
 االنبعاثات المحتملة: 2 ملحقال
 

 2 الملحق

  الستهالك مرآبات1سابًقا المستوى (االنبعاثات المحتملة 
الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات  الفلورية الكربون

 )وسداسي فلوريد الكبريت

 1-2أ حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

  حصر غازات االحتباس الحراريل ية القوائم الوطن بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  2-2أ

 المؤلفون

 )ألمانيا(هارنيش  وجوشن) المملكة المتحدة(بول أشفورد 



 االنبعاثات المحتملة: 2 ملحقال
 

 المحتويات

                                               الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات  الفلورية الكربون  الستهالك مرآبات1سابًقا المستوى (االنبعاثات المحتملة     2 ملحق

 4-2أ...........................................................................................................................)وسداسي فلوريد الكبريت              

 4-2أ.................................................................................................... األسلوب األساسي لحساب االنبعاثات المحتملة      1- 2أ
 6-2أ ...................................................................... الحسابات اإلضافية لتقدير االنبعاثات المحتملة وفًقا للمستوى اأ السابق      2- 2أ

 المعادالت

 4-2أ ....................................................................................................................................................1 -2أالمعادلة 
 4-2أ ....................................................................................................................................................2 -2أالمعادلة 
 5-2أ ....................................................................................................................................................3 -2أالمعادلة 
 6-2أ ....................................................................................................................................................4 -2أالمعادلة 
 6-2أ ....................................................................................................................................................5 -2أالمعادلة 
 6-2أ ....................................................................................................................................................6 -2أالمعادلة 

 7-2أ.....................................................................................................................................................7 -2أالمعادلة 
 7-2أ ....................................................................................................................................................8 -2أالمعادلة 

 الجداول

 5-2أ ........................................................................أ السابق1ملة وفًقا للمستوى  مخطط الحساب لالنبعاثات المحت  1- 2أالجدول 
 

 3-2أ حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

  حصر غازات االحتباس الحراريل ية القوائم الوطن بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  4-2أ

 الفلورية الكربون  الستهالك مرآبات1سابًقا المستوى (االنبعاثات المحتملة  2 ملحق
 )الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت

 األسلوب األساسي لحساب االنبعاثات المحتملة      2.1أ
ال ) SF6(أو سداسي فلوريد الكبريت ) PFCs(أو البيروفلوروآربونات ) HFCs(مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية انبعاثات   تقدير عند

المرتبطة باستهالك مرآبات " المحتملة" لتقدير االنبعاثات 1المستوى مقترب  من قبل باسم اي آان معروًفذ التالي، والمقتربيوصى باستخدام ال
إلفراط في تقدير االنبعاثات الناجمة عن  يجنح لويرجع ذلك إلى أنه  .ربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريتالك

ومع  .كهربيةالمصادر التي تنمو فيها المواد األولية سريًعا وتتأخر االنبعاثات لعقود، مثل معدات تكييف الهواء والثالجات والرغاوى والمعدات ال
 االنبعاثات المحتملة في التأآد من استيفاء آافة المصادر التي تم تناولها مقتربساعد يذلك، فعند دراستها مع تقديرات االنبعاثات الفعلية، يمكن أن 

لكل مرآب مع مجموع " المحتملة االنبعاثات مقترب"ويمكن استخدامها آاختبار لمراقبة الجودة بمقارنة إجمالي االستهالك المحلي آما تم حسابه في 
 المتراآمة وبذلك تشير إلى األعباء البيئية االحتباس الحراريآما أنها قد تساعد في ظهور غازات  .آل بيانات األنشطة للعديد من االستخدامات

 .سلة زمنية متسقةلذلك فقد تم تضمين األسلوب هنا للرجوع إليه عند الحاجة، مثال لتيسير إعداد متسل .المستقبلية المحتملة

المستوى (وبما أن صافي استهالك مادة آيميائية يعادل اإلنتاج مضاًفا إلى االستيراد ومطروًحا منه التصدير، تكون صيغة حساب األسلوب األساسي 
 :تكون آما يلي)  السابق1

 

 1-2أ المعادلة
  التدمير-)  االستيراد–التصدير  (+اإلنتاج = انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت المحتملة من آل االستخدامات 

 

يشتمل االستيراد والتصدير على المواد   .يجب عدم تضمين إعادة معالجة السائل المستعاد ويشير مصطلح اإلنتاج إلى إنتاج مادة آيميائية جديدة
، مثل الثالجات وأجهزة تكييف الهواء ومواد التعبئة الكيميائية الكبيرة وربما يشتمل أو ال يشتمل على آمية المادة الكيميائية التي تحتويها المنتجات

 . العزل وطفايات الحرائق وما إلى ذلكىورغاو

على الرغم من أن تدمير مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت ال يتم على مستوٍى واسٍع في 
يجب على نحو منفصل حساب  . الحاالت، إال أنه ينبغي تضمينه آخيار محتمل لتقليل االنبعاثاتالوقت الراهن، وربما يكون صعًبا في بعض

االنبعاثات الثانوية الناجمة خالل إنتاج مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت واالنبعاثات غير 
  .الثابتة المرتبطة باإلنتاج والتوزيع

اعتماًدا على وضع مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات ) أ وب (1يوجد إصداران آان يشار إليهما من قبل باسم المستوى 
 المستوى في  . يتم وضع المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات في االعتبارلمأ السابق، 1في المستوى   .وسداسي فلوريد الكبريت في االعتبار

ويرجع السبب في ذلك إلى توقع وجود صعوبات لدى العديد من البلدان   .ب السابق، يتم وضع المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات في االعتبار1
وريد الكبريت في من ناحية توافر البيانات الخاصة باستيراد وتصدير مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فل

بدًال من ذلك، يمكن استخدام  .ب في حالة توافر البيانات ذات الصلة1وُيفضل استخدام منهجية المستوى   .المنتجات، على األقل على المدى القصير
ي تحتوي على مرآبات الكربون المرتبط باالتجار في المنتجات الت) االنبعاثات المحتملة(بيانات األنشطة البديلة لكي يأخذ في الحسبان االستهالك 

  .الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت

إذا اختارت البلدان إعداد تقديرات لالنبعاثات المحتملة، فيوصى بأن يتم تتبع آل من مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات 
يكون معقًدا نظًرا لحقيقة أن العديد من األنواع التجارية ) السيما االستيراد والتصدير(ومع ذلك فهذا التتبع   .منفصلوسداسي فلوريد الكبريت بشكل 

لمواد تبريد وعوامل نفخ ومذيبات مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات عبارة عن خليط من مرآب واحد أو أآثر من 
تنوع وفًقا قد يمن األهمية بمكان تذآر أن ترآيب السوائل ألغراض مشابهة و .أو البيروفلوروآربونات/ورية الهيدروجينية ومرآبات الكربون الفل

 .للصيغ المفردة التي وضعتها شرآات مختلفة للمواد الكيميائية

 أ السابق1المستوى 
والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت الموجودة في ربما يكون من الصعب تقدير آميات مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية 

أ السابق، تمت دراسة المواد الكيميائية المستوردة أو المصدرة بالجملة فقط 1في المستوى   .هامنالمصدرة  إحدى البلدانالمنتجات المستوردة إلى أو 
 .لي لإلبالغ عن المواد المستنفدة لألوزون ضمن بروتوآول مونتريال مشابه مستخدم في الوقت الحاو مقتربفي حساب االنبعاثات المحتملة، وه

 :تنطبق التعريفات التالية 

 2 -2أ المعادلة
 مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت المستوردة بالجملة= االستيراد 
 ية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت المصدرة بالجملةمرآبات الكربون الفلورية الهيدروجين= التصدير 

 



 االنبعاثات المحتملة: 2 ملحقال
 

أ السابق إلى التقليل أو اإلفراط في تقدير االنبعاثات المحتملة، وذلك حسب ما إذا آانت معظم المنتجات التي تحتوي 1ربما يؤدي استخدام المستوى 
 .ات وسداسي فلوريد الكبريت يتم استيرادها أم تصديرهاعلى مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربون

ويمكن من خدمة الجمارك الحصول على  .توافر لدى شرآات المواد الكيميائية البيانات المتعلقة بإنتاج وتصدير المواد الكيميائية بالجملةتويجب أن 
يجب أن تحتفظ سلطات حماية البيئة الوطنية بسجالت مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  .المعلومات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية بالجملة

 .والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت التي تم تدميرها، إن وجدت

 :1-2أينبغي حساب بيانات االنبعاثات المحتملة لكل مادة آيميائية مفردة وفًقا للمخطط الوارد في الجدول 

 1-2أ الجدول
 السابق أ1 للمستوى وفًقا المحتملة لالنبعاثات الحساب مخطط

 :اإلبالغ عام

 ):HFC-134aمثل، (نوع المادة الكيميائية 

 إنتاج المادة الكيميائية 

 استيراد المادة الكيميائية بالجملة+  

  تصدير المادة الكيميائية بالجملة- 

  تدمير المادة الكيميائية- 

 )االنبعاثات المحتملة للمادة الكيميائية(المجموع =  
 

يجب أن يوضع في االعتبار االنبعاثات المرتبطة بإنتاج وتوزيع مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد 
 . إنتاج المواد الكيميائية الفلورية10-3الكبريت آما ورد في القسم 

  السابقب1المستوى
أ السابق ويشتمل على مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي 1ب السابق عبارة عن امتداد للمستوى 1توى المس

 : تنطبق التعريفات التالية في هذه الحالة.فلوريد الكبريت الموجودة في العديد من المنتجات التي يتم استيرادها وتصديرها

 3-2أ المعادلة
 المواد الكيميائية المستوردة بالجملة= االستيراد               

                                مرآبات الكربون الفلورية آمية المادة الكيميائية المستوردة في المنتجات التي تحتوي على +                            
 سداسي فلوريد الكبريت/ناتالبيروفلوروآربو/الهيدروجينية                          

 المواد الكيميائية المصدرة بالجملة= التصدير              
   مرآبات الكربون الفلورية آمية المادة الكيميائية المصدرة في المنتجات التي تحتوي على +                           
 ي فلوريد الكبريتسداس/البيروفلوروآربونات/الهيدروجينية                         

 

يجب توافر البيانات الخاصة بإنتاج وتصدير مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت بالجملة من 
ة من خدمات الجمارك، باإلضافة ويجب توافر المعلومات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية بالجمل  .شرآات المواد الكيميائية إلى الحكومات الوطنية

إلى المعلومات النظرية لتصدير واستيراد المنتجات والمعدات التي تحتوي على مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات 
توي على مرآبات الكربون الفلورية ومع ذلك فعند الممارسة، ال تميز قوانين التعريفة بين المنتجات والمعدات التي تح .وسداسي فلوريد الكبريت

ووفًقا لذلك يمكن أن يكون استخدام  .الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت والمعدات التي ال تحتوي على تلك المرآبات
 . الكبريت الموجودة في المنتجات مساعًداتقديرات األنشطة البديلة لمرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد

يجب أن تحتفظ سلطات حماية البيئة الوطنية بسجالت مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربونات وسداسي فلوريد الكبريت التي 
 .تم تدميرها

 لكي يشمل استيراد وتصدير المواد 1-2أوارد في الجدول ب السابق، ينبغي مد مخطط الحساب ال1لحساب االنبعاثات المحتملة وفًقا للمستوى 
اإلعداد المحتمل، اعتماًدا على معدات التبريد ومنتجات الرغوة ومعدات طفايات الحريق  2-2أويوضح القسم  .الكيميائية الموجودة في المنتجات

صدير، وينبغي إضافة النتائج إلى االنبعاثات التي تم حسابها الت/والمذيبات ومرآبات الهباء، لحساب االنبعاثات المحتملة من منتجات االستيراد
 آمثال لتوضيح اإلجراء، الذي سيتم تنفيذه عملًيا لكل مرآب آربون فلوري HFC-xxx، تم استخدام المرآب 2-2أ في القسم 1-2أباستخدام الجدول 

 .هيدروجيني ومرآب بيروفلوروآربون وسداسي فلوريد الكبريت

 5-2أ حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات: 3 المجلد
 
 

  حصر غازات االحتباس الحراريل ية القوائم الوطن بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  6-2أ

 بات اإلضافية لتقدير االنبعاثات المحتملة وفًقا للمستوى اأ السابقالحسا      2-2أ

 التبريد

 4-2أ المعادلة
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( mUnitFmUnitnmUnitGiUnitFiUnitniUnitGG xxxHFCxxxHFCxxxHFC −−− )••++••= L 

 :حيث

GHFC-xxx  =   مرآب ) استيراد(إجمالي تصديرHFC-xxx في وحدات التبريد سابقة الشحن 
1

 

G(Unit i)  =  شحنة سائل التبريد في وحدة التبريد من نوعi) i = i← m( 

n(Unit i) =  عدد وحدات التبريد من نوعi المصدرة( المستوردة( 

FHFC-xxx(Unit i)  =  آسر المكون HFC-xxx
2
 i من وحدة من نوع ) خليط(في سائل التبريد  

منتجات الرغوة
3

 

 5-2أ المعادلة
( ) ( ) ( ) ( mFoamJmFoamViFoamJiFoamVG xxxHFCxxxHFCxxxHFC −−− )•++•= L 

 :حيث

GHFC-xxx  =   استيراد(إجمالي تصدير ( مرآبHFC-xxxوي  في الرغا)المرنة والصلبة( 

V(Foam i) =  حجم الرغوة من النوعi   المصدر(المستورد ((i = i → m) 

JHFC-xxx(Foam i) =  الكمية المتبقية من عامل النفخHFC-xxx لوحدة الحجم للرغوة من النوع i 

 )سابقة الشحن(طفايات الحريق 

 6-2أ المعادلة
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( mUnitFmUnitnmUnitGiUnitFiUnitniUnitGG xxxHFCxxxHFCxxxHFC −−− )••++••= L 

 :حيث

GHFC-xxx  =  مرآب ) استيراد(الي تصدير إجمHFC-xxx في طفايات الحريق سابقة الشحن  

G(Unit i)  =  شحنة عامل طفاية الحريق في وحدة إطفاء الحريق من نوعi) i = i← m( 

n(Unit i) =  عدد طفايات الحريق من نوعi المصدرة( المستوردة( 

FHFC-xxx(Unit i)  =  آسر المكونHFC-xxx
 i حريق من وحدة من نوع في عامل إطفاء ال  4

                                                           
1
  .إلى الثالجات وماآينات صناعة الثلج ووحدات تكييف الهواء المرآبة على النوافذ ووحدات التقسيم والمبردات وما إلى ذلك" وحدات التبريد"ربما يشير مصطلح   
2
يجب األخذ في االعتبار آل آسر لكل مادة آيميائية  .البيروفلوروآربوناتتحتوي العديد من وحدات التبريد على خليط مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية و  

)HFC-xxx.( 
3
تشتمل على الرغاوي العازلة وغير العازلة في عدد من المنتجات، مثل الثالجات ولوحات العزل وقسم األنابيب سابقة التجهيز  وأنظمة وحدات الوقود الدفعي   

 .الجاهزة وما إلى ذلك
4
يجب األخذ في االعتبار آل آسر لكل مادة  .يد من وحدات إطفاء الحريق على خليط مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والبيروفلوروآربوناتتحتوي العد  

 ).HFC-xxx(آيميائية 



 االنبعاثات المحتملة: 2 ملحقال
 

 7-2أ حصر غازات االحتباس الحراريل  القوائم الوطنية بشأن2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 

 المذيبات

 7-2أ المعادلة
( ) ( ) ( ) ( mSolventFmSolventGiSolventFiSolventGG xxxHFCxxxHFCxxxHFC −−− )•++•= L 

 :حيث

GHFC-xxx  =   مرآب ) استيراد(إجمالي تصديرHFC-xxxفي المذيبات  

G(Solvent i) =  آمية المذيبات من النوعi   المصدر(المستورد ((i = i → m) 

FHFC-xxx(Solvent i)  =  آسر المكونHFC-xxx
5
 i ن نوع في مذيب م 

 مرآبات الهباء

 8-2أ المعادلة
( ) ( ) ( ) ( )mCannmCanGiCanniCanGG xxxHFC •++•=− L 

 :حيث

GHFC-xxx  =   مرآب ) استيراد(إجمالي تصديرHFC-xxxفي علب الهباء  

G(Can i) =  شحنة الوقود الدفعيHFC-xxx في علبة الهباء من النوع i (i = i → m) 

n(Unit i) =  عدد علب الهباء من نوعi المصدرة( المستوردة( 
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5
ر آسر مرآبات الكربون الفلورية لن يوضع في االعتبا .عادة لن تكون المذيبات مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية أو بيروفلوروآربونات نقية  

 ).HFC-xxx (بالبيروفلوروآربونات  في تكوين المذي/الهيدروجينية
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