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Abstract
This study aims to identify sources of fluorinated greenhouse gases and evaluate the capacity needs assessment
for consideration of these gases in the national GHG inventory and climate action planning for the "Climate
Promise" project. These GHGs have a shorter atmospheric lifetime compared to CO2 but a high global warming
potential and can warm the earth faster compared to CO 2. The first stage is to identify the main sources of
emissions by the mentioned greenhouse gases and collect the necessary information. The second stage is to
estimate the production and consumption of these gases in the country. Depending on the data, including import,
production, and consumption of gases or sales information of the devices producing these gases, we can use the
Tier1 or Tier2 method to calculate the amount of emissions. Greenhouse gas emissions in 2019 were estimated at
62.3 million tons of CO2 equivalent for HFC gases, 180 Gg of CO2 equivalent for SF6 gas, and 1,130 Gg of CO2
equivalent for PFC gases. There is no information to estimate the NF3 emissions. In the last stage, solutions to
reduce emissions of these gases are listed to be implemented in national development policies. The main
achievement of this research is empowering the government to count these new greenhouse gases.
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Extended Abstract
Introduction
In line with the Article 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which
states that each country party shall communicate to the Conference of the Parties a national inventory
of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all GHGs, to the extent its capacities
permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the Conference of the
Parties. There is growing recognition within the scientific and policy communities that efforts to
address climate change should focus on substantially reducing carbon dioxide emissions and on nearterm actions to reduce those climate pollutants that remain in the atmosphere for much shorter periods.
Unlike carbon dioxide, short-lived climate pollutants have a shorter atmospheric lifetime but have a
high global warming potential, meaning they can warm the Earth faster compared to carbon dioxide.
The objective of the current research is to estimate fluorinated GHGs (Hydrofluorocarbons (HFCs),
Sulfur hexafluoride (SF6), Perfluorocarbons (PFCs), Nitrogen trifluoride (NF3)) emissions in the
national GHG inventory and climate action planning.
Table 1 reports the CO2-equivalent emissions related to fluorinated GHGs for Annex I Countries in
2018. The highest emissions are from HFCs, so increasing their consumption is a concern, and
counting these emissions in emissions inventories and climate change operations plan is essential.
Under the Montreal Protocol (1987), the developed countries pledged to end the production and
consumption of ozone-depleting substances (CFCs, haloes, and carbon tetrachloride) in 2000 and
support the developing countries financially and technically. As a result of this Protocol, HFC gases
became more common in equipment as an alternative to ozone-depleting substances. Then in 1997,
under a protocol known as Kyoto, the industrialized nations pledged to reduce emissions of six gases,
including HFC.
Table 1. CO2 equivalent emissions related to fluorinated GHGs – Annex I Countries - 2018
Gas
Emission - CO2 equivalent (Picogram)
HFCs
379,475
SF6
16,941
PFCs
15,720
NF3
980

Table 2 compares the GWP-100 years for fluorinated gases with conventional GHGs.Therefore
increasing the consumption of F-gases is a matter of concern, and it is necessary to consider these
gases for national emission inventory and climate action planning.
Table 2. Examples of emission metric values
Gas
GWP (for 100 years)
Life Time (y)
CO2
1
*
CH4
28
12.4
HFC-152a
138
1.5
N2O
265
121
CF4
6,630
50,000
NF3
17,200
740
SF6
23,500
3,200
*No single lifetime can be given for CO2

Main Sources of fluorinated GHG emission
HFC gases are primarily produced for use in refrigeration and air conditioning and heat pump systems
(RACHP). Other applications include the production of foam insulation, aerosols, fire protection
systems and solvents. Figure 1 shows the contribution of GHG emissions due to HFC consumptions in
2015.
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Figure 1: Markets using HFCs, % of tonnes CO2 in the world in 2015

Figure 2: The share of CO2 equivalent emissions related to different consumer sectors of SF 6 and for
various electrical equipment in the world in 2018

SF6 gas is used in electrical equipment, magnesium casting, electronics industry, and other
applications; the highest consumption is related to electrical equipment. Figure 2 indicates the share of
carbon dioxide equivalent emissions related to different consumer sectors of SF6 and, in particular
various electrical equipment in the world in 2018. The main sources of PFC emissions are the
aluminum industry and the electronics industry. The largest share of emissions is related to the
primary aluminum production sector and electronics industry (35%).
Ozone
Depleting
Substance
11%

Others
12%
Aluminium
Production
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Electrical
Equipment
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Electronic
Industry
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Figure 3: The share of CO2 equivalent emissions related to different sources of PFC in the world in 2018
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Asia currently has the most significant share in NF3 gas consumption due to the development of the
semiconductor industry in Japan, South Korea, and China. It is expected to increase demands for flat
panel displays in markets such as China and India, so NF3 consumption will increase. In Europe,
government supports the semiconductor and electronics industries to compete with Asian and North
American markets, which is expected to increase NF3 consumption
Emission Inventory Estimation
Using IPCC Guidelines for national GHG inventories, the emission of HFCs, SF6, PFCs and NF3 is
calculated in Iran. According to the available information, one of the methods, Tier 1 or Tier 2, can be
used.
There are seven groups of HFC consumers in Iran which are unitary air conditioning, chillers, mobile
air conditioning, domestic refrigeration, commercial refrigeration, industrial refrigeration, and
transport refrigeration. The GHG emission for the Iranian refrigeration and air conditioning sector was
49.5 MtCO2eq in 2015. It is estimated to be 62.35 MtCO2eq in 2019 using Tier1. The unity air
conditioning accounts for 39% of total emissions. The amount of SF6 gas emissions due to electricity
substations in the country in 2019 is estimated to be 180 GgCO2eq using Tier1. Emissions of PFC
gases (including CF4 and C2F6) owing to aluminum production are estimated to be 1130 GgCO2eq
using Tier1. According to the available information, the consumption and emission of NF3 gas in the
country are expected to be zero.
Conclusion
The consideration of new GHG gases in the national GHG inventory was addressed. Challenges for
completing the new GHG emissions inventory can be classified into four categories. Lack of access to
data and their reliability can be considered as one of the main issues in preparing the GHG inventory.
There is currently no process for recording, collecting, and managing fluorinated gas data in Iran.
Many of the available data are unreliable due to poor collection and management. In addition,
comprehensive data collection is challenging. Due to the lack of access to all emission sources data,
including small and informal industry data, significant gaps are created in the accuracy of the data.
Emission factors used for the calculation of the fluorinated GHGs emissions are the default values of
IPCC, and national emission factors have not been prepared in Iran. The use of these default values is
a factor in creating uncertainty in calculations. Another challenge is the limited technical capacity of
specialists and staffs. There are no plans for continues training. Also, financial support is needed to
improve the quantity and quality of the national GHG inventory.
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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی منابع تولید گازهای گلخانهای فلوئوردار ،تهیه موجودی اولیه انتشار و ارزیابی ظرفیتهای موردنیاز برای احصاء
این گازها در فهرست موجودی گازهای گلخانهای کشور به منظور برنامهریزی اقدامات تغییر اقلیم در ایران ذیل پروژه پایداری اقلیم سازمان
ملل متحد میباشد .مرحله اول شناسایی منابع اصلی انتشار آالیندهها توسط گازهای گلخانهای مذکور و جمعآوری اطالعات الزم و مرحله
دوم تخمین میزان تولید و مصرف این گازها در کشور است .بر حسب اینکه چه نوع اطالعاتی اعم از واردات ،میزان تولید و مصرف این گازها
و یا اطالعات فروش دستگاههای تولیدکننده این گازها به صورت جداگانه در اختیار باشد ،از یکی از روشهای سطح یک یا سطح دو برای
محاسبه میزان انتشار استفاده شده است .مقدار انتشار این گازها در سال  29/3 ،9102میلیون تن معادل دیاکسیدکربن برای گازهای
هیدروفلوئورکربن 081 ،گیگاگرم معادل دیاکسیدکربن برای گاز هگزا فلوراید گوگرد و  0031گیگاگرم معادل دیاکسیدکربن برای گازهای
پرفلوئورکربن براورد شد .تخمین میزان انتشار گاز تری فلوئورید نیتروژن با اطالعات موجود امکانپذیر نبود .در مرحله آخر راهکارهایی برای
کاهش انتشار این گازها ارائه شده تا در سیاستهای توسعهای کشور در تغییر انتشارات در آینده لحاظ شود .دستاورد اصلی این تحقیق
توانمندسازی کشور برای احصاء این گازهای جدید گلخانهای میباشد.
کلیدواژهها :انتشار گازهای گلخانهای فلوئوردار ،هیدروفلوئورکربنها ،هگزا فلوراید گوگرد ،پرفلوئورکربنها ،تری فلوئورید نیتروژن

سرآغاز
مطابق با ماده  21کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد

معطوف نمیشود .بلکه اقدام برای کاهش آالیندههای آب و

تغییرات اقلیم ،هر کشور عضو باید میزان انتشار گازهای

هوایی که برای مدت زمان کوتاهتری در جو باقی میمانند،

گلخانهای از منابع نشر ناشی از دخالت انسان در طبیعت را

نیز مورد توجه مجامع علمی و سیاسی است .برخالف

اعالم کند .این امر باید با توجه به ظرفیتهای هر کشور و

دیاکسیدکربن ،آالیندههای آب و هوایی با عمر کوتاه مدت،

با استفاده از روشهای قابل مقایسهای که مورد توافق

زمان کمتری در جو باقی میمانند اما از پتانسیل گرمایش

سازمان ملل است ،انجام میگیرد .تالش برای رفع تغییرات

جهانـی باالیی برخـوردار هستند ،به این معنی که مـیتوانند
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زمین را در مقایسه با دیاکسیدکربن سریعتر گرم کنند.
هدف تحقیق حاضر برآورد انتشار گازهای گلخانهای جدید

جدول  -1میزان انتشارات گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در
کشورهای ضمیمه یک)8112 ،UNFCCC( 8112 ،

حاوی فلوئور شامل هیدروفلوئورکربنها ( ،2)HFCsهگزا

گاز

فلورایدگوگرد ( ،1)SF6پرفلوئورکربنها ( 3)PFCsو تری

هیدروفلوئورکربنها
هگزا فلوراید گوگرد
پرفلوئورکربنها
تری فلوئورید نیتروژن

فلوئورید نیتروژن ( 4)NF3در فهرست موجودی گازهای
گلخانهای و برنامهریزی اقدامات اقلیمی کشور است.

میزان انتشار
(معادل پیکوگرم دیاکسیدکربن)

372،973
02،290
03،791
281

جدول  2انتشارات گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در
کشورهای ضمیمه یک در سال  1122را نشان میدهد

زمانی  211ساله گازهای فلوئوردار و طول عمر آنها را در

( .)1112 ،UNFCCCهمانطور که مشخص است ،بیشترین

مقایسه با گازهای متداول گلخانهای نشان میدهد (،IPCC

میزان انتشار مربوط به گازهای  HFCاست و بنابراین

 .)1124میزان انتشار گاز هگزا فلوراید گوگرد نسبت به

افزایش مصرف آنها نگرانکننده بوده و احصاء این گازها

دیاکسیدکربن و متان کمتر است؛ اما پتانسیل گرمایش

در موجودی انتشار و برنامههای عملیاتی تغییر اقلیم

جهانی این گاز  13011برابر پتانسیل آالیندگی

کشورها ضرورت دارد .طبق پروتکل مونترال (،)2821

دیاکسیدکربن است و ماندگاری باالیی در جو برابر با

کشورهای توسعهیافته تعهد کردند که به تولید و مصرف

 3111سال دارد؛ بنابراین تمامی گاز منتشرشده در جو

مواد مخرب الیه اوزن (کلروفلوئوروکربنها ،هالون و

زمین باقی است و با تداوم مصرف ،مقدار آن همواره

تتراکلریدکربن) در سال  1111میالدی خاتمه دهند و

افزایش مییابد .گازهای  CF4و  C2F6و  C3F8از مهمترین

کشورهای در حال توسعه را در این راستا از نظر مالی و

گازهای موجود در گروه پرفلوئورکربنها هستند که به

فنی حمایت کنند .همچنین مقرر شده است که کشورهای

علت داشتن پتانسیل گرمایش جهانی باال  -به ترتیب

در حال توسعه نیز با  21سال تأخیر یعنی در سال 1121

 22211 ،3331و  2811برابر بیشتر از دیاکسیدکربن -

میالدی به مصرف مواد مذکور پایان دهند .ایران نیز از سال

اثرات زیادی بر گرم شدن کره زمین دارند (.)1113 ،IPCC

 2332به این پیمان ملحق شده است .در نتیجه این پیمان،

گاز  NF3جزو گازهای گلخانهای است که تا مدتها

استفاده از گازهای  HFCبه عنوان جایگزینی برای مواد

ناشناخته بوده است .این گاز یک ماده شیمیایی مصنوعی

مخرب الیه اوزن در تجهیزات رایجتر شد .پس از آن در

است که در مقادیر صنعتی تولید میشود و در هیچ

سال  2881طی پیمانی معروف به کیوتو کشورهای صنعتی

دستهبندی از پروتکل کیوتو و یا گزارش ملی تحت

متعهد شدند که آالیندههای شش گاز که  HFCنیز جزو

چارچوب پیماننامه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی

آنها میباشد را نیز به طور همهجانبه پایین آورند .میزان

) (UNFCCCنمیباشد و مشاهداتی که فراوانی جوی آن را

انتشار ناشی از گازهای  HFCدر جهان مطابق با سناریوی

مستندسازی کند وجود ندارد ،زیرا اهمیت بالقوه این گاز

پایه در سال  2/0 ،1101گیگاتن معادل دیاکسیدکربن

بهعنوان یک گاز گلخانهای تا سال  1112ارزیابی نشده

پیشبینی شده است .مطابق اصالحیه کیگالی ،میزان انتشار

است ( Pratherو  .)1112 ،Hsuامروزه روشهای جدید

گازهای  HFCتا سال  1211باید به کمتر از یک گیگاتن

اندازهگیری ،غلظت  NF3موجود در جو را بسیار باالتر از

Ozone

حد انتظار نشان میدهند که میتواند تا حدی به این

معادل دیاکسیدکربن در سال کاهش پیدا کند (
.)1122 ،Depletion

جـدول  1میـزان پتانسیل گـرمـایش جهانـی در مقیاس

واقعیت نسبت داده شود که تلفات صنعتی این گاز به غلط
ناچیز لحاظ شده بوده است .میزان انتشار این گاز بهسرعت
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در حال افزایش است بهطوریکه تولید این گاز در بخش

همچنین این گاز طول عمری برابر با  141سال دارد.

صنعت تنها بین سالهای  2881تا  1111به میزان  41برابر

درنتیجه در حال حاضر این گاز یکی از عوامل مؤثر در

افزایش پیدا کرده است ( .)ghgprotocol.orgپتانسیل

تغییرات آب و هوا محسوب میشود و به همین دلیل باید

گرمایش جهانی  211ساله این گاز  21111میباشد که پس

در موجودی ملی تحت چارچوب پیماننامه سازمان ملل

از گاز  SF6بزرگترین پتانسیل گرمایش جهانی را داراست.

درباره تغییرات اقلیمی گنجانده شود.

جدول  -8پتانسیل گرمایش جهانی گازهای حاوی فلوئور در مقایسه با سایر گازهای گلخانهای ()8112 ،IPCC
گاز

پتانسیل گرمایش جهانی در

دیاکسیدکربن
متان
HFC-152a
دی نیتروژن مونوکسید ()N2O
( CF4از گازهای پرفلوئورکربن)
تری فلوئورید نیتروژن
هگزا فلوراید گوگرد
* عدد یکسانی در مراجع گزارش نشده است.

مقیاس  111ساله

طول عمر (سال)
سال*

صدها
09/9
0/3
090
31،111
791
3911

0
98
038
923
2231
07911
93311

منابع اصلی انتشار گازهای گلخانهای جدید
گازهای  HFCبرخالف اکثر گازهای گلخانهای تنها
محصول نامطلوب و جانبی برخی از فرایندها نیستند ،بلکه
به عمد و با دست بشر نیز ساخته میشوند .آنها در درجه
اول برای استفاده در سامانههای تبرید و تهویه مطبوع هوا
تولید میشوند .از کاربردهای دیگر آنها میتوان به تولید
فومهای عایق ،آیروسل ،اطفاء حریق و با کاربردهای جزئی
به عنوان حالل اشاره کرد .انتشارات ممکن است در زمان

شکل  -1سهم انتشارات معادل دیاکسیدکربن در بخشهای

تولید ،تعمیر و نگهداری و اسقاط تجهیزات رخ دهند .شکل

مختلف مصرفکننده  HFCدر جهان در سال 8112

 2سهم انتشارات گازهای  HFCبرای کاربردهای مختلف را

()8112 ،UNEP

در جهان و برای سال  1120نشان میدهد (.)1120 ،UNEP
گاز  SF6در تجهیزات الکتریکی ،ریختهگری منیزیم،
صنایع الکترونیک و سایر موارد مصرف دارد؛ که بیشترین
مصرف مربوط به تجهیزات الکتریکی است .شکل  1سهم
انتشار معادل دیاکسیدکربن مربوط به بخشهای مختلف
مصرفکننده  SF6و بهطور ویژه تجهیزات الکتریکی مختلف
در جهان در سال  1122را نشان میدهد (،UNFCCC
.)1112

شکل  3سهم انتشارات معادل دیاکسیدکربن گازهای
 PFCبه تفکیک کاربرد در کشورهای ضمیمه یک در سال
 1122را نمایش میدهد ( .1112 ،UNFCCCبا توجه به
استفاده از فناوریهای جدید در تولید آلومینیوم در جهان،
سهم انتشار از این منبع نسبت به گذشته کاهش یافته است؛
اما هنوز بزرگترین سهم انتشار این گازها مربوط به صنایع
آلومینیوم است.
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شکل  -8سهم انتشارات معادل دیاکسیدکربن در بخشهای مختلف مصرفکننده  SF6و بهطور خاص تجهیزات الکتریکی در جهان در
سال )8181 ،UNFCCC( 8112

صفحه نمایشهای مسطح در بازارهایی مانند چین و هند و
به تناسب آن میزان مصرف این گاز افزایش یابد .در اروپا نیز
پیشبینی میشود ،حمایت دولتها از صنایع نیمههادی و
الکترونیک با هدف رقابت با بازارهای آسیا و آمریکای
شمالی ،منجر به افزایش مصرف گاز  NF3شود (

Martin-

.)1111،Torrest
بررسی بازار مصرف گاز  NF3در آمریکای شمالی از
شکل  -3سهم انتشارات معادل دیاکسیدکربن گازهای  PFCدر
کشورهای ضمیمه یک به تفکیک کاربرد در سال 8112
()8181 ،UNFCCC

انتشار گاز  NF3ناشی از صنایع الکترونیک و فرآیند
تولید این گاز است .انتشار ناشی از فرآیند تولید در سالهای
اخیر کاهش یافته است .اما توسعه صنایع الکترونیک و
افزایش تقاضای جهانی برای صفحه نمایشهای مسطح،
تلویزیونهای  LCDو سلولهای فتوولتائیک در سالهای
اخیر منجر به افزایش مصرف گاز  NF3و افزایش انتشار شده
است .آمار نشان میدهد که در محدوده سالهای  2881تا
 1122میزان تولید گاز  NF3در کشورهای ضمیمه یک در هر
سال بهطور متوسط  20الی  21درصد افزایش یافته است .در
حال حاضر آسیا بیشترین نقش را در مصرف این گاز با
توجه به توسعه صنعت نیمههادی در کشورهای ژاپن ،کره
جنوبی و چین دارد .همچنین انتظار میرود تقاضا برای

سال  1121تا  1114نشان میدهد که  03درصد رشد در
استفاده از این گاز در تجهیزات الکترونیکی تا سال 1114
تخمین زده شده است .این میزان برای کاربردهای مختلف
گاز از جمله استفاده در سلولهای خورشیدی ،صفحه
نمایش مسطح و نیمههادیها است .نیمههادیها 44/1
درصد از کل این بازار مصرف در سال  1114را به خود
اختصاص دادهاند .بررسی بازار مصرف  NF3در آسیا و
اقیانوسیه نشان میدهد که این منطقه بیشترین تقاضا را برای
 NF3به میزان  8/8کیلوتن در سال  1123داشته است.
همچنین سریعترین رشد در بازار  NF3به میزان 21/8
درصد از سال  1124تا  1111در این منطقه مورد انتظار
بوده است .در میان کشورهای ضمیمه یک انتشار ناشی از
فرایند تولید تنها مربوط به کشور ژاپن است ،که البته این
انتشار در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده است ( NF3و ،F2
.)1120

بررسی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در ایران ...
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روش محاسبه انتشار گازهای گلخانهای جدید

تجهیزات موجود و اسقاطی در هر سال است .محاسبات

محاسبه میزان انتشار گازهای HFC

روش سطح یک در نرمافزارهای صفحهگسترده یا

برای محاسبه میزان انتشار مستقیم گازهای  HFCدر
تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع (به عنوان منشأ اصلی انتشار

نرمافزارهای ویژه چون

 )1112 ،nggipامکانپذیر است.

این گازها) ،میتوان از دو روش سطح یک ( )Tier1و سطح
دو ( )Tier2استفاده نمود.

ipcc-( IPCC Inventory Software

در روش سطح دو محاسبه انتشار گازهای  HFCبه
تفکیک نوع تجهیز و با اطمینان باالتری انجام میشود.

در روش سطح یک از دادههای تولید ،مصرف ،صادرات

محاسبه انتشار به چهار بخش مجزا تفکیک میشود (،IPCC

و واردات این گازها به صورت کلی استفاده میشود .مبنای

 :)1113انتشار ناشی از منابع ذخیرهسازی گازها ،انتشار

محاسبه انتشار در این روش فرضیاتی است که با مطالعه

ناشی از شارژ گازها در تولید تجهیزات جدید ،انتشار ناشی

تجربیات مصرف و ذخیره مبردها در کشورهای مختلف

از نشت و سرویس در طول عمر تجهیزات موجود و انتشار

حاصل شده است .این فرضیات عبارتند از (:)1113 ،IPCC

ناشی از تجهیزات اسقاطی .برای محاسبه انتشار در بسیاری

اولین سرویس تجهیز حداقل  3سال پس از نصب آن انجام

از کشورهای در حال توسعه از انتشار ناشی از منابع

میشود ،سهم انتشار تجهیزات موجود به طور متوسط 20

ذخیرهسازی گازها صرفنظر میشود (.)1123 ،NAMAs

درصد از کل انتشار ساالنه ناشی از بخش تبرید و تهویه

در شارژ تجهیزات جدید طی فرایند اتصال و انفصال

مطبوع است ،دو سوم از مبردها در سرویس تجهیزات

مخازن گاز به این تجهیزات ،آالیندگی انتشار مییابد .مقدار

موجود و یک سوم از آنها در شارژ تجهیزات جدید

انتشار هنگام شارژ تجهیزات مطابق رابطه  2محاسبه

استفاده میشود ،متوسط طول عمر تجهیزات  20سال است

میشود:

و جایگزینی مبرد جدید طی دوره  21ساله انجام میشود.

()2

در روش سطح یک با استفاده از دادههای تولید ،صادرات و
واردات ،میزان کل مبرد مصرفی در هر سال محاسبه
میشود .همچنین با فرضیات روش سطح یک محاسبات
برگشتی انجام میشود و میزان تولید ،صادرات و واردات در
سالهای پیشین که دادههای آن موجود نیست ،نیز تخمین
زده شده و میزان مبرد مصرفی حاصل میشود .میزان مبرد

k
100

∗ ECharge,t = Mt

 = ECharge,tمیزان انتشار در تولید یا مونتاژ تجهیزات در
سال ( tبر حسب کیلوگرم)
 = Mtمقدار شارژ  HFCدر تجهیزات جدید در سال

t

(برحسب کیلوگرم)
 = kضریب انتشار ناشی از شارژ تجهیزات جدید
(درصد)

در تجهیزات موجود در هر سال از کسر میزان مبرد در

مقدار شارژ (  )Mtبا تعداد تجهیزات جدید و مقدار

تجهیزات اسقاطی و میزان انتشار از مجموع مبرد مصرفی،

شارژ هر تجهیز قابل محاسبه است .الزم به ذکر است که

در سالهای پیشین محاسبه میشود .انتشار ناشی از

تجهیزات جدید وارداتی که از قبل شارژ شدهاند ،نباید در

تجهیزات موجود با ضریب انتشار فرضی حاصل میشود.

نظر گرفته شوند .مقدار  kاز  1/2الی  3درصد متغیر است.

همچنین میزان مبرد در تجهیزات اسقاطی نیز با اعمال طول

بازه مقادیر قراردادی  kبه تفکیک نوع سامانههای تبرید و

عمر تجهیز ،مبرد موجود در تجهیزات و میزان مصرف مبرد

تهویه مطبوع در مراجع موجود است (.)1113 ،IPCC

در سرویس تجهیزات طی سالهای پیشین حاصل میشود.

نشت ناشی از اتصاالت تجهیزات موجود باعث انتشار

انتشار ناشی از تجهیزات اسقاطی با اعمال میزان بازیابی

آالیندگی میشود .آسیب به لولهها یا مبدلهای حرارتی

محاسبه میشود .میزان انتشار کل برابر با مجموع انتشار در

منجر به انتشار نسبی یا کامل مبرد در جو میشود .به عالوه
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زمانی که مبرد موجود در تجهیزات کاهش مییابد،
تجهیزات سرویس میشوند .سرویسدهی بسته به نوع
کاربرد به عنوان مثال ساالنه یا هر چند سال یک بار انجام
میشود .درمورد برخی تجهیزات مانند یخچالهای خانگی،
سرویسدهی در طول عمر تجهیز انجام نمیشود .در

 = pدرصدی از  HFCکه در تجهیزات اسقاطی نسبت
به شارژ اولیه باقی مانده

است.

 = ɳrec,dبازده بازیابی ،که نسبت  HFCبازیابی شده به
 HFCموجود در سامانه

است.

در برآورد مقدار شارژ اولیه تجهیزات (  ،)Mt−dکلیه

سرویسدهی برخی تجهیزات باید نشتی رفع شود و مبرد

تجهیزات تولید داخل و تجهیزات وارداتی در سال

بازیابی شود؛ در این صورت بازده بازیابی باید در تخمین

مدنظر قرار میگیرد.

ضریب انتشار لحاظ شود .میزان آالیندگی تجهیزات موجود
از رابطه  1محاسبه میشود:

x

()1

100

t-d

استفاده از روش سطح دو مستلزم استفاده از ضرایب
انتشار است .مقادیر قراردادی برای میزان شارژ ،طول عمر

∗ ELifetime,t = Bt

 = ELifetime,tمیزان انتشار  HFCدر حین کار تجهیزات

و ضرایب انتشار به تفکیک نوع تجهیز در مراجع موجود
است.

در سال ( tبر حسب کیلوگرم)
 = Btمقدار  HFCموجود در تجهیزات در سال

t

محاسبه میزان انتشار گاز SF6
برای محاسبه میزان انتشار گاز  SF6ناشی از تجهیزات

(برحسب کیلوگرم)
 = xضریب انتشار ناشی از نشت و سرویس ساالنه

الکتریکی ،میتوان از دو روش سطح یک و سطح دو
استفاده نمود.

تجهیزات موجود (درصد)
 Btبا تعداد کل تجهیزات موجود و مقدار  HFCموجود

روش سطح یک برمبنای ضرایب قراردادی انتشار و

در هر تجهیز محاسبه میشود .بدین منظور کلیه تجهیزات

سادهترین روش تخمین میزان انتشار  SF6در تجهیزات

در حال کار در کشور شامل تجهیزات تولید داخل و

الکتریکی است .در این روش از ضرایب انتشار پیشفرض

تجهیزات وارداتی مدنظر قرار میگیرند .بازهای از مقادیر

استفاده میشود .محاسبه انتشار ناشی از تجهیزات الکتریکی

قراردادی  xبه تفکیک نوع تجهیز در مراجع ارائه شده

به چهار بخش تفکیک میشود( :)1113 ،IPCCانتشار ناشی

است.

از تولید ،انتشار ناشی از نصب تجهیزات ،انتشار ناشی از

میزان آالیندگی ناشی از تجهیزات اسقاطی به میزان مبرد

استفاده از تجهیزات و انتشار ناشی از تجهیزات اسقاطی.

باقیمانده و بازیابی شده بستگی دارد .از نظر فنی قسمت

انتشار ناشی از تولید با استفاده از ضریب انتشار تولید و

عمده مبرد باقیمانده قابل بازیابی است ،اما این امر به

میزان  SF6مصرفی توسط تولیدکنندگان تجهیزات محاسبه

مقررات هر کشور ،انگیزههای مالی و اهمیت به محیط

میشود .منظور از انتشار نصب تجهیزات ،انتشار ناشی از

زیست وابسته است .رابطه ( )3برای محاسبه آالیندگی

پرکردن تجهیزات جدید در محل نصب است؛ که با ضریب

ناشی از تجهیزات اسقاطی ارائه شده است:

انتشار نصب و ظرفیت اسمی این تجهیزات ،محاسبه

 = Eend−of−life,tمیزان انتشار  HFCدر تجهیزات اسقاطی

نشت ،سرویس و تعمیرات تجهیز است؛ که با ضریب

()3

)

ɳrec,d
100

∗ (1 −

p

∗ Eend−of−life,t = Mt−d

میشود .انتشار استفاده از تجهیزات شامل انتشار ناشی از

100

در سال ( tبر حسب کیلوگرم)
 = Mt−dمیزان شارژ  HFCدر تجهیزات جدید نصب
شده در سال  tمنهای ( dبر حسب کیلوگرم)

انتشار استفاده و ظرفیت تجهیزات مورداستفاده قابلمحاسبه
است .انتشار ناشی از تجهیزات اسقاطی نیز با ضرب کسری
از گاز  SF6که در تجهیز باقیمانده در ظرفیت تجهیز
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اسقاطی محاسبه میشود .ضرایب انتشار پیشفرض ارائه

قراردادی انتشار و روش سطح دو بر مبنای ضرایب انتشار

شده در  IPCCبرای تجهیزات عایقبندی شده و برای

ملی استفاده میشود.
روش سطح یک بر مبنای مقدار کلی ریختهگری منیزیم

تجهیزات فشار بسته در دسترس است .همچنین میتوان به
ضرایب انتشار کشورهای مختلف در گزارشهای ملی

میباشد .فرض اصلی برای این روش آن است که کل

احصاء موجودی گاز  SF6آنها دسترسی پیدا کرد.

مصرفی در صنایع منیزیم منتشر میشود .کل میزان انتشار

مبنای محاسبه انتشار در روش سطح دو با روش سطح

این گاز ناشی از ریختهگری منیزیم از رابطه ( )0محاسبه

یک یکسان است ،با این تفاوت که در روش سطح دو از

میشود (:)1113 ،IPCC

ضرایب انتشار ملی استفاده میشود .در تهیه ضرایب انتشار

()0

قراردادی ،منطقه گستردهای در سطح بینالملل یا قاره در
نظر گرفته میشود؛ درحالیکه ضرایب انتشار ملی متناسب با
شرایط منحصربهفرد هر کشور تهیه میشود .بنابراین اطمینان
نتایج حاصل از روش سطح دو به میزان چشمگیری نسبت

SF6

ESF6 = MGc ∗ EFSF6 ∗ 10−3

 = ESF6انتشار  SF6ناشی از ریختهگری منیزیم (بر
حسب تن)
 = MGcمقدار کل ریختهگری منیزیم در کشور
(برحسب تن)
 = EFSF6ضریب انتشار قراردادی  SF6در ریختهگری

به سطح یک افزایش مییابد.
در روش سطح دو بخش انتشار ناشی از تجهیزات
اسقاطی ،با احتساب بازیافت مقداری از گاز  SF6باقیمانده
در تجهیز (برخالف روش سطح یک) مطابق رابطه 4

منیزیم (کیلوگرم  SF6بر تن منیزیم)  -این ضریب برابر با
یک درنظر گرفته شده

است.

درصورتیکه مشخصات فرآیندهای تولید منیزیم در

محاسبه میشود:

کشور بهخوبی مستند باشد ،کاربرد دقیقتر روش سطح یک

() 4

شامل مجموع دادههای تولید و ضرایب انتشار ،مطابق با

) ESF6,Dis = CNP ∗ MFSF6 ∗ (1 − RE ∗ ɳRec ∗ RFSF6

 = ESF6,Disانتشار  SF6ناشی از تجهیزات اسقاطی (بر
 = CNPظرفیت اسمی تجهیزات اسقاطی (برحسب تن)
 = MFSF6کسری از  SF6که در تجهیز باقی مانده

است.

 = REکسری از تجهیزات که  SF6موجود در آنها

ضرایب قراردادی انتشار ترجیح داده میشوند.
مشابه با روش سطح یک ،در روش سطح دو هم فرض
میشود که کل  SF6مصرفی در نهایت منتشر میشود .در
این روش بهجای مقدار ریختهگری منیزیم ،از مقدار

میشود.

 = ɳRecبازده بازیافت

شرایط خاص هر کشور را منعکس میکنند ،ضرایب ملی
انتشار بر مبنای اندازهگیریهای کارخانجات نسبت به

حسب تن)

بازیافت

فرآیندهای مختلف تولیدی میباشد .ازآنجاکه ضرایب ملی

SF6

SF6

مصرفی در هر کارخانه استفاده میشود .طبق فرض صورت

 = RFSF6کسری از  SF6که بازیافت میشود.

گرفته در این روش ،میزان انتشار  SF6ناشی از ریختهگری

با توجه به اینکه در حال حاضر ضرایب انتشار برای

منیزیم برابر با میزان مصرف  SF6در صنعت منیزیم میباشد.

ایران در دسترس نیست ،روش سطح دو در محاسبه انتشار

با جمعآوری مستقیم اطالعات مربوط به میزان مصرف

ناشی از تجهیزات الکتریکی کارایی ندارد.

از کلیه مصرفکنندگان در صنایع منیزیم ،دقت این روش

SF6

برای محاسبه انتشار گاز  SF6ناشی از فرآیندهای

افزایش مییابد .در صورتیکه این اطالعات موجود نباشد

ریختهگری منیزیم نیز از روش سطح یک بر مبنای ضرایب

میتوان با کسب اطالعات سالیانه در خصوص میزان فروش
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 SF6به صنایع منیزیم ،میزان مصرف  SF6در صنایع منیزیم
در کشور را برآورد کرد.

جدول  -3ضرایب انتشار جهت برآورد انتشارات ناشی از تولید
آلومینیوم بر اساس انواع فناوری پیل ()8112 ،IPCC

فناوری

محاسبه میزان انتشار گازهای PFC
در این بخش ابتدا روش محاسبه انتشار گازهای PFC
ناشی از تولید آلومینیوم اولیه و سپس روش محاسبه انتشار
ناشی از صنایع الکترونیک بهطور کامل آورده شده است که
با توجه به اطالعات در دسترس از یکی از دو روش سطح
یک یا سطح دو برای محاسبه میزان انتشار استفاده میشود.
محاسبه انتشار گازهای  PFCناشی از تولید آلومینیوم
اولیه در روش سطح یک بر مبنای ضرایب قراردادی انتشار
بر مبنای نوع فناوری و در روش سطح دو و روش سطح
سه ( )Tier 3بر مبنای عملکرد اثر آندی در تولید آلومینیوم
اولیه انجام میشوند.
در روش سطح یک ،از ضرایب انتشار پیشفرض مبتنی
بر چهار فناوری اصلی مورداستفاده برای تولید آلومینیوم
استفاده میشود .ازآنجاییکه عملکرد اثر آندی کارخانهها و
درنتیجه انتشار گازهای  PFCمستقیماً محاسبه نمیشوند،
میزان عدم قطعیت در این روش بسیار زیاد میباشد .این
روش زمانی که دادههای فرآیندی کارخانهها در دسترس
نباشد کاربرد دارد .میزان انتشار گازهای  CF4و  C2F6ناشی
از تولید آلومینیوم در این روش از روابط ( )3و ( )1محاسبه
میشود ( .)1113 ،IPCCضرایب قراردادی انتشار برای
روش سطح یک در جدول  3ارائه شده است:
()3

) ECF4 = ∑(EFCF4.i ∗ MPi

()1

) EC2F6 = ∑(EFC2F6.i ∗ MPi

 ECF4و  = EC2F6میزان انتشار  CF4و  C2F6ناشی از
تولید آلومینیوم (بر حسب کیلوگرم)
 EFCF4و  =EFC2F6ضریب انتشار قراردادی برای
فناوری نوع  iبرای ( CF4کیلوگرم  CF4بر تن آلومینیوم) و
C2F6
MPi

= تولید فلز توسط فناوری پیل نوع ( iبر حسب تن

آلومینیوم)

CWPB
SWPB
VSS
HSS

ضریب انتشار

ضریب انتشار

برای CF4

برای C2F6

1/9
0/2
1/8
1/9

1/19
1/9
1/19
1/13

در دو روش سطح دو و سه ،دو معادله مختلف برای
تخمین میزان انتشار  CF4وجود دارد که هر دو معادله بر
اساس رابطه بین اثر آندی و عملکرد تولید هستند .این دو
معادله شامل ضریب شیب و ضریب افزایش ولتاژ است .هر
دو نوع ضریب بر اساس اندازهگیری مستقیم گازهای

PFC

به دست میآیند .در روش سطح دو از یک ضریب که برابر
با متوسط اندازهگیریهای تعداد زیادی از کارخانهها است،
استفاده میشود ،در حالیکه در روش سطح سه برای هر
کارخانه از اندازهگیری ضریب مخصوص به خودش استفاده
میشود .با برقراری یک رابطه میان دادههای فرآیندی اثر
آندی و انتشارات  ،PFCمیتوان با استفاده از دادههای
جمعآوریشده بهجای اندازهگیری مستقیم  ،PFCانتشارات
 PFCرا محاسبه نمود .ازآنجاییکه مکانیسم فرآیندهایی که
 PFCمنتشر میکنند برای گازهای  CF4و  C2F6مشابه
هستند ،در نتیجه این دو گاز هنگام تخمین میزان انتشار
 PFCبا هم در نظر گرفته میشوند .در تمامی روشهای
بیانشده انتشارات  C2F6بهعنوان بخشی از انتشارات

CF4

محاسبه میشوند .انتخاب بین این دو رابطه تخمین میزان
انتشارات ،به فناوری مورداستفاده در کنترل فرآیند بستگی
دارد .معادله ضریب شیب زمانی استفاده میشود که
مدتزمان اثر آندی در هر روز و به ازای هر پیل ثبت شده
باشد و معادله ضریب افزایش ولتاژ زمانی استفاده میشود
که دادههای مربوط به ولتاژ اضافی ثبت شده باشند.
ضرایب شیب و افزایش ولتاژ پیل و فناوری برای برآورد
انتشارات گازهای  PFCناشی از تولید آلومینیوم بر حسب
فناوریهای مختلف در رفرنس آورده شده است (،IPCC
.)1113
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روش محاسبه انتشار گازهای  PFCناشی از صنایع

 = δدرمورد سلولهای فتوولتائیک برابر با یک و

الکترونیک بر اساس روش سطح یک بر مبنای ضرایب

درمورد نیمههادیها و صفحههای نمایش مسطح-

قراردادی انتشار و روش سطح دو بر مبنای ضرایب و

ترانزیستور الیه نازک برابر با صفر در نظر گرفته میشود.

فنّاوریهای کنترل آالیندگی مختص شرکتها در صنایع
الکترونیک توضیح داده میشوند.

روش سطح دو مبتنی بر دادههای مصرف گاز و فناوری
کنترل آالیندگی مختص شرکتهای الکترونیک است .در

در روش سطح یک ،میزان انتشار گازهای مختلف با

این روش دو رویکرد قابل استفاده است :عدم احتساب نوع

استفاده از ضرایب انتشار عمومی مختص کاربردهای

فرایند و احتساب نوع فرایند .در رویکرد اول ضرایب

مختلف از قبیل نیمههادیها ،صفحههای نمایش مسطح-

مورداستفاده در محاسبه انتشار هر گاز ،میانگین وزنی

ترانزیستور الیه نازک و سلولهای فتوولتائیک محاسبه

ضرایب فرایندهای مختلف است .الزم به ذکر است که در

میشود .این ضرایب میزان متوسط انتشار ناشی از مصرف

مورد کشورهایی که الگوی مصرف گازهای  PFCبا الگوی

یک واحد سطح از بسترهای الکترونیکی مانند ویفرهای

مصرف معمول آن در صنعت متفاوت است ،عدم احتساب

سیلیکونی ،در تولید تجهیزات الکترونیکی را نشان میدهد.

نوع فرایند و استفاده از ضرایب میانگین منجر به خطای

مقدار مصرف بسترهای الکترونیکی با استفاده از ظرفیت

محاسبات خواهد شد .در رویکرد دوم ضریب انتشار هر

تولید ساالنه و ظرفیت فعال نسبت به ظرفیت تولید تخمین

گاز به تفکیک نوع فرایند مدنظر قرار میگیرد (،IPCC

زده میشود .از رابطه ( )2برای محاسبه انتشار گازهای

.)1113

مختلف به تفکیک کاربرد استفاده میشود .الزم به ذکر است

انتشار گازهای  PFCدر صنایع الکترونیک ناشی از

که میزان استفاده از گازهای مختلف در تولید سلولهای

مصرف این گازها در فرایند تولید است ،که مطابق با رابطه

فتوولتائیک بسیار متفاوت است .بنابراین برآورد انتشار ناشی

( )8قابل محاسبه است.

از تولید سلولهای فتوولتائیک به طور ویژه در این رابطه

()8

∗ ) EPFCi = (1 − h) ∗ CPFCi ∗ (1 − UPFCi
) (1 − a PFCi ∗ dPFCi

لحاظ شده است.
()2

))EPFCi = EFi ∗ Cu ∗ Cd ∗ (CPV ∗ δ + (1 − δ

 =EPFCiمیزان انتشار گاز  PFCiناشی از تولید
نیمههادیها ،صفحههای نمایش مسطح-ترانزیستور الیه
نازک و سلولهای فتوولتائیک (بر حسب کیلوگرم)
 =EFiضریب انتشار گاز  PFCiبرحسب میزان آالیندگی
ناشی از مصرف یک واحد سطح از بسترهای الکترونیکی
(بر حسب کیلوگرم بر مترمربع)
 =Cuنسبت ظرفیت فعال نسبت به ظرفیت تولید ساالنه
 =Cdظرفیت تولید ساالنه بر حسب مقدار مصرف
بسترهای الکترونیکی (بر حسب گیگا مترمربع ،در مورد
سلولهای فتوولتائیک برحسب مگا مترمربع)
 =CPVکسری از تولیدکنندگان سلولهای فتوولتائیک که
از گازهای  PFCاستفاده میکنند.

 =EPFCiمیزان انتشار گاز  PFCiدر فرایند تولید (بر
حسب کیلوگرم)
 =CPFCiمیزان مصرف گاز ( PFCiبر حسب کیلوگرم)
 = hکسری از گاز که پس از مصرف در مخازن حمل
گاز باقی میماند.
 =UPFCiکسری از گاز  PFCiکه در فرایند تخریب یا
تبدیل میشود.
 =aPFCiکسری از حجم گاز  PFCiکه در فرایندهای
همراه با فناوریهای کنترل آالیندگی مصرف میشود.
 =dPFCiکسری از گاز  PFCiکه با فناوریهای کنترل
آالیندگی تخریب میشود.
انتشار گازهای  PFCنه تنها در اثر مصرف آنها ،بلکه از
تولید این گازها به عنوان محصوالت جانبی فرایند شامل
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 C2F6 ،CF4و  C3F8نیز ناشی میشود ،در واقع در طی

روش محاسبه انتشار گاز  NF3ناشی از فرآیند تولید این

فرایند برخی از گازهای مصرفی به گازهای  PFCجدید

گاز با روش سطح یک بر مبنای ضرایب قراردادی انتشار و

تبدیل میشوند .میزان انتشار ناشی از محصوالت جانبی با

روش سطح دو بر مبنای بازده فرایند توضیح داده میشوند.
در روش سطح یک ،از ضرایب قراردادی یا منطقهای

رابطه ( )21قابل محاسبه است.
∗ EPFCI ,FCj = (1 − h) ∗ BPFCI ,FCj

()21

) CFCj ∗ (1 − a FCj ∗ dFCj
PFCi : CF4 , C2 F6 , C3 F8
FCj : CF4 , C2 F6 , C3 F8 , c
− C4 F8 O, C4 F6 , C5 F8 , CHF3 , CH2 F2 , NF3 , SF6

 =EPFCi,FCjمیزان انتشار گاز  PFCiدر اثر مصرف گاز
( FCjبرحسب کیلوگرم)
 =BPFCi,FCjضریب انتشار گاز  PFCiبرابر با نسبت تولید
گاز  PFCiبه مصرف گاز

FCj

 =CFCjمیزان مصرف گاز ( FCjبر حسب کیلوگرم)
 = hکسری از گاز که پس از مصرف در مخازن حمل
گاز باقی میماند.
 =aFCjکسری از حجم گاز  FCjکه در فرایندهای همراه
با فناوریهای کنترل آالیندگی مصرف میشود.
 =dPFCiکسری از گاز  PFCiکه با فناوریهای کنترل
آالیندگی تخریب میشود.
در رویکرد دوم نیز از روابط فوق برای محاسبه انتشار
استفاده میشود ،با این تفاوت که انتشار به تفکیک نوع
فرایند محاسبه شده و ضرایب مورد استفاده شامل ،h
 dPFCi ،aPFCi ،UPFCiو  BPFCi ,FCjنیز وابسته به نوع فرایند
هستند.
محاسبه میزان انتشار گاز NF3

همانطور که پیشتر گفته شد فرآیند تولید گاز  NF3و
صنایع الکترونیک از منابع انتشار گاز  NF3هستند .در این
بخش روش محاسبه انتشار گاز  NF3ناشی از تولید این گاز
و صنایع الکترونیک بهطور کامل آورده شده است ،که با
توجه به اطالعات در دسترس از یکی از دو روش سطح
یک یا سطح دو برای محاسبه این میزان انتشار استفاده
میشود.

برای محاسبه میزان انتشار ناشی از تولید گاز  NF3استفاده
میشود .رابطه ( )22برای محاسبه انتشار ناشی از تولید این
گاز بهکار میرود (:)1113 ،IPCC
()22

ENF3 = EFNF3 ∗ PNF3

 =ENF3میزان انتشار گاز  NF3ناشی از فرآیند تولید این
گاز (برحسب کیلوگرم)
 = EFNF3ضریب انتشار قراردادی گاز

NF3

 =PNF3میزان کل تولید گاز ( NF3برحسب کیلوگرم)
روش سطح دو مبتنی بر بازده فرآیند برای محاسبه انتشار
 HFC-23ناشی از تولید  HCFC-22از کارایی باالیی
برخوردار است ،زیرا در این حالت تولید محصول جانبی
نامطلوب زیاد است .اما این روش برای محاسبه انتشار
ناشی از تولید سایر گازها ازجمله گاز  NF3ناکارآمد است؛
زیرا در فرآیند تولید این گازها ،فرآوردههای جانبی تأثیر
کمتری بر بازده فرآیند دارند .عدم اطمینان در اندازهگیری
بازده فرآیند نسبت به ضریب انتشار بیشتر است؛ به بیانی
دیگر استفاده از روش سطح دو (مبتنی بر بازده فرآیند)
نسبت به روش سطح یک (مبتنی بر ضریب انتشار) عدم
اطمینان بیشتری دارد.
روش محاسبه انتشار گاز  NF3ناشی از صنایع الکترونیک
نیز با روش سطح یک بر مبنای ضرایب قراردادی انتشار و
روش سطح دو بر مبنای ضرایب و فنّاوریهای کنترل
آالیندگی مختص شرکتها در صنایع الکترونیک توضیح
داده میشوند.
در روش سطح یک ،میزان انتشار گاز  NF3با استفاده از
ضرایب انتشار عمومی مختص کاربردهای مختلف  2برای
نیمههادیها ،صفحههای نمایش مسطح-ترانزیستور الیه
نازک و سلولهای فتوولتائیک محاسبه میشود .این ضرایب
میزان متوسط انتشار ناشی از مصرف یک واحد سطح از
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بسترهای الکترونیکی همچون ویفرهای سیلیکونی ،در تولید

 1/22درصد وزنی از کل گاز مصرفی در این فرایند گزارش

تجهیزات الکترونیکی را نشان میدهد .مقدار مصرف

شده است ( Fthenakisو .)1121 ،Clark

بسترهای الکترونیکی با استفاده از ظرفیت تولید ساالنه و

روش سطح دو مبتنی بر دادههای مصرف گاز و فناوری

ظرفیت فعال نسبت به ظرفیت تولید تخمین زده میشود .از

کنترل آالیندگی مختص شرکتهای الکترونیک است .در

رابطه ( )21برای محاسبه انتشار گاز  NF3به تفکیک کاربرد

این روش دو رویکرد قابل استفاده است :عدم احتساب نوع

استفاده میشود .الزم به ذکر است که میزان استفاده از این

فرایند و احتساب نوع فرایند .در رویکرد اول ضرایب مورد

گاز در تولید سلولهای فتوولتائیک بسیار متفاوت است.

استفاده در محاسبه انتشار هر گاز ،میانگین وزنی ضرایب

بنابراین برآورد انتشار ناشی از تولید سلولهای فتوولتائیک

فرایندهای مختلف است .در مورد کشورهایی که الگوی

بهطور ویژه در این رابطه لحاظ شده است (.)1113 ،IPCC

مصرف گاز  NF3با الگوی مصرف معمول آن در صنعت

))ENF3 = EFi ∗ Cu ∗ Cd ∗ (CPV ∗ δ + (1 − δ

متفاوت است ،عدم احتساب نوع فرایند و استفاده از

 =ENF3میزان انتشار گاز  NF3ناشی از تولید

ضرایب میانگین منجر به خطای محاسبات خواهد شد .در

نیمههادیها ،صفحههای نمایش مسطح -ترانزیستور الیه

رویکرد دوم ضریب انتشار هر گاز به تفکیک نوع فرایند

نازک و سلولهای فتوولتائیک (بر حسب کیلوگرم)

مدنظر قرار میگیرد.

()21

 = EFiضریب انتشار گاز  NF3بر حسب میزان آالیندگی

انتشار گاز  NF3در صنایع الکترونیک ناشی از مصرف

ناشی از مصرف یک واحد سطح از بسترهای الکترونیکی

این گازها در فرایند تولید است ،که مطابق با رابطه ()23

(بر حسب گرم بر مترمربع)

قابل محاسبه است (.)1113 ،IPCC

 =Cuنسبت ظرفیت فعال نسبت به ظرفیت تولید ساالنه

()23

∗ ) ENF3 = (1 − h) ∗ CNF3 ∗ (1 − UNF3

 =Cdظرفیت تولید ساالنه بر حسب مقدار مصرف

) (1 − a NF3 ∗ dNF3

بسترهای الکترونیکی (بر حسب گیگا مترمربع ،در مورد

 =ENF3میزان انتشار گاز  NF3در فرایند تولید (بر حسب

سلولهای فتوولتائیک بر حسب مگا مترمربع)
 =CPVکسری از تولیدکنندگان سلولهای فتوولتائیک که
از گاز  NF3استفاده میکنند.
 = δبرای سلولهای فتوولتائیک برابر با یک و برای
نیمههادیها و صفحههای نمایش مسطح-ترانزیستور الیه
نازک برابر با صفر لحاظ میشود.
در دستورالعمل  IPCCمقداری برای ضریب انتشار گاز
 NF3برای سلولهای فتوولتائیک ،حتی در ویرایش سال
 1128ارائه نشده است؛ و در مورد سلولهای فتوولتائیک
تنها به ضرایب انتشار گازهای  CF4و  C2F6بسنده شده

کیلوگرم)
 =CNF3میزان مصرف گاز ( NF3بر حسب کیلوگرم)
 = hکسری از گاز که پس از مصرف در مخازن حمل
گاز باقی میماند.
 =UNF3کسری از گاز  NF3که در فرایند تخریب یا
تبدیل میشود.
 =aNF3کسری از حجم گاز  NF3که در فرایندهای
همراه با فناوریهای کنترل آالیندگی مصرف میشود.
 =dNF3کسری از گاز  NF3که با فناوریهای کنترل
آالیندگی تخریب میشود.

است .در سال  1118انتشار گاز  NF3حین تمیز کردن
راکتور در تولید سلولهای فتوولتائیک الیه نازک بر پایه

نتایج محاسبه انتشار معادل دیاکسیدکربن

سیلیکون ،برای چندین کارخانه در نقاط مختلف جهان مورد

نتایج محاسبه انتشار گازهای HFC

بررسی قرار گرفته و ضریب انتشار گاز  NF3در این فرایند

مطابق با سومین گزارش ملی کشور ،گازهای  HFCدر
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ایران تولید نمیشود و اطالعاتی از واردات و صادرات آن

همچنین دادههای مصرف و واردات گازهای  HFCاز

نیز در دسترس نیست .در این گزارش تنها مقدار مصرف و

سال  1123الی  1128نیز در مراجع غیررسمی موجود

واردات گاز  HFC-134aدر دسترس بوده و بر مبنای آن

است ،که در بهروزرسانی میزان انتشار با تقریب و با استفاده

میزان انتشار گازهای  HFCدر بخش صنایع فرایندی در

از روش سطح یک کارایی دارد .مقدار کل انتشار گازهای

سال  1/34 ،)1121( 2328گیگاگرم تخمین زده شده است.

گلخانهای در این بخش در سال  1128با استفاده از روش

(.)1121 ،TNC

سطح یک 31/30 ،میلیون تن معادل دیاکسیدکربن براورد

وضعیت اطالعات جامعتر موجود در مورد انتشار

شده است .در شکل  0میزان انتشار محاسبه شده سالهای

گازهای  HFCناشی از سامانههای تبرید و تهویه مطبوع در

 1121-1128با روش سطح یک نشان داده شده است.

ایران محدود به گزارشی در سال  1122است .در این

همانطور که انتظار میرود ،مقادیر محاسباتی از روشهای

گزارش تعداد دستگاههای تولیدی و وارداتی سامانههای

سطح یک و دو بر یکدیگر منطبق نیستند .علت این امر

مختلف تبرید و تهویه مطبوع از سال  1121الی  1120از

دقت دادههای مورد استفاده در هر یک از این دو روش و

شرکتهای مرتبط جمعآوری شده است .این دادهها مربوط

خطای استفاده از روش سطح یک است .دادههای مبرد

به  1گروه شامل بخش تهویه مطبوع مستقل ،چیلرها ،تهویه

مصرفی دقت پایینی دارند ،به طوریکه مقادیر مصرف

مطبوع در وسایل نقلیه ،یخچالهای خانگی ،یخچالهای

برخی از مبردها با مقادیر معمول منطبق نیستند .به عالوه

مستقل و واحدهای کندانس ،یخچالهای صنعتی،

این دادهها از جامعیت برخوردار نیستند و برخی از مبردها

یخچالهای بخش سرمایش در حمل و نقل میباشد .مطابق

در آنها لحاظ نشده است .در روش سطح یک از فرضیات

با اطالعات گزارش مرجع ،مقدار کل انتشار گازهای

مختلف در محاسبه میزان انتشار استفاده میشود .این

گلخانهای در بخش تبرید و تهویه مطبوع ایران در سال

فرضیات با مطالعه چندین کشور خاص حاصل شده است؛

 1120برابر با  48/0میلیون تن معادل نفت خام میباشد که

بنابراین استفاده از آنها برای کشورهای دیگر با توجه به

بخش عمده آن مطابق با شکل  4مربوط به تهویه مطبوع

تفاوت تجهیزات ،فناوریها ،نحوه مصرف و میزان انتشار

مستقل است .این محاسبات بر مبنای استفاده از روش

منجر به خطای چشمگیری میشود .همچنین در روش

سطح دو انجام گرفته است .اما متاسفانه اطالعات کافی

سطح یک فرضیات مورد استفاده از جمله ضریب انتشار

برای پارامترهای موردنیاز در این گزارش ارائه نشده است

مستقل از نوع تجهیز لحاظ میشود؛ در حالیکه تجهیزات

و لذا بازتولید محاسبات انجام شده امکانپذیر نیست

مختلف ضرایب انتشار متفاوتی دارند.

(.)1122 ،RAC

در حال حاضر ضرایب انتشار ملی در کشور ایران بر

نرخ رشد این تجهیزات در بازه زمانی  1123-1111در

اساس اطالعات تولیدکنندگان تجهیزات تبرید و تهویه

این گزارش آورده شده است و با استفاده از این نرخ

مطبوع ،شرکتهای خدماتی و مراکز اسقاط تجهیزات در

میتوان تعداد تجهیزات این  1گروه را با تقریب

دسترس نیست؛ با تهیه ضرایب ملی میتوان دقت محاسبات

بهروزرسانی و مقادیر انتشار را محاسبه نمود .در شکل 0

انتشار و در نتیجه اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش

میزان انتشار ساالنه در سالهای  1121-1120مطابق با

انتشار را بهبود بخشید .در شرایطی که امکان تهیه ضرایب

اطالعات مرجع و در سالهای  1123-1128با استفاده از

ملی میسر نباشد ،باید از ضرایب انتشار پیشفرض طبق

تقریب به کار رفته ،نشان داده شده است.

دستورالعمل  1113 ،IPCCبهره برد .این مقادیر با توجه به

بررسی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در ایران ...
محمدحسن پنجهشاهی و نسیم طاهونی

شرایط بینالمللی تولید و استفاده از تجهیزات برای
تبرید در حمل و نقل
تهویه مطبوع مستقل
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کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه گزارش شده است.
تبرید صنعتی
%12

%39

تبرید تجاری
%3
تبرید خانگی
%20

تهویه مطبوع
خودروها

چیلرهای تهویه

شکل  -2مقدار کل انتشار گازهای گلخانهای برای سناریوی پایه در بخش تبرید و تهویه مطبوع ایران در سال 8112

شکل  -2مقایسه مقدار کل انتشار گازهای گلخانهای در بخش تبرید و تهویه مطبوع ایران با روشهای سطح یک و سطح دو

نتایج محاسبه انتشار گازهای SF6

در حال حاضر نیز وضعیت اطالعات موجود در مورد

مطابق با سومین گزارش ملی کشور ،گاز  SF6در ایران

انتشار گاز  SF6ناشی از تجهیزات الکتریکی در ایران بسیار

تولید نمیشود و اطالعاتی از واردات و صادرات آن نیز در

ناکافی میباشد .بنابراین تخمین میزان انتشار این گاز ،تنها با

دسترس نیست .این گاز در صنایع آلومینیوم و منیزیم به

اتکاء به دادههای پستهای انتقال و فوقتوزیع صورت

عنوان گاز حامل کاربرد ندارد و میزان تقریبی انتشار آن به

میگیرد.

سبب مصرف در مدارشکنها و تابلوهای برق عایقبندی

با استفاده از گزارشهای روند دهساله صنعت برق ایران

شده با این گاز در سال  1/113 ،)1121( 2328گیگاگرم

و آمار تفصیلی صنعت برق ایران مربوط به شرکت توانیر،

گزارش شده است (.)1121 ،TNC

دادههای موجود برای ظرفیت کل پستهای انتقال و فوق
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توزیع ،تعداد این پستها و همچنین ظرفیت پستهای

 GISو  AISبه تفکیک در مراجع مربوطه ذکر نشده بود،

 0GISدر سالهای  2328تا  2388استخراج شده است.

تعداد هر کدام از این پستها ،با توجه به کسری که از

پستهای انتقال و فوقتوزیع در  4سطح ولتاژ ،411

ظرفیت کل پستهای انتقال و فوق توزیع دارند ،تخمین زده

 231 ،131و  33و 33کیلوولت دستهبندی میشوند ،که هر

میشود .با فرض موجودی میانگین  411کیلوگرم گاز

SF6

یک با میزان رشد متفاوتی طی سالهای پیشین افزایش

برای پستهای  GISو  30کیلوگرم برای پستهای

AIS

یافتهاند .شکل  3روند افزایش کل ظرفیت پستهای انتقال

( ،)1113 ،Ghadimiمیزان کل  SF6مصرفی در پستها

و فوقتوزیع و تعداد کل آنها را نشان میدهد.

تخمین زده میشود .برای محاسبه انتشار نمیتوان از

از مجموع ظرفیتها در سطوح ولتاژ مختلف ،ظرفیت

ضرایب انتشار 1113 ،IPCCبهره برد .این مقادیر در حالت

پستهای  GISو  3AISدر هر سال حاصل شده است .قابل

تولید و استفاده از تجهیزات برای کشورهای اروپایی ،امریکا

ذکر است که پستهای نیروگاهی بالفصل در محاسبات

و ژاپن گزارش شده است و استفاده از این اعداد برای

GIS

محاسبات انتشار در کشور ایران توجیه ندارد .بنابراین در

مربوط به این نوع پستها در گزارشهای صنعت برق

تحقیق حاضر از سومین گزارش ملی کشور به کنوانسیون

موجود نیست .با توجه به اینکه نوع پست تأثیر قابلتوجهی

تغییر اقلیم به عنوان مبنای محاسبات انتشار استفاده شده

در میزان  SF6مصرفی دارد و از آنجاکه تعداد پستهای

است.

لحاظ نشده است ،علت آن است که میزان پستهای

شکل  -2روند افزایش ظرفیت و تعداد کل پستهای انتقال و فوقتوزیع برق1321 – 1311 ،
(بدون احتساب پستهای بالفصل نیروگاهی)

در این گزارش میزان تقریبی انتشار گاز  SF6در سال

 80/3و  4/4درصد مربوط به پستهای  AISو  GISبوده

 1/113 ،2328گیگاگرم بوده که با لحاظ میزان پتانسیل

است .تعداد کل پستها در این سال نیز حدود  2241عدد

گرمایش جهانی  ،13011مقدار آن  242111تن معادل

(بدون احتساب بالفصل نیروگاهی) تخمین زده شده است.

دیاکسیدکربن است .مطابق با اطالعات دریافتی در سال

بدینترتیب میزان کل گاز  SF6مصرفشده در پستهای

 2328کل ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع برق کشور

برق کشور در سال  2328حدودا برابر با  243313کیلوگرم

 282111مگاولت آمپر بوده است ،که از این میزان به ترتیب

میباشد .با مبنا گرفتن عدد انتشار مربوط به سال  2328و

بررسی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در ایران ...
محمدحسن پنجهشاهی و نسیم طاهونی
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در نظر گرفتن پتانسیل گرمایش جهانی ،ضریب انتشار این

تولید و نصب تجهیزات لحاظ شده باشد ،اعداد محاسبه

گاز از پستهای برق حدود  4درصد وزنی میباشد .با

شده در شکل  1شامل انتشار هنگام تولید و نصب تجهیزات

لحاظ این ضریب انتشار ،میزان انتشار معادل دیاکسیدکربن

نیز میباشند .متأسفانه در این گزارش به این مهم اشاره

گاز  SF6از سال  2328الی  2388تخمین و در شکل  1ارائه

نشده است .اما با مقایسه ضریب انتشار بدست آمده با

شده است .بدینترتیب مقدار انتشار گاز  SF6ناشی از

مقادیر کشورهای مختلف جهان ( )1112 ،UNFCCCبه نظر

استفاده از پستهای برق کشور در سال )1111( 2388

میرسد که انتشار بخش تولید نیز لحاظ شده است .همچنین

برابر با  221113تن ( 221گیگاگرم) معادل دیاکسیدکربن

مطابق با گزارش کشورهای مختلف ،انتشار ناشی از اسقاط

و با استفاده از روش سطح اول تخمین زده شده است .این

در مقایسه با انتشار بخش تولید و مصرف قابل صرفنظر

در حالی است که با توجه به ضرایب انتشار موجود در

کردن است .شایان ذکر است که ضرایب انتشار تأثیر زیادی

 IPCCانتشار ایجادشده ناشی از تولید تجهیزات الکتریکی

بر محاسبه میزان انتشار خواهد داشت .در تکمیل موجودی

نیز در کنار انتشار ناشی از استفاده از تجهیزات در طول

انتشار باید از ضرایب انتشار ملی استفاده شود و ضرایب

عمر آنها باید لحاظ شود ،که اطالعات مربوط به میزان

موجود در سایر منابع قابل اتکا نیستند .این ضرایب باید با

تولیدات این پستها در داخل کشور در دسترس نیست.

توجه به ویژگی تجهیزات الکتریکی کشور و استفاده یا عدم

چنانچـه در سـومین گـزارش ملـی کشـور انتشار هنگام

استفاده از سامانههای بازیابی در آنها ارائه شود.

شکل  -7روند انتشارات معادل دیاکسیدکربن ناشی از مصرف گاز  SF6در پستهای انتقال و فوق توزیع برق کشور1321– 1311 ،
نتایج محاسبه انتشار گازهای PFC

( .)1121 ،TNCذکر این نکته ضروری است که محاسبات

طبق سومین گزارش ملی کشور به کنوانسیون تغییر

تخمین انتشار گازهای  PFCدر این گزارش بر مبنای

اقلیم ،گازهای  PFCدر ایران تولید نمیشوند و اطالعاتی از

فناوری  SWPBصورت گرفته است ،در حالیکه در حال

واردات و صادرات آنها نیز در دسترس نیست .همچنین تنها

حاضر این فناوری از رده خارج شده است و شرکتهای

منبع انتشار گازهای  PFCدر ایران ناشی از تولید آلومینیوم

تولید آلومینیوم ایران حداقل از فناوری  CWPBاستفاده

اولیه میباشد که مقدار آن در سال  ،2328به میزان 1/3

میکنند.

گیگاگرم  CF4و  1/14گیگاگرم  C2F6تخمین زده شده است

224
تابستان  1041شمارة  2دورة 04

بر مبنای استعالم در مورد فناوری مورداستفاده در فرآیند

فرض استفاده از فناوری  CWPBدر صنایع آلومینیوم ایران

احیای آلومینیوم در کشور ،فناوریهای سودربرگ شامل

میزان انتشار محاسبه شده است .بنابراین مقدار محاسبه شده

 HSSو  VSSهیچگاه در ایران کارایی نداشتهاند .از میان

عدم قطعیت باالیی دارد و تنها در جهت تخمین میزان

فناوریهای پیشپخت نیز ،فناوری  SWPBکه در آن تغذیه

انتشار گازهای  PFCارائه شده است.

آلومینا به صورت دستی صورت میگیرد ،از رده خارج شده

در جدول  4میزان تولید ساالنه آلومینیوم در ایران از

است .بنابراین در شرکتهای تولید آلومینیوم ایران از

سال  2324الی  ،2388میزان انتشار گازهای  PFCشامل

فناوری  CWPBاستفاده میشود .در سالهای اخیر برخی از

 CF4و  C2F6ناشی از تولید آلومینیوم و انتشار معادل

PFPB

دیاکسیدکربن آن گزارش شده است .این مقادیر با استفاده

در تمام یا برخی از خطوط تولید خود نمودهاند .بهمنظور

از پتانسیل گرمایش جهانی  1113 ،IPCCمحاسبه شده

محاسبه میزان انتشار گازهای  PFCناشی از تولید آلومینیوم

است.

این شرکتها اقدام به جایگزینی و توسعه فناوری

اولیه بر مبنای اطالعات موجود از روش سطح یک استفاده

همانطور که قبال اشاره شد انتشار گازهای  PFCناشی از

میشود .در این روش ضرایب انتشار فناوری  PFPBارائه

صنایع الکترونیک که یکی دیگر از اصلیترین منابع جهانی

نشده است و اطالع دقیقی از میزان استفاده از این فناوری

انتشار این گازها میباشند ،در کشور مشاهده نمیشود.

در شرکتهای تولیدکننده آلومینیوم در دسترس نیست ،با
جدول  -2میزان انتشار سالیانه گازهای  PFCناشی از تولید آلومینیوم در ایران
سال

0389
0383
0382
0387
0388
0382
0321
0320
0329
0323
0329
0323
0322
0327
0328
0322

میزان تولید

میزان انتشار (گیگاگرم)

(هزار تن)

CF4

C2F6

(گیگاگرم)

902
913
913
998
980
313
392
337
392
339
333
390
338
310
978
323

1/188
1/189
1/180
1/122
1/009
1/090
1/039
1/033
1/091
1/099
1/090
1/032
1/033
1/091
1/000
1/092

1/112
1/118
1/118
1/101
1/100
1/109
1/103
1/103
1/109
1/109
1/109
1/109
1/109
1/109
1/100
1/103

1/122
1/121
1/182
1/012
1/099
1/033
1/093
1/098
1/039
1/032
1/033
1/031
1/092
1/039
1/099
1/020

نتایج محاسبه انتشار گاز NF3

میزان انتشار گازهای PFC

میزان انتشار معادل
دیاکسیدکربن (گیگاگرم)

278
233
298
728
871
238
0102
0193
0180
0122
0123
0132
0192
239
820
0031

گازهای  PFC ،HFCو  SF6ارائه شده است ،در هیچیک از

در گزارشهای ملی کشور به کنوانسیون تغییر اقلیم،

این گزارشها به موجودی گاز  NF3پرداخته نشده است.

موجودی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور شامل

علت این امر اضافه شدن این گاز از سال  1123به پروتکل

بررسی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در ایران ...
محمدحسن پنجهشاهی و نسیم طاهونی

222

کیوتو و فهرست موجودی گازهای گلخانهای است؛ سومین

مورد نیاز محرمانه قلمداد شده و بهراحتی در اختیار محققان

گزارش ملی کشور ( )1121 ،TNCبهعنوان آخرین گزارش

قرار نمیگیرند .ادغام و تجمیع دادهها بدون مدیریت

موجود ،در سال  1121تهیه شده است.

جمعآوری داده منجر به کاهش اطمینان دادهها میشود.

طبق اطالعات موجود گازهای حاوی فلوئور از جمله

درواقع ناهماهنگی منابع مختلف در ارائه و نمایش دادهها

گاز  NF3در ایران تولید نمیشوند .بر اساس آخرین

در یک قالب واحد از تجمیع دقیق دادهها جلوگیری میکند.

آمارهای گمرک ،واردات گاز  NF3در کد تعرفههای

همچنین قابلتوجه است که تفاوت در تعریف اصطالحات

اختصاصی ثبت نمیشود .واردات در این کد تعرفهها از

مختص موجودی گازهای گلخانهای نیز میتواند بر صحت

کشورهای چین ،آلمان و جمهوری کره است .آمار واردات

موجودی حاصل تأثیر بگذارد.

گاز  NF3نیازمند تفکیک این گاز از سایر مواد شیمیایی در

روشها و ابزارها :ضرایب انتشار مورد استفاده برای

تعرفههای گمرکی است .بر مبنای استعالم از واردکنندگان

محاسبات و تجزیه و تحلیل انتشار ناشی از گازهای

گازهای مختلف ،این گاز به ایران وارد نمیشود .با توجه به

گلخانهای فلوئوردار ،مقادیر پیشفرض  IPCCهستند و

کارایی این گاز تنها در صنایع با فناوری پیشرفته و انحصار

ضرایب انتشار محلی در کشور تهیه نشده است .استفاده از

تقریبی آن به چند کشور خاص ،این نتیجه دور از ذهن

این مقادیر پیشفرض ،خود از عوامل ایجاد عدم اطمینان در

نیست.

محاسبات است .کمبود ظرفیتهای آماری ،نبود ابزار و

چالشهای موجود در تکمیل خألهای اطالعاتی
چالشهای موجود در تکمیل خألهای اطالعاتی در
راستای تکمیل موجودی انتشار گازهای گلخانهای را
میتوان مطابق با جدول  0در چهار دسته از قبیل دسترسی
به دادههای فعالیت ،روشها و ابزار ،منابع انسانی و
محدودیتهای مالی طبقهبندی کرد.
دسترسی به دادههای فعالیت :عدم دسترسی به دادهها و
قابلیت اطمینان آنها را میتوان از موضوعات اصلی و
چالشبرانگیز در تهیه موجودی گازهای گلخانهای دانست.
در حال حاضر هیچگونه فرایندی برای جمعآوری دادههای
گازهای فلوئوردار در ایران وجود ندارد .بنابراین دادههای
بسیار محدودی از این گازها در دسترس است و دادههای
الزم برای احتساب انتشار آنها در صورت امکان تخمین
زده میشود .بهعالوه بسیاری از این دادهها با توجه به
ضعف در جمعآوری و مدیریت آنها از اطمینان کافی
برخوردار نیستند .جمعآوری دادههای جامع بسیار دشوار
است و به دلیل عدم دسترسی به تمامی منابع انتشار ازجمله
دادههای صنایع کوچک و غیررسمی شکافهای بزرگی در
دقت دادهها ایجاد میشود .همچنین بسیاری از دادههای

فناوریهای اندازه گیری از دیگر مشکالت هستند.
منابع انسانی :از دیگر چالشهای تهیه موجودی این
گازها ،ظرفیت فنی محدود متخصصان و کارکنان است .هیچ
برنامهای برای آموزش مستمر آنها وجود ندارد.
محدودیتهای مالی :پشتیبانی مالی برای بهبود کمی و
کیفیت موجودی ملی گازهای گلخانهای نیاز است.
رفع خألهای اطالعاتی و چالشهای موجود در محاسبه
انتشار گازهای گلخانهای جدید در گرو ایجاد ظرفیتهای
موردنیاز با همکاری سازمانها و بخشهای مختلف کشور
است .ظرفیت و پشتیبانیهای موردنیاز را میتوان به  4دسته
تقسیم نمود:
توسعه و انتقال فناوری :پشتیبانی موردنیاز جهت توسعه
و انتقال فناوریهای نوآورانه و عملی برای حمایت از
اقدامات الزم
پشتیبانی فنی :پشتیبانی متخصصان بینالمللی که
میتواند شامل اشتراک اطالعات و تخصص ،انتقال دانش و
دادههای فنی ،خدمات مشاورهای ،پشتیبانی در توسعه و
اجرای سیاستها و توسعه مکانیسمها و روشها باشد.
ظرفیتسازی :پشتیبانـی موردنیاز برای تـوسعه و تقویت
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مهارتها ،تواناییها ،فرایندها و منابع سازمانها و ذینفعان
برای برنامهریزی و انجام اقدامات

با اجرای راهکارهای مؤثر در رفع چالشهای مذکور
میتوان زیرساختهای موردنیاز را اجرا و دادهها را تکمیل

پشتیبانی مالی :پشتیبانی مالی در قالب پول ،گرنت و وام
و تضمین حمایت مالی دولتی و سرمایهگذار خصوصی

نمود .این مهم با مشارکت گسترده سازمانها و شرکتهای
خصوصی در بخشهای مختلف میسر میشود.

برای پوشش فعالیتها و هزینهها
جدول  -2چالشهای تکمیل موجودی گازهای گلخانهای در کشور و راهکارهای رفع آنها
چالش

محدودیتهای
مالی

منابع انسانی

روشها و ابزار

دسترسی به دادههای فعالیت

راهکار

موجود نبودن فرایند ثبت ،جمعآوری توسعه رویههای مستندسازی /توسعه استراتژیهای جمعآوری و مدیریت دادهها /ایجاد سامانههای
بایگانی دادهها و نگهداری سوابق /ایجاد ساز و کار ممیزی و گزارشدهی انتشار در بنگاههای اقتصادی
و مدیریت دادهها
ارائه رویههای تضمین کیفیت و مدیریت عدم اطمینان /ایجاد پایگاههای داده مختلف از عوامل انتشار،
عدم اطمینان دادهها و مستندات
دادههای فعالیت و فرضیات و مقایسه آنها /استفاده از زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات
عدم جامعیت دادهها از جمله صنایع
تهیه پرسشنامههای مستقیم /ایجاد ظرفیت برای ذینفعان
کوچک و غیر رسمی
عدم دسترسی به دادههای محرمانه بهبود ترتیبات نهادی در سطح ملی
عدم اطمینان در تجمیع و ادغام
دادهها

ارائه روش برای همارزسازی موجودی انتشار گازهای مختلف

عدم توسعه ضرایب انتشار ملی

تهیه ضرایب انتشار ملی منطبق با روشهای بینالمللی  /حمایت از بخش تحقیق و توسعه بنگاههای
علمی در توسعه ضرایب انتشار ملی

کمبود ظرفیتهای آماری

ایجاد سازوکارهای آمارگیری

توسعه سامانههای اندازهگیری /انتقال فناوریهای نوآورانه و عملی در سطح منطقهای و بینالمللی /
نبود ابزار و فناوریهای اندازهگیری
ارائه دستورالعملهای فنی
افزایش ظرفیت متخصصان در سطح بینالمللی/آموزش روند معمول تهیه موجودی گازها و تعیین
دانش محدود متخصصان
تکلیف مجریان  /ایجاد شبکه تبادل اطالعات در مورد مسائل تغییر اقلیم
تدوین برنامههای آموزشی مستمر /توسعه راهبردی همکاریهای بینالمللی در جهت آموزش و تبادل
موجود نبودن برنامههای آموزشی
تجربیات /مشارکت متخصصانی که در تهیه موجودیهای قبلی انتشار شرکت کردهاند
عدم پشتیبانی مالی برای تکمیل
موجودی گازها

پشتیبانی مالی دولتی ،سرمایهگذار خصوصی و بینالمللی  /بازنگری قوانین و رفع موانع در جذب
کمکهای مالی بینالمللی

راهکارهای کاهش انتشار

مبردهای  HFCتغییر کرده است .کاهش انتشار این گازها

در این بخش راهکارهای کاهش انتشار برای گازهای

منوط به تغییر فناوریهای موجود در بخش تبرید و تهویه

حاوی فلوئور و اثر سیاستهای توسعهای کشور بر تغییر

مطبوع با هدف سازگاری بیشتر با محیط زیست و وجود

انتشارات در آینده بررسی خواهند شد.

چارچوبهای نظارتی است .در غیر این صورت با توجه

 :HFCدر ایران مبردهای سرماساز تولید نمیشوند؛
بنابراین نوع مبرد مصرفی در ایران وابسته به بازار جهانی
است .با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها مبردهای
HCFCاز رده خارج شدهاند ،بازار مصرف به سمت

به افزایش تقاضای سامانههای خنککننده ،میزان انتشار
گازهای  HFCدر کشور افزایش خواهد یافت.
گام اصلی در کاهش انتشار گازهای  HFCدر بخش
تبرید و تهویه مطبوع ،بهبود بازدهی انرژی و استفاده از
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دستگاههای با بازدهی انرژی باال میباشد .الزام برچسب

با پتانسیل گرمایش جهانی پایین استفاده کرد .در بخش

زدن انرژی بر روی دستگاهها ،انطباق دستگاهها با استاندارد

چیلرهای سرمایشی که در بخش خانگی ،تجاری و صنعتی

عملکرد با حداقل انرژی ( ،)1MEPSهماهنگسازی

استفاده میشوند ،به جای استفاده از مبردهای ،R421A

استاندارهای حداقل مصرف انرژی با استاندارهای جهانی،

 ،R011 ،R234a ،R11 ،R31 ،R414A ،R411Cمیتوان از

کنترل نشتی ناشی از تجهیزات و بازیابی تجهیزات اسقاطی،

مبردهای  R121و یا هیدروکربنهایی مانند  R181و

استفاده از سامانههای یکپارچه هوشمند در وسایل تهویه

 R2111به عنوان مبردهایی با پتانسیل گرمایش جهانی پایین

مطبوع ،عایقکاری حرارتی ساختمانها ،بهبود در طراحی

و بازدههای انرژی بسیار باال استفاده کرد .در بخش سرمایش

کمپرسورهای تجهیزات تهویه مطبوع ،استفاده از

در سامانههای خانگی و مستقل تجاری و واحدهای کندانس

کمپرسورهای سرعت متغیر با بهرهبرداری از کمترین

تجاری ،به جای استفاده از مبردهای  R421Aو

R234a

مصرف انرژی ،و استفاده از مبردهای جایگزین و استفاده از

میتوان از مبردهای  R311aو  R181استفاده کرد .در بخش

سامانههای تولید همزمان سرمایش برای محیط و تولید آب

سامانههای سرمایش در حمل و نقل نیز استفاده از مبرد

گرم ( )2CCHPکه عالوه بر امکان پیکسایی مصرف برق

جایگزین  R181به جای استفاده از مبرد فعلی

R411C

در ساعات اوج مصرف در کشور ،میتوان از ظرفیتهای

توصیه میشود .یکی از جایگزینهای مناسب در تهویه

خالی ایجاد شده در صنعت نیروگاهی به منظور صادرات

مطبوع خودروها استفاده از مبردهای  HFO2134 yfبه جای

برق نیز استفاده کرد ،استفاده از پمپ حرارتی گازسوز با

استفاده از مبرد فعلی  R234aمیباشد .اما به دلیل

راندمان باال مطابق با بخشنامه هیأت دولت در سال 2383

نگرانیهای

از

مبنی بر استفاده از تجهیزات برودتی تراکمی با اولویت

هیدروکربنها در میان خودروسازان توصیه نشده است.

مربوط

به

اشتعالپذیری،

استفاده

سامانههای برودتی تراکمی گازسوز در ساختمانهای

مدل اثر متقابل و همافزایی گازهای گلخانهای و

تجاری ،اداری و مسکونی که عمدتاً مصرف برق مقطعی

آالیندگی هوا ( )1110 ،GAINSیک مدل ارزیابی پتانسیل و

برای ایجاد سرمایش در تابستان دارند .این سامانه همانند

هزینههای کنترل آالیندگی هوا و کاهش گازهای گلخانهای

تجهیزات سرمایشی تراکمی برقی ،نیازی به زیرساختهای

است .در این مدل هزینههای کاهش گازهای گلخانهای

شبکه انتقال برق از جمله تابلوهای برق سه فاز در ورودی

فلوئوردار از جمله گازهای  HFCبر اساس دادههای موجود

به ساختمانها ندارد .بومیسازی محصول فوق عالوه بر

برای برخی از کشورها از جمله کشورهای  AnnexIو

کاهش واردات تجهیزات سرمایشی گازسوز از سایر

برخی از کشورهای آسیایی محاسبه شده است .کشور ایران

کشورها و صرفهجویی ارزی ،عامل کاهش مصرف انرژی

جزو این مدل محاسباتی نیست اما روشها و هزینه کلی

اولیه و مؤثر در پیکزدایی مصرف برق در تابستان است .از

کنترل انتشار در این مدل برای کشور ایران مطابق با جدول

مزایای اصلی این دستگاه امکان استفاده از فناوری جدید

 3قابل استفاده است.

جریان مبرد متغیر ( )8VRFاست.

 :SF6بهطورکلی از راهکارهای کاهش انتشار گاز

SF6

اکنون تقریبا در تمامی زیرگروههای بخش تبرید و تهویه

در سامانههای الکتریکی میتوان به بهبود دائمی در طراحی

مطبوع ،فناوریهای جایگزینی موجود است که بدون

پستهای برق بهمنظور حداقل کردن میزان نشت در طول

گازهای  HFCکار کنند .در بخش تهویه مطبوع مستقل به

عمر تجهیزات ،کاهش انتشار در مدتزمان تولید تجهیزات،

جای استفاده از مبردهای ،R31 ،R414A ،R411C ،R421A

بهبود تجهیزات مورداستفاده در کنترل گاز ،بهبود روش پر

میتوان از هیدروکربنهایی مانند  ،R181به عنوان مبردهایی

کردن گاز ،نظارت بهتر در تعمیرات ،تعمیر و یا تعویض
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تجهیزات قدیمی موجود با مشکل نشت شناختهشده ،بهبود

گاز  SF6باید چرخه عمر آن مدیریت شود .بدینترتیب این

دستورالعملهای تعمیر و نگهداری ،بهبود روشهای

اطمینان حاصل خواهد شد که موجودی این گاز ردیابی ،

بازیافت گاز در تجهیزات اسقاطی و اطمینان از مجاز بودن

نشتیها شناسایی و ترمیم شوند ،این گاز بهدرستی از

استفاده مجدد از  SF6طبق استانداردهای  21IECو ترویج

مدارشکنها بازیابی شود ،و در انتها بازیافت و از تجهیزات

استفاده از آن اشاره کرد .به طورکلی برای مدیریت انتشار

دفع شود.

جدول  -2هزینه راهکارهای کاهش انتشار گاز )8112 ،GAINS( SF6
نوع دستگاه

راهکار کاهش انتشار

بازده

حداکثر

هزینه متوسط

هزینه متوسط

کاهش

پتانسیل

کاهش انتشار (یورو

کاهش انتشار (یورو

انتشار

کاربرد

بر تن )HFC

بر تن معادل )CO2

%99
%011
%88
%011
%33
%011
%81
%011
%81
%011
%91
%011
%011
%31
%011
%88

%011
%011
%81
%27
%011
%81
%011
%81
%011
%31
%011
%31
%011
%011
%27
%011

32922
33383
32922
33383
92313
27102
92313
27102
9111
33239
9111
33239
23319
80139
23319
80139

03/0
90/3
03/0
90/3
08/0
99/2
08/0
99/2
9/1
07/8
9/1
07/8
38/2
92/8
38/2
92/8

%81

%011

02192

09/2

%011
%31
%011

%011
%011
%011

33929
92302
33929

93/2
99/7
93/2

%81

%011

92302

99/7

کنترل نشتی و بهبود قطعات
یخچالهای
صنعتی موجود
اصالح سامانه مثل مبرد جایگزین
جمعآوری مبرد باقیمانده
یخچالهای
صنعتی اسقاطی
اصالح سامانه مثل مبرد جایگزین
یخچالهای تجاری کنترل نشتی و بهبود قطعات
موجود
اصالح سیستم مثل مبرد جایگزین
یخچالهای تجاری جمعآوری مبرد باقیمانده
اسقاطی
اصالح سامانه مثل مبرد جایگزین
سرمایش در حمل مبرد جایگزین :مبرد CO2
و نقل موجود
کنترل نشتی و بهبود قطعات
سرمایش در حمل مبرد جایگزین :مبرد CO2
و نقل اسقاطی
جمعآوری مبرد باقیمانده
کنترل نشتی و بهبود قطعات
دستگاه تهویه
مطبوع موجود
اصالح سامانه مثل مبرد جایگزین
جمعآوری مبرد باقیمانده
دستگاه تهویه
مطبوع اسقاطی
اصالح سامانه مثل مبرد جایگزین
یخچالهای خانگی
جمعآوری مبرد باقیمانده
اسقاطی
جایگزینی  HFC-134aبا  CO2فشرده
تهویه مطبوع
وسایل نقلیه موجود کنترل نشتی و بهبود قطعات
جایگزینی  HFC-134aبا  CO2فشرده
تهویه مطبوع
وسایل نقلیه
جمعآوری مبرد باقیمانده
اسقاطی

یک راهکار اساسی برای کاهش انتشار در ریختهگری
منیزیم ،استفاده از مواد جایگزین مانند  SO2است.

هزینههای بسیار کم ،کاهش چشمگیری در استفاده از

SF6

داشت.

ازآنجاییکه  SF6نسبت به  SO2بسیار گرانقیمتتر میباشد،

خالصهای از راهکارهای کاهش انتشار گاز  ،SF6بازده

این احتمال وجود دارد که هزینههای تعمیر و نگهداری پس

کاهش و هزینههای مرتب بر آن مطابق با مدل  GAINدر

از این جایگزینی تقریباً ثابت بماند .همچنین در بسیاری از

جدول  1آورده شده است.

موارد میتوان با بهبود مدیریت در فرآیند ریختهگری با

بررسی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در ایران ...
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جدول  -7هزینه راهکارهای کاهش انتشار گاز )8112 ،GAINS( SF6
بازده

حداکثر

هزینه متوسط

هزینه متوسط

کاهش

پتانسیل

کاهش انتشار

کاهش انتشار (یورو

انتشار

کاربرد

(یورو بر تن )SF6

بر معادل تن )CO2

%011

82191

3/2

9321

1/0

9781

1/9

منابع انتشار

راهکار کاهش انتشار

تجهیزات الکترونیکی

کنترل نشتیها و جمعآوری و بازیافت SF6

%89

ریختهگری منیزیم

استفاده از گاز جایگزین SO2

%011

%011

سایر منابع

ممنوعیت استفاده

%011

%011

با توسعه و گسترش نیروگاهها و شبکههای انتقال و

خوراک با استفاده از کنترل رایانهای راهکاری مناسب برای

توزیع برق در کشور ،تعداد پستهای انتقال و توزیع نیز

بهبود روشهای تغذیه آلومینا است .با توجه به ضرایب

افزایش یافته و متناسب با نوع پست از نظر عایق مصرفی،

انتشار باال برای دو فناوری  SWPBو  ،VSSدو راهکار

میزان  SF6مصرفی نیز افزایش مییابد .همچنین مزایای

برای کاهش انتشار این گازها بازنگری و بهبود این

مختلف پستهای  GISموجب گسترش و در مواردی

فناوریها و یا تبدیل این دو فناوری به فناوری

جایگزینی پستهای معمولی با آنها میشود .این در حالی

(تغذیه نقطهای) که ضریب انتشار بسیار کوچکی دارد،

است که میزان به کارگیری  SF6در پستهای  GISبسیار

میباشد .تغذیه نقطهای شامل افزودن مقدار کمی آلومینا (در

بیشتر از پستهای معمولی است .افزایش مصرف این گاز

حدود یک کیلوگرم) در فواصل مختلف کوتاه  -معموالً

در صنعت برق کشور ،افزایش انتشار آن در آینده را به دنبال

کمتر از یک دقیقه میباشد .در حال حاضر این روش

دارد .در حال حاضر شرکت شمش فلز رویال به عنوان تنها

بهترین روش تغذیه آلومینا میباشد ( .)1121 ،TNCاین

واحد تولیدکننده منیزیم کشور ،از گازهایی چون گاز

فناوری امکان تغذیه با نظم بیشتر را در فواصل کنترلشده

نیتروژن در ریختهگری منیزیم استفاده میکند .مزایای

فراهم میکند و یک فرآیند عملیاتی با اثرات آند کمتر را

فرایندی استفاده از گاز  SF6نسبت به سایر گازها موجب

ایجاد میکند .حرکت به سمت چنین فناوری نهتنها

ترغیب این شرکت در جهت جایگزینی گاز نیتروژن با این

انتشارات  PFCرا کاهش میدهد بلکه کارایی فرآیند تولید

گاز در آیندهای نزدیک شده است .درصورت استفاده از گاز

را نیز بهبود میبخشد .راهکار دیگر استفاده از کنترلهای

 SF6در صنعت منیزیم ،انتظار میرود انتشار این گاز در

پیشرفته کامپیوتری برای بهینهسازی عملکرد پیلها و نظارت

ایران افزایش یابد.

بر پارامترهای مختلفی است که در ایجاد اثر آندی نقش

PFPB

 :PFCگازهای  PFCبهعنوان محصوالت جانبی در

دارند .بدینترتیب به اپراتورهای سامانه قبل از اینکه اثر

فرایند تولید آلومینیوم در طول وقوع اثر آندی شکل

آندی رخ دهد ،هشدار داده میشود و در نتیجه فرکانس اثر

میگیرند .این اثرات آندی عالوه بر اینکه باعث انتشار

آندی کاهش مییابد .یکی دیگر از راهکارهای کاهش

گازهای  PFCمیشوند ،بازده تولید آلومینیوم را نیز کاهش

انتشارات تبدیل فناوریهای  PFPB ،SWPB ،CWPBو

میدهند .میزان انتشار  PFCدر هر تن آلومینیوم تولیدشده

 VSSبه فناوریهای جدید میباشد .این فناوریهای جدید

به فرکانس اثرات آند و مدتزمان این اثر بستگی دارد.

شامل کاتد تخلیهشده مرطوب ،22آندهای بیاثر ،21کاهش

فرکانس و مدتزمان این اثر آندی عمدتاً به فنّاوری پیلها و

کربوترمیک23و احیای کائولونیت24میباشند .این فناوریها

عملیات فرآیندی بستگی دارد .در نتیجه بسته به این

به زیرساختهایی نیاز دارند که هماکنون در اکثر کشورهای

پارامترها ،انتشار این گازها از یک کارخانه تا کارخانه دیگر

جهان در دسترس نیست ( Purohitو ،Höglund-Isaksson

متفاوت میباشد .استفاده از فناوری تغذیه نقطهای و تنظیم

.)1121
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برای کاهش انتشار در صنایع الکترونیک باید در فرایند

تمیز کردن محفظه رسوبدهی بخار شیمیایی متمرکز است،

تمیز کردن محفظه رسوبدهی بخار شیمیایی انتشار را

چراکه این فرآیند بهعنوان بزرگترین منبع انتشار گازهای

کنترل نمود .استفاده از  NF3بهجای  C2F6به دلیل کارایی

 PFCدر طول تاریخ شناخته شده است .همچنین به دلیل

باالتر در محفظه رسوبدهی ،پتانسیل قابلتوجهی را برای

آنکه این فرآیندها در غیاب ویفرها رخ میدهند میتوانند

کاهش انتشار فراهم میکند .عالوه بر این استفاده از این گاز

بدون تأثیر منفی بر بازده محصول بهینه شوند .در

باعث افزایش سرعت فرآیند میشود که درنتیجه آن

بهینهسازی فرآیند ،یافتن نقطه پایانی برای نظارت بر انتشار

کارخانه میتواند صرفهجویی قابلتوجهی در زمان پردازش

گازهای  PFCمورداستفاده قرار میگیرد و درنتیجه

داشته باشد و هزینههای راهاندازی و عملیاتی کاهش

زمانهای پایان پاکسازی را ارائه میدهد که با تنظیم

مییابد .جریان گاز باید از اتاق محفظه جمعآوری شود زیرا

پارامترهای فرآیند مانند فشار محفظه ،دما ،سرعت جریان

این گازها سمی هستند و نباید انتشار یابند .استفاده از این

گاز پاککننده پالسما و نسبت گازها در مخلوط به حداقل

گاز در تمیز کردن محفظه فرآیند رسوبدهی بخار شیمیایی

میرسند .این پاکسازیها بهمنظور به حداقل رساندن

نهتنها انتشارات گازهای  PFCرا کاهش میدهد ،بلکه

مصرف گاز بهینه میشوند که درنتیجه مصرف گاز کمتر

ازآنجاییکه تقریباً  88درصد از این گاز قبل از ورود به

هزینهها نیز کاهش مییابند .بهینهسازی فرآیند میتواند

فرآیند از نظر شیمیایی تجزیه میشود و دوباره ترکیب

میزان انتشار را در مقایسه با فرآیندهای بهینه نشده از  21تا

نمیشود ،میزان انتشار  NF3در آن نیز بسیار اندک میباشد.

 03درصد کاهش دهد .این روش کاهش انتشار بسیار

در این روش به دلیل افزایش توان عملیاتی تجهیزات ،میزان

کمهزینه میباشد .میتواند میزان انتشار را در فرآیندهای

معادل دیاکسیدکربن تولیدشده را میتوان تا  88درصد

قدیمی را کاهش دهد و اطمینان ایجاد کند که در

کاهش داد .البته پیادهسازی این روش بر روی تجهیزات

فرآیندهای جدید مصرف گاز حداقل است (.)1121 ،ESIA

قدیمی امکانپذیر نیست و فقط میتوان این جایگزینی را

خالصهای از راهکارهای کاهش انتشار گازهای ،PFC

روی تجهیزات جدید انجام داد ( Harnischو ،Hendriks

بازده کاهش و هزینههای مرتب بر آن مطابق با مدل

 .)1111از دیگر راهکارها بهینهسازی فرآیند میباشد که بر

 GAINSدر جدول  2آورده شده است.

جدول  - 2هزینه راهکارهای کاهش انتشار گازهای )8112 ،GAINS( PFC
راهکار کاهش انتشار

بازده کاهش

حداکثر پتانسیل

انتشار

کاربرد

هزینه متوسط کاهش

هزینه متوسط کاهش

انتشار

انتشار

(یورو بر تن )PFC

(یورو بر معادل تن )CO2

صنعت آلومینیوم
تغییر فناوری  SWPBبه PFPB

%29

%011

933993

32/3

بهینهسازی فناوری SWPB

%92

%011

92092

7/0

تغییر فناوری  VSSبه PFPB

%27

%011

08933

9/8

بهینهسازی فناوری VSS

%92

8808

0/9

جایگزینی گازهای  PFCبا NF3

%22

022111

92

%011
صنایع الکترونیک
%011

از آنجا که مأموریت اصلی صنعت آلومینیوم ایران در

آلومینیوم در آسیای جنوب غربی ،جایگاه سوم در آسیا و

افق چشمانداز  ،2414دستیابی به مقام برتر در صنعت

قرار گرفتن در زمره  21کشور اصلی تولیدکننده آلومینیوم
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در جهان است ،صنعت آلومینیوم سهمی مناسب در توسعه

فتوولتائیک و دستیابی به حداقل یک شرکت معتبر

صادرات غیرنفتی کشور خواهد داشت .با افزایش میزان

بینالمللی در حوزه ساخت پنل فتوولتائیک است.

PFC

رهنگاشتهای توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی کشور

ناشی از این صنعت نیز افزایش یابد .اما با توجه به

شامل اقدامات توسعه نظام نوآوری فناوریهای انرژی

پیادهسازی فناوری  PFBPدر خطوط جدید و همچنین

خورشیدی (اقدامات غیرفنی) و نیز اقدامات توسعه

جایگزینی فناوری خطوط قدیمی با این فناوری ،میزان

فناوریهای انرژی خورشیدی (اقدامات فنی) است ،که به

انتشار این گازها کاهش خواهد یافت .همچنین تالشهای

تفکیک برای هر یک از فناوریهای اولویتدار خورشیدی

پراکندهای برای بومیسازی صنعت الکترونیک و

از جمله فناوری فتوولتائیک نسل اول و دوم و فناوریهای

نیمههادیها از جمله تأسیس شرکتهایی در بخش عمومی

نوین فتوولتائیک مشخص شده است .الزم به ذکر است که

و بخش نظامی انجام شده است .این شرکتها با کمک

توسعه فناوری سیلیکونی کریستالی در داخل کشور از طریق

شرکتهای خارجی طیفی از محصوالت الکترونیکی را

حمایت و تشویق صـنایع توانمند داخلی با همکاری فعاالنه

تولید کردهاند که برخی از محصوالت آنها نیز مونتاژ بوده

با پیشگامان این فناوری در دنیا و توسعه فناوریهای نسل

است .میتوان ادعا کرد ایران در این بخش به صورت

نوین از طریق توسعه درونزا و تکیه بر دانشگاهها ،مراکز

تجاری توفیق چندانی نداشته است .این صنعت در ایران به

تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان داخلی از راهبردهای

دلیل نیاز به سرمایهگذاری زیاد که از توان بخش خصوصی

کالن در بخش فتوولتائیک است (

خارج است و زمان بازگشت سرمایه طوالنی ،نیازمند

 .)1120 ،Energyبا توجه به راهبردها و اقدامات توسعهای

حمایت دولتی است .در حال حاضر نیروگاههای

کشور در صنایع الکترونیک شامل نیمههادیها و سلولهای

فتوولتائیک مختلف در کشور با مشارکت شرکتهای

فتوولتائیک ،استفاده از گاز  NF3در این صنایع میتواند

بینالمللـی و داخلی احداث شده است .توسعه فناوری

منجر به انتشار این گاز در کشور شود.

تولید آلومینیوم کشور انتظار میرود ،انتشار گازهای

Roadmap of Solar

سیلیکونی کریستالی در داخل کشور از طریق حمایت و

راهکارهای کاهش انتشار این گاز در سه دسته اصلی

تشویق صـنایع توانمند داخلی با همکاری فعاالنه با

تجهیزات الکترونیکی (نیمههادیها ،صفحه نمایشهای

پیشگامان این فناوری در دنیا از راهبردهای کالن در بخش

مسطح –ترانزیستور الیه نازک و سلولهای فتوولتائیک) به

فتوولتائیک است (.)1120 ،Roadmap of Solar Energy

صورت خالصه عبارتند از :استفاده از مواد جایگزین مانند

راهبردهای توسعهای کشور در صنایع الکترونیک شامل

فلوئور ،بهینهسازی فرآیند تمیز کردن محفظه رسوبدهی

نیمههادیها و سلولهای فتوولتائیک ،میتواند منجر به

بخار شیمیایی  ،بازیافت و استفاده مجدد از گاز و استفاده از

افزایش انتشار این گازها در این بخش شود.

فناوریهای تخریب گاز.

 :NF3با توجه به پتانسیل باالی ایران در دریافت مناسب

گاز فلوئور از جمله مواد جایگزین پیشنهادی برای گاز

تابش خورشید و مزیتهای زیستمحیطی ،امنیتی ،اقتصادی

 NF3است .از مزایای این گاز میتوان به پتانسیل گرمایش

و اجتماعی بهرهبرداری از این انرژی ،سند راهبرد ملی برای

جهانی برابر با صفر و طول عمر کوتاه آن در اتمسفر اشاره

توسعه فناوریهای مرتبط با بخش برق انرژی خورشیدی

کرد .اما سمی بودن و واکنشپذیری باال از معایب گاز

در ایران تدوین شده است .از اهداف تعیین شده برای تحقق

فلوئور است و برای تولید آن باید از تجهیزات ویژهای

چشمانداز این سند ،دستیابی به جایگاه اول در تولید صنعتی

استفاده کرد .مطابق با تجربیات شرکت  Lindeکه یکی از

بومی و رقابتپذیر فناوریهای حرارتی خورشـیدی و

بزرگترین تولیدکنندگان گازهای صنعتی است ،گاز فلوئور
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در تمیزکردن محفظه رسوبدهی در تولید سلولهای

شرکتهای مرتبط جمعآوری شده است .با استفاده از نرخ

خورشیدی الیه نازک به دلیل زمان کمتر پاکسازی و در

رشد این تجهیزات در بازه زمانی  1123-1111که در این

نتیجه افزایش قابل توجه بهرهوری ،کارایی باالیی دارد.

گزارش آمده است ،میتوان تعداد تجهیزات را با تقریب

 Malibuاولین کارخانه تولید سلولهای خورشیدی الیه

بهروزرسانی کرد .در حال حاضر ضرایب انتشار ملی در

نازک در جهان است که استفاده از گاز  NF3را از فرآیند

کشور ایران بر اساس اطالعات تولیدکنندگان تجهیزات

تولید خود به طور کامل حذف کرده است .تحقیقات نشان

تبرید و تهویه مطبوع ،شرکتهای خدماتی و مراکز اسقاط

میدهد که گاز فلوئور نه تنها به عنوان یک عامل تمیزکننده

تجهیزات در دسترس نیست؛ با تهیه ضرایب ملی میتوان

عمل میکند ،بلکه سرعت پاکسازی آن نیز نسبت به گاز

دقت محاسبات انتشار و در نتیجه اتخاذ راهکارهای مناسب

 NF3باالتر است و باعث کاهش هزینههای تولید میشود.

برای کاهش انتشار را بهبود بخشید .در شرایطی که امکان

استفاده از این گاز سرعت پاکسازی را به میزان  01درصد

تهیه ضرایب ملی میسر نباشد ،باید از ضرایب انتشار

و توان عملیاتی خط تولید را به میزان  21درصد افزایش

پیشفرض طبق دستورالعمل  IPCCبهره برد .این مقادیر با

میدهد .نرخ پاکسازی این گاز در شرایط یکسان تقریباً

توجه به شرایط بینالمللی تولید و استفاده از تجهیزات برای

سه برابر بیشتر از گاز  NF3است .این میزان افزایش سرعت

کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه گزارش شده است.

پاکسازی باعث افزایش بهرهوری  4درصدی خطوط تولید

عمده مصرف گاز  SF6در کشور ایران مربوط به

فیلمهای الیه نازک و افزایش سود سالیانه شده است

تجهیزات الکتریکی است .مطابق با دستورالعمل ،IPCC

( .)1112 ،Matzهمچنین بهینهسازی فرآیند و یافتن زمان

دادههای الزم برای استفاده از روش سطح یک عبارت از

پاکسازی کوتاه میتواند میزان انتشار را در مقایسه با

میزان  SF6مصرفی توسط تولیدکنندگان تجهیزات ،ظرفیت

فرآیندهای بهینه نشده از  21تا  03درصد کاهش دهد

اسمی تجهیزات جدید ،ظرفیت تجهیزات در حال استفاده،

(.)1121 ،ESIA

ظرفیت تجهیزات اسقاطی و دادههای ضرایب قراردادی
انتشار است .در حال حاضر ضرایب انتشار ملی در کشور

نتیجهگیری
عمده مصرف گازهای  HFCدر کشور ایران (مانند سایر
کشورهای جهان) مربوط به بخش تبرید و تهویه مطبوع

ایران بر اساس اطالعات تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی،
شرکتهای خدماتی و مراکز اسقاط تجهیزات در دسترس
نیست.

است .مطابق با دستورالعمل  ،IPCCبرای محاسبه میزان

عمده انتشار گازهای  PFCدر کشور ایران مربوط به

انتشار گازهای گلخانهای در سامانههای تبرید و تهویه

تولید آلومینیوم اولیه است .مطابق با دستورالعمل ،IPCC

مطبوع ،باید از روش سطح دو استفاده کرد .دادههای الزم

دادههای الزم برای استفاده از روش سطح یک عبارت از

برای استفاده از روش  Tier 2عبارت از دادههای فعالیت بر

میزان تولید آلومینیوم و دادههای ضرایب قراردادی انتشار

اساس نوع تجهیز و نوع مبرد طی زمان و دادههای ضرایب

است .در حال حاضر ضرایب انتشار ملی در کشور ایران در

انتشار است .وضعیت اطالعات موجود در مورد انتشار

صنعت آلومینیوم در دسترس نیست .چنانچه اطالعات

گازهای  HFCناشی از سامانههای تبرید و تهویه مطبوع در

مربوط به فناوری مورداستفاده در شرکتهای تولیدکننده

ایران محدود به گزارشی در سال  1120است .در این

آلومینیوم و همچنین دادههای ظرفیت تولید و میزان

گزارش تعداد دستگاههای تولیدی و وارداتی سامانههای

پردازش بسترهای الکترونیکی شرکتهای فعال در صنایع

مختلف تبرید و تهویه مطبوع از سال  1121الی  1120از

الکترونیک در کشور در اختیار باشد ،با برنامهریزی برای

بررسی انتشار گازهای گلخانهای حاوی فلوئور در ایران ...
محمدحسن پنجهشاهی و نسیم طاهونی
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محاسبه دقیق ضرایب انتشار ملی و نیز صحهگذاری بر

محدود سازمانها و بخشهای مختلف اشاره کرد .بهمنظور

دادههای فعالیت ،محاسبات انتشار بهصورت متقن قابل

برطرف کردن این محدودیتها نیازمند اقداماتی نظیر توسعه

انجام است.

دادهها و فناوریها ،ایجاد سازوکارهای مالی و ابزارهای فنی

گاز  NF3همچون سایر گازهای حاوی فلوئور در ایران

برای حمایت از اقدامات الزم ،ایجاد ظرفیت برای ذینفعان

تولید نمیشود و با توجه به اطالعات موجود این گاز به

مربوطه و افزایش دانش و آگاهی آنها ،توسعه سیستمهای

ایران وارد نمیشود .بنابراین با وجود اینکه اطالعی از نوع

اندازهگیری ،گزارش و تأیید و نظارت در سطوح مختلف

گاز مصرفی در صنایع الکترونیک ایران در دسترس نیست،

است.

میتوان نتیجه گرفت که در این صنایع از گاز  NF3استفاده
نمیشود .در حال حاضر نیاز به دادههای فعالیت برای
صنعت الکترونیک شامل دادههای مربوط به فروش و
استفاده از گاز در شرکتهای تولید نیمههادیها ،صفحههای
نمایش مسطح و سلولهای فتوولتائیک و نوع گاز مصرفی
در این صنایع میباشد .در کشور ایران کدهای تعرفه
گمرکی برای مواد شیمیایی حاوی فلوئور بهصورت کلی (و
نه بهصورت تفکیکی) پیادهسازی شدهاند .بنابراین نیاز به
دادههای واردات گاز  NF3مستقل از سایر مواد شیمیایی
حاوی فلوئور است.
از جمله محدودیتها برای ارزیابی موجودی ملی این
گازها میتوان به عدم اطمینان از دادهها و مستندات موجود،
عدم توسعه ضرایب انتشار ملی ،کمبود ظرفیتهای آماری،
نبود ابزار و فناوریهای اندازهگیری ،دانش و ظرفیت

تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر در چهارچوب طرح پایداری اقلیم تحت
نظارت و حمایت مالی برنامه توسعه ملل متحد ( )UNDPو
با مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.
یادداشتها
)1. Hydrofluorocarbons (HFCs
)2. Sulfur Hexafluoride (SF6
)3. Perfluorocarbons (PFCs
)4. Nitrogen Trifluoride (NF3
)5. Gas Insulating Substation (GIS
)6. Air Insulating Substation (AIS
)7. Minimum Energy Performance Standard (MEPS
)8. Combined Cooling Heating and Power (CCHP
)9. Variable Refrigerant Flow (VRF
10. International Electrotechnical Commission
11. Wetted drained cathodes
12. Inert anodes
13. Carbothermic reduction
14. Kaolinite reduction
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