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مرّكبات الكربون  المعنية بإدارةحلقة العمل 
 الهيدروفلورية: المسائل التقنية

 0222نيساف/أبريل  02ك 02بانكوؾ، 

 العمل المعنية بإدارة مرّكبات الكربون الهيدروفلورية: المسائل التقنية تقرير حلقة

 إضافة

 ملخصات مقرري الجلسات

 خلفية -أواًل 

العمل  يف حلقة 2إىل  2قررك اجللسات من تُعد ىذه اإلضافة ذبميعان للتقارير ادلكتوبة اليت أعدىا م - 2
. كتشكل 0222اف/أبريل سني 02ك 02قودة يف بانكوؾ يومي ادلعنية بإدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية، ادلع

تقارير اجللسات األساس للملخصات اليت أعدىا ادلقرركف عن االستنتاجات الرئيسية حللقة العمل 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/5) كُقدمت إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو اخلامس كالثبلثُت ،

كمقررك اجللسات  ، بعد حلقة العمل مباشرة.0222نيساف/أبريل  02إىل  00فًتة من ادلعقود يف بانكوؾ يف ال
 ىم:ىم األشخاص التالية أمساؤ 

 : السيد أكلرش ىيسي2اجللسة  
 أمبادك -كوا: السيد ريتشارد أبرك 0اجللسة  
 : السيد غورساراف ماتور3اجللسة  
 : السيد إينشاف شنغ2اجللسة  
 وشاف: السيد شاندرا ب2اجللسة  

 ىذه اإلضافة.مرفق كيرد الربنامج النهائي حللقة العمل يف  - 0
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 1الجلسة  -ثانياً 
التحديات والفرص في معالجة مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث 

 االحترار العالمي في قطاع التبريد
 مقدمة -ألف 

التربيد التجارم، كالتربيد الصناعي، كتربيد  :ت رئيسية كىيتناكلت ىذه اجللسة عن التربيد أربعة قطاعا - 3
النحو القطاعات من حيث رلموع مكافئ ثاين أكسيد الكربوف على  النقل، كالتربيد ادلنزيل. كتُقّسم كسائل

(، يف ادلائة 2يف ادلائة(، كتربيد كسائل النقل ) 02يف ادلائة(، كالتربيد الصناعي ) 73التايل: التربيد التجارم )
يف ادلائة(. كنظران حلاجة األغذية كادلشركبات إىل التربيد، فإف التربيد يُعد مطلبان رئيسيان يف ىذه  0كالتربيد ادلنزيل )

على النحو لتايل: )أ( درجة حرارة متوسطة  غذيةالقطاعات الرئيسية. كتُعد مستويات احلرارة البلزمة لتربيد األ
درجة مئوية(. كيشمل  28-إىل  02-درجة حرارة منخفضة )من درجات مئوية(، )ب( ك  8)من صفر إىل +

 التربيد الصناعي استعماالت كثَتة سلتلفة تتطلب مستويات سلتلفة من درجات احلرارة.
ا بدائل سلتلفة مكقدـ السيد باكلو فودانستكايا كالسيد رينهارد رادارماخر عرضُت سبهيديُت تناكال فيه - 2

ستخدـ حاليان يف كل من نخفضة على إحداث االحًتار العادلي، كتُ ادلقدرة الرية ذات دلركبات الكربوف اذليدركفلو 
رعية ادلختلفة. كأشار العرضاف إىل الكفاءة، كالقدرة على إحداث االحًتار العادلي، كقدرة فقطاعات التربيد ال

 أكسيد الكربوف ادلتعلقة التربيد، كتضمنا اعتبارات خاصة باستدامة اخليارات، كضركرة النظر يف انبعاثات ثاين
 بالطاقة.

فر ادلكونات، ء فريق اخلرباء مواضيع تتعلق بتو كتضمنت العركض اليت قدمها أحد عشر عضوان من أعضا - 2
كاخليارات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي كالبلزمة للنظم التجارية كالصناعية، كخيارات 

قابس، كنظم ذبارية منشأة يف ادلوقع. كنوقشت النظم التعاقبية، كأداء نظم احملاؿ لنظم ذبارية صغَتة، كنظم ذات 
التجارية الكبَتة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي، ككذلك خيارات التحسُت كالتعديل 

ي، كادلعايَت اخلاصة بالنسبة للنظم القائمة. كُقدـ شرح للبدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادل
أك من رابطات الصناعة، ككاف ك/بتربيد كسائل النقل. كقد جاء أعضاء فريق اخلرباء أساسان من قطاع الصناعة 

 2من ادلادة  2عضواف من اخلرباء االستشاريُت، ككاف نصف أعضاء الفريق تقريبان من أطراؼ عاملة بالفقرة 
 ادلرفق لبلطبلع على التفاصيل اخلاصة بأعضاء فريق اخلرباء(.( )انظر 2ادلادة وجب )األطراؼ العاملة دب

 لمحة عامة عن التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد -باء 
كانت نظم التربيد اليت نوقشت يف صبيع القطاعات الفرعية من النوع الذم يعمل بضغط البخار.  - 6

 رئيسية اليت طُرحت على النحو التايل:النقاط ال تككان
 مقفولة منتوليف من كلتيهما. كىذه نظم كيشمل الثبلجات كاجملمدات ك  التبريد المنزلي )أ( 

منخفضة؛ كتُعد سلاطر التسرب متدنية. كبالنسبة للنظم ادلنزلية، يُعد  شحناتادلصانع كزلكمة، كذات 
على إحداث االحًتار العادلي، كقد استخدـ على النطاؽ  جدان  ا خياران ذا قدرة منخفضة622-اذليدرككربوف

يعوؿ عليو الذم اخليار  اأهن أ622-جات اليت تعمل باذليدرككربوفعامان. كقد أثبتت الثبل 22التجارم ألكثر من 
مليوف  222ة االشتعاؿ. كيعمل اآلف أكثر من كيتسم بكفاءة عالية؛ كمت التصدم بصورة كاملة دلسائل قابلي
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نزلية تستخدـ اذليدرككربونات على نطاؽ العامل. كال تزاؿ بلداف معينة، من بينها الواليات ادلتحدة ثبلجة م
 ؛بصورة أساسية لوائح السبلمة بسبب، كىذا أ232-األمريكية، تستخدـ الكربوف اذليدركفلورم

 ، ؽلكن تقسيمو إىل ثبلثة قطاعات فرعية:التبريد التجاري )ب( 
كؽلكن مقارنتها من الناحية التقنية بالثبلجات ادلنزلية.  وحدات صغيرة بقابس ‘2’

كخيار ذم قدرة منخفضة   092-كتستخدـ مركبات اذليدرككربوف، مثل اذليدرككربوف
مادة التربيد يف الغالب أكرب منو يف التربيد  شحنعلى إحداث االحًتار العادلي. كيُعد 

ذات  (HFOs) يفينات اذليدركفلوريةكاألكلادلنزيل. كتُعد مركبات الكربوف اذليدركفلورية 
اليت تتسم  أيضان من اخليارات العمليةالقدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي 

. كتستخدـ بعض الوحدات ذات القدرة على إحداث االحًتار العادلي باطلفاض
 القابس ثاين أكسيد الكربوف، مثل مربدات القوارير كآالت البيع؛

كىي توليفة تنتجها ادلصانع مكونة من مكثف كضاغط موصل يف  وحدات التكثيف، ‘0’
إىل ادلبٍت )مثل احملبلت التجارية الكبَتة( مث إىل مبخر كاحد أك عدد  بأنبوبادلوقع 

تعترب مواد التربيد ذات القابلية العالية  الصغَت من ادلبخرات يف كبائن العرض. ك 
ل زلل ذبارم كبَت ألنو مكاف يًتدد لبلشتعاؿ أك السمية مناسبة عادة لبلستخداـ داخ

كاألكليفينات عليو اجلمهور. كتُعد مركبات معينة من الكربوف اذليدرككلورم 
خيارات عملية ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار  (HFOs) اذليدركفلورية

العادلي. كمل يتضح بعد قبوؿ مواد التربيد ذات القابلية ادلنخفضة لبلشتعاؿ، مع أف 
يارات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ردبا تكوف مأمونة ىذه اخل

كتتسم بالكفاءة. كيُعد ثاين أكسيد الكربوف من اخليارات غَت القابلة لبلشتعاؿ، 
التكاليف الرأمسالية لوحدات التكثيف الصغَتة اليت  فكلكن ذبدر اإلشارة إىل أ

 إىل حد ما يف الوقت احلاضر. تستخدـ ثاين أكسيد الكربوف تُعد مرتفعة
يتم تركيبها يف غرفة منفصلة لآلالت، كتوصل عادة عن طريق أنابيب النظم المركزية،  ‘3’

إىل مكثف خارجي كبشبكة كاسعة من أنابيب التربيد ادلؤدية إىل مبخرات يف كثَت من  
لورية كبائن العرض ادلختلفة كغرؼ التخزين البارد. كسبثل مركبات الكربوف اذليدركف

ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي كغَت القابلة لبلشتعاؿ أحد 
اخليارات. كيُعد ثاين أكسيد الكربوف خياران يف نظم التربيد بعد النظم احلالية كالتعاقبية 
على حد سواء. كتستخدـ عدة آالؼ من احملاؿ التجارية الكبَتة بالفعل نظم ثاين 

 092-كن استخداـ مواد تربيد قابلة لبلشتعاؿ مثل اذليدرككربوفأكسيد الكربوف. كؽل
ليكوؿ أك ثاين أكسيد ع نظاـ للسوائل الثانوية )مثل اجلأك األمونيا يف نفس الوقت م

ستخدـ أيضان يف بعض احملاؿ التجارية الكبَتة كحدات الكربوف عن طريق الضخ(. كيُ 
 دائرة مائية؛ ادلربد بواسطة 092-ذات قابس تعمل باذليدرككربوف

كتغطي طائفة كاسعة من القدرات كدرجات احلرارة. كبالنسبة دلعظم نظم التبريد الصناعي،  )ج( 
ستخدـ األمونيا على نطاؽ كاسع، كتُعد من مواد التربيد اجليدة ذات القدرة ادلنخفضة النظم الصناعية الكبَتة، تُ 

ربوف أيضان بالنسبة للنظم الصناعية األكرب. كتُعد نسبة  ستخدـ ثاين أكسيد الكعلى إحداث االحًتار العادلي. كيُ 
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كبَتة من النظم الصناعية أصغر من أف تستخدـ األمونيا ذات التكلفة العالية. كبالنسبة للنظم الصناعية الصغَتة 
ادلتوسطة احلجم تشمل اخليارات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي مركبات الكربوف ك 

 كاألكليفينات اذليدركفلورية، أك كاألكليفينات اذليدركفلورية ةالكربوف اذليدركفلوريمركبات فلورية، أك خبلئط اذليدرك 
أك ثاين أكسيد الكربوف. كيف بعض احلاالت، ستظل ىناؾ حاجة إىل استخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية 

 ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي؛
. ادلربدة كالسفنكيشمل النقل بالطرؽ الربية، كاحلاكيات اع الفرعي لتبريد وسائل النقل، القط )د( 

ستخدـ غالبان يف طائفة كاسعة من ظركؼ درجات احلرارة احمليطة. كتشمل البدائل ذات القدرة ادلنخفضة كىذه تُ 
كاألكليفينات  ةدركفلوريالكربوف اذليمركبات على إحداث االحًتار العادلي ثاين أكسيد الكربوف، كخبلئط 

ادلربدة، كالنقل الربم.  حاكيات. كغلرم حبث استخداـ مواد تربيد قابلة لبلشتعاؿ بالنسبة لل(HFOs) اذليدركفلورية
 كبالنسبة للسفن، تتوقف اخليارات على االستعماؿ؛ كتُعد اخليارات شلاثلة للنظم الصناعية.

 إحداث االحترار العالمي الخيارات ذات القدرة المنخفضة على لخصم -جيم 
، تشمل اخليارات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار صحائف الوقائععلى ضلو ما ذُكر يف  - 7

العادلي ثاين أكسيد الكربوف، كاألمونيا، كمركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث 
كاألكليفينات  ةالكربوف اذليدركفلوريمركبات ، كخبلئط (HFOs) يةكاألكليفينات اذليدركفلور االحًتار العادلي، 

 :اذليدركفلورية
يُعد ثاين أكسيد الكربوف خياران متاحان ذباريان للتربيد الصناعي كالتربيد التجارم ادلركزم. كىو  )أ( 

قطة احلرجة مرتفعة جدا ستخدـ يف نظم ما بعد النقطة احلرجة كيف النظم التعاقبية. كتُعد كفاءة نُظم ما بعد النيُ 
الباردة، كتسمح التطورات اجلديدة بكفاءة التشغيل يف ظركؼ درجات احلرارة  يطةيف ظركؼ درجات احلرارة احمل

. كيف ظركؼ درجات احلرارة األكثر سخونة، يُعد استخداـ النظاـ التعاقيب أكثر كفاءة. كتُعد التكاليف الساخنة
ليت تعمل بالكربوف اذليدركفلورم، كلكنها آخذة يف االطلفاض. كغلرم تطوير الرأمسالية أعلى من تكاليف النظم ا

نُظم ثاين أكسيد الكربوف من أجل استعماالت أصغر، دبا يف ذلك النقل بالطرؽ الربية، كاحلاكيات ادلربدة، 
 اقة؛كفاءهتا بصورة كاملة من حيث التكلفة أك كفاءة استخداـ الطتتأكد بعد   ، كلكن ملككحدات التكثيف

كتُعد األمونيا خياران راسخان بصورة كثيقة كيتسم بكفاءة استخداـ الطاقة بالنسبة للتربيد  )ب( 
الصناعي. كىناؾ أيضان ذبربة مع األمونيا كمواد التربيد الثانوية يف نُظم التربيد التجارم ادلركزم. كتؤدم اذباىات 

 شحنةط شبو زلكمة، كنُظم ذات زلكمة، كضواغخداـ مبادالت حرارية التطوير بالنسبة لؤلمونيا إىل است
 ؛جدان  ةمنخفض

. كيف التربيد ادلنزيل، تُعد ةادلنخفض الشحنةكتُعد مركبات اذليدرككربوف خياران بالنسبة لنظم ذات  )ج( 
 ستخدـ مركبات اذليدرككربوف باالقًتاف، تُ التجارية ادلركزية مركبات اذليدرككربوف راسخة بصورة كثيقة. كيف النظم

 مع مواد تربيد ثانوية أك مع ثاين أكسيد الكربوف بالنسبة للنظم التعاقبية ادلنخفضة احلرارة؛
ذات القدرة ادلتوسطة على إحداث  ةالكربوف اذليدركفلوريمركبات كؽلكن استخداـ خبلئط  )د( 

رة العالية للغاية على بدالن من مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القد (R-407Fاالحًتار العادلي )مثل ادلادة 
ها لتبلئم الُنظم القائمة. كىذه ديعيف نُظم جديدة، كؽلكن ت (R-404Aإحداث االحًتار العادلي )مل ادلادة 

لطاقة، كلكن توجد أيضان حاالت معركفة اطلفضت فيها الكفاءة. كيُعد ذبنب ة لوفر كوف مالبدائل غالبان ما ت
ان ىامان، نظران ألهنا ذات قدرة على إحداث االحًتار العادلي أعلى مرتُت عنصران اسًتاتيجي R-404Aاستخداـ ادلادة 
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ستخدـ عادة )كتُعد ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار من مركبات الكلورك اذليدركفلورية األخرل اليت تُ 
 العادلي(؛

خفضة على كقد اسُتخدمت مؤخران مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة ادلعتدلة كادلن )ق( 
، كاألكليفينات اذليدركفلورية، كاألكليفينات اذليدركفلوريةإحداث االحًتار العادلي، كخبلئط الكربوف اذليدركفلورم 

 كلكن اخلربة التجارية تُعد زلدكدة. 

 المناقشات -دال 
فرعي من يتباين توافر التكنولوجيات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف كل قطاع  - 8

 قطاعات سوؽ التربيد. كتشمل االستنتاجات ادلستمدة من ادلناقشات يف حلقة العمل ما يلي:
تُتاح ادلركبات اذليدرككربونية للُنظم ادلنزلية كالصغَتة كالتجارية ذات القابس. كغلرم تقييم أماف  )أ( 

 ؛0228سواؽ قرابة عاـ ادلركبات اذليدرككربونية يف تربيد كسائل النقل، كؽلكن أف تدخل إىل األ
يُعد استخداـ ثاين أكسيد الكربوف يف الُنظم ادلركزية للمحبلت التجارية الكبَتة كيف الُنظم  )ب( 

لُنظم ما بعد النقطة احلرجة أك الُنظم التعاقبية. كغلرم تطوير ورة كثيقة كما ىو احلاؿ بالنسبة الصناعية راسخان بص
 سبة لوحدات التكثيف كُنظم النقل؛لثاين أكسيد الكربوف بالن أصغرنُظم 

كتُعد األمونيا راسخة أيضان يف الصناعة مع احتماؿ اتساع أسواقها بناءن على التطورات التقنية  )ج( 
 لتقليص ادلخاطر؛

كتتاح حاليان خيارات الكربوف اذليدركفلوركم ذات القدرة ادلتوسطة على إحداث االحًتار العادلي   )د( 
 ؛R-404Aكبدائل للمادة 

كمن ادلتوقع أف تصبح خبلئط مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة ادلنخفضة على  )ق( 
متاحة ذباريان يف الفًتة ما بُت  كاألكليفينات اذليدركفلوريةإحداث االحًتار العادلي كخبلئط الكربوف اذليدركفلورم 

النقل. كيلـز أف يكوف ىناؾ فهم  يف طائفة من التطبيقات مثل كحدات التكثيف كنظم 0202ك  0226عامي 
 أفضل لبلستخداـ ادلأموف دلواد التربيد األقل قابلية لبلشتعاؿ. 

 اليت ذُكرت أثناء ادلناقشات: العوائقكتشمل  - 9
سيكوف للُنظم ادلركزية يف قطاع التربيد التجارم أكرب األثر على رلموع مكافئ ثاين أكسيد  )أ( 

لتكنولوجيات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي مثل نُظم ثاين الكربوف. كللتوسع يف استخداـ ا
ة، أك أكسيد الكربوف فيما بعد النقطة احلرجة، أك نظم ثاين أكسيد الكربوف التعاقبية، أك ادلركبات اذليدرككربوني

كتدريب التقنيُت، كادلعايَت، انوم، تتمثل احلواجز الرئيسية يف استثمار رأس ادلاؿ، األمونيا مع استخداـ سائل ث
 كقوانُت السبلمة؛

كيتطلب التوسع يف استخداـ األمونيا كمواد التربيد األقل قابلية لبلشتعاؿ يف الُنظم الصناعية  )ب( 
 تدريبان أفضل للقائمُت بالتصميم كالًتكيب كتقنيي الصيانة؛

وية(، فتستخدـ حاليان درجة مئ 22-أما تطبيقات درجات احلرارة ادلنخفضة جدان )ربت  )ج( 
( 03-مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي )مثل الكربوف اذليدركفلورم
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يف الُنظم التعاقبية. كال توجد حاليان خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي بالنسبة لغالبية 
 جانب صغَت للغاية من سوؽ التربيد. ىذه النظم. كىذا ال يشكل سول

 ة لجعل التحول التكنولوجي عملياً عمليات التكيف المطلوب -هاء 
 يلـز ما يلي جلعل التحوؿ التكنولوجي عمليان: - 22

 يلـز ربديث قوانُت كمعايَت السبلمة، كخاصة بالنسبة الستخداـ مواد التربيد القابلة لبلشتعاؿ؛ )أ( 
 كالعالية ما يلي: يطةتعلقة بدرجات احلرارة احملكتشمل ادلسائل ادل )ب( 

كاألكليفينات لكربوف اذليدركفلورم ل بالنسبة عاليةالرارة احلدرجات خيارات لتفريغ  ‘2’
القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي )قد يلـز تعديل تقٍت  ذات اذليدركفلورية

 مثل احلقن بالسوائل(؛
الكربوف ربسينات لتحقيق الكفاءة ادلومسية التنافسية يف  تتطلب ُنظم ثاين أكسيد ‘0’

 ادلناطق ادلناخية احلارة؛
 يلـز تدريب كتثقيف من أجل: )ج( 

تصميم كصيانة الُنظم غَت القابلة للتسرب، نظران لتزايد استخداـ اجلانب األكرب من مواد  ‘2’
 التربيد؛

يد الكربوف كصيانتها ادلأمونة زيادة ادلعرفة عن التصميم الصحيح لُنظم ثاين أكس ‘0’
 كالصحيحة؛

التصميم ادلأموف كالصحيح لنظم األمونيا كاذليدرككربوف كصيانتها، دبا يف ذلك تصميم  ‘3’
 نُظم صحيحة للسوائل الثانوية؛

 َت انبعاثات الكربوف اذليدركفلورم كأعلية تقليصها؛تعميق الوعي بتأث )د( 
لقة باجلهات الصانعة كضع قواعد كمعايَت للسبلمة، كتدريب تشمل االعتبارات الرئيسية ادلتع )ق( 

 موظفي تصميم كصناعة كخدمة تكنولوجيا ثاين أكسيد الكربوف كاألمونيا.
 السير ُقدماً العوائق والتحديات ذات الصلة في طريق  -واو 

 السَت ُقدمان على النحو التايل: العوائق كالتحديات ذات الصلة يف طريق مت ربديد  - 22
تشمل حدكد إمكانية تطبيق التكنولوجيا اجلديدة التوافر احملدكد دلركبات الكربوف اذليدركفلورية  )أ( 

 ادلركبات اذليدرككربونية؛ شحنيد ، كتقيذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي
كفاءة نُظم التربيد، كمواصلة التحقق من   شحنيلـز مواصلة البحث كالتطوير من أجل تقليص ك  )ب( 

ثاين أكسيد الكربوف يف الظركؼ ادلناخية احلارة، ككضع مدكنات للممارسة اجليدة للُنظم احملسنة لثاين أكسيد 
 الكربوف؛

عد ارتفاع تكاليف ثاين أكسيد الكربوف حجر عثرة بالنسبة لتطبيقات نقل ثاين أكسيد كيُ  )ج( 
للتربيد التجارم. كللتوسع يف االستخداـ على النطاؽ  الكربوف. كليس ىذا ىو احلاؿ يف الوقت احلاضر بالنسبة
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العادلي، فإنو يلـز ربسُت تصميم الُنظم، كالسبلمة، كالتدريب يف قطاع اخلدمة. كىذا ينطبق أيضان على مواد 
 التربيد كاألمونيا القابلة لبلشتعاؿ؛

أجل الشركع يف  منالتدرغلي كيلـز مبادئ توجيهية رقابية كاضحة مع سيناريوىات للتخلص  )د( 
ابتكارات صاحلة لبلستخداـ على النطاؽ التجارم بناءن على اخلربة ادلستمدة من الئحة االرباد األكركيب للغاز 

 ادلفلور.
إجراءات قابلة للتنفيذ بصورة أسرع من أجل تشجيع التغييرات المبكرة في تخفيض استهالك الكربون  -زاي 

 الهيدروفلوري
ت القابلة للتنفيذ بصورة أسرع من أجل تشجيع التغيَتات ادلبكرة يف زبفيض استهبلؾ ف اإلجراءاأ ذُِكر - 20

 الكربوف اذليدركفلورم تشمل ما يلي:
يف ُنظم زلكمة صغَتة جديدة لوحدات التربيد التجارية ذات القابس  اذليدرككربوناتاستخداـ  )أ( 

 دبجرد أف يتضح تأثَت ادلعايَت؛
يف صبيع الُنظم اجلديدة؛ كتعديل نظم التربيد التجارم كالصناعي  R-404Aذبنب استخداـ ادلادة  )ب( 

 إف أمكن )مثل التوربينات الكبَتة(؛ R-404Aاألكرب اليت تستخدـ ادلادة 
استخداـ ثاين أكسيد الكربوف كخيارات أخرل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار  )ج( 

 العادلي يف نُظم جديدة للتربيد ادلركزم؛
استخداـ األمونيا، كثاين أكسيد الكربوف، كبدائل أخرل ذات قدرة منخفضة على إحداث  )د( 

 االحًتار العادلي يف نُظم صناعية جديدة كلما أمكن؛
 اإلعبلف عن سيناريوىات كخطوط زمنية كاضحة للتخلص؛ )ق( 

د مواد اسًتدا، كالتصميم ادلانع للتسرب، ك التدريب لزيادة الوعي بأعلية إحكاـ منع التسرب )ك( 
 التربيد.

 2الجلسة  -ثالثاً 
التحديات والفرص في معالجة مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث 

 ةيمضخات الحرار الاالحترار العالمي في قطاع تكييف الهواء الثابت و 
 مقدمة -ألف 

كسوتو بوصفهما ل كولبورف، كالسيد ركبرتو بيالتقنية، كعلا السيد دانيي عرض خبَتاف متمرساف ادلسائل - 23
زلاضرين يف رلاؿ التكنولوجيا. كساىم فريق مكوف من تسعة أعضاء من مقدمي التكنولوجيا كمنفذيها ينتموف 
إىل شركات كمنظمات يف بلداف سلتلفة، من بينها الصُت، كمصر، كاذلند، كلبناف، كالنركيج، كادلملكة العربية 

كالواليات ادلتحدة األمريكية، بتقدًن عركض كإجراء مناقشات. كمل يتمكن من احلضور السعودية، كالسويد، 
عضو عاشر من أعضاء فريق اخلرباء من الياباف. كترد أمساء كمساعلات أعضاء فريق اخلرباء يف ادلرفق ذلذه 

 ،عات الفرعيةاإلضافة. كقد نُظمت اجللسة حبيث يتمكن احملاضركف من تقدًن عركض عن حالة القطاع كالقطا
اجللسة  تنظيمكيشاركوف بعد ذلك يف ادلناقشة. كيرد  ،بينما يتناكؿ أعضاء الفريق باختصار ادلسائل اليت ُحددت

 يف ادلرفق ذلذه اإلضافة.
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(. 9ك 8ك 7 صحائف الوقائعكناقش السيد كولبورف قطاع تكييف اذلواء )على النحو ادلوصوؼ يف  - 22
واؽ، كعرض مواد التربيد ادلختلفة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار كتناكؿ القطاعات الفرعية لؤلس

يكسوتو على كجو التحديد البدائل ادلتاحة ألجهزة التربيد  ؽلكن استخدامها. كتناكؿ السيد بالعادلي كاليت
ر عرضان (. كقدـ السيد سورابا كوما22ك 22ألغراض التسخُت )الصحيفتاف الوقائعيتاف  ادلضخات احلراريةك 

 خاصان عن منظور كفاءة استخداـ الطاقة.
لمحة عامة عن التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع أجهزة التبريد  -باء 

 الحراريةمضخات الوتكييف الهواء الثابت و 
ًتار العادلي يتباين كاف ىناؾ تأكيد على أف توافر البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االح - 22

بدرجة كبَتة على نطاؽ سلتلف القطاعات كالقطاعات الفرعية لسوؽ تكييف اذلواء الثابت. كيف ادلناقشات اليت 
 على النحو التايل: ادلضخات احلراريةجرت أثناء حلقة العمل، مت تصنيف أجهزة تكييف اذلواء ك 

 وائية االنعكاسية(:ة الهيمضخات الحرار الأجهزة تكييف الهواء )بما في ذلك  ( أ)
 النوع ادلنفصل: ‘2’  
إىل  2.2 الشحنة من، كيلوكاط  20إىل  0ة بدكف أنابيب )كحدة منفصلة صغَت  - أ   

 (؛كغم  3
 22إىل  3 الشحنة من، كيلوكاط  32إىل  22ة بدكف أنابيب )كحدة منفصل - ب   

 (؛كغم
 (؛كغم 222إىل  22من  الشحنة؛ كيلوكاط  222إىل  02حدات متعددة )ك  - ج   

 منفصلة متعددة؛ ‘2’
 كحدة متغَتة؛ ‘0’

 222إىل  2من  الشحنة؛ كيلوكاط  022إىل  22ات أنابيب )من منفصلة ذ - د
 طغم(

 منزيل؛ ‘2’
 ذبارم؛ ‘0’
 خبتم ادلصنع: ‘3’

 32إىل  2من  الشحنة؛ كيلوكاط  022إىل  02لى األسطح )من للتثبيت ع - أ
 ؛(كغم

 ؛كغم 0إىل  2.0من  ةالشحن؛ كيلوكاط  7إىل  0صغَتة زلتواة )من كحدة  - ب
 زلموؿ؛ ‘2’
 /مكيف ىواء ؽلر عرب اجلدراف؛مغلف /مكيف ىواء طريفشباؾ ‘0’
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 المبردات: )ب( 
 إزاحة موجبة؛ ‘2’
 مركزم. ‘0’

 مضخات حرارية للتدفئة فقط )ج( 
 خيارات ذُكرت بالنسبة للمعدات الجديدة - 2

سعة من البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار طائفة كا صحائف الوقائعتناكلت  - 26
العادلي، كنوقشت أثناء حلقة العمل. كأصبح بعض ىذه البدائل بالفعل راسخان من الناحية التجارية يف أطراؼ 

، يف حُت أف البعض اآلخر يُعد يف مرحلة مبكرة من التطوير. كيوجد 2من ادلادة  2معينة غَت عاملة بالفقرة 
، مع أف ىذا 2ان توافر اقل لبدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف أطراؼ عاملة بادلادة حالي

التكنولوجيات ادلستخدمة يف البلداف  نوات القليلة القادمة نظران ألفمن احملتمل أف يتغَت بصورة كبَتة خبلؿ الس
 أصبحت متاحة على نطاؽ أكسع. 2غَت العاملة بادلادة 

كمن حيث االستخداـ يف قطاعات فرعية معينة، نوقشت اخليارات التالية على أهنا من بُت اخليارات  - 27
 ادلتاحة:

، HFC-32ك HC-290أجهزة تكييف صغَتة من ادلصنع، كتشمل استخداـ مواد التربيد التالية:  )أ( 
 ؛R-447A ، كR-446Aك

، HC-290تخداـ مواد التربيد التالية: أجهزة تكييف منفصلة كحيدة بدكف أنابيب، كتشمل اس )ب( 
 ؛R-447A، كR-446A، كR-444B، كHFC-32ك

، HFC-32أجهزة تكييف ىواء منفصلة باألنابيب، كىذه تشمل استخداـ مواد التربيد التالية:  )ج( 
 ؛HC-290ك، R-447A، كR-446A، كR-444Bك

استخداـ مواد التربيد التالية:  أجهزة تكييف ىواء بأنابيب للتثبيت على األسطح، كاليت تشمل )د( 
R-744ك ،HC-290ك ،HFC-32ك ،R-444Bك ،R-446Aك ،R-447A؛ 

، HFC-32أجهزة تكييف ىواء متعددة الوحدات، كاليت تشمل استخداـ مواد التربيد التالية:  )ق( 
 ؛R-447A ،(HC-290)، كR-446A، كR-444Bك

، HC-1270ك، HC-290، كR-744، كR-717لية: مربدات، كاليت تشمل استخداـ مواد التربيد التا )ك( 
 ؛R-447A، كR-446A، كR-444B، كHFC-32، كHFO-1336mzz، كHFO-1233zd، كHFO-1234zeك

، HC-290ك، R-744مضخات حرارية للتدفئة فقط، كاليت تشمل استخداـ مواد التربيد التالية:  )ز( 
، HFC-32ك، HFO-1336mzz، كHFO-1233zd، كHFO-1234yf، كHFO-1234ze، كHC-600aك، HC-1270ك
 .R-447A، كR-446A، كR-444Bك

 المنخفضة والمتوسطة محيطةملخص الحالة بالنسبة لدرجات الحرارة ال - 2
ة منخفضة على افر على نطاؽ كاسع بدائل ذات قدر يكوف ىناؾ تو  أف 0202من احملتمل حبلوؿ عاـ  - 28

 إحداث االحًتار العادلي بالنسبة دلا يلي:
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 أجهزة تكييف صغَتة زلتواة؛ )أ( 
 أجهزة تكييف منفصلة صغَتة كمتوسطة كنظم متعددة الوحدات؛ )ب( 
 مربدات. )ج( 

شحن مواد تربيد كيتعلق اجملاؿ الذم ينطوم على أكرب ادلشاكل بنظم تكييف اذلواء األكرب اليت تتطلب  - 29
إذا كاف ؽلكن استخداـ مواد تربيد أقل قابلية كيلوغراـ. كمل يتضح بعد ما   222كيلوغرامان ك  22ًتاكح ما بُت ت

 لبلشتعاؿ يف مثل ىذه التطبيقات.
 العالية محيطةاعتبارات درجات الحرارة ال - 3

دلعدات  00-عالية تستخدـ الكربوف اذليدرككلورم فلورم زليطةال تزاؿ بلداف كثَت ذات درجات حرارة  - 02
بوف اذليدركفلورم ذم د بالفعل ربوؿ كبَت إىل بدائل للكر تكييف اذلواء. كبالنسبة للمعدات اجلديدة، يوج

 يتجو التحوؿ أساسان إىل مادة التربيد ،العالية على إحداث االحًتار العادلي. كبالنسبة لنظم تكييف اذلواء لقدرةا
R-410A ( كبالنسبة للمربدات، كاف ىناؾ ربوؿ إىل الكرب0288القدرة على إحداث االحًتار العادلي تبلغ .) وف

 (.2232القدرة على إحداث االحًتار العادلي تبلغ ألف ) 232-اذليدركفلورم
احلرارم  الشحنالعالية، يُعد  يطةبالنسبة لدرجات احلرارة احملالقيود المتعلقة باختيار مواد التبريد:  - 02

م ذات قدرة تربيد للوحدة من مساحة األرضية أعلى منو يف ادلناخات األكثر اعتداالن. كىذا يعٍت أنو يلـز نظ
مة مواد التربيد األكثر حلجم الغرفة. كىذا قد ػلد من مبلءالتربيد بالنسبة  شحن مادةأعلى، شلا يؤدم إىل زيادة 

( يف الوحدات ادلنفصلة الصغَتة كمواد التربيد األقل قابلية لبلشتعاؿ 092-قابلية لبلشتعاؿ )مثل اذليدرككربوف
(2L) ( يف نظم تكييف اذلواء األكرب حجمان.30-)مثل الكربوف اذليدركفلورم 

العالية  يطةلوحظ أثناء ادلناقشات أف البلداف ذات درجات احلرارة احملأهمية كفاءة استخدام الطاقة:  - 00
تعطي األكلوية لتحقيق الكفاءة العالية الستخداـ الطاقة على استخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث 

فاءة اجليدة ذلا تأثَت أكرب على زبفيض انبعاث ثاين أكسيد الكربوف، كتشكل ربديات االحًتار العادلي. فالك
العالية على مستول  يطةأقل. كغالبان ما رُبدد معايَت كفاءة استخداـ الطاقة يف البلداف ذات درجات احلرارة احمل

استخداـ مبدالت حرارية أكرب أعلى دلواد التربيد )إلتاحة  شحناتعاٍؿ. كقد يتطلب ربقيق ىذه ادلعايَت أيضان 
 بفركؽ صغَتة يف درجات احلرارة(. كىذا يضيف إىل القيود من حيث استخداـ مواد تربيد قابلة لبلشتعاؿ.

بالنسبة الخيارات ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، األجهزة الهوائية:  - 03
ضة على إحداث االحًتار العادلي، كاليت ػلتمل أف تكوف للمعدات اذلوائية، فإف البدائل ذات القدرة ادلنخف

كاخلبلئط اليت ُطورت  30-العالية تتمثل يف الكربوف اذليدركفلورم يطةاألنسب بالنسبة لظركؼ درجات احلرارة احمل
. فهذه ادلواد ذلا قدرة على (R-447A، كR-446A)مثل  R-410Aكاليت ذلا خواص شلاثلة دلادة التربيد  ،حديثان 

؛ كىي أقل قابلية R-410A، كاليت تُعد أقل بكثَت من ادلادة 672ك 222داث االحًتار العادلي تًتاكح ما بُت إح
العالية، كلكن من  يطة. كتتوافر حىت اآلف بيانات قليلة عن أداء ىذه النظم يف درجات احلرارة احمل(2L)لبلشتعاؿ 

قد تكوف  092-. كاجلدير بادلبلحظة أف اذليدرككربوفR-410Aادلتوقع أف يكوف ذلا أداء أفضل من مادة التربيد 
، كليس من احملتمل أف ربقق مادة الشحنالعالية بسبب قيود  يطةإمكانية تطبيقو زلدكدة يف درجات احلرارة احمل

كفاءة عالية بالقدر الكايف. كبالنسبة للُنظم ادلنفصلة الصغَتة كادلتوسطة احلجم، ػلتمل أف تدخل   R-744التربيد 
اد التربيد األقل قابلية لبلشتعاؿ يف نطاؽ معايَت السبلمة احلالية. كمل تتضح بعد القدرة على استخداـ مواد مو 

 من مربدات اليت تستخدـ تدفقات مثل الُنظم)التربيد األقل قابلية لبلشتعاؿ يف الُنظم اذلوائية األكرب حجمان 
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ًتتبة على ذلك. كقد اقًُتح أنو ؽلكن التحوؿ إىل ادلربدات . كيلـز مزيد من العمل لفهم مسائل السبلمة ادل(متغَتة
ادلائية بالنسبة للُنظم األكرب حجمان، كلكن بعض ادلشاركُت قالوا إف ىذا من شأنو أف يقلل الكفاءة، كربتاج ىذه 

 ادلسألة أيضان إىل مزيد من التوضيح.
ىناؾ طائفة من عالمي، المبردات: على إحداث االحترار ال األقل انخفاضاً الخيارات ذات القدرة  - 02

البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي بالنسبة للمربدات على النحو ادلدرج أعبله. فقد 
 العالية. يطةاتُفق بشكل عاـ على أنو ؽلكن تصميم مثل ىذه ادلربدات لؤلداء اجليد يف درجات احلرارة احمل

ؽلكن أف يتيح تربيد األحياء السكنية حبلن عايل الكفاءة يتجنب احلاجة إىل  تبريد األحياء السكنية: - 02
تركيب كحدات متعددة من ادلعدات الصغَتة، شلا يعاجل بعضان من الصعوبات ادلذكورة أعبله. كبينما اتُفق على أف 

رئيسية(، إاّل أنو  ةخاّصيمثل ىذه الُنظم ؽلكن استخدامها يف ظركؼ معينة )مثبلن عندما غلرم التخطيط لتطوير 
ليس من احملتمل أف تكوف حبلن بالنسبة لغالبية الُنظم الصغَتة. كُأشَت أيضان إىل أنو يف ادلناطق اليت تعاين من 

 يكوف تربيد األحياء السكنية قاببلن للتطبيق.  ال نقص ادلياه، ردبا
 حوؿ إمكانية تطبيق بعض احللوؿ يف اآلراء بُت ادلشاركُت م مبلحظة أنو مل يكن ىناؾ توافقكمن ادله - 06

قاؿ بعض ادلشاركُت إنو ال توجد حلوؿ دلثل ىذه يطة العالية. فادلوصوفة أعبله يف ظركؼ درجات احلرارة احمل
الظركؼ، بينما قدـ آخركف أدلة تبُت أف اخليارات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي تُعد 

 متوفرة.
سُت شلارسات اخلدمة من أجل احتواء مواد التربيد بشكل أفضل أمران مهمان كقاببلن يُعد ربالصيانة:  - 07

للتطبيق بالنسبة للتكنولوجيا الراسخة اليت تعتمد على مركبات الكربوف اذليدركفلورية؛ فهذا سيكفل تأثَتان مناخيان 
 .منخفضان نظرا ألنو لن ينطلق إىل الغبلؼ اجلوم سول كمية أقل من غاز التربيد

 والتحديات ذات الصلة العقبات -جيم 
 كالتحديات: بالعقباتُحددت اجلوانب التالية باعتبارىا جوانب ىامة تتعلق  - 08

يلـز إجراء استعراض لكافة  اختيار وتصميم وتركيب التكنولوجيا والمعدات الجديدة: )أ( 
كؽلكن أف تكوف ىناؾ حاالت ال تتوافر  جوانب التكنولوجيا البديلة لضماف الكفاءة العالية كالتشغيل ادلأموف.

 فيها صبيع ادلكونات بالنسبة جلميع خيارات مواد التربيد اجلديدة؛
بينما اتُفق على أف البدائل القابلة لبلشتعاؿ، المعايير والقواعد الُمقيدة في مجال السالمة:  )ب( 

ت يف كفاءة استخداـ الطاقة )تصل إىل ما يف الُنظم اذلوائية الصغَتة، ستؤدم إىل زيادا 092-مثل اذليدرككربوف
يف ادلائة يف أجهزة التكييف ادلنزيل(، ؽلكن أف تؤدم القواعد كادلعايَت ادلشددة اليت تقيد  22إىل  2يقرب من 

 ككذلك إىل قدرة تدفئة مقيدة؛ ،ادلواد القابلة لبلشتعاؿ إىل تربيد مقيد شحن
غياب التشريعات أك اللوائح الوطنية إىل فراغ يقيد يؤدم تباين أو غياب التشريعات الوطنية:  )ج( 

تشجيع التكنولوجيات اجلديدة أك االبتكار. ككانت ىذه كاحدة من ادلسائل الرئيسية بالنسبة دلمثلي الصناعة يف 
 فريق اخلرباء؛

يلـز توعية النشطاء كالسلسلة تدريب مركز يتعلق بتغيير التكنولوجيات وتوعية الجمهور:  )د( 
ة من أصحاب ادلصلحة عن كافة جوانب التكنولوجيات اجلديدة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث الكامل

االحًتار العادلي، كخاصة التكنولوجيات القابلة لبلشتعاؿ. كىناؾ حاجة لوضع برامج تدريب يف قطاعي الصناعة 
 كذلك كضع برامج لتوعية اجلمهور بشكل عاـ؛ك كاخلدمات على حد سواء، 
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ىناؾ حاجة ألف تبذؿ منظمات ادلعايَت الدكلية جهودان من أجل تنقيح ق المعايير: اتسا )ق( 
قدرة ة تستخدـ الكربوف اذليدركفلورم ذم الادلعايَت بطريقة تؤدم إىل اتساؽ هنج تطبيق تكنولوجيات بديل

 .2ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي، خاصة يف البلداف العاملة بادلادة 

ض استهالك الكربون ن أجل تشجيع التغييرات المبكرة لخفقابلة للتنفيذ بصورة أسرع م إجراءات -دال 
 الهيدروفلوري

بناءن على ادلناقشات اليت جرت أثناء اجللسة، فيما يلي ملخص لئلجراءات اليت ؽلكن حبثها للتنفيذ  - 09
كفلورم يف قطاع تكييف اذلواء السريع من أجل تشجيع التغيَتات ادلبكرة يف زبفيض استهبلؾ الكربوف اذليدر 

 الثابت:
 ،ابتكارات كربسينات يف تصميم ادلعدات ؽلكن أف تؤدم إىل ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة )أ( 

 ككذلك احلد من استخداـ مواد التربيد؛
منخفضة على إحداث االحًتار العادلي بالنسبة للمعدات اجلديدة يف إدخاؿ بدائل ذات قدرة  )ب( 

رعية كادلناطق اجلغرافية اليت توجد فيها مثل ىذه البدائل بالفعل أك القريبة من األسواؽ. كحبلوؿ عاـ القطاعات الف
، ؽلكن أف يشمل ىذا أجهزة تكييف اذلواء احملتواة الصغَتة، كالنظم ادلنفصلة الصغَتة، كادلربدات ادلائية يف 0202

 ؛2العاملة بادلادة  كيف كثَت من ادلناطق 2صبيع األطراؼ غَت العاملة بادلادة 
خاص بالتصميم كالتطوير لدعم استيعاب البدائل ذات  عمليلـز إجراء تقييمات تقنية عاجلة ك  )ج( 

 القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي. كىناؾ رلاالف حامساف بشكل خاص يلـز معاجلتهما:
بشأف أحجاـ كأنواع الُنظم استخداـ مواد تربيد قابلة لبلشتعاؿ: يلـز مزيد من الوضوح  ‘2’

اليت ؽلكن أف تستخدـ بصورة مأمونة: )أ( بدائل ذات قابلية أعلى لبلشتعاؿ مثل 
؛ )ب( كبدائل ذات قابلية أقل لبلشتعاؿ مثل الكربوف 092-كربوفاذليدرك 

 ؛30-اذليدركفلورم
استخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف ظركؼ درجات  ‘0’

العالية: يلـز مزيد من الوضوح بشأف احلواجز التقنية أماـ استخداـ بدائل  يطةحلرارة احملا
 يطةذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف ظركؼ درجات احلرارة احمل

كاحلاجة إىل كفاءة  ،العالية، مع مراعاة الظركؼ اخلاصة بارتفاع الطلب على التربيد
 ؛ عالية الستخداـ الطاقة

ربديث التشريعات كاللوائح يف سلتلف البلداف لتيسَت التقدـ يف نقل التكنولوجيات، كخاصة من  )د( 
، حيث ؽلكن أف يكوف 2إىل عمبلء يف بلداف عاملة بادلادة  2مقدمي التكنولوجيا يف البلداف غَت العاملة بادلادة 

 لنقل ىذه؛دلثل ىذه التشريعات يف الوقت احلاضر تأثَت سليب على عمليات ا
ادلتعلقة باستخداـ مواد تربيد كتكنولوجيا قابلة لبلشتعاؿ  واعداتساؽ أك استعراض ادلعايَت كالق )ق( 

، 092-للمساعدة على إزالة احلواجز اليت تعًتض استخداـ مثل ىذه التكنولوجيا اليت تعتمد على اذليدرككربوف
 كتيسَت استيعاب تكنولوجيا اذليدرككربوف بشكل عاـ.
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 3الجلسة  -اً رابع
داث التحديات والفرص في معالجة مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إح

 تنقلةالم الهواء تكييفاالحترار العالمي في أجهزة 
 مقدمة -ألف 

 أ232-تستخدـ الكربوف اذليدركفلورم 2بدأت غالبية السيارات اجلديدة يف البلداف غَت العاملة بادلادة  - 32
يُعد يف  أ232-يف أكائل تسعينات القرف ادلاضي. كال يزاؿ الكربوف اذليدركفلورم ةتكييف اذلواء ادلتنقل أجهزة يف

الصغَتة كادلتوسطة لتكييف اذلواء. كنظران لقدرة ىذه  ادلتنقلة الوقت احلاضر مادة التربيد العادلية ادلوحدة للُنظم
لعادلي، فإف صناعة السيارات تبحث عن مواد تربيد بديلة ذات قدرة ادلادة العالية جدان على إحداث االحًتار ا

 منخفضة على إحداث االحًتار العادلي.
، دبا يف ذلك السيارات ةتكييف اذلواء ادلتنقلأجهزة اغ بيغا ىرصلاؾ عرضان عامان عن ر ردكقدـ السيد ب - 32

هم دلعاجلة مسائل معينة عركضبعة يف ىذه اجللسة ك كادلركبات الكبَتة. كؽلكن إغلاد قائمة أعضاء فريق اخلرباء األر 
تتعلق بالبدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف الربنامج النهائي حللقة العمل الوارد يف 

 ادلرفق ذلذه اإلضافة.
 عرض عام للتكنولوجيات في القطاع -باء 

لتكييف اذلواء يف السيارات كادلركبات الصغَتة األخرل احلديثة  ادلتنقلة تستخدـ حاليان صبيع الُنظم - 30
كمادة تربيد. كيف السنوات األخَتة كاف ىناؾ نشاط كبَت يف رلاؿ تطوير مواد   أ232-الكربوف اذليدركفلورم

تربيد جديدة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي )القدرة على إحداث االحًتار العادلي أقل من 
. كقد ساعد على ىذا صدكر األمر التوجيهي لبلرباد األكركيب أ232-للكربوف اذليدركفلورم كبدائل( 222
ى إحداث االحًتار العادلي كالذم ػلظر استخداـ مواد تربيد تزيد قدرهتا عل ة،تكييف اذلواء ادلتنقل أجهزة بشأف
 .222عن 
د ػػػػادة التربيػػػػوف )مػػػػع لثاين أكسيد الكربػػػػاؽ كاسػػػػ، ُأجريت اختبارات على نط0226كاعتباران من عاـ  - 33

R-744 (، كمت تطوير عدد من تكنولوجيات ربسُت األداء )مثل 2، القدرة على إحداث االحًتار العادلي تساكل
، مت إدخاؿ مادة 0229ادلبادالت احلرارية الداخلية، كادلبخرات ذات القنوات الصغرل( لتحسُت أدائها. كيف عاـ 

(. 2 تساكم)اذليدركفلورك أكلفُت، قدرهتا على إحداث االحًتار العادلي  HFO-1234yf كىييدة تربيد جد
 تكنولوجيات ربسُت األداء اليت ُطورت HFO-1234yfادة ة اليت تعمل دبكاستخدمت نُظم تكييف اذلواء ادلتنقل

كىو الكربوف  تحقيق أداء متكافئ أك أفضل من نظاـ خط األساس،بالنسبة لثاين أكسيد الكربوف ل
. HFO-1234yf، كاف ضلو ثبلثة مبليُت سيارة تستخدـ مادة التربيد 0222كيف هناية عاـ  أ.232-اذليدركفلورم

صنع إاّل بواسطة شركتُت دلواد التربيد. كتُعد التكلفة كنظران دلسائل تتعلق برباءة االخًتاع، فإف ىذه ادلادة ال تُ 
. كيف السنوات العشر األخَتة، أدل أ232-رة من الكربوف اذليدركفلورمم 02إىل  22احلالية ذلذه ادلادة أعلى 

إىل مضاعفة كفاءة استخداـ الطاقة. كقد  أ232-تطبيق التكنولوجيات أعبله على نظاـ الكربوف اذليدركفلورم
، 092-فأجرل عدد قليل من صانعي ادلعدات األصلية كادلوردين ربريات عن ادلركبات اذليدرككربونية )اذليدرككربو 

نوية. كؽلكن أ يف أنشوطة ثا220-غرض التوسع ادلباشر كاستخداـ الكربوف اذليدركفلورمأ( ل622-كاذليدرككربوف
أف ربقق ىذه ادلواد أداءن حراريان جيدان، كلكن صانعي السيارات ػلجموف عن استخدامها بسبب شواغل القابلية 

 لبلشتعاؿ.
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)مثل مادة  ةتكييف اذلواء ادلتنقلجهزة دة دلواد التربيد بالنسبة ألكمت تطوير عدد قليل من اخلبلئط اجلدي - 32
(. كقد أجرل بعض مصنعي ادلعدات 02، كقدرهتا على إحداث االحًتار العادلي تساكم R-445Aالتربيد 

 ىذه ادلواد، كقابليتها كتوافق R-445Aاستخداـ مادة التربيد صلية كادلوردكف اختبارات مكثفة على أداء األ
تعاؿ، كتقييم ادلخاطر. كمع ذلك، مل يتم تسويق ىذه الُنظم ذباريان. كبالنسبة للمركبات الكهربائية كادلركبات لبلش

أداءن  R-445Aكقد أظهر ثاين أكسيد الكربوف كمادة التربيد  - اذلجينة، يلـز نُظم مضخات حرارية لتدفئة الركاب
 طيبان يف طريقة ادلضخات احلرارية.

ىي البديل الرئيسي للقدرة ادلنخفضة على  HFO-1234yfت، يبدك أف مادة التربيد كيف ىذا الوق - 32
إحداث االحًتار العادلي، كمن ادلتوقع أف تواصل صناعة السيارات تصنيع مركبات باستخداـ مادة التربيد ىذه. 

م يبلغ حاليان كالذ - HFO-1234yfعدد السيارات اليت تستخدـ مادة التربيد  يستمر ارتفاعكمن ادلتوقع أف 
كما بعده. كتُعد التكلفة الشاغل الرئيسي بالنسبة ذلذه ادلادة يف ىذا  0202حىت عاـ  - مبليُت سيارة 3 ضلو

ينبغي أف تنخفض مع مواصلة تغلغلها يف قطاع تكييف اذلواء  HFO-1234yfالوقت. غَت أف تكلفة مادة التربيد 
 ادلتنقل.

يف ادلركبات الكبَتة )مثل احلافبلت كالقطارات(، فإف البدائل  دلتنقلةاذلواء اكبالنسبة ألجهزة تكييف  - 36
احملتملة ليست زلددة بنفس الوضوح مثل البدائل بالنسبة للمركبات الصغَتة. كغلرم حبث خيارات سلتلفة، من 

 .30-، كالكربوف اذليدركفلورمHFO-1234yf، كR-744بينها مواد التربيد 
 ل التكنولوجيا عملياً عل تحوّ التعديالت المطلوبة لج -جيم 

السبلمة،  دبا يف ذلكعلى متغَتات كثَتة  اذلواء ادلتنقلةيتوقف تطويع مادة تربيد بديلة لنظم تكييف  - 37
 يطةككفاءة استخداـ الطاقة، كاعتبارات التصميم، كالتكلفة، كإمكانية التطبيق يف ظركؼ درجات احلرارة احمل

غراض اخلدمة. كتُعد السبلمة من أىم البارامًتات بالنسبة لتطويع مادة تربيد العالية، كالتدريب التكنولوجي أل
 لكي تفي باللوائح أك القواعد.

ىو إغلاد حل كاحد يقبلو  اذلواء ادلتنقلةتكييف جهزة كسيكوف االختيار ادلثايل دلادة تربيد بالنسبة أل - 38
دلعدات األصلية كادلوردكف من أجل التوصل إىل صبيع مصنعي السيارات على النطاؽ العادلي. كيعمل صانعو ا
 خيار مستداـ ؽلكن اعتماده يف يـو من األياـ على نطاؽ عادلي.

العالية من نظم  يطةكتتطلب البلداف أك األماكن اليت لديها متوسطات سنوية من درجات احلرارة احمل - 39
وف لبلستعاضة عن مادة التربيد القائمة للمركبات أف تعمل على مدار العاـ. كسيك اذلواء ادلتنقلةتكييف 

( دبادة تربيد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي تأثَت ىائل على أ232-)الكربوف اذليدركفلورم
انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف من مادة التربيد ادلتسربة. كذلذا، فإنو من الضركرم أف يستخدـ صانعو السيارات 

 تربيد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي. كموردك ادلعدات مادة
، فإنو ستكوف ىناؾ تكلفة كبَتة اذلواء ادلتنقلةكبصرؼ النظر عن مادة التربيد ادلختارة لُنظم تكييف  - 22

. فيجب تصميم كإنتاج مكونات أ232-مرتبطة بالتحوؿ من مادة التربيد احلالية، كىي الكربوف اذليدركفلورم
قطاع اخلدمة، سيتعُت تطوير معدات جديدة للشحن كالتفريغ. كسيلـز قدر كبَت من التمويل لربامج  جديدة؛ كيف

 .اذلواء ادلتنقلةتكييف  نظمراجات ككرش خدمة كإصبلح اكإصدار تصاريح للك ،تدريب التقنيُت
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لى إحداث كسيتجو صانعو ادلعدات األصلية كادلوردكف إىل اختيار مادة تربيد ذات قدرة منخفضة ع - 22
االحًتار العادلي، كاليت ستتطلب احلد األدىن من التغيَتات اخلاصة بتصميم ادلكونات كالنظم، كالذم من شأنو 
أف ؼلفض كثَتان من التكلفة العامة للتغيَت، كالذم بدكنو ستنفق الصناعة مبالغ كبَتة على عمليات التعديل. كردبا 

 .ةتكييف اذلواء ادلتنقلجهزة ر ادلايل إلنتاج مركبات بنظم بديلة ألثلداف النامية ىذا التحوؿ بسبب األتقاـك الب
 السير ُقدماً العوائق والتحديات ذات الصلة في طريق  -دال 

ؽلكن أف ينطوم استخداـ تكنولوجيا جديدة على ربديات كبَتة نظران ألنو ؽلكن أف تكوف ىناؾ  - 20
قول سلتلفة دلركبات سلتلفة )مثل  ذات راتط)ب( كقا حواجز متعددة، من بينها: )أ( ربديات يف التصميم؛

السيارات الكهربائية كاذلجينة(؛ )ج( كمواد تربيد سلتلفة للتربيد ادلباشر كلتطبيقات ادلضخات احلرارية؛ )د( كعدـ 
ع مواد توافر مادة تربيد على نطاؽ عادلي؛ )ق( كاالختيارات ادلتعددة دلواد التربيد؛ )ك( كتقدير تكلفة براءة اخًتا 

تربيد جديدة بالنسبة لصانعي ادلعدات األصلية؛ )ز( كادلسائل االجتماعية كاالقتصادية؛ )ح( كالتدريب كإصدار 
 الشهادات للتقنيُت بالنسبة لُنظم اخلدمة كاإلصبلح.

أعماؿ  ، فإنو يلـز ادلزيد مناذلواء ادلتنقلةكبالنسبة للًتشيحات احملتملة دلواد تربيد جديدة لُنظم تكييف  - 23
كمادة للتربيد. كيف حالة اختيار ثاين أكسيد الكربوف كمادة   R-445Aالبحث كالتطوير العتماد ادلربد الكيميائي 

 الكبَتة لتكييف اذلواء ، فإنو يلـز اعتماد ىذا النظاـ. ادلتنقلة مرشحة للُنظم
سيد الكربوف كمادة تربيد بديلة، الكبَتة لتكييف اذلواء اليت تستخدـ ثاين أك ادلتنقلة كبالنسبة للُنظم - 22

 العالية. يطةدرجات احلرارة احمل م طاردة لتحسُت أداء النظاـ يف ظركؼينبغي استخداـ نُظ
استهالك الكربون  خفضإجراءات قابلة للتنفيذ بصورة أسرع من أجل تشجيع التغييرات المبكرة في  -هاء 

 الهيدروفلوري
يف قطاع السيارات )سيارات الركاب كالعربات الصغَتة( إىل حد   ةلتنقواء ادلاذلاعتمدت نُظم تكييف  - 22

كمادة للتربيد يف أكركبا كالواليات ادلتحدة. كمن ادلتوقع أف يتزايد كل عاـ   HFO-1234yfكبَت ادلربد الكيميائي 
 عدد ادلركبات اليت تستخدـ مادة التربيد ىذه.

اء يف حالة احلافبلت، يُعد نشاط التطوير بطيئان، كيوجد عدد الكبَتة لتكييف اذلو  ادلتنقلة كبالنسبة للنظم - 26
قليل جدان من البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف األسواؽ. غَت أنو تُتاح بعض 

 . كيلـز ادلزيد من أعماؿ التطوير يف قطاع التسويق.R-744الُنظم اليت تستخدـ ادلربد الكيميائي 
قطاع تكييف اذلواء ادلتنقل إىل كفالة أف تكوف لديو ادلعايَت كالقواعد البلزمة دلعاجلة مسائل  كػلتاج - 27

مواد التربيد البديلة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث  اسًتدادالتصميم، كالسبلمة، كالتداكؿ، كاخلدمة، ك 
 االحًتار العادلي يف هناية عمرىا.

واد التربيد ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي كىذا ىو الوقت ادلناسب لتنفيذ م - 28
يف ادلائة من رلموع االنبعاثات الغازية القادرة على  02. فهذا القطاع ؽلثل اذلواء ادلتنقلةبالنسبة لُنظم تكييف 

كلفة، إحداث االحًتار العادلي. كمن الضركرم تطوير تكنولوجيات تكوف مبلئمة للبيئة، كفعالة من حيث الت
 كمستدامة، كؽلكن استخدامها على نطاؽ العامل.
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 4الجلسة  -خامساً 
التحديات والفرص في معالجة مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث 

 االحترار العالمي في قطاع الرغوات
 مقدمة -ألف 

الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية  التحديات كالفرص يف معاجلة مركبات الرابعةتناكلت اجللسة  - 29
. كقدـ السيد إيغور كوارزيت عرضان عامان بعنواف "التخلص من االحًتار العادلي يف قطاع الرغواتعلى إحداث 

بالنسبة لؤلجهزة ادلنزلية كالتجارية: التحديات كالفرص". كما قدـ  الكربوف اذليدركفلورية يف الرغواتمركبات 
. كقدـ األعضاء اخلمسة من فريق ‘‘العوامل اليت تؤثر يف اختيار البدائل’’عرضان عامان بعنواف  لتوماكلو أالسيد ب

 اخلرباء أفكارىم الثاقبة عن مواضيع زلددة، كؽلكن العثور على أمسائهم كعناكين عركضهم يف ادلرفق ذلذه اإلضافة.
 لمحة عامة عن التكنولوجيات في القطاع -باء 

ادلسدكدة حاليان طائفة كاسعة من عوامل النفخ ادلختلفة: القابلة لبلشتعاؿ كغَت  الرغوات خدـ قطاعيست - 22
ىيدرككربونية )أم البنتاف، القابلة لبلشتعاؿ. كعوامل النفخ القابلة لبلشتعاؿ ىي يف الغالب مركبات 

كعوامل النفخ غَت القابلة  .يثيبلؿ، مثل فورمات ادليثيل كادل(HCOs)وتاف( كاذليدرككربونات ادلؤكسدة يوبكاآليس
 .كاألكليفينات اذليدركفلوريةلبلشتعاؿ ىي ثاين أكسيد الكربوف 

كقد اعتمدت مشاريع كبَتة بالفعل، قدر ادلستطاع، ادلركبات اذليدرككربونية كخيار لعامل النفخ نظران  - 22
اعتمد ثاين أكسيد الكربوف كعامل نفخ لتكلفتو التشغيلية ادلنخفضة برغم التكلفة الرأمسالية العالية يف البداية. ك 

 بالنسبة لبعض التطبيقات حيث تعترب متطلبات العزؿ احلرارم غَت متشددة.
حيث يتمثل  - كتوجد يف ادلشاريع الصغَتة مركبات الكربوف اذليدركفلورية األصعب يف التخلص - 20

التكاليف الرأمسالية اإلضافية العالية  لالتحدم الرئيسي يف زيادة التكلفة. فليس باستطاعة أم ادلشاريع ربم  
للمركبات اذليدرككربونية أك التكاليف التشغيلية اإلضافية العالية خلبلئط مركبات الكربوف اذليدركفلورية كمركبات 

. كذلذا، فإف ثاين أكسيد الكربوف يعترب عادة االختيار األضعف إذا أمكن التوصل (HFOs)اذليدركفلورك أكلفُت 
بشأف العزؿ احلرارم. كإذا كاف البد من العزؿ احلرارم األعلى، فإنو يتم عادة اعتماد عامل نفخ إىل تفاىم 

 ، مع نسبة عالية من ثاين أكسيد الكربوف. HFOمشًتؾ بُت الكربوف اذليدركفلورم كادلربد الكيميائي 
 2األطراؼ غَت العاملة بادلادة ك  2كغلرم استخداـ فورمات ادليثيل كادليثيبلف يف األطراؼ العاملة بادلادة  - 23

على حد سواء، خاصة يف التطبيقات اجللدية ادلتكاملة، مع أف االستقرار كقابلية االشتعاؿ مسألتاف رئيسيتاف 
 ينتظراف البحث.

البوليسًتين  االحًتار العادلي بالنسبة لرغوات كعوامل النفخ الرئيسية ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث - 22
اليت يتم نفخها بصورة  HFOالنبثاؽ ىي ثاين أكسيد الكربوف، أك ادلركبات اذليدرككربونية، أك مركبات ادلشكلة با

ستخدـ الكحوليات كاإليثَتات على مستويات منخفضة  مشًتكة مع ثاين أكسيد الكربوف. كيف بعض األحياف، تُ 
 كعوامل نفخ مشًتكة بالنسبة خلواص معينة للرغاكم.

ظهر الكثَت من االذباىات ، كبدأت تُ ألكليفينات اذليدركفلورية يف إطار قطاع الرغواتاكيتواصل تقييم  - 22
ستخدـ يف ادلبشرة، خاصة نتيجة دلساعلاهتا يف الكفاءة احلرارية حىت على مستويات منخفضة نسبيان ضمن صيغ تُ 

نطاؽ ذبرييب، كمن احملتمل الوقت احلاضر. كينتج أحد ادلصنعُت بالفعل ىذه ادلادة على ادلستول التجارم كعلى 
أف يتبعو مصنعوف آخركف يف غضوف العامُت القادمُت. غَت أف تكاليف النظاـ كالتوافر اجلغرايف ال يزاؿ غَت 

 مؤكد.
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ادلأموف ذلذه  رغاكم رذاذ البوليسًتين اجلزء األصعب، حيث يتعلق التحدم الرئيسي بالتجهيزكسبثل  - 26
معُت. كال يزاؿ الكربوف اذليدركفلورم اخليار الوحيد ادلتاح حىت اآلف، مع  عية داخل مبٌتالُنظم يف ظركؼ موض

 HFOأف ثاين أكسيد الكربوف يُعد زلتمبلن بالنسبة لتطبيقات سلتارة. كسيكوف اعتماد مركبات ادلربد الكيميائي 
 صعبان جدان بسبب تكاليفها ادلرتفعة يف الوقت احلاضر.

 ول التكنولوجيا عملياً التعديالت المطلوبة لجعل تح -جيم 
مؤكدة، كلكن التوسع يف اعتمادىا تُعرقلو قابليتها  نفختُعد تكنولوجيا اذليدرككربوف تكنولوجيا  - 27

لبلشتعاؿ. كقد أثبت اخللط ادلسبق للهيدرككربونات أنو خيار عملي بالنسبة للمشاريع الصغَتة كادلتوسطة احلجم 
 يف بلداف معينة.

العالية شاغبلن بالنسبة للخبلئط ادلسبقة للهيدرككربونات اليت  يطةجات احلرارة احملكؽلكن أف تكوف در  - 28
أثبتت أهنا خيار بالنسبة لبعض ادلشاريع الصغَتة كادلتوسطة احلجم. كؽلكن أف تكوف إعادة صياغة خليط البوليو 

وفَت التدريب الصحيح لتحسُت سيولة اذليدرككربوف دبثابة حل يف حاالت معينة. كعبلكة على ذلك، ينبغي ت
 للمشغلُت من أجل زبزين كتداكؿ اخلبلئط ادلسبقة للهيدرككربوف بصورة مأمونة.

كؽلكن أف يكوف فورمات ادليثيل بديبلن جيدان بالنسبة لبعض التطبيقات ادلختارة، كلكن قابليتو لبلشتعاؿ  - 29
 ادلتوقع أف تنطوم على ربديات كبَتة.احملتوية على فورمات ادليثيل من اخلبلئط  كالطبيعة األكالة لبعض

بالنسبة جلميع التطبيقات الرغوية، كلكن  فعالةعوامل نفخ  HFOكمن كجهة النظر التقنية، تُعد مركبات  - 62
تعطي  HFOالعقبة الرئيسية تتمثل يف تكلفتها العالية للغاية. كعبلكة على ذلك، فإف ادلعركؼ أف بعض مركبات 

إف عملية إعادة الصياغة مطلوبة لتعظيم استخداـ ادلياه كثاين أكسيد الكربوف من صبلبة للخبلئط. كلذلك ف
 ، من أجل زبفيف صبلبة اخلليط.HFOأجل زبفيض تكلفة التشغيل، كيف حالة بعض مركبات 

 لسير ُقدماً االعوائق والتحديات ذات الصلة في طريق  -دال 
ضة على إحداث االحًتار العادلي بالنسبة للمشاريع االنتقاؿ إىل اخليارات ذات القدرة ادلنخف يُعد - 62

مدت بصورة غالبية نظران لتكاليف تشغيلها الكبَتة عملية سلسة نسبيان نظران ألف تكنولوجيا اذليدرككربوف قد اعتُ 
ادلنخفضة برغم التكلفة الرأمسالية العالية دلرة كاحدة. غَت أنو توجد ربديات كبَتة بالنسبة للمشاريع الصغَتة 

 كادلتوسطة احلجم، كىي على كجو التحديد:
توجد شواغل كثَتة عند استخداـ اذليدرككربونات كمركبات اذليدرككربوف ادلؤكسدة. السالمة:  )أ( 

كؽلكن أف زبفف اخلبلئط ادلسبقة من معظم األخطار. كيف احلاالت اليت يلـز فيها استخداـ النار، فإف نظاـ 
 إعادة صياغة لضماف أداء معُت مقاـك للحريق؛البوليوريثاف ػلتاج أحيانان إىل 

، فيمكن أف يكوف ثاين HFOعتمد اذليدرككربوف كمادة التربيد إذا مل يُ كفاءة استخدام الطاقة:  )ب( 
أكسيد الكربوف أحد اخليارات. غَت أف رغاكم نفخ ثاين أكسيد الكربوف ذلا عزؿ حرارم منخفض. كؽلكن أف 

إذ ػلقق توازنان جيدان بُت التكلفة  - أحد الُسبل للسَت ُقدمان دلعاجلة ذلك HFO يكوف النفخ ادلشًتؾ مع مركبات
 كاألداء؛

عندما ال تكوف اذليدرككربونات أك ثاين أكسيد الكربوف من بُت اخليارات، فيمكن أف التكلفة:  )ج( 
يتعذر استخدامها مرتفعة للغاية حبيث  HFO. كمن ادلؤسف أف تكلفة مركبات HFOيقع االختيار على مركبات 

يف حد ذاهتا. كعبلكة على ذلك، فإف مسألة التوافر التجارم ليست كاضحة سبامان يف الوقت احلاضر. كللتخفيف 
 اعتماد النفخ ادلزدكج مع ثاين أكسيد الكربوف؛ - أك ينبغي - من زيادة التكلفة، فإنو ؽلكن
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دلسبقة للهيدرككربوف، فإنو يلـز ضماف عند استخداـ اخلبلئط االعالية:  محيطةدرجة الحرارة ال )د( 
 زبزين كنقل كتداكؿ حاكيات اخلليط ادلسبق على النحو الصحيح؛

ال يزاؿ من الصعب للغاية معاجلة ىذا القطاع. كمع أف النفخ ادلشًتؾ من مادة لموقعي: االرش  )ق( 
HFO لة بصورة أساسية. كمن ػلل ادلشك كثاين أكسيد الكربوف ؽلكن أف يكوف جزءان من احلل، إال أنو ال

 ادلؤسف، أنو مل تكن لدل فريق اخلرباء يف حلقة العمل رؤية كاضحة عن السَت ُقدمان.

استهالك الكربون  خفضإجراءات قابلة للتنفيذ بصورة أسرع من أجل تشجيع التغييرات المبكرة في  -هاء 
 الهيدروفلوري

ياران عمليان من أجل السَت ُقدمان. كبالنسبة للمشاريع تُعد اذليدرككربونات بالنسبة للمشاريع الكبَتة خ - 60
ادلتوسطة احلجم، ينبغي اعتماد اذليدرككربونات كلما كاف ذلك عمليان. كبالنسبة للمشاريع الصغَتة، ؽلكن أف 

 كاخلبلئط ادلسبقة من اذليدرككربونات خيارين العتماد أحدعلا. HFOتكوف مركبات 
االختيار الوحيد، فإف الصناعة ربتاج إىل مزيد من  HFOكوف فيها مركبات كبالنسبة للتطبيقات اليت ت - 63

على نطاؽ كبَت )مثل االستقرار على ادلدل الطويل(. كال يزاؿ التوافر  HFOالوقت لتأكيد استخداـ تكنولوجيا 
 غَت كاضح. HFOالتجارم دلركبات 

 5الجلسة  -سادساً 
 لجوانب التقنية إلدارة مرّكبات الكربون الهيدروفلوريةالمسائل الشاملة والمتعددة القطاعات بشأن ا

 مقدمة -ألف 
يف  اليت أثَتتفرصة أماـ ادلشاركُت دلناقشة كثَت من القضايا العامة كالشاملة  اخلامسةأتاحت اجللسة  - 62

 اليت نوقشت: ادلسائلاجللسات األربع السابقة. كمشلت 
 االحًتار العادلي كتكلفة التحوؿ؛ توافر بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث )أ( 
 حقوؽ ادللكية الفكرية؛ )ب( 
 كفاءة استخداـ الطاقة؛ )ج( 
 العالية؛ يطةادلسائل ادلتعلقة بدرجات احلرارة احمل )د( 
 معايَت القابلية لبلشتعاؿ كالسبلمة؛ )ق( 
على إحداث زبفيض التسرب، كاسًتداد كإعادة استخداـ مواد التربيد ذات القدرة العالية  )ك( 

 االحًتار العادلي؛

التدريب كاألدكات كبناء القدرات ادلطلوبة يف قطاع اخلدمة من أجل االنتقاؿ إىل بدائل ذات  )ز( 
 . 2قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف البلداف العاملة بادلادة 

عن  - اد التربيد ادلفلورة كالطبيعيةبالنسبة دلو  - قدـ زلاضراف آراء رابطات الصناعة ،كيف بداية اجللسة - 62
توافر بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي لتحل زلل مركبات الكربوف اذليدركفلورم ذات 

 القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي.
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توافر، ال مسائلكيف اجلزء األكؿ من اجللسة، تناكؿ تسعة أعضاء من فريق اخلرباء بشكل عاـ  - 66
كالتكاليف، كاذباىات الصناعة، كحقوؽ ادللكية الفكرية. كربدث أحد أعضاء الفريق، شلثبلن لرابطة الصناعة يف 

عند التحوؿ إىل  2، عن التحديات اليت تواجهها شركات يف أطراؼ عاملة بادلادة 2أحد البلداف العاملة بادلادة 
دلي. ككانت ىناؾ عركض قدمها أعضاء فريق اخلرباء من خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العا

شلثلي الصناعة كاخلرباء عن التكاليف كادلبادرات اليت تتخذىا الصناعة من جانبها أك استجابة للتشريعات احمللية 
عند االنتقاؿ إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي. كأبدل خبَت يف رلاؿ حقوؽ ادللكية 

كرية رأيو بشأف تأثَت حقوؽ ادللكية الفكرية على تيسَت أك تقييد الوصوؿ إىل التكنولوجيات ذات القدرة الف
 ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي.

ىم عن مسائل تتعلق بدرجات تسعة أعضاء من فريق اخلرباء آراء كيف اجلزء الثاين من اجللسة، قدـ - 67
َت قابلية االشتعاؿ كالسبلمة، كزبفيض التسرب، كاالسًتداد كإعادة االستخداـ، العالية، كمعاي يطةاحلرارة احمل

كتدريب كبناء القدرات. كتكلم شلثبلف للصناعة عن اخليارات كالتحديات عند االنتقاؿ إىل بدائل ذات قدرة 
ضواف من فريق العالية. كقدـ ع يطةمنخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف ادلناطق ذات درجات احلرارة احمل

اخلرباء يف رلاؿ الصناعات آراؤعلا بشأف التحديات اليت تواجهها الصناعات بسبب اختبلؼ معايَت السبلمة 
كقابلية االشتعاؿ يف سلتلف البلداف. كتكلم شلثل آخر للصناعة عن أعلية التدريب كادلصادقة لضماف ادلعاجلة 

د البديلة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي. كطرح اآلمنة كالسليمة من الناحية البيئية دلواد التربي
آخر ثبلثة أعضاء من فريق اخلرباء على مائدة البحث ادلسألة اذلامة ادلتعلقة بتخفيض تسرب مركبات الكربوف 

يف بلداف  اذليدركفلورية كاسًتدادىا كإعادة استخدامها، ككذلك التدريب كبناء القدرات ادلطلوبة يف قطاع اخلدمة
 . 2عاملة بادلادة 

كترد أمساء أعضاء فريق اخلرباء كادلسائل اليت تناكلوىا يف برنامج العمل النهائي حللقة العمل، على النحو  - 68
 الوارد يف ادلرفق ذلذه اإلضافة.

على أساس أنو  0لكفاءة استخداـ الطاقة كاف قد ُقدـ يف إطار اجللسة  كُقدـ عرض خاص عن - 69
. كأسهب كثَت من ادلتكلمُت يف احلديث عن مسألة كفاءة 2شامل ؽلكن مواصلة تناكلو يف إطار اجللسة موضوع 

 استخداـ الطاقة. 
 التوفر والتكاليف -باء 

أشار كبل احملاضرين إىل أف ىناؾ سلسلة من التكنولوجيات ادلتاحة اليـو لكي ربل زلل مركبات  - 72
ة بشكل في كثَت من القطاعات الفرعية، أصبحت البدائل فعالاعات. فذليدركفلورية يف معظم القطالكربوف ا

ستخدـ بالفعل على نطاؽ ذبارم يف عدد من ادلناطق اجلغرافية، من بينها بلداف متزايد من حيث التكلفة، كتُ 
 ؽلكن استخدامها يف تطبيقات مثل الرغاكم، - مفلورة كطبيعية - . كتوجد مواد تربيد عديدة2عاملة بادلادة 

تربيد كتكييف اذلواء؛ كغلرم تطوير الكثَت من ىذه ادلواد. كسيشهد العدد ادلتزايد من اخليارات منافسة بُت الك 
 البدائل، كستختار الصناعة اخليار األنسب بناءن على عدة عوامل مثل التكلفة، كالكفاءة، كالسبلمة.

ائل ذات قدرة منخفضة على إحداث كأيد متكلموف آخركف من الفريق آراء احملاضرين عن توافر بد - 72
االحًتار العادلي. كُقدمت عركض خاصة عن توافر بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف 
قطاعي تكييف اذلواء ادلتنقل كالرغاكم، كعن تكاليف االنتقاؿ إىل ىذه البدائل. كتبُت أف البدائل ادلختلفة ذلا 

ف، كالبعض اآلخر قابل لبلشتعاؿ بدرجة عالية، كسيتطلب بعض البدائل مزيدان توازنات سلتلفة. فبعضها مكل
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توجد  من البحث كالتطوير إلثبات جدكاه يف مناطق معينة. كؽلكن أف نستنتج من ادلناقشات كالعركض أنو ال
الية على أك ذات قدرة ع ،فمواد التربيد احلالية ليست كاملة؛ فهي إما مستنفدة لؤلكزكف .مادة تربيد كاملة

 أك ذلا توازنات أخرل. كالبد من ىذه التوازنات بالنسبة لكل مادة من مواد التربيد. ،إحداث االحًتار العادلي
كاتضح أيضان من العركض أف ادلناطق ادلختلفة ستكوف ذلا خطوط زمنية سلتلفة الستيعاب البدائل. فقد  - 70

العالية، تُعد البدائل دلركبات  يطةذات درجات احلرارة احملُأشَت، على سبيل ادلثاؿ، إىل أنو بالنسبة للمناطق 
الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف الوقت احلاضر يف مرحلة التوضيح 

واؽ بالنسبة لنظم تكييف اذلواء ادلنفصلة األكرب حجمان، كسيلـز مزيد من الوقت لتقدًن ىذه التكنولوجيات لؤلس
ادلفتوحة. كُأشَت إىل أف الفارؽ الزمٍت مطلوب لبناء القدرة كتطوير األسواؽ قبل أف يتسٌت إدخاؿ أم بديل جديد 

 من منطقة إىل منطقة أخرل.
كنوقشت أيضان مسائل التكلفة. كتُعد تكاليف البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار  - 73

شكل عاـ من مركبات الكربوف اذليدركفلورية ادلوجودة ذات القدرة العالية على العادلي يف الوقت احلاضر أعلى ب
إحداث االحًتار العادلي. كُأشَت إىل أف تكاليف التشغيل تُعد أعلى بالنسبة للمواد الكيميائية اليت زبضع لرباءة 

م اليت تستخدـ مواد تربيد ، يف حُت أف التكاليف الرأمسالية تُعد أعلى بالنسبة للُنظHFOاالخًتاع مثل مركبات 
قابلة لبلشتعاؿ مثاؿ اذليدرككربونات. غَت أنو ُأشَت إىل أف التكلفة تُعد أحد عوامل احلجم كادلنافسة؛ فمع إدخاؿ 

ككجود منافسة بُت البدائل ادلختلفة،  ،بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي بأحجاـ كبَتة
فاض، كما حدث يف أكركبا. كقُدمت أمثلة لتوضيح كيف أف التكاليف بالنسبة فإف التكاليف تتجو إىل االطل

لكثَت من التطبيقات تُعد تنافسية مع مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار 
 العادلي يف مناطق معينة.

ث االحًتار العادلي تتأثر بالتشريعات كما أف توافر كأسعار البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحدا - 72
. كُقدـ عرض عن الئحة الغاز ادلفلور يف االرباد 2احمللية ككذلك دببادرات الصناعة يف بلداف معينة عاملة بادلادة 

األكركيب، ككيف أهنا ستؤثر على توافر كتكلفة البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي. 
سيتعُت على صبيع الواردات إىل االرباد األكركيب أف تفي دبتطلبات الئحة الغاز ادلفلور، كاليت ػلتمل  كُأشَت إىل أنو

أف تشجع على تطوير بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف بلداف ُمصدرة كبَتة مثل 
 الصُت.

حرؾ ضلو بدائل ذات قدرة منخفضة ككاف ىناؾ نقاش )دكف التوصل إىل أم استنتاج( حوؿ هُنج الت - 72
، احلاجة إىل 2على إحداث االحًتار العادلي. فبينما أكد أحد أعضاء فريق اخلرباء، كىو من بلد عامل بادلادة 

االنتقاؿ دلرة كاحدة إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي، أشار عضو آخر إىل ضركرة 
يان حىت لو كانت ذات قدرة )ليست منخفضة( على إحداث االحًتار العادلي ؽ ذبار سوّ التحرؾ ضلو بدائل تُ 

كلكنها أقل نسبيان من مركبات الكربوف اذليدركفلورية ادلوجودة ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي. 
لعادلي، كالذم مل ككاف ىناؾ أيضان نقاش حوؿ تعريف مواد التربيد ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار ا

 سم بعد.ػلُ 
كقد اتضح من ادلداكالت أف احتماؿ إدخاؿ بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي  - 76

على ادلدل القريب سيتأثر بشدة حبجم الطلب، كالذم سيتوقف بدكره على البلداف اليت تضع تشريعات خاصة 
ئل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي. كبالرجوع إىل بادلتطلبات الرقابية بالنسبة للتحرؾ ضلو بدا
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تاريخ بركتوكوؿ مونًتياؿ، أبدل أحد أعضاء فريق اخلرباء مبلحظة مؤداىا أنو عندما جرل التفاكض بشأف 
ايب، ر الربكتوكوؿ اليقُت الرقالربكتوكوؿ، كانت البدائل ادلتاحة أقل بكثَت منها يف الوقت احلاضر. كدبجرد أف كفّ 

أدل ذلك إىل التعجيل بتوافر البدائل. ككانت ىذه أيضان الرسالة اليت عرضها كثَت من أعضاء فريق اخلرباء 
اآلخرين يف اجللسة: فالسياسة كاليقُت الرقايب مهماف لتطوير كتسويق التكنولوجيات ذات القدرة ادلنخفضة على 

 إحداث االحًتار العادلي.
 حقوق الملكية الفكرية -جيم 

أُثَتت مسألة حقوؽ ادللكية مرة تلو األخرل خبلؿ يومي حلقة العمل. فكاف لدل مشاركُت كثَتين  - 77
شواغل بشأف تأثَت حقوؽ ادللكية الفكرية على التكاليف كنقل التكنولوجيا. ككاف من  2من بلداف عاملة بادلادة 

ستؤثر بصورة سلبية على االنتقاؿ إىل بدائل  بُت األسئلة اليت نوقشت أثناء اجللسة ما إذا كانت براءات االخًتاع
 .2لوجيا إىل بلداف عاملة بادلادة كتعرقل نقل التكنو  ،ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي

كبدأ ادلتكلم الوحيد عن ىذه ادلسألة بأف قاؿ إف حقوؽ ادللكية الفكرية يف ادلاضي مل تكن سبثل مشكلة   - 78
نتقاؿ إىل مواد جديدة يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ. كالسبب يف ذلك ىو أف بعض كبَتة فيما يتعلق باال

االخًتاع، ككاف  ربيد الرئيسية ال زبضع لرباءاتالتكنولوجيات كاف ذلا موردكف متعددكف، ككانت بعض مواد الت
التكنولوجيا إىل  الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ يدفع التكاليف اإلضافية كتكاليف نقل

. غَت أف براءات االخًتاع ؽلكن أف تصبح مشكلة ىامة يف نظاـ للتخلص التدرغلي من 2بلداف عاملة بادلادة 
الكربوف اذليدركفلورم ألف براءات االخًتاع اخلاصة دبواد التربيد ادلفلورة مل ُتسجل إال منذ بضع سنوات، كلذلك 

يدكف تعظيم أرباحهم من ظران ألف أصحاب براءات االخًتاع ير فإهنا ستظل فعالة على ادلدل القريب. كن
، فإهنم سيفرضوف عبلكة على البدائل، كبذلك ترتفع التكاليف. ككانت ادلسألة الرئيسية الثانية ادلتعلقة اخًتاعاهتم

ادلتداخلة فهناؾ شبكة كثيفة من حقوؽ ادللكية الفكرية ’’برباءات االخًتاع ىي ما يسمى بغابة براءات االخًتاع: 
كنظران  (2).‘‘اليت غلب على شركة ما أف تشق طريقها خبلذلا من أجل تسويق التكنولوجيا اجلديدة بصورة فعلية

ألف اخللفية التكنولوجية كالتجارية كالرقابية تصبح أكثر تعقيدان، كىو ما ؽلكن أف ػلدث أثناء التخلص التدرغلي 
زداد كثافة غابة براءات االخًتاع. غَت أنو قد ُأشَت أيضان إىل بعض من الكربوف اذليدركفلورم، فمن احملتمل أف ت

 األسباب اليت تدعو للتفاؤؿ:
 االخًتاع مثل مواد التربيد الطبيعية؛ زبضع بعض ادلواد الرئيسية لرباءات ال )أ( 
حىت إذا عرقلت براءات االخًتاع أك غابة براءات االخًتاع تسويق أك استخداـ بعض  )ب( 

 جيات اجلديدة، فإف االخًتاعات اجلديدة تتغلب عليها دائمان؛التكنولو 
توقع من التكنولوجيات ادلنافسة، كاليت ربركها األسواؽ اجلديدة كاإلشارات الرقابية ؽلكن أف يُ  )ج( 

 بصورة جذرية، كأف تعمل على زبفيض أسعار التكنولوجيات اخلاضعة لرباءات االخًتاع؛
 فهي تنتهي دبركر الوقت؛ -ئمة براءات االخًتاع ليست دا )د( 
مل ػلدث تغيَت استثنائي، سيظل الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ مكلفان بتمويل نقل التكنولوجيا،  ما )ق( 

 دبا يف ذلك بالنسبة لًتاخيص استخداـ التكنولوجيا اخلاضعة لرباءة االخًتاع.
                                                           

(2 ) Shapiro, Carl (2001). "Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools, and standard-setting" (PDF). In Jaffe, 

Adam B. et al. Innovation Policy and the Economy I. Cambridge: MIT Press. pp. 119–150.  ISBN 0-262-60041-2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Shapiro
http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-262-60041-2
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الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ نقل ر هبا سّ يكتركزت ادلناقشة اليت تلت ذلك على الطريقة اليت سيُ  - 79
أنو يلـز  يالتكنولوجيا؛ كماذا سيدفع من أجلو ككيف سيتم تقاسم تكلفة االنتقاؿ. ككانت الرسالة اليت برزت ى

مزيد من الفهم ذلذه ادلسألة. غَت أنو تبُت أنو قد يلـز هُنج جديدة لتيسَت نقل التكنولوجيا، خاصة يف القطاعات 
 دكدة.اليت توجد ذلا بدائل زل

 كفاءة استخدام الطاقة -دال 
ار احلديث حوذلا يف حلقة العمل. برزت مسألة كفاءة استخداـ الطاقة على أهنا من أىم النقاط اليت د - 82

طواؿ حلقة العمل، ُأشَت إىل أعلية ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة بالنسبة لقطاع التربيد كتكييف اذلواء، إىل ف
 الكربوف اذليدركفلورم على أعلا بند موحد من بنود جدكؿ األعماؿ.جانب التخلص التدرغلي من 

ككاف الشعور العاـ يف حلقة العمل ىو أف كفاءة استخداـ الطاقة بالنسبة للبدائل ذات القدرة  - 82
 ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي شلاثلة دلركبات الكربوف ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي

أك تُعد أىم منها. غَت أنو ُأشَت إىل أنو تلـز اسًتاتيجية لضماف أف يؤدم التخفيض التدرغلي إىل ربسينات 
يف كفاءة استخداـ الطاقة لتعظيم الفوائد ادلناخية  ارمثجوىرية يف كفاءة استخداـ الطاقة أيضان. كما أف االست
اث االحًتار العادلي حظي دبوافقة قوية يف حلقة العمل. لبلنتقاؿ بعيدان عن الغازات ذات القدرة العالية على إحد

كبادلثل، ذُكر أنو غلرم تقدًن استثمارات ضخمة لتحسُت كفاءة استخداـ الطاقة يف قطاع التربيد كتكييف اذلواء، 
كلكن دكف أم زلاكلة لتخفيض قدرة مواد التربيد على إحداث االحًتار العادلي. كىناؾ حاجة إلدراج التخلص 

 رغلي من الكربوف اذليدركفلورم يف ىذه ادلشاريع أيضان.التد
ككاف ىناؾ اعًتاؼ متزايد يف حلقة العمل بأنو غلب استخداـ أدكات من قبيل األداء ادلناخي خبلؿ  - 80

دكرة احلياة عند اختيار تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي. ككاف ىناؾ تأكيد على 
 تها.جانب البدائل قبل البت يف صبلحي كوف ىناؾ تقييم دقيق الستخداـ الطاقة منأنو غلب أف ي

 درجات الحرارة المحيطة العالية -هاء 
نوقشت يف جلسات كثَتة شواغل البلداف بالنسبة لدرجات احلرارة احمليطة العالية فيما يتعلق بعدـ توافر  - 83

تشكل عائقان أماـ استخداـ بدائل متاحة حاليان  يطة العالية التكنولوجيات مؤكدة. كتبُت أف درجات احلرارة احمل
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف قطاعات التربيد كتكييف اذلواء ادلتنقل كالرغاكم. كلكن 
 ليس ىذا ىو احلاؿ بالنسبة لقطاع تكييف اذلواء. فالبلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية تستخدـ نظمان 

الداخل كاخلارج. كيشكل حجم النظم األكرب  يف أكرب لتكييف اذلواء بسبب الفركؽ الكبَتة بُت درجات احلرارة
 ربديان بالنسبة الستيعاب تكنولوجيات تستخدـ مواد تربيد قابلة لبلشتعاؿ.

ة عالية )من ل ادلذكورة أعبله، قدـ شلثبلف للصناعة من بلداف ذات درجات حرارة زليطكدلناقشة ادلسائ - 82
علا عن البدائل كالتحديات بالنسبة للتخلص التدرغلي من مواد التربيد الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا( آراءمنطقة 

ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي يف قطاع تكييف اذلواء. كتكلم أحد ادلتحدثُت عن ربديات 
إحداث االحًتار العادلي، بينما تكلم اآلخر عن إمكانية  االنتقاؿ إىل مواد تربيد ذات قدرة منخفضة على

 التكنولوجيات غَت العينية.
كُأشَت إىل أف التصميم لدرجات احلرارة احمليطة العالية يتطلب عناية خاصة لتجنب تكثيف درجات  - 82

ـز كضعها يف االعتبار ل أخرل يلة احلرجة دلواد التربيد. كىناؾ مسائكاالقًتاب من درجات احلرار  ،احلرارة ادلفرط
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مثل السبلمة، ككمية شحن مادة التربيد، كربسُت كفاءة استخداـ الطاقة بالنسبة لؤلضباؿ اجلزئية كالكاملة. 
كيتمثل التحدم الرئيسي يف إغلاد توازف بُت كفاءة استخداـ الطاقة كتعظيم حدكد شحن مواد التربيد ألغراض 

 السبلمة.
ط. ففي ادلبادالت احلرارية، يوصى كالضواغ ختيار كتصميم ادلبادالت احلراريةالكيلـز إيبلء عناية خاصة  - 86

باستخداـ أنواع األنابيب ذات األقطار الصغَتة أك ذات القنوات الدقيقة. كُأشَت إىل أنو بالنسبة للوحدات 
يد ذات قدرة رغية مع مواد ترب ط حلزكنية كترددية كبُ احلجم، يعرض صانعو الضواغط ضواغ الصغَتة كادلتوسطة

كالكربوف  30-، كالكربوف اذليدركفلورم092-مثل اذليدرككربوف ،منخفضة على إحداث االحًتار العادلي
، مع مستويات لكفاءة استخداـ الطاقة ؽلكن أف تفي بادلعايَت الدنيا اجلديدة ألداء الطاقة 1234yfاذليدركفلورم 

ط على أهنا معدات كنظم كقائية لغرض ىذه الضواغ صنفأك تتجاكزىا يف منطقة رللس التعاكف اخلليجي. كتُ 
ط القابلة لبلشتعاؿ. كأصبحت الضواغ ، كمرخصة دلواد التربيد(ATEX) استخدامها يف درجات احلرارة ادلفرطة

 ادلتعددة أحد اخليارات بالنسبة لصانعي أجهزة تكييف اذلواء يف البلداف ذات درجات احلرارة العالية.
للمنظمة  0682انات االختبارات )اليت كضعت شركطها على أساس ادلعيار كُعرضت أيضان بي - 87

السعودية لتوحيد ادلقاييس( لتوضيح مبلءمة البدائل ادلختلفة يف درجات احلرارة احمليطة العالية. كُأشَت إىل أنو من 
تواجو  R410Aائية أفضل أداء. كتبُت أف ادلادة الكيمي 092-زاكية القدرة كمكافئ األداء، ػلقق اذليدرككربوف

 اطلفاضان كبَتان يف القدرة كمكافئ األداء عند درجات احلرارة األعلى.
كأكصى أحد أعضاء فريق اخلرباء بأنو يلـز دعم مايل ككقت كاٍؼ العتماد بدائل ذات قدرة منخفضة  - 88

احمليطة العالية،  على إحداث االحًتار العادلي يف معدات تكييف اذلواء اليت تعمل يف ظركؼ درجات احلرارة
مهمان  التوضيحل السبلمة. كسيكوف ؿ التصميم، كاختيار ادلكونات، كمسائحيث يلـز مزيد من البحث يف رلا

 أيضان الكتساب الثقة يف ىذه التكنولوجيات.
كنوقشت أيضان إمكانية التكنولوجيات غَت العينية، مثل أجهزة التربيد اليت تعمل بامتصاص احلرارة  - 89

ة، يف ادلناطق ذات درجات احلرارة احمليطة العالية. كُأشَت إىل أف البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة الشمسي
 طكيلوكا  7إىل  2العالية لديها عادة بعض ادلزايا الشمسية ادلثلي )متوسط عاٍؿ من األشعة الشمسية يبلغ 

مد على الطاقة الشمسية. كجرت أيضان ساعة/مًت مربع( كىو مناسب لتكنولوجيات التدفئة كالتربيد اليت تعت
كظركؼ األشعة الشمسية ادلثلى. كنوقشت دراسة حالة ألربعة مشاريع خاصة  الشحنمقارنة بُت بيانات 

دبربدات تعمل بامتصاص احلرارة الشمسية مت تركيبها يف مباٍف باألردف إلغلاد أساس لصناعة مستدامة لتكييف 
ؿ أفريقيا. كُأشَت إىل أف التكنولوجيا قد اختربت بنجاح كلكن التكاليف اذلواء يف منطقة الشرؽ األكسط كمشا

مرتفعة جدان. فبمقارنة مع ادلربدات الكهربائية التقليدية، تُعد التكلفة الرأمسالية للمربد الذم يعمل بامتصاص 
كيلـز مزيد من  سنة. 22سنوات ك 7احلرارة الشمسية أعلى أربع مرات، كتًتاكح فًتة اسًتداد التكلفة ما بُت 

التعلم كاالبتكار عن طريق البحث كالتطوير كمشاريع اإليضاح، كؽلكن أف تؤدم كفورات احلجم إىل زبفيض 
 التكاليف.

إىل أنو يلـز مزيد من الوقت كالدعم العتماد بدائل ذات قدرة  اجللسةكتشَت ادلناقشات اليت دارت يف  - 92
م تكييف اذلواء األكرب حجما يف البلداف ذات درجات احلرارة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف نظ

احمليطة العالية. كيلـز دعم للبحث كالتطوير يف رلاؿ تصميم الُنظم، كاختيار ادلكونات، كالًتخيص. كيلـز إيضاح 
 كتدريب لزيادة إمكانية التقبل.
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 معايير قابلية االشتعال والسالمة -واو 
لقدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي قابلة لبلشتعاؿ بصورة معتدلة أك تُعد مواد التربيد ذات ا - 92

بدرجة عالية. كقد أدل ىذا إىل شواغل تتعلق بالسبلمة بالنسبة للبدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث 
ؿ كالسبلمة بالنسبة االحًتار العادلي. كيف ىذه اجللسة، تكلم عضواف من فريق اخلرباء عن معايَت القابلية لبلشتعا

 الستخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي. كقد ُأشَت إىل أف كثَتان من معايَت السبلمة
مع مراعاة التوسع يف استخداـ تكنولوجيات غَت قابلة لبلشتعاؿ. كلذلك فإهنا تعترب تقييدية. كىناؾ  مت كضعها

اصة حبجم الشحن، كردبا تنقيحها كربديثها بالنسبة دلواد التربيد ذات القدرة حاجة إىل إعادة النظر يف ادلعايَت اخل
حيحة إجبارية ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي )كالقابلة لبلشتعاؿ(، ككذلك لوضع شركط تشغيل ص

فقط للبت يف  قًتح أيضان استخداـ منهجية تقدير ادلخاطر بدالن من استخداـ معايَت السبلمةكتدابَت للسبلمة. كا
 استخداـ بدائل قابلة لبلشتعاؿ ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي.

ككانت ادلسألة األخرل ادلتعلقة دبعايَت السبلمة ىي كجود معايَت كقواعد سلتلفة للسبلمة كقابلية  - 90
دلنخفضة على إحداث االحًتار االشتعاؿ يف بلداف سلتلفة، كىو ما يؤثر على تطوير أسواؽ البدائل ذات القدرة ا

العادلي. كيُعد اتساؽ معايَت كإجراءات السبلمة كقابلية االشتعاؿ مهمان إلعطاء مؤشر كاضح للصناعات كإتاحة 
 الفرصة أمامها للوصوؿ إىل أسواؽ جديدة.

 ستخداماالوإعادة  االستردادالتسرب و  خفض -زاي 
كإصبلح كاسًتداد مواد  ،ليص التسرب من ادلعدات ادلوجودةشبة مسألة أخرل تناكلتها اجللسة تتعلق بتق - 93

التربيد ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي. كتبُت أف ىذه كانت أىم مسألة بالنسبة للبلداف 
ادلستهلكة ألحجاـ منخفضة. كأكصي بضركرة تعزيز قطاع اخلدمة لتقليص معدالت التسرب كإضفاء الطابع 

رامج إعادة التدكير كاإلصبلح اليت تتصدل السًتداد مواد التربيد أثناء اخلدمة كيف هناية األمر. ادلؤسسي على ب
كلتحقيق ذلك، سيلـز تقدًن دعم من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ نظران ألف اسًتداد مواد التربيد كإعادة تدكيرىا 

 مكلف بدرجة كبَتة.
ناؾ تأكيد على اختبار حاالت التسرب يف مرحلة ، كاف ىالعمركبصرؼ النظر عن تدابَت هناية  - 92

قًتح أيضان تعزيز التشريعات اخلاصة كل أفضل من أجل تقليص التسرب. كاالتصنيع، كضماف مراقبة اجلودة بش
دبنع التنفيس، كتقليص تسرب مواد التربيد ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي، كاسًتدادىا، كإعادة 

 ها.إتبلفاستخدامها، ك 
 التدريب واألدوات وبناء القدرات -حاء 

رب التدريب كبناء القدرات من القضايا اذلامة يف صبيع اجللسات. فقد أشار كثَت من أعضاء فريق عتُ ا - 92
اخلرباء إىل أف التعقيدات اليت ينطوم عليها تداكؿ البدائل القابلة لبلشتعاؿ كذات القدرة ادلنخفضة على إحداث 

العادلي أكرب منها بالنسبة دلواد التربيد ادلستخدمة حاليان. فسيلـز تقنيوف مدربوف للتعامل مع مواد التربيد االحًتار 
كتنفيذ معايَت السبلمة، كاالسًتداد كإعادة تدكير مواد التربيد ذات القدرة العالية  ،كخدمتها ،القابلة لبلشتعاؿ

يل الُنظم ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي لتعديل أك ربو كذلك على إحداث االحًتار العادلي، ك 
 إىل مواد تربيد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي.
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، حيث يعترب قطاع اخلدمة غَت نظامي بدرجة كبَتة، فإنو يلـز إضفاء 2كيف البلداف العاملة بادلادة  - 96
امل مع البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار الطابع الرمسي على ىذا القطاع كتنظيمو لكي يتع

العادلي. كلذلك، فإف تدريب كترخيص التقنيُت يكتسب أعلية أساسية. كُأشَت أيضان إىل أف األدكات ادلطلوبة يف 
قطاع اخلدمة للتعامل مع البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ستكوف سلتلفة كيتعُت 

أيضان إىل تطوير البنية األساسية، مثبلن دلرافق اإلصبلح، كإعادة  2فَتىا. كستحتاج البلداف العاملة بادلادة تو 
 التدكير، كاإلتبلؼ.

 السبيل للمضي ُقدماً  - طاء
 كانت بعض التوصيات الرئيسية اليت خرجت من اجللسة على النحو التايل: - 97

ي للصناعة إشارة كاضحة للسَت ُقدمان ضلو البدائل ذات إعطاء يقُت تشريعي كرقايب، شلا يعط )أ( 
 القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي؛

بشأف ما سيدفعو الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، ككيف  2توفَت الوضوح للبلداف العاملة بادلادة  )ب( 
 ر نقل التكنولوجيا النزيهة كادلواتية؛يسّ سيُ 

ير كاإليضاح من أجل استخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة على تقدًن الدعم للبحث كالتطو  )ج( 
 إحداث االحًتار العادلي يف قطاع تكييف اذلواء يف مناطق درجات احلرارة احمليطة العالية؛

االستثمار يف رلاؿ كفاءة استخداـ الطاقة كجزء من رلموعة إجراءات من أجل تعظيم الفوائد  )د( 
بعيدان عن مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث اليت تعود على ادلناخ من التحرؾ 

 االحًتار العادلي. كاستخداـ أدكات من قبيل األداء ادلناخي خبلؿ دكرة احلياة عند اختيار البدائل؛
إعادة النظر يف معايَت السبلمة دلواد التربيد القابلة لبلشتعاؿ كتنقيحها، كاتساؽ معايَت  )ق( 

 ءات السبلمة؛كإجرا
على  2توفَت برامج شاملة للتدريب كالًتخيص، كبناء قدرة التقنيُت يف البلداف العاملة بادلادة  )ك( 

التعامل مع بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي أثناء ادلراحل ادلختلفة لدكرة حياة ادلعدات 
 كمواد التربيد؛

يف رلاؿ التدريب كبناء القدرات، ككذلك لتطوير البنية  2بادلادة  تقدًن الدعم للبلداف العاملة )ز( 
 ها.إتبلفاألساسية دلرافق اسًتداد مواد التربيد كإعادة استخدامها ك 
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 المرفق

 البرنامج النهائي لحلقة العمل
 2215نيسان/أبريل  22اليوم األول: االثنين، 

 افتتاح حلقة العمل 22/22 - 22/22الساعة: 
بياف من األمُت التنفيذم، أمانة األكزكف، بالًتحيب كمقدمة ألىداؼ حلقة  22/22 - 22/22الساعة: 

 العمل كشكلها
استعراض قصَت: )أ( الًتّكزات احلالية من مرّكبات الكربوف اذليدركفلورية يف  32/22 - 22/22الساعة: 

الغبلؼ اجلوم كالًتّكزات ادلتوقّعة، ك)ب( الطلب احلايل كادلستنَتج يف 
دلستقبل على مرّكبات الكربوف اذليدركفلورية من القطاعات كاآلثار احملتملة ا

 لتدابَت زبفيف األثر
ر. رافيشانكارا، الرئيس ادلشارؾ، فريق التقييم  بيانات يقّدمها السيد أ.

العلمي، كالسيدة بيبل مارانيوف الرئيسة ادلشاركة، فريق التكنولوجيا كالتقييم 
 االقتصادم

جلسة سبهيدية كاستعراض عاـ للقطاعات كالقطاعات الفرعية يناقشها السيد  22/22 - 32/22الساعة: 
 سوكونار ديفوتا، كالسيد رام غلوكماف كالسيد المربت كوغلربز.
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: التحّديات والفرص في معالجة مرّكبات الكربون الهيدروكلورية 1الجلسة  22/22 - 22/22الساعة: 
 االحترار العالمي في قطاع التبريد ذات القدرة العالية على إحداث

 السيد بيًت أدلر :ادليسِّر
 السيد أكلريش ىيسي :ادلقرّر

 عرض بياني بشأن حالة القطاع القطاعات الفرعية/النظم
 )زلاضراف )خبَتاف متمرِّساف( التربيد ادلنزيل )الثبلجات كاجملمِّدات 
  كحدات التربيد التجارم )ادلعدات الصغَتة كالقائمة بذاهتا ك

 التكثيف، كنظم أجهزة ربزًن مركزية كبَتة(
 السيد راينهارد رادرماخر 
 السيد باكلو فوديانيتسكايا 

  الكبَتة( -التربيد الصناعي )األجهزة الصغَتة/ادلتوسطة 
  تربيد كسائل النقل )مركبات الطرؽ السريعة كاحلاكيات

 ادلتعددة الوسائط كالسفن(
 اء الفريق: مقدمو التكنولوجيا/ادلنّفذكفأعض المسائل المراد معالجتها

  توافر ادلكونات كآثارىا بالنسبة لتصميم األجهزة عند
استخداـ مواد كيميائية ذات قدرة منخفضة على إحداث 

 االحًتار العادلي كخبلئط يف قطاع التربيد

  كريستنسي )دانفوس  -السيد توربن فوندر ،
 (الدظلارؾ

 ادلنخفضة على إحداث  خيارات التكنولوجيا ذات القدرة
االحًتار العادلي بالنسبة لؤلجهزة الصناعية ادلتوسطة احلجم 

 سلتلفة زليطةكالصناعية الكبَتة يف إطار ظركؼ 

 للتربيد السيد جوناثاف أيوت )كارنوت  ،
 كندا(

  خيارات التكنولوجيات ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث
عية كالتجارية االحًتار العادلي بالنسبة لبلستعماالت الصنا

 الكبَتة كاجملتمعية احمللية

 (أكركبا، فرنسا السيد إريك دلفورج )مايكاكا 

  خيارات بديلة من أجل خزائن ذات قابس، دبا يف ذلك
 مناطق ذات حرارة زليطة عالية، كآالت للبيع

 ( السيد ركم سينغArctic King 

Appliances)جنوب أفريقيا ، 
 داث االحًتار العادلي خيارات ذات قدرة منخفضة على إح

 بالنسبة دلعدات ذبارية صغَتة
 )السيد بركنو بوسويل )ميتالفريو، الربازيل 

  بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي
بالنسبة دلعدات تربيد ذبارية منشأة يف ادلوقع )دبا يف ذلك 
أجهزة كحدات تكثيف(؛ كآثار التكلفة كاألداء يف درجات 

 طة عاليةحرارة زلي

  السيد كريستياف ىَتكب )ادلعهد التكنولوجي
 الداظلركي، الداظلرؾ(

  خيارات )أدكات ربسُت كتبديل، اخل( من أجل النظم
 التجارية/ادلعدات القائمة )دبا يف ذلك كحدات التكثيف(؛

 ( السيد سانغ ساكىومCRAA)الصُت ، 
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  خيارات ذات قدرات منخفضة على إحداث االحًتار
علق بأجهزة ألدكات تعاقبية تتعلق دبعدات التربيد العادلي تت

 التجارم ادلتوسطة كالكبَتة احلجم

  السيد باكؿ دم الرمينات
(JohnsonControls)فرنسا ، 

  من أجل  2االنتقاؿ التكنولوجي كالعقبات يف أطراؼ ادلادة
 التربيد التجارم: منظور ادلستخدمُت النهائيُت

 ( السيد فرناندك غاالنتEPTAاأل ،)رجنتُت 

  أداء أجهزة احملاالت التجارية الكبَتة ذات القدرة ادلنخفضة
على إحداث االحًتار العادلي يف سلتلف مناطق ادلناخ، دبا يف 

 ذلك يف درجات حرارة زليطة عالية

 ( السيد يورغن غويلرCarrier Transicold, ،
 (أدلانيا

  بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي
اكيات احلعايَت متعلقة بالتربيد بوسائل النقل، دبا يف ذلك كم
الطرؽ السريعة كالتربيد  كمركباتربّدة متعددة الوسائط، ادل

 على سطح السفن

 )السيد ىولغر كونيغ )خبَت استشارم، أدلانيا 

 الغداء  22/22-22/22الساعة: 
مرّكبات الكربون الهيدروفلورية ذات : التحّديات والفرص في معالجة 2الجلسة  22/28 - 22/22الساعة: 

القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في قطاع تكييف الهواء الثابت 
 المضخات الحراريةو 

 
 السيد سليم علي :ادليسِّر
 أمبادك -السيد ريتشارد آبرككوا  :ادلقرّر

 عروض بيانية عن حالة القطاع القطاعات الفرعية/النظم
  ة زلتواة )زلمولة ككحدات شباؾ، أك أجهزة تكييف صغَت

 داخل احلوائط، أك طرفية(
 زلاضراف )خبَتاف متمرساف(

 السيد دانيل كولبورف 
 السيد ركبرتو بيكسوتو 

 السيد سورابو كومار 

 )منظور كفاءة استخداـ الطاقة(

 )أجهزة تكييف ىواء صغَتة منفصلة )أجهزة منفصلة كاحدة 
  ىوائية )كحدات منفصلة  أجهزة منفصلة كبَتة كأنواع أخرل

كبَتة كمتعددة الوحدات ادلنفصلة، كنظم أجهزة تربيد متغَتِّ 
 كأجهزة تربيد باألنابيب كأجهزة مثّبتة أعلى السطوح(

  أجهزة مربِّدة )مربّدات مع أجهزة ضغط ىوائية ذات إزاحة
 موجبة مع أجهزة مربدة كضواغط مركزية(

 مائي، أجهزة مضخات تسخُت )تسخُت فراغي، كتسخُت 
رلّففات منزلية، أجهزة تسخُت فراغية كبَتة، تسخُت 

 العمليات الصناعية(
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 أعضاء الفريق: مقدمو التكنولوجيا/ادلنّفذكف المسائل المراد معالجتها
  التوافر كاآلثار بالنسبة لتصميم األجهزة كخواص ادلواد

الكيميائية ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار 
 كاخلبلئط يف قطاع تكييف اذلواءالعادلي 

 ( السيد مايك تومسوفIngersoll 

Rand/Trane)الواليات ادلتحدة ، 

  بدائل ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العادلي دلركبات
 الكربوف اذليدركفلورية فيما يتعلق بتكييف اذلواء

 )السيد جيتندرا هبامبور )بلو ستار، اذلند 

 خليارات ذات القدرة ادلنخفضة على إمكانيات تطبيق سلتلف ا
إحداث االحًتار العادلي يف كحدات التكييف اذلوائي ادلنفصلة 

 )دبا يف ذلك ربت ظركؼ درجة حرارة عالية(

 سوف يل تينغ السيد(Midea and Sun Yat-

sen University)الصُت ، 

  توافر مربّدات حاليان كيف ادلستقبل دلربدات ذات قدرة منخفضة
االحًتار العادلي كالعوائق أماـ تطبيقها على على إحداث 

 نطاؽ كاسع يف تكييف اذلواء

  السيدة كانغ يل )االرباد الصيٍت لؤلجهزة
 الكهربائية ادلنزلية، الصُت(

  البدائل ادلناسبة يف درجات حرارة زليطة عالية بالنسبة دلعدات
 تكييف اذلواء ادلتوسطة احلجم

 ،السيد بساـ األسعد )خبَت استشارم 
 لبناف(

  ،بدائل كحدات تكييف اذلواء يف درجات حرارة زليطة عالية
 مع الًتكيز على كفاءة استخداـ الطاقة

  السيد ماىر ىػ. موسى )ادلملكة العربية
السعودية، خبَت استشارم يف الصناعات 

(UTC Building and Industrial 

Systems )ادلملكة العربية السعودية ، 
 مرّكبات الكربوف اذليدركفلورية يف  استخداـ مربّدات غَت

ادلضخات كحدات تكييف اذلواء ادلتوسطة احلجم ككحدات 
 احلرارية

 ( السيد بيًت نيكساSINTEF Energy ،
 (النركيج

  كحدات تكييف اذلواء الكبَتة باستخداـ رلموعة متنوعة من
 خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي

 ( خبَت استشارم، السيد عبلء عبلمة
 مصر(

  أجهزة تربيد كتسخُت األحياء احمللية باستخداـ مربدات
كمصادر أخرل كمحركات ذات قدرة منخفضة على إحداث 

 االحًتار العادلي

 ( السيد بار دالُتDevcco، )السويد 
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 استراحة لتناول القهوة 32/28 - 22/28الساعة: 
ت والفرص في معالجة مرّكبات الكربون الهيدروفلورية ذات : التحّديا3الجلسة  32/29 - 32/28الساعة: 

 القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في أجهزة التكييف المنقولة
 

 السيد سليم علي :ادليسِّر
 السيد غورساراف ماتور :ادلقرّر

 عرض بياني بشأن حالة القطاع القطاعات الفرعية
  زلاضر )خبَت متمرس( ادلركبات الكبَتة(تكييف اذلواء ادلتنّقل )السيارات ك 

 السيد بردراغ بيغا ىرنياؾ 
 أعضاء الفريق المسائل المراد معالجتها

 يف درجات حرارة زليطة  نقلاآلثار البيئية لتكييف اذلواء ادلت
 عالية

 ( السيد براديت ماىاساكسَتمSiam 

Denso ،تايلند) 
 ادلي، دبا أجهزة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار الع

يف ذلك زيت الوقود الثقيل كثاين أكسيد الكربوف، كعوائق 
متوّخاة، كتكاليف كمسائل السبلمة كاألداء يف درجات حرارة 

 زليطة عالية

  أنتونيز )شركة رينو،  -السيد إنريك بَتاؿ
 فرنسا(

  إدخاؿ بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار
أ يف إنتاج أجهزة 232 -لورم العادلي دلرّكب الكربوف اذليدركف

: مسائل التكلفة 2تكييف اذلواء ادلتنقلة كفقان للمادة 
 كالسبلمة

 جيانبينغ )جامعة شنغاىام  شن السيد
 جياك تونغ، الصُت(

 )خيارات تتعّلق باألجهزة/ادلعدات احلالية )أدكات التحسُت   ،السيد سانغيت كابور )شركة سيارات تاتا
 اذلند(
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 2215نيسان/أبريل  21الثالثاء،  اليوم الثاني:
: التحّديات والفرص في معالجة مرّكبات الكربون الهيدروفلورية ذات 4الجلسة  32/22 - 22/22الساعة: 

 القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في قطاع الرغاوي
 

 السيد سليم علي :ادليسِّر
 السيد إنشاف شينغ :ادلقرّر

 بشأن حالة القطاع بيان القطاعات الفرعية
  رغاكل صلبة خببليا مسدكدة ُتستخَدـ للعزؿ احلرارم: ألواح

بوليسًتين مشّكل باالنبثاؽ، كألواح من البولييوريثاف كالفينوؿ، 
عزؿ األجهزة باستخداـ البولييوريثاف، رغوة بالرش بالبولييوريثاف، 

 رغوة موضعية/كتلية باستخداـ البولييوريثاف

 ارساف(زلاضراف )خبَتاف شل
 السيد بولو ألتوم 
 السيد إيغور كركيزيت 

 أعضاء الفريق: مقدمو التكنولوجيا/ادلنفِّذكف المسائل المراد معالجتها
  التطّورات يف مرحلة ادلواد الكيميائية ذات القدرة ادلنخفضة على

 إحداث االحًتار العادلي يف سلتلف قطاعات البولييوريثاف
 ( رلموعة السيدة كولتيدا شاركينزاكاد

البولييوريثاف، ارباد الصناعات التايلندية، 
 تايلند(

  ،بدائل معركضة حاليان يف صناعة البوليسًتين ادلشكَّل باالنبثاؽ
حاالت كسط بشأف اخلواص الفيزيائية، كعوائق تتعلق بالتكلفة 

 بشأف تطوير عمليات ادلعاجلة

 )السيد أشوؾ شوتاين )أيزفوف، الكويت 

 فضة على إحداث االحًتار العادلي كىي بدائل ذات قدرة منخ
آمنة كذات جدكل ذباريان من أجل ادلؤسسات بالغة الِصغر 
كالصغَتة كادلتوسطة احلجم ادلشار إليها يف األطراؼ العاملة 

 2كاألطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة  2دبوجب ادلادة 

  ،السيد مسَت عركرة، الرغاكل الصناعية
 اذلند

  ير تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على أماكن األجهزة كتطو
 إحداث االحًتار العادلي 

  استيفانو فارغاالسيد (Cannon Afros  ،
 إيطاليا(

  استخداـ اجليل الرابع لعامل النفخ باستبداؿ مرّكبات الكربوف
اذليدركفلورية ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار 

 العادلي

 ( السيدة أشارا باكرنربا سيتيكوؿBASF ،
 (الواليات ادلتحدة
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 32/23 - 32/22الساعة: 

 22/27-22/22كالساعة: 
: المسائل الشاملة والمتعددة القطاعات بشأن الجوانب التقنية إلدارة 5الجلسة 

 (2والجزء  1مرّكبات الكربون الهيدروفلورية )الجزء 

 لمتعددة القطاعاتمالحظات تمهيدية بشأن المسائل الشاملة وا 22/22 - 32/22الساعة: 
 السيد ماؾ مكفرالند )ادلنتدل العادلي دلنتجي ادلواد الكيميائية الكلورية(

 (Sheccoالسيد مارؾ شاسَتكت )
: تكاليف التحوُّل، حقوق الملكية الفكرية، الوصول إلى 1، الجزء 5الجلسة  32/23 - 22/22الساعة: 

والخط الزمني لتوافر  بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي
 تكنولوجيات جديدة

 بيًت أدلر :ادليسِّر
 السيد شاندرا هبوشاف :ادلقرّر

 أعضاء الفريق المسائل المراد معالجتها
   فيما يتعّلق باألنظمة كالقطاعات اليت تستخِدـ حاليان مواد

ما  -كيميائية ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العادلي 
تواجهها الشركات يف األطراؼ العاملة  ىي التحّديات اليت

يف التحو ؿ إىل خيارات ذات قدرة منخفضة  2دبوجب ادلادة 
 على إحداث االحًتار العادلي؟

 )السيد رافيندر مهتا )راما، اذلند 

ما ىي تكاليف تكنولوجيات ال ربتوم على مرّكبات الكربوف 
االىتبلؾ اذليدركفلورية من أجل أجهزة التربيد ادلتنقلة كما ىو 

 ادلتوقع يف تكلفة التكنولوجيات؟

  إلينوم،السيد بردراغ بيغا ىرصلاؾ )جامعة 

Urbana Champaign، )الواليات ادلتحدة 

  كيف تكوف مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة
ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي بديبلن فّعاالن من حيث 

ركفلورية ذات القدرة العالية التكلفة عن مرّكبات الكربوف اذليد
 على إحداث االحًتار كادلستخدمة يف نفخ الرغاكم؟

   ،السيد ميكل كوينتَتك )خبَت استشارم
 كولومبيا(

 أثر حقوؽ ادللكية الفكرية على نقل كتطوير التكنولوجيا   ،السيد الستَت مكغلوف )خبَت استشارم
 ادلملكة ادلتحدة(

  بشأف الغاز  -ركيب كيف ستؤثّر تشريعات االرباد األك
)كآخركف( يف السوؽ فيما يتعّلق بالتكنولوجيات ذات الصلة 
دبرّكبات الكربوف اذليدركفلورية حوؿ العامل، دبا يف ذلك تكلفة 
كتوافر خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار 

 العادلي؟

 ( السيدة أندريا فويتEPEE)أكركبا ، 

 د ذات قدرة منخفضة على أمثلة لدراسات حالة الستخداـ موا
 إحداث االحًتار العادلي كاستجابة الصناعات للسياسات

  السيد راجاف راجندراف )اؽلرسوف
Emerson)أسًتاليا ، 

 ( السيد كيفُت فامAlliance for 

Responsible Atmospheric Policy ،
 الواليات ادلتحدة(
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 غداء  22/22 - 32/23الساعة: 
أجهزة  – الهباء الجويجانبي: مرّكبات الكربون الهيدروفلورية في  حدث 22/22 - 22/22الساعة: 

)ادلتكّلم: السيدة  الطبي االستنشاق بالجرعات المقننة وأنواع الهباء الجوي غير
 ىيلُت توب، مدير ادلناقشة السيد أشلي ككدكوؾ(

واستجابة الصناعة : كفاءة استخدام الطاقة، والسالمة، 2، الجزء 5الجلسة  22/27 - 22/22الساعة: 
 لسياسات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي

 
 بيًت أدلر :ادليسِّر
 شاندرا هبوشاف السيد :ادلقرّر

 أعضاء الفريق المسائل المراد معالجتها
  ادلسائل الشاملة يف التصميم الكايف لتشغيل درجات حرارة

 عالية زليطة
  السيد مسَت حامد )شركة الصناعات

 ندسية يف البًتاء، األردف(اذل
  ما ىي تكاليف استبداؿ كحدات التربيد التقليدية مع

خيارات غَت تقليدية ذات قدرة منخفضة على إحداث 
االحًتار، دبا يف ذلك أدكات التعديل، مع اإلشارة إىل 

 ادلشاريع ذات درجات احلرارة احمليطة العالية؟

 ( صناعات الطاقة يف السيد ىشاـ ميخي
 ، األردف(ةاأللفي

  حالة تطو رات معايَت السبلمة كالتطّورات احلالية كيف
 ادلستقبل القريب

  بوؿ فوالسيد (Underwriters 

Laboratories )الصُت ، 
  التحّديات بشأف شواغل القابلية لبلشتعاؿ كمعايَت السبلمة

ذات الصلة، كاإلمكانيات بشأف نُظم ُمدرلة ربّد من أحكاـ 
 الشحنات

 ونسيلد )دانفوس(أسبجورف ف 

  خطط التدريب كادلصادقة لضماف ادلعاجلة اآلمنة كالسليمة
من الناحية البيئية للمربّدات البديلة ذات القدرة ادلنخفضة 

 على إحداث االحًتار

 ( السيد ماركو بيوينAREA, ATF, 

Galileo) 

  إسهاـ منظمات تقدًن اخلدمة لؤلطراؼ العاملة دبوجب
بعاثات ادلواد ذات القدرة العالية من أجل خفض ان 2ادلادة 

على إحداث االحًتار العادلي كشواغل السبلمة اخلاصة 
 بذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي

 ( السيد مانويل أزكسيناRACTAP ،
 الفلبُت(

  إدارة مرّكبات الكربوف اذليدركفلورية من خبلؿ خفض
 ة للمضي ُقدمان التسرّبات كاالسًتجاع كاإلجراءات التالي

 ( السيد تيتسوجي أككاداJRAIA)الياباف ، 

  إمكانات خفض التسر ب كاالسًتجاع بالنسبة خلفض
 استهبلؾ ادلربّدات

 ( السيد جوليو استبافSmart 

Refrigerants)بنما ، 
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رة : االستنتاجات الرئيسية ذات الصلة بتقرير السياسات بشأن اإلدا6الجلسة  32/28 - 22/27الساعة: 
 التقنية لمرّكبات الكربون الهيدروفلورية

 
 السيد بيًت أدلر :ادليسِّر

 السيدة كارين شبارداسوف كالسيد ستيفاف سيكارس :ادلقرّراف
 لعرض استنتاجات الجلسات 5-1مقررو الجلسات 

 دقائق لكل متكلم( 2) 2ك 3دقائق لكل متكّلم(؛ اجللستاف  7) 2ك 0ك 2اجللسات 
 الستخالص االستنتاجاتالمسائل األساسية 

ربّديات زلددة يف تصفية مرّكبات الكربوف الكلورية فلورية كتصفية مرّكبات الكربوف الفلورية يف األطراؼ العاملة دبوجب  - 
 ، دبا يف ذلك فيما يتعلق بدرجات احلرارة احمليطة العالية )فيما يتعلق بقطاعات زلّددة(2ادلادة 

 تبداؿ مرّكبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلياستعماالت من الصعب فيها اس - 
 استعماالت من السهل فيها استبداؿ مرّكبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي - 
 ادلسارات الزمنية لتوافر تكنولوجيات بديلة - 

 
 تام حلقة العملاخت  32/28الساعة 

____________ 


