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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    وتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ بر
  الخامس والسبعوناالجتمــــــاع 

  2015نوفمبر/تشرين الثاني  20 - 16 ،مونتريال
 
 
 

  : المغرب  مشروع  مقترح
 

  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  الرغاوى

  

األمم المتحدة منظمة 
للتنمية الصناعية 

  )(اليونيدو

مشروع تدليلي بشأن استخدام تكنولوجيا إرغاء البنتان ذات التكلفة 
تكنولوجيات القائمة على المواد غير المستنفدة الالمنخفضة للتحول إلى 

لألوزون في رغاوى البليوريتان في الشركات الصغيرة والمتوسطة 
 الحجم
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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

  المغرب 
  الوكالة الثنائية / المنفذة  عنوان المشروع

البنتان ذات التكلفة المنخفضة للتحول إلى  إرغاءتكنولوجيا (أ) مشروع تدليلي بشأن استخدام 
تكنولوجيات القائمة على المواد غير المستنفدة لألوزون في رغاوى البليوريتان في الشركات الصغيرة ال

  والمتوسطة الحجم

دة للتنمية منظمة األمم المتح 
  الصناعية (اليونيدو) 

 
  

  وزارة التجارة والصناعة والحرف  الوطنية للتنسيقالوكالة 
  

(المرفق ج، المجموعة  7المادة االستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون التي جرى تنوالھا في المشروع ) أحدث بيانات 2(
  األولى)

 )2015، حتى اكتوبر/تشرين األول 2014، تنفاد األوزون(طن من قدرات اس  7ألف: بيانات المادة 
 49.10  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  )2015، حتى اكتوبر/تشرين األول 2014، البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزونباء : 
38.3  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.8 ب في البوليوالت السابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

للتمويل (طن من قدرات استنفاذ المتبقي المؤھل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 
  األوزون)

51.23 

  

مخصصات خطة األعمال للسنة 
  الحالية

التمويل بالدوالر   
  األمريكي

  نفاذ األوزونمن قدرات است باألطنان زالة اإل

  غير متوفر  غير متوفر  (أ)

  

    عنوان المشروع:

  غير متوفر  المواد المستنفدة لألوزون في الشركة (طن من قدرات استنفاد األوزون):استخدام 
  غير متوفر  (طن من قدرات استنفاد األوزون):المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتھا 

  غير متوفر  (طن من قدرات استنفاد األوزون): إدخالھايجب  المواد المستنفدة لألوزون التي
  24  مدة المشروع (باألشھر):

  297,000  المبلغ األولي المطلوب (بالدوالر األمريكي):
   التكاليف النھائية للمشروع (بالدوالر األمريكي):

  255,000  :اإلضافية رأس المال تكاليف
  25,500  %):10الطوارئ (

  0  اإلضافية: تكاليف التشغيل
  280,500  مجموع تكاليف المشروع:

 غير متوفرة  ):%الملكية المحلية (
  غير متوفر  ):%مكون التصدير (

  غير متوفرة  المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):
  غير متوفرة  الفعالية من حيث التكلفة (دوالر أمريكي / كغ):

  19,635  تكلفة دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):
  300,135  مجموع تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):

 كال  حالة التمويل النظير (نعم/كال):
  نعم  مراحل رصد المشروع الواردة (نعم/كال):

  

  النظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

، إلى معينة ) كوكالة منفذةاليونيدو( تنمية الصناعيةللاألمم المتحدة  منظمة ت، قّدمالمغرببالنيابة عن حكومة   -1
مشروع تدليلي بشأن استخدام تكنولوجيا إرغاء البنتان ذات التكلفة المنخفضة والسبعين طلباً لتمويل  الخامساالجتماع 

ان  اوى البليوريت نيع رغ اع تص ي قط ألوزون ف تنفدة ل ر المس واد غي ى الم ة عل ات القائم ى التكنولوجي ول إل ي للتح ف
ة  297,000 بمبلغ، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك  20,790دوالر أمريكي، زائ

   ، على النحو المقدم في األساس.دوالر أمريكي

ة 1 40/72تماشياً مع المقرر   -2 ذا المشروع بقيم ل إعداد ھ ى تموي ة عل ة التنفيذي دوالر  40,000، وافقت اللجن
رر أمريكي،  ه (المق د تقديم ه عن على أنه من المتفق عليه أن موافقتھا ال تعني الموافقة على المشروع أو مستوى تمويل

  ). ويرد المقترح المقدم في المرفق األول لھذه الوثيقة. 33/74

  األساس المنطقي

ت أ  -3 اثبت اوى أنھ خ الرغ ان نف ا بنت ة تكنولوجي تبدال  مجدي دروكلوروفلوروكربونالس ي  ب141-الھي  تصنيعف
ة اشتعال من  . ولكن نظراً رغاوى البليوريتانمنتجات  انلقابلي د ، البنت اليفتزي بالسالمة من  المتصلة اإلضافية التك
ذه لالتكاليف مجموع  ذا يحد من استخدام ھ ة. وھ ة من حيث التكلف ة الفعالي وق عتب التحول ف يما في  التكنولوجي وال س

  . ىفي قطاع الرغاو ستھلك أساسيمالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي 

  ھدف المشروع

ة تخفيض   -4 الإن الھدف من ھذا االقتراح ھو استكشاف إمكاني اليف رأس الم ة  تك ة من خالل تصميم آل األولي
ة  والمعدات قادرة على العمل مع البنتان القابلة لالشتعالاالستعمال، موحدة وسھلة ة ومدمجة بسيط إرغاء ونظم التھوي

الي، المنقولة ا اج ع دل إنت ديھا مع يس ل ي ل لتي تخدم العديد من المنتجات. ويمكن اعتبار التكنولوجيا كحل للشركات الت
ة من خطط إدارة يس منھاالعديد و. للرغاوى منتظمةحاجة غير  ولديھا ة الثاني ا في المرحل واد تم تناولھ ة الم إدارة إزال

   . وكربونيةفلوروالھيدروكلور

  وصف المشروع

  القطاعية وبيانات الشركاتالبيانات 

تنفاد األوزون من  9.93شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في المغرب تستخدم  16ھناك   -5 درات اس طن من ق
دروكلوروفلوروكربون ط141-الھي ابقة الخل والت الس ي البولي ان و 2ب ف اوى البليوريت نيع رغ ي تص واح الصاج ف أل

ة والرغاوى اللي المجلفن المحشوة بالمادة العازلة ة من خطة إدارة إزال نة للزينة، والتي سيتم تحويلھا في المرحلة الثاني
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ف   -6 م، إنجيكي طة الحج غيرة والمتوس ركات الص دى الش ي إح روع ف ذ المش يتم تنفي م Engequifeس ي ت ، الت
ام  ي ع اءھا ف ون 1998إنش ن الكلوروفلوروكرب ا م م تحويلھ د 11-وت ى الھي ي 141-روكلوروفلوروكربونإل ب ف

حالياً، تنتج عدة منتجات تبريد تجاري،  3البوليوالت السابقة الخلط في إنتاجھا لرغاوى العزل لمعدات التبريد التجاري.
  ب في البوليوالت السابقة الخلط.141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 0.54مع متوسط استھالك يبلغ 

  األنشطة المقترحة

ً خدم المشروع البوليوالت السابقة الخلط المعتمدة على البنتان، التي يتم سيست  -7 ا ام،  شراؤھا محلي ادة خ ومن كم
دفق  مع مجرييضغط  عال ثم سيتم ربطه بآلة إرغاء بنتان ذات ضغط ام. وسوف لت واد الخ تصميم العمل شمل يلم

                                                 
أن البدائل قررت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، أن تنظر في اجتماعيھا الخامس والسبعين والسادس والسبعين في مقترحات لمشروعات تدليلية بش 1

  ترار عالمي منخفضة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمن اإلطار المحدد، وقّدمت معايير لمثل ھذه المشروعات. ذات إمكانية اح
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/42من الوثيقة  2الجدول   2
ب بتكلفة إجمالية قدرھا 141 -وروكربونتمت الموافقة عليه في االجتماع الثاني والثالثين للتحول إلى مجموعة نظم تعتمد على المياه والھيدروكلوروفل 3

  .11- طن من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروكربون 7.2دوالر أمريكي إلزالة  63,722
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دابير سالت ورأس للخط بنتان / بوليوالو وبناء خط إيزوسيانات ةخلط وت مو مة ونظام تھوي ى  لوحة تحك باإلضافة إل
  وسينفذ المشروع وفقاً للمراحل التالية :والتدريب.  والتجريب تركيبال

 (أ)     تحديد االحتياجات التقنية بما في ذلك الھندسة ومتطلبات السالمة ؛

ة لم روض الحالي ة الع ات (ب)  مراجع ةوزع ة المنخفض اوى ذات التكلف ع الرغ اوض م  وردينالم، والتف
 التي سيتم اعتمادھا ؛على التعديالت المطلوبة واختيار المعدات  ينالمختار

ا (من المخطط الطلب   (ج) اختيار دار للنظم ونظم مجھزة مسبقاً للحصول على مواد خام الختبار التكنولوجي
 توفير البنتان السابق الخلط للمشروع التدليلي) ؛ 4من منار

 ؛ و Engequifeجيكيف عدات المختارة من خالل تجارب في إنإجراء اختبار واعتماد الم  (د)

  تنظيم ورشة عمل لتقديم النتائج.  )ھ(

  شھراً. 16سيتم إنجاز المشروع خالل   -8

  تكاليف المشروع

  . 1دوالر أمريكي، على النحو المبين في الجدول  297,000تبلغ التكلفة المقدرة للمشروع   -9

  لنشاط: تكلفة المشروع بحسب ا 1الجدول 

  مجموع التكاليف (دوالر أمريكي)  النشاط

  15,000  إدارة المشروع (خبير دولي)

  10,000  جولة دراسة تقنية بشأن المعدات الموجودة وموردي التكنولوجيا المھتمين

  10,000  جولة دراسة كيميائية بشأن الكيمياء

  60,000  السالمة)ائص خص(تعريف الخصائص التقنية و التكنولوجيا وتكييفالتخطيط الھندسي 

  90,000  تصنيع وشراء وتسليم آالت توزيع البنتان

  40,000  تركيب السالمة

  25,000  اختبار الرغاوى والتقييم الميداني

  20,000  ورشة عمل ومنشورات لنشر التكنولوجيا

  270,000  المجموع الفرعي لتكاليف رأس المال اإلضافية

  27,000  %)10الطوارئ (

  297,000  اليفمجموع التك

                                                 
  شركة رغاوى تم تحويلھا إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 4
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

  ابتكار التكنولوجيا والقيمة المضافة

منخفضة الستخدام ذات التكلفة الخيارات لل تدليليمانة إلى الجھود تبذلھا اليونيدو لصياغة مشروع الحظت األ  - 10
انرغاوى  تصنيعفي قطاع الحجم تكنولوجيا البنتان في الشركات الصغيرة والمتوسطة  بأنشطة ، وربطه البليوريت

ة من اإلزالة التي س ةيتم تنفيذھا في المرحلة الثاني واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم من وللمغرب.  خطة إدارة إزال
لشركات على اتطبيق ھذه التكنولوجيا إمكانية التي تحد من  المرتفعةاإلضافية  رأس المالخالل معالجة مسألة تكاليف 

   .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقيمة مضافة إلى  سيوفر المشروع التدليلي، الحجم المتوسطةالصغيرة و

  قابلية التكرار

ليُقّدر االس  -11 ـ ان تالبليوري لرغاوىفي القطاع الفرعي  المتبقي تھالك المؤھ ري. 30,356الصلبة ب  5طن مت
تم تناول معظم الشركات  بما أنه، الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطةمن  العديد من الشركات في ھذا القطاع ھي و

في  التكنولوجيا. ويمكن تطبيق ھذه خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالكبيرة في المرحلة األولى من 
د من الشركات الصغيرة والمتوسطة م العدي ي القطاع الفرعي  الحج ديھا و الصلبةان تالبليوري لرغاوىف ات يإمكانل

  واسعة النطاق.تكرار 

ار   -12 دره فقط Engequifeإنجيكيف بناًء على طلب لتبرير اختي ديھا استھالك ق ي ل ري من  0.54، الت طن مت
ط، أوضحت 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ابقة الخل والت الس ة الصناعية ب في البولي م المتحدة للتنمي ة األم منظم

ك  أن ھذه الشركة) اليونيدو( واح الصاج تمثل قطاع التبريد التجاري في المغرب، وتصنع منتجات مختلفة بما في ذل أل
ة ادة العازل وة بالم ن المحش ل رغاوى. بوصفھا  المجلف اردة صغيرة وكت رة ولوحات عرض ب اردة الكبي واب الب واألب
دعم تكن Engequifeإنجيكيف تملك شركة صغيرة ومتوسطة الحجم،  ا التحول وستكون موارد مالية محدودة ل ولوجي

  الشركة المثالية لتسليط الضوء على مختلف مشاكل السالمة المتصلة بھذه التكنولوجيا.

  المسائل التقنية

ة ع  -13 ة استفسرت األمان وير آل راء تط م إج د ت ان ق ا إذا ك ان الم ةذات البنت ركات  المنخفضة تكلف ل الش ن قب م
اح المحتمل ة من المبيعات من الة المصنعة بالفعل، بالنظر إلى األرب ة اآلعالي ال م تطويرھ ي ت ادت. الت م  أف ة األم منظم

دوالمتحدة للتنمية الصناعية ( يم السوق )،اليوني ا لتقي ه وفق ه أن ذي أجرت دو،  ال وم أي شركة تصنيعاليوني دات  ال تق مع
رغم من ب ى ال الي، عل دات في الوقت الح دو ادعاءتصنيع ھذا النوع من المع وردين ال ع الم أنھم جمي ليين الرئيسيين ب

ا ة لتكنولوجي دروكربون بالنسبة  بصدد وضع حلول للحد من التكلفة االستثمارية األولي للشركات الصغيرة إرغاء الھي
ذا المشروع ويركز . الحجم والمتوسطة ىھ ىا عل دليل عل ة جوانب ال لت ة والسالمة. وسوف من حيث فعالي تم التكلف ي

اليف  والت استخدام ال عن طريقخفض التك ط البولي ابقة الخل دةس ان من خالل  المعتم ى البنت ة خزان تخزينعل  إزال
ع ووحدة خلط ال البنتان ببوليول والبنتان وجمي ودذات الصلة  األنابي دات ستؤدي السالمة واالكسسوارات. و وبن المع

زة اومبسطة لكھربائية الخزانة لل من تكاليف السالمة نظراً  المدمجنة إلى التقليل . ويمكن المخفض الستشعارعدد أجھ
رة في أيضا  ق تخفيضات كبي اليفتحقي وفير تك دات وت د المع اليف من خالل توحي دات  يالھندس الجزء التك من المع

 ً ة  المصنوعة خصيصا. ويمكن أيضا اليف المتعلق بتخفيض التك ة  نظمالسالمة من خالل تصميم  بتركي ة منقول تھوي
ات  د من عملي ا في العدي اءاإلريمكن تكييفھ ذا المشروع ال يھدف . غ ىھ ا في تطوير  إل مساعدة موردي التكنولوجي

ذة و االت المنف ندوق والوك اعدة الص ا لمس م، وإنم ة بھ ا الخاص تفيدين والتكنولوجي ة والمس دات األوزون الوطني ح
يمكن و. ھذه محددةالترقية التكنولوجيا بأفضل الفرص لخفض التكاليف والتحديات المرتبطة  بشكل فھم علىالمحتملين 

  .في نھاية تنفيذ المشروع مشترك كتمويلمن مصنعي التكنولوجيا  التطويرجھود  إظھار

ا. وأ  -14 يتم تصميمھا واعتمادھ م المتحدة وضحت وطُلب توفير التوضيحات حول قدرة اآللة التي س ة األم منظم
 20إلى  5من خرجات إنتاج المختلفة (لم من حيث التكلفة الفعاليةثبت يأن المشروع سوف ) اليونيدوللتنمية الصناعية (

                                                 
 2طن متري في الجدول  30,356بـ  5ستھالك المؤھل المتبقي في قطاع رغاوى البليوريتان في كافة البلدان العاملة بمقتضى المادة يقدر مجموع اال 5

  التي أخذت اللجنة التنفيذية علماً بھا في االجتماع الرابع والسبعين. UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49من الوثيقة 
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استخدامات لتلبية مختلف  والبنودقوالب مختلف الل ب)141-الھيدروكلوروفلوروكربونسنويا من استھالك  طن متري
  الرغاوى الصلبة.

دوت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (أوضحوفي ما يتعلق باستخدام البنتان السابق الخلط،   -15 ه ) أاليوني ن
دليلي  يقيّم المشروع الت ار)، س ي (من ار من مزود محل ان لالختب ى البنت على الرغم من أنه يتم شراء النظم المعتمدة عل
ك التوضيب  ا في ذل ان في بم ى البنت دة عل ط المعتم ابقة الخل والت الس د نظم البولي التحديات والفرص المتصلة بتزوي

  واللوائح والتكلفة.

 ة لقابلية التكرارالمحتملالمخاطر والعوائق 

ائق اليونيدوحددت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (  -16 ا كع ة للتكنولوجي ) الفعالية النھائية من حيث التكلف
ةأساسي لتنفيذ وترويج التكنولجيا على نطاق واسع. و ة بشان ال مع ذلك، فإن المبادئ التوجيھي ة من لتكلف ة الثاني لمرحل

ذه المخاطر.  د الھيدروكلوروفلوروكربونية ستخففإدارة إزالة الموا خطط ر من ھ ؤثر أيضاً إلى حد كبي د ي وافر وق ت
  .التجاري لھذه التكنولوجيا االستخدامعلى نجاح  المعتمدة على البنتانسابقة الخلط الالبوليوالت 

  تأثير المشروع

يس حصرياً  Engequifeإن المشروع التدليلي غير مصمم لشركة إنجيكيف   -17 دات ول ر مع ه تغيي المقصود من
اس  ط أس اجاإلخ إنجيكيف نت اص ب ل الخ ون Engequife الكام ن يك الي، ل دليلي. وبالت روع الت ر.  للمش أثير مباش ت

دروكلوروفلوروكربوناالستھالك المتبقي من  إزالةاألثر غير المباشر سيكون و الصغيرة  الشركاتفي  ب141-الھي
طة م والمتوس ن  7.9( الحج دراتط ن ق ت م ة اس ة وقابل ث التكلف ن حي ة م ا فعال ت أن التكنولوجي نفاد األوزون) إذا ثب
  التقنية.من الناحية  لالستدامة

  تنفيذ ورصد المشروع

  شھراً. وتم توفير جدول ومراحل التنفيذ في المقترح.  16سيتم تنفيذ المشروع على فترة   -18

  تكلفة المشروع

ا  -19 ارت تس ة وأث ي جدول التكلف ة ف دولي (نظرت األمان ر ال ة الخبي دوالر أمريكي)،  15,000ؤالت حول تكلف
ة دعم المشروع. أوضحت  ة الصناعية مستفسرةً عما إذا كان ينبغي أن تكون ضمن تكلف م المتحدة للتنمي ة األم منظم

ر اللھدف من ) أن االيونيدو( ة الصناعية (مساعدة ھو  دوليالخبي م المتحدة للتنمي ة األم دومنظم نب في الجوا) اليوني
غير أن منظمة األمم المتحدة للتنمية تكاليف الدعم.  في التكنولوجيا، وبالتالي ال يمكن أن تكون مشمولةبالتقنية المتعلقة 

د . الطوارئخط  ضمنھذه التكلفة على استيعاب توافق  )اليونيدوالصناعية ( م تخفيض وق ةت مشروع لالمنقحة ل التكلف
ـ  ك (بم دوالر أمريكي 16,500التدليلي ب ا الطوارئا في ذل ى)، مم ؤدي إل درھ ي ة ق ة إجمالي دوالر  280,500ا تكلف

  أمريكي.

  الخالصة

ا من   -20 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على ھذا المشروع في ضوء الخطوط التوجيھية وغيرھ
  ي لھذا الغرض. مليون دوالر أمريك 10المشروعات التي يجري النظر فيھا تحت القسم المخصص بقيمة 

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في :  -21

دليلي  ) أ( روع الت ركات الصغيرة المش ي الش ة المنخفضة ف ان ذات التكلف اء البنت ا إرغ تخدام تكنولوجي أن اس بش
ياق  ي س رب، ف ي المغ ان ف اوى البليوريت اع رغ ي قط اوى ف درة تصنيع الرغ ل ق م لتحوي طة الحج والمتوس

واد مناقشتھ المي المنخفضة للم رار الع ة االحت دائل ذات إمكاني ا بشأن المفترحات لمشروعات تدليلية لشأن الب
ة  أن النظرة العام ة بش ي الوثيق ى النحو الموصوف ف ة عل ى الھيدروكلوروفلوروكربوني ائلعل م  المس ي ت الت

 ) ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27(الوثيقة المشروعات  مراجعةتحديدھا أثناء 
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ة المنخفضة في الشركات المشروع التدليلي لموافقة على ا ) ب( ان ذات التكلف بشأن استخدام تكنولوجيا إرغاء البنت
ة  ان في المغرب، بقيم الصغيرة والمتوسطة الحجم لتحويل قدرة تصنيع الرغاوى في قطاع رغاوى البليوريت

