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  تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون السائل
   :ثاني أآسيد الكربون السائل    ومبادئ توجيهية لمشروعات 

  )ز (40/17و) ب (39/52 متابعة للمقررین 
  

 
  

  :تتألف هذه الوثيقة من
  

زيارات في الموقع : ثاني أآسيد الكربون السائلن دراسة المتابعة حول تكنولوجيا تقرير بشأ  -أوًال
 5 بنجاح في بلدان المادة ثاني أآسيد الكربون السائلتكنولوجيا   لشرآات مختارة التي تستخدم 

  )).ب (39/52المقرر (
  

 زيارات في الموقع إلى :ثاني أآسيد الكربون السائلتقرير عن دراسة المتابعة بشأن تكنولوجيا   -ثانيًا
المقرر ( معتمدة في المغرب ثاني أآسيد الكربون السائلالتي لها مشروعات   شرآات صناعة الرغاوى 

  ).لهذه الوثيقة يصدر بشكل منفصل آضميمة )). (ز (40/17
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  ثاني أآسيد الكربون السائل تقریر بشأن دراسة المتابعة حول تكنولوجيا 
  

 بنجاح في  أآسيد الكربون السائلثاني لشرآات مختارة التي تستخدم تكنولوجيا زیارات في الموقع  -أوًال
  )).ب (39/52  المقرر  (5بلدان المادة 

  
  موجز االستنتاجات

  
تشمل هذه الدراسة التي قامت بها األمانة سبع مشروعات لرغاوى ثاني أآسيد الكربون السائل بتقييم   -1

 ومن تقارير إتمام المشروعات قد حددت بأنها أآسيد الكربون السائلثاني أولي من التقرير حول تكنولوجيا 
سبع شرآات وجمع أربع شرآات من أصل وقام ممثل األمانة بزيارة . حاالت ناجحة من استخدام التكنولوجيا

وقد عمل تقرير من البنك الدولي بشأن تجارب . المعلومات من الشرآات الثالث األخرى من خالل استبيان
وتؤدي .  لمشروعات في الصين على إضافة معلومات مفيدة إلى هذا الموضوعسيد الكربون السائلثاني أآ

  :دراسة األمانة إلى االستنتاجات التالية
  

 ثاني أآسيد الكربون السائلفي أربع شرآات من أصل سبع شرآات، بلغ إسهام تكنولوجيا   ) أ(
 هذه الحاالت لم يكن هناك في حالتين من%. (20إلى إنتاج الرغاوى في الشرآات أقل من 

، %80، و%30أما في الحاالت الثالث األخرى فكان اإلسهام حوالي ). أي إسهام
  %.100و

  
 لتطبيقه ثاني أآسيد الكربون السائلوافق الصندوق المتعدد األطراف على تكنولوجيا   ) ب(

غير أنه وجد أن جميع . بصورة رئيسية في صناعة الرغاوى ذات الكثافة المنخفضة
ثاني أآسيد الكربون آات التي غطتها الدراسة، قد واجهت الصعوبات في استخدام الشر
ثاني لذلك آان تطبيق تكنولوجيا . 3م/  آغ14 إلنتاج رغاوى ذات آثافة أقل من السائل

 محدودًا، ألن معظم 5 في صناعة الرغاوى في بلدان المادة أآسيد الكربون السائل
  . هي من هذه المواصفات5الرغاوى المنتجة في بلدان المادة 

  
 يميل إلى تطلب عدد ثاني أآسيد الكربون السائلبالمقارنة مع آلوريد الميثيلين، فإن إدخال   ) ج(

أآبر من التجارب واالختبارات التي يجب إجراؤها وبالتالي تكاليف أآبر للتجارب نظرًا 
محدود إلى فترات ويؤدي تطبيقها ال. لوقت التوقف األطول للمعمل والتكاليف األعلى للمواد

  .إنتاج أقصر وإزدياد في تكاليف وحدة اإلنتاج
  
ثاني إن قدرة إعادة تهيئة آالت إنتاج الرغاوى القائمة بشكل ناجح بإستخدام تكنولوجيا   ) د(

 الرائدة والمختارة في المشروعات الموافق عليها تختلف بشكل آبير أآسيد الكربون السائل
  .الشرآةمع نوع آالت الرغاوى المستخدمة في 

  
تشير الصعوبات في تنفيذ التكنولوجيا الواضحة في معظم المشروعات إلى أن نضج   )هـ(

 5 لتطبيقه في البيئة الصناعية وأسواق بلدان المادة ثاني أآسيد الكربون السائل تكنولوجيا 
 في الوقت الحالي يبدو أنه 5في بلدان المادة   وأن تطبيقه . لم يتم اثباته بشكل آامل

التكنولوجيا بعد قيام الوآاالت المنفذة   ب مساندة فنية مستمرة من جانب موردي يتطل
تقديم المساندة التي يمكن   وليس من الواضح مدى . بتأمين المعدات وإنهاء المشروع

  . خالل الضمان  الحصول عليها للتدابير التعاقدية للمشروعات الموافق عليها، مثًال من 
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لصندوق المتعدد األطراف يمكن أن يقوم موردو المعدات بدون أي تمويل إضافي من ا  ) و(
بتقديم المساندة لبعض المشروعات في ) اليوئنديبي(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وقد يكون من الضروري للتدابير ذات . المغرب، التي تخضع إلى المشكالت الفنية نفسها
 في بلدان أخرى أآسيد الكربون السائلثاني الطبيعة نفسها القيام بها بالنسبة إلى مشروعات 

  .التي لم تتوصل بعد إلى االستنتاج الناجح
  
 سوف يتم القيام به مع ثاني أآسيد الكربون السائلإن أي مشروع في المستقبل لتكنولوجيا   ) ز(

  :األخذ في االعتبار ما يلي
  

ى  إنتاج درجات محددة من الرغاوثاني أآسيد الكربون السائلإمكانية تكنولوجيا  )1(
 .التي تقوم بصنعها الشرآات

  
 ثاني أآسيد الكربون السائلالتالؤم بين المعدات التي يقدمها مورد تكنولوجيا  )2(

 .والمعدات الموجودة في الشرآة
  

الحاجة إلى الدعم الفني طويل األمد إلى أبعد من تاريخ إتمام المشروعات المحدد  )3(
 . حاليًا

  
ثاني أآسيد الكربون  قدرة تكنولوجيا مع اعتبار القيود الفنية المذآورة أعاله، )4(

 في وقت مناسب للوفاء CFC-11 في اإلسهام في تخفيضات استهالك السائل
 .CFCبالجداول الزمنية بالنسبة إلى الخطط الوطنية إلزالة مواد 
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  معلومات خلفية
  

 والمبادئ سائل  تم تقديم تقرير بشأن الدراسة حول تكنولوجيا ثاني أآسيد الكرون ال39في االجتماع   -1
واالستنتاج الرئيسي من التقرير . ، إلى اللجنة التنفيذيةثاني أآسيد الكربون السائلالتوجيهية بشأن مشروعات 

 وأن معظم 5 فد أنجزت نجاحًا محدودًا في بلدان المادة ثاني أآسيد الكربون السائلآان أن تكنولوجيا 
 وأبلغت عنها الوآاالت ثاني أآسيد الكربون السائلب  شرآة قد عهد إليها 60 من أصل 21الشرآات الـ 

 ثاني أآسيد الكربون السائلالمنفذة على أنها مستكملة لم تنجح في تحويل إنتاج الرغاوى لديها إلى تكنولوجيا 
وآان من الواضح أن .  آعامل نفخثاني أآسيد الكربون السائلوآانت تستخدم آلوريد الميثيلين بدًال من 

، والتي ثاني أآسيد الكربون السائلن قادرة على استدامة التحويل إلى التكنولوجيا الجديدة من الشرآات لم تك
أدت إلى استنتاج أن االستثمار الكبير في هذه التكنولوجيا من جنب الصندوق المتعدد األطراف لم تتصف 

  .بكفاءة التكاليف
  
  :آنتيجة من بحث التقرير، قررت اللجنة التنفيذية  -2

  
 إلى األمانة القيام بعدد صغير من الزيارات في الموقع إلى الشرآات التي لم تكن تقوم الطلب"

 وأن تقدم معلومات إضافية 5 في بلدان المادة ثاني أآسيد الكربون السائلبإستخدام ناجح لتكنولوجيا 
  .التنفيذية   لللجنة 41ذات صلة إلى االجتماع 

  
 حتى يتم ثاني أآسيد الكربون السائليستخدم تكنولوجيا عدم الموافقة على أي مشروع في المستقبل 
  ". أعاله) ب(النظر في المعلومات المشار إليها في الفقرة 

  
  المنهجية

  
 تم استعراض من جديد األقسام 5قبل القيام بزيارات في الموقع للشرآات الواقعة في بلدان المادة   -3

 والمبادئ التوجيهية للمشروعات في التحويل ن السائلثاني أآسيد الكربوذات الصلة من دراسة تكنولوجيا 
 واألقسام ذات الصلة من تقرير تقييم قطاع الرغاوى إلى جانب ثاني أآسيد الكربون السائلإلى تكنولوجيا 

وجرى استعراض وثائق المشروع للشرآات التي تم . تقارير إتمام المشروعات التي قدمتها الوآاالت المنفذة
وباإلضافة إلى ذلك تم القيام بدراسة . دراسة أوضاع خط األساس قبل إتمام المشروعاتاختيارها وذلك ل

عينات من طلبات الشراء وتقارير تحليل العروض بهدف الحصول على تفهم أساس اختيار المعدات 
وطلب إلى الوآاالت المنفذة آذلك، حيث أمكن . ومستوى االشتراك المالي للشرآات في تنفيذ المشروعات

 المنتهية بعد تقديم تقرير االستشاري ثاني أآسيد الكربون السائلك، تقديم آخر المعلومات حول مشروعات ذل
واستجابت اليوئنديبي واليونيدو، ولكن لم تقدم المعلومات . ثاني أآسيد الكربون السائلبشأن تكنولوجيا 

قدمت قبل ذلك معلومات واسعة بشأن الجديدة، غير أن اليوئنديبي في تعليقاتها بشأن تقرير االستشاري قد 
ثاني وأشارت اليونيدو أن جميع موردي تكنولوجيا . النجاح المحقق في مشروعات األرجنتين والبرازيل

ثاني أآسيد الكربون  الثالث قد قاموا بالجهود الضرورية العتماد نوعية تكنولوجيا نفخ أآسيد الكربون السائل
ق في البلدان النامية، ولذلك فإن المشروعات المنتهية مؤخرًا يمكن  بالمتطلبات المحددة لألسواالسائل

وأشارت اليونيدو أيضًا . ثاني أآسيد الكربون السائلل ثر نجاحًا من المشروعات األولىاعتبارها على أنها أآ
، فإن أنه عادة عند اإلنتهاء المالي للمشروعات وتقديم تقارير إتمام المشروعات التي ترفق شهادات اإلتالف

  .GTZولم يكن هناك أي استجابـة من البنك الـدولي و. الوآاالت المنفذة ال تستمر برصد عمليات المصنع
  
واستنادًا إلى عمليات االستعراض والمعلومات التي تم تحديثها والتي تم تسلمها من اليوئنديبي، تم   -4

ت وعلى أنها شرآات يمكنها القيام  شرآة أبلغت على أنها قد أتمت المشروعا21 شرآات من أصل 8تحديد 
  :وتم القيام بالتقييم وفقًا للمعايير التالية. ثاني أآسيد الكربون السائلبإستخدام ناجح لتكنولوجيا 
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 .أبلغت الوآالة المنفذة ذات الصلة عن المشروع على أنه مستكمل •
 .أبلغت الوآالة المنفذة عن تقديم تقرير إتمام المشروع •
ثاني لما ال يقل عن درجة واحدة من الرغاوى مع ) على أساس مستمر(اإلنتاج التجاري  •

 في الشرآات ييدو من المحتمل اإلبالغ أو أنه قد تم اإلبالغ عنه من أآسيد الكربون السائل
 .خالل تقييم تقارير الرغاوى وتقارير أخرى

  
ألوزون الوطنية عمل المزيد من فحص الشرآات المحددة استنادًا إلى االتصاالت مع وحدات ا  -5

(NOU) 4 شرآات، 6 وبعض الشرآات حيث أمكن ذلك، على خفض عدد الشرآات التي يجب زيارتها إلى 
ونظرًا للصعوبات في وضع الجداول الزمنية لم يكن . في األرجنتين وواحدة في البرازيل وواحدة في مقدونيا

انت تستخدم تكنولوجيا مماثلة ومعدات مماثلة باإلمكان زيارة مقدونيا، في حين أن الشرآة في البرازيل التي آ
آتلك في األرجنتين فقد أزيلت آتدبير لتوفير التكاليف ) اليوئنديبي(وقامت بتنفيذها الوآالة المنفذة نفسها 

  .والوقت
  
 شرآات يجب زيارتها في 4جرى تقديم نسخة منقحة من االستبيان المستخدم للدراسة السابقة إلى   -6

ولم يكن هناك أي استجابة من الشرآة الرابعة .  شرآات االستبيان وأعادته4 من 3كملت واست. األرجنتين
(Suavestar) .وقدمت االستبيانات أيضًا . وشكل االستبيان األساس للمباحثات مع اإلدارة خالل الزيارات

راجع الجدول (فية إلى الشرآات األخرى في مقدونيا وترآيا التي لم تتم زيارتهما، بالنسبة للمعلومات اإلضا
 في حين ثاني أآسيد الكربون السائل Beamechإن الشرآات الثالث جميعها، وتلقى إثنان منها وحدة ). 6

، قد قدمت جميعها استجابات أو معلومات حول وضع استخدامها Henneckتسلمت واحدة منها وحدة 
  . ثاني أآسيد الكربون السائللمعدات 

  
وجرى القيام بزيارات في الموقع إلى آل . تي تمت زيارتها في األرجنتينإندرجت الشرآات أدناه ال  -7

 قام بها آبير مسؤولي إدارة المشروع وتابع ألمانة 2003سبتمبر /  أيلول19 إلى 17شرآة بمفردها من 
وقد رافقه في هذه الزيارات مسؤول من وحدة األوزون . الصندوق ومسؤول عن مشروعات قطاع الرغاوى

  :واشتملت آل زيارة على األنشطة التالية.  واالستشاري المحلي التابع لليوئنديبي(OPROZ)الوطنية 
  

 .ثاني أآسيد الكربون السائلفحص منشأة المصنع مع العناية الخاصة بترآيبات  •
 .فحص منشأة خزن المواد الكيماوية والمواد الخام •
 .مالحظة سريان إنتاج الرغاوى، حيث أمكن ذلك •
 . المنتجةفحص جرد الرغاوى •
 .البحث مع اإلدارة •

  
  قائمة شرآات الرغاوى التي تمت زیارتها في األرجنتين

  
  تاریخ الزیادة  الموقع  الشرآة

Limansky 2003سبتمبر /  أيلول17  رافائيال، سانتا في  
Simmons de Argentina S.A.I.C. 
(Belmo) (Buenos Aires) 

  2003سبتمبر /  أيلول18  بونيس أيريس

Piero  2003سبتمبر /  أيلول19  ونيس أيريسب  
Suavestar 2003سبتمبر /  أيلول19  بونيس أيريس  
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 حيث (OPROZ)في أعقاب الزيارات إلى الشرآات تم تنظيم اجتماع في المكتب الوطني لألوزون   -8
  .جرى بحث المسائل ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ المشروع

  
  النتائج

  
وباإلضافة إلى الشرآات في األرجنتين .  عن نتائج دراسة المتابعة موجزًا5 إلى 1تعطي الجداول   -9

 من جانب ثالث شرآات أخرى في ثاني أآسيد الكربون السائلفإن النتائج تشمل أيضًا استخدام تكنولوجيا 
  .مقدونيا وترآيا التي آانت مشمولة أيضًا في الدراسة

  
  خلفية الشرآات

  
 يعمل على تشغيل خط ثاني Pieroوآان . وط مفردة للرغاوىتعمل جميع الشرآات على تشغيل خط  -10

لأللواح المستديرة ولكن توقف جزء من المشروع وجرى استبداله بآلة قشر األلواح المستعملة لقشر األلواح 
 Limanskyوتعمل شرآتا . المربعة إلعطاء صفائح التي آان يتم الحصول عليها من األلواح المستديرة

 منخفضة الضغط، في حين تعمل Cannon Viking Maxfoamنتين بآالت  في األرجSimmonsو
 Suavestar وPieroتعود شرآتا ( مرتفعة الضغط Hennecke UBT بآالت Suavestar وPieroشرآتا 

 يتراوح من 2002آان إنتاج الرغاوى في الشرآات األربع عام ). اآلن إلى المجموعة نفسها من الشرآات
 لهذه الشرآات ثاني أآسيد الكربون السائلوفي وقت إعداد مشروعات .  طن1700 طن إلى أآثرمن 1200

، بدرجات الكثافة 3م/  آغ65 إلى 15 أنتجت جميعها رغاوى تتراوح في الكثافة من 1996في عام 
وحاليًا وبنتيجة الصعوبات . 3م/  آغ22 إلى 3م/  آغ15وتتراوح آثافتها من " القياسية"المنخفضة 

غ عن متطلبات األسواق على أنها قد تغيرت إلى رغاوى ذات آثافة أآثر انخفاضًا وتقل عن االقتصادية أبل
 إلى 10ولذلك فبالنسبة إلى جميع الشرآات التي هي قيد اإلنتاج حاليًا فإن الرغاوى ذات الكثافة . 3م/  آغ15
  . مًا من إنتاجها، وهذا ما هو شائع في معظم البلدان النامية، قد أصبحت تشكل جزءًا ها3م/  آغ14

  
وهكذا يتم صنع جزء من الرغاوى التي . تواجه جميع الشرآات الصعوبات في صناعة الفراش  -11

وتقوم . تنتجها آل شرآة يصنع داخل شرآتها في حين يباع جزء منها آألواح أو صفائح إلى منتفعين آخرين
رى تصدر الرغاوى إلى البلدان وهناك شرآة أخ. من إنتاجها آألواح% 50شرآة واحدة ببيع ما يعادل 

أما مدى التصدير أو البيع إلى الصانعين اآلخرين والمنتفعين ). البرازيل وشيلي وأوروغواي(المجاورة 
اآلخرين من الرغاوى التي يتم إنتاجها يبدو أن له أثرًا على مستوى استخدام ثاني أآسيد الكربون السائل 

 الشرآة لصنع منتجات مثل الفراش ذات النوابض حيث يكون فيها أما الرغاوى المستعملة داخل. آعامل نفخ
عيوب مثل الثقوب والغطاء الخارجي وعيوب أخرى فسوف لن يكون لها أثر هام على نوعية الناتج النهائي 

وأيضًا فالرغاوى التي تستخدم للمنتجات حيث الخصائص . ثاني أآسيد الكربون السائلفيتم نفخها بمادة 
، مثل المرونة فيمكن أن تكون محسنة، آما هو الحال في ثاني أآسيد الكربون السائلوى الجوهرية لرغا

غير أن الرغاوى التي يجب قطعها . ثاني أآسيد الكربون السائل، التي يمكن نفخها بمادة )المخدات(المساند 
 المنتج يلعب دورًا أو قشرها إلى صفائح أو استخدامها إلنتاج المنتجات حيث يكون البناء منتظمًا أو جمال

  .هامًا فيتم نفخها آليًا تقريبًا بكلوريد الميثيلين
  

  اختيار التكنولوجيا
  

تدل تقارير تحليل العطاءات التي قام بها خبراء الرغاوى في اليوئنديبي على أنه في ذلك الوقت لم   -12
 Laader BergوHennecke وCannon  وBeamech صانعين محتملين للمعدات، وهم 4يكن سوى 

ولم يقدم عطاءات للمشروعات سوى . ثاني أآسيد الكربون السائلالذين بإمكانهم توريد معدات وتكنولوجيا 
Cannonو  Beamechومن أصل الموردين اإلثنين، آان عرض .  من أصل الشرآات األربعCannon 
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 التي آان Cardioوجيا  آان لديها خبرة أآثر في تكنولCannonيعتبر أآثر تأهيًال لعدة أسباب، منها أن 
يستعملها عدة شرآات صنع رغاوى في أوروبا والواليات المتحدة لصنع الرغاوى، ويمكن أن تنتج 

 في حين تكنولوجيا ثاني أآسيد 3م/ آغ10 رغاوى بالحد األدنى من الكثافة البالغة Cardioتكنولوجيا 
، وآانت تكنولوجيا 3م/ آغ14البالغة  يمكن أن يصل إلى الحد األدنى من الكثافة Beamechالكربون في 

Cardio في حين لم تتمكن تكنولوجيا ثاني أآسيد ) بوليمار( قادرة على معالجة البوليوالت مضاعفة األصل
 أمكنها معالجة صياغات تتضمن حشوات آربونات الكلس بينما Cardioالكربون من ذلك وأن تكنولوجيا 

وهذه الخصائص المحددة والخصائص التنافسية لتكنولوجيا . من ذلكتكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون لم تتمكن 
Cardio قد بدت على أنها العامل المحدد لقيام اليوئنديبي بإختيار تكنولوجيا Cardio . وإلى جانب المعلومات

من تقرير تحليل العطاءات قامت بعض الشرآات بزيارة منشآت موردي التكنولوجيا وزيارة مصانع 
  . في أوروباثاني أآسيد الكربون السائل تستعمل تكنولوجيا الرغاوى التي

  
   في األرجنتينثاني أآسيد الكربون السائلتنفيذ المشروع وتطبيق تكنولوجيا 

  
 لمشروعات جميع ثاني أآسيد الكربون السائل على تزويد معدات Cannon Vikingعملت   -13

مما آان منسجمًا )  منها في اإلنتاج حاليًا4 ويقوم  شرآات،8(الصانعين المستمرين لرغاوى األلواح المرنة 
وبذلك فإن جميع الشرآات في األرجنتين التي جرت مساندتها للتحول إلى . مع تقارير تحليل العروض

 Cardio والتي تم إعادة تهيئة خط األساس آلالتها للرغاوى لنظام ثاني أآسيد الكربون السائلتكنولوجيا 
 ذات الضغط المنخفض فقد عملت على إعادة Maxfoamآات التي تعمل بآالت أما الشر. Cannonلشرآة 

التهيئة بشكل غير مباشر، في حين قامت الشرآات التي تعمل على آالت ذات ضغط مرتفع بإعادة التهيئة 
  .المباشرة آلالتها

  
قطع وحدات استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها الشرآات، فإن تسليم جميع المعدات الالزمة و  -14

Cardio )قد تم تسلمها في المصانع آدفعة واحدة، وبالنسبة لتلك الشرآات التي )ثاني أآسيد الكربون السائل 
 وتجارب Cardio في خط األساس، فكانت إعادة نهيئة آالت الرغاوى بوحدات Maxfoamتستخدم آالت 

ومع أن . لحد األدنى من التأخير فكانت ناجحة وواجهت اCardioوتشغيل آالت الرغاوى المجهزة بجهاز 
تقرير إتمام المشروعات دل على تأخيرات في المشروع جزئيًا بسبب التأخير المتراآم في توريد المعدات، 

  .فقد بدا أنه من وجهة نظر الشرآات فإن سرعة تسليم المعدات آانت مقبولة بصورة عامة
  

ويقارن ذلك بالتجارب . 3م/  آغ22لى  إ3م/ آغ15أجريت التجارب لكثافة الرغاوى البالغة   -15
 في تسعة مصانع 1996يوليو /  وتموز1995أبريل /  بين نيسانCannonوالتشغيل التي قامت بها شرآة 

وقد أجريت التجارب لثالث درجات قياسية من الرغاوى ). الواليات المتحدة(في أوروبا وأمريكا الشمالية 
وفي ستة مصانع ). 3م/  آغ22 – 3م/  آغ15(ا آما في األرجنتين لديها، التي آانت ضمن مجال الكثافة نفسه

الستكمالها، في حين في الشرآات الثالث )  يومًا15معدل ( يومًا 20 إلى 10تمت التجارب والتشغيل في 
 أن الزيارات الفنية الالحقة إلى Cannonوأبلغت شرآة .  يومًا إلتمامها69 إلى 30األخرى استغرق ذلك 

وقد أبلغت . Cardioلت على أن بعض الشرآات قد حولت الدرجات األخرى إلى تكنولوجيا المصنع قد د
من %) 43معدل % (80 – 20أيضًا أنه بعد مرور ستة أشهر بعد التشغيل فإن الشرآات التسع آانت نتنج 

  .Cardioإنتاجها اإلجمالي بتكنولوجيا 
  

فإن الشرآتين اللتين تستعمالن Simmons  وLimansky في شرآتي 2آما هو مبين في الجدول   -16
 شهرًا بعد الموافقة على المشروعات إلعادة تهيئة معدات 16 -15 قد استغرق ذلك حوالي Maxfoamآالت 

ثاني أآسيد الكربون السائل إلتمامها وقد استغرقت التجارب حوالي شهر واحد إلى شهرين الستكمالها بعد 
ًا بعد الموافقة على المشروع بالنسبة لشرآات إنتاج الرغاى  شهر18 إلى 16واستغرق . ترآيب المعدات

 التي آانت تعمل على Pieroغير أن شرآة . على المستوى التجاري  ثاني أآسيد الكربون السائلبتكنولوجيا 
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 قد صادفت مشاآل ميكانيكية وآهربائية رئيسية في المحاولة بالتحول إلى Hennecke UBTآالت رغاوى 
ونتج . 1999 و1998ونتج عن ذلك تجربتان للتشغيل غير ناجحتين في عام . Cannonام آالت تستخدم نظ

وفي أعقاب التشغيل الثاني غير . عن التجارب في إنتاج رغاوى ذات بناء غير متجانس ونوعية غير منسجمة
للتشغيل واستمرت التجربة الثالثة . الناجح حصل بعض التغييرات للمعدات بخفض بعض المشاآل الميكانيكية

وتم التشغيل النهائي في . في إنتاج رغاوى بنوعية غير مقبولة مما يدعو إلى المزيد من التغييرات الميكانيكية
ومنذ ذلك الحين، تعمل الشرآة في صيغها بغية تحقيق التجـانس في نوعية الرغـاوى . 2001سبتمبر / أيلول

ولم تنجح في إنتاج . 3م/  آغ18 إلى 15 بكثافة ، أي الرغاوىثاني أآسيد الكربون السائلالمنتجة بمادة 
  .3م/  آغ15رغاوى بكثافة أقل من 

  
 سنوات إلعداد 4 أشهر إلنجاز التجارب المرضية وما يقارب 3 سنوات وPiero 3وبذلك استغرقت   -17

ثاني  تشغيلية والبدء بمستوى تجاري من إنتاج رغاوى النفخ بمادة ثاني أآسيد الكربون السائلوحدة إنتاج 
ثاني أآسيد الكربون ولهذا السبب اتخذ مقرر استراتيجي للشرآة في تأخير تنفيذ تحول . أآسيد الكربون السائل

، بغية التعلم من خبرة Piero، وهي شرآة تملكها اآلن المجموعة نفسها مثل Suavestar في شرآة السائل
Pieroوتجنب التجارب المكلفة  .  

  
  نوعية المنتج

  
وآان من . ثاني أآسيد الكربون السائلي من الشرآات عن رضاه التام لنوعية رغاوى لم يعرب أ  -18

مشاآل النوعية التي أعلن عنها هي الثقوب الصغيرة والشقوق في الرغاوى، وترآيب خلوي آبير وضغط 
. قةوينتج عن هذه المشاآل معدل أآبر من التلف وإزدياد في تكاليف اإلنتاج عند تطبيق هذه الطري. مرتفع

غير أن بعض الشرآات قد أبلغ أنه مع الوقت سيخف . وآلما قصر وقت التشغيل آلما ارتفع معدل التلف
  . تكرار العيوب، مثل الشقوق، مع أنها ما زالت هامة بالنسبة لبعض التطبيقات

  
  ثاني أآسيد الكربون السائلقيود تكنولوجيا 

  
 ثاني أآسيد الكربون السائل بين القيود الرئيسية هي أنه حاليًا تنحصر آفاءة اإلنتاج بإستخداممن   -19

 فإن جميع الشرآات الثالث 3وآما يتضح من الجدول . 3م/  آغ22 إلى 14بالنسبة إلى الرغاوى ذات الكثافة 
ها إنتاج إّال الرغاوى التي  ال يمكنثاني أآسيد الكربون السائلالتي نجحت إلى درجات مختلفة في استخدام 

وأشارت إحدى الشرآات أن أفضل أداء للتكنولوجيا هو في مجال . 3م/  آغ14تعادل أو تزيد عن آثافة 
 فإن النتيجة ستكون رديئة 3م/  آغ22، أما في الكثافات األعلى من 3م/  آغ18 – 15الكثافة التي تتراوح بين 

وحاول بعض الشرآات القيام . اك خطر آبير من الحريق فهن3م/  آغ13في حين في آثافات تنخفض عن 
  . ولكن وجد أنها مستحيلة3م/  آغ10بتجارب محدودة في إنتاج الرغاوى بكثافة 

  
ثاني أآسيد من ناحية تجارية، فإن الحاجة إلى آثافة منخفضة من الرغاوى الجاسئة يجعل استخدام   -20

 أقل قبوًال في مواقف حيث يكون هناك بدائل أبسط بكثير مثل  أآثر تعقيدًا وأآثر آلفة ولذلكالكربون السائل
وبالنسبة . آلوريد الميثيلين المتوفر لالستخدام في المعدات القائمة إلى جانب المساوئ الصحية المهنية

 آان هناك قيود إضافية لعدم القدرة Hennecke UBTللشرآات التي تستخدم مواد تعادل هذه المواد مثل 
وإن أي تغيير في الكثافة وقت مرور الرغاوى في هذه المعدات . افة التشكيل أثناء اإلنتاجعلى تغيير آث

يتطلب تغييرًا في ترآيب المعدات مما يتطلب توقف اإلنتاج الذي ينتج عنه تأخيرات في تسليم المنتجات وفي 
 UBTبرة على آلة  لم تكن مصممة ومختCardioوبرأي الشرآات، يبدو أن تكنولوجيا . زيادة معدل التلف

  . قبل توريدها إلى الشرآات العاملة على مثل هذه اآلالت
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 ثاني أآسيد الكربون السائلتطویر تكنولوجيا 
 

اعتبرت الشرآات هذه التكنولوجيا على أنها ما زالت في طور النمو وتتوقع أن يستمر البائعون في   -21
وتعمل الشرآات على تحسين اإلنتاج . ى زبائنهمتطويرها وتقديم المعلومات بشأن التحسينات الجديدة إل

غير أنه ال يبدو أن هناك حوافز آافية أو موارد آافية للشرآات لتطوير . بالتكنولوجيا الجديدة وخفض التلف
هذه الطريقة بغية تخطي القيود الرئيسية في إنتاج الرغاوى الجاسئة ذات الكثافة المنخفضة والمستخدمة في 

  .التي تعتمد عليها الحيوية التجارية لبعض الشرآات المنتجة للرغاوى و5بلدان المادة 
  

 ثاني أآسيد الكربون السائلنظرًا للحاجة إلى مواد آيميائية إضافية وغالبًا أشواط أقصر من رغاوى   -22
ى من نظرًا لالستخدامات المحدودة، فإن تكاليف اإلنتاج في معظم األحيان قد تم اإلبالغ عنها على أنها أعل 

وبذلك فقد . CFCتكاليف آلوريد الميثيلين، والتي بدورها قد أبلغ عنها أنها ذات تكاليف إنتاج أقل من 
  . ثاني أآسيد الكربون السائلانخفض الحافز لتطوير وتوسيع استخدام 

  
   في جمهوریة مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا وترآياثاني أآسيد الكربون السائلتطبيق تكنولوجيا 

  
آما ذآر سابقًا فباإلضافة إلى الزيارات في الموقع للشرآات الثالث، آان هناك زيارة واحدة إلى   -23

 (Safas and Urosan Kimiya)وزيارتين في ترآيا    (Sileks)جمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا
ثاني أآسيد ولوجيا والتي حددها التقرير بشأن تقييم مشروعات الرغاوى على أنها شرآات آانت تستخدم تكن

وقد تم .  وطلب إليها تقديم تحديث عن تطبيق التكنولوجيا في مصانعها عن طريق استبياناتالكربون السائل
 في حين تم تسلم تقرير وصفي من Urosan Kimiya و Sileksتسّلم استجابات تضمنت بيانات من 

Safas.  
  

 :الثالث آما يلييمكن تلخيص المعلومات التي تم تسلمها من الشرآات   -24
  

Sileks 
 

ثاني أآسيد بالرغم من أن إنتاجها قد انخفض بشكل آبير ألسباب اقتصادية، فإن استخدامات  •
 آانت فقط إلنتاج الرغاوى ذات الكثافة المنخفضة والتي هي ضمن مجال الكثافة الكربون السائل

 .3م/  آغ20 – 14البالغة 
  
اج رغاوى ذات آثافة منخفضة والتي تتطلب بخالف الشرآات األخرى التي تعمل على إنت •

 ال تستعمل Sileksإضافة البوليول المضاعف األصل مسبقًا إلى البوليول التقليدي، فإن 
 .سوى البوليول التقليدي

  
 على أنه وسطيًا ينخفض قليًال  ثاني أآسيد الكربون السائلأبلغ عن تكاليف إنتاج رغاوى  •

 .CFCعن تكاليف رغاوى 
  

Safas 
 

 نظرًا ألنها وجدت أنها ثاني أآسيد الكربون السائلتعد هذه الشرآة تستخدم تكنولوجيا لم  •
 .غير مالئمة إلنتاج الرغاوى المرنة ذات الكثافة المنخفضة والكثافة المرتفعة
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 إلى ثاني أآسيد الكربون السائللم تتمكن الشرآة من النجاح في استدامة إنتاج رغاوى  •

 .م تعتبره آإنتاج على مستوى تجاري دقيقة، مما ل20أطول من 
  

 ال يتصف بالكفاءة وآانت الصيانة بعد آل ثاني أآسيد الكربون السائلآان اإلنتاج بمعدات  •
 .تشغيل مكلفة وتستهلك الكثير من الوقت

  
 .لم تكن نوعية الرغاوى مقبولة •

  
 واجهت الشرآة الخسارات وأصبحت الرغاوى ذات الكثافة المنحفضة أقل منافسة في •

 .األسواق
  

بنتيجة المشاآل الفنية والتجارية، اتخذت الشرآة قرارًا استراتيجيًا إلنتاج الرغاوى ذات  •
الكثافة المرتفعة فقط والتي ال تتطلب عامل نفخ إضافي، وإنتاج الرغاوى المرنة ذات 

 .الكثافة المرتفعة بإستخدام مواد إضافية لزيادة المرونة
  

Urosan Kimiya 
  

 .(Beamech)صعوبات فنية والتي لم يقم مقدم التكنلوجيا بإصالحها واجهت الشرآة  •
  
إن إنتاج الرغاوى ذات الكثافة المنخفضة مع آلوريد الميثيلين منحفض التكاليف  •

ثاني أآسيد الكربون والتكنولوجيا بسيطة والتي تعطي محاسن تنافسية تفوق استخدام 
 .السائل

  
ومقدم التكنولوجيا ليس لديه حلوًال للمشاآل التكنولوجية طالما يبقى آلوريد الميثيلين متوفرًا  •

 وعملياتها، فسوف لن يكون هناك أي حافز ثاني أآسيد الكربون السائلالمتعلقة بمعدات 
 .للشرآة على عدم استخدام آلوريد الميثيلين

  
 آعامل نفخ وهي تستعمل وسوف ثاني أآسيد الكربون السائلتوقفت الشرآة عن استخدام  •

 بإستعمال آلوريد الميثيلين فقط آعامل نفخ إلنتاجها من الرغاوى ذات الكثافة تستمر
 . المنخفضة

  
  

 ثاني أآسيد الكربون السائلنجاح تكنولوجيا 
 

ثاني أآسيد من الرغاوى التي تنتجها الشرآات يتم إنتاجها بمادة % 60 -% 2 أن 3يبين الجدول   -25
 آعامل نفخ إنتاج ثاني أآسيد الكربون السائل على مدى استخدام 5 و4 في حين يدل الجدوالن الكربون السائل

وآما هو مبين في . الرغاوى المرنة ذات الكثافة المنخفضة وذات الكثافة المرتفعة في الشرآات في العينة
 هي الشرآة الوحيدة التي Sileks فمن أصل جميع الشرآات التي تمت دراستها مسحيًا، فإن 3الجدول 

  . فقط آعامل نفخ إلنتاج جميع الرغاوى ذات الكثافة المنخفضةثاني أآسيد الكربون السائلخدام نجحت في است
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   في الصينثاني أآسيد الكربون السائلتنفيذ مشروعات رغاوى 
  

 Huangzhouخالل إعداد هذا التقرير، تسلمت األمانة تقريرًا من البنك الدولي بشأن شرآة   -26
Huangfaإلى جانب تقرير حول زيارات 1999يوليو /  في تموز28يه االجتماع ، وهو مشروع وافق عل 

ثاني أآسيد  وأربع شرآات أخرى خالل التجارب حول معدات Huangzhanالبنك الدولي إلى المصنع إلى 
ونظرًا لعالقة المعلومات التي قدمها البنك الدولي إلى التقرير، بذلت الجهود لبيان المعلومات . الكربون السائل

  :وفيما يلي موجز للتقرير الذي قدمه البنك الدولي حول المشروعات. ي هذا التقريرف
  

Changzhou Huangfa 
 

  
ثاني أآسيد الكربون وتم ترآيب معدات . 1999مارس /  على المشروع في آذار28وافق االجتماع   -27

 2002نوفمبر / تشرين الثاني وتم القيام بتجربتين على التشغيل في 2002نوفمبر /  في تشرين الثانيالسائل
وأعلنت الشرآة أن التشغيل التجريبي لم يكن ناجحًا، وخاصة بالنسبة إلى .  على التوالي2003مارس / وآذار

وآانت نوعية المواد الكيميائية التي استخدمت خالل . 3م/  آغ12الرغاوى ذات الكثافة التي تنخفض عن 
ثاني أآسيد الكربون ق عليه في المواصفات الفنية لمعدات التشغيل التجريبي ثالث مرات أآثر من المتف

 طن من 16.20 استهلكت 3م/  آغ17 تشغيًال على 15مارس، تم القيام بـ / وخالل التجارب في آذار. السائل
وآانت إحدى . ثاني أآسيد الكربون السائل آحدود فنية 3م/  آغHennecke  17وحدد مهندسو . المواد الخام

. وقد أدى ذلك إلى نزاع بين الشرآة والمورد.  على تحقيق التغيير في الكثافة أثناء التشغيلالشرآات قادرة
وحث البنك الدولي الطرفين على استعراض العقد مع وآالة الشراء، وتحديد النواقص الفنية، إن وجدت، 

  .  وحل المسألة بالسرعة الممكنة للسماح إلتمام المشروع
  

Huojia Xinyuan 
 

 وفي الوقت الذي قام البنك الدولي بالتفتيش، 1999مارس / الموافقة على المشروع في آذارتمت   -28
وأنهى اإلنتاج التجريبي لمنتجات   ثاني أآسيد الكربون السائلآان المشروع قد عمل على ترآيب معدات 

  .جهاوآان آال المورد والشرآات راضيين من التكنولوجيا ومن المنتجات التي جرى إنتا. الرغاوى
 

Nanjing Jinling 
  

قامت اليوئنديبي بتنفيذ هذا المشروع على الرغم من أنه آان متضمنًا أيضًا في تقرير تفتيش البنك   -29
وقد بوشر بترآيب معدات . 1998يوليو /  في تموز25وتمت الموافقة على المشروع في االجتماع . الدولي

وفيما . 2001ديسمبر /  وتم استكماله في آانون األول2001فبراير /  في شباطثاني أآسيد الكربون السائل
 تشغيًال تجريديًا وتم استخدام ما 17، تم القيام بما مجموعه 2002مايو /  أيار20أبريل  و/  نيسان18بين 

غير أن النتائج لم تكن مرضية وقد نفذ رأس مال الشرآة .  دوالر أمريكي من المواد الخام50.000يقارب 
 ال يمكن تشغيلها ثاني أآسيد الكربون السائلواستنتجت الشرآة أن تكنولوجيا . ار بالتجاربليخولها االستمر

 .بشكل طبيعي على معداتها إلنتاج الرغاوى
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  المسائل المتعلقة بتنفيذ المشروعات
  

  مواصلة المساندة الفنية من الموردین بعد تشغيل المعدات
  

 والزيارات التي قامت بها األمانة  أآسيد الكربون السائلثانيأآدت الدراسة السابقة حول تكنولوجيا   -30
إلى الشرآات التي لها مشروعات مستكملة على أهمية تطوير الصيغة الكيميائية الصحيحة للرغاوى خالل 

وفي البلدان المتطورة آانت الدرجات الثالث المختارة من . ثاني أآسيد الكربون السائلتنفيذ مشروعات 
غير أنه في . بشأنها القيام بالتجارب والتشغيل معتبرة أنها الدرجات التجارية األآثر أهميةالرغاوى التي تم 

، آما هو واضح من الدراسة، فإن تجارب التشغيل ال تغطي جزءًا آبيرًا من درجات الرغاوى 5بلدان المادة 
آثر صعوبة إلنتاجها أما الدرجات التي هي غير مغطاة فهي الدرجات األ. التجارية التي تنتجها الشرآات

لذلك فإن الفترة الزمنية للتحويل األآثر تحديًا لخفض درجات الكثافة . ثاني أآسيد الكربون السائلبتكنولوجيا 
  .المنخفضة يمتد إلى أبعد من تاريخ اإلتمام المصدق عليه للمشروع، الذي عنده يتوقف اشتراك الوآالة المنفذة

  
أو مساعدة إضافية، يحتمل أن تترك الشرآات /  إضافي ومن هنا فصاعدًا وبدون أي رصد  -31

وباإلضافة إلى ذلك، فقد بينت . التكنولوجيا إذا آان تطوير صيغتها أصبح صعبًا فنيًا أو ممنوعًا ماليًا
، فإن CFC-11الدراسات والمعلومات من الصين أنه نظرًا للسعر المناسب لكلوريد الميثيلين بالمقارنة مع 

 فليس هناك حوافز لهذه CFCولوجية لإلنتاج بهذا العامل للنفخ والصفات المشابهة لرغاوى البساطة التكن
  .ثاني أآسيد الكربون السائلالشرآات الستثمار وقت إنتاجها ومواردها المالية في تطوير صيغ 

  
ب ، فيبدو من الضروري أن تتطلثاني أآسيد الكربون السائلإذا لم يستبعد استخدام تكنولوجيا   -32

ومن .  المساندة الفنية المتواصلة من الموردينثاني أآسيد الكربون السائلالشرآات التي اعتمدت تكنولوجيا 
.  قد طبقت بنجاح في البلدان الناميةثاني أآسيد الكربون السائلمصلحة الموردين أيضًا أن تعتبرأن تكنولوجيا 

 إلى أبعد من تشغيل المعدات متضمنة في وليس من الواضح إلى أي مدى آانت هذه المساندة المتواصلة
ومثال ذلك، ليس من . في المشروعات المستكملة) أو الوآالة المنفذة(الترتيبات التعاقدية بين المورد والشرآة 

الواضح ما إذا آان ضمان سنة واحدة للموردين أبعد من التشغيل يشمل سوء تشغيل المعدات أو عدم قدرتها 
ثاني أآسيد وبالنسبة لهذه الشرآات التي تأمل إدخال تكنولوجيا . لمطلوب من الشرآةللوفاء باألداء الفني ا

، فمن الحكمة إدراج في العقد، أحكامًا محددة للمساندة الفنية المستمرة من جانب المورد لفترة الكربون السائل
  .معقولة من الزمن إلى أبعد من تشغيل المعدات

  
  االستنتاجات

  
  .ت في مطلع هذه الوثيقةذآرت االسنتناجا  -33
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  قائمة الجداول
  

  .لشرآات في ثالثة بلدان ثاني أآسيد الكربون السائل  موجز الخبرات بتكنولوجيا  :1الجدول 
  

  .تنفيذ المشروع  :2الجدول 
  

  .2002احصاءات اإلنتاح لعام   : 3الجدول 
  

  .2002استهالك عوامل النفخ المساعدة في عام   :4الجدول 
  

  .إنتاج الرغاوى بعوامل نفخ مساعدة/ 2002ءات اإلنتاج لعام احصا  :5الجدول 
  

  .مصادر المعلومات لدراسة المتابعة  :6الجدول 
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  لشرآات في ثالثة بلدان (LCD) ثاني أآسيد الكربون السائل  موجز الخبرات بتكنولوجيا: 1الجدول 
  

 في LCDاستعمال   الشرآة
إنتاج الرغاوى بعوامل 

  %نفخ مساعدة 

لوجيا نجاح تكنو
LCD  

  مالحظات

  األرجنتين
Limansky  2  تحويل المعدات

ناجح ولكن ذات 
  استعمال منخفض

للحصول على رغاوى جاسئة ) بوليمار( بالبوليول مضاعف األصل LCDواجهت الشرآة مشكالت في صنع رغاوى 
 بكثافة تتراوح LCDت النفخ بـ ولذلك يعمل على إنتاج آمية صغيرة من الرغاوى ذا. منخفضة الكثافة التي تطلبها األسواق

 إلنتاج رغاوى ذات درجة LCDواستخدمت نكنولوجيا .  والتي يتم إنتاجها بالبوليول التقليدي فقط3م/  آغ18-14بين 
.  ليست ضرورية إلنتاج درجات الرغاوىLCDوتكنولوجيا . من آامل إنتاجها% 1محدودة جدًا والتي تشكل حوالي 

 تتوق إلى استخدام تكنولوجيات نظيفة لإلنتاج وتعمل على تطبيق التكنولوجيا بكاملها إذا  التيISO 14000والشرآة هي 
  . آانت ناجحة تجاريًا وتفنيًا بالنسبة إلى احتياجات اإلنتاج

Piero 80  متوسطة بالنسبة إلى
  المدى المحتمل

   حتياجات اإلنتاج الجارية ال يمكن أن يفي آليًا بإLCDتكنولوجيا . اإلنتاج ضمن مجال محدود من الكثافة

Simmons 27  متوسطة بالنسبة إلى
  المدى المحتمل

    ال يمكن أن يفي آليًا بإحتياجات اإلنتاج الجاريةLCDتكنولوجيا . اإلنتاج ضمن مجال محدود من الكثافة

Suavestar --  متوسطة بالنسبة إلى
  المدى المحتمل

    ال يمكن أن يفي آليًا بإحتياجات اإلنتاج الجاريةLCDيا تكنولوج. اإلنتاج ضمن مجال محدود من الكثافة

Sileks 100 ال تستعمل إال تكنولوجيا   جيدLCD وتعود . 3م/  آغ20-14 إلنتاج جميع الرغاوى بكثافة منخفضة حيث يتراوح مجال الكثافة من
وذلك ) آغ/  دوالر أمريكي1.86(س المنخفضة قيمة آفاءة التكاليف المرتفعة نسبيًا بالمقارنة إلى قيمة آفاءة تكاليف خط األسا

إلى االنخفاض االقتصادي في البالد في أعقاب االنفصال من االتحاد اليوغوسالفي الذي نتج عنه انخفاض آبير في إنتاج 
  .  الرغاوى

  ترآيا
Safas 0  فشلت في الوفاء

بإحتياجات إنتاج 
  الشرآة

الرغوى صعب، وال يتسم بالكفاءة ومرتفع األسعار ونوعية المنتوج غير  نظرًا ألن إنتاج LCDلم يعد يستعمل تكنولوجيا
وبنتيجة ذلك تحولت الشرآة إلى إنتاج رغاوى ذات آثافة مرتفعة ال تتطلب عامل نفخ مساعد، في حين . مقبولة في األسواق

ونة عوضًا عن عامل نفخ المساعد قد تم تحويل إنتاج الرغاوى ذات الكثافة المرتفعة والمرنة إلى استخدام مواد إضافية للمر
  .CFCآما اعتادت الشرآة أن تعمل بالنسبة إلى 

Urosan  0  فشلت في الوفاء
بإحتياجات إنتاج 

  الشرآة

 نظرًا لتكاليف اإلنتاج العالية والصعوبات الفنية، مثل عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا LCDلم يعد يستعمل تكنولوجيا 
Beamechإنتاج بكلوريد الميثيلين سهل جدًا"ة ونظرًا ألن  مع حبيبات صلب."  
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  تنفيذ المشروع :2الجدول 
  

تاريخ   الشرآة
الموافقة 

على 
  المشروع

تاريخ 
استكمال 
  المشروع

الوآالة 
  المنفذة

مقدم 
  التكنولوجيا

تسليم   نوع آالت الرغاوى
المعدات 

بعد 
الموافقة 

على 
المشروع 

  )شهور(

استكمال 
ترآيب 
المعدات 

بعد 
لموافقة ا

على 
  المشروع

  )شهور(

نوع 
إعادة 
  التهيئة

الوقت 
المستغرق 
للتجارب 
والتشغيل 

  )شهور(

أول إنتاج 
تجاري 

بعد 
الموافقة 

على 
المشروع 

  )شهور(

وسطي 
إنتاج 
التغيل 

بـ 
LCD  

  )دقائق(

أطول 
تشغيل 
لإلنتاج 

بـ 
LCD 

  )دقائق(

عدد 
عمليات 
تشغيل 
اإلنتاح 
منذ بدء 
  التشغيل

وسطي 
آثافة 
ى رغاو

LCD 
الناتحة 

/ آغ(
  )3م

Simmons 
SAICFI 
(Belmo) 
Buenos 
Aires  

 Oct-
96 

Dec-98 اليوئنديبي  Cannon 
Viking 

 Cannon Viking 
Maxfoam  

غير  15 5
  مباشر

 16   332 15-22 

Limansky 
S.A. 

 Oct-
96 

Dec-98 اليوئنديبي  Cannon 
Viking 

 Cannon Viking 
Maxfoam  

غير  16 5
  مباشر

 18   76 15-18 

Piero SAIC  Oct-
96 

Sep-01 اليوئنديبي  Cannon 
Viking 

 Hennecke UBT  17 47 120 75 47   مباشر N/A 15-25 

Suavestar  Oct-
96 

Nov-
02 

 Cannon  اليوئنديبي
Viking 

 Hennecke UBT  N/R N/R مباشر  N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

                 

Sileks 
(Macedonia) 

May-
97 

Dec-98 اليونيدو  Beamech Viking/Beamech 25 31 N/A 8 31   180 14-20 

                             
N/R :بدون استجابة من الشرآة على االستبيان  

N/A :ليس لدى الشرآة معلومات متوفرة  
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  2002احصاءات اإلنتاح لعام : 3الجدول 
  

مورد   الوآالة   الشرآة
  التكنولوجيا

تاريخ 
  * الموافقة 

 تاريخ
  االستكمال

منحة 
المشروع 

دوالر (
  )أمريكي

خط أساس 
استهالك 

CFC)  طن
ODP(  

الناتج 
اإلجمالي 
للرغاوى 

  )طن(

رغاوي 
بدون عامل 

مساعد نفخ 
أو بدون 
ABA 

  )طن(**

لمجموع % 
  الرغاوى

رغاوى 
آلوريد 
الميثيلين 

  )طن(

لمجموع % 
الرغاوى 
بعامل نفخ 
مساعد أو 

 ABAمع 

رغاوى 
LCD 

  )طن(

لمجموع % 
  رغاوىال

                           األرجنتين
Simmons 

SAICFI 
(Belmo) 
Buenos 

Aires  

 Cannon  Oct-96 Dec-98 363,935 91   1,202  227.2 19   716  60 258.7 22  اليوئنديبي

Limansk
y S.A. 

 Cannon  Oct-96 Dec-98 472,637 95   1,520  316.8 21   1,203  79 22.4 1.5  اليوئنديبي

Piero 
SAIC 

 Cannon  Oct-96 Sep-01 341,000 64   1,727  431.75 25   259  15 1036.2 60.0  اليوئنديبي

Suavesta
r 

 Cannon  Oct-96  561,000 92.5  NA NA NA  NA NA NA NA  اليوئنديبي

               مقدونيا
Sileks 
A.D.  

 Beamech May-97 Dec-98 520,125 280   1,200  700 58 0 0 500 42  اليونيدو

               ترآيا
Urosan 
Kimiya  

 Beamech Oct-96 Oct-97 643,500 135   4,300    3,063  71 1237 29 0 0  اليونيدو

Safas  البنك الدولي  Urosan Nov-97 Mar-99 530,000 93.8  لم تعد تنتج
الرغاوى 

بعامل نفخ 
 مساعد

      

  1996 في أآتوبر LCDوتمت الموافقة على التغيير إلى .  للتحول إلى مختلف التكنولوجيات1995 آانت األصل موافق عليها في نوفمبر  Suavestaعدا  جميع المشروعات ما   *  
   رغاوى ذات آثافة عالية تنتج بدون عامل نفخ مساعد  **
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  2002استهالك عوامل النفخ المساعدة في عام  :4الجدول 

  
  روع منحة المش  الشرآة

  دوالر أمريكي
خط أساس استهالك 

CFC) طن(  
استهالك آلوريد 

  )طن(الميثيلين 
 LCDاستهالك 

  )طن(
LCD المطلوبة 

الستكمال استبدال 
  CFCخط أساس 

  )طن(

 CFCمعادل 
الستعمال الجاري لـ 

LCD) طن(  

الستهالك خط % 
  CFCاألساس لـ 

آفاءة تكاليف 
  المشروع

دوالر 
  آغ/ أمريكي

آفاءة تكاليف 
 CFCلمكافئة لـ ا
/ دوالرأمريكي(
  )آغ

Simmons 
SAICFI 
(Belmo) 

Buenos Aires 

363,935 91.0 37.7 10.7 20.2 41.3 45 4.00 8.82 

Limansky SA 472,637 95.0 79.3 1.3 21.1 4.9 5 4.98 96.66 
Piero SAIC 341,000 64.0 15.0 1.5 14.2 5.8 9 5.33 59.05 

Suavestar   561,000  92.5  N/R N/R N/R N/R  N/A 
          

Sileks A.D. 
(Macedonia) 

520,125 280.0 0.0 20.0 62.2 77.0 28 1.86 6.75 

  0.260:                             العامل1:3.85 المستهلك والمحتسب LCD من CFCمكافئ * 
N/R :بدون استجابة  من الشرآة على االستبيان 
N/A :معلومات متوفرةلم تقدم الشرآة  
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  إنتاج الرغاوى بعوامل نفخ مساعدة/ 2002احصاءات اإلنتاج لعام  :5الجدول 
  

نسبة مئوية من مجموع عامل   مورد التكنولوجيا  الوآالة  الشرآة
الناتج  ABA النفخ المساعد 

  بكلوريد الميثيلين

نسبة مئوية من مجموع عامل 
 ABA النفخ المساعد

 LCDرغاوى ناتجة بـ 
Simmons SAICFI 

(Belmo) Buenos Aires 
   Cannon Viking 73  اليوئنديبي

Limansky S.A. اليوئنديبي  Cannon Viking 98   
Piero SAIC اليوئنديبي  Cannon Viking 20   

Suavestar اليوئنديبي  Cannon Viking غير متوفر غير متوفر 
       

Sileks A.D. 
(Macedonia) 

   Beamech 0  اليونيدو

       
Urosan Kimiya 

(Turkey) 
   Beamech 100  اليونيدو

Safas (Turkey) البنك الدولي  Hennecke  لم يعد يتم إنتاج الرغاوى
 ABAعامل النفخ المساعد ب

  

         
  ABAرغاوى ناتجة بعامل نفخ مساعد : ABAرغاوى 
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  مصادر المعلومات لدراسة المتابعة: 6الجدول 

  
  مالحظات  مقدم التكنولوجيا  البلد  نفذةالوآالة الم  الشرآة 
Simmons 

(Belmo)

  معلومات من خالل زيارة الموقعCanon Viking  األرجنتين  اليوئنديبي

Limanskyاألرجنتين  اليوئنديبي  Canon Vikingمعلومات من خالل زيارة الموقع  

Piero SAICاألرجنتين  اليوئنديبي  Canon Vikingالموقعمعلومات من خالل زيارة   

Suavestarاألرجنتين  اليوئنديبي  Canon Vikingمعلومات من خالل زيارة الموقع  

Sileksمقدونيا  اليونيدو  Beamechمعلومات من خالل االستبيان  

Urosan 

Kimiya

  معلومات من خالل االستبيانBeamech  ترآيا  اليونيدو

Safasترآيا  البنك الدولي  Hennecke االستبيانمعلومات من خالل  
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