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تقرير عن املنتجات والعمليات الرئيسية اليت حتتوي على زئبق، وبدائلها واخلربة 
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  املرفق

التقرير العاملي عن استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات، ومستوى اإلحالل، 
  والتحول التكنولوجي، وتوافر البدائل

   للبيئةبرنامج األمم املتحدة  :هأعد
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  موجز تنفيذي
،  رابعا٢٤/٣ً املقرر ٢٠٠٧فرباير /اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته الرابعة والعشرين يف شباط

يلة األجل لتقليل املخاطر اليت خيلقها الزئبق على صحة الذي يقر فيه بأن مثة احتياج إىل املزيد من اإلجراءات الدولية الطو
لتكامل لاإلقليمية  نظماتامل مفتوح العضوية من ممثلي احلكومات و خمصصاً عامالًوأنشأ الس فريقاً. البشر وعلى البيئة

الفريق أول اجتماعاته وقد عقد . االقتصادي وأصحاب املصلحة الستعراض وتقييم التدابري اليت تعاجل قضية الزئبق العاملية
 واتفق على برنامج للعمل فيما بني الدورات ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٢يف بانكوك بتايلند يف الفترة من 

 تشرين ١٠ إىل ٦تضطلع به األمانة من أجل مواصلة املناقشة يف االجتماع الثاين للفريق العامل الذي سيعقد يف الفترة من 
  .٢٠٠٨أكتوبر /األول

ويوفر هذا التقرير معلومات عن استخدام الزئبق وكمياته النسبية يف املنتجات والعمليات الرئيسية اليت حتتوي على الزئبق، 
ومستوى إحالل تلك املنتجات والعمليات، واخلربات املكتسبة يف جمال التحول التكنولوجي والبدائل، مبا يف ذلك 

  . قطري يف األقاليم اجلغرافية يف كافة أحناء العاملاستخدام الزئبق واإلحالل على الصعيد ال
واشتمل هذا . وقام اليونيب، يف جهد مبذول جلمع بيانات عن الزئبق بشكل فعال، بتعميم طلب للمعلومات على البلدان

  الطلب التقديري على الزئبق، ومستوى اإلحالل، واخلربات املكتسبة يف جمال البدائل غري معلومات عنالطلب على
 القياس والتحكم، والبطاريات، واالستخدامات يف جمال أجهزة(احملتوية على الزئبق بشأن ست فئات من املنتجات 

وثالث فئات من العمليات ) اإلضاءة، واالستخدامات األخرى/ الكهربائية واإللكترونية، واملصابيحاألجهزةاألسنان، و
وقد مت جتميع مستوى ). وي، وتعدين الذهب احلريف والصغري احلجم القل- كلوريد الفينيل، وإنتاج الكلورمومنرإنتاج (

  .إحالل املنتجات والعمليات يف ثالث فئات على النحو املبني أدناه
  فئات مستوى اإلحالل: ١-تنفيذيالوجز املجدول 

  الوصف  مستوى اإلحالل

  البدائل متاحة يف األسواق وتستخدم بشكل شائع  ٢

  ق وتستخدم بشكل ضئيلالبدائل متاحة يف األسوا  ١

  البدائل غري متاحة يف األسواق  صفر

  :وتشمل املعلومات املقدمة بشأن كل منتج وعملية ما يلي. وقد وردت ردود من ثالثة وثالثني بلداً
العملية، والغرض من وجود الزئبق يف /وصف املنتج: بالنسبة للمنتجات والعمليات اليت حتتوي على زئبق •

ة، يالعملية، وجهات التصنيع والتجهيز التمثيل/مية الزئبق املستخدم لكل وحدة من املنتجالعملية، وك/املنتج
 .وأسعار التجزئة، والطلب السنوي التقديري على الزئبق على الصعيد القطري

 ة، وأسعار التجزئة،يوجهات التصنيع والتجهيز التمثيل العملية،/وصف املنتج: وبالنسبة للبدائل اخلالية من الزئبق •
العمليات احملتوية على الزئبق، ومستوى إحالل الزئبق، /وميزات ومساوئ تلك البدائل باملقارنة مع املنتجات

 .واخلربات املكتسبة مع البدائل
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كما . وباإلضافة إىل ذلك، يقدم موجز بشأن كل منتج وعملية، مبا يف ذلك نتائج البحث الرئيسية بشأن الطلب واإلحالل
ويعترب النجاح يف االنتقال .  كان قد مت إجناز جناح يف االنتقال إىل البديل اخلايل من الزئبق أم اليصف هذا الفرع ما إن

  : إذا ما مت الوفاء بالشرطني التالينيمثبتاً
 من ايبني أن البدائل متاحة وشائعة االستخدام، ومل يتم اإلفادة عن أي خربات سلبية ٪٥٠أبان أكثر من  )١

  .ائلمن جراء استخدام البد
العملية / على املنتج من الزئبق أو نفذوا حظراًكان الطلب السنوي لدى اثنني أو أكثر من ايبني يبلغ صفراً )٢

 .٢٠٠٩يفضي إىل صفر من األطنان من الزئبق يف عام 

. ور شامل إىل نتائج االنتقال من منظالعمليات وبدائله يف فئات استناداً/ومن مث فقد صنف استخدام الزئبق يف املنتجات
  :ويشمل ذلك اموعات الثالث التالية

تشمل هذه اموعة منتجات وعمليات تتاح فيها التكنولوجيات البديلة ومت : يف االنتقال املثبت نجاحال •
وستعترب املنتجات والعمليات يف هذه اموعة قابلة . التدليل على جناح االنتقال يف بعض البلدان ايبة

 . على أساس عامليلإلحالل بشكل أيسر

تشمل هذه اموعة منتجات وعمليات متاح فيها التكنولوجيات :  التحديات حمددة- البدائل متاحة •
أو تقنية واجتماعية ومؤسسية حمددة قبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ /البديلة، إال أنه تتبقى حتديات اقتصادية و

ملنتجات والعمليات يف هذه اموعة إىل وقت انتقال وقد حتتاج ا.  على أساس عاملي كامالًالبدائل تنفيذاً
 .متوسط أو أطول حبسب عظم التحديات احملددة

تشمل هذه اموعة منتجات وعمليات تتباين فيها العوامل االقتصادية : ة املخصوصة باملوقعياجلدوى العمل •
 من كبرياً ذ بدائل غري زئبقية تبايناًأو التقنية واالجتماعية واملؤسسية اليت تؤثر على اجلدوى العملية لتنفي/و

 .موقع إىل آخر

  ثبت يف االنتقالاملالنجاح 
 إىل الردود الواردة، بدائل تكنولوجية متاحة، وقد دللت على جناح االنتقال يات، استناداًللدى العديد من املنتجات والعم

  :أدناهوهذه املنتجات والعمليات مذكورة . إىل البدائل غري احملتوية على زئبق
وقد أبان ثالثة ومخسون . مت حتديد تكنولوجيات بديلة عديدة مثل السائل واملدرج والرقمي: موازين احلرارة •

. باملائة من ايبني أن هذه البدائل متاحة يف السوق وشائعة االستخدام بدون أي إفادة عن مواجهة خربات سلبية
بيد أن أربع .  موازين احلرارة احملتوية على الزئبقوعالوة على ذلك، أفادت مخس بلدان عن طلب صفري على

 .مما يبني أن التكلفة كانت أعلى بالنسبة للبدائل غري احملتوية على زئبق" ١"بلدان أفادت عن مستوى إحالل 

وقد أبان تسعة وستون باملائة من . الالسائلي واإللكتروين: مت حتديد تكنولوجيتان بديلتان: مقاييس ضغط الدم •
. ني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام بدون اإلفادة عن مواجهة أي خربات سلبيةايب

 . بلدان عن وجود طلب صفري على مقاييس ضغط الدم احملتوية على زئبقة ثالثتوأفاد
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• مان ومثانون باملائة من وقد أبان اثن.  مت حتديد تكنولوجيتان رئيسيتان بديلتان، اآللية واإللكترونية:مات احلرارةنظ
وأفاد . ايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام بدون اإلفادة عن مواجهة أي خربات سلبية

 .مخس بلدان عن وجود طلب صفري على منظمات احلرارة احملتوية على زئبق

من النوع املعجون، والبطاريات االسطوانية  املنغنيز - البطاريات االسطوانية من الزنك: )صغرةغري امل(البطاريات  •
 املنغنيز القلوي، وبطاريات -  املنغنيز من نوع الورق املقوى، والبطاريات االسطوانية من الزنك- من الزنك

يبني وقد أفاد ستة وسبعون باملائة من ا. أكسيد الزئبق هلا بدائل متاحة من الناحية التجارية مثل املنغنيز القلوي
وأفاد ست .  البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام بدون إفادة عن مواجهة أي خربات سلبيةأن هذه

 .بلدان عن وجود طلب صفري على البطاريات غري املصغرة احملتوية على زئبق

مت حتديد تكنولوجيات بديلة عديدة لشىت أنواع مفاتيح التبديل وأجهزة : الترحيلأجهزة مفاتيح التبديل و •
وقد أبان سبعون باملائة من ايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة . حويل احملتوية على الزئبقالت

وعالوة على ذلك، أفاد أربع بلدان عن وجود طلب . االستخدام بدون إفادة عن مواجهة أي خربات سلبية
 .صفري على مفاتيح التبديل وأجهزة الترحيل احملتوية على زئبق

تستخدم الشركات املصنعة للسيارات مصابيح أمامية ذات تفريغ عايل :  تفريغ عايل الشدةسيارات ذات مصابيح •
الشدة حتتوي على الزئبق من أجل االستعمال يف بعض السيارات البالغة الرفاهية أو السيارات االستعراضية، 

الشركات  وحتدد.  غالبية السياراتولكن املصابيح اهلالوجينية اخلالية من الزئبق تستعمل يف الوقت الراهن يف
وتكلف املصابيح . املصنعة للسيارات تصميم املصابيح األمامية ونوعها وال ميكن للعميل تغيريها يف املعهود

األمامية ذات التفريع العايل الشدة أكثر من املصابيح األمامية اهلالوجينية ولكنها توفر ميزات معينة مبا يف ذلك 
وأمام الشركات املصنعة . ية احملسنة، واحلجم األصغر، والعمر األطول، والكفاءة األفضلوضوح الرؤية الليل

للسيارات اليت تريد مزايا أداء مماثلة للمصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الشدة يف الوقت احلايل خيار االختيار 
مصابيح أمامية ذات تفريغ عايل الشدة : بق للمصابيح األمامية اخلالية من الزئمن تكنولوجيتني مستحدثتني مؤخراً

 .  األماميةلألضواءتستخدم يوديد الزنك كبديل للزئبق ومصابيح الدايود املبتعث 

 - عملت بلدان كثرية يف خمتلف أحناء العامل مما لديها مصانع للخاليا الزئبقية الكلورية:  القلوي-إنتاج الكلور •
 -  استهالك الزئبق بواسطة إغالق مرافق اخلاليا الزئبقية الكلوريةالقلوية على أن تقلل بدرجة هلا شأا من

القلوية، وعلى تقليل إطالقها للزئبق من خالل العمليات احملسنة، أو جنحت يف التحول من عملية اخلاليا الزئبقية 
لقلوي الزئبقي يف  ا-وباإلضافة إىل ذلك، هناك التزام الصناعة بإغالق مرافق الكلور. إىل عملية اخلاليا الغشائية

وعلى الرغم من أن التحول من عملية اخلاليا الزئبقية إىل عملية اخلاليا الغشائية ممكن . أوروبا واهلند أو حتويلها
ومن بني العوامل اهلامة اليت تؤثر على تكاليف التحول . ، فإن تكاليف التحول تتباين من موقع إىل موقعتقنياً

ومن بني الفوائد . ليف الطاقة، وتكاليف الصيانة املتصلة بعمر مرفق اخلاليا الزئبقيةاحلاجة إىل زيادة القدرة، وتكا
اليت أبلغ عنها من استكمال حتويل اخلاليا الزئبقية إىل خاليا غشائية تقليل استهالك الطاقة، وتقليل احلاجة إىل 

 طلب معلومات عند مستوى ٪ من الردود على٨٩وقد رتب زهاء . الصيانة، والتخلص من قضايا إدارة الزئبق
كما أفاد عشر بلدان بطلب . ، ومل ترد أي ردود سلبية بشأن االنتقال إىل البدائل غري الزئبقية"٢"اإلحالل 

 .تقديري صفري على الزئبق
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   التحديات املعرفة-توافر البدائل
أو تقنية واجتماعية /ديات اقتصادية واملنتجات والعمليات التالية هلا تكنولوجيات بديلة متاحة، غري أنه ال تزال هناك حت

  .وجيب التصدي هلذه التحديات قبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ البدائل بالكامل على أساس عاملي. ومؤسسية مت تعريفها
البطاريات : صغرةبطاريات أكسيد الفضة، وهواء الزنك، والبطاريات القلوية، وبطاريات أكسيد الزئبق امل •

بيد أن هذه البدائل متاحة بشكل . زئبق متاحة كبدائل لتلك املنتجات احملتوية على الزئبقاملصغرة اخلالية من ال
 عن ذلك، فسيبدأ ورغماً. حمدود، وليست متاحة لتلبية الطلب على الكثري من تطبيقات البطاريات املصغرة

مات هذه املنتجات سريان حظر املنتجات على مستوى الواليات يف الواليات املتحدة بالنسبة جلميع استخدا
، مما يسمح بوقت كاف للجهات املصنعة الستحداث بطاريات مصغرة خالية من الزئبق ٢٠١١حبلول عام 

 .ملعظم هذه التطبيقات

وميكن .  متماثرية شاردية مركبة وزجاجيةتشمل البدائل اخلالية من الزئبق للملغم السين مواداً: سيناللغم امل •
كما أن هلا .  وتستخدم على نطاق واسع حيثما كانت االعتبارات اجلمالية هامةمضاهاة البدائل مع لون السنة

وتكلفة البدائل أكرب وتستغرق . ميزة عدم االحتياج إىل مناولة خاصة للنفايات املولدة أثناء حشو التجويفات
الدامنرك  (وقررت ثالث بلدان. ي ما تكون مقاومتها منخفضة للكسر والبل أطول يف تركيبها، وكثرياًوقتاً

 على امللغم  حظرا٢٠٠٨ً للملغم السين، وفرضت يف عام  مالئماًأن البدائل تعترب عوضاً) والنرويج والسويد
وأبانت مثاين بلدان، متثل مخسني باملائة من الردود الواردة بشأن هذا االستخدام للزئبق أن البدائل متاحة . السين

عن أنه قد مت التدليل على جناح االنتقال يف بعض البلدان، فإن تكلفة  ورغماً. وشائعة االستخدام يف تلك البلدان
وعلق أربع بلدان على تكلفة البدائل .  حيول دون املزيد من التخلي عن امللغم السينالبدائل األعلى تعترب حتدياً

 .األعلى

لة املزودة بإضاءة وحدات العرض بالبلورات السائ: وحدات العرض بالبلورات السائلة ذات اإلضاءة اخللفية •
. خلفية باليوديد املبتعث للضوء متاحة يف الوقت الراهن يف كل من احلواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون

وتكنولوجيا العارض بالبلورات السائلة ذي اإلضاءة اخللفية هلا ميزات أداء معينة على اإلضاءة اخللفية الفلورية 
ا يف ذلك ما تتميز به من عمر أطول، ونسبة تباين أعلى، وإمكانية تقليل بالكاثود البارد الواسعة االستخدام، مب

 اخللفية باليوديد املبتعث للضوء يف حالة تطور، وتكلفتها ةاإلضاءوال تزال تكنولوجيا . استهالك القوى الكهربية
 .رات السائلةأعلى، وقد يتطلب االنتقال الناجح إعادة تصميم املنتجات اليت تستخدم وحدات العارض بالبلو

 مصابيح الدايود املبتعث للضوء متاحة يف الوقت الراهن كبدائل لكل من :املصابيح الفلورية الطولية واملدجمة •
املصابيح الفلورية الطولية واملدجمة، ولكن مصابيح الدايود املبتعثة للضوء هذه مناسبة فقط ألنواع حمدودة من 

ومصابيح الدايود املبتعث للضوء هلا القدرة على أن . تكلفة املرتفعةالتطبيقات بسبب اخنفاض املخرج الضوئي وال
 للمصابيح الفلورية بسبب عمرها الطويل وكفاءة استخدامها للطاقة ولكن هناك  عملياً ممكناًتصبح بديالً

 .احتياج إىل املزيد من اإلجنازات التكنولوجية لكي تتحقق هذه اإلمكانية

البدائل اخلالية من الزئبق ملصابيح التفريغ عايل الشدة ليست : )غري السياراتل(مصابيح التفريغ عايل الشدة  •
بيد أنه مت حتديد العديد من تكنولوجيات املصابيح اخلالية من الزئبق . متاحة يف الوقت الراهن باستثناءات قليلة

 ذلك مصابيح الدايود املبتعث واليت تعترب بدائل حمتملة ملصابيح التفريغ عايل الشدة احملتوية على الزئبق، مبا يف
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ح اهلاليد املعدنية اليت تستخدم يوديد الزنك كبديل للزئبق، ومصابيح الصوديوم مرتفع الضغط يللضوء، ومصاب
 .اخلالية من الزئبق

البدائل اخلالية من الزئبق لعمليات تعدين ملغم الذهب متاحة وتستخدم : تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم •
القيام جبهود :  عن استخدام الزئبق إىلبيد أن من احملتمل أن يتطلب االنتقال الناجح بعيداً. لراهنيف الوقت ا

ومبادرات للتغلب على احلواجز الثقافية واللوجستية واالقتصادية؛ وختفيض : تدريب وتثقيف على نطاق واسع
 .يف املعروض من الزئبق املنخفض الثمن

  عاجلدوى العملية املخصوصة باملواق
 باملواقع قبل أن يصبح باإلمكان تقدير اجلدوى االقتصادية لتنفيذ العمليات  خمصوصاًتقرر أن العمليات التالية تتطلب حتليالً

  :اخلالية من الزئبق
، باستثناء الصني  كلوريد الفينيل يف كل بلد تقريباًملومنرحتولت اجلهات املصنعة :  كلوريد الفينيلمومنرإنتاج  •

لعمليات اخلالية من الزئبق املستندة إىل اإليثيلني بسبب احتياجاا األقل من الطاقة وتكاليف املواد وروسيا، إىل ا
 كلوريد الفينيل احملتوي على الزئبق باستخدام العملية املستندة إىل مومنرويف الصني، ال يزال إنتاج . اخلام األقل

ن بينها وجود الفحم الرخيص والتوافر احملدود  من الناحية االقتصادية بسبب عوامل ماالسيتيلني مفضالً
 مومنرومن املتوقع أن يزيد استخدام الزئبق من أجل إنتاج . لالسيتيلني من أجل العمليات املستندة إىل االسيتيلني
 كلوريد الفينيل مع استخدام مرافق إضافية للعمليات مومنركلوريد الفينيل مع توسع الصني يف إنتاجها من 

 .ىل االسيتيلنياملستندة إ

واحتوت الكثري من الردود عل فجوات يف . وقد أخذت القيود املفروضة على تقدمي البيانات يف االعتبار يف هذا التحليل
وعالوة على ذلك، فإن الردود املقدمة بشأن الطلب التقديري على . البيانات بالنسبة لفئات معينة من املنتجات والعمليات

ولذلك، مل يكن من . ٢٠٠١ت من سنوات شىت، مع تقدمي بعض الردود لبيانات ترجع إىل عام الزئبق احتوت على بيانا
  .املمكن استخدام تلك الردود كأساس الستقراء تقديرات الطلب الكلي على الزئبق على الصعيد اإلقليمي أو العاملي
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  مقدمة
  اخللفية

 رابعاً، ٢٤/٣ املقرر ٢٠٠٧فرباير /رابعة والعشرين يف شباطاعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته ال
الذي خلص فيه الس بأن مثة احتياج إىل املزيد من اإلجراءات الدولية الطويلة األجل لتقليل املخاطر اليت خيلقها الزئبق 

وية من احلكومات وأنشأ الس مبقتضى نفس املقرر فريقا عامال خمصصا مفتوح العض. على صحة البشر وعلى البيئة
  .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية وممثلي أصحاب املصلحة

وقد عقد أول اجتماع للفريق العامل الستعراض وتقييم التدابري املتخذة ملعاجلة قضية الزئبق العاملية يف بانكوك يف الفترة من 
تماع على ممثلني لواحد وتسعني حكومة، واشتمل املشتركون يف ذلك االج. ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٢

ووافق . ومنظمة تكامل اقتصادي إقليمي واحدة، وسبع منظمات حكومية دولية، وتسعة وعشرين منظمة جمتمع مدين
الفريق العامل على برنامج للعمل فيما بني الدورات تضطلع به األمانة من أجل مواصلة املناقشات يف االجتماع الثاين 

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦ االجتماع الثاين يف الفترة من وسيعقد. للفريق
  اهلدف

  :اهلدف من هذه الدراسة إجناز ما يلي
 .حتديد التكنولوجيات البديلة املتاحة للمنتجات والعمليات احملتوية على الزئبق •

البدائل لتلك املنتجات اإلبالغ عن استخدام الزئبق وكمياته النسبية يف تلك املنتجات والعمليات، ومستوى  •
 .والعمليات، واخلربات املكتسبة مع التحول التكنولوجي والبدائل

توفري تبصر شامل عن استخدام الزئبق، والبدائل واخلربات املكتسبة بشأن البدائل على الصعيد القطري يف األقاليم  •
 .اجلغرافية يف كافة أحناء العامل

اين للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية من أجل مناقشة اجلهود توفري املعلومات الضرورية لالجتماع الث •
  .أو التدابري اإلضافية لتقليل خماطر الزئبق يف املنتجات والزئبق املستخدم يف العمليات/املتزايدة و

  املنهجية
  :تشمل املصادر األولية للمعلومات يف هذا التقرير

 ن اليونيباملقدم م" طلب املعلومات"الردود الواردة على  •

 اليت أعدها اليونيب" جمموعة األدوات احلصرية للزئبق"الردود الواردة على مشروع  •

 اجلهات املصنعة للمنتجات احملتوية على الزئبق •

 اجلهات املصنعة للمنتجات البديلة  •

 الروابط التجارية •

 املنظمات احلكومية وغري احلكومية •
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 جتار جتزئة املنتجات احملتوية على الزئبق •

، ووثيقة )٢٠٠٢(التقرير العاملي لتقييم الزئبق الصادر عن اليونيب : ر املعلومات األخرى املنشورة مثلمصاد •
، وجمموعة األدوات احلصرية للزئبق اليت أعدها اليونيب )٢٠٠٦(اليونيب التوجيهية عن استخدام الزئبق وإطالقه 

، وتقرير وزراء )٢٠٠٦(جتارته والطلب عليه ، وتقرير اليونيب عن املعلومات عن املعروض من الزئبق و)٢٠٠٦(
 ".قائمة عمل بشأن أولوية بدائل الزئبق"جملس اموعة النوردية عن 

وباإلضافة إىل ذلك، يستخدم هذا التقرير كمرجع بيانات من قاعدة بيانات الزئبق يف املنتجات اخلاصة برابطة مسؤويل 
غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله  التابعة ل)NEWMOA(إدارة نفايات الشمال الشرقي 

)IMERC( . وتقدم هذه القاعدة للبيانات معلومات مقدمة إليها من الواليات األعضاء يف غرفة املقاصة بشأن كمية الزئبق
نات تلك من خالل غرفة املقاصة وقد قدمت املعلومات املوجودة يف قاعدة البيا. يف املنتجات االستهالكية والغرض منها

بواسطة اجلهات املصنعة للمنتجات أو بالنيابة عنها امتثاال للقوانني السارية يف واليات كونيكتيكوت وماين 
  .ومساتسوسيتس ونيوهامبشاير ونيويورك وجزيرة رود وفريمونت

بلدان يف أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية  من ثالثة وثالثني بلدا، مبا يف ذلك ردود من ، تسلم اليونيب ردوداًوإمجاالً
ويورد اجلدول أدناه بيانا عن املعلومات الواردة من كل بلد من البلدان الثالثة والثالثني اليت . وأوروبا وآسيا وأفريقيا

  .قدمت ردوداً
  معلومات عن استخدام الزئبق مقدمة من البلدان: اجلدول الثاين
موعة األدوات جم  طلب املعلومات  اإلقليم  البلد

  احلصرية للزئبق
  وثائق أخرى مقدمة

      √  أمريكا اجلنوبية  األرجنتني

  رد من صفحة واحدة      آسيا  بنغالديش

      √  أوروبا  بيالروس

      √  أمريكا اجلنوبية  الربازيل

    √  √  آسيا  كمبوديا

خطاب توضيحي، ورد من ثالث      أمريكا الشمالية  كندا
  صفحات، ورد من مخس صفحات

    √ √  أمريكا اجلنوبية  ليشي

  رد من مثاين صفحات     آسيا  الصني

     √  أوروبا  الدامنرك

     √  أمريكا اجلنوبية  إكوادور
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     √  أوروبا  فرنسا

تقرير عن الزئبق وتقرير عن    √  أوروبا  أملانيا
  البطاريات

     √  الشرق األوسط  إيران

     √  آسيا  اليابان

  قتقرير عن الزئب   √  أفريقيا  موريشيوس

  رد من صفحتني     أمريكا الشمالية  املكسيك

     √  أوروبا  هولندا

     √  أوروبا  النرويج

قائمة حصرية من اثنيت عشرة صفحة      الشرق األوسط  باكستان
عن الزئبق، وعرض بطريقة 

  باوربوينت

     √  أمريكا الوسطى  بنما

  عرض بطريقة باوربوينت  √   آسيا  الفلبني

  ث صفحاترد من ثال     أوروبا  بولندا

  رد من صفحتني     الشرق األوسط  قطر

     √  أوروبا  رومانيا

     √  أوروبا  سلوفينيا

  إحاالت إىل تقارير إضافية   √  أوروبا  السويد

     √  أوروبا  سويسرا

     √  الشرق األوسط  سوريا

  رد من ثالث صفحات     الكارييب  داد وتوباغويترين

  ق من ست صفحاتتقرير عن الزئب   √  أوروبا  اململكة املتحدة

  رد من واحد وعشرين صفحة   √  أمريكا الشمالية  الواليات املتحدة

  رد من أربع صفحات     أمريكا اجلنوبية  أوروغواي

  عرض بطريقة باوربوينت     الشرق األوسط  اليمن
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  نسق التقرير
على فصل عن املنتجات مع احتوائه " طلب املعلومات"فرع نتائج البحث يف هذا التقرير منظم بنسق متسق مع هيكل 

  .وفصل عن العمليات على النحو املوجز أدناه
   املنتجات احملتوية على زئبق- نتائج البحث: الفصل ألف

  نبائط القياس والتحكم - ١
 البطاريات - ٢

 االستخدامات من أجل األسنان - ٣

 النبائط الكهربائية واإللكترونية - ٤

 اإلضاءة/املصابيح - ٥

 منتجات أخرى - ٦

  العمليات اليت تستخدم الزئبق -نتائج البحث: الفصل باء
  القلوي-إنتاج الكلور - ١

 احلريف/تعدين الذهب الصغري احلجم - ٢

 إنتاج موحود كلوريد الفينيل - ٣

  :والنسق اخلاص بكل من املنتجات والعمليات يف فرع نتائج البحث من هذا التقرير على النحو التايل
عملية حتتوي على زئبق /عن كل فئة منتجيقدم هذا الفرع نظرة عامة : العمليات/نظرة عامة عن املنتجات •

 :جرت دراستها يف هذا املشروع، وهو ما يشمل ما يلي

o العملية/وصف املنتج. 

o العملية/الغرض من الزئبق يف املنتج. 

o العملية/كمية الزئبق املستخدم يف كل وحدة من املنتج. 

o العملية املتصلة مبحتوى الزئبق/اشتراطات أداء املنتج. 

o ،املعلومات عن التسعري رهن :  أو النطاقات السعرية، بالنسبة للمنتجات احملتوية على زئبقأسعار التجزئة
وتشمل مصادر معلومات التسعري مصادر من اإلنترنت، ونشرات املنتج، . بتوافر البيانات بشكل علين

 . وغري ذلك من املعلومات املتاحة بشكل علين

o الفرع، بالنسبة للمنتجات، ممثلي اجلهات املصنعة لك فئة حيدد هذا: اجلهات القائمة بالتصنيع والتجهيز 
وحيدد هذا الفرع، بالنسبة للعمليات، ممثلي اجلهات اهزة . من املنتجات وموقع املقار الرئيسية ملرافقها

 .ومواقع مرافق التجهيز
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o السعرية، وصف املنتج والعملية، وأسعار التجزئة أو النطاقات : تشمل البدائل اخلالية من الزئبق
واجلهات املصنعة واجلهات اهزة، عالوة على ميزات ومساوئ هذه البدائل باملقارنة مع 

 .العمليات احملتوية للزئبق/املنتجات

يقيس هذا الفرع، وجيدول، حجم الطلب على الزئبق بالنسبة لكل فئة من : الطلب على الزئبق واستخدامه •
املقدم من اليونيب " طلب معلومات" هلذا الفرع هو الردود على ومصدر البيانات األويل. العمليات/املنتجات
وقد مت تقريب بيانات استخدام الزئبق املقدمة من البلدان إىل أقرب " جمموعة األدوات احلصرية للزئبق"ونتائج 

ويف هذه احلاالت، يتم تقدمي . وردت بعض البلدان بنطاق من الطلب التقديري لديها. كيلوغرام من الزئبق
وتقدم البيانات املقارنة من مصادر منشورة أخرى حبسب ما هو . النطاق والنقطة الوسطى للقيم يف اجلداول

 .مالئم

 حيدد هذا الفرع الدرجة اليت حل فيها املنتج البديل حمل :مستوى إحالل الزئبق واخلربات املكتسبة مع البدائل •
كما يوجز هذا الفرع املعلومات الرئيسية املتوفرة من . املنتجات احملتوية على الزئبق أو توافرها للحلول حمله

واملصدر األويل . بشأن اخلربات اإلجيابية والسلبية عن التحول إىل البدائل اخلالية من الزئبق" طلب املعلومات"
 ".طلب املعلومات"للبيانات بالنسبة هلذا الفرع هو الردود على 

العملية واإلحالل، عالوة على جدول / بشأن الطلب على املنتج يشمل هذا الفرع نتائج البحث الرئيسية:موجز •
 :موجز يتضمن األعمدة التالية

يقدم رد إجيايب إذا ما مت حتديد منتج وجهة تصنيع بديلني متاحني جتاريا على األقل : حتديد التكنولوجيات البديلة
 .قل بالنسبة لفئة عمليات معينةبالنسبة لفئة منتج معينة، أو حتديد عملية بديلة متاحة جتاريا على األ

عمليات وبدائله إىل فئات استنادا /جرى بعد ذلك تقسيم استخدام الزئبق يف منتجات: اإلمكانية العملية للتحول
  :واشتمل هذا التفئيت على اموعات الثالث التالية. إىل نتائج التحول من منظور عاملي

منتجات وعمليات تكون التكنولوجيات البديلة تشمل هذه اموعة : تحولالتدليل على جناح ال •
وتعترب املنتجات والعمليات يف . فيها متاحة ومت التدليل على جناح التحول يف بعض البلدان ايبة

ويعترب أنه مت التدليل على . هذه اموعة مما ميكن إحالله على أساس عاملي بقدر أكرب من السهولة
 :لشرطني التالينيجناح التحول إذا ما مت الوفاء با

٪ من ايبني على طلب املعلومات مستوى من اإلحالل من ٥٠قدم ما هو أكثر من  )١
ويبني ذلك أن البدائل . ، ومل يقدموا ردودا سلبية بشأن التحول إىل البديل"٢"الدرجة 

 .متاحة وشائعة االستخدام يف غالبية البلدان اليت قدمت معلومات عن الطلب على الزئبق

 اثنان أو أكثر من ايبني على طلب املعلومات طلب سنوي يبلغ صفرا من كان لدى )٢
العملية من شأنه أن يفضي إىل طلب يبلغ /األطنان على الزئبق، أو نفذوا حظرا على املنتج

  .٢٠٠٩صفرا من األطنان على الزئبق يف عام 
 تتاح بشأا تشمل هذه اموعة منتجات وبدائل:  التحديات مت حتديدها-البدائل متاحة •

أو تقنية واجتماعية ومؤسسية مت حتديدها /التكنولوجيات البديلة، ولكن توجد حتديات اقتصادية و
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وقد حتتاج املنتجات . وال تزال قائمة قبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ البدائل على أساس عاملي
 .ت احملددةوالعمليات يف هذه اموعة إىل فترة حتول وسيطة أو أطول حبسب عظم التحديا

تشمل هذه اموعة منتجات وعمليات تتباين فيها العوامل :  املخصوصة باملوقعمكانية العمليةاإل •
أو التقنية واالجتماعية واملؤسسية اليت تؤثر على جدوى تنفيذ البدائل غري الزئبقية /االقتصادية و

 .تباينا له شأنه من موقع إىل آخر

   تستخدم الزئبقاملنتجات اليت: نتائج البحث  - ألف
  نبائط القياس والتحكم  :١-ألف
  موازين احلرارة  :أ-١-ألف

ويوجد الكثري من أنواع موازين احلرارة اليت حتتوي على الزئبق من . موازين احلرارة نبائط تستخدم لقياس درجات احلرارة
  :بينها

 موازين حرارة املربدات، وأجهزة غسل األطباق، واألفران، واحللويات، واللحوم •

 موازين احلرارة املستخدمة لقياس درجات احلرارة داخل املباين وخارجها •

 موازين حرارة املختربات •

 موازين حرارة احلمى •

 موازين احلرارة القاعدية املستخدمة يف قياس درجة حرارة األيض األساسي •

 موازين احلرارة املستخدمة يف التطبيقات الصناعية •

موازين احلرارة السائلية، وموازين : زئبقية وثالثة بدائل خالية من الزئبق، مبا يف ذلكويغطي هذا الفرع موازين احلرارة ال
  .احلرارة املدرجة، وموازين احلرارة الرقمية

  موازين احلرارة الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

خفض مع التغيريات تتكون موازين احلرارة الزئبقية بشكل شائع من زئبق موجود داخل أنبوبة زجاجية رفيعة يرتفع وين
ويفيد تقرير جملس الوزراء النوردي بأن سعر البدائل غري الزئبقية أعلى من سعر موازين احلرارة . املقابلة يف درجة احلرارة

الزئبقية، وأن سعر البدائل غري الزئبقية مماثل تقريبا لسعر موازين احلرارة الزجاجية األخرى املستخدمة يف األغراض 
  .)Maag, 2007(ليمية وغريها من األغراض املختربية والتع

وكان احملتوى الزئبقي ملوازين احلرارة الذي أبلغت عنه اجلهات املصنعة ملوازين احلرارة الزئبقية كنطاق إىل غرفة املقاصة 
ليغرام للنبيطة  م١٠٠٠ إىل ١٠٠: املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله يقع يف واحد من النطاقني التاليني

وأفادت بعض اجلهات املصنعة عن نفس الكمية بالضبط إىل غرفة املقاصة .  مليغرام للنبيطة١٠٠٠الواحدة أو أكرب من 
 غرام مليزان احلرارة ٥٤ إىل ٠,٥املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله، وتراوحت تلك الكميات بني 
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 - ٠,٥(قدم جمموعة أدوات اليونيب أمثلة على احملتوى الزئبقي يف موازين احلرارة الطبية وت). NEWMOA, 2008(الواحد 
، وموازين احلرارة ) غرام يف االحتاد األورويب٢,٢٥ -٠,٥(، وموازين احلرارة املرتلية ) غرام يف االحتاد األورويب١,٥

  ).٢٠٠٥اليونيب، ) ( غرام يف روسيا٤٨ -١,٤(املختربية 
الزئبقي الذي أبلغت عنه اجلهات املصنعة ملوازين احلرارة الرقمية إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات وكان احملتوى 

بيد أن احملتوى .  ملليغرام للنبيطة١٠ إىل ٥ ملليغرام للنبيطة الواحدة، أو ٥املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله يبلغ إما صفرا إىل 
  .حملتوى الزئبقي يف البطارية الزرية املصغرة املستخدمة داخل ميزان احلرارة الرقميالزئبقي املبلغ عنه كان يتعلق با

  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان
  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة الزئبقية

  اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة الزئبقية: ١-١-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

  )الواليات املتحدة
Caretek Medical ويرتو، الصني  com.cnmeditek.www 

 
CRW Series غري متاح بسهولة  

Changzhou 
Ruiming 

Thermometer 
Factory of China 

 com.lanxi-china.www  تشانغزو، الصني
 

LX Series غري متاح بسهولة  

Medline Industries, 
Inc.  مونديلني، إليونيسن

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.medline.www 
 

Oral Glass دوالر ٤,٩ )Nextag 

& Vitality(  

SoFine Group Co. 
Ltd. نيغبو، الصني  com.medical-sofine.www 

 
DT-TO1-02  قائمة (دوالرين

  )املورد
Sper Scientific Ltd.   ،سكوتسدال

أريزونا، الواليات 
  املتحدة األمريكية

com.sperscientific.www 736060 دوالر ١,٥ 
)Technika(  

Taylor Precision 
Products   ،أوك بروك، إليونيس

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.taylorusa.www 
 

Dishwasher 
Thermometer دوالر ١٧,٠٣ 

)Nextag(  

Vee Gee Scientific د، كريكالن
واشنطون، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.veegee.www 
 

 دوالر ٢,٧ 80102
)Nobatech(  
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  سائليالميزان احلرارة : ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

. يادة درجة احلرارة ونقصها حتتوي على سائل يتمدد وينكمش مع زاسطوانيةتتكون موازين احلرارة السائلية من أنبوبة 
وتستخدم موازين احلرارة السائلية سوائل عضوية شائعة مثل الكحول والكريوسني واملذيبات املستندة إىل مستخلص 

وباإلضافة إىل ذلك، تتكون موازين احلرارة السائلية من . محضيات، تكون مصبوغة باللون األزرق أو األمحر أو األخضر
ويعترب السائل مزجيا من الغاليوم واإلنديوم والقصدير .  من سائل فضي يف أنبوبة زجاجية)galinstan(" غالينستان"نوع 

  .يتمدد مع درجات احلرارة لتقدمي قراءة هلا
يف وظيفتها الزئبق ألا تتكون من أنبوبة زجاجية حتتوي على سائل " غالينستان"وتقابل موازين احلرارة السائلية من نوع 

.  القصدير غري مفهومة جيدا- اإلنديوم-بيد أن مسية مزيج الغاليوم. ود مع زيادة درجات احلرارةفضي يرتفع يف عم
  .وميزان احلرارة السائلي هو أكثر البدائل شيوعا مليزان احلرارة الزئبقي

  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان
  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة السائلية

  اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة السائلية: ٢-١-جلدول ألفا
العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Changzou Ruiming 

Thermometer 
Factory of China  

 com.lanxi-china.www  تشانغزو، الصني
 

LX Series غري متاح بسهولة  
RG Medical 
Diagnostics   ،سوثفيلد، متشغان

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.rgmd.www 
 

Geratherm Series, 
Rectal Mercury Free دوالر ٥,٣٨ 

)Amazon(  

Sper Scientific Ltd.   ،سكوتسدال
متشغان، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.sperscientific.www 
 

 دوالر ١,٥ ,735384
)Technika(  

Vee Gee Scientific  ،كريكالند
واشنطون، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.veegee.www 
 

80501, Spirit filled, ١٠ دوالر ٢,٣  
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  ميزان احلرارة املدرج: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

واملعدنان . تستخدم موازين احلرارة املدرجة يف املعهود سبيكة مزدوجة الفلز تتكون من فلزين غري متماثلني مترابطني معاً
وميكن استخدام موازين . ندما يتعرضان لتغري يف درجات احلرارةهلما معاملني خمتلفني للتمدد، ويقومان بتدوير السبيكة ع

، ميكن فمثالً. احلرارة املدرجة من أجل تطبيقات يف حميطات صناعية، وتعمل يف نطاقات عريضة من درجات احلرارة
  . درجة مئوية٥٠٠ مئوية إىل ٥٠- يف درجات حرارة تتراوح بني Ashcroft CIاستخدام طراز 

  واملنتجات التمثيلياناجلهات املصنعة 
  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة املدرجة

  ةالتمثيلية ملوازين احلرارة املدرجاجلهات املصنعة : ٣-١-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Ashcroft Inc. ،كونكتيكوت، ستراتفورد 

  الواليات املتحدة األمريكية

com.ashcroft.www 
 

CI, EI, EL, and FT 
Series غري متاح بسهولة  

Comark Ltd.  هريتفوردشري، اململكة
  املتحدة

com.comarkltd.www 
 

CD400 and MT200 
Series, 1inch pocket دوالرات ٥ 

)QAsupplies(  
Taylor Precision 

Products  ،أوك بروك، إليونيس
  الواليات املتحدة األمريكية

com.taylorusa.www 
 

 دوالرا ١٩ 8212
)Miller(  

Vee Gee 
Scientific  ،كريكالند، واشنطون

 تحدة األمريكيةالواليات امل

com.veegee.www 
 

 دوالر ٤,٩ 81070
)Novatech(  

  ميزان احلرارة الرقمي: ٣البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ويستند تشغيل . أو املزدوجات احلرارية) املقاوم احلراري(تستعمل موازين احلرارة الرقمية جمسات مثل الترمستور 
وتتألف املزدوجات احلرارية من . رمستور إىل مبدأ أن املقاومة الكهربائية ملادة الترمستور تتغري مع تغري درجة احلرارةالت

 اياا ويقاس الفولط عند النهاية إحدىويتم ربط السلوك املعدنية عند . شريطني سلكيني من فلزات غري متماثلة
ويوفر ميزان احلرارة . و التغيريات يف الفولط وحتوهلا إىل قراءة لدرجات احلرارةوتقوم دائرة بقياس تلك املقاومة أ. األخرى

الرقمي ميزات عديدة مثل قصر وقت احلصول على قراءة لدرجات احلرارة، وميكن مليزان احلرارة الرقمي أن يصدر زنة 
حلرارة الرقمي كثريا ما يستخدم  عيوبه يف أن ميزان اإحدىوتتمثل . لإلشارة بأنه مت الوصول إىل قمة درجة احلرارة

  .بطاريات زرية مصغرة قد حتتوي على الزئبق
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  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان
  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة الرقمية

  اجلهات املصنعة التمثيلية ملوازين احلرارة الرقمية: ٤-١-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  نوان على شبكة الويبالع  املوقع  اجلهة املصنعة

  )الواليات املتحدة
American 

Diagnostic Corp.  ،هاوبواغ، نيويورك
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.adctoday.com 
 

ADTEMP IV دوالر ٥,٦٢ 
)Nextag(  

Becton Dickinson 
and Company  لني ليكس، فرنك

نيوجريسي، الواليات 
  املتحدة األمريكية

www.bd.com 
 

52 Series, Rapid دوالر ٨,٥٩ 
)Nextag(  

Omron Healthcare 
Inc.  كيوتو، اليابان  www.omronhealth.care.com MC Series, 20 

Second Flexible, دوالر ١٠,٤٣ 
)Vitality(  

Taylor Precision 
Products  ،أوك بروك، إليونيس

الواليات املتحدة 
  األمريكية

www.taylorusa.com 
 

1400 Series, 
Instant Read دوالر ١١,٩٩ 

)Nextag(  

  مقاييس ضغط الدم ب-١-ألف
وتستخدم نبائط قياس ضغط الدم يف املعهود كُفّة . دم بقياس ضغط الدم االنقباضي واالنبساطيتقوم مقاييس ضغط ال

مملوءة باهلواء ملنع تدفق الدم بصفة مؤقتة من خالل الوريد، وبعد ذلك تطبيق تقنية معينة للحصول على بيانات ضغط الدم 
. وعا مها تقنيتا التسمع داخل اجلسم وقياس الذبذباتوأكثر تقنيات قياس الضغط شي. بينما جيري تفريغ الكفة من اهلواء

ومقاييس . وتنطوي التقنية األوىل على االستماع إىل أصوات تدفق الدم املميزة، وتستخدم التقنية الثانية ناقل لطاقة الضغط
  .ضغط الدم متاحة بطرازات خمتلفة مثل الوحدة احلائطية والوحدة النقالة ووحدة اجليب والطراز املكتيب

مقياس ضغط الدم الالسائلي ومقياس ضغط : ويغطي هذا الفرع مقاييس ضغط الدم الزئبقية وبديلني خاليني من الزئبق
  .الدم اإللكتروين

  مقاييس ضغط الدم الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

السريري ضغط ويقرر االختصاصي . تستخدم مقاييس ضغط الدم الزئبقية طريقة التسمع داخل اجلسم لقياس تدفق الدم
، أو األصوات اليت متيز خمتلف مراحل تدفق Korotkoffالدم االنقباضي واالنبساطي باالستماع إىل أصوات كوروتكوف 

ويستخدم مقياس . وعند نقطة معينة يف منط الصوت، يقرأ االختصاصي مستوى الضغط. الدم أثناء تفريغ اهلواء من الكفة

http://www.adctoday.com
http://www.bd.com
http://www.omronhealth.care.com
http://www.taylorusa.com
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ومتدد وانكماش الزئبق الدقيقان استجابة للضغط . لتوفري قراءة للضغط) مانومتر(ضغط الدم الزئبقي عمودا من الزئبق 
  . ملليمتر من الزئبق٣٠٠ويقرأ املانومتر يف املعهود من صفر إىل . مناسبان جدا لبيان الضغط

قليله باحملتوى الزئبقي غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وت وعندما قامت األجهزة املصنعة بإبالغ
وأبلغت بعض اجلهات املصنعة عن .  ملليغرام للنبيطة الواحدة١٠٠٠ملقاييس ضغط دم كنطاق، كانت الكمية أكرب من 

). NEWMOA, 2008( غرام ملقياس الضغط الواحد ١٤٠ إىل ٥٠كميات دقيقة إىل الغرفة، وتباينت تلك الكميات من 
بق اخلاصة باليونيب أمثلة من الدامنرك واالحتاد األورويب حيث حتتوي مقاييس ضغط وقدم جمموعة األدوات احلصرية للزئ

  ).٢٠٠٥اليونيب، ( غرام من الزئبق ملقياس الضغط الواحد على التوايل ٨٥ و ٧٠الدم على 
  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان

  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملقاييس ضغط الدم الزئبقية
  اجلهات املصنعة التمثيلية ملقاييس ضغط الدم الزئبقية: ٥-١-جلدول ألفا

بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة
  )الواليات املتحدة

American 
Diagnostic Corp. 

هاوبواغ، نيويورك، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.adctoday.www 
 

 دوالرا ٢٨١ 972
)Nextag(  

Caretek Medical ونزو، الصني  com.cnmeditek.www 
 

MT-3 Series غري متاح بسهولة  
GF Health Products 

Inc.  ،أطلنطا، جورجيا
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.grahamfield.www 
 

Labtron Series, 03-
 دوالر ٥٩,٩٥ 225

)Promed(  

MDF Instruments  ،أغورا هيلز
كاليفورنيا، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.mdfeurope.www 
 

MDF 800 دوالر ٦٧,٠٧ 
)Healthy(  

Rudolf Riester 
GmbH جوجنينجن، أملانيا  de.riester.www 

 
R-12-605 دوالر ١١٣,٨٤ 

)Healthy(  
W. A. Baum  ،كوبياغو، نيويورك

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.wabaum.www 
 

Numerous models.  بسهولةغري متاح  

Wenzhou Wuzhou 
Group Co. Ltd. ظيجيانغ، الصني  com.alibaba.en.wuzhou 

 
Standard Desk 

Type غري متاح بسهولة  
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  مقاييس ضغط الدم الالسائلية: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

 املقياس الالسائلي من ويتألف. كما تستخدم مقاييس ضغط الدم الالسائلية طريقة التسمع داخل اجلسم لقياس تدفق الدم
 ملليمتر من الزئبق ومنفاخ حناسي رقيق مموج يستجيب للتغيريات يف ٣٠٠قرص مدرج يشري إىل وحدات من صفر إىل 

وأجرت عيادة مايو يف الواليات املتحدة، بغية تقييم مستوى دقة مقاييس ضغط الدم الالسائلية، تقييما لعدد . الضغط
 من القيم املستقاة من مقاييس ضغط الدم الالسائلية كانت ٪ فعليا١٠٠ً للدراسة أن وتبني.  مقياس ضغط ال سائلي٢٨٣

وخلصت الدراسة إىل أن مقاييس .  مليمتر من نطاق الزئبق الذي أوصت به رابطة االرتقاء باألدوات الطبية٤يف حدود 
). Canzanello, 2001( النحو الصحيح ضغط الدم الالسائلية توفر مقاييس ضغط دقيقة عندما يتبع بروتوكول الصيانة على

:  هوWelch Allynومثة مثال لربوتوكول الصيانة من دليل خدمة مقاييس ضغط الدم الالسائلية اخلاص بشركة ويلش ألني 
. املربع فمن احملتمل عندئذ أن يكون اجلهاز يف حالة معايرة/إذا كان املؤشر أثناء التشغيل العادي داخل النطاق البيضاوي

. املربع مع حتقيق ضغط دم يبلغ صفرا، فإنه ينبغي حينئذ معايرة النبيطة/ أنه إذا ما كان املؤشر خارج النطاق البيضاويبيد
املربع /وعالوة على ذلك، فإنه ينبغي معايرة النبيطة على أساس سنوي حىت ولو كان املؤشر داخل النطاق البيضاوي

)Welch Allyn.(  
  تمثيلياناجلهات املصنعة واملنتجات ال

  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملقاييس ضغط الدم الالسائلية
  اجلهات املصنعة التمثيلية ملقاييس ضغط الدم الالسائلية ٦-١-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

  )الواليات املتحدة
A&D Medical  ،سان خوزيه

رنيا، الواليات كاليفو
  املتحدة األمريكية

com.andmedical.www 

 

UA-200 دوالر ٣٩,٩٥ 
)Promed(  

American 

Diagnostic Corp. 

هاوبواغ، نيويورك، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.adctoday.www 

 

Diagnostix 703 دوالرا٦٦  )Nextag(  

BV Medical 

Standard  
 com.bvmedical.www  بارنغتون، إليونيس

 

BV-115M دوالر ٢٠,٩٣ 
)Healthy(  

GF Health Products 

Inc. 

أطلنطا، جورجيا، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.grahamfield.www 

 

Labtron Series, 03-

202S 

 دوالر ٣٩,٩٥
)Promed(  

MDF Instruments  ،أغورا هيلز
كاليفورنيا، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.mdfeurope.www 

 

MDF808B, دوالر ٤١,٠٨ 
)Healthy(  
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Omron Healthcare 

Inc. 

 omronhealth.www  كيوتو، اليابان

com.care 

115M, دوالر ٢٢,٠٤ 
)Healthy(  

Trimline Medical 

Products Corp. 

راريتان، نيوجريسي، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.dtrimlineme.www 

 

Numerous Models غري متاح بسهولة  

W. A. Baum  ،كوبياغو، نيويورك
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.wabaum.www 

 

Pocket Series دوالر ٤٩,٩٨ 
)AllHeart(  

Welch Allyn Tycos  ،شانيتيليز، نيويورك
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.welchallyn.www 

 

Pocket Aneroid دوالر١١٧,٩٨  
)AllHeart(  

  مقاييس ضغط الدم اإللكترونية: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

 للضغط وتستعمل مقاييس ضغط الدم اإللكترونية جمساً. تستخدم مقاييس ضغط الدم اإللكترونية تقنية قياس الذبذبات
وخالل تفريغ اهلواء من الكفة، حيول جمس الضغط إشارة .  من األذن البشرية واملقياس البسيط بدالًومعاجلا صغرياً

  .كهربائية إىل املعاجل الصغري لترمجتها إىل إشارة عن ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي
ن النبائط أن يعرض معلومات أمشل عن أمناط ضغط وباإلضافة إىل ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي، ميكن هلذا النوع م

  .الدم، واليت ميكن أن تكون مفيدة يف التشخيص
  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان

  :فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملقاييس ضغط الدم اإللكترونية
  اجلهات املصنعة التمثيلية ملقاييس ضغط الدم اإللكترونية ٧-١-اجلدول ألف

بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة
  )الواليات املتحدة

A&D Medical  ،سان خوزيه
كاليفورنيا، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.andmedical.www 

 

UA-766-PV دوالر ٨٩,٩٥ 
)Promed(  

Homedics  س تاونشيب، كومر
متشغان، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.homedics.www 

 

BPA-300 دوالر ٩٩,٩٥ 
)Promed(  

Omron Healthcare 

Inc. 

 omronhealth.www.  كيوتو، اليابان

com.care 

HEM-711DLX والر  د٩٩,٩٥
)Promed(  
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  منظمات احلرارة  ج-١-ألف
 ما تستخدم لقياس درجة حرارة الغرفة تلقائيا والتحكم يف األجهزة لإلبقاء على درجة حرارة منظمات احلرارة نبائط كثرياً

فها وتتحكم منظمات احلرارة يف درجة حرارة الغرفة بواسطة بدء تشغيل أجهزة التدفئة والتربيد وإيقا. الغرفة املستصوبة
، إذا ما قام منظم احلرارة بإدارة جهاز ومثالً. عندما تكون درجة حرارة الغرفة خارج نطاق أو تفاضل درجة حرارة حمددة

 فهريت، فإن التفاضل يكون ٧٤ فهريت وأوقف جهاز التدفئة عند درجة حرارة ٧٠التدفئة عند درجة حرارة 
يستخدمها منظم احلرارة إليقاف جهاز التدفئة قبل أن تصل درجة والتحكم التوقعي وظيفة .  درجات فهريت٤ عندئذ

  . إىل نقطة التوقيف عند درجة احلرارة املرتفعةحرارة الغرفة فعلياً
، عندما تنخفض درجة فمثالً. واملكونان الرئيسيان ملنظم احلرارة مها جمس درجة احلرارة ومفتاح تبديل درجة احلرارة

ويشمل هذا الفرع .  معينة، يرسل منظم احلرارة إشارة كهربائية لتشغيل جهاز التدفئةحرارة الغرفة دون درجة حرارة
منظمات حرارة مبفتاح تبديل ميكانيكي : منظمات احلرارة املزودة مبفتاح تبديل زئبقي، والبديلني اخلاليني من الزئبق

ر النهائي ملنظم احلرارة، مثل التكلفة، وجودة وهناك العديد من االعتبارات اليت تؤثر على االختيا. ومنظم حرارة إلكتروين
التربيد، والشواغل البيئية، وكفاءة استخدام /املنتج، وسهولة االستخدام، والتصنيف الكهربائي، وعدد مراحل التدفئة

  .الطاقة
 قيام منظم فمع.  ما تكون كفاءة استخدام الطاقة خاصية هامة جدا يف تنظيم احلرارة عند اختيار منظم احلرارةوكثرياً

. احلرارة بتشغيل جهاز التدفئة والتربيد وإيقافه، فإن درجة حرارة الغرفة تتفاوت فوق درجة احلرارة املستصوبة ودوا
وتشترط وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة أن ". ارجتاح درجة احلرارة"ويسمى نطاق تفاوت درجة حرارة الغرفة 

ملنظمات احلرارة " جنمة الطاقة" درجات فهريت أو أقل من أجل حتقيق ترتيب ٤" ارجتاح درجة احلرارة"يكون 
بيد أن بيانات ارجتاح درجات احلرارة ال تتاح بشكل شائع من اجلهات املصنعة لشىت منظمات . اإللكترونية القابلة للربجمة

 درجات ٤دام احلرارة إذا ما قدم تفاضال من وبالتايل، فبالنسبة هلذا التقرير، يعترب منظم احلرارة كفئا يف استخ. احلرارة
ومنظم احلرارة الذي ميلك هذه . فهريت أو أقل وله وظائف حتكم إضافية يف تنظيم احلرارة مثل التحكم التوقعي
 درجات فهريت إذا ما مت تركيبه ٤اخلصائص يكون له احتمال معقول بأن حيافظ على ارجتاح درجة حرارة يبلغ أقل من 

 درجات فهريت والتحكم التوقعي ٤وطرز منظمات احلرارة ذات التفاضل البالغ أقل من . ه بشكل صحيحومعايرت
  .متاحة بالنسبة ملنظمات احلرارة الزئبقية ومنظمات احلرارة ذات مفتاح التبديل امليكانيكي، ومنظمات احلرارة اإللكترونية

  منظمات احلرارة الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

احلرارة ذات مفتاح التبديل الزئبقي تستخدم يف املعهود مادة مزدوجة الفلزات، مثل النحاس والصلب، الستشعار منظمات 
وعادة ما يكون . وجمسات درجة احلرارة املزدوجة الفلزات يتغري شكلها استجابة لدرجة احلرارة. تغيريات درجة احلرارة

وتتألف مفاتيح . يل مفتاح التبديل الزئبقي استنادا إىل تبادل زاوياس املزدوج الفلزات عبارة عن سبيكة مشكلة لتفع
وتثبت البصيلة الزجاجية بالنهاية املتحركة . التبديل الزئبقية من بصيلة زجاجية مملوءة بغاز خامل وبركة صغرية من الزئبق

لفلز املزدوج البصيلة الزجاجية إىل وعندما حيرك ا. للفلز املزدوج حبيث تستطيع أن تدور استنادا إىل حركة الفلز املزدوج
ويذكر تقرير جملس . وضع جديد، تقوم بركة الزئبق بتوصيل التدفق الكهربائي أو فصله للتحكم يف جهاز التدفئة والتربيد
  ).Maag, 2007(الوزراء النوردي أن سعر البدائل غري الزئبقية هو نفس سعر منظمات احلرارة احملتوية على زئبق تقريبا 
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غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله   حمتوى الزئبق الذي أبلغته جهات التصنيع إىلوكان
 ملليغرام لكل نبيطة أو ١٠٠٠ إىل ١٠٠: كنطاق بالنسبة ملنظمات احلرارة الزئبقية عبارة عن واحد من النطاقني التاليني

ات التصنيع كميات متماثلة بالضبط إىل غرفة املقاصة ـأبلغت بعض جهو.  ملليغرام لكل نبيطة١٠٠٠ن ـأكثر م
 غرام لكل منظم حرارة ٣ إىل ١املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله، وتتراوح تلك الكميات من 

)NEWMOA, 2008(.  
  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان

  : نظمات احلرارة الزئبقيةفيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية مل
   اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة الزئبقية٨-١-اجلدول ألف

بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة
  )الواليات املتحدة

Honeywell  ،منيابوليس، مينوسيتا
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.honeywell.com 
 

Numerous 
models. غري متاح بسهولة  

Invensys Controls 
(Robertshaw)  ،كارول سترمي

إليونيس، الواليات 
  املتحدة األمريكية

www.robertshaw.stats.com 988-1 دوالر ٢٠,٥ 
)Electroc(  

Lux  لوريل، مونت
نيوجريسي، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.luxproducts.com 
 

Numerous 
models. غري متاح بسهولة  

White-Rodgers   ،سانت لويس
ميسوري، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.white-rodgers.com 1F56-301 دوالر ٢٤,٩٩ 
)AZ(  

  منظمات حرارة مبفتاح تبديل ميكانيكي: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

 ما تستخدم منظمات احلرارة ذات مفتاح التبديل امليكانيكي مادة مزدوجة الفلز الستشعار التغيريات يف درجات كثرياً
ح سنبكي ميكانيكي يوصل التدفق الكهربائي أو يفصله للتحكم يف جهاز ويقوم اس املزدوج الفلز بتفعيل مفتا. احلرارة

 ما تكون منظمات احلرارة ذات مفاتيح التبديل امليكانيكية أو الزئبقية متماثلة يف مواصفاا وكثرياً. أو التربيد/التدفئة و
  .األخرى غري آلية مفتاح التبديل

http://www.honeywell.com
http://www.robertshaw.stats.com
http://www.luxproducts.com
http://www.white-rodgers.com
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  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان
  :  اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة ذات مفتاح التبديل امليكانيكيفيما يلي

   اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة ذات مفتاح التبديل امليكانيكي٩-١-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

  )الواليات املتحدة
Honeywell يابوليس، من

مينوسيتا، الواليات 
  املتحدة األمريكية

www.honeywell.com 
 

Numerous models غري متاح بسهولة  

Invensys Controls 
(Robertshaw)  ،كارول سترمي

إليونيس، الواليات 
  املتحدة األمريكية

www.robertshaw.stats.com 200-401 دوالرا ٢٣ 
)Electric(  

Lux  ،مونت لوريل
نيوجريسي، 

الواليات املتحدة 
  األمريكية

www.luxproducts.com 
 

Numerous models غري متاح بسهولة  

1E50N-301 دوالر ٣٢,٧٥ 
)Protherm(  

White-Rodgers  ،سانت لويس
ميسوري، الواليات 

  دة األمريكيةاملتح

www.white-rodgers.com 

1C20-102 ١١,٧٩) AZ(  

  منظمات احلرارة اإللكترونية: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ائرة متكاملة أخرى الستشعار التغيريات يف  ما تستخدم منظمات احلرارة اإللكترونية ترمستورات أو جمسات دكثرياً
وتوفر الترمستورات حلول قياس منخفضة التكلفة لدرجات احلرارة عالوة على توفري خمرجات إشارة . درجات احلرارة

  .كبرية واستجابة سريعة للتغيريات يف درجات احلرارة
وكثريا ما يوفر كال النوعني عارضا .  قابلة هلاومن املمكن أن تكون منظمات احلرارة اإللكترونية قابلة للربجمة أو غري

بيد . بالدايود املبتعث للضوء لتعزيز القدرة على اإلبانة، وميكن جتهيزها للمحافظة على نقطة حتديد واحدة لدرجة احلرارة
فمثال، ميكن . التربيد كما حيلو له/أن منظمات احلرارة القابلة للربجمة متكن من قيام املستخدم بتعديل برنامج التدفئة

للمستخدم برجمة منظمة احلرارة القابلة للربجمة لكي يرجع درجة احلرارة إىل الوراء بشكل تلقائي يف أوقات وأيام حمددة 
  . لتقليل استهالك الطاقةمسبقاً

  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان
  :ابلة للربجمةفيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة اإللكترونية الق

http://www.honeywell.com
http://www.robertshaw.stats.com
http://www.luxproducts.com
http://www.white-rodgers.com
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   اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة اإللكترونية القابلة للربجمة١٠-١-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

  )الواليات املتحدة
Honeywell  ،منيابوليس، مينوسيتا

الواليات املتحدة 
  األمريكية

www.honeywell.com 

 

LineVoltPRO 

8000 

  )Nextag( دوالرا ٤٩

Invensys Controls 

(Robertshaw) 

كارول سترمي، إليونيس، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.robertshaw.stats.com Model 9701 دوالر ١٣٩,٩٥ )Air(  

Lux  ،مونت لوريل
نيوجريسي، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.luxproducts.com 

 

PSP 511 دوالرا ٣٣ )Thermostat(  

White-Rodgers  ،سانت لويس
ميسوري، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.white-rodgers.com 1F78H-151, ٣٣,٩٥ )Protherm(  

  : فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة اإللكترونية غري القابلة للربجمة
   اجلهات املصنعة التمثيلية ملنظمات احلرارة اإللكترونية غري القابلة للربجمة١١-١-اجلدول ألف

بدوالرات (السعر   الطراز   شبكة الويبالعنوان على  املوقع  اجلهة املصنعة
  )الواليات املتحدة

Honeywell  ،منيابوليس، مينوسيتا
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.honeywell.com 

 

TH5220D دوالر ٤٩,٩٥ 
)Nextag(  

Invensys Controls 
(Robertshaw) 

كارول سترمي، 
الواليات إليونيس، 

  املتحدة األمريكية

www.robertshaw.stats.com 9400 Model دوالر ٤٤,٩٥ 
)Air(  

Lux  ،مونت لوريل
نيوجريسي، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.luxproducts.com 

 

PSD100, ر  دوال٣٨,٥
)Thermostat(  

White-Rodgers  ،سانت لويس
ميسوري، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.white-rodgers.com 1F86-241, دوالر ٣٨,٩٥ 
)Protherm(  

  

http://www.honeywell.com
http://www.robertshaw.stats.com
http://www.luxproducts.com
http://www.white-rodgers.com
http://www.honeywell.com
http://www.robertshaw.stats.com
http://www.luxproducts.com
http://www.white-rodgers.com
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  نبائط القياس والتحكم األخرى   د-١-ألف
مقياس الضغط (البارومتر : األخرى اليت حتتوي على الزئبق، من بينهاهناك العديد من أنواع نبائط القياس والتحكم 

جهاز قياس الرطوبة النسبية يف (، وأجهزة قياس الرطوبة، واهليغرومتر )مقياس ضغط الغازات والسوائل(، واملانومتر )اجلوي
مقياس درجات (والبريومتر ، وجهاز قياس التدفقات، وجمسات اللهب، )جهاز قياس كثافة السوائل(، واهليدرومتر )اجلو

وهذه . وقد وردت ردود من أربع بلدان تتضمن تقديرات عن الزئبق بالنسبة لنبائط القياس والتحكم هذه). احلرارة العالية
  .الردود موجزة يف فرع الطلب على الزئبق واستعماله التايل

  الطلب على الزئبق واستعماله
موازين : لى الزئبق من أجل نبائط القياس والتحكم يف الفئات الفرعية التالية عن طلبها التقديري ع عشر بلداًةأبلغ ثالث

وعلى هذا فإن بيانات الطلب على الزئبق معروضة يف أربعة . احلرارة وأجهزة قياس ضغط الدم ومنظمات احلرارة، وخالفه
  .  الفئات الفرعيةهجداول منفصلة، جدول لكل فئة من هذ

ما التقديري على الزئبق من أجل نبائط القياس والتحكم كقيمة واحدة بدون تصنيف حبسب بيد أن بلدين أبلغا عن طلبه
، وأبلغت اململكة املتحدة عن ٢٠٠٣ طن متري من الزئبق يف عام ٠,٣٥فأبلغت كندا عن طلب تقديري يبلغ . نوع املنتج

  .٢٠٠٥ طن متري من الزئبق يف عام ٢,٣٧طلب تقديري يبلغ 
  موازين احلرارة

طلب "ى  اجلدول التايل على بيانات الطلب على الزئبق من أجل موازين احلرارة قدمتها البلدان يف ردودها علحيتوي
جمموعة األدوات احلصرية "يب أو من وثائق أخرى، مبا يف ذلك التقارير املوضوعة باستخدام املقدم من اليون" معلومات

ويبلغ . ات عن الطلب التقديري على الزئبق من أجل موازين احلرارةفقدم ثالثة عشر بلدا معلوم. اخلاصة باليونيب" للزئبق
، مع قيام ثالث بلدان باإلبالغ عن عدم وجود طلب على  طن متري من الزئبق سنويا١٧٩,٣ًنطاق الردود صفر إىل 

 شىت، مبا يف وقد وفرت الردود اخلاصة بالطلب التقديري على الزئبق بيانات عن سنوات. الزئبق من أجل موازين احلرارة
  .٢٠٠٤ذلك معلومات ترجع إىل عام 

  )مرتبة حبسب الطلب التقديري على الزئبق(الطلب على الزئبق من أجل موازين احلرارة : ١٢-١-اجلدول ألف

  الكمية املستخدمة/الطلب التقديري على الزئبق  مصدر البيانات  البلد
  )سنة/طن متري(

  ∗)٢٠٠٥ (٢٠٠,٩  خالفه  الصني
٢٠٠٤ (١٧٩,٣(  

  ∗∗)٢٠٠٢ (٢٥,٥٧٩  خالفه  روسيا

  ١,٤٣٣  طلب معلومات، جمموعة األدوات  شيلي
)٢,١٢٣ -٠,٧٤٣(  

  )٢٠٠٧، ٢٠٠٦ (١,٥٨٨  طلب معلومات  رومانيا
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  ٠,٧٣  طلب معلومات  بيالروس

  )٢٠٠٥ (٠,٥٩  طلب معلومات  اليابان

  ∗∗∗)٢٠٠٤ (٠,٥  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  ٠,١٣٢  جمموعة األدوات  الفلبني
)٠,١٩٨ -٠,٠٦٦(  

  ٠,٠٥  طلب معلومات  األرجنتني

  ٠,٠٠٦  جمموعة األدوات  كمبوديا
)٠,٠٠٩ -٠,٠٠٣(  

  ٠,٠٠١  طلب معلومات  السويد

  صفر  طلب معلومات  فرنسا

  صفر  طلب معلومات  هولندا

  صفر  طلب معلومات  النرويج

حوث عن استخدام الزئبق يف الصني معلومات مستقاة من جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، تقرير حتليل الب  ∗
  .٢٠٠٧مايو / صناعة نبائط القياس يف الصني، أيار-٢٠٠٥ -٢٠٠٣

خطة عمل جملس املنطقة القطبية الشمالية للقضاء على التلوث يف املنطقة "معلومات مستقاة من تقرير صادر عن   ∗∗
  .)ACAP, 2004". (تقييم إلطالقات الزئبق من االحتاد الروسي"بعنوان " القطبية الشمالية

  .موازين احلرارة املختربية واخلاصة باحلمى فقط  ∗∗∗

  :وتقع مستويات الطلب على الزئبق املبلغ عنها يف إطار اموعات الثالث املتميزة التالية
عن أعلى مستوى حلصة الفرد من الطلب على الزئبق بالغرامات ) ٠,١٥٢(والصني ) ٠,١٨(أبلغت روسيا  -١

ففي عام . وقد يعزى ذلك إىل صناعة موازين احلرارة احملتوية على الزئبق يف روسيا والصني. ياللفرد الواحد سنو
وقد مت تصدير .  طن من الزئبق٢٠٠,٩، استهلكت جهات تصنيع موازين احلرارة الطبية يف الصني ٢٠٠٥
ة الزئبقية يف  هي جهة التصنيع الوحيدة ملوازين احلرارOJSC Temopriborوشركة . ٪ من هذه الكمية٤٠,٣

  .٢٠٠٢ طن متري من الزئبق يف عام ٢٥,٥٧٩روسيا، وكانت موازين احلرارة املصنعة حتتوي على 
عن مستويات حلصة الفرد من الطلب السنوي على الزئبق بني ) شيلي ورومانيا وبيالروس(أبلغت ثالث بلدان  -٢

 . غرام٠,٠٨٦ و ٠,٠٧٤

 . غرام أو أقل٠,٠٠٥الطلب السنوي على الزئبق تساوي أبلغت البلدان التسع األخرى عن حصة للفرد من  -٣
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بيد أنه إذا مل . وتوصي جمموعة األدوات احلصرية للزئبق جبمع البيانات الفعلية عن مستوى الزئبق يف موازين حرارة معينة
  :وازين احلرارةتكن هذه املعلومات متاحة، فإنه يوصى باستخدام عوامل مدخالت الزئبق االفتراضية بالنسبة لشىت أنواع م

  عوامل املدخالت االفتراضية ملوازين احلرارة  ١٣-١-اجلدول ألف
  احملتوى من الزئبق  نوع ميزان احلرارة

  )البند/غرامات من الزئبق(
  ١,٥ -٠,٥  طيب

  ٥ -٢  درجة حرارة اهلواء احمليط

  ٢٠٠ -٥  التطبيقات الصناعية واخلاصة

  ٤٠ -١  موازين حرارة زجاجية متنوعة

لك تضاعف عوامل املدخالت هذه بواسطة الكمية اإلمجالية من موازين احلرارة احملتوية على زئبق بالنسبة لكل وبعد ذ
  :وقد استخدمت البلدان الثالث عملية جمموعة األدوات احلصرية للزئبق بالطريقة التالية. نوع من موازين احلرارة

  لزئبق املستخدمة بشأن الطلب على الزئبق يف موازين احلرارةبارامترات جمموعة األدوات احلصرية ل  :١٤-١-اجلدول ألف

  موازين احلرارة البيئية  موازين احلرارة الطبية  البلد
العامل املستخدم   الكمية  

غرامات من (
  )الزئبق لكل بند

العامل املستخدم   الكمية
غرامات من (

  )الزئبق لكل بند
  غري مدرجة  غري مدرجة  ١,٥ -٠,٥  ٦١٤١  كمبوديا

  ٥ -٢  ١٠٧١٣٨  ١,٥ -٠,٥  ١٠٥٨٠١٣  يشيل
  غري مدرجة  غري مدرجة  ١,٥ -٠,٥  ١٣١٧٦٥  الفلبني

  مقاييس ضغط الدم
حيتوي اجلدول التايل على بيانات الطلب على الزئبق من أجل مقاييس ضغط الدم قدمتها البلدان استجابة لطلب املعلومات 

ر املوضوعة باستخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق اخلاصة املقدم من اليونيب أو من وثائق أخرى، مبا يف ذلك التقاري
وكان نطاق الردود صفر . وقدمت مثاين بلدان معلومات طلب تقديري على الزئبق من أجل مقاييس ضغط الدم. باليونيب

مقاييس  طن متري من الزئبق سنويا، مع قيام ثالث بلدان باإلبالغ عن عدم وجود طلب على الزئبق من أجل ٩٤,٩إىل 
ووفرت الردود احملتوية على الطلب التقديري على الزئبق بيانات من سنوات شىت، مبا يف ذلك معلومات . ضغط الدم

  .٢٠٠٤ترجع إىل عام 
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  )مرتبة حبسب الطلب التقديري على الزئبق(الطلب على الزئبق من أجل مقاييس ضغط الدم   :١٥-١-اجلدول ألف
الكمية /قديري على الزئبقالطلب الت  مصادر البيانات  البلد

  املستخدمة
  )سنة/طن متري(

  )٢٠٠٤ (٩٤,٩  خالفه  الصني

  )٢٠٠٥ (١,٨٩  طلب معلومات  اليابان

  )٢٠٠٤ (١  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  ٠,٠٠٦  طلب معلومات  األرجنتني

  ٠,٠٠١<  طلب معلومات  السويد

  صفر  طلب معلومات  بيالروس

  صفر  طلب معلومات  هولندا

  صفر  طلب معلومات  يجالنرو

  :تقع مستويات حصة الفرد من الطلب على الزئبق املبلغ عنها من أجل مقاييس ضغط الدم يف اموعتني املتميزتني التاليتني
 غرام من الزئبق للفرد ٠,٢٧أبلغت الصني عن أعلى مستوى من حصة الفرد سنويا من الطلب على الزئبق وتبلغ  -١

  . إىل صناعة مقاييس ضغط الدم احملتوية على الزئبق يف الصنيوقد يعزى ذلك. الواحد سنويا
 . غرام أو أقل٠,٠١٥أبلغت البلدان السبع األخرى عن حصة للفرد من الطلب على الزئبق سنويات تساوي  -٢

بيد أن جمموعة . ال توفر جمموعة األدوات احلصرية للزئبق أي عوامل مدخالت افتراضية بشأن مقاييس ضغط الدم
 من الزئبق  غراما٨٥ً من الزئبق للبند الواحد، وواحد به ً غراما٧٠تقدم مثالني ملقاييس ضغط الدم، واحد به األدوات 

ومل يتم تقدمي معلومات عن الطلب التقديري على الزئبق باستخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق . للبند الواحد
  .كمصدر للبيانات
  منظمات احلرارة

على بيانات الطلب على الزئبق من أجل منظمات احلرارة قدمتها البلدان يف ردودها على طلب حيتوي اجلدول التايل 
 جمموعة األدوات احلصرية للزئبق باستخداماملعلومات املقدم من اليونيب أو من وثائق أخرى، مبا يف ذلك تقارير موضوعة 

وكان نطاق . ى الزئبق من أجل منظمات احلرارةوقدمت مثاين بلدان معلومات عن الطلب التقديري عل. اخلاصة باليونيب
، مع إبالغ مخس بلدان بعدم وجود طلب على الزئبق من أجل منظمات  طن من الزئبق سنويا٦٥,٥ًالردود صفر إىل 

  .احلرارة
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  )مرتب حبسب الطلب التقديري على الزئبق(الطلب على الزئبق من أجل منظمات احلرارة   :١٦ -١-اجلدول ألف
الكمية /الطلب التقديري على الزئبق  ر البياناتمصاد  البلد

  املستخدمة
  )سنة/طن متري(

  ٦٥,٥  جمموعة األدوات احلصرية للزئبق  الفلبني

  ١٢,٨  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  صفر  خالفه  كندا

  صفر  طلب معلومات  الدامنرك

  صفر  طلب معلومات  اليابان

  صفر  طلب معلومات  هولندا

  صفر  اتطلب معلوم  النرويج

  صفر  طلب معلومات  السويد

  :وتقع مستويات حصة الفرد السنوية من الطلب على الزئبق املبلغ عنها يف إطار اموعات الثالث املتميزة التالية
ومن .  غرام٠,٧٣٨أبلغت الفلبني عن مستوى مرتفع للغاية من حصة الفرد سنويا من الطلب على الزئبق تبلغ  -١

وقد يعكس احلصر العدد .  العدد املرتفع من منظمات احلرارة احملددة يف عملية احلصراملمكن أن يعزى ذلك إىل
  .اإلمجايل من منظمات احلرارة املركبة وليس الطلب السنوي

 ٠,٠٤٢أبلغت الواليات املتحدة عن ثاين أعلى مستوى من حصة الفرد سنويا من الطلب على الزئبق وتبلغ  -٢
ومن املمكن أن يعزى ذلك إىل تصنيع منظمات احلرارة الزئبقية يف الواليات . ياًغرام من الزئبق للفرد الواحد سنو

 .املتحدة حيث مت حتديد أربع جهات مصنعة على األقل

 . غرام أو أقل٠,٠٢٧أبلغت البلدان الست األخرى عن حصة للفرد سنويا من الطلب على الزئبق تساوي  -٣

. رارة يف نفس الفرع مثل مفاتيح التبديل والترحيل الكهربائيةوتشمل جمموعة األدوات احلصرية للزئبق منظمات ح
بيد أنه إذا مل تكن هذه . وتوصي جمموعة األدوات جبمع البيانات الفعلية عن مستويات الزئبق يف منظمات حرارة معينة

يح التبديل املعلومات متاحة، فإنه يوصى باستخدام عوامل مدخالت الزئبق االفتراضية لتقدير استخدام مجيع مفات
  :الكهربائية ومفاتيح الترحيل

  . غرام من الزئبق لكل ساكن سنويا٠,٢٥ - ٠,٠٢: عامل املدخل
 فقط من منتج مدرج يف هذا النطاق من عوامل املدخالت، فقد ال يكون  واحداًوحيث أن منظمات احلرارة تعترب نوعاً

وال توفر جمموعة األدوات احلصرية . ق يف منظمات احلرارة من عوامل املدخالت لتقييم استخدام الزئب مالئماًذلك نطاقاً
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وتذكر جمموعة األدوات كذلك .  غرامات من الزئبق لكل مبدل٣للزئبق مثاال عن مبدل ميل يف منظم احلرارة حيتوي عل 
  . مبدالت ميل٦ - ٢أن منظمات احلرارة حتتوي يف كثري من األحيان على 

وحددت . حلصرية للزئبق لتقدير الطلب على الزئبق من أجل منظمات احلرارةواستخدمت الفلبني جمموعة األدوات ا
 ٦وباستخدام االفتراض الوارد يف اموعة، فقد ضربت هذه الكمية يف .  منظم حرارة١٠٩٢٠٠٠٠الفلبني كمية من 

  . طن من الزئبق٦٥,٥غرامات من الزئبق لكل وحدة، مما أسفر عن طلب إمجايل يبلغ 
  خالفه

دول التايل موجزا لبيانات الطلب املقدمة يف الردود على طلب املعلومات وجمموعة األدوات احلصرية على الزئبق يقدم اجل
  .بشأن األنواع األخرى من نبائط القياس والتحكم

  أنواع أخرى من نبائط القياس والتحكم: ١٧-١-اجلدول ألف
يري على الطلب التقد  وصف املنتج  مصدر البيانات  البلد

الكمية /الزئبق
  املستخدمة

  )سنة/طن متري(

  صفر  نبائط قياس وحتكم أخرى  طلب معلومات  الدامنرك

  صفر  نبائط قياس وحتكم أخرى  طلب معلومات  النرويج

  ٠,١٠٤ -٠,٠٥٢  بارومترات  جمموعة األدوات احلصرية  الفلبني

  ١,٣  بارومترات ومانومترات  جمموعة األدوات احلصرية  الواليات املتحدة

بيد أن اموعة توفر مثالني . جمموعة األدوات احلصرية للزئبق أي معامالت مدخالت افتراضية بشأن البارومتراتال تقدم 
 ٢٢٠٠ إىل ٥٩٠ غرام من الزئبق للوحدة الواحدة والثاين حيتوي على ١٠٠٠ إىل ٤٠للبارومترات، واحد حيتوي على 

  .غرام من الزئبق للوحدة
وقد .  غرام من الزئبق للوحدة الواحدة٦٠٠ إىل ٣٠٠ومترا، واستخدمت معامل يبلغ  بار١٧٣وحددت الفلبني كمية من 

  . طن متري من الزئبق٠,١٠٤ إىل ٠,٠٥٢أسفر ذلك عن نطاق تقديري للطلب على الزئبق يبلغ 
  مجيع نبائط القياس والتحكم

 لشىت نبائط القياس والتحكم الً تفصي)NEWMOA(يوفر تقرير أعدته رابطة مسؤويل إدارة النفايات يف الشمال الشرقي 
وتوفر هذه املعلومات تفهما للكميات النسبية من الزئبق املستخدمة من أجل . ٢٠٠٤املباعة يف الواليات املتحدة يف عام 

  .)NEWMOA, 2008(وترد النتائج يف اجلدول التايل . شىت املنتجات يف الواليات املتحدة وحدها
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  )٢٠٠٤(بقي يف املنتجات املباعة يف الواليات املتحدة احملتوى الزئ: ١٨-١-اجلدول ألف
  الزئبق املباع يف الواليات املتحدة  فئة املنتج

  )باألطنان املترية(
النسبة املئوية جلميع نبائط القياس 

  والتحكم

  ٪١١,٥  ٢,٠٦  موازين احلرارة

  ٪٥,٦  ١,٠١  مقاييس ضغط الدم

  ٪٧٥,٩  ١٣,٦١  منظمات احلرارة

  ٪٦,٥  ١,١٦  املانومترات

  ٪٠,٦  ٠,١١  البارومترات

أجهزة قياس الرطوبة ومعدات القياس 
  األخرى

٠,١ <  ٠,٠٠١٪  

  ٪١٠٠  ١٧,٩٤  اموع

  مستوى إحالل الزئبق واخلربات املكتسبة مع البدائل
حالل حتتوي اجلداول التالية على معلومات قدمتها األطراف بشأن خرباا مع التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة بإ

واملعلومات الواردة يف اجلداول مستمدة من ردود على طلب املعلومات . نبائط القياس والتحكم الزئبقية بالبدائل املتاحة
وحتتوي اجلداول يف بعض . املقدم من اليونيب وجمموعة البدائل احلصرية اخلاصة باليونيب، أو أي مصدر آخر للمعلومات

  .من الرد الوارد يف طلب املعلوماتاحلاالت على نسخة خمتصرة أو منقحة 
  "٢"البلدان اليت أجابت مبستوى إحالل : ١٩-١-اجلدول ألف

  البدائل/اخلربة املكتسبة بشأن التحول ا لتكنولوجي  مصدر البيانات  البلد
  البدائل متاحة وشائعة االستخدام" ٢"مستوى اإلحالل 

ضغط دم خالية من الزئبق يف السوق ال توجد مقاييس : مقاييس ضغط الدم  طلب معلومات  بيالروس
  .الوطين

 ٢٠٠٦قامت منذ عام . البدائل متاحة: موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم  طلب معلومات  الربازيل
بالترويج لإلحالل الطوعي ملوازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم يف والية سان 

رارة  عيادة ومستشفى يف الوقت احلايل موازين ح٩٤ويوجد لدى . باولو
  .ومقاييس ضغط دم بديلة

مل تواجه الدامنرك مشاكل بالنسبة إلدخال العمل حبظر على : مجيع النبائط  طلب معلومات  الدامنرك
يف عام " األمر"وقد أدخل العمل بالنسخة األوىل من ، املنتجات الزئبقية

١٩٩٨.  
  .١٩٩٨ منذ عام حظر موازين احلرارة ساري املفعول: موازين احلرارة  طلب معلومات  فرنسا
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خربات إجيابية بشأن موازين احلرارة . ٢ -١مت تقدمي ترتيب : مجيع النبائط  طلب معلومات  أملانيا
  .ومقاييس ضغط الدم ومنظمات احلرارة

تنظر وزارة الصحة يف إمكانية تدنية أو . ٢-١مت تقدمي ترتيب : مجيع النبائط  طلب معلومات  إيران
  .يت حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبقإلغاء املادة يف املنتجات ال

ال يزال جيري تصنيع موازين احلرارة : موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم  طلب معلومات  اليابان
ومقاييس ضغط الدم اليت حتتوي على الزئبق، ولكن األنواع اإللكترونية تعترب 

  .اآلن املنتجات الرئيسية
  . خليارت يف هذا الترتيبمل تقدم بيانات عن ا: منظمات احلرارة

خربات إجيابية، وقد مت حظر إدخال منتجات حتتوي على زئبق : مجيع النبائط  طلب معلومات  هولندا
  . ١٩٩٨إىل األسواق منذ عام 

تفرض النرويج حظرا عاما على الزئبق : موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم  طلب معلومات  النرويج
مل ختترب أي جتارب سلبية مع . ٢٠٠٨يناير /يف املنتجات منذ كانون الثاين

  .البدائل من أجل موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم
  مل تقدم بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب:منظمات احلرارة

ال تنتج مقاييس ضغط الدم وموازين : مقاييس ضغط الدم وموازين احلرارة  طلب معلومات  سلوفينيا
  يف سلوفينيااحلرارة احملتوية على زئبق 

خربة إجيابية بشأن التحول التكنولوجي إىل البدائل الرقمية : موازين احلرارة  طلب معلومات  السويد
موازين  (١٩٩٢يغطيها حظر على الصعيد الوطين منذ عام . والبدائل األخرى

اإلعفاء من احلظر ). موازين احلرارة األخرى (١٩٩٣وعام ) احلرارة الطبية
عض املقاييس اخلاصة وفقا للطرائق املعيارية، وخباصة صناعة الوطين بالنسبة لب

وقد ال تطرح موازين . مل متثل التكاليف عقبة رئيسية بالنسبة لإلحالل. النفط
حرارة احلمى احملتوية على زئبق يف أسواق االحتاد األورويب وفقا ملقرر متخذ 

  )EC/76/769التوجيه  (٢٠٠٧يف عام 
يغطيها حظر على . ابية يف التحول التكنولوجيخربة إجي: مقاييس ضغط الدم

واإلحالل كامل بالنسبة ملقاييس ضغط . ١٩٩٣الصعيد الوطين منذ عام 
وبالنسبة لنبائط قياس التغري يف كمية الدم املستعملة يف قياس االنفعال، . الدم

سيتم التخلص التدرجيي من االستخدام الرئيسي هلا خالل سنتني عقب املقرر 
ومنح إعفاء لتطبيقات ). رفض اإلعفاء هلذه التطبيقات (٢٠٠٧ عام املتخذ يف

طفيفة يف البحوث ولعميات قياس خاصة لتدفق الدم للسماح بوقت لتقييم 
  .البدائل املتاحة

ا حظر على هيغطي. خربة إجيابية مع التحول التكنولوجي: منظمات احلرارة
اة من احلظر، ـثند تطبيقات مستـال توج. ١٩٩٣الصعيد الوطين منذ عام 

  .وال توجد إشارة إىل أي مشاكل اقتصادية عند تطبيقها
: )٢ -١املستوى (ومقاييس ضغط الدم ) ٢املستوى (موازين احلرارة   طلب معلومات  سويسرا

املنتجات احملتوية على الزئبق حمظورة وال يسمح ا إال يف معدات الرصد 
  .ربات فقطوالتحكم والنبائط الطبية املستخدمة يف املخت
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البدائل اخلالية من الزئبق ملوازين احلرارة ميكن . خربة إجيابية: موازين احلرارة  طلب معلومات  الواليات املتحدة
حتظر بعض الواليات بيع موازين احلرارة . االعتماد عليها ومعقولة التكاليف

ئبق، ومعظم منافذ التجزئة تبيع يف الوقت احلايل بدائل خالية من الز. الزئبقية
ومعظم املستشفيات . حىت يف الواليات اليت ال حتظر موازين احلرارة الزئبقية

آخذة يف التحول إىل موازين احلرارة غري الزئبقية، حيفزها يف ذلك برنامج 
، ومبادرة شراكة طوعية بني وكالة محاية "مستشفيات من أجل بيئة صحية"

  .حية غري املستهدفة للربحالبيئة يف الواليات املتحدة ومنظمات الرعاية الص
وكفات ضغط الدم البديلة اخلالية من . خربة إجيابية: مقاييس ضغط الدم

ومعظم املستشفيات آخذة يف . الزئبق ميكن االعتماد عليها ومعقولة التكاليف
التحول إىل كفات ضغط الدم غري الزئبقية، حيفزها يف ذلك برنامج 

  ".مستشفيات من أجل بيئة صحية"
ال تزال منظمات احلرارة الزئبقية تباع على . خربة إجيابية: احلرارةمنظمات 

نطاق واسع، ولكن منظمات احلرارة اإللكترونية القابلة للربجمة وغري القابلة 
وتفيد . للربجمة تعترب بدائل مردودة التكاليف وأكثر كفاءة يف استخدام الطاقة

 ٢٠٠٢ كانت متثل يف عام دراسة حديثة العهد بأن البدائل اخلالية من الزئبق
 Abt( باملائة من منظمات احلرارة يف األسواق يف أمريكا الشمالية ٨٤ما يبلغ 

Associates: Market Study: Mercury-Containing Thermostates, 

November 2007) . وبيع منظمات احلرارة الزئبقية حمظور بالفعل يف بعض
عا للتخلص التدرجيي من بيع الواليات، وتقترح الواليات األخرى تشري

وتعمل الواليات ووكالة محاية البيئة يف الواليات . منظمات احلرارة الزئبقية
املتحدة واملنظمات غري احلكومية بنشاط على التشجيع على استخدام البدائل 

  .الرقمية اخلالية من الزئبق بالنسبة ملنظمات احلرارة اجلديدة والبديلة
كلف البارومترات الزئبقية يف املعهود ما يصل إىل ت:  البارومترات-خالفه
وتشمل البدائل الراهنة اخلالية من الزئبق بارومترات مملوءة .  دوالر٥٠٠

وهذه املنتجات البديلة دقيقة مبثل . بالسوائل معدنية ورقمية وخالية من الزئبق
  .البارومترات الزئبقية وأقل تكلفة بصفة عامة

  "١"ن ايبة مبستوى من اإلحالل يبلغ البلدا: ٢٠-١-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة بشأن التحول ا لتكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  البدائل متاحة وشائعة االستخدام" ٢"مستوى اإلحالل 
شراكة وكالة محاية البيئة يف الواليات : موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم  طلب معلومات  األرجنتني

منظمات الرعاية الصحية غري احلكومية بدون ضرر يف مستشفيات املتحدة و
  .بيونس أيرس وال ريوخا وقرطبة وريو جنرو وتيريا ديل فوجو

  . سعر موازين احلرارة اإللكترونية مرتفع: موازين احلرارة  طلب معلومات  بيالروس
، والبدائل اخلالية من مل يتم نشر العمل بالبدائل. خربة سلبية: مجيع النبائط  طلب معلومات  شيلي

  .الزئبق تكلف أكثر
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من الشائع جدا أن جتد شريط رقمي يستخدم خصيصا من : موازين احلرارة  طلب معلومات  إكوادور
من موازين احلرارة )  دوالرات أمريكية٧(والتكلفة أعلى . أجل األطفال

ريرية  بالنسبة ملوازين احلرارة الس١أبلغ عن مستوى ). دوالر واحد(التقليدية 
  .ومستوى صفر بالنسبة ملوازين احلرارة الصناعية

  :موازين احلرارة  طلب معلومات  موريشيوس
بالنسبة لكل من موازين احلرارة (تعرض أقل للمخاطر الصحية  •

 )الكحولية والرقمية
 روبية موريشية باملقارنة مع ١٥٠٠(تكلفة موازين احلرارة الرقمية أعلى  •

 )احلرارة الكحولية والزئبقية روبية موريشية ملوازين ١٧٥
 موازين احلرارة الكحولية أقل دقة •
 نطاق أكرب من درجات احلرارة بالنسبة ملوازين احلرارة الرقمية •
 موازين احلرارة الرقمية أكثر هشاشة •

  :مقاييس ضغط الدم
 ) مرات٣مبقدار (تكلفة ملقاييس ضغط الدم الرقمية أعلى  •
  مقاييس ضغط الدم الرقمية أكثر هشاشة •

  مل تقدم يف هذا الترتيب أي بيانات عن اخلربات: موازين احلرارة  طلب معلومات  بنما
  ال تنتج موازين احلرارة احملتوية على زئبق يف سلوفينيا: موازين احلرارة  طلب معلومات  سلوفينيا

  "صفر"بلدان جميبة مبستوى إحالل : ٢١-١-اجلدول ألف
  البدائل/شأن التحول ا لتكنولوجياخلربة املكتسبة ب  مصدر البيانات  البلد

  البدائل متاحة وشائعة االستخدام" صفر"مستوى اإلحالل 
  مل تقدم بيانات عن اخلربة بالنسبة هلذا الترتيب: مقاييس ضغط الدم  طلب معلومات  بنما

  مل تقدم بيانات عن اخلربة بالنسبة هلذا الترتيب: موازين احلرارة
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  دم ردودا بشأن مستوى اإلحاللبلدان مل تق: ٢٢-١-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة بشأن التحول ا لتكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  مل تقدم ردودا بشأن املستوى
 ميزانا مت توزيعها على املرافق الصحية يف ٦١٤١من بني : موازين احلرارة  جمموعة األدوات  كمبوديا

املوازين زئبقية، ولكن البعض ، كان معظم ٢٠٠٧كافة أحناء كمبوديا يف عام 
  .منها كان من نوع املوازين احملتوية على الكحول أو الرقمية

نبائط قياس، مقاييس ضغط : مقاييس ضغط الدم، موازين احلرارة، خالفه  خالفه  كندا
الدم، مانومترات، بارومترات، أجهزة قياس الرطوبة النسبية يف اجلو، أجهزة 

، جمسات اللهب، مقاييس التدفق، البريومترات قياس الرطوبة، اهليدرومترات
وموازين احلرارة، هلا بدائل قابلة للنجاح تقدم، يف كثري من احلاالت، وفورات 

  .يف التكلفة أو أداء حمسنا
ميكن إحالل منظمات احلرارة احملتوية على زئبق بشكل قابل : منظمات احلرارة

االت، ميكن ملنظم ويف معظم احل. للنجاح بواسطة منظمات حرارة رقمية
ويف الوقت احلاضر، . احلرارة الرقمي القابل للربجمة أن يشجع وفورات الطاقة

لدى بعض جهات التصنيع برامج السترداد منظمات احلرارة القدمية احملتوية 
  . على زئبق من أجل إعادة استخدام مكوناا يف منتجات جديدة

ق قائم مع معهدين صحيني وطنيني من أجل مثة خطاب اتفا: مجيع النبائط  خالفه  املكسيك
  .٪١٠٠التخلص من الزئبق واإلحالل املعتزم بنسبة 

  .ية الكحولية والرقميةنموازين احلرارة اإللكترو: موازين احلرارة  طلب معلومات  سوريا
 مطلوبة النبائط اإللكترونية مستخدمة، ولكن األدوات ال تزال: مجيع النبائط  طلب معلومات  اململكة املتحدة

، من أجل معايرة األدوات غري الزئبقية ويف حاالت طبية "معيار ذهيب"بصفة 
  .معينة

 ٥٦تبلغ تكلفة موازين احلرارة الرقمية : موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم  خالفه  أوروغواي
 ميزان حرارة ٩٦٠٠ومثة خطة إلحالل . بيزو أورغواين باإلضافة إىل الضريبة

  .يا رقمية يف املستشفى اجلامعيجتكنولو كفة ضغط دم ب١٢٠و

بالنسبة لفئة أو أكثر من نبائط القياس والتحكم، يف حني أبلغ بلدن، أملانيا " ٢" عن مستوى إحالل أبلغ أحد عشر بلداً
حظرا على فئة أو أكثر من نبائط ) ، السويدمثالً(وقد سن العديد من هذه البلدان ". ٢-١"وإيران، عن مستوى إحالل 

ومل يبلغ أي من هذه البلدان الثالث عشرة عن أي خربة سلبية بشأن التحول إىل البدائل اخلالية من . ياس والتحكمالق
  .الزئبق

بيالروس (وأبلغ أربعة منها . بالنسبة لفئة أو أكثر من نبائط القياس والتحكم" ١"وأبلغت سبع بلدان عن مستوى إحالل 
  .ل غري الزئبقية أغلى مثنا من املنتجات احملتوية على زئبقبأن البدائ) وشيلي وإكوادور وموريشيوس
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   نبائط القياس والتحكم- موجز
يبني اجلدول التايل تصنيفا كميا للردود الواردة على طلب معلومات بشأن مستوى اإلحالل ملوازين احلرارة ومقاييس 

  .ضغط الدم
  رارةردود البلدان بشأن مستوى إحالل موازين احل: ٢٣-١ -اجلدول ألف

  عدد الردود  املستوى
  )موازين احلرارة(

  النسبة املئوية للردود
  )موازين احلرارة(

  عدد الردود
  )مقاييس ضغط الدم(

  النسبة املئوية للردود
  )مقاييس ضغط الدم(

٦٨,٨  ١١  ٪٥٢,٩  ٩  ٢٪  

٦,٢  ١  ٪١١,٨  ٢  ٢-١٪  

١٨,٨  ٣  ٪٣٥,٣  ٦  ١٪  

  ٪٦,٢  ١  صفر٪  صفر  صفر

 للردود الواردة على طلب معلومات من أحد عشر بلدا بشأن مستوى إحالل منظمات  كمياًيبني اجلدول التايل تصنيفا
  .احلرارة

  ردود البلدان بشأن مستوى إحالل منظمات احلرارة: ٢٤-١-اجلدول ألف
  النسبة املئوية للردود  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل

٨١,٨  ٩  ٢٪  

  صفر٪  صفر  ٢-١

٩,١  ١  ١٪  

  ٪٩,١  ١  صفر

٪ من الردود على طلب املعلومات بشأن موازين احلرارة ومقاييس ضغط الدم ومنظمات احلرارة من ٥٠ثر من كان أك
  .ومل تبلغ هذه البلدان عن أي خربة سلبية بشأن التحول إىل البدائل اخلالية من الزئبق" ٢"مستوى اإلحالل 

. البلدان اليت قدمت معلومات عن الطلب على الزئبقويبني ذلك أن البدائل كانت متاحة وشائعة االستخدام بالنسبة ملعظم 
ولذلك، مت . كما أبلغ أكثر من بلدين عن طلب تقديري على الزئبق يبلغ صفرا بالنسبة لكل فئة من فئات املنتج الثالث

  .نتج الثالثحتديد التكنولوجيات البديلة ومت التدليل على جناح التحول إىل البدائل اخلالية من الزئبق بالنسبة لفئات امل
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  موجز إلحالل نبائط القياس والتحكم: ٢٥-١-اجلدول ألف
  اإلمكانية العملية للتحول  هل مت حتديد التكنولوجيات البديلة   نبائط القياس والتحكم

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  موازين احلرارة

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  مقاييس ضغط الدم

  مت التدليل على جناح التحول  منع  منظمات احلرارة

  البطاريات  :٢ -ألف
والبطاريات غري ) ٢البطاريات املصغرة، ) ١: يقسم فرع البطاريات إىل تصنيفني رئيسيني للبطاريات احملتوية على زئبق

وهلا ) ملصغرةباستثناء بطاريات أكسيد الزئبق ا(، حتتوي البطاريات املصغرة على كمية صغرية من الزئبق وعموماً. املصغرة
والبطاريات غري املصغرة احملتوية على الزئبق ا كميات هلا شأا من . بدائل غري زئبقية حمدودة متاحة من أجل اإلحالل

  .الزئبق وهلا بدائل غري زئبقية متاحة بسهولة
  البطاريات املصغرة

وكثريا ما . ة من القوى الكهربائيةتستخدم البطاريات املصغرة يف ضرب من املنتجات اليت حتتاج إىل مصادر متضام
تستخدم البطاريات املصغرة من أجل إمداد اللعب واملساعدات السمعية والساعات واآلالت احلاسبة وغريها من النبائط 

والتكنولوجيات األربع اليت يشيع . والبطاربات املصغرة تتخذ يف املعهود شكل العملة أو الزرار. احملمولة بالقوى الكهربائية
. أكسيد الفضة، وبطاريات الزنك اهلوائية، والبطاريات القلوية، والليثيوم: ستخدامها يف البطاريات املصغرة هيا

٪ يف ٢٪ إىل ٠,١بيد أن هناك يف املعهود حمتوى زئبقي من . حتتوي بطاريات الليثيوم املصغرة على زئبق مضاف عمدا وال
وتوفر جمموعة أدوات اليونيب حمتوى . ئية والبطاريات املصغرة القلويةضة وبطاريات الزنك اهلوافمعظم بطاريات أكسيد ال

  ).٢٠٠٥اليونيب، (الزئبق من أجل البطاريات املصغرة يف االحتاد األورويب على النحو املوجز يف اجلدول التايل 
  احملتوى الزئبقي يف البطاريات املصغرة  :١-٢-اجلدول ألف
  لكل طن متري من البطارياتكيلوغرامات من الزئبق   نوع البطارية
  ٣٢٠  أكسيد الزئبق

  ١٢,٤  بطاريات الزنك اهلوائية

  ١٠ -٤,٥  القلوية

  ١٠ -٣,٤  أكسيد الفضة

 يف احمللول  كهربائياًوميكن للتآكل أن يسبب حتلالً. ووظيفة الزئبق أن حيول دون التآكل داخل خلية البطارية املصغرة
ومن املمكن أن يؤدي تراكم الغاز يف داخل اخللية إىل انبعاج وأن يسفر فيما . نيالكهربائي ويستهل إنتاج غاز اهليدروج

  .حيتمل عن تسرب ملواد خلية البطارية، عالوة على اإلضرار بقدرة البطارية على االستمرار يف العمل
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ن الزئبق متاحة بشكل وتوجد مناذج خالية م. وقد مت حتديد العديد من البدائل للبطاريات املصغرة احملتوية على الزئبق
وباإلضافة إىل ذلك، تعترب بطاريات . جتاري لبطاريات أكسيد الفضة وبطاريات الزنك اهلوائية والبطاريات القلوية املصغرة

  .الليثيوم املصغرة اليت ال حتتوي على زئبق بديال حمتمال للبطاريات املصغرة احملتوية على الزئبق
ت األصلية أن تقيم العديد من اعتبارات التصنيع عندما ختتار أفضل بطابية مصغرة ويتعني على اجلهات املصنعة للمعدا

الشكل /ويبدو أن أهم االعتبارات بالنسبة لتلك اجلهات هي التكلفة، والفلطية اإلمسية، والقدرة، واحلجم. ملنتجاا النهائية
نوع التفريغ، وفترة : املصنعة للمعدات األصليةومن بني االعتبارات األخرى بالنسبة للجهات . املادي، ومسات التفريغ

ومن املمكن أن يتفاوت . عمر غالف البطارية، وكثافة الطاقة، ودرجة حرارة التشغيل، وتوافر البدائل، ومقاومة التسرب
رر ومن مث، فإنه جيب أن تق.  الشتراطات كل منتج ائي بعينهمستوى أمهية كل من هذه االعتبارات إىل حد كبري تبعاً

 تكنولوجيات البطاريات املصغرة بتكنولوجيا بطاريات مصغرة إحدىاجلهات املصنعة للمعدات األصلية مالءمة إحالل 
  .أخرى على أساس حالة حبالة استنادا إىل االشتراطات املعينة ملنتجاا

ا اللجنة للبطاريات إىل نظام وتستند خطة التسمية اليت وضعته. وقد نشرت اللجنة الكهروتقنية الدولية معايري للبطاريات
ويبني اجلدول التايل تسمية اللجنة للبطاريات الوثيقة الصلة ذه . كهروكيميائي عالوة على حجم وشكل البطارية

  .الدراسة
  ٢-٢-اجلدول ألف

احلرف الشفري للجنة 
  الكهروتقنية الدولية

  الفلطية اإلمسية  نوع البطارية

B  ٣  )دمع كربون أحادي الفلوري(ليثيوم  

C  ٣  )مع ثاين أكسيد املنغنيز(ليثيوم  

L ١,٥  ثاين أكسيد منغنيز قلوي  

P ١,٤  بطارية زنك هوائية  

S ١,٥٥  أكسيد الفضة  

وتستخدم اللجنة الكثري من التسميات العددية لتبيان األبعاد . لتحديد البطاريات املستديرة" R"وتستخدم اللجنة احلرف 
  :ويوفر اجلدول التايل بعض األمثلة.  البطارية وارتفاعهاالدنيا والقصوى املقبولة لقطر

  أبعاد البطارية  :٣-٢-اجلدول ألف
  )ملم(احلد األدىن لالرتفاع   )ملم(احلد األدىن للقطر   تسميات اللجنة

R44 ٥,٤ -٥  ١١,٦ -١١,٢٥  
R64 ٢,٧ -٢,٤  ٥,٨ -٥,٥٥  

R1620 ٢ -١,٨  ١٦ -١٥,٧  
R2032 ٣,٢ -٢,٩  ٢٠ -١٩,٧  
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هات املصنعة للبطاريات أرقام مناذج بطارياا املصغرة يف كثري من األحيان إىل تسميات اللجنة الكهروتقنية تسند اجل
  :ونقدم املثال التايل لتوضيح تسميات اللجنة للبطاريات املصغرة. الدولية
متر وارتفاع يبلغ  ملي٢٠تسمية اللجنة الدولية لبطارية مصغرة من اللثيوم وثاين أكسيد املنغنيز ذات قطر يبلغ  •

 .CR2032:  مليمتر٣,٢

  :ويوجد سوقان أساسيان للبطاريات
ويشمل ذلك منتجات تباع مع بطاريات مصغرة مبيتة فيها مثل اللعب : سوق املعدات األصلية  )١

ويشار إىل اجلهات املصنعة لتلك املنتجات بشكل شائع على . والساعات واألجهزة احلاسبة واملساعدات السمعية
  .اجلهات املصنعة للمعدات األصليةأا 

ويشمل ذلك قيام املستخدمني النهائيني بشراء بطاريات مصغرة : سوق التجزئة/سوقتما بعد ال  )٢
وميكن شراء بطاريات . الستبدال البطاريات املنتهية صالحيتها املبيتة يف منتجات من سوق املعدات األصلية

، ومن اجلهات املشغلة ألوامر الشراء بالربيد، واملوردين املعتمدين على اإلحالل هذه من شىت جتار التجزئة احملليني
 .شبكة اإلنترنت

وأسعار التجزئة مقدمة بشأن . سوق التجزئة/ة يف هذا التقرير مقدمة بشأن ما بعد التسوقدواملعلومات السعرية الوار
ة وثاين أكسيد الفضة، والليثيوم والزنك اهلوائية، اجلهات املصنعة التمثيلية لتكنولوجيات بطاريات مصغرة معينة مثل القلوي

وهناك العديد من العوامل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار واليت تؤثر على سعر التجزئة اخلاص بالبطاريات املصغرة، من 
  :بينها

واد اخلام  املواد املستخدمة من أجل شىت تكنولوجيات البطاريات املصغرة خمتلفة وبعض امل-تكنولوجيا البطارية •
 .أغلى مثنا من غريها

 . تتفاوت قدرة البطارية إىل حد كبري وميكن أن يكون لذلك تأثريه على السعر-قدرة البطارية •

 قد تتفاوت أسعار البطاريات اليت تنتجها جهات مصنعة خمتلفة بسبب االسم املميز -اجلهة املصنعة للبطارية •
 .مل السوقيةاملشهور، ومبيعات اإلنتاج، وغري ذلك من العوا

 كثريا ما تكون األسعار املتاحة ملستهلكي التجزئة -سعر التجزئة مقابل سعر اجلهة املصنعة للمعدات األصلية •
الذين يشترون بديال للبطاريات املصغرة أعلى من األسعار اليت تقدمها اجلهات املصنعة للمعدات األصلية اليت 

 .تدمج البطاريات املصغرة يف منتجاا النهائية

 . ما ينقص سعر التجزئة للبطارية الواحدة مع زيادة كمية البطاريات املشتراة كثرياً-كمية البطاريات املشتراة •



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1 

41 

  بطاريات أكسيد الفضة املصغرة
  نظرة عامة عن املنتج

تستخدم بطاريات أكسيد الفضة املصغرة من أجل العديد من املنتجات مثل ساعات اليد والساعات املصغرة واألجهزة 
وحيتوي .  فولط١,٥٥وتبلغ فولطية بطاريات أكسيد الفضة املصغرة . احلاسبة واأللعاب اإللكترونية وأجهزة التصوير

  .وحيتوي األنود على زنك مسحوق) Ag2O(كاثود بطارية أكسيد الفضة على أكسيد فضة أحادي التكافؤ 
ومعظم بطاريات أكسيد الفضة مصممة .  طويلةوتوفر بطاريات أكسيد الزنك املصغرة حياة طويلة للغالف وفترة تشغيل

وتبني بيانات اختبار البطاريات أنه ميكن التخزين ملدة تصل إىل عشر . لتشغيل ساعات اليد خلمس سنوات بدون تسريب
 ذات SR41فمثال، البطارية . وتطرح بطاريات أكسيد الفضة بأشكال وأحجما شىت.  مئوية٢١سنوات عند درجة حرارة 

 ملم ١١,٦على هيئة قطعة نقود قطرها  SR116والبطارية .  ملم٣,٦ ملم وارتفاع ٧,٨ئة زرار قطره شكل على هي
٪ من الوزن ١٪ و ٠,٢ ما يكون احملتوى الزئبقي لبطاريات أكسيد الفضة املصغرة بني وكثرياً.  ملم١,٦٥وارتفاعها 

  .اإلمجايل للبطارية

  اجلهات املصنعة واملنتجات التمثيليان
  :اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات أكسيد الفضة املصغرة احملتوية على الزئبقفيما يلي 

  :اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات أكسيد الفضة املصغرة احملتوية على الزئبق: ٤-٢-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Energizer  ،سانت لويس، ميسوري

  الواليات املتحدة األمريكية

com.energizer.www 
 

387S, 
  دوالر٣,٠٦ 

)Nextag(  
Maxell طوكيو، اليابان  jp.com.maxell.www 

 
SR616SW دوالر٠,٦  )Nextag(  

Renata إتنغني، سويسرا  com.renata.www 
 

399R, دوالر٢,٢٩  
)Batteries(  

  .فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات أكسيد الفضة املصغرة غري احملتوية على الزئبق
  صغرة غري احملتوية على الزئبق اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات أكسيد الفضة امل :٥-٢-اجلدول ألف

العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة
  الويب

بدوالرات (السعر   الطراز
  )الواليات املتحدة

Seiko Instruments Inc. تشيبا، اليابان  jp.co.sii.www 
 

Seizaiken 
SR621SW, 
SR626SW, 

  )MicroBatt(  دوالر٢,٩٥
Sony طوكيو، اليابان  net.sony.www 

 
SR series غري متاح بسهولة  
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   املصغرةبطاريات الزنك اهلوائية
  نظرة عامة عن املنتج

ل تستخدم بطاريات الزنك اهلوائية املصغرة يف األغلب من أجل املساعدات السمعية، ولكن ميكن استخدامها أيضا من أج
وتستخدم ). األذن الداخلية(تطبيقات أخرى مثل معدات معاجلة الكالم املوضوعة خلف األذن، واملغروسات احللزونية 

. م مسحوق الزنك احملبب كمادة أنوديةدبطاريات الزنك اهلوائية األكسوجني من اهلواء احمليط كمادة كاثودية، وتستخ
  . على الطرف اإلجيايبويدخل اهلواء احمليط إىل البطارية من خالل ثقب

وتتخذ بطاريات الزنك اهلوائية املصغرة يف األغلب شكل .  فولط١,٤وبطاريات الزنك اهلوائية املصغرة هلا فولطية تبلغ 
وبطاريات الزنك اهلوائية املصغرة .  على شكل قطعة نقود معدنيةالزرار؛ بيد أن هناك بعض البطاريات املتاحة جتارياً

وعادة ما يكون احملتوى . ات املستمرة املنخفضة التصريف، كما أا توفر مقاومة جيدة للتسريبمرشح ممتاز للتطبيق
  .ايل للبطاريةمج٪ من الوزن اإل٢و ٪ ٠,٣ريات بني الزئبقي هلذه البطا

  اجلهات املصنعة واملنتج التمثيليان
  :توية على الزئبقفيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات الزنك اهلوائية املصغرة احمل

  اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات الزنك اهلوائية املصغرة احملتوية على الزئبق: ٦-٢-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Energizer  ،سانت لويس، ميسوري

  الواليات املتحدة األمريكية
com.energizer.www 

 

AC10EZ, 

 

  دوالر١,٣٨
)Batteries(  

Rayovac  أتالنتا، جورجيا، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.rayovac.www 

 

Hearing Aid Series, 

Size 10 

 دوالرا واحدا
)Walgreens(  

Renata إتنغن، سويسرا  com.renata.www 

 

Maratone 312 

 

 دوالر ٠,٩٢
)Batteries(  

  :فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات الزنك اهلوائية املصغرة غري احملتوية على الزئبق
  نك اهلوائية املصغرة غري احملتوية على الزئبق اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات الز :٧-٢-اجلدول ألف

بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة
  )الواليات املتحدة

Energizer  ،سانت لويس، ميسوري
  الواليات املتحدة األمريكية

com.energizer.www 

 

  غري متاح بسهولة AC سلسلة

Rayovac  أتالنتا، جورجيا، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.rayovac.www 

 

Proline, 

  خال من الزئبق
غري متاح بسهولة حىت 

  ٢٠٠٨اية عام 
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  البطاريات القلوية املصغرة
  نظرة عامة عن املنتج

األجهزة احلاسبة، واللعب، : د املنغنيز القلوية املصغرة يف العديد من املنتجات، من بينهاتستخدم بطاريات ثاين أكسي
ويتكون الكاثود من ثاين . وسالسل املفاتيح، ومقاييس اإلطارات، وأجهزة التحكم عن بعد، ومنتجات التصوير الضوئي

  .أكسيد منغيز منحل بالكهرباء، وتتكون مادة األنود من مسحوق زنك
   املصنعة واملنتج التمثيلياناجلهات

  :فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية للبطاريات القلوية املصغرة احملتوية على الزئبق
  اجلهات املصنعة التمثيلية للبطاريات القلوية املصغرة احملتوية على الزئبق: ٨-٢-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة

  الويب
والرات بد(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Duracell ،بيثيل، كونكتيكت  

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.duracell.www 
 

LR44 دوالر١,٠٨  
)Nextag(  

Maxell طوكيو، اليابان  jp.com.maxell.www 
 

LR44 دوالر١,٤٦  
)Nextag(  

Toshiba طوكيو، اليابان  jp.com.toshiba.www 
 

LR43 دوالر ٣,٥٩ 
)Lowcost(  

  :فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية للبطاريات القلوية املصغرة غري احملتوية على الزئبق
  للبطاريات القلوية املصغرة غري احملتوية على الزئبقاجلهات املصنعة التمثيلية : ٩-٢-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

  )الواليات املتحدة
Chung Pak  هونج كونج، الصني  www.chungpak.com 

 
Vinergy, L1154F, 

L1142F, L626  متاح بسهولةغري  
Leopro Battery هونج كونج، الصني  www.leopro-battery.com 

 
L736H غري متاح بسهولة  

New Leader 
Battery Industry 

Ltd  
 http://newleader.smei.trade.com  هونج كونج، الصني

 
LR series غري متاح بسهولة  

Super Energy 
(Taishan) Battery 

Industries Co. Ltd 
 www.superenergy.com.hk  هونج كونج، الصني

 
Megaton 
LR44XS غري متاح بسهولة  

http://www.chungpak.com
http://www.leopro-battery.com
http://newleader.smei.trade.com
http://www.superenergy.com.hk
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  أكسيد الزئبق
من أجل شىت التطبيقات مثل املساعدات السمعية، والساعات، واألجهزة ميكن استخدام بطاريات أكسيد الزئبق املصغرة 

وتنتج بطاريات أكسيد الزئبق املصغرة مبادة كاثود تتألف إما من أكسيد الزئبق أو من توليفة . احلاسبة، وأجهزة التصوير
وميكن إنتاج بطاريات . اريةويسفر ذلك عن تركيز مرتفع من الزئبق داخل البط. من أكسيد الزئبق وثاين أكسيد املنغنيز

ومل يسهل حتديد اجلهات املنتجة . أكسيد الزئبق إما يدروكسيد البوتاسيوم أو باحمللول الكهربائي هليدروكسيد الصوديوم
  .يف الوقت الراهن لبطاريات أكسيد الزئبق املصغرة

وتستبدل بطاريات أكسيد . إلمجايل للبطارية٪ من الوزن ا٣٢ويبلغ احملتوى الزئبقي لبطاريات أكسيد الزئبق املصغرة زهاء 
الزئبق املصغرة يف املعهود إما بالبطاريات القلوية املصغرة أو ببطاريات أكسيد الفضة املصغرة أو ببطاريات الزنك اهلوائية 

كسيد فمثال، ميكن استبدال بطاريات أ. كما أن هذه البطاريات حتتوي على زئبق ولكن بتركيزات أصغر بكثري. املصغرة
، أو ببطاريات قلوية مصغرة من S625Xت أكسيد فضة مصغرة من طراز ا بواسطة بطاريPX13الزئبق املصغرة من طراز 

  ).MRB 625) .Small Battery, 2008, MD Battery, 2008 أو ببطاريات زنك هوائية مصغرة من طراز LR9طراز 

  تكنولوجيات البطاريات املصغرة اخلالية من الزئبق األخرى
. ال حتتوي بطاريات الليثيوم املصغرة على زئبق وميكن اعتبارها بديال حمتمال للبطاريات املصغرة احملتوية على زئبق

 على -يف املعهود أكثر فلطحة وأعرض(وبطاريات الليثيوم املصغرة هلا فولطية امسية أعلى بكثري وشكل مادي خمتلف 
ت املصغرة الثالثة األخرى، ولذلك ال ميكن استبداهلا بسهولة يف من تكنولوجيات البطاريا) شكل قطعة نقود معدنية

  .املنتجات احلالية
ويشيع استخدام بطاريات الليثيوم املصغرة يف منتجات من قبيل األلعاب اإللكترونية،والساعات، واألجهزة احلاسبة، ونظم 

ويستخدم النظامان الكيميائيان الرئيسيان . إغالق السيارات، وأجهزة التنظيم اإللكترونية، وأجهزة فتح أبواب املرائب
ثاين أكسيد /ليثيوم) ١: لبطاريات الليثيوم املصغرة الليثيوم كمادة أنودية ولكنهما يستخدمان موادا كاثودية خمتلفة

خدامه وميكن لفلز الليثيوم أن يتفاعل بشدة مع املاء، ونتيجة لذلك جيب است. كربون أحادي الفلوريد/وليثيوم) ٢  املنغنيز،
  .ويتمثل اعتبار آخر يف أن هناك احتمال نشوب حريق عندما يتم مجع بطاريات الليثيوم. مع حماليل كهربائية غري مائية

وبطاريات الليثيوم املصغرة متاحة جتاريا بنطاق واسع من القدرات، .  فولط٣وبطاريات الليثيوم املصغرة هلا فولطية تبلغ 
بيد أن هناك بعض طرز من . األغلب كبطاريات يف شكل قطعة نقود معدنية، ومتاحة يف mAH ١٠٠٠ إىل ٢٥من 

وبطاريات الليثيوم املصغرة هلا خصائص ختزين ممتازة، كما توفر مقاومة ممتازة . بطاريات الليثيوم املتاحة يف شكل زرار
رارة التشغيلية، من ات احلـوميكن استخدام بطاريات الليثيوم املصغرة من أجل نطاق واسع من درج. ضد التسريب

  . درجة مئوية٥٥ إىل ٢٠-حوايل 

  اجلهات املصنعة واملنتج التمثيليان
  :فيما يلي اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات الليثيوم املصغرة
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  اجلهات املصنعة التمثيلية لبطاريات الليثيوم املصغرة : ١٠-٢-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  اجلهة املصنعة

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Duracell  ،بيثيل، كونكتيكت

  الواليات املتحدة األمريكية

com.duracell.www 
 

DL2032B دوالر٢,٩٩  
)AtBatt(  

Energizer  ،سانت لويس، ميسوري
  الواليات املتحدة األمريكية

com.energizer.www 
 

ECR-1220BP دوالر٢,٩٩  )AtBatt(  

North American 
Battery Company  ،سان دييجو، كاليفورنيا

  الواليات املتحدة األمريكية

com.nabcorp.www 
 

UL2325 دوالر٢,٩٥  )Nextag(  

Renata ،سويسراإتنغن   com.renata.www 
 

CR2430 دوالر٢,٢٥  )AtBatt(  

  البطاريات غري املصغرة احملتوية على الزئبق
  ):NRDC, 2006(توجد أربع طرائق إلنتاج البطاريات غري املصغرة احملتوية على الزئبق 

يستخدم كلوريد الزئبق كمثبط للتآكل وميزج مع مواد : ةلعجين املنغنيز من نوع ا- من الزنكاسطوانيةبطاريات  •
ومعظم البطاريات من هذا النوع . أخرى لعمل عجينة توضع بني الطبقة اخلارجية للبطارية واألنود الداخلي

 ".D" من احلجم اسطوانيةبطاريات 

توية على الزئبق على ورق توضع العجينة احمل:  املنغنيز من نوع الورق املقوى- من الزنكاسطوانيةبطاريات   •
وميكن استخدام البطاريات اليت تستخدم هذه . رقائقي من أجل مكافحة التآكل يف هذه األنواع من البطاريات

 ).AAA) .Xiadong, 2008 وAA وC وD من احلجم اسطوانةالتكنولوجيا كبطاريات 

يف هذا النوع من البطاريات كمادة يستخدم مسحوق الزنك :  املنغنيز القلوي- من الزنكاسطوانيةبطاريات  •
 .ويستخدم الزئبق كمثبط للتآكل يف مادة مسحوق الزنك. أنودية

حيتوي هذا النوع من البطاريات على أكسيد الزئبق كمادة كاثودية، ويستخدم : بطاريات أكسيد الزئبق •
 .مسحوق الزنك احملتوي على الزئبق كمادة أنودية

 املنغنيز القلوي بدون إضافة للزئبق عمدا متاحة بسهولة لتلبية شىت األحجام والقوى - من الزنكاالسطوانيةوالبطاريات 
 بدون إضافة للزئبق عمدا متاحة يف االسطوانيةفمثال، البطاريات . االسطوانيةاملطلوبة من أجل شىت تطبيقات البطاريات 

س وزراء اموعة النوردية أن سعر البدائل ويذكر تقرير جمل. D ويف نوع خلية البطارية املعيارية C وAAA وAAأنواع 
  ).Maag, 2007(غري الزئبقية مياثل تقريبا سعر كل من أنواع البطاريات املصغرة احملتوية على الزئبق املذكورة آنفا 
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  الطلب على الزئبق واستخدامه
ن يف ردودها على طلب املعلومات حيتوي اجلدول التايل على بيانات عن استخدام الزئبق من أجل البطاريات قدمتها البلدا

املقدم من اليونيب، أو وثائق أخرى، من بينها التقارير املوضوعة باستخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق اخلاصة 
وكان نطاق الردود .  معلومات عن الطلب التقديري على الزئبق من أجل البطارياتًوقدم مثانية عشر بلدا. باليونيب

.  من الزئبق سنويا، مع قيام بلدين باإلبالغ عن عدم وجود طلب على الزئبق من أجل البطارياتترياً م طنا١٥٤ً -صفر
وقدمت الردود اخلاصة بالطلب التقديري على الزئبق بيانات من سنوات شىت، مبا يف ذلك معلومات ترجع إىل عام 

٢٠٠٤.  
  )سب الطلب التقديري على الزئبقمرتب حب(الطلب على الزئبق من أجل البطاريات : ١١-٢-اجلدول ألف

الكمية /الطلب التقديري على الزئبق  مصدر البيانات  البلد
  املستخدمة

  )سنة/طن متري(
  ١٥٤  خالفه  الصني

  ٤,٣٤  جمموعة األدوات احلصرية للزئبق  كمبوديا
)٨,٤٧٦ -٠,٢٠٣(  

  ٢,٨٣٨  جمموعة األدوات احلصرية للزئبق  شيلي
  ٢,٣  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  ١,٨٣  طلب معلومات  اليابان
  ١,٤  طلب معلومات  أملانيا

  ١  طلب معلومات  فرنسا
  ١  طلب معلومات  اململكة املتحدة

  )٢٠٠٤ (٠,٥  طلب معلومات  كندا
  ٠,١٣٦  طلب معلومات  بيالروس

  ٠,١٢٦  طلب معلومات  السويد
  ٠,٠٢  طلب معلومات  سويسرا

)٢٠٠٦ -٢٠٠٤(  
  ٠,٠١  طلب معلومات  األرجنتني

  ٠,٠٠٨  طلب معلومات  لربازيلا
  ٠,٠٠٢  طلب معلومات  النرويج

  ٠,٠٠١ <  طلب معلومات  سلوفينيا
  صفر  طلب معلومات  موريشيوس

  صفر  طلب معلومات  هولندا
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  :تقع مستويات حصة الفرد من الطلب على الزئبق املبلغ عنها من أجل البطاريات يف اموعتني املتميزتني التاليتني
بوديا وشيلي عن مستويات مرتفعة من حصة الفرد من الطلب على الزئبق تتراوح بني أبلغت الصني وكم -١

وبالنسبة للصني، ميكن أن يعزى ذلك إىل .  غرام من الزئبق للفرد الواحد سنويا٠,٣٠٣ إىل ٠,١١٧
صنيع ويرد أدناه تصنيف مفصل لصناعة ت. التصنيع احمللي البالغ األمهية من البطاريات احملتوية على الزئبق

وبالنسبة لكمبوديا وشيلي، ميكن أن تعزى املستويات املرتفعة إىل االفتراضات . البطاريات يف الصني
ويرد أدناه وصف تفصيلي حلسابات كمبوديا . املطروحة أثناء استخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق

  .وشيلي
 أو أقل من ٠,٠١٧الزئبق تساوي أبلغت البلدان اخلمس عشرة املتبقية عن حصة للفرد من الطلب على  -٢

 .ذلك

 ويقدم اجلدول التايل تصنيفا مفصالً.  مليارات البطارياتولدى الصني صناعة هلا شأا لتصنيع البطاريات تنتج سنوياً
 واليت استخدمت من أجل إنتاج شىت أنواع ٢٠٠٤ من الزئبق اليت أبلغت عنها الصني يف عام  مترياً طنا١٥٤ًلكمية 

  .البطاريات

املصدر جملس الدفاع عن املوارد  (٢٠٠٤استخدام الزئبق من أجل تصنيع البطاريات يف الصني، : ١١-٢-اجلدول ألف
  ).٢٠٠٦، :NRDCالطبيعية 

مباليني الوحدات  (٢٠٠٤ناتج عام   نوع البطارية
  )احملتوية على الزئبق

باألطنان (استهالك الزئبق التقديري 
  )املترية

 من االسطوانيةز  املنغني-بطاريات الزنك
  نوع العجينة

٣٤,٦٥  ٩٣٤٩  

 من االسطوانية املنغنيز -بطاريات الزنك
  نوع الورق املقوى 

١٠,٣٥  ٣٥٨٠  

 املنغنيز القلوي -بطاريات الزنك
  االسطوانية

٥,٣٥٨  ٠,١٣٤  

  ٩٨,٦٥  ١٠٠٠٠ -٨٠٠٠  بطاريات خلية املنغنيز القلوي الزرية
  ٠,٠٢٧٧٨  ٨١  بطاريات خلية أكسيد الفضة الزرية 
  ٤,٣٢  غري متاحة  بطاريات خلية الزنك اهلوائية الزرية 

  بطاريات أكسيد الزئبق
  )مصغرة وغري مصغرة(

٠,١٤٧  ٠,٢٤٥  

). Feng, 1999 (١٩٩٩ طن متري من الزئبق يف عام ٨٠٠ويقال إن صناعة البطاريات يف الصني استخدمت أكثر من 
 ١٩٩٩٪ على فترة السنوات اخلمس من ٨٠ بزهاء  يف عام تعترب ختفيضاً اليت أبلغ عنها مترياً طنا١٥٤ًولذلك، فإن كمية 

وينبغي تقليل استخدام الزئبق يف صناعة البطاريات الصينية بدرجة هلا شأا مع اعتماد الصني والكثري من . ٢٠٠٤إىل 
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 االسطوانيةئبق والبطاريات البلدان يف خمتلف أحناء العامل لقواعد تنظيمية للبطاريات حتظر استخدام بطاريات أكسيد الز
ومبوجب هذه السياسة، مت . فمثال، نفذت الصني سياسة عدم إنتاج بطاريات زنك قلوية. بإضافات عمدية من الزئبق

، ومت ٢٠٠٥يناير / من أول كانون الثاين اعتباراً٪ من وزا زئبقا٠,٠٠٠١ًحظر إنتاج بطاريات حتتوي على أكثر من 
 ,CCRC. (٢٠٠٦يناير / من أول كانون الثاين اعتباراً٪ من وزا زئبقا٠,٠٠٠١ًى أكثر من حظر بيع بطاريات حتتوي عل

2005(  
وتوفر جمموعة األدوات احلصرية للزئبق معامالت مدخالت افتراضية تستخدم يف احلاالت اليت ال تتاح فيها بيانات مصادر 

  .خمصوصة عن احملتوى الزئبقي يف البطاريات

  امالت املدخالت االفتراضية اخلاصة مبجموعة األدوات احلصرية للزئبق بشأن البطارياتمع: ١٢-٢-اجلدول ألف
كغرامات من الزئبق لكل طن متري من (احملتوى من الزئبق   نوع البطارية

  البطاريات
  ٣٢٠  )مجيع األحجام(أكسيد الزئبق 

  ١٢  زنك هوائية مصغرة

  ٥  قلوية مصغرة

  ٤  أكسيد فضة مصغرة

  ٠,٢٥  غرةقلوية، غري مص

يصور اجلدول التايل نوع البطاريات وكمياا وعوامل املدخالت اليت استخدمتها كمبوديا لتقدير طلبها السنوي على 
   طن متري٨,٤٧٦ إىل ٠,٢٠٣الزئبق البالغ 
  نوع البطاريات وكمياا وعوامل املدخالت اليت استخدمتها كمبوديا: ١٣-٢-اجلدول ألف

كغم من (عامل املدخل املستخدم   )نان مترية من البطارياتأط(كميتها   نوع البطاريات
  )الزئبق لكل طن من البطاريات

  ١٠ -٠,٢٥  ٦٥٥,٥٩٩  اسطوانيةبطاريات 

باستثناء البطاريات (بطاريات أخرى 
  )الزرية

١٦٠ -٣,٤  ١٣,٢٥١  

قدير طلبها السنوي على الزئبق ويقدم اجلدول التايل نوع البطاريات وكمياا وعوامل املدخالت اليت استخدمتها شيلي لت
  . طن٢,٨٣٨البالغ 
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  أنواع البطاريات وكمياا وعوامل املدخالت اليت استخدمتها شيلي: ١٤ -٢-اجلدول ألف
كغم من (عامل املدخل املستخدم   )أطنان مترية من البطاريات(كميتها   نوع البطاريات

  )الزئبق لكل طن من البطاريات
  ددةغري حم  ١,٧١  أكسيد الزئبق

  غري حمددة  ٢,١٣  زنك هوائية

  غري حمددة  ١٣,٢٤  خاليا أكسيد فضة زرية

  غري حمددة  ٢٢١٢  قلوية خبالف اخلاليا الزرية

وإذا ما استخدمت شيلي العوامل االفتراضية املوصى ا بشأن جمموعة أدوات الزئبق، فإن الطلب اإلمجايل السنوي على 
  . طن٢,٨٣٨ طن وليس ١,١٧٩ب على أنه الزئبق من أجل البطاريات يف شيلي سيحس
  مستوى إحالل الزئبق واخلربة مع البدائل

حتتوي اجلداول التالية على معلومات قدمتها البلدان بشأن جتارا مع التحول التكنولوجي أو البدائل املرتبطة بإحالل 
ول مستقاة من الردود على طلب املعلومات واملعلومات املتضمنة يف اجلدا. البطاريات احملتوية على زئبق بالبدائل املتاحة

وحتتوي اجلداول، يف بعض . املرسل من اليونيب، أو جمموعة األدوات احلصرية للزئبق، أو مصادر معلومات أخرى
  .احلاالت، نسخة موجزة أو منقحة من الردود املدرجة يف طلب املعلومات

  "٢"البلدان املستجيبة مبستوى إحالل : ١٥-٢-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  بلدال

  ، البدائل متاحة وشائعة االستخدام"٢"املستوى 
٪ من ٠,٠٠٥استرياد وتصنيع وجتميع البطاريات اليت حتتوي على أكثر من   طلب معلومات  األرجنتني

  .التصديق على جودة الواردات من البطاريات مطلوب. الزئبق حمظور
 - يبلغ احلد األقصى للزئبق يف بطاريات الزنك. ١٩٩٩مت تنظيمها منذ عام   طلب معلومات  الربازيل

٪ واحلد األقصى املسموح به لتركيز الزئبق ٠,٠١ القلوي -املنغنيز واملنغنيز
  . غرام٢٥للبطاريات الزرية 

  .مل تقدم بيانات عن اخلربات بشأن هذا الرتيب  طلب معلومات  الدامنرك
 ٢٠٠٠احلظر املفروض من االحتاد األوريب ساري املفعول منذ عام   ماتطلب معلو  فرنسا

  )باستثناءات(
  خربة إجيابية  طلب معلومات  أملانيا
  بدأ مجع وإعادة تدوير البطاريات يف بعض املدن الكربى  طلب معلومات  إيران
 املنغنيز اجلافة استخدم الزئبق املوجود يف اخلاليات األولية، وخباصة خاليا  طلب معلومات  اليابان

ونظرا إىل حتسن . واخلاليا القلوية اجلافة، ملنع التأكسد وكمثبط للتآكل
هيكل البطاريات لتجنب التأكسد بفعل اهلواء احمليط، واتباع طريقة التكرير 
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للتنقية من الشوائب، وإدخال العمل مبواد بديلة ملنع التأكسد، فقد توقف 
ورغم أن . عية يف أوائل التسعينياتاستخدام اجلهات املصنعة للزئبق طوا

بطاريات الزئبق الزرية كانت تستخدم يف األغلب يف املساعدات السمعية، 
فقد حثت اجلهات املصنعة اليابانية على إحالل بطاريات الزئبق الزرية 
ببطاريات الزنك اهلوائية، وتوقف إنتاج بطاريات الزئبق الزرية حوايل عام 

: ثة أنواع من البطاريات اليت تستخدم الزئبقوال تزال هناك ثال. ١٩٩٦
. البطاريات القلوية الزرية، وخاليا أكسيد الفضة وبطاريات الزنك اهلوائية

وفيما بني هذه البطاريات، وحيث أن خلية أكسيد الفضة بدون أي أي 
إضافة للزئبق قد استحدثت باستخدام مثبطات التآكل وممتصات 

توفري مستوى . اإلحالل اخلالية من الزئبقاهليدروجني، فقد تقدمت عملية 
  .لبطاريات املساعدة السمعية" صفر"ترتيب 

  .البدائل أرخص وهناك تعرض أقل للمخاطر الصحية والبيئية  طلب معلومات  موريشيوس
توفري مستوى إحالل . ال جيري إنتاج بطاريات حمتوية على الزئبق يف هولندا  طلب معلومات  هولندا

"٢-١."  
  .تتبع توجيهات االحتاد األورويب بشأن البطاريات  طلب معلومات  جالنروي

  مل تقدم بيانات عن اخلربات من أجل هذا الترتيب  طلب معلومات  بنما
  تكنولوجيا جديدة  طلب معلومات  سلوفينيا
 من الوزن ٠,٠٠٠٥ > تسويق بطاريات حتتوي على ٢٠٠٠حيظر منذ عام   طلب معلومات  السويد

حتاد األورويب، مبا يف ذلك تلك احلاالت اليت تدمج فيها من الزئبق يف اال
ويستثىن من هذا احلظر بطاريات اخلاليا الزرية . تلك البطاريات يف األجهزة

خربة إجيابية مع التحول . ٪ زئبق من الوزن٢ <اليت حتتوي على 
. ال توجد إشارة إىل أي مشاكل اقتصادية عند تنفيذ القيود. التكنولوجي

ا تقوله رابطة البطاريات السويدية، فإن مستوى الزئبق التقديري يف ووفقا مل
  . ٪ زئبق حبسب الوزن١بطاريات اخلاليا الزرية يف السوق حوايل 

بشأن بطاريات أكسيد الزئبق، والبطاريات " ٢"مت تقدمي مستوى إحالل   طلب معلومات  سويسرا
). العجينة والورقمن نوعي (، وبطاريات زنك املنغنيز االسطوانيةالقلوية 

للبطاريات القلوية والزنك اهلوائية وأكسيد " صفر"قدمت مستوى إحالل 
  .الفضة

  "١"البلدان اليت ردت مبستوى إحالل : ١٦-٢-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  متاح ويستخدم بشكل طفيف" ١"مستوى اإلحالل 
  مل تقدم بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب  تطلب معلوما  بيالروس

  التكاليف متماثلة لكال املنتجني . مت نشر العلم بالبدائل. خربة سلبية  طلب معلومات  شيلي
  مل تقدم بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب  طلب معلومات  إكوادور
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  بلدان مل تقدم ردا بشأن مستوى اإلحالل: ١٧-٢-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة مع التحول التكنولوجي   البياناتمصدر  البلد

  مل تقدم ردا بشأن املستوى
كربون -البدائل القابلة لالستمرار جتاريا لبطاريات املنغنيز القلوية والزنك  خالفه  كندا

بيد أن البدائل القليلة اخلالية من . احملتوية على الزئبق متاحة يف الوقت الراهن
الزرية وبطاريات أكسيد الزنك املتاحة جتاريا ينظر الزئبق لبطاريات اخلاليا 

ومن . إليها بصفة عامة بأن هلا أداء خمفض مقابل زيادة هلا شأا يف التكاليف
املتوقع أن يتناقص استخدام بطاريات أكسيد الزئبق الكبرية بسرعة يعد أن 
أصبحت معدات املستشفيات واملعدات العسكرية األقدم عمرا عتيقة يف 

نه ميكن االستعاضة عن بطاريات أكسيد الزئبق األصغر حجما بأنواع حني أ
  .بديلة من البطاريات

٪ ٢ال ميكن لبطاريات اخلاليا الزرية أن يكون هلا حمتوى زئبقي أعلى من   خالفه  بولندا
  .من الوزن

  .بدائل شىت متاحة وموضع استخدام  طلب معلومات  اململكة املتحدة
 قانون إدارة البطاريات ١٩٩٦أصدر الكونغرس يف عام . خربة إجيابية  لوماتطلب مع  الواليات املتحدة

احملتوية على الزئبق والقابلة إلعادة الشحن، والذي حيظر بيع أنواع معينة من 
  :البطاريات احملتوية على الزئبق يف الواليات املتحدة، أو حيد منه

 فيما عدا حيظر بيع بطاريات املنغنيز القلوية احملتوية على زئبق، •
 . غراما من الزئبق٢٥اخلاليا الزرية احملتوية إىل ما يصل إىل 

 كربون اليت حتتوي على زئبق مضاف -حيظر بيع بطاريات الزنك •
 .عمداً

 .حيظر بيع بطاريات أكسيد الزئبق اخللوية الزرية •
حيظر بيع بطاريات أكسيد الزئبق األخرى ما مل تكن مصنعة وفقا  •

د املشترين مبعلومات عن إعادة التدوير الشتراطات صارمة لتزوي
 .أو التخلص الصحيح منها

تنتج جهات التصنيع الرئيسية بدائل خالية من الزئبق من أجل كل من خاليا 
بيد أن خاليا الزنك . أكسيد الفضة الزرية وخاليا املنغنيز القلوية الزرية

 يف الوقت اهلوائية الزرية اخلالية من الزئبق ليست متاحة على نطاق واسع
وحيظر الكونغرس بيع بطاريات أكسيد الزئبق . الراهن يف الواليات املتحدة

ما مل تتبع اجلهات املصنعة اشتراطات صارمة لتزويد ) خبالف اخلاليا الزرية(
وهذه . املشترين مبعلومات عن إعادة التدوير أو التخلص الصحيح منها

اعدات السمعية، تستخدم البطاريات، اليت كانت تستخدم فيما سبق يف املس
حاليا يف املعدات العسكرية والطبية فقط حيث يكون وجود تيار كهربائي 

  .ثابت وفترة خدمة طويلة من االشتراطات األساسية
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مارس /فخالل شهر آذار. ومثة معلومات إضافية متاحة من الواليات املتحدة عن معاجلة الزئبق يف البطاريات املصغرة
تعلن صناعة البطاريات يف الواليات املتحدة : "ة الوطنية للجهات املصنعة للكهربائيات البيان التايل، قدمت الرابط٢٠٠٦

ويف ). MEMA, 2006 (٢٠١١يونيه / حزيران٣٠التزاما بالتخلص من الزئبق املضاف من البطاريات اخللوية الزرية قبل 
 Duracell Inc., Eastman Kodak :ات اجلافة التاليةذلك الوقت، كان أعضاء الرابطة يشملون اجلهات املصنعة للبطاري

Company, Energizer Holdings, Inc., Panasonic Battery Corporation of America, Rayovac Corporation, Renata SA, 

Saft America, Inc., and Wilson Greatbatch, Ltd.  كما حدث يف الواليات املتحدة أن أصدرت واليتا ماين
وقد أرجئ . ٢٠١١يونيه /ونكتيكوت مؤخرا تشريعا حيظر مبيع البطاريات املصغرة احملتوية على زئبق قبل حزيرانوك

 لتزويد اجلهات املنتجة بوقت كاف إلنتاج بطاريات زرية خالية من ٢٠١١تنفيذ هذا احلظر على ذلك املنتج حىت عام 
  .الزئبق من أجل معظم التطبيقات

   البطاريات- موجز
   بلدا بشأن مستوى اإلحالل املقدم للردود على طلب املعلومات الواردة من سبعة عشر كمياً تصنيفاًاجلدول التايليبني 

  ردود البلدان بشأن مستوى اإلحالل  :١٨-٢-اجلدول ألف
  النسبة املئوية للردود  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل

٧٦,٥  ١٣  ٢٪  

٥,٩  ١  ٢ -١٪  

١٧,٦  ٣  ١٪  

  صفر٪  صفر  صفر

٪ من الردود على طلب املعلومات وفرت ٥٠، تفي نتائج طلب املعلومات مبعايري جناح التحول ألن أكثر من وعموماً
ووفر طلب . ، وأفاد أكثر من بلدين بأن الطلب التقديري على الزئبق من أجل البطاريات يبلغ صفرا"٢"مستوى إحالل 

. ملنتجات مثل نبائط القياس والتحكم والنبائط الكهربائية واإللكترونيةاملعلومات بنودا متعددة إلدخال بيانات خمتلفة عن ا
وقد قيد . بيد أن طلب املعلومات كان حيتوي على بند واحد فقط خمصص لبيانات املدخالت بشأن مجيع أنواع البطاريات

. يع أنواع البطارياتذلك ايبني على طلب املعلومات بأن يقدموا مستوى واحدا فقط لترتيب اإلحالل بالنسبة جلم
  :وهناك فئتان رئيسيتان للبطاريات من وجهة نظر إحالل الزئبق

بطاريات أكسيد الزئبق غري املصغرة، وشىت بطاريات : بطاريات هلا بدائل غري زئبقية متاحة بسهولة: ١الفئة 
  .االسطوانية املنغنيز -الزنك
  .زئبقية متاحة بسهولةشىت البطاريات املصغرة اليت لديها بدائل غري : ٢الفئة 

وكثريا ما مل تبني الردود ما هو نوع ". ٢"وبالنسبة لغالبية الردود على طلب املعلومات، مت تقدمي مستوى إحالل 
البطاريات على وجه اخلصوص الذي كان يستهدف أن تعاجله هذه الردود، ولكن يبدو أن الردود كان مقصودا ا 

 هو ١وقد وردت ردود بينت أن املستوى العام لإلحالل لبطاريات الفئة . وضيحية إذا مل تقدم لغة ت١بطاريات الفئة 
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بشأن بطاريات " ٢"فمثال، قدمت سويسرا مستوى إحالل ". صفر" هو ٢، واملستوى العام إلحالل بطاريات الفئة "٢"
، وقدمت مستوى )والورقمن نوع العجينة (، وبطاريات زنك املنغنيز االسطوانيةأكسيد الزئبق، والبطاريات القلوية 

  .للبطاريات القلوية وبطاريات الزنك اهلوائية وبطاريات أكسيد الفضة املصغرة" صفر"إحالل 
لبطاريات الزنك " صفر"، فيما عدا تقدمي مستوى "٢"ويف مثال آخر، أبلغت اليابان أن املستوى العام للبطاريات هو 

 حيث مت ١باجلهود اجلارية يف الواليات املتحدة بشأن بطاريات الفئة وقد عزز هذا املفهوم فوق ذلك . اهلوائية املصغرة
أصدرت واليتا ، ٢وبالنسبة للفئة . ١٩٩٦تنفيذ حظر على بطاريات أكسيد الزئبق وبطاريات املنغنيز القلوي منذ عام 

؛ بيد أن ٢٠١١ونيه ي/ماين وكونكتيكوت مؤخرا تشريعا حيظر مبيع البطاريات املصغرة احملتوية على زئبق قبل حزيران
 لتزويد اجلهات املنتجة بوقت كاف إلنتاج بطاريات زرية خالية ٢٠١١تنفيذ هذا احلظر على ذلك املنتج أرجئ حىت عام 

  .من الزئبق من أجل معظم التطبيقات
  .٢الفئة ،ولكن ليس بالنسبة لبطاريات ١ إىل هذا التقييم، فإن جناح التحول حتقق بالنسبة لبطاريات الفئة واستناداً

  موجز إحالل البطاريات  :١٩-٢-اجلدول ألف
  اإلمكانية العملية للتحول  هل حددت التكنولوجيات البديلة   نوع البطارية

 زنك منغنيز من نوع اسطوانيةبطارية 
  العجينة 

  مت التدليل على جناح التحول  نعم

 زنك منغنيز من نوع اسطوانيةبطارية 
  الورق املقوى 

  لى جناح التحولمت التدليل ع  نعم

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  اسطوانيةبطارية زنك منغنيز قلوي 
  مت التدليل على جناح التحول  نعم  بطارية أكسيد زئبق غري مصغرة

   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  *بطارية أكسيد زئبق مصغرة
  تحديات مت حتديد ال-البدائل متاحة  نعم  بطارية أكسيد فضة مصغرة
   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  بطارية زنك هوائية مصغرة

   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  بطارية قلوية مصغرة

مت التدليل على جناح التحول بالنسبة لبطاريات أكسد الزئبق املصغرة إىل بطاريات حمتوى منخفض من الزئبق   *
بيد أنه ال تزال هناك حتديات متبقية بشأن التحول إىل .  والزنك اهلوائية والقلويةمصغرة مثل بطاريات أكسيد الفضة

  .تكنولوجيات البطاريات املصغرة اخلالية من الزئبق
  األسنانمن أجل االستخدام  - ٣ - ألف

من ترميم وهناك نوعان . يستخدم الزئبق يف إنتاج ملغم سين، وهي مادة يستخدمها أطباء األسنان يف ترميم األسنان
والترميم املباشر عبارة عن حشوة يضعها الطبيب مباشرة يف جتويف جمهز يف . الترميم املباشر والترميم غري املباشر: األسنان

ملغم، : وتشمل املواد املستخدمة يف الترميم املباشر. وحيتاج وضع الترميم املباشر إىل موعد واحد فقط مع الطبيب. السنة
  . ومتماثر شاردي راتنجي، ومركباتومتماثر شاردي زجاجي،
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) حشوة مصبوبة اعتيادية، وحشوة مصبوبة مغطية، تلبيسات، تيجان، وكباري(والترميم غري املباشرة عبارة عن حشوات 
وتشمل املواد املستخدمة يف الترميم غري . تصنع يف املخترب األسناين ومن مث حتتاج إىل زيارتني أو أكثر لطبيب األسنان

وينصب تركيز هذا الفرع على امللغم السين ومواد احلشو البديلة من أجل االستخدام . الذهب واخلزف واملركبات: املباشر
  .يف الترميم املباشر

  ملغم األسنان الزئبقي
  نظرة عامة عن املنتج

 الفضة امللغم السين مادة تستخدم يف حشوات األسنان مكونة من مزيج من زئبق سائل طبيعي وخليط معدين مسحوق من
  .كما قد يوجد يف مسحوق السبيكة كميات صغرية من الزنك والباالديوم أو اإلنديوم. والقصدير والنحاس

خدمونه يف مواقعهم مبزج الزئبق السائل ومكونات  األسنان يصنعون امللغم الذي يستومن الناحية التارخيية، كان أطباء
زج امللغم يف املوقع ال تزال قائمة يف بعض البلدان، فإن معظم ويف حني أن هذه املمارسة اخلاصة مب. مسحوق السبيكة

وكبسوالت امللغم .  من الزئبق واخلليط املعدين املسحوقامللغم يباع يف شكل كبسوالت حتتوي على كميات مقاسة مسبقاً
اقة غشائية ويوضع الزئبق يف رق.  ملليغرام٨٠٠ و ٦٠٠ و ٤٠٠متاحة يف أحجام شىت، ومثة ثالثة أحجام شائعة هي 

وتوضع الكبسولة قبل استخدامها يف مملْغِمِِِ يعمل على متزيق حشوة . داخل الكبسولة) حشوة حتميل(بالستيكية رفيعة 
  . التحميل ومزج الزئبق مع اخلليط املعدين املسحوق

يتحمل قوى العض اخلاصة إذ أنه معمر و. وامللغم له صفات عديدة جتعله اختيارا شائعا للترميم املباشر لألسنان اخللفية
 سنة ١٢وتدوم حشوات امللغم يف املعهود زهاء . واستخدامه يف العمل سهل نسبيا وتكلفته منخفضة. باألسنان اخللفية

)Johnstone, 2008.(  
فله لون فضي يغمق مع الوقت ولذلك فإنه يستخدم يف املقام األول لترميم األسنان اخللفية . كما أن للملغم حمدودياته

ويتوجب على . وامللغم ال يلتصق بالسنة وإمنا يثبت يف مكانه بأن ميأل يف جيوب جهزت داخل التجويف. سباب جتميليةأل
كما حيتاج امللغم إىل مناولة خاصة، . أطباء األسنان أن يزيلوا بعض مواد السنة الصحيحة من أجل إنشاء تلك اجليوب

  .غم من املياه املستعملةوينبغي استخدام فاصل للملغم الستخراج خردة املل
وتتفاوت كمية الزئبق املستخدمة عندما يقوم .  باملائة من الوزن٥٤ باملائة و ٤٣ويتراوح حمتوى الزئبق يف امللغم بني 

 أو ٦٠٠ أو ٤٠٠، مثالً(طبيب األسنان مبلء جتويف السنة حبسب حجم التجويف وحجم كبسولة امللغم املستخدمة 
ى الزئبق الذي أفادت به اجلهات املصنعة يف الواليات املتحدة لغرفة املقاصة املشتركة بني وكان حمتو).  ملليغرام٨٠٠

 ١٠٠٠ ملليغرام إىل ١٠٠الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق واحلد منه بشأن كبسوالت امللغم الزئبقية يف نطاق أقل من 
  .ملليغرام
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  جهات التصنيع واملنتج التمثيليان
  .نيع التمثيلية للملغم السين احملتوي على زئبقفيما يلي جهات التص

  جهات التصنيع التمثيلية للملغم السين احملتوي على زئبق: ١-٣-اجلدول ألف
  السعر  الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

بدوالرات (
الواليات 

  )املتحدة
Dentsply 

International  يورك، بنسلفانيا، الواليات
  ألمريكيةاملتحدة ا

com.dentsply.www Dispersalloy,  
Regular Set,   

Single Spill, 50٪ 
Hg  

   دوالرا٥٩
400mg, Qty 50 

(Net32)  
Ivoclar Vivadent 

Group  خلتنشتاين  com.ivoclarvivadent.www Valiant PhD Sure-
Caps, Single Spill  دوالر٥٤,٨١  

400mg, Qty 50 
(Net32)  

Kerr Corporation  ،أورانج، كاليفورنيا
  الواليات املتحدة األمريكية

com.kerrdental.www 
 

Tytin FC Caps,  
Regular Set,  
Single Spill  

  دوالرا٩٩
400mg, Qty 50 

(Net32) 
SDI Limited أستراليا  au.com.sdi.www Permite Caps,  

Fast Set,  
Single Spill 

  دوالر٥٧,٥
400mg, Qty 50 

(Net32) 

  املركبات: ١البديل 
ثاين أكسيد (أو حشو من السليكا املركبات حشوات بلون األسنان مؤلفة من مزيج من راتنج أكريلي وزجاج مسحوق 

واملركبات متاحة إما يف شكل حماقن جمملة أو كبسوالت من جرعة واحدة، وإما أن تكون متصلبة ذاتيا أو ). السليكون
وتتصلب كل طبقة قبل وضع )  مم تقريبا٢بسمك (وتوضع املواد املركبة يف جتويف السنة بطبقات . خفيفة التصلب
  .الطبقة الالحقة

.  تقنية احلشو املتتايل املستخدمة بشأن املركبات إىل وقت أكرب بصفة عامة عن تقنية احلشو املستخدمة بشأن امللغموحتتاج
ومن شأن ذلك أن يزيد من وقت الترميم، يضاف إىل ذلك تكاليف املواد األعلى، وهو ما يسفر يف املعهود عن أن تكون 

ومثة عدد من العوامل األخرى اليت تؤثر على تكلفة احلشوة، مبا يف . تكلفة احلشوات املركبة أكرب من حشوات امللغم
ونظرا إىل هذه العوامل . التغطية التأمينية، واملوقع الذي تؤدى فيه العملية، وحجم احلشوة، ونوع مادة احلشو: ذلك

باملقارنة مع حشوة الشىت، فمن الصعب قياس الفرق يف السعر الذي يتوجب على املريض أن يدفعه مقابل احلشو املركب 
ويبني استعراض للعديد من مواقع طب األسنان يف الواليات املتحدة على شبكة الويب أن احلشوات املركبة تكلف . امللغم

  ).About Cosmetic Dentistry, 2008; Cost Helper, 2008( مثل إىل مثلني بالنسبة حلشوات امللغم ١,٢بصفة عامة 
شوات املركبة على امللغم أا تضاهي بشكل وثيق لون السنة، وهلذا السبب فإا تعترب ومن بني امليزات الفارقة للح

وميزة أخرى أنه . االختيار املفضل يف كثري من األحيان بالنسبة لألسنان األمامية أو حيثما كانت النواحي اجلمالية هامة
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يسفر عن هيكل سنة أقوى ألن احلشوات امللصقة  بتجويف السنة، وهو ما ميكن أن ميكن لصق احلشوات املركبة كيميائياً
  .بالسنة حتتاج إىل إزالة قدر أقل من مواد السنة الصحيحة عند جتهيز التجويف

مادة أقوى نسبيا، ويوفر دواما جيدا يف عمليات الترميم الصغرية إىل "وتذكر رابطة طب األسنان األمريكية أن املركب 
رض لقوى ـكبة قد حتتاج إىل إحالل أكثر تكرارا من امللغم، ال سيما عندما تتعولكن احلشوات املر." املتوسطة احلجم

ومن املتوقع يف املعهود أن تدوم احلشوات املركبة من مخس إىل سبع سنوات . عض ثقيلة أو يف احلشوات الكبرية
)Johnstone, 2008.(  

 أمام فرص جديدة لتحسني أداء مواد املركب، مبا يف وقد فتح استخدام التكنولوجيات البالغة الصغر واملتناهية الصغر الباب
وتقدم الكثري من اجلهات املصنعة للمركب، مبا . ذلك قوا، واملقاومة للكسر، والبلى، والنواحي اجلمالية، وخواص املناولة

ر يف مواد احلشو يف فيها تلك املذكورة يف اجلدول التايل، يف الوقت الراهن منتجات تضم موادا بالغة الصغر ومتناهية الصغ
واستخدام املواد البالغة الصغر واملتناهية الصغر تطور جديد نسبيا ومن احملتمل حتقيق إجنازات أخرى يف . بعض املركبات

  .هذا الصدد
ومن بني ميزات مواد . وأحد أنواع مواد املركب، كومبومر، عبارة عن هجني بني مواد املركب ومتماثر شارد زجاجي

كما ميكن أن حيتوي الكومبومر على . معدل البلى أفضل مبقدار ثالث مرات تقريبا من مواد املركبالكومبومر أن 
  .الفلوريد الذي يطلق ببطء على مدار الزمن للمساعدة يف منع حدوث اضمحالل إضايف للسنة

  جهات التصنيع واملنتج التمثيليان
  . فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية حلشوات املركب

  جهات التصنيع التمثيلية حلشوات املركب: ٢-٣-ألفاجلدول 
  السعر  الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

بدوالرات (
الواليات 

  )املتحدة
3M  ،سانت بول

مينوسيتا، 
الواليات 
املتحدة 

  األمريكية

3/US_en/M3/portal/wps/com.m3.solutions://http

/professionals-dental/ESPE-M 

Filtek Z250 

Restorative 

Refill 

Capsules  

٥١,٠١ 
  دوالر

Qty 20 

(Net32) 

Dentsply 

International  
يورك، 

بنسلفانيا، 
الواليات 
املتحدة 

  األمريكية

com.dentsply.www Herculite 

XRV Refill 

Compules 

٣٢,٦ 
 دوالر

Qty 20, 

0.25g 

compules 

(Net32) 
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Ivoclar 

Vivadent Group  
 com.ivoclarvivadent.www Tetric  خلتنشتاين

EvoCeram 

Cavifil Refill 

  دوالرا٦٧
Qty 20, 

0.2g 

cavifils 

(Net32) 

Kerr 

Corporation  
أورانج، 

كاليفورنيا، 
الواليات 
املتحدة 

  األمريكية

com.kerrdental.www 

 

Prodigy 

Unidose 

Refills 

٤٩,٩٩ 
 دوالر

20 tips, 

0.2g 

(Net32) 

SDI Limited أستراليا  au.com.sdi.www Ice Complet 

Refills, Light 

Cure 

٦٨,٧٥ 
  دوالر

Qty 20, 

0.25g 

(Net32)  

  متماثرات شاردة زجاجية: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

املتماثرات الشاردة الزجاجية مواد تبدو طبيعية ومن لون األسنان مصنوعة من مزيج من األمحاض األكريلية املخلوطة 
 للكسر ولذلك واملتماثرات الشاردة الزجاجية هلا مقاومة منخفضة نسبياً. حيق زجاجية وتستخدم حلشو التجاويفمبسا

تستخدم يف املقام األول يف احلشوات الصغرية اليت ال تتحمل ثقال، مثل تلك املستخدمة من أجل اجلذور السطحية 
تركيبات، وكبسوالت، : كال تسليم خمتلفة من بينهاومواد املتماثرات الشاردة الزجاجية متاحة يف أش. لألسنان

  .سائل/ومسحوق
لغم أا تضاهي بشكل وثيق لون السنة، وهلذا السبب فإا تماثرات الشاردة الزجاجية على املومن بني امليزات الفارقة للم

وميزة أخرى . احي اجلمالية هامةتعترب االختيار املفضل يف كثري من األحيان بالنسبة لألسنان األمامية أو حيثما كانت النو
أنه ميكن لصق املتماثرات الشاردة الزجاجية كيميائيا بتجويف السنة، وهو ما ميكن أن يسفر عن هيكل سنة أقوى ألن 

كما ميكن أن حتتوي  .احلشوات امللصقة بالسنة حتتاج إىل إزالة قدر أقل من مواد السنة الصحيحة عند جتهيز التجويف
ردة الزجاجية على الفلوريد الذي يطلق ببطء على مدار الزمن للمساعدة يف منع حدوث تسوس إضايف يف املتماثرات الشا

  .السنة
وهلا، من وجهة . ومن عيوب املتماثرات الشاردة الزجاجية تكلفتها األعلى والوقت األطول املطلوب لوضعها يف مكاا

وختضع تكلفة ). Colgate, 2008(أكثر من امللغم أو املركبات نظر االستدامة، مقاومة أقل للكسر ومن األرجح أن تبلى ب
حشوات األسنان لضرب من العوامل ولذلك فإن من الصعب قياس الفرق يف السعر الذي يتوجب على املريض أن يدفعه 

كاليف وذكرت رابطة طب األسنان األمريكية أن ت. حلشوة من املتماثرات الشاردة الزجاجية باملقارنة مع حشوة امللغم
  .لغمكبة ولكنها أعلى من حشوات املحشوات املتماثرات الشاردة الزجاجية مماثلة للحشوات املر
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  جهات التصنيع واملنتج التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية للمتماثرات الشاردة الزجاجية

  .جهات التصنيع التمثيلية للمتماثرات الشاردة الزجاجية: ٣-٣-اجلدول ألف
جهة 

  التصنيع
  السعر  الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع

بدوالرات (
الواليات 

  )املتحدة
3M ESPE  ،سانت بول

مينيسوتا، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

-M3/US_en/M3/talpor/wps/com.m3.solutions://http
/professionals-dental/ESPE 

Ketac 
Molar 

Aplicap 
Refill 

Capsules, 
Self Cure 

   دوالرا١٨٩
Qty 50 

(Net32) 

3M ESPE  ،سانت بول
مينيسوتا، 

الواليات املتحدة 
  األمريكية

-M3/US_en/M3/portal/wps/com.m3.solutions://http
/professionals-dental/ESPE 

Photac-Fil 
Quick 

Aplicap 
Refill 

Capsules, 
Dual Cure 

  دوالر٢٠٩
Qty 50 

(Net32) 

GC 
America, 

Inc. 
ألسيب، 

إيلينويس، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

http://www.gcamerica.com/ Fuji II LC 
Refill 

Capsules, 
Light Cure 

١٠٨,٩٥ 
 دوالر

Qty 50 
(Net32) 

SDI 
Limited أستراليا  www.sdi.com.au Riva Light 

Cure Refill 
Capsules 

١٣٦,٥٥ 
 دوالر

Qty 50 
(Net32) 

  بدائل أخرى
  ت شاردة راتنجيةمتماثرا

املتماثرات الشاردة الراتنجية واملتماثرات الشاردة الزجاجية املعدلة بالراتنج عبارة عن مزيج من األمحاض األكلريية والراتنج 
واملتماثران بلون األسنان وميكن أن يطلقا فلوريد مبرور الزمن للمساعدة يف منع حدوث . األكلريي مع حشوة زجاجية

واملتماثرات الشاردة الراتنجية، مثلها يف ذلك مثل الزجاجية، تلتصق بتجويف السنة وحتتاج إىل . ألسناناملزيد من تسوس ا
واملتماثرات الراتنجية تفوق الزجاجية يف األداء يف . إزالة كمية أصغر من مادة السنة الصحيحة عند جتهيز التجويف

  .حلراريخصائص ميكانيكية معينة مبا يف ذلك القوة ومعامل التمدد ا

http://www.gcamerica.com/
http://www.sdi.com.au
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. واملتماثرات الراتنجية هلا مقاومة منخفضة إىل معتدلة للكسر وتتعرض لبلى أعلى عندما تستخدم على سطوح تلويك
وهلذه األسباب، فإن استخدام املتماثرات الشاردة الراتنجية يقتصر يف املعتاد على عمليات احلشو الصغرية بدون محولة 

وتكلفة حشوات املتماثرات الشاردة الراتنجية مماثلة حلشو .  يف األسنان األوليةحتميل أو عمليات احلشو املتوسطة املدة
  .املركب ولكنها أكثر من حشوات امللغم

  الذهب واخلزف والصيين
تستخدم سبائك الذهب واخلزف والصيين يف املعهود من أجل الترميم غري املباشر ومن مث ال تعترب بدائل للملغم، الذي 

وحتتاج هذه املواد إىل زيارتني أو أكثر لطبيب األسنان وتنطوي يف . األول من أجل الترميم املباشريستخدم يف املقام 
  .املعهود على وضع حشو مؤقت
  األمسنت املتعدد الكربوكسيل

وال يعترب . يستخدم األمسنت املتعدد الكربوكسيل يف احلشوات املؤقتة وكوسيط متليط لصب السبائك والترميم اخلزيف
  ).٢٠٠٨، net.ed-free.www(للملغم ألن احلشو مؤقت بديال 

  أكسيد الزنك
وكثريا ما يستخدم يف توليفة مع . يستخدم أكسيد الزنك من أجل ضرب من األغراض السنية مبا يف ذلك احلشوات املؤقتة

وال يعترب بديال . ختفيف األمل وهو مانع للعفونة بدرجة طفيفةاألوجينول، وهو سائل يستمد من زيت القرنفل ويعمل على 
  ).٢٠٠٨، net.ed-free.www( .للملغم ألن احلشوات مؤقتة

  الطلب على الزئبق واستخدامه
البلدان يف ردودها على طلب حيتوي اجلدول التايل على بيانات الطلب على الزئبق من أجل امللغم السين اليت قدمتها 

املعلومات املقدم من اليونيب، ومن وثائق أخرى، مبا فيها التقارير املوضوعة باستخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق 
  .اخلاصة باليونيب

  )مرتبة حبسب الطلب التقديري على الزئبق(استخدام البلدان للزئبق من أجل امللغم السين : ٤-٣-اجلدول ألف
  الكمية املستخدمة/الطلب التقديري على الزئبق  مصدر البيانات  دالبل

  )سنة/باألطنان املترية(
  )٢٠٠٤ (٢٧,٦  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  ٢٠  طلب معلومات  أملانيا
  )٢٠٠٦ (١٧,٧٤١  جمموعة األدوات احلصرية  الفلبني

  )٢٠٠٦ (٦,٦  طلب معلومات  اململكة املتحدة
  ٦  )١(خالفه  الصني

  )٢٠٠٧ (٤,٦٦٥  )٢(خالفه  اكند

                                                   
)١(  SEPA, 2005. 
يناير / كانون األول٣١معلومات كندية لدعم عمل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق فيما بني الدورات،   )٢(

٢٠٠٨. 
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  ٤,١٢٥  طلب معلومات  سوريا
  )٢٠٠٧ (١,٦  طلب معلومات  هولندا
  ١,٢  طلب معلومات  الدامنرك

)٢٠٠١) (١,٣ -١,١(  
  )٢٠٠١ (٠,٨  ٣خالفه  روسيا

  ٠,٦١٤  طلب معلومات  األرجنتني
  )٢٠٠٥ (٠,١٥  طلب معلومات  اليابان

  ٠,١٠٣  طلب معلومات  السويد
  ٠,٠٨٦  تطلب معلوما  كمبوديا

٢٠٠٧ (٠,١٦٣ -٠,٠٠٨(  
  صفر  طلب معلومات  النرويج

أجل  لكل ساكن من  غرام من الزئبق سنويا٠,٢ً -٠,٠٥توصي جمموعة األدوات احلصرية للزئبق بنطاق افتراضي يبلغ 
زيد عن كميات ت) أملانيا والدامنرك وسوريا(وقدمت ثالث بلدان ). ٢٠٠٥اليونيب، (لغم تقدير الطلب اإلمجايل على امل

 غرام من ٠,٢(واحتسبت الفلبني الزئبق باستخدام النهاية األعلى يف نطاق جمموعة األدوات . نطاق جمموعة األدوات
كندا (وقدمت أربع بلدان أخرى أرقام استخدام تقع يف حدود نطاق جمموعة األدوات ).  لكل ساكنالزئبق سنوياً

قدمت البلدان السبع املتبقية أرقام استخدام تقل عن نطاق جمموعة و). واململكة املتحدة وهولندا والواليات املتحدة
  .األدوات

السياسات احلكومية، ومستوى رعاية األسنان : ومن احملتمل أن يتأثر استخدام امللغم السين بعدد من العوامل من بينها
تمل أن حيدث االستخدام املنخفض يف ، من احملفمثالً. املتاح، ومستوى النظافة الصحية الشخصية، وتوافر البدائل وتكلفتها

وتعزو .  باستثناء الترميم بامللغم من تغطية التأمني الصحي١٩٩٩السويد نتيجة، إىل حد ما، للسياسة املنفذة يف عام 
جمموعة األدوات احلصرية للزئبق يف كمبوديا رقم االستخدام املنخفض إىل اخنفاض تواتر الترميم السين مؤتلفة مع 

  .الواسع النطاق ملواد احلشو البديلةاالستخدام 
  مستوى إحالل الزئبق واخلربة بشأن استخدام البدائل

حتتوي اجلداول التالية على معلومات قدمتها البلدان عن خرباا بشأن التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة بإحالل امللغم 
داول مستقاة من الردود على طلب املعلومات املقدم من واملعلومات الواردة يف اجل. السين الزئبقي خبيارات حشو أخرى

  .وحتتوي اجلداول يف بعض احلاالت على نسخ موجزة أو معاد صياغتها من الردود املدرجة يف طلب املعلومات. اليونيب

                                                   
)٣(  ACAP, 2004. 
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  "٢"بلدان ردت مبستوى إحالل   :٥-٣-اجلدول ألف
  البدائل/جياخلربة املكتسبة بشأن التحول التكنولو  مصدر البيانات  البلد

  االستخدامشائعة  البدائل متاحة و-"٢"املستوى 
  مل تقدم بيانات عن خربات بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  الربازيل
  طلب معلومات  الدامنرك

  )٤(خالفه
 إىل ٢٠٠٠٪ من مجيع احلشوات يف عام ٣٧تناقص استخدام امللغم من 

ن البالستيكات هيمنت على السوق أنواع خمتلفة م. ٢٠٠٥٪ يف عام ٢٨
لن يسمح . خالل السنوات األخرية مستكملة مبتناثرات شاردة زجاجية

  . باستخدام امللغم السين٢٠٠٨بريل أ/ألطباء األسنان بعد أول نيسان
  .خربة إجيابية. ٢-١أبلغت أملانيا عن مستوى إحالل يبلغ   طلب معلومات  أملانيا
 ٠,١٥ إىل ١٩٧٠ أطنان مترية يف عام ٥سين من تناقص استخدام امللغم ال  طلب معلومات  اليابان

 نتيجة للشواغل بشأن امتصاص الزئبق من خالل ٢٠٠٥طن متري يف عام 
. التدهور والتسوس واستنشاق البخار املولد بواسطة احلرارة من املضغ

  . الباالديوم واملركب الراتنجي-الفضة-تشمل البدائل سبيكة الذهب
، من جراء ٪ سنويا١٥ًه حدث اخنفاض يف استخدام الزئبق حبوايل يقدر بأن  طلب معلومات  هولندا

. االخنفاض يف تسوس األسنان وزيادة استخدام حشوات األسنان البديلة
 غرام ٣٥٠٠وقد تناقص استخدام امللغم السين منذ منتصف الثمانينيات من 

  . غرام لطبيب األسنان سنويا٢٦٠ إىل لطبيب األسنان سنوياً
أصبح احلظر الذي فرضته النرويج على . ال توجد خربة سلبية بشأن البدائل  علوماتطلب م  النرويج

استخدام الزئبق يف املنتجات، مبا فيها امللغم السين، ساريا يف كانون 
  .٢٠٠٨يناير /الثاين

  .مل تقدم بيانات عن اخلربات بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  سلوفينيا
  طلب معلومات  السويد

  )٥(خالفه
٪ ٩٠اخنفض الزئبق املستخدم من أجل امللغم السين بنسبة . ة إجيابيةخرب

٪ من إمجايل ٩٨ويتم القيام حبوايل . ٢٠٠٣ و١٩٩٧فيما بني عامي 
والرقم . احلشوات يف البالغني باستخدام مواد بديلة، ويف األغلب املركبات

توقف التأمني الصحي عن دفع . ٪٩٩,٩٥املقابل بالنسبة لألطفال هو 
وأصبح احلظر املفروض على . ١٩٩٩بل الترميم بامللغم يف عام مقا

  .٢٠٠٨يناير / يف أول كانون الثايناستخدام الزئبق يف امللغم السين سارياً
ال توجد مشاكل من الناحية التقنية، ولكن قد تصبح قضية مثارة من جراء   طلب معلومات  سويسرا

  .تكلفة املواد البديلة األعلى
  

                                                   
)٤(  PR Newswire, 2008. 
)٥(  PR Newswire, 2008. 
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  "١"بلدان ردت مبستوى إحالل يبلغ   :٦-٣-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة بشأن التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل متاحة واالستخدام ضئيل-"٢"املستوى 
  مل تقدم بيانات عن اخلربات املكتسبة بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  األرجنتني

  .دائل حمدود وتكلفة البدائل أعلى من امللغمتوافر الب. سلبية  طلب معلومات  شيلي
  مل تقدم بيانات عن اخلربات املكتسبة بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  فرنسا
ال يزال امللغم السين مستخدما، رغم أن الكثريين من أطباء األسنان   طلب معلومات  إيران

لقد اخنفض استهالك الزئبق يف . يستخدمون مركب الراتنجات كبديل
  .١٩٩٨ األسنان بشكل كبري منذ عام طب

  .مل تقدم بيانات عن اخلربات املكتسبة بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  بنما
يعكس النقص . يستخدم كل من املركبات واملتماثرات الشاردة الزجاجية  طلب معلومات  اململكة املتحدة

م حتسينات يف صحة الف) ٢٠٠٤( أطنان مترية ٩يف امللغم الزئبقي من 
ومن املتوقع أن يستمر تناقص استخدام امللغم إىل زهاء . اخلاصة بالسكان

  .٢٠١١طنني متريني من الزئبق سنويا حبلول عام 
  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  )٦(خالفه
البدائل غري الزئبقية للملغم السين غالية الثمن، والتكلفة ال تسترد من . سلبية

ويتم تنظيم منتجات عالج .  احلكوميةشركات التأمني الطيب اخلاصة أو
األسنان بواسطة احلكومة االحتادية، وال ميكن للواليات أن حتظر مبفردها 

  .استخدام امللغم السين
تغطي وثائق التأمني يف املعهود معظم أو كل تكاليف احلشو بامللغم ولكنها 

  .٪ من حشوات املركبات٨٠٪ إىل ٥٠تغطي 

  تقدم ردودا عن مستوى اإلحاللبلدان مل   :٧-٣-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة بشأن التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   بشأن املستوىا ردودمدقمل ت
جمموعة األدوات   كمبوديا

  احلصرية
تشمل مواد احلشو املستخدمة امللغم واملركب واملتماثرات الشاردة 

يفضل . الزنك واخلزفالزجاجية واألمسنت متعدد الربوكسيل وأكسيد 
مرضى عيادات األسنان املركبات وليس امللغم يف حني أن الناس األصحاء 

  .يفضلون أكسيد الزنك واملواد اخلزفية
تشمل البدائل القوالب الذهبية، وامللغم امللصوق، واخلزف واملركبات   )٧(خالفه  كندا

 وقلة مناسة مثة شواغل بشأن البدائل من بينها التكلفة األعلى. الراتنجية
، وضعه يف مكانه سهل وسريع كما أن امللغم معمر جداً. إجراءات معينة

  .، ومن املمكن إصالحه يف كثري من األحياننسبياً
                                                   

)٦(  com.aboutcosmeticdentistry.www.  
 كانون ٣١معلومات كندية لدعم عمل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق فيما بني الدورات،   )٧(

 .٢٠٠٨يناير /األول
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". ٢-١"بشأن امللغم السين وأبلغ بلد واحد، أملانيا، عن مستوى إحالل " ٢"أبلغت مثاين بلدان عن مستوى إحالل يبلغ 
ومن هذه البلدان التسعة، يوجد سبع .  البدائل متاحة وشائعة االستخدام يف تلك البلدانأن" ٢"ويبني رد بشأن مستوى 

كما أبلغت الربازيل واليابان عن .  على استخدام امللغم السينوتفرض ثالثة من البلدان األوروبية حظراً. بلدان أوروبية
  ".٢"مستوى إحالل 

 وهو ما يبني أن البدائل متاحة وتستخدم بشكل ضئيل يف تلك للملغم السين،" ١"أبلغ سبع بلدان عن مستوى إحالل 
وبلدان من هذه البلدان يف أمريكا اجلنوبية، واثنان يف أوروبا وواحد يف غرب آسيا، وواحد يف أمريكا الوسطى . البلدان

  .وواحد يف أمريكا الشمالية
وتضمنت أربعة تعليقات . مع بدائل امللغم السينوعموما، قدم ثالثة عشر بلدا تعليقات حتريرية بشأن اخلربات املكتسبة 

بيانات بشأن كون تكلفة البدائل أعلى من تكلفة امللغم السين، فيما أعرب بلد واحد فقط عن االنشغال بشأن خصائص 
  .أداء البدائل

   االستخدام يف جمال األسنان-موجز
اد احلشو اليت يستخدموا من أجل الترميم يراعي أطباء األسنان ضرب من العوامل عندما يبتون يف أي نوع من مو

صحة املريض، والنواحي اجلمالية، وموقع احلشو، وقوة العض، وطول الزيارات وعددها، واالستدامة، : املباشر، من بينها
ة فمثال، تستخدم املركبات املشا. ويف بعض احلاالت، تعترب بدائل امللغم اخليار األفضل بوضوح). ADA, 2008(والتكلفة 
واملتماثرات الشاردة الزجاجية أو . يف اللون يف املعهود من أجل التجاويف يف األسنان األمامية ألسباب جتميلية لألسنان

الراتنجية تعترب يف املعهود اخليار املفضل من أجل التجاويف الصغرية يف عنق األسنان أو جذورها، وللتجاويف الصغرية يف 
  .األسنان األولية
وتبني . لتكنولوجيات البالغة الصغر واملتناهية الصغر عن حتسني األداء املادي للمواد البديلة وجودا اجلماليةيسفر تطبيق ا

وقد حدد . الردود الواردة من العديد من البلدان على طلب معلومات أن البدائل تعترب بدائل مناسبة للملغم بالنسبة لألداء
  .حاجز أمام التحول عن استخدام امللغمالعديد من البلدان سعر البدائل األعلى ك

فرضت ثالث بلدان، النرويج والسويد والدامنرك، حظرا على استخدام امللغم الزئبقي من أجل حشوات األسنان بدأ 
  ).PR Newswire, 2008(وترتئي تلك البلدان أن املركبات بدائل مالئمة للملغم . ٢٠٠٨سريانه يف عام 

كميا ملستوى اإلحالل بشأن الزئبق يف االستخدامات السنية استنادا إىل الردود الواردة من ستة ويبني اجلدول التايل تصنيفا 
  .عشر بلدا على طلب املعلومات

  .ردود البلدان بشأن مستوى اإلحالل  :٨-٣-لفأاجلدول 
  النسبة املئوية للردود  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل

٥٠  ٨  ٢٪  
٦  ١  ٢-١٪  

٤٤  ٧  ١٪  
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ملعلومات املقدمة يف هذا الفرع أن مثة تكنولوجيات بديلة متاحة للملغم السين، وقد حققت بعض البلدان جناحا يف تبني ا
ويبني مخسون يف املائة من الردود على طلب املعلومات أن البدائل متاحة يف األسواق . التحول عن استخدام امللغم السين

استخدامه للزئبق يف جمال األسنان بأنه صفر وأن من احملتمل أن يدفع ) النرويج(ويقدر بلد واحد . ويشيع استخدامها
  .٢٠٠٩احلظر املفروض على امللغم السين يف السويد والدامنرك عدد استخداماا إىل الوصول إىل الصغر يف عام 

وأهم حاجز . املي عن جناح التحول يف تلك البلدان، فقد مت حتديد حتديات متنع حتقيق جناح التحول على أساس عورغماً
ومن العوامل األخرى اليت قد تؤثر . أمام جناح التحول، استنادا إىل الردود على طلب املعلومات، هو تكلفة البدائل األعلى

التغطية التأمينية للبدائل، وتدريب أطباء األسنان، والقواعد التنظيمية : على التحول إىل حشوات األسنان اخلالية من الزئبق
  ).Maag, 2007(الشواغل بشأن تعويق رعاية األسنان يف البلدان النامية احلكومية، و
  موجز إحالل االستخدامات األسنانية: ٩-٣-اجلدول ألف

  اإلمكانية العملية للتحول  هل مت حتديد تكنولوجيات بديلة   االستخدامات السنية
   ومت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  امللغم السين

  ط الكهربائية واإللكترونيةالنبائ:  ٤-ألف
مفاتيح التبديل ومفاتيح الترحيل : من جمموعيت إنتاج رئيسي فرعيتني" النبائط الكهربائية واإللكترونية"يتألف فرع 

، تقدم معلومات بشأن أنواع مفاتيح التبديل "مفاتيح التبديل الكهربائية: أ.٤-ألف"ويف القسم الفرعي األول . الكهربائية
ويتضمن هذا . املفاتيح ذات العوامة، ومفاتيح تبديل امليل، ومفاتيح تبديل الضغط، ومفاتيح تبديل احلرارة: ربعةالرئيسية األ

ويف القسم الفرعي . القسم معلومات عن كل من املفاتيح الزئبقية والبدائل غري الزئبقية لكل نوع من أنواع املفاتيح األربعة
اإلحالل الزئبقي والريشة (دم معلومات بشأن نوعني من مفاتيح الترحيل الزئبقية ، تق"مفاتيح الترحيل: ب.٤-ألف"الثاين 

امليكانيكية -الريشة املغناطيسية اجلافة، واملفاتيح الكهربائية(ومفاتيح الترحيل غري الزئبقية البديلة الستة ) املبللة بالزئبق
  ).األخرى، واحلالة اجلامدة، واملقوم السليكوين املوجه، واهلجني

تستخدم مفاتيح التبديل والترحيل يف اآلالف من املنتجات والتطبيقات املختلفة املستخدمة يف الكثري من ااالت مثل 
وهناك الكثري من بارامترات التصميم اليت تؤثر على . ااالت السكنية والصناعية والطبية والزراعية والبلدية والتجارية

ومن املمكن أن يتفاوت تصميم مفتاح تبديل . اختياره بشأن منتج أو تطبيق معنيمواصفات مفتاح التبديل أو الترحيل و
  .أو ترحيل وخيارات إنتاجهما تفاوتا واسعا حبسب جهة التصنيع

وفيما يلي بعض بارامترات التصميم . واشتراطات التصميم هلا تأثري هام على اختيار طراز املنتج والتكلفة النهائية للمنتج
الترحيل، واملعولية، ونوع البيئة السائلة /عدد نقاط التبديل، ونوع مستوى االستبانة، ودقة مفتاح التبديل: األكثر أمهية

، ونوع منط التثبيت، ونوع اإلحاطة، وترتيب تالمس النواتج، والعمر املتوقع ملفتاح )بالنسبة ملفاتيح التبديل ذات العوامة(
ب، ونوع احلمل الكهربائي، وبارامترات التشغيل، والظروف البيئية، الترحيل، واالعتماد التنظيمي املطلو/التبديل

  .الترحيل/واشتراطات املدخل من القوى، ونوع مفتاح التبديل
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  مفاتيح التبديل الكهربائية: أ.٤-ألف
  مفاتيح تبديل امليل

 حتفيز مفتاح تبديل يستند إىل مفاتيح تبديل امليل قادرة على استشعار التغيريات يف الوضع أو التعاقب، ومن مث قادرة على
  .وميكن استخدام مفتاح تبديل امليل لتحفيز معدات التنبيه أو التحكم أو اإلضاءة، أو خالفها. هذه التغيريات

ويعدد اجلدول أدناه . ومفاتيح تبديل امليل مكونات مفيدة تستخدم لتلبية حاجات املئات من املنتجات والتطبيقات املختلفة
  .تجات والتطبيقات اليت تستخدم مفاتيح تبديل امليلبعض مناذج املن

 تطبيقات مفاتيح تبديل امليل  :١-٤-اجلدول ألف

  أمثلة  نوع التطبيق
معدات التجهيز، وأجهزة التحكم يف الناقالت، ومعدات   صناعي

البثق، وأجهزة التحكم يف السرعة، ودواسات القدم، 
وأجهزة رصد مستوى الفحم، ومركبات اإلنشاءات، 
والروافع، وآالت الرفع، واملساقط املائلة، واملصاعد 

  .املقصية، واملنصات الساكنة، إىل آخره
جرارات، أجهزة التحكم يف الناقالت، تصنيع األغذية،   زراعي

  .الصناديق، الصوامل، رصد مستوى احلبوب، إىل آخره
أجهزة التحكم يف الدفة، أجهزة املعاجلة اليدوية يف أعماق   حبري

ر، منصات املياه املاحلة، ضبط استواء السفن البحا
  .والصنادل، إىل آخره

آالت األشعة السينية، ماسحات الرنني املغناطيسي، أجهزة   املعدات الطبية
  . التحكم يف الوضع، املقاعد املتحركة، إىل آخره

  مفاتيح تبديل امليل الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

وعندما . قية يف املعهود من أنابيب صغرية هلا تالمس كهربائي عند أحد أطراف األنبوبةتتألف مفاتيح تبديل امليل الزئب
وعند إمالة مفتاح التبديل .  الستكمال دائرة التبديل توصيلياًترتفع األنبوبة، يتجمع الزئبق عند الطرف اآلخر موفرا مساراً

  .إىل العكس فإن الدائرة تفصل عندئذ
 له معولية مرتفعة وعمر تشغيلي طويل ألنه حيتوي على مكونات قليلة وال يتعرض حلدوث ومفتاح تبديل امليل الزئبقي

وتستطيع مفاتيح تبديل امليل . وقد أفادت نتائج اختبار دورة العمر عن عمر تشغيلي يزيد عن مليون دورة. قوس كهربائي
  الزئبق يف مفتاح تبديل امليل ليس مستصوباًبيد أن وجود. الزئبقية أن تتناول محال حثيا مرتفعا وأن تقوم بتشغيل هادئ

كما أن هناك تكلفة حمتملة إلزالة مفاتيح . بدرجة كبرية يف الكثري من التطبيقات ومن بينها صناعة األغذية واملشروبات
  .التبديل الزئبقية عند انتهاء عمر املنتج، مثل إزالة مفاتيح تبديل الصندوق من السيارات
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 الذي أبلغت عنه جهات الصناعة إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وكان احملتوى الزئبقي
 ١٠٠٠ -١٠٠ ملليغرام، و١٠٠ -٥٠: وتقليله كنطاق ملفاتيح تبديل امليل الزئبقية يدخل يف النطاقات الثالثة التالية

 عن كميات مضبوطة إىل غرفة املقاصة، وتفاوتت وأبلغت بعض جهات الصناعة.  ملليغرام١٠٠٠ملليغرام، وأكرب من 
  ). NEWMOA, 2008( غرامات لكل مفتاح تبديل للميل ٥ إىل ٠,٠٥تلك الكميات من 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل

  مليلجهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل ا  :٢-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
American Terminal 

Supply Company 

Inc. 

ويكسوم، 
متشيجان، الواليات 

  املتحدة األمريكية

-american.www

com.terminal 

 

AT-MS-4 دوالرا ١٢ -٤ )SJ, 

Amazon(  

Celduc Relais سوربري، فرنسا  com.celducrelais.www 

 

IB600099 Series غري متاح بسهولة  

Comus 

International 

 com.intl-comus.www  تونغريين، بلجيكا

 

Numerous models غري متاح بسهولة  

Well Buying 

Industrial Company 

 tw.com.wellbuying.www  تايبه، تايوان

 

M5 Series غري متاح بسهولة  

   فرق اجلهد مقياسمفاتيح تبديل ميل   :١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج
ويتم توصيل مالمس مسح . جلهد من مسار توصيلي مقوس بطرف تالمس عند كل اية للمسارتتألف مقاييس فرق ا

وميكن استخدام . ومع دوران عمود إدارة املقياس، يتغري طول املسار واملقاومة بشكل تناسيب. متحرك يف اية طرفية ثالثة
  .ات متعددةمقاييس فرق اجلهد لتتبع احلركة اخلطية، أو الدوران دورة واحدة أو دور

كما أا .  مليون دورة٢٠ومقاييس اجلهد غري مكلفة ويعول عليها؛ وهلا عمر تشغيلي طويل، كثريا ما يكون أكثر من 
  .متاحة يف حجم مصغر من أجل اشتراطات التصميم اخلاصة بتوفري احليز

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
   اجلهدفيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملقاييس فرق
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  جهات التصنيع التمثيلية ملقاييس فرق اجلهد  :٣-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

الواليات املتحدة 
  )األمريكية

ETI Systems  ،كارلسباد، كاليفورنيا
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.etisystems.com EUP and SP 
series غري متاح بسهولة  

Precision Electronic 
Components Ltd. وستون، أونتاريو، كندا  www.precisionelectronics.com R Series غري متاح بسهولة  

Taiwan Alpha 
Electronic Co, Ltd تاويوان، تايوان  www.taiwanalpha.com 9 MM 

 دوالرا ٣٥ -١ 
)Mouser(  

Tokyo Cosmos 
Electric Co. Ltd. كاناغاوا، اليابان  www.tocos.com GF and RJC 

Series غري متاح بسهولة  
Vishay 

Intertechnology Inc.  ،مالفرين، بنسلفانيا
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.vishay.com P9 Series دوالرات٦ -٣  
)Mouser(  

  مفاتيح تبديل امليل الكروية املعدنية: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

وتتحرك الكرة . لصلب يف املعهود، إلحداث التوصيل الكهربائي الفعليتستخدم كرة معدنية متدحرجة، تصنع من ا
  .املعدنية استنادا إىل حركة مبيت مفتاح تبديل امليل، أو ميكن حتريكها بواسطة مغناطيس تشغيل

 أو ومفاتيح تبديل امليل الكروية املعدنية مناسبة للتطبيقات املعرضة إىل مستويات عالية من التداخل الكهرومغناطيسي
ومن املمكن أن يكون ملفتاح تبديل امليل الكروي املعدين فترة . تطبيقات اجلهد املرتفع اليت حتتاج إىل مفتاح تبديل متني

ومفاتيح تبديل امليل الكروية الصغرية ليست مناسبة . عمر طويلة إذا ما استخدم من أجل األمحال املقدرة الصغرية فقط
. ت هلا شأا من الصدمات أو الذبذبة ألا ميكن أن تسبب تالمسا كاذبا نتيجة لالرتدادللتطبيقات اليت قد تتعرض ملستويا

ومن . كما أن الكرة املعدنية ميكن أن تصبح ملتحمة مع املالمسات الكهربائية نتيجة للحرارة املفرطة أو التقوس الكهربائي
تطيع تناول أمحال أكرب من اثنني أمبري بدون أن تواجه العيوب األخرى ملفاتيح تبديل امليل الكروية املعدنية أا ال تس

  .مشاكل التقوس الكهربائي

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل الكروية املعدنية

http://www.etisystems.com
http://www.precisionelectronics.com
http://www.taiwanalpha.com
http://www.tocos.com
http://www.vishay.com
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  جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل الكروية املعدنية  :٤-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهات التصنيع

  )الواليات املتحدة
Assemtech Inc. اململكة املتحدة  www.assemtech-inc.com 

 
THS-SP and 

DHS- SP series غري متاح بسهولة  
Comus 

International بلجيكاتونغريين ،  www.comus-intl.com Numerous 
models غري متاح بسهولة  

Magnasphere 
Corporation  ،واكيشا، ويسكونسني

  الواليات املتحدة األمريكية

www.magnaspherecorp.com NM Series غري متاح بسهولة  

  ةمفاتيح تبديل امليل اإللكتروليتي: ٣البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ومع ميل املفتاح، يظل سطح املائع . حتتوي مفاتيح تبديل امليل اإللكتروليتية على إلكترودات وتمأل مبائع توصيل كهريب
وميكن استخدام . طول اإللكترود املغمور يف املائعوتكون التوصيلية بني اإللكترودات متناسبة مع . مستويا بسبب اجلاذبية

  .مواد إلكتروليتية خمتلفة لكي تعمل على تفاوت التوصيلية واللزوجة لتلبية بارمترات التصميم املختلفة
 دقة وكثريا ما يتم تصميم املفتاح من أجل. وتوفر مفاتيح تيديل امليل اإللكتروليتية قدرة ممتازة على التكرار والثبات والدقة

ومفاتيح تبديل امليل اإللكتروليتية متينة وميكن استخدامها يف بيئات . مقاييس زاوية امليل على نطاقات زوي قصرية
  .درجات احلرارة القاسية والرطوبة الشديدة والصدمات

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  تيةفيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل اإللتكرولي

  جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل اإللتكروليتية: ٥-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Fredericks 
Company   ،هنتينغدون فايل، بنسلفانيا

  الواليات املتحدة األمريكية
com.frederickson.www 

 
Series 07X غري متاح بسهولة  

Spectron Glass 
and Electronics 

Inc. 
هواباوج، نيويورك، 

  الواليات املتحدة األمريكية
com.spectronsensors.www 

 
SP, AU, RG, 
CG, and SH 
series 

  غري متاح بسهولة

  

http://www.assemtech-inc.com
http://www.comus-intl.com
http://www.magnaspherecorp.com
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  مفاتيح تبديل امليل امليكانيكية: ٤البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ومن طرق التشغيل . مفاتيح تبديل امليل امليكانيكية مفاتيح إطباقية أو بالغة الصغر جيري تشغيلها بضرب من الطرائق
ضع استنادا إىل اجلاذبية والوضع املتغري ملبيت وتغري الكرة الو. الشائعة تشغيل ذراع العتلة بواسطة كرة متدحرجة معدنية

  . مفتاح التبديل
. ومفاتيح تبديل امليل امليكانيكية هلا معولية مرتفعة، وعمر تشغيلي طويل، وميكن هلا أن تنتاول أمحاال توصيلية مرتفعة

اتيح إىل كمية صغرية من الضغط وحتتاج املف. وكثريا ما ترتب هذه املفاتيح على أن هلا عمرا تشغيليا يزيد عن مليون دورة
  .لتحفيز عمل التبديل

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل امليكانيكية

  جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل امليكانيكية  :٦-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  لويبا
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Binmaster  ،لنكولن، نيرباسكا

  الواليات املتحدة األمريكية
www.binmaster.com 
 

BM-T Series غري متاح بسهولة  

Monitor 
Technologies LLC   إلبورن، إلينويس، الواليات

  يكيةاملتحدة األمر
www.monitortech.com 
 

TC Series غري متاح بسهولة  

Omron Corporation كيوتو، اليابان  www.omron.com 
 

D7E-3 دوالرا ١١ -٥ 
)Digikey(  

  ةامدمفاتيح تبديل امليل اجل: ٥البديل 
  ن املنتجنظرة ع

وميكن لتلك املفاتيح . كثريا ما يشار إىل مفاتيح تبديل امليل اجلامدة على أا مقياس امليل أو مقياس التسارع تبعا للتطبيق
، أو عنصر استشعار عايل الثبات من السليكون مشغل باملاكينات "هول"أن تستخدم جمس بدارة مدجمة تعمل بظاهرة 

  .و تكنولوجيا مقياس تسارع متوازن القوة، أو أداة عزم الدوران تعمل بالقصور الذايتالبالغة الصغر وله ميل سعوي، أ
وتوفر مفاتيح تبديل امليل اجلامدة حتليال مرتفعا ودقة واستجابة سريعة، وحتافظ على الدقة على مدار نطاق عريض من 

وميكن استخدام املفاتيح . رة ماليني دورةواملفاتيح هلا عمر تشغيلي طويل، كثريا ما يكون أكرب من عش. درجات احلرارة
  .يف بيئيت الذبذبات والصدمات القوية

http://www.binmaster.com
http://www.monitortech.com
http://www.omron.com
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  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل اجلامدة

  جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل اجلامدة  :٧-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Jewell Instruments, 

LLC   com.jewellinstruments.www 
 

LC Series غري متاح بسهولة  
Omron Corporation كيوتو، اليابان  com.omron.www 

 
D6BN Series دوالرات ٤ -٢ 

)Digikey(  

  مفاتيح تبديل امليل السعوية: ٦البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

وجمس . تستفيد مفاتيح تبديل امليل السعوية من جمس سعوي األساس ينتج خمرجات تتناسب بشكل مباشر مع امليل النسيب
 املعهود عن قبتني سعويتني حمكميت السد حتتويان على مائع ثابت العزل بدرجة مرتفعة مفتاح تبديل امليل السعوي عبارة يف

  .ميأل املساحة بني القبتني
واملفاتيح . وتوفر مفاتيح تبديل امليل السعوية دقة مرتفعة، وثبات مرتفع طويل األجل، واحتياجات منخفضة من الطاقة

  .فعة، ولقياس زوايا امليل الكبريةمناسبة للتطبيقات اليت حتتاج إىل دقة قياس مرت
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  .فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل السعوية
  .جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل امليل السعوية  :٨-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
الرات بدو(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Measurement 

Specialties Inc.  هامبتون، فريجينيا، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.schaevitz.www 
 

Accustar II 
DAS Series غري متاح بسهولة  

Seika Kempten أملانيا  de.seika.www 
 

NG2, NG3, and 
NG4 Series غري متاح بسهولة  

   ذات العوامةمفاتيح تبديل
املاء، ومياه : ومن بني أنواع السوائل اليت ميكن رصدها. تستخدم مفاتيح التبديل ذات العوامة لرصد مستوى شىت السوائل

وميكن استخدام مفاتيح التبديل ذات . ، والنتروجني السائلاارير، واحلمأة املبتلة، والزيت، واملواد الكيميائية، والشحم
وتستخدم هذه املفاتيح . العوامة من أجل رصد مستوى السوائل يف الصهاريج واآلبار والغرف واحلفر واحلاويات األخرى
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يان من التشغيل وهناك نوعان أساس.  والتحكم لتوفري استجابات حمكومة ملستويات السوائل املتفاوتةهلتحفيز دوائر التنبي
 هالطريقة األوىل أنه ميكن وضع مفتاح التبديل بالعوامة يف مبيت عوامة طافية وميكن استخدام. ملفاتيح التبديل ذات العوامة

 والطريقة الثانية أنه ميكن أن يكون مفتاح التبديل بالعوامة ساكناً.  إىل ارتفاع واخنفاض مستويات السائلللتحفيز استناداً
  . بواسطة وجود أو عدم وجود السائلوميكن حفزه

وميكن . ومفتاح التبديل بالعوامة مكون متعدد االستعمال يستخدم لتلبية حاجات املئات من املنتجات والتطبيقات املختلفة
. تضمني مفتاح التبديل بالعوامة يف منتج مثل مضخة اجلمة، أو ميكن شراؤه كمكون يستخدم يف تطبيق خمصوص بالعميل

  .دول أدناه بعض مناذج للمنتجات والتطبيقات اليت تستخدم مفتاح التبديل بالعوامةويعدد اجل
  تطبيقات مفتاح التبديل بالعوامة  :٩-٤-اجلدول ألف
  مناذج  نوع التطبيق

جتهيز السوائل، ومعاجلة النفايات، وأجهزة تكييف اهلواء،   تصنيعي/صناعي
 وتصنيع أشباه املوصالت، وآالت الطالء بالكهرباء

  . األوتوماتية، إىل آخره
مضخات أحواض التجميع، وخزانات التعفني، وأجهزة   سكين

  تسخني املياه، وتثبيتات الضخ األتوماتية، إىل آخره
مضخات اجلمة، واملضخات الوابلة، وختلص عابرات   حبري

احمليطات من مياه اارير، وخزانات االتزان يف السفن، إىل 
  .آخره

ات الضخ، ومعاجلة مياه النفايات، وحمطات الصرف حمط  خاص بالبلديات
  .الصحي، إىل آخره

  عوامةال  ذاتمفاتيح التبديل الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

عادة ما توضع مفاتيح التبديل الزئبقية ذات العوامة داخل مبيت عوامة طافية ويتم حتفيزها اعتمادا على مستويات السائل 
ومع .  املفاتيح يف املعهود على أنبوبة صغرية هلا مالمسات كهربائية يف أحد أطراف األنبوبةوحتتوي. املرتفعة واملنخفضة

وعندما يعود املفتاح إىل .  الستكمال الدائرة توصيلياًارتفاع األنبوبة، يتجمع الزئبق عند الطرف األوطأ مما يوفر مساراً
  .االخنفاض، تنفصم الدائرة

بقية ذات العوامة يف أن هلا معولية مرتفعة وعمر تشغيلي طويل ألن هلا مكونات قليلة وتتمثل ميزة مفاتيح التبديل الزئ
 وميكن للمفاتيح أن تتناول محالً. وقد أفادت فحوص دورة العمر عن أكثر من مليون دورة. تتعرض للتقوس الكهريب وال
  .، وهلا تشغيل هادئ مرتفعاًحثياً

وبالنسبة للتطبيقات يف موقع ضيق به حيز حمدود . ل على الوجه الصحيحوحتتاج املفاتيح إىل مساحة تأرجح لكي تعم
وحيث أن مفتاح التبديل .  أكثر مالءمةملساحة التأرجح، قد يكون مفتاح التبديل بالعوامة ذو الريشة املغناطيسية اختياراً
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 كبرية بالنسبة للكثري من التطبيقات  بدرجةالزئبقي بالعوامة حيتوي على زئبق، وهو مادة كيميائية مسية، فلم يعد مستصوباً
ويذكر تقرير جملس وزراء اموعة النوردية أن سعر البدائل غري الزئبقية نفس سعر . مثل صناعة األغذية واملشروبات

  ).Maag, 2007(مفاتيح التبديل احملتوية على الزئبق تقريبا 
 املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق ويبلغ احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات التصنيع إىل غرفة

 ١٠٠٠ ملليغرام للمفتاح الواحد أو أكرب من ١٠٠٠ إىل ١٠٠وتقليله كنطاق من مفاتيح التبديل بعوامة إما أن يكون 
ح التبديل  غرام ملفتا٧٠ إىل ٠,١وأبلغت بعض جهات التصنيع عن كميات دقيقة تراوحت بني . ملليغرام للمفتاح الواحد

وتوفر جمموعة األدوات احلصرية لليونيب منوذجا من الدامنرك حيث ميكن أن حيتوي مفتاح التبديل الزئبقي . بالعوامة
  ).٢٠٠٥اليونيب، ( غرام من الزئبق ١٣,٦ – ٦,٨بالعوامة على ما يتراوح بني 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .تيح التبديل الزئبقية ذات العوامةفيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفا

  جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل الزئبقية ذات العوامة  :١٠-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Comus International تونغريين، بلجيكا  com.intl-comus.www 

 
  غري متاح بسهولة  طرز متعددة

Conery 
Manufacturing Inc.   أشالند، أوهايو، الواليات

  املتحدة األمريكية
com.conerymfg.www 

 
2900 series غري متاح بسهولة  

Mercury 
Displacement 

Industries 
إدواردسبريغ، متشغان، 

  الواليات املتحدة األمريكية
com.mdius.www 

 
A, B, C, D, 

and E series غري متاح بسهولة  

Zoeller Pump Co.  لويزفيل، كنتاكي، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.rzoelle.www 
 

 دوالرا ٩٥ -٩٠   سالسل١٠
)Dean(  

   ذات العوامةمفاتيح التبديل امليكانيكية: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

عادة ما توضع مفاتيح التبديل امليكانيكية ذات العوامة يف مبيت العوامة الطافية وحتفز باالعتماد على مستويات السوائل 
نيكية ميكن أن تكون مفاتيح إطباقية أو مفاتيح بالغة الصغر وحتفز بواسطة ضرب من واملفاتيح امليكا. املرتفعة واملنخفضة

وتغري الكرة الوضع استنادا إىل . ذراع العتلة بواسطة كرة متدحرجة معدنية ومن طرائق التحفيز الشائعة حتفيز. الطرائق
  .اجلاذبية والوضع املتغري ملبيت مفتاح التبديل

 ه توصيلياول أمحاالًنية ذات العوامة هلا معولية مرتفعة، وعمر تشغيلي طويل، وميكن هلا أن تتومفاتيح التبديل امليكانيك
وميكن ملفاتيح التبديل امليكانيكية .  يزيد عن مليون دورة تشغيلياً ما ترتب هذه املفاتيح على أن هلا عمراًوكثرياً. مرتفعة

وحتتاج مفاتيح التبديل امليكانيكية ذات . شغيل واإليقافذات العوامة أن تستخدم عوامة واحدة لكل من وظيفيت الت
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بيد أن هذا ال يشترط بالنسبة ملفاتيح التبديل . العوامة يف املعهود إىل مساحة تأرجح لكي تعمل على الوجه الصحيح
  .امليكانيكية ذات العوامة اليت تستخدم مغناطيسا يف جذع رأسي لتحفيز املفتاح البالغ الصغر

  ع واملنتجات التمثيليانجهات التصني
  .فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل امليكانيكية ذات العوامة

  .جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل امليكانيكية ذات العوامة  :١١-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )دةالواليات املتح
Automation 

Products Group Inc.  لوغان، أوتاه، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.apgsensors.www 
 

Ft-100 series غري متاح بسهولة  

Dwyer Instruments, 
Inc.  ،متشغان سييت، إليونيس

  الواليات املتحدة األمريكية
com.inst-dwyer.www 

 
L8 series دوالرا ٦٦ )Dwyer(  

Kari-Finn Oy الثي، فنلندا  fi.finn-kari.www 
 

Kari Float 
Switch Series غري متاح بسهولة  

Kobold Messring 
GmbH تاونوس، أملانيا  com.kobold.www 

 
NGS series غري متاح بسهولة  

Mercury 
Displacement 

Industries 
إدواردبريغ، متشغان، 
  الواليات املتحدة األمريكية

com.mdius.www 
 

G, H, K, N, and 
P series غري متاح بسهولة  

MJK Automation نايروم، الدامنرك  com.mjk.www 
 

7030 series غري متاح بسهولة  
Nivelco Process 

Control Co. بودابست، هنغاريا  com.nivelco.www 
 

Nivofloat and 
NivoMag series غري متاح بسهولة  

SOR س، تكساس، لينيك
  الواليات املتحدة األمريكية

com.sorinc.www 
 

100, 1710, 200, 
and 300 series غري متاح بسهولة  

   بريشة مغناطيسية جافة املزودةمفاتيح التبديل ذات العوامة: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ويركب مغناطيس يف . ة املغناطيسية يف جذع رأسي من نبيطة مفتاح التبديل بالعوامةتبيت مفاتيح التبديل ذات الريش
ويعمل املغناطيس على حتفيز ريشة مفتاح التبديل يف اجلذع عند . مبيت العوامة يتحرك رأسيا على طول األنبوبة أو اجلذع

  . للتمكني من أداء وظيفة التحكم أو التنبيهمستويات حمددة مسبقاً
وهذه . التبديل املزودة بريشة مغناطيسية مستصوبة من أجل االستخدام يف عمليات اإلغالق الصغرية أو الضيقةومفاتيح 

. ومن عيوا أا ال تستطيع تناول محل حثي مرتفع، ومن مث هلا ترتيب تالمس منخفض. املفاتيح هلا عمر تشغيلي طويل
معة على اجلذع تضر باألداء السليمكما أنه جيب استخدامها يف بيئة نظيفة، ألن احلتات ا.  
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  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .ذات العوامة املزودة بريشة مغناطيسية جافة فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل

  فةذات العوامة املزودة بريشة مغناطيسية جا جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل  :١٢-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Comus International تونغريين، بلجيكا  com.intl-comus.www 

  غري متاح بسهولة  طرز متعددة 
Dwyer Instruments, 

Inc. نيس، متشغان سييت، إليو
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.inst-dwyer.www 
 

L10 series دوالرا ٦٦ )Dwyer(  

Kobold Messring 
GmbH تاونوس، أملانيا  com.kobold.www 

 
NC series دوالرا٣٩ -١٨   

)Lesman(  

  عوامةال  ذاتمفاتيح التبديل البصرية: ٣ل البدي
  نظرة عامة عن املنتج

تستعمل مفاتيح التبديل البصرية ذات العوامة مبادئ البصريات الكتشاف وجود أو عدم وجود سوائل باملقارنة مع غاز ما 
 ومستقبل  يبتعث ضوءاًوحيتوي اس يف مفتاح التبديل البصري بالعوامة على دايود أشعة فوق احلمراء صغري. مثل اهلواء

  .للضوء مزود بترانزستور ضوئي الكتشاف وجود السوائل
وعالوة على ذلك، توفر هذه املفاتيح ختلفا مغناطيسيا . ال تتأثر مفاتيح التبديل البصرية ذات العوامة بلون السائل أو كثافته

  .مرتفعةضئيال جدا، وإمكانية تكرار عالية، وهي مقاومة للمواد الكيميائية بدرجة 
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  .عوامةالبصرية ذات ال فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل
  عوامةالبصرية ذات ال جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل: ١٣-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )يات املتحدةالوال
Dwyer Instruments, 

Inc.  ،متشغان سييت
إليونيس، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.dwyer-inst.com OLS series دوالرا٧٠  )Dwyer(  

Kobold Messring 
GmbH تاونوس، أملانيا  www.kobold.com OPT series غري متاح بسهولة  

  

http://www.dwyer-inst.com
http://www.kobold.com
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  عوامةال  ذاتمفاتيح التبديل التوصيلية: ٤البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

تستفيد مفاتيح التبديل التوصيلية ذات العوامة من اإللكترودات لقياس التوصيلية يف سائل ما، وميكنها لذلك أن تستشعر 
لك املفاتيح على اخلواص التوصيلية للسوائل إلكمال الدائرة الكهربائية بني وتعتمد ت. وجود أو عدم وجود سائل ما

  .اإللكترودات، أو بني إلكترود وخزان معدين
ومفاتيح التبديل التوصيلية ذات العوامة ليس ا أي أجزاء متحركة ومن مث فإنه يعول عليها جدا، وميكن استخدامها يف 

كما ميكن ملفاتيح التبديل التوصيلية . تلف أي أنواع أخرى من املفاتيح ذات العوامةالسفن مع املعدات املتحركة اليت قد ت
فمثال، ميكن هلا أن تكتشف الغازات والزيت ووقود السوالر يف . ذات العوامة أن تستشعر وجود أنواع خمتلفة من السوائل

ب تلك املفاتيح أنه جيب استخدامها يف سائل ومن عيو. تطبيقات مياه اجلمة وهو ما ميكن أن يزند إغالقا تلقائيا للمضخة
  .توصيلي لكي تعمل على الوجه الصحيح

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .عوامةالتوصيلية ذات ال فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل

  ةعوامالتوصيلية ذات ال جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل  :١٤-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Dwyer Instruments, 

Inc.  ،متشغان سييت
إليونيس، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.dwyer-inst.com 
 

DPL110 دوالرا٣٤٥   
)Dwyer(  

Kobold Messring 
GmbH تاونوس، أملانيا  www.kobold.com 

 
NES, NEK series غري متاح بسهولة  

Nivelco Process 
Control Co. بودابست، هنغاريا  www.nivelco.com 

 
NivoCont series غري متاح بسهولة  

  عوامةال  ذاتفوق الصوتية/مفاتيح التبديل الصوتية: ٥ديل الب
  نظرة عامة عن املنتج

وتولد البلورة . فوق الصوتية ذات العوامة من جمس حيتوي على بلورة كهربائية اإلجهاد/تستفيد مفاتيج التبديل الصوتية
ى درجة عالية من الدقة وميكن وتلك املفاتيح عل. يسمح بقياس مستوى السائل بواسطة تردد الذبذبة تذبذبا، مما

كما أن جمس املفتاح ميكن رفعه بسرعة من أجل التنظيف . استخدامها من أجل السوائل غري املوصلة واملرتفعة الذبذبة
ومن عيوبه أنه حيتاج إىل أن يثبت بشدة لكي يعمل على . حبسب ما تشترطه صناعات األغذية واملشروبات والصيدالنيات

  .الوجه الصحيح

http://www.dwyer-inst.com
http://www.kobold.com
http://www.nivelco.com
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  ات التصنيع واملنتجات التمثيليانجه
  .عوامةفوق الصوتية ذات ال/الصوتية فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل

  عوامةفوق الصوتية ذات ال/الصوتية جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح التبديل  :١٥-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Dwyer 

Instruments, Inc.  ،متشغان سييت، إليونيس
  الواليات املتحدة األمريكية

www.dwyer-inst.com 
MULS Series دوالرا ١٨٠ 

)Dwyer(  
Kobold Messring 

GmbH تاونوس، أملانيا  www.kobold.com غري متاح بسهولة  طرز متعددة  
MJK Automation ناوروم، الدامنرك  www.mjk.com غري متاح بسهولة  طرز متعددة  

Siemens ميونيخ، أملانيا  w1.siemens.com ULS series دوالر٧٠٠  )L172(  

SOR Inc. الواليات لينكس، كنساس ،
  املتحدة األمريكية

www.sorinc.com 701 series غري متاح بسهولة  

  مفاتيح تبديل احلرارة
وتستخدم مفاتيح تبديل احلرارة جمسا . مفاتيح تبديل احلرارة حتول التغيري يف درجة احلرارة إىل وظيفة تبديل كهربائي

احلرارة لتحفيز مفتاح تبديل زئبقي، أو مفتاح جامد، أو مفتح تبديل بالغ الصغر، أو مفتاح تبديل مستجيبا لدرجات 
املزدوجة احلرارية، والثرمستور، : ومن أمثلة جمسات درجة احلرارة الشائعة االستخدام يف مفاتيح تبديل احلرارة. إطباقي

  .والدوائر املتكاملة، وكاشف املقاومة احلرارية
ضبط /يل احلرارة مكون متعدد االستعماالت يستخدم لتلبية حاجات مئات من منتجات وتطبيقات رصدومفتاح تبد

مثال، صواين تسخني األغذية، غاليات املياه الساخنة، إىل (وميكن تضمني مفتاح تبديل احلرارة يف منتج ما . احلرارة
).  عمليات تشكيل البالستيكات باحلقنمثال،(، أو ميكن شراؤه كمكون يستخدم يف تطبق خمصوص بعميل ما )آخره

معدات التربيد، ومعدات التهوية، ونظم : ومن بني مناذج املنتجات والتطبيقات األخرى اليت تستخدم مفاتيح تبديل احلرارة
  .اإلنذار، واملولدات، والناقالت، واحملركات، واملكابس، واألجهزة التطبيقية، وآالت البيع

  بقيةمفاتيح تبديل احلرارة الزئ
  نظرة عامة عن املنتج

واس املستجيب . تستخدم مفاتيح تبديل احلرارة الزئبقية جمسا مستجيبا لدرجات احلرارة لتحفيز مفتاح التبديل الزئبقي
لدرجات احلرارة املستخدم إما أن يكون يف املعهود مزدوجا حراريا أو مكشاف املقاومة احلرارية أو أنبوبة بوردون حمفزة 

  .بالغاز

http://www.dwyer-inst.com
http://www.kobold.com
http://www.mjk.com
http://www.sorinc.com
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مفتاح تبديل احلرارة الزئبقية له معولية مرتفعة وعمر تشغيلي طويل ألنه حيتوي على مكونات قليلة وال يتعرض حلدوث و
وتستطيع مفاتيح تبديل . وقد أفادت نتائج اختبار دورة العمر عن عمر تشغيلي تزيد عن مليون دورة. قوس كهربائي

بيد أن مفتاح تبديل احلرارة الزئبقي حيتوي على .  تقوم بتشغيل هادئاحلرارة الزئبقية أن تتناول محال حثيا مرتفعا وأن
وكان . زئبق، وهو أمر غري مستصوب بدرجة كبرية يف الكثري من التطبيقات ومن بينها صناعة األغذية واملشروبات

بالتوعية بالزئبق وتقليله احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات الصناعة إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية 
  . ملليغرام١٠٠٠بشأن مفاتيح تبديل درجات احلرارة يدخل يف النطاق األكرب من 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .احلرارة الزئبقية فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل

  ة الزئبقيةاحلرار جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل : ١٦-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Dwyer Instruments   ،متشغان سييت، إليونيس

  الواليات املتحدة األمريكية
com.inst-dwyer.www 

 M51 Series دوالرا٢٥٨    
)Dwyer(  

  مفاتيح تبديل احلرارة امليكانيكية: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

وتستخدم مفاتيح . تستخدم مفاتيح تبديل احلرارة امليكانيكية جمسا مستجيبا للحرارة لتحفيز مفتاح التبديل امليكانيكي
يلة والشعريات، أو مكاشف تبديل احلرارة امليكانيكية جمسات مستجيبة للحرارة من قبيل املزدوجات احلرارية، أو البص

  .املقاومة احلرارية، أو السبائك امللحومة، أو أنابيب بوردون املستحثة بالغازات
وتعتمد . تناول محال حثيا مرتفعا ومفتاح تبديل احلرارة امليكانيكي له معولية مرتفعة وعمر تشغيلي طويل، ويستطيع

ويوفر مفتاح تبديل احلرارة .  كبري على نوع اس املستخدممعولية مفتاح تبديل احلرارة امليكانيكي ودقته إىل حد
  .امليكانيكي أداء وظيفيا مماثال ملفتاح تبديل احلرارة الزئبقي

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .احلرارة امليكانيكية فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل
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  احلرارة امليكانيكية ية ملفاتيح تبديلجهات التصنيع التمثيل  :١٧ -٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Dwyer 

Instruments, Inc.  ،متشغان سييت، إليونيس
  الواليات املتحدة األمريكية

www.dwyer-inst.com DA7035 دوالرا ٣٤٥ 
)Dwyer(  

Kobold Messring 
GmbH تاونوس، أملانيا  www.kobold.com TBS Series غري متاح بسهولة  

SOR Inc.  لينكس، كنساس، الواليات
  املتحدة األمريكية

www.sorinc.com NN and RN 
Series غري متاح بسهولة  

United Electric 
Controls 

Watertown, 
Massachusetts, USA 

www.ueonline.com 100 Series غري متاح بسهولة  

  مفاتيح تبديل احلرارة اجلامدة: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

اجلامدة ثرمستورات معامل احلرارة، أو كاشفات املقاومة احلرارية، أو الدوائر املتكاملة تستخدم مفاتيح تبديل احلرارة 
وتوفر مفاتيح تبديل احلرارة اجلامدة مستوى . ويستخدم شبه موصل من أجل تبديل املخرج. الستشعار درجات احلرارة

وتعمل مفاتيح تبديل احلرارة . مليكانيكية أو الزئبقيةحمسن من الدقة والتكرارية واملعولية باملقارنة مع مفاتيح تبديل احلرارة ا
وهذه املفاتيح هلا يف العادة تكلفة أولية أعلى من مفاتيح تبديل . اجلامدة مع استهالك درجة منخفضة من القوى الكهربائية

  .احلرارة امليكانيكية أو الزئبقية
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  .احلرارة اجلامدة مثيلية ملفاتيح تبديلفيما يلي جهات التصنيع الت
  احلرارة اجلامدة جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل  :١٨ -٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Kobold Messring 

GmbH تاونوس، أملانيا  com.kobold.www 
 

TDD Series غري متاح بسهولة  
United Electric 

Controls 
Watertown, 

Massachusetts, USA 
com.ueonline.www 

  غري متاح بسهولة  سلسلة واحدة 

  مفاتيح تبديل الضغط
وميكن قياس التغيري يف الضغط كضغط أو .  يف الضغط إىل دالة تبديل كهربائيةتقوم مفاتيح تبديل الضغط بتحويل التغري

وتستخدم مفاتيح تبديل الضغط جمسا مستجيبا للضغط لتحفيز مفتاح التبديل . فراغ أو تفاضل بني مدخلني ضغطيني

http://www.dwyer-inst.com
http://www.kobold.com
http://www.sorinc.com
http://www.ueonline.com
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وائر املرنة من مناذج اسات واألغشية والكباسات واملنافيخ والد. امليكانيكي أو مفتاح التبديل الزئبقي أو الترانزستور
  .املستجيبة للضغط املستخدمة يف مفاتيح تبديل الضغط

. التحكم/ومفتاح تبديل الضغط مكون متعدد االستعمال يستخدم لتلبية حاجات مئات من منتجات وتطبيقات الرصد
واء والتطبيقات الصناعية فمثال، ميكن استخدام مفاتيح تبديل الضغط يف شىت تطبيقات التسخني والتهوية وتكييف اهل

  .والطبية واخلاصة بالسيارات واألجهزة التطبيقية وتطبيقات السالمة

  مفاتيح تبديل الضغط الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

 ما تستخدم مفاتيح تبديل الضغط الزئبقية جمسا للضغط مثل الكباس أو الغشاء أو املنفاخ لتحفيز مفتاح التبديل كثرياً
اتيح تبديل الضغط الزئبقية تقدم معولية مرتفعة وعمر تشغيلي طويل ألن هلا مكونات قليلة وال تتعرض للتقوس مف. الزئبقي

وحتتوي مفاتيح تبديل الضغط الزئبقية على . وقد أسفرت فحوص دورة العمر عن وجود أكثر من مليون دورة. الكهربائي
. ثري من التطبيقات مبا يف ذلك صناعة األغذية واملشروباتزئبق، وهو مادة مسية، وغري مستصوبة بدرجة كبرية يف الك

ويذكر تقرير جملس وزراء اموعة النوردية أن سعر البدائل غري الزئبقية مماثل تقريبا لسعر مفاتيح تبديل الضغط احملتوية 
اصة املشتركة بني وكان احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات الصناعة إىل غرفة املق). Maag, 2007(على الزئبق 

 ملليغرام ١٠٠٠الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله بشأن مفاتيح تبديل درجات احلرارة يدخل يف النطاق األكرب من 
)NEWMOA, 2008(.  

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .الضغط الزئبقية فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل

  الضغط الزئبقية جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل  :١٩ -٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Dwyer Instruments, 

Inc.  متشغان سييت، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.inst-dwyer.www  DA31  دوالرا ٢١٢   
)Dwyer(  

  مفاتيح تبديل الضغط امليكانيكية: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ومفاتيح تبديل الضغط .  كمجس حساس للضغطتستخدم مفاتيح تبديل الضغط امليكانيكية مكبسا أو غشاء أو منفاخاً
ع أو رافعة أو زنربك انضغاط لتحفيز مفتاح تبديل امليكانيكية إما أن حتفز بشكل مباشر، أو ميكن استخدام ذراع دف

  .اطباقي
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وميكن هلذه املفاتيح أن توفر دقة عالية عندما . مفاتيح تبديل الضغط امليكانيكية هلا معولية مرتفعة وعمر تشغيلي طويل
بة عندما تستخدم تستخدم مع جمس ضغط من النوع الرقي كما ميكن هلذه املفاتيح أن توفر مقاومة جيدة للصدمة أو الذبذ

  .غشاء وزنربك بيلفيل من الدرجة السالبة
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  .الضغط امليكانيكية فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل
  الضغط امليكانيكية جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل  :٢٠-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز   شبكة الويبالعنوان على  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Dwyer Instruments, 

Inc.  ،متشغان سييت
إليونيس، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.dwyer-inst.com 
 

DA7031 دوالرا١٩٩   
)Dwyer(  

Kobold Messring 
GmbH تاونوس، أملانيا  www.kobold.com 

 
KPH Series غري متاح بسهولة  

Schneider Electric 
(Square D) سيديكس، فرنسا  www.schneider-electric.com 

 
9013 Series دوالرا٣١٥ -٥٧   

)Schneider(  

Tecmor Corporation  ،منتور، أوهيو
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.tecmarkcorp.com 
 

Series 3000P غري متاح بسهولة  

United Electric 
Controls  ،وترتاون

ماساتشوسيتس، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.ueonline.com 
 

100 Series غري متاح بسهولة  

  مفاتيح تبديل الضغط اجلامدة: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

مفاتيح تبديل الضغط اجلامدة على واحد أو أكثر من جمسات ضغط مقياس اجلهد، ومرسل ومفتاح تبديل أو أكثر؛  حتتوي
وكثريا ما تكون جمسات . ديل الضغط، أن توفر ناجتا تناظريا أو رقمياواليت تستطيع، باإلضافة إىل حتفيز دائرة مفتاح تب

ويستخدم . الضغط املستخدمة عبارة عن جمسات سلكونية منتشرة مقاومة للضغط أو مقاييس جهد من الشرائح الرفيعة
. ر يف املعهودمعاجل صغري ملعاجلة معلومات جمس مقياس اجلهد وحتفيز عنصر التبديل والذي يكون عبارة عن ترانزستو

وميكن توفري مفاتيح تبديل الضغط اجلامدة مزودة لوحة مفاتيح وشاشة عرض مبيتتني لتبسيط اهليكل والتعديالت امليدانية 
  .املستمرة

http://www.dwyer-inst.com
http://www.kobold.com
http://www.schneider-electric.com
http://www.tecmarkcorp.com
http://www.ueonline.com
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وميكن هلا أن حتقق عمرا أطول عند . توفر مفاتيح تبديل الضغط اجلامدة درجة من الدقة أعلى من املفاتيح امليكانيكية
كما ميكن ملفاتيح تبديل الضغط . الذي ميكن أن يكون عشرة ماليني دورة أو أكرب يف كثري من األحيانأمحال مقدرة، و

بيد أا مقصورة يف العادة على تطبيقات املستوى .  من مواءمة نقطة التصلب والشريط امليت عريضاًاجلامدة أن توفر نطاقاً
بب درجات احلرارة املرتفعة أو االرتفاعات العارضة يف الضغط يف ومن املمكن أن تتس. املنخفض من فولطية التيار املباشر

  .تلف جمس الضغط اجلامد
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  .الضغط اجلامدة فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل
  الضغط اجلامدة جهات التصنيع التمثيلية ملفاتيح تبديل  :٢١-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  عجهة التصني

  )الواليات املتحدة
Kobold Messring 

GmbH تاونوس، أملانيا  www.kobold.com PDD Series غري متاح بسهولة  
Schneider Electric 

(Square D) سيديكس، فرنسا  www.schneider-electric.com XMLE Series دوالرا٤٦٠ -٣٦٢   
)Schneider(  

SOR Inc.  ،لينيكس، كانساس
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.sorinc.com SGT Series غري متاح بسهولة  

United Electric 
Controls  ،وترتاون

ماساتشوسيتس، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.ueonline.com One Series غري متاح بسهولة  

  املرحالت  :ب-٤-ألف
املرحالت نبائط يتم التحكم فيها كهربائيا تقوم بفتح أو إغالق املالمسات الكهربائية إلحداث تشغيل نبائط أخرى يف 

وكثريا ما تستخدم املرحالت لتبديل أمحال تيار كبرية بواسطة تزويد دائرة . نفس الدائرة الكهربائية أو يف دائرة أخرى
ملرحالت نبائط متعددة االستعمال تستخدم لتلبية حاجات مئات من شىت وا. التحكم بأمحال صغرية نسبيا من التيار

. وميكن إدماج املرحالت يف منتج ما، أو ميكن شراؤها كمكون يستخدم حبسب تطبيق املستهلك. املنتجات والتطبيقات
  .ويعدد اجلدول أدناه بعض مناذج املنتجات والتطبيقات اليت تستخدم املرحالت

http://www.kobold.com
http://www.schneider-electric.com
http://www.sorinc.com
http://www.ueonline.com
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  تطبيقات املرحالت  :٢٢-٤-اجلدول ألف
  املثال  نوع التطبيق

جهاز اختبار الكوابل، اختبار الدائرة، آالت التشكيل باحلقن، القمائن،   صناعي
تسخني األحبار، تكوين الفراغ، نظم اللحام، أشباه املوصالت، املعاجلة، 

  .أجهزة التحكم املنطقية املربجمة، إىل آخره

ربائية الرئيسية، مفتاح تبديل التحكم احلركي، مفاتيح تبديل القوى الكه  الفضاء اجلوي
تبديل محل التيار الثقيل، لوحة أجهزة القياس، تبديل املولد، تبديل القوى 

  .املتناوبة، حتويل اهلوائي، اختيار القناة، إىل آخره

تصنيع األغذية، القاليات العميقة، أفران البتزا، الشوايات الكهربائية،   األغذية واملشروبات
  .ت غسل األطباق، إىل آخرهآال

معدات اجلراحة، التحكم يف آالت األشعة السينية، نظم إدارة الطاقة،   الرعاية الصحية
  .إضاءة قاعات اجلراحة، إىل آخره

تبديل اخلط الرئيسي، لوحات االختبار، لوحات دوائر االتصاالت،   االتصاالت
اية األرضية، بطاقات مفاتيح تبديل األمحال، حمطات الراديو القاعدية، البد

املخرج، مبادالت لوحة التحكم، مفاتيح تبديل اهلوائي، اختبار /املدخل
  .التيار اإلطاري، إىل آخره

  مرحالت اإلزاحة الزئبقية
  نظرة عامة عن املنتج

طفو والكباس الغاطس أخف من الزئبق وي. تستخدم مرحالت اإلزاحة الزئبقية نبيطة كباس غاطس معدنية إلزاحة الزئبق
. كما أن الكباس حيتوي على غالف مغناطيسي ميكن جذبه إىل أسفل يف الزئبق بواسطة اال املغناطيسي. فوق الزئبق

وكثريا ما تستخدم مرحالت اإلزاحة الزئبقية يف التيار املرتفع وتطبيقات الفولطية املرتفعة مثل أجهزة التحكم يف العمليات 
  .القوى الكهربائيةالصناعية ومفاتيح تبديل اإلمداد ب

تستطيع مرحالت اإلزاحة الزئبقية أن تدور بأسرع من املرحالت امليكانيكية وهلا مقاومة تالمس أقل؛ وتعمل دوء وهلا 
وتدوم هذه املرحالت يف املتوسط ما بني مليون وعشرة ماليني . عمر أطول ألا حتتوي على جزء متحرك واحد فقط

ومن املمكن أن تنفجر . الزئبقية أن تركب بتوجه حمدد لكي تعمل على الوجه الصحيحوحتتاج مرحالت اإلزاحة . دورة
مرحالت اإلزاحة الزئبقية مما يتسبب يف مشاكل نفايات خطرة، إذا ما سخنت بأكثر مما ينبغي بسبب التدوير السريع أو 

سعر البدائل غري الزئبقية نفس سعر ويبلغ جملس وزراء اموعة النوردية عن أن . إذا ما كان احلمل ذو دائرة قصرية
  ).Maag, 2007(مرحالت اإلزاحة الزئبقية تقريبا 

من املمكن أن تتفاوت كمية الزئبق يف مرحالت اإلزاحة الزئبقية بدرجة كبرية حبسب عدد األقطاب، ورتبة التيار، 
عة إىل غرفة املقاصة املشتركة الذي أبلغت عنه جهات الصنا وكان حمتوي الزئبق. واشتراطات التوقيف، وعوامل أخرى
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 ملليغرام ١٠٠٠بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله بشأن مرحالت اإلزاحة الزئبقية يدخل يف النطاق األكرب من 
)NEWMOA, 2008 .(ًمن كندا حيث ميكن أن حتتوي مرحالت اإلزاحة الزئبقية ما وتوفر جمموعة أدوات اليونيب مثاال 

  ).٢٠٠٥اليونيب، ( غرام من الزئبق ٤٠٠يصل إىل 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت اإلزاحة الزئبقية

  .جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت اإلزاحة الزئبقية :٢٣-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
 بدوالرات(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
American Electronic 

Components, Inc.  إلكارت، إنديانا، الواليات
  املتحدة األمريكية

www.aecsensors.com DURA Series دوالرا، ٨٢ -٤٤ 
)MOR(  

Chromalox   ،بتسبورغ، بنسلفانيا
  الواليات املتحدة األمريكية

www.chromalox.com HGR Series غري متاح بسهولة  

Mercury 
Displacement 
Industries Inc.  

إدواردبريغ، متشغان، 
  الواليات املتحدة األمريكية

www.mdius.com Numerous 
models غري متاح بسهولة  

Tempco Electric 
Heater Corporation  ،وود دال، إليونيس

  الواليات املتحدة األمريكية
www.tempco.com RLY Series دوالر٣٦٢ -٣٤   

)Tempco(  

   الزئبقيبتلةاملريشة المرحل 
  نظرة عامة عن املنتج

وتتألف .  امليكانيكية اليت تستخدم مفتاحا بريشة حمكم السد-رحالت الكهربائيةمرحالت الريشة املبتلة الزئبقي نوع من امل
تلك املرحالت من ريشة زجاجية مغلفة قاعدا مغمورة يف بركة من الزئبق والناحية األخرى منها قادرة على التحرك بني 

يبلل سطح تالمس الريشة ويعمل الزئبق على االرتفاع بالريشة بواسطة فعل شعري و. جمموعتني من املالمسات
ومرحالت الريشة املبتلة الزئبقية يتم التحكم فيها يف املعهود بواسطة دائرة صغرية يف نبائط إلكترونية . واملالمسات الثابتة

 ما تستخدم مرحالت الريشة يف تطبيقات االختبار واملعايرة ومعدات وكثرياً. ديد اإلشاراتمن أجل وظائف التبديل أو حت
  .القياس

وتعمل هذه املرحالت يف نطاق امللليثانية، وهو ما . وتتيح مرحالت الريشة املغناطيسية فترة عمر تزيد عن مليار عملية
 امليكانيكية األخرى ومن -جيعلها أبطأ من املرحالت اجلامدة، ولكنها تكون أسرع بشكل كاف من املرحالت الكهربائية

وتتيح مرحالت الريشة املبتلة الزئبقية امليزات التالية على . رتفعة السرعةمث ميكن استخدامها يف تطبيقات التبديالت امل
ويذكر تقرير جملس وزراء اموعة . عدم تواثب املالمسات، وعمر أطول، ومقاومة تالمس أقل: مرحالت الريشة اجلافة

  ).Maag, 2007(ية النوردية أن سعر البدائل غري الزئبقية مماثل تقريبا ملرحالت الريشة املبتلة الزئبق

http://www.aecsensors.com
http://www.chromalox.com
http://www.mdius.com
http://www.tempco.com
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وكان احملتوي الزئبقي الذي أبلغت به اجلهات املصنعة إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق 
 ١٠٠٠ ملليغرام، وأكرب من ١٠٠٠ -١٠٠ ملليغرام، ١٠٠ -٥٠ ملليغرام، ٥٠ -١٠: وتقليله يف النطاقات األربعة التالية

وعة أدوات اليونيب مثاال من الدامنرك حيث ميكن أن حتتوي مرحالت زئبقية من أجل اللوازم وتوفر جمم. ملليغرام
  ).٢٠٠٥اليونيب، ( غرام من الزئبق لكل مرحل ٠,٠١ و ٠,٠٠١اإللكترونية على ما يتراوح بني 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .الزئبقيةفيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت الريشة املