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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
  

  إضافة

كمنتج فرعي  23-لھيدروفلوروكربوناالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على 
  )78/5(المقرر 

  در ھذا الوثيقة من أجل ما يلي:صت

 الفقرات التالية إلى المرفق الثالث إضافة 

، استلمت األمانة معلومات إضافية من حكومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48بعد إصدار الوثيقة و .9
  (د).78/5ألمانيا، والھند وجمھورية كوريا استجابة للمقرر 

  ألمانياالمعلومات المقدمة من حكومة 

لغرض  2016في عام  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 8,118.19تم إنتاج ما مجموعه  .10
وتعتبر كمية المنتج في موقع إنتاج كبير واستخدمت كمية صغيرة في المختبرات ألغراض البحوث.  ةالمواد األولي

تشقق ذي حرارة كمية المولدة في مصنع المولدة من الموقع سرية؛ ويتم تدمير ال 23-الفرعي الھيدروفلوروكربون
 كيلوغراما سنويا. 50. وتقدر االنبعاثات من ھذا التدمير بأقل من مرتفعة

التي تجرى في الصين بشأن العملية المجدية  1واسترعت حكومة ألمانيا االنتباه إلى المعلومات عن البحوث .11
في  سفي غاز التنفي 23-اقتصاديا، واالمتزاز المزدوج بالتقطير والضغط، لتركيز المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

وقدمت معلومات أيضا في المائة.  99.999درجة نقاء نسبتھا  إلى 22-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونأحد مرافق 
يمكن أن يزيل بلمرة البوليمرات المفلورة (مثل  طن متري 500احي في ألمانيا لديه قدرة اعي إيضعن مصنع صن

 22-يدروكلوروفلوروكربونؤدي إلى خفض في كمية الھ) لتصبح مونومرات كمواد أولية، مما يبوليتترافلوروايثيلينال

                                                 
1 http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.iecr.6b03701  
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لية يمكن أن تخفض على نحو كبير من استھالك ھذه العمإلى أن  2وأشار مؤيدو المشروعالالزمة كمواد أولية لإلنتاج. 
 الطاقة، وتقلل توليد المنتج الفرعي غير المرغوب، وتغلق دورة الفلورين.

 المعلومات المقدمة من حكومة الھند

في العالم وبھا ستة خطوط إنتاج في خمس  22-تعتبر الھند ثاني أكبر منتج للھيدروكلوروفلوروكربون .12
الستخدامات المواد األولية. وكان اإلنتاج  22-نتاج ھذه الھيدروكلوروفلوروكربونج أحد خطوط اإلنتمنشأت. وي

طنا متريا، مع توليد تقديري للمنتج الفرعي  53,314، 2015في عام  22-اإلجمالي للھيدروكلوروفلوروكربون
خط إنتاج مزود بمرفق ). وكل في المائة 3.13بمعدل توليد نسبته طنا متريا ( 1,674بمقدار  23- الھيدروفلوروكربون

 .1على النحو المبين في الجدول  23-تدمير للھيدروفلوروكربون

  في الھند 23-وتوليد المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون 22-. مرافق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 
إنتاج الھيدروكلورو  المنشأة

 22-فلوروكربون
 (أطنان مترية)

  23-الھيدروفلوروكربون
 (أطنان مترية)

مرفق تدمير  وطالخط
 23-الھيدروفلوروكربون

Chemplast Sanmar Limited 752.51   1 1 
SRF Limited 10,447.47   1 1 
Navin Flyorine International Limited   8,350.06   1 1 
Gujarat Fluorocarbon Limited   32,576.00   2 2 
Hindustan Flyorocarbons Limited    1,207.70   1 1 

  6  6 1,674   53,333.73     المجموع
  
 

في إطار آلية التنمية النظيفة. ويقوم منتجو  23-وتم تمويل خمسة خطوط إنتاج لتدمير الھيدروفلوروكربون .13
 على نفقتھم الخاصة. 23- في الوقت الحاضر بتدمير الھيدروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

إنتاج أن مع مالحظة  20163أكتوبر/تشرين األول  13وأصدرت حكومة الھند مرسوما في  .14
توجيه المنتجين مع ، و2030فيما بعد عام سيستمر لغرض االستخدام كمواد أولية  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

إلزالة الحالية أو وأي منتجين آخرين الذين يمكن أن تشملھم خطة إدارة ا 22- للھيدروكلوروفلوروكربون ةالخمس
 المتوقعة لتعجيل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن يتخذوا التدابير التالية فورا وعلى نحو عاجل:

 22-الذي تم إنتاجه كمنتج فرعي للھيدروكلوروفلوروكربون 23- تدمير الھيدروكلوروفلوروكربون  (أ)
  ثل األكسدة الحرارية؛من خالل اإلحراق باستخدام تكنولوجيا فعالة ومثبتة م

وصيانته حتى يظل وقت تعطله أقل من  23-الحفاظ على مرفق إحراق الھيدروفلوروكربونضمان   (ب)
  في المائة؛ 10

 ايتم تخزينھ 23-إنشاء وصيانة طاقة تخزين كافية لضمان أن جميع كميات الھيدروفلوروكربون  (ج)
- الھيدروفلوروكربون سخالل أي إيقاف تشغيل مصرح به، حتى ال يحدث أي تنفيس. ولن يتم تنفي

  في الغالف الجوي تحت أي ظرف من الظروف؛ 23

عند اإلبالغ عن إنتاج المواد المستنفدة لألوزون بموجب قواعد المواد المستنفدة لألوزون لعام   (د)
التي تم إحراقھا أو استخدامھا كمواد  23-وروكربون، ينبغي التصديق على كميات الھيدروفل2000

  أولية أو استخدامھا ألي أغراض أخرى على أساس سنوي؛

  كمواد أولية إلنتاج مواد كيميائية أخرى؛ 23- يمكن استخدام الھيدروفلوروكربون  (ھـ)
                                                 

2 recycling-care/ptfe-ev.de/en/projects/environmental-https://www.invertec   
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فقة على للرقابة على التلوث االمتثال للمرسوم عند تجديد الموا ةأن تضمن مجالس الدولينبغي   (و)
ھا؛ وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي قومون بالتي ي المنتظم التشغيل للمنتجين أو من خالل عمليات التفتيش

 المركزي للرقابة على التلوث االمتثال لھذا المرسوم. سالمجل أن يضمن

 ممستدا ج، الحظت الحكومة العجلة في تطوير نھ23-وفيما يتعلق بنھج الھند إلدارة الھيدروفلوروكربون .15
على أساس طويل األجل، وأبرزت عيوب النُھج  23-المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربونمن لتخفيف ل بيئياوسليم 

ينبغي مراقبته من خالل  23-السابقة، بما في ذلك إمكانية الحوافز الضارة. وترى الحكومة أن الھيدروفلوروكربون
البلدان غير  عوامل بيئية خارجية سلبية في كالقتھم الخاصة كعلى نف 22-إحراق المنتجين للھيدروكلوروفلوروكربون

 .5وبلدان المادة  5العاملة بمقتضى المادة 

 المعلومات المقدمة من حكومة جمھورية كوريا

في جمھورية كوريا بخفض معدل توليد  22- قام مرفق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون .16
من خالل تعديل  2016في المائة في عام  2.4إلى  2014في عام في المائة  3.0لديه من  23- الھيدروفلوروكربون

. ولم يتطلب ھذا االستخدام األمثل استثمارات رأسمالية ثالثي كلورو الميثانمعدل الخلط بين فلوريد الھيدروجين و
مرفق إحراق  تشغيل. وأوقف مرفق اإلنتاج 22-وكان له أثر ضئيل على تكاليف إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

. وبالنسبة إلعادة تشغيل مرفق التدمير، تقدر المنشأة أن 2012فيه في نوفمبر/تشرين الثاني  23- الھيدروفلوروكربون
في السنة لتشغيل دوالر أمريكي  400,000دوالر أمريكي لتجديد مرفق التدمير و 800,000ھذه التكلفة ستبلغ حوالي 

مرفق (مع استبعاد تكلفة اإلھالك)، وبما في ذلك تكاليف اإلصالح وتكاليف المرفق التدمير، وھي تشمل تكلفة صيانة 
 شراء قطع الغيار.

الشراء وتكلفة  يمكون 23-وتشمل تكاليف المعدات والتصنيع والمشتريات لمرفق تدمير الھيدروفلوروكربون .17
ص)؛ والسباكة وبناء اإلطار ، والمكثف، واألنابيب، ووحدة االمتصاالمواد المقاومة للصھرالفحص (مثال، إصالح 

الء). وتشمل تكاليف التركيب طر الحديدي، والإصالح اإلطاالحديدي (مثال، إصالح السباكة، وشراء الصمامات، و
) واآلالت (مثل أجھزة وحدة إمداد متواصل بالطاقةالكھربائي وتصنيع اآلالت والمشتريات التركيبات الكھربائية (أي 

وتشمل التكاليف األخرى تكاليف المعايرة (مثال، العدادات اإللكترونية ومجسات الحرارة)، القياس وأجھزة اإلرسال). 
 .ومجمع الغاز، ومضخة التفريغ) ونفقات االحتياطي واآلالت التحليلية (مثال، المحلل، والغاز القياسي،

  
 
  

     
  