ة  280,500 ة البالغ م المتحدة ر أمريكي للدوال 19,635دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكال ة األم منظم
  .40/72)، تماشياً مع المقرر اليونيدوللتنمية الصناعية (

__________________  
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Annex I 
 

PROJECT COVER SHEET – NON-MULTI-YEAR INVESTMENT PROJECTS 

 

COUNTRY:   Morocco 

PROJECT TITLE          IMPLEMENTING AGENCY 

 

 

 

NATIONAL CO-ORDINATING AGENCY: Ministry of Trade, Industry and Crafts 

 

LATEST REPORTED CONSUMPTION DATA FOR ODS ADDRESSED IN PROJECT  

A: ARTICLE-7 DATA (ODP TONNES) 

 

B: SECTORAL DATA (ODP TONNES, 2008)  

 

HCFC consumption remaining eligible for funding : not yet established   

CURRENT YEAR BUSINESS PLAN:                                                         project preparation funds 
approved    

 

ODS USE AT ENTERPRISE  n/a (demonstration project)

ODS TO BE PHASED OUT: n/a (demonstration project)

ODS TO BE PHASED IN n/a (demonstration project)

PROJECT DURATION: Months 24 

PROJECT COSTS: 

 Incremental Capital Cost US$ 255 000

 Contingency (10%) US$ 25 500

 Incremental Operating Cost US$ 0

DEMO PROJECT ON COMPACT HC FOAMING EQUIPMENT: 

Demonstration of the use of low cost Pentane foaming technology for 
the Conversion to non-ODS Technologies in PU Foams at Small and 
Medium Enterprises (SMEs). 

UNIDO 

ODS Name Subsector/quantity Subsector/quantity Subsector/quantity Subsector/quantity

HCFC-
141b 

HCFC-22

Foams:    
Foams:    

Refrigeration:    

Refrigeration:   
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 Total Project Cost US$ 280 500

LOCAL OWNERSHIP: n/a 

EXPORT COMPONENT: n/a

REQUESTED GRANT: US$ 280 500

COST- EFFECTIVENESS: US$/kg ODS 

Applicable threshold  

n/a

demo proj 

 

IMPLEMENTING AGENCY SUPPORT COST: US $ 19 635

TOTAL COST OF PROJECT TO MULTILATERAL FUND: US $ 300 135

STATUS OF COUNTERPART FUNDING: n/a

PROJECT MONITORING MILESTONES INCLUDED: Included 

PROJECT SUMMARY 

Morocco is a Party to the Vienna Convention and the Montreal Protocol. It also ratified the London, 
Copenhagen and Montreal amendments. The country is fully committed to the phase-out of HCFCs and 
willing to take the lead in assessing and implementing new HCFC phase-out technologies, particularly 
in the foam sector. The remaining HCFCs in  Morocco is related exclusively to imported PU systems by 
Small & Medium Enterprises (SMEs) 

The objective of this project is to reduce the breakeven point for the introduction of pentane technology 
to SMEs in the manufacture of PU foam, in particular in those applications where insulation values are 
critical (e.g. panel manufacturing, commercial refrigeration, etc.). The project will demonstrate, 
optimize, validate and disseminate the easy applicability of the technology and consequently, the 
reliability of the results to SMEs relying on pre-blended polyol systems. 

 

             IMPACT OF PROJECT ON COUNTRY’S MONTREAL PROTOCOL OBLIGATIONS 

This project is a demonstration project aimed to optimize PU sector technologies and will contribute 
indirectly to the fulfillment of Morocco’s Montreal Protocol obligations. If successfully validated, the 
optimized technology will contribute to availability of cost-effective options that are urgently needed to 
implement HCFC phase-out, particularly at SMEs in Morocco and several other countries. 

Prepared by:  Dr. Allal Jnioui, Dr. Riccardo
Savigliano 

Date: revised 1st October 2015
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PROJECT OF THE GOVERNMENT OF MOROCCO 

 

DEMO PROJECT ON COMPACT HC FOAMING EQUIPMENT – DEMONSTRATION OF 
THE USE OF LOW COST PENTANE FOAMING TECHNOLOGY FOR THE CONVERSION 

FROM HCFC-141b IN THE MANUFACTURE OF INSULATION RIGID FOAM AT SMALL & 
MEDIUM ENTERPRISES 

 

1.0 PROJECT OBJECTIVE 

 

The objectives of this project are to: 

Develop and validate a low-cost Pentane technology option for ODS phase-out at Small and 
Medium Enterprises (SMEs) in Morocco and in those countries with similar conditions; 

 Reduce the breakeven point for the introduction of pentane technology to SME in the rigid of PU 
foam, while guarantee safe application of the technology; 

 Demonstrate the easy applicability of the technology and, consequently, the replicability of the 
results to SMEs; 

 Transfer the technology to interested users, in particular those currently relying on pre-blended 
polyol systems. 

The project will therefore substantially contribute to the HCFC phase-out plan in the manufacture of rigid 
polyurethane insulation foam in Morocco, as planned under during Stage II-HPMP preparation, by 
identifying the most promising foaming technology for local SMEs. 

 

 
2.0 BACKGROUND AND JUSTIFICATION 

 

In the year 2007, Parties to the Montreal Protocol agreed to accelerate the phase-out of the 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) because their increase in global consumption and taking into 
consideration the substantive climate benefits generated from their phase-out. 

 

In the following years, Parties operating under the Montreal Protocol’s Article 5 have formulated their 
HCFC Phase-out Management Plans (HPMPs) for implementation under financial assistance from the 
Multilateral Fund for the implementation of the Montreal Protocol (MLF). 

 

To facilitate a smooth transition to ODS alternatives with low global warming potential (GWP), the 
Executive Committee in decision 72/40 agreed to consider proposals for demonstration projects for 
additional low-GWP alternatives and invited bilateral and implementing agencies to submit 
demonstration project proposals for the conversion of HCFCs to low-GWP technologies in order to 
identify all the steps required and to assess their associated costs. 

 

In particular, Par (b)(i)a. of Decision 72/40 indicates that project proposals should propose options to 
increase significantly in current know-how in terms of a low-GWP alternative technology, concept or 
approach or its application and practice in an Article 5 country, representing a significant technological 
step forward. 
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The design and introduction of compact and standardized foaming equipment for the safe introduction of 
pentane technology to SMEs fully fits the actual ExCom decision on demonstration project proposals as 
defined in ExCom Decision 72/40. 

 

3.0 PROJECT DESCRIPTION 

 

The use of pentane and other HC has proven to be the most accepted alternative technology for the 
replacement of HCFC-141b in the manufacturing of PU foam products. However, initial investment costs 
are critical for its introduction and limit the feasibility of the choice only to those large manufacturing 
companies, ensuring a stable, continuous and intensive manufacturing process. 

 

Small & Medium Enterprises (SMEs) are therefore usually excluded from the selection of pentane units, 
despite pentane would be the most suitable technical choice with regard to their final products. 

 

The object of this proposal is to demonstrate the possibility of reducing the initial investment costs by 
designing a complete and compact Pentane foaming technology. This compact system is mainly based on 
the use of already pre-blended Polyol/ Pentane raw material (POL/C5) and supplied in small and 
dedicated tank or drums. The POL/C5 blend is then connected to a compact high-pressure pentane 
foaming machine (PENTA COMPACT FM) which will have two streams flow of raw material. 

 

The PENTA COMPACT FM will be designed with the target to offer a simple, cheap, standardized, 
reliable and easy handling unit. 

 

In order to allow the safe use of pentane formulation, the unit will include all necessary safety elements of 
the wet part, including dedicated safety system which will permit to detect and control the possible 
dangerous conditions that might occur in the normal utilization of the unit. 

 

By doing so, a significant cost reduction can be achieved through a standardization of the equipment, to 
make sure the engineering part of the “tailored-made” equipment is over. 

 

We also think about reducing the costs related to safety installation by designing, for instance, movable 
ventilation systems (flexible hoses, for instance) that can be adapted in more wet parts. This is the case for 
SMS where several moulds are present but usually used in different times. 

 

This complete unit could be considered as a solution for customers who do not have high production rate 
and a non-regular need for foaming, in particular SMEs. 

 

The project results will be extremely relevant for those beneficiaries to be largely covered under Stage II 
of HPMP, meaning those companies currently relying largely on pre-blended polyol systems. 
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4.0 METHODOLOGY DESCRIPTION 

 

During the project preparation phase, UNIDO, in coordination with the NOU, presented the technology 
idea to the companies using pre-blended polyol systems in Morocco and listed as eligible companies in 
HPMP-I Stage (see Annex 1). 

 

After inspection visits to different manufacturing plants, UNIDO and NOU representatives identify and 
selected one suitable beneficiary among those companies ready to take part for this demonstration project. 

 

ENGEQUIFE Company agreed to host the demonstration of the PENTA COMPACT FM at its 
commercial refrigerator operations to cyclopentane.  The company background is detailed in Annex 2. 

 

The Project preparation will identify the main engineering components for the development of a compact 
unit for the use of pentane in pre-blended polyol system. The machine will be compliant with main safety 
directives (e.g. CE Directive 2006/42/CE, or similar) and it will be requested to be provided with 
necessary conformity declaration (e.g. Declaration of Conformity type B, according to the Annex II of CE 
Directive, or similar). 

 

The design of the services to be provided includes: 

- Isocyanate Line, including Pneumatic pump for isocyanate loading into machine day tank, tank 
group and dosing group 

- Polyol+Pentane line, including pneumatic pump for poyol/cyclopentane loading into machine day 
tank, tank group and dosing group 

- Control Panel 
- Dedicated Mixing Head, inclusive of hydraulic unit for mixing head operation to run the high 

pressure mixing head 
- Engineering support to cover (among others) engineering for chimneys and canalizations, civil 

works for ventilation system for the dry area, electrical drawings and electrical lay-out, safety 
report, manuals on correct and safe use of the machine (operation and maintenance) 

- Sensors and ventilation for the wet part 
- Safety electric control panel 
- Installation, start-up and training 

The implementation of the DEMO project on the specific PENTA COMPACT FM will be staged as 
follows: 

1. Identification of technical needs inclusive of engineering and safety requirements (UNIDO, NOU 
and beneficiary); 

2. Review of existing offerings of low cost equipment followed by negotiations with selected 
providers on required modifications and potential cost savings (UNIDO bidding procedure); 

3. Selection of equipment to be validated (UNIDO, NOU and ENGEQUIFE Company); 
4. Validation of equipment (technology provider and ENGEQUIFE Company); 
5. Workshop to present the outcome(s). 

The implementation of the chemical part of the project is envisioned as follows: 
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1. Selection of a system house willing to cooperate on this DEMO project; 
2. Identification of existing prepackaged systems (there are reportedly such systems in Europe and 

China). For the DEMO project, we will ask MANAR to provide enough drums to test the 
technology. 
For the follow-up project, we may think about installing a local blending facility. Maybe some of 
those existing local distributor (Hunstman and others) may agree to support it at a later stage. 
Those details will be considered during the preparation of the full project and Stage II of HPMP; 

3. Supply the chemicals to ENGEQUIFE Company; 
4. Conduct trials/tests; 
5. Workshop to present the outcome(s). 

 

ExCom’s guidance document on the implementation of hydrocarbon safety 
(UNEP/Ozl.pro/ExCom/25/54) will be adhered to. 

 

 

5.0 PROJECT COSTS 

 

Cost forecasts for demonstration projects are problematic as these projects are by nature unpredictable. 

UNIDO has used to the extent possible guidance provided by the Secretariat in Doc 55/47 Annex III, 

DEVELOPMENT/OPTIMIZATION/VALIDATION/DISSEMINATION 

Item 
Description (activity and function of 

equipment 

Unit 
cost 

Quantit
y 

Total 
cost 

 
(US$) 

   (US$) 

Project management     

 
Technical study tour to equipment 
manufacturing  

10 
000 1 10,000 

 
Chemical study tour to Pentane preblended 
polyol manufacturing and users  

10 
000 1 10,000 

Engineering and 
technology adaptation     

Definition of technical components 
20 
000 1 20,000 

 
Definition of safety features 20 

000 1 20,000 

 
Retrofitting of components 20 

000 1 20,000 

Equipment     

Equipment 1 
Metering & piping system for Polyol/C5 
blend from a drum 

15 
000 1  
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Equipment 2 
Retrofitting or New Compact foaming 
High pressure dispenser                

75 
000 1  

 Sub-total equipment     90,000 

Safety equipment         

Safety equipment 1 Safety/alarm systems for POL/C5 Metering 5 000 1 

Safety equipment 2 
Safety/alarm systems for foaming 
dispenser 

10 
000 

1 

Safety equipment 3 
 Enclosure, Ventilation and Extraction 
system 

10 
000 

1 

Safety equipment 4 

Electrical modifications (Control panels, 
grounding, sealing of electrical control 
cabinets….etc.) 

15 
000 

1 

 Sub-total safety equipment     40,000

Installation, test and trial Test trials and Lab controls     10,000

 Training on maintenance and safety   5,000

Safety audit       10,000

Technology dissemination  Workshops, publication, video     20,000

Contingency (10%)       25,500

Total       
 280,50
0 

 

6.0 PROJECT IMPLEMENTATION AND MONITORING 

 

The project will be implemented using UNIDO’s execution modality.  The following schedule will be 
reviewed and reconfirmed and/or modified as necessary by UNIDO.  These activities will serve as 
milestones in the Monitoring Plan for the project. Note that the reference point for all milestones should 
be from the date of project approval. 

(a)  

(b) IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Activity            /                   Month* 0 1 2 3 4 6 9 10 11 12 14 16 

(i) MF Project 
approval 

X            

Submit Project doc. For signature X            

Project document signature  X           

Study tours organized   X X         

Equipment procurement     X X X      

Installation /retrofitting of equipment       X X X    
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Training        X X X   

Testing and trials         X X X  

Production  start-up          X X  

Interim dissemination of the results          X X  

Final report with full sets of trial data            X 

 

(c) MILESTONES FOR PROJECT MONITORING 

 

TASK MONTH* 

(a)  Project document submitted to beneficiary for commitment 0 

(b)  Project document signature 1 

(c)  Study tours organized 1 

(c)  Bids prepared and requested 2 

(d)  Contracts Awarded 4 

(e)  Equipment Delivered 9 

(f)  Training Testing and Start of trial runs 10 

(g) Interim dissemination of the results 12 

(h) Final report with full sets of trial data 16 

* as measured from project approval 

 

7.0 PROJECT IMPACT 

 

Direct Benefits: 

Foaming SME enterprises will benefit from the development of low cost equipment for the use of Pentane 
technology. 

 

This project will help to many SMEs to phase-out 24 ODPt of HCFC-141b in Morocco by allowing them 
higher standard-products. The phase-out will be finally achieved through the implementation of the 
follow-up phase-pout project, as part of Stage II of HPMP of Morocco. 

 

However, the impact of the DEMO project in terms of final phase-out associated to the technology can be 
much higher than what indicated. Indeed the technology has very large chance to be relocated in all 
countries in the world and to achieve much higher phase-out impact. 

 

PENTA COMPACT FM technology can be used by SMEs in other countries. 

 

The project employs commercially available and environmentally acceptable technology. 
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Indirect Benefits: 

The project will also boost significantly Montreal Protocol’s efforts to meet obligations under the HCFC 
phase-out targets by granting the application of low-GWP latest technologies to SMEs. 

 

 

8.0 DISSEMINATION STRATEGY 

 

The dissemination of the different results of the new technology will be done with different tools, in order 
to reach national companies, regional interested parties (NOU, companies, etc.) but also MLF and other 
implementing agencies and NOUs.   

 

The dissemination Strategy will include a combination of activities such as: workshop, technical 
brochure, technical and economic data, etc. 

 

 

9.0 PROJECT REPORTING 

 

A final report can be expected 16 months after project approval. Interim reporting will follow existing 
reporting guidelines. 

 

 

10.0 ANNEXES 

 

Annex-1: List of Eligible companies in HCFC-141b in pre-blended systems 

Annex-2: Enterprise background  

Annex-3: Environmental Assessment 

Annex-4: Company Letter of Commitment 

Annex-5: Independent technical review  
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 ANNEX-1 

 

LIST OF ELIGIBLE COMPANIES IN HCFC-141b IN PRE-BLENDED SYSTEMS 

 

 

 

Enterprise 
Year of 

establishment 

II 
stage 

conver
sion 

(Y/N) 

Consumption (Mt) / year  

2007 2008 2009 Application 

1. SIAFMO 1999 Y 0.5 0.5 0.5 

PU Foam for 
commercial 
refrigeration 

2. COMAFRO 1986 Y . 1.1 1.3 

3. PROMAGHREB 1997 N 36 36 0 

4. CFL N.a. Y 0.45 0.5 0.4 

5. ENGEQUIFE N.a. Y 0.52 0.5 0.6 

6. SMIFAM 1982 Y 0.7 0.8 0.8 

7. AMF 1990 N 1.15 1.1 0.9 

8. POLYTECH N.a. N 15.1 17.6 25.2 

9. Alom du Nord N.a. Y 0.8 1.4 1.2 

10. 
MAFIDEC 
(Frimac) 

N.a. Y 
0.3 0.2 0.2 

11. SONYAFROID N.a. Y 6.3 6.7 7.1 

12. FIRST CLIM N.a. Y 4.5 4.8 5.1 

13. LAHDAR N.a. Y 4.5 4.8 5.1 

14. SCULTEX 
N.a. N 

1.6 1.9 1.2 
Soft foam for 

decoration 

15. PANAF 1985 Y 19 19 19 
Sandwich panels 

16. INTERFER N.a. Y 5 3.99 4.9 

Total Polyols (Mt)  96.42 100.89 73.5   

  

  

Total HCFC-141 (Mt)  227.12 218.99 192.6 

Total HCFC-141 (ODPt)  24.98 24.09 21.19 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/58 
Annex I 

 

11 

ANNEX-2 

ENGEQUIFE:  ENTERPRISE BACKGROUND 

 

1. GENERAL INFORMATION & COMPANY BASELINE DATA 

 
ENGEQUIFE Company is 100 % indigenous Moroccan limited liability company, producing several 
commercial refrigeration articles. The different items are made of rigid polyurethane foam and other 
components to obtain optimal mechanical and thermo insulating properties for different models 
depending on customer’s demand. ENGEQUIFE Company is one of Medium Seize Enterprise (SME) of 
the commercial refrigeration producers in Morocco. 
Majority of ENGEQUIFE customers are local shops. ENGEQUIFE Company employs about 20 
personnel.  
The company was established in 1998 and is located in Casablanca. Contact information is as follows: 
 

  Mr. EL MAGHRI Youssef  

  30, rue rahal ben Ahmed BEN AHMED, Belvedere 

                        Casablanca        Morocco 

  Ph:   +212/ 5 22 40 71 41 

                          Fax: + 212/ 5 22 24 71 41 

                          E. mail: engequife@hotmail.com 

 

ENGEQUIFE Company is producing several different articles: Discontinuous sandwich panels, cold-
room doors, displays and commercial refrigerators. 

 

 

         2.      PRODUCTION FACILITY 

 
The current ENGEQUIFE production facility for commercial refrigeration is based on three foaming 
lines.  A locally sourced system with HCFC141b/ Polyol blend in drums is used in the wet part to deliver 
blended polyol to the three lines.  

 

For the scope of demonstrating the PENTA COMPACT FM, ENGEQUIFE agreed to test it at the line 
“Doors Foaming line CANNON HP40”, which consists of: 

 Storage tanks and dosing station for chemicals (Blended polyol & MDI) 
 Control panels 
 High Pressure mixing head. The mixing head is moving manually from one mold to another mold to 

pour PU chemicals using open system. 
 Tree (3) jigs for molds. 

 

The relevant data of the existing equipment under this project are as follow: 
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Line Foamed 
Parts Equipment Brand Name Capacity 

(kg/min) 
Year of 

Purchase 

L1 Doors  H-40 CANNON 40 1998 

 
 

To produce rigid foam, ENGEQUIFE is currently using a pre blended polyol with HCFC-141b as 
blowing agent. Chemical suppliers are: 

 

Name Type of Chemical 

Huntsman Polyol Blend, MDI 

BAALBEK Polyol Blend, MDI 

URANI Polyol Blend, MDI 

 

Tests and results will be based on current business management and manufacturing practices. 
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ANNEX-3 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

 

Hydrocarbons are zero ODP replacements for the use of HCFCs in foam applications.  They provide, in 
addition to having no ozone depletion potential, a considerable reduction in global warming potential as 
the following table shows:     

 

 

SUBSTANCE GWP1 MOLECULAR WEIGHT INCREMENTAL GWP2 

HCFC-141b 630 117 Baseline 

Cyclopentane 11 72 -1,259 
1 Taken from IPCC’s Fourth Assessment (2007) 

2 Derived from comparing GWPs compared to the baseline on an equimolar base.  It should be noted that in practice formulators may make 

  changes such as increased water or ABA blends that impact the global warming effect  

 

The technology complies so with MOP decision XIX/6 in view of the desire to minimize negative 
environmental side-effects. 
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ANNEX-4 

 

ENGEQUIFE: COMPANY LETTER OF COMMITMENT 

(provided in separate file) 

 

 

 

 

ANNEX-5 

 

INDEPENDENT TECHNICAL REVIEW  

(provided in separate file) 
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