االستهالآية التجارية ذات الطاقة والكثافة العالية

تشتمل التطبيقات التجارية على التبريد ألجهزة الحاسب الفائقة واالتصاالت عن بعد  وأنظمة الرادار في المطارات، باإلضافة إلى وحدات الدفع 
تستهلك هذه التطبيقات آميات بيروفلوروآربونات سائلة أصغر من تصنيع األجهزة  ).2006بيرتون، (في القطارات عالية السرعة ) المقومات(

تشتمل التطبيقات االستهالآية على أطقم التبريد ألجهزة الحاسب  ".المتغيرة"اإللكترونية، لكن من المعتقد أنها ذات أهمية بالغة بين التطبيقات 
ت تكون أصغر من من المعتقد أن البيروفلوروآربونات المستخدمة في هذه التطبيقا .المكتبية التي يتم تشغليها في فولتية عالية لزيادة سرعة المعالجة

في آل هذه التطبيقات، يتم استخدام . 6البيروفلوروآربونات المعرفة على أنها سوائل لتوصيل الحرارة في تصنيع األجهزة اإللكترونية في الفصل 
 .من المنتج أو الجهازالبيروفلوروآربونات السائلة في الوحدات المغلقة، مما يشير إلى أن معظم االنبعاثات تحدث خالل تصنيع وصيانة والتخلص 

لذلك، فإذا آان القائمون على الحصر قادرين على الحصول على معلومات حول معدالت االنبعاث خالل تصنيع األجهزة وصيانتها والتخلص منها، 
 3 أو 2دام أسلوب المستوى باإلضافة إلى آميات األجهزة التي يتم تصنيعها والتي قيد االستخدام والتي تم التخلص منها في آل سنة، يستطيعون استخ

، يمكن استخدام )على سبيل المثال، االنبعاثات الفورية(بالنسبة للتطبيقات التي لها مخططات انبعاث مختلفة  .لألجهزة الكهربية لتقدير االنبعاثات
 .2-8المعادلة الواردة في القسم 

 البيروفلوروآربونات المستخدمة في التطبيقات الطبية ومواد التجميل
في التطبيقات الطبية ومواد التجميل، لالستعانة ) C10F18على سبيل المثال، (تم استخدام البيروفلوروآربونات ذات األوزان الجزئية الكبيرة نسبًيا ي

در أنها تطبيقات مواد التجميل تشتمل على الكريمات المضادة للتجاعيد ومن المق ).2006مايو، (بقدرتها على حمل األآسجين إلى النسيج الحي 
األسلوب مزدوج "باستخدام (تشتمل التطبيقات الطبية الحالية والمحتملة على تخزين نسيج البنكرياس لعمليات نقل األعضاء  .تستهل آميات صغيرة

حوصات ، آما يتم استخدامها آعامل تباين في ف)تشخيص وعالج الرئة(واستئصال الرئة ) إلصالح تمزقات الشبكية(وجراحات العيون ") الطبقة
تشتمل آافة التطبيقات  .الموجات فوق الصوتية وإشاعات الرنين المغناطيسي واإلمداد بالدماء ومعالجة الجروح وعالج أمراض األذن الوسطى

دامه وتطبيق حفظ نسيج البنكرياس صغير لكن يتزايد استخ .أو ال تزال في مرحلة البحث/الطبية، باستثناء أول تطبيقين، على آميات صغيرة فقط و
 .االنبعاثات الناجمة عن االستخدامات الطبية غير مؤآدة لكن من المعتقد أنها صغيرة .يوًما بعد يوم

لذا يمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن  .في آل هذه التطبيقات، من المعتقد أن مرآب البيروفلوروآربون ينبعث إلى الجو خالل سنة  واحدة من شرائه
  . لالنبعاثات الفورية23-8معادلة هذه المصادر باستخدام ال

 أي استخدامات أخرى لسداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات
في اآتشاف التسريب ( تشتمل التطبيقات األخرى لسداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات التي لم يتم تناولها أعاله استخدامها في المقتفيات 

ة  واستعادة الزيتوالتتبع الخارجي للكتل الهوائي
6

للتنشيط الفلوري لأللياف (واستخدام البيروفلوروآربونات في إنتاج الكابالت الضوئية ) 
الزجاجية

7
 في حساب انبعاثات سداسي فلوريد الممارسة السليمة في هذه الحالة من .غالًبا ما تنبعث الغازات والسوائل خالل سنة واحدة من الشراء ).

 :استخدام الصيغة التالية" الفورية"بونات من هذه التطبيقات التي تتسم باالنبعاثات الكبريت والبيروفلوروآر

 23-8 المعادلة
 الفورية االنبعاثات

 )t -1عة في السنة ا الكمية المب• t) + (0.5عة في السنة ا الكمية المب• t) =  0.5انبعاثات السنة 

 

 من 7التي تم تناولها في الفصل ) على سبيل المثال مواد الهباء والمذيبات(تنفدة لألوزون الفورية تشبه هذه المعادلة معادلة تطبيقات بدائل المواد المس
تغطي المعادلة أآثر من سنة واحدة ألنه من المفترض أن االنبعاثات والمبيعات تكون مستمرة طوال السنة، لذلك فإن المادة الكيمائية  .هذا التطبيق

 .t ال تنبعث بالكامل في منتصف سنة t - 1التي تم بيعها في منتصف السنة 

 االنبعاث معامالت اختيار 8-3-2-2
لسداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات التي تساهم بشكل آبير في انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت و " األخرى"بالنسبة لفئات المصدر 

 معامالت انبعاث خاصة بالبلد اعتماًدا على عمليات المسح التي يتم القيام بها بين حين  البيروفلوروآربونات في البلد، يوصى بأن تقوم البلدان بإعداد
ورد أعالم معامالت االنبعاث  .توثيق معامالت االنبعاث هذه بوضوح الممارسة السليمةمن  .وآخر للمجموعات الفرعية التمثيلية للمصادر

  .تي تتسم باالنبعاثات الفورية والتطبيقات ثابتة الحرارة، بما في ذلك النوافذاالفتراضية لطائرات األواآس والمعجالت والتطبيقات ال

                                                           
6
أشارت هذه الورقة البحثية إلى أن جزء من سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات المحقون قد تم تدميره خالل احترق ). 2005 (.وآخرونفالتوجيانيس .د  

 ).حتراقمقارنة بجزء المادة الكيميائية المحقونة التي هربت قبل اال(الوقود، لكن حجم هذا الجزء لم يكن واضًحا 
7
 ).2005(للحصول على معلومات إضافية حول هذه التطبيق انظر شوارز    



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 األنشطة بيانات اختيار 8-3-2-3
يجب أن تكون بيانات األنشطة لفئات المصدر الفرعي هذه متسقة مع البيانات المستخدمة في حساب انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت من فئات 

بالنسبة للمعجالت الطبية الخطية، من  .لضمان استيفاء التقدير وعدم ازدواجية الحساب) لمثال األجهزة الكهربيةعلى سبيل ا(المصدر األخرى 
المحتمل أن مؤسسات خدمة العمالء لجهات تصنيع وموزعي األجهزة تتوفر لديها معلومات حول مخزون األجهزة واالستيراد والتصدير، 

وردت الخطوط التوجيهية الخاصة بالمصادر المحتملة  .كبريت المستخدم في ملء وإعادة ملء األجهزةومعلومات خاصة بكميات سداسي فلوريد ال
 .لبيانات األنشطة للمصادر األخرى ضمن أسلوب فئة آل مصدر

  االستيفاء 8-3-2-4
يد الكبريت والبيروفلوروآربونات، يكفي الحصول على بيانات التطبيق الخاصة باالستيراد  والتصدير واالستهالك من جهات إنتاج سداسي فلور

شراء المستهلكين المحليين لسداسي ) 2(التعرف على آل موزعي وجهات إنتاج سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات و) 1(شريطة أن 
 ).  المثال المكونات الرياضيةعلى سبيل(انخفاض استيراد وتصدير المنتجات ) 3(فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات من الموردين الوطنيين و

بواسطة المستخدمين النهائيين وعدم ) بالجملة( التحقق دورًيا من وجود موزعين إضافيين لضمان عدم استيراد غاز مباشرة الممارسة السليمةمن 
 .استيراد آميات آبيرة من المنتجات المعروف أنها تحتوي على سداسي فلوريد الكبريت أو البيروفلوروآربونات

بدًال من ذلك، ففي حالة عدم توفر بيانات تنازلية حول استهالك المواد الكيميائية، يمكن أن تستخدم البلدان المعلومات المتوفرة حول عدد المعجالت 
 .وطائرات األواآس والنوافذ وما إلى ذلك من المستخدم في البلد، وتطبيق معامالت االنبعاث الواردة في األسلوب لكل فئة مصدر

 متسقة زمنية متسلسلة إعداد 8-3-2-5
بالنسبة لتقديرات سنة األساس، ربما يتطلب األمر الحصول على بيانات لبضع سنوات تسبق سنة األساس؛ وسنة واحدة بالنسبة لالنبعاثات الفورية 

ات باستخدام نفس األسلوب في آل سنة في  حساب االنبعاثالممارسة السليمةمن  .والمزيد من السنوات للتطبيقات التي تتسم باالنبعاثات المتأخرة
إعادة الحساب وفًقا  الممارسة السليمةفي حالة عدم توفر بيانات لدعم أسلوب أآثر شدة لكل سنوات المتسلسلة الزمنية، فمن  .المتسلسلة الزمنية

 .5، الفصل 1للخطوط التوجيهية الموجودة في المجلد 

 تقدير أوجه عدم التيقن  8-3-3
بالمثل  .تيفاء مسح المبيعات المحلية للتطبيق حسب موزعي وجهات إنتاج الغاز الوطنية، ترتفع دقة بيانات االستهالك الوطنية الواضحةفي حالة اس

في حالة التطبيقات متأخرة االنبعاثات، تكون  .ستكون درجة عدم تيقن تقديرات االنبعاث صغيرة عندما تكون آافة االستخدامات فورية االنبعاثات
 :جات عدم التيقندر

  سنة؛1±3 :أوقات التأخير االفتراضية في التطبيقات ثابتة الحرارة •

 • .آسر/انبعاثات تسريب% 0.5±1انبعاثات إعادة ملء و% 10±50 :القيم االفتراضية للنوافذ المضادة للصوت

فيما يخص أعداد واستخدام المعجالت وطائرات في حالة عدم توفر بيانات استهالك الغاز، يكون من األهمية بمكان تحديد درجات عدم التيقن 
 .األواآس و ما إلى ذلك

 بالنسبة للمعجالت، إجمالي شحنة سداسي فلوريد الكبريت ومعدل التسريب يحدد االنبعاثات ودرجة عدم التيقن المرتبطة بها •

 .ة بشكل آبير على االنبعاثات ودرجة عدم التيقنبالنسبة الستخدام سداسي فلوريد الكبريت في طائرات األواآس، يؤثر عدد الطلعات لكل طائر •

 مراقبة الجودة واإلبالغ والتوثيق/ ضمان الجودة   8-3-4

 الجودة مراقبة / الجودة ضمان 8-3-4-1
ا يمكن وآذ . وأن يقوم خبير بمراجعة تقديرات االنبعاثات6، الفصل 1 إجراء فحوصات مراقبة الجودة آما وردت في المجلد الممارسة السليمةمن 

 وإجراءات ضمان الجودة، السيما في حالة استخدام أساليب مستوى أعلى لتحديد 1تطبيق فحوصات إضافية لمراقبة الجودة آما وردت في المجلد 
ات مراقبة جودة لمستوى أعلى للفئ/ يوصى بأن يستخدم القائمون على الحصر إجراءات ضمان الجودة  .االنبعاثات الناجمة عن فئة المصدر هذه

 .4الرئيسية آما هو محدد في المجلد، الفصل 

 33-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-34

  :فيما يلي إجراءات إضافية خاصة بمصادر سداسي فلوريد الكبريت األخرى

  مختلفةمقترباتمقارنة تقديرات االنبعاثات باستخدام 
لمخصصة لفئات المصدر حسب الفصل مع طرح الكمية ا(يجب أن يقارن القائمون على الحصر انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت الوطنية المحتملة 

يمكن استخدام هذه االنبعاثات  .إلى انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات الناجمة عن استخدامات أخرى) 2-8 و6 و4 و3-10
  .الوطنية المحتملة المعدلة على أنها الحد األعلى لالنبعاثات

 فحص بيانات األنشطة
على الحصر بيانات األنشطة التي قدمها موزعون وجهات إنتاج مختلفة، وضبطها على طاقة أو الحجم النسبي للشرآات، يجب أن يقارن القائمون 

يجب التحقق من البيانات البعيدة لتحديد ما إذا آان من الممكن شرح أية اختالفات أو إذا ما آان هناك خطأ في  .والتعرف على البيانات البعيدة
 .الغ عنهااألنشطة التي تم اإلب

 مقارنة معدالت االنبعاث بين البلدان
على القائمين على الحصر مقارنة االنبعاثات الناجمة عن االستخدامات النهائية للبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت المضمنة في قائمة 

عاثات لكل فرد أو لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي مع لكل مصدر، يجب مقارنة االنب .الحصر الوطنية مع المعلومات التي أرسلتها بلدان مشابهة
  .إذا آان يبدو أن األرقام الوطنية صغيرة أو عالية للغاية نسبًيا، يجب تقديم تبرير لذلك .معدالت االنبعاث المناظرة للبلدان األخرى

 والتوثيق اإلبالغ 8-3-4-2
ومن  .11-6 في القسم 1بة إلنشاء تقديرات وطنية لحصر االنبعاثات آما ورد في المجلد  توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوالممارسة السليمةمن 

ومع ذلك، ينبغي أن يشتمل الحصر على ملخصات لألساليب المستخدمة ومراجع  .غير العملي أن يشتمل تقرير الحصر الوطني على آافة الوثائق
 . عنها شفافة ويمكن تتبع خطوات حسابهالبيانات المصدر، وبذلك تكون االنبعاثات التي تم اإلبالغ

لفئة المصدر بشكل مفصل من انبعاثات " االستخدامات األخرى"اإلبالغ عن االنبعاثات الفعلية والمحتملة من  الممارسة السليمةلضمان الشفافية، من 
حول التطبيقات المعينة المضمنة في فئة المصدر باإلضافة إلى ذلك، فإن توفير معلومات  .سداسي فلوريد الكبريت والبيروفلوروآربونات األخرى

باإلضافة إلى ذلك، يجب توثيق األساليب المطبقة  .الممارسات الوطنية مع البلدان األخرى، إقليمًيا أو عالمًيا) تقديرات(هذه مفيدة في مقارنة 
نبعاثات السنوية وأوقات التأخير ومعامالت االنبعاث حسب بالنسبة فئات المصدر الفرعي ذات االنبعاثات المتأخرة، يجب اإلبالغ عن اال .والمراجع

 .نوع فئة المصدر الفرعي



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 استعمال المنتجاتأآسيد النيتروز الصادر من   8-4

 مقدمة  8-4-1
 : عند العديد من أنواع استخدامات المنتج، بما في ذلك(N2O)يمكن أن تنشأ االنبعاثات المتبخرة الناجمة عن أآسيد النيتروز 

 ؛)االستخدام التخديري واالستخدام المسكن واالستخدام البيطري(طبيقات الطبية الت •

 ؛)الكريم المخفوق المعبأ بالضغط وما إلى ذلك(االستخدام آوقود دفعي في منتجات الهباء، خاصة في صناعة األغذية  •

 عامل أآسدة وتنميش مستخدم في تصنيع أشباه الموصالت؛ •

 يلين، في القياس الطيفي لالمتصاص الذري؛عامل أآسدة مستخدم، مع األسيت •

 إنتاج أزيد الصوديوم، المستخدم لنفخ أآياس الهواء؛ •

 عامل أآسدة الهواء في التسابق التلقائي؛ و •

 .عامل أآسدة في اللهب الذي يعمل بالنفخ المستخدم في صناعة المصوغات والصناعات األخرى •

 الممارسة السليمةمن  .ام آوقود دفعي في منتجات الهباء هما مصدران أآبر من المصادر األخرىعامة، من المحتمل أن التطبيقات الطبية واالستخد
يوصى بأن يقارن القائمون على الحصر انبعاثات أآسيد النيتروز وأن يبلغوا عنها  .تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز واإلبالغ عنها من هذه المصادر

 .ة توفر البياناتمن المصادر األخرى أيًضا، وذلك في حال

 التطبيقات الطبية

 االستخدام التخديري ألآسيد النيتروز
يتم استخدام أآسيد النيتروز  . في المائة أآسيد نيتروز على األقل98يتم توفير أآسيد النيتروز لالستخدام التخديري في أسطوانات صلبة تحتوي على 

آغاز حامل للمواد المخدرة الهيدروآربونية الفلورية المتطايرة مثل األيزوفلوران ) كنة وبيتم استخدامه آمادة مخدرة ومس) أ :خالل التخدير لسببين
  .يعتبر التأثير التخديري ألآسيد النتيروز إضافًيا إلى تأثير العوامل الهيدروآربونية الفلورية .والسيفوفلوران والديسفلوران

ويمكن أن يكون  .ال ُينصح باستخدام أآسيد النيتروز في عدد صغير من الحاالت الطبيةوال تتطلب آل المواد المخزنة استخدام أآسيد النيتروز، و
 .الغاز الحامل خالل التخدير إما أآسيد النيتروز أو األآسجين أو خليط من الهواء واألآسجين، وفي هذه الحالة يتم تفادي استخدام أآسيد النيتروز

تنشقة عبر أجهزة التنفس التي تعيد تدوير النفس الخارج من المريض عبر قناع مصنوع من مادة ويتم التحكم بشكل أآبر في عوامل التخدير المس
باستخدام هذا األسلوب، يمكن تقليل تدفق الغاز الحامل بشكل آبير بعد  . ماصة لثاني أآسيد الكربون قبل توجيه الغازات مرة أخرى إلى المريض

ويتسم التخدير منخفض  .وُيعرف هذا األسلوب باسم التخدير منخفض التدفق . االمتصاص بواسطة المريضالدقائق القليلة األولى للتخدير عند ارتفاع
ربما ال تحتوي بعض المواد المخدرة على أآسيد النيتروز وعوامل الهيدروآربون الفلورية . التدفق بميزة تقليل االنبعاثات، عالوة على تقليل التكلفة

 .وُيعرف هذا األسلوب باسم التخدير الوريدي الكامل .ه ضخ العقار المخدر باستمرار في الوريد خالل العملية الجراحيةتماًما باستخدام أسلوب يتم في

 االستخدام المسكن ألآسيد النيتروز
ي على أآسيد نيتروز على سبيل المثال، يتم توريده في أسطوانات صلبة تحتو .يتم استخدام أآسيد النيتروز المستنشق لتخفيف األلم في حاالت معينة

يتم  . في المائة، حيث يتم توفير أآسيد النيتروز المخلوط مسبًقا وخالئط األآسجين في المملكة المتحدة50 في المائة وأآسجين 50سابق الخلط بنسبة 
ؤلمة القصيرة، على سبيل المثال، استخدام أآسيد النيتروز المخلوط مسبًقا وخالئط األآسجين لتخفيف األلم عند المخاض، وللعمليات الجراحية الم

ال يتم استخدام أآسيد النيتروز المخلوط مسبًقا وخالئط األآسجين في البلدان التي تتسم بالطقس  . لتغيير الضمادات في المرضى المصابين بحروق
، مما ينتج عنه التعرض لمخاطر  درجات مئوية6البارد، ألن الخليط يمكن أن ينفصل في حالة تخزين األسطوانات في درجات حرارة تقل عن 

 .إعطاء أآسيد النيتروز الصافي للمرضى بدون أآسجين

 االستخدام البيطري ألآسيد النيتروز
  .وتشبه أساليب الحقن األساليب المستخدمة في حاالت التخدير البشري .ُيستخدم أآسيد النيتروز أيًضا في عمليات التخدير للحيوانات

 35-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  
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 غازات االحتباس الحراريحصر القوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة   8-36

 ي منتجات الهباء، أساًسا في صناعة الغذاءاالستخدام آوقود دفعي ف
واالستخدام النموذجي هو إنشاء آريمة مخفوقة، حيث يتم  .آما يتم استخدام أآسيد النيتروز آوقود دفعي في منتجات الهباء، أساًسا في صناعة الغذاء

 .استخدام خراطيش مملوءة بأآسيد النتروز لنفخ الكريم في الرغاوى

 ةموضوعات منهجي  8-4-2

 األسلوب اختيار 8-4-2-1
 تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز من بيانات آمية أآسيد النيتروز الموردة والتي يتم الحصول عليها من موزعي وجهات تصنيع الممارسة السليمةمن 

ام، لكن من المحتمل أن يكون هذا التأخير سيكون هناك تأخر زمني بين التصنيع والتسليم واالستخد . أدناه24-8منتجات أآسيد النتيروز وفًقا للمعادلة 
لذلك، فمن المعقول افتراض  .صغيًرا في حالة التطبيقات الطبية ألن المستشفيات عادة ما تحدث بها عمليات تسليم متعددة لتفادي تخزين آميات آبيرة

 أآسيد النيتروز آوقود دفعي في منتجات الهباء، ال في حالة استخدام .أن منتجات أآسيد النيتروز الموردة سيتم استخدامها في غضون سنة واحدة
بما أن هذه هي الحالة، فمن الممكن من الناحية العملية  .توجد بيانات موثوقة تثبت وجود تأخير زمني طويل بين التصنيع والتسليم واالستخدام

 أآثر من سنة واحدة ألنه من المفترض 24-8 المعادلة تغطي .افتراض أن منتجات أآسيد النيتروز الموردة سيتم استخدامها في غضون سنة واحدة
 ال ينبعث أو ُيستخدم t - 1أن التوريد واالستخدام سيكونان مستمرين طوال السنة، لذلك فإن أآسيد النيتروز الذي تم توريده في منتصف السنة 

 .tبالكامل في منتصف سنة 

على سبيل المثال في حالة التطبيقات الطبية،  .ًرا لعدم وجود أسلوب تقدير موثوق بهال يمكن تعريف مستويات مختلفة لفئة المصدر هذه، وذلك نظ
يمكن أن يوضع في االعتبار تقديرات لعدد المواد المخدرة المستخدمة وعدد األسرة الجراحية أو ساعات التخدير، لكن من المحتمل أن تكون هذه 

 .)يانات األنشطة، اختيار ب3-2-4-8انظر القسم ( .األساليب غير دقيقة

 24-8 المعادلة
 أخرى منتجات استخدامات من  النيتروز أآسيد انبعاثات

[ ]{ }∑ •−•+•=
i

iiiON EFtAtAtE )1(5.0)(5.0)(2 

 :حيث

EN2O(t) =  انبعاثات أآسيد النيتروز في السنةtطن ، 

Ai (t) =  إجمالي آمية أآسيد النتروز الموردة في السنةt في نوع التطبيق iطن ، 

Ai (t-1) = يد النتروز الموردة في السنة إجمالي آمية أآسt-1 في نوع التطبيق iطن ، 

EFi =  معامل االنبعاث نوع التطبيقiآسر ، 

 االنبعاث معامالت اختيار 8-4-2-2

 التطبيقات الطبية
من المعقول افتراض  .جومن المعتقد أن أي من أشكال استخدام أآسيد النتيروز ال يتغير آيميائًيا بواسطة الجسم، وأن آل الكمية تتم إعادتها إلى ال

 .0.1معامل انبعاث يبلغ 

 االستخدام آوقود دفعي في منتجات الهباء، أساًسا في صناعة الغذاء
بالنسبة ألآسيد النيتروز المستخدم آوقود دفعي في منتجات األغذية مضبوطة الضغط ومواد الهباء، ال يتفاعل أي من أآسيد النيتروز خالل العملية 

 . لهذا المصدر0.1آسيد النيتروز إلى الجو مما يؤدي إلى معامل انبعاث يبلغ وتنبعث آل آمية أ

 استخدامات أخرى
في حالة تقدير وإبالغ القائمين على الحصر  .1.0بالنسبة لألنواع األخرى الستخدام المنتج، ربما ال يكون من المالئم افتراض معامل انبعاث يبلغ 

تخدامات منتج غير التطبيقات الطبية واالستخدام آوقود دفعي في منتجات للهباء، يوصى بتحديد معامالت عن انبعاثات أآسيد نيتروز ناشئة عن اس
 .انبعاث معقولة لهذا المصدر من األدبيات أو من القياسات



 صناعة واستعمال المواد األخرى: 8الفصل 

 األنشطة بيانات اختيار 8-4-2-3

 التطبيقات الطبية
يمكن بدًال من ذلك بالنسبة  .ن موزعي وجهات تصنيع أآسيد النيتروزيجب الحصول على إجمالي أآسيد النيتروز الوارد حسب نوع التطبيق م

للتطبيقات الطبية، الحصول على آمية استخدام أآسيد النيتروز من قسم األدوية في المستشفيات الفردية والتي عادة ما تحتفظ بسجالت بأعداد 
 .وآميات أسطوانات أآسيد النيتروز التي يتم شراؤها سنوًيا

ومن المحتمل أال  . البقاء في المستشفى بعد العمليات الجراحية بشكل آبير حيت تتراوح بين أقل من يوم واحد إلى عدة أيام أو أسابيعوتختلف فترة
 .تكون تقديرات عدد المواد المخدرة التي تم استخدامها والمحسوبة من إشغال األسرة الجراحية دقيقة

  .من المواد المخدرة، ال يمكن تقدير استخدامه بشكل موثوق به من عدد المواد المخدرة المستخدمةونظًرا ألن أآسيد النيتروز ُيستخدم في جزء 

المسلم بواسطة جهاز التخدير حسب المسؤول عن التخدير خالل العملية الجراحية، والذي يتراوح ) دقيقة/لتر(ويمكن أن يتنوع تدفق أآسيد النيتروز 
 .ونتيجة لهذا التنوع الكبير، فمن المحتمل أن تكون تقديرات االستهالك التي تعتمد على مدة التخدير غير دقيقة. ةدقيق/ لترات6نموذجًيا بين صفر إلى 

خالل السنوات األخيرة،  .يختلف جزء مادة التخدير المستخدم فيه أآسيد النيتروز بين البلدان وبين المسؤولين عن التخدير  وبعضهم في بلد معين
 .ًضا عاًما في جزء  المادة المخدرة التي تشتمل على أآسيد النيتروز لكن المعلومات المتوفرة غير آافيةيبدو أن هناك انخفا

 االستخدام آوقود دفعي في منتجات الهباء، أساًسا في صناعة الغذاء
 .يجب الحصول على إجمالي أآسيد النيتروز الوارد حسب نوع التطبيق من موزعي وجهات تصنيع أآسيد النيتروز

 االستيفاء 8-4-2-4
التعرف ) 1(يكفي الحصول على بيانات التطبيق الخاصة باالستيراد والتصدير واالستهالك من موزعي وجهات توزيع أآسيد النيتروز، شريطة أن 

انخفاض استيراد ) 3(شراء المستهلكين المحليين ألآسيد النيتروز من الموردين الوطنيين و) 2(على آل موزعي وجهات توزيع أآسيد النيتروز و
 التحقق دورًيا من وجود موزعين إضافيين لضمان عدم استيراد الممارسة السليمةمن  ). على سبيل المثال المكونات الرياضية(وتصدير المنتجات 

 .ي على أآسيد نيتروزبواسطة المستخدمين النهائيين وعدم استيراد آميات آبيرة من المنتجات المعروف أنها تحتو) بالجملة(أآسيد نيتروز مباشرة 

 متسقة زمنية متسلسلة إعداد 8-4-2-5
في حالة عدم توفر بيانات لدعم  . حساب انبعاثات أآسيد النيتروز باستخدام نفس األسلوب في آل سنة في المتسلسلة الزمنيةالممارسة السليمةمن 

 .5، الفصل 1الحساب وفًقا للخطوط التوجيهية الموجودة في المجلد إعادة  الممارسة السليمةأسلوب أآثر شدة لكل سنوات المتسلسلة الزمنية، فمن 

 تقدير أوجه عدم التيقن  8-4-3

 االنبعاثات معامل في التيقن عدم حاالت 8-4-3-1
ويتم  .يضفي األدبيات المنشورة من المعتقد على نطاق  واسع أن أًيا من أآسيد النيتروز المستنشق بواسطة المريض خالل عملية التخدير ال يتأ

 .والجزء الذي يتم امتصاصه يتم إخراجه في النفس التالي .امتصاص أآسيد النيتروز باستمرار من الرئتين في شكل أآسيد نيتروز مذاب في الدم
ل أآسيد من المعقول افتراض أن آ . ويكون االمتصاص بواسطة المريض في أول األمر  عالًيا ثم ينخفض تلقائًيا بأسلوب شبه أسي بمرور الوقت

ومن  .ويعتبر ذلك افتراًضا  عملًيا نظًرا لعدم وجود بيانات موثوق بها .1.0النيتروز المستخدم يعود في النهاية إلى الجو وأن معامل االنبعاث يبلغ 
 .المحتمل أن أي خطأ في  معامل االنبعاث سيكون صغيًرا للغاية مقارنة بدرجات عدم التيقن األخرى

لذا يمكن عملًيا افتراض أن  .دام آوقود دفعي في منتجات مواد الهباء، ليس من المحتمل أن يتفاعل أآسيد النيتروز خالل العمليةأيًضا في حالة االستخ
 .، وأن أي خطأ في معامل االنبعاث سيكون صغيًرا للغاية مقارنة بدرجات عدم التيقن األخرى0.1معامل االنبعاث يبلغ 

لى الحصر عن انبعاثات أآسيد نيتروز ناشئة عن استخدامات منتج غير التطبيقات الطبية واالستخدام آوقود دفعي في حالة تقدير وإبالغ القائمين ع
 .في منتجات للهباء، يجب أن يوضع في االعتبار بعناية درجات عدم التيقن في معامل االنبعاث

 األنشطة بيانات في التيقن عدم حاالت 8-4-3-2
 بلد آلخر، درجات عدم التيقن من آمية أآسيد النيتروز الموردة حسب نوع التطبيق الذي تم الحصول عليه من يمكن أن تتنوع بشكل آبير، من

في حالة إمكانية الحصول على تقديرات عدم التيقن من الموزعين وجهات التصنيع، يجب استخدم  .موزعي وجهات تصنيع منتجات أآسيد النيتروز
 .ات عدم التيقن من بيانات األنشطة بواسطة خبيروإال يجب تقدير درج .هذه التقديرات

 37-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  
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 مراقبة الجودة واإلبالغ والتوثيق/ ضمان الجودة   8-4-4
ليس من . 6 في الفصل 1 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلنشاء تقديرات وطنية لحصر االنبعاثات آما ورد في المجلد الممارسة السليمةمن 

ومع ذلك، ينبغي أن يشتمل الحصر على ملخصات لألساليب المستخدمة ومراجع  .تقرير قائمة الحصر الوطنيةالعملي تضمين آل الوثائق في 
 .لبيانات المصدر، وبذلك تكون االنبعاثات التي تم اإلبالغ عنها شفافة ويمكن تتبع خطوات حسابها

الممارسات الوطنية مع ) تقديرات(لمصدر هذه مفيدة في مقارنة لضمان الشفافية، فإن توفير معلومات حول التطبيقات المعينة المضمنة في فئة ا
  .باإلضافة إلى ذلك، يجب توثيق األساليب المطبقة والمراجع .البلدان األخرى، إقليمًيا أو عالمًيا

وصى بأن يستخدم القائمون ي. 6، الفصل 1 إجراء فحوصات لمراقبة الجودة وتنفيذ إجراءات ضمان الجودة آما ورد في المجلد الممارسة السليمةمن 
 .4، الفصل 1 آما ورد في المجلد للفئات الرئيسيةضمان جودة من مستوى أعلى /على الحصر مراقبة جودة

 :فيما يلي  إجراءات إضافية خاصة بفئة المصدر هذه

 فحص بيانات األنشطة
يع مختلفة ألآسيد النيتروز، وضبطها على طاقة أو الحجم يجب أن يقارن القائمون على الحصر بيانات األنشطة التي قدمها موزعون وجهات تصن

يجب التحقق من البيانات البعيدة لتحديد ما إذا آان من الممكن شرح أية اختالفات أو إذا ما آان هناك  .النسبي للشرآات، للتعرف على البيانات البعيدة
 .خطأ في األنشطة التي تم اإلبالغ عنها

 أخرىمقارنة االنبعاثات مع بلدان 
على القائمين على الحصر مقارنة انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن استخدامات أنواع المنتج المضمنة في قائمة الحصر الوطنية مع المعلومات 

ذا آان يبدو أن إ .لكل مصدر، يجب مقارنة االنبعاثات لكل فرد أو لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي مع بلدان أخرى .التي أرسلتها بلدان مشابهة
 .األرقام الوطنية صغيرة أو عالية للغاية نسبًيا، يجب تقديم تبرير لذلك
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 األنظمة الوطنية لقائمة حصر سداسي فلوريد 3أمثلة المستوى  أ8 لحقالم
 الكبريت

واألجهزة ) عالية الفولتية( حيث يتم تطبيقه حالًيا في ألمانيا بالنسبة لألنظمة مغلقة الضغط 3لمستوى  المختلط لمقترب ال2-أ8 و1-أ8يوضح الشكالن 
إلى مراحل دورة العمر االفتراضي أو العمليات التي يتم استخدام " MB"في الشكل، تشير  ).2006شوارز، ) (متوسطة الفولتية(المختومة بالضغط 

على سبيل  .إلى مراحل دورة العمر االفتراضي أو العمليات التي يتم استخدام معامل االنبعاث معها" EF" يشير  توازن الكتلة معها، في حينمقترب
 توازن الكتلة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن ملء مجموعة المفاتيح الكهربية المعزولة للغاز، في حين مقتربالمثال، في مرحلة التصنيع يتم استخدام 

في ألمانيا، تبلغ معدالت  .ت االنبعاث لتقدير االنبعاثات الناجمة عن ملء وصالت االزدواج ومحوالت الجهد وقواطع الدائرةيتم استخدام معامال
الحظ أن هذا الشكل الغرض  . في المائة أو أقل، مما يجعل من الصعب قياس االنبعاثات باستخدام أساليب توازن الكتلة1االنبعاث للعمليات األولى 

  . ومعامالت االنبعاث المالئمة لظروفها الوطنيةمقتربات يوصى بأن تختار البلدان ال3 المستوى مقتربن مثاال فقط؛ عند تنفيذ منه أن يكو

 41-8 حصر غازات االحتباس الحراريالقوائم الوطنية ل بشأن 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  
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 مفتاح تقدير االنبعاثات في األجهزة عالية الفولتية

  توازن الكتلةمقترب

الرمز 
 العلمي

 مكافئة

MB I  االستهالك للتطوير مطروًحا منه العائد إلى قسم التطوير= انبعاثات التطوير. 

MB II  ينطبق أيًضا على الخطوط المعزولة للغاز )طاقات لوحة الهوية(ا منه الشحنة االستهالك للشحن مطروًح= انبعاثات شحن مجموعة المفاتيح الكهربية المعزولة للغاز ،
)GIL( 

MB III  الملء الممسوح سنوًيا بواسطة مشغلي األجهزة = 1انبعاثات التشغيل 

MB IV  ادته من هذه األجهزةطاقة لوحة الهوية لألجهزة التي تم إيقاف تشغيلها مطروًحا منها الغاز الذي تمت استع = 2انبعاثات التشغيل  

 )EF( معامل االنبعاث مقترب

الرمز 
 مضاعًفا في )EF(نوع معامل االنبعاث  العلمي

EF 1 معامل االنبعاث للملء في المصنع لوصالت االزدواج* NC **لوصالت االزدواج المملوءة في المصنع 

EF 2  معامل االنبعاث للملء في المصنع لمحوالت الجهد الخارجية)IT( NCلمحوالت الجهد  المملوءة في المصنع  

EF 3  معامل االنبعاث للملء في المصنع لقواطع الدائرة للغاز)GCB( NCلقواطع الدائرة للغاز  المملوءة في المصنع  

EF 4  معامل انبعاث التشييد في الموقع لمجموعة المفاتيح الكهربية المعزولة للغاز وخطوط
 الغاز المعزولة

NCمفاتيح الكهربية المعزولة للغاز وخطوط الغاز المعزولة  مجموعة ال
 المملوءة في المصنع

EF 5  معامل انبعاث التشييد في الموقع لقواطع الدائرة للغاز NCقواطع الدائرة للغاز المملوءة في الموقع  

EF 6 معامل انبعاث التشييد في الموقع لمحوالت الجهد الخارجية NCة المملوءة في الموقع لمحوالت الجهد الخارجي 

EF 7 معامل انبعاث التخلص من األجهزة  NCاألجهزة التي تم إيقاف تشغيلها  

 .تتم معاملة وصالت االزدواج على أنها جزء ال يتجزأ من مجموعة المفاتيح الكهربية المعزولة للغاز في التشييد بالموقع*
 **NC = لية معينةإجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهزة الخاضعة لعم 
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 ألمانيا، األجهزة متوسطة الفولتية :3 المستوى مقتربمثال على  2.أ8الشكل 
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طاقات بطاقة لوحة الهوية إيقاف التشغيل

االستهالك

االنبعاث

  عدد الوحداتX طاقة بطاقة لوحة الهوية 

 استيراد

 
 تقدير انبعاث سداسي فلوريد الكبريت بواسطة جهات التصنيع والمشغلين

 مفتاح تقدير االنبعاثات في األجهزة متوسطة الفولتية
  توازن الكتلةمقترب

 مكافئة الرمز العلمي
MB I  ير مطروًحا منه العائد إلى قسم التطويراالستهالك للتطو= انبعاثات التطوير.* 
 )EF( معامل االنبعاث مقترب

 مضاعًفا الرمز العلمي في )EF(نوع معامل االنبعاث 
NC **نع EF 1 المملوءة في المص معامل انبعاث الملء في المصنع 
NC***نع  المملوءة في المص EF 2  معامل انبعاث التشييد في الموقع
NC EF 3  إجمالي التراآم من هذه السنوات والسنوات السابقة( األجهزة العاملة  التشغيلمعامل انبعاث( 
NCلتشغيل   إيقاف ا EF 4  معامل انبعاث التخلص من األجهزة

 . توازن الكتلة تنطبق أيًضا على تصنيع محوالت الجهد للراتينج المصبوبمقتربهذا يعني أن *

 **NC = ة الخاضعة لعملية معينةإجمالي طاقة لوحة الهوية لألجهز. 

 .في البلدان التي يتم ملء األجهزة متوسطة الفولتية فيها بالغاز في المصنع، تكون انبعاثات التشييد في الموقع ضئيلة للغاية***
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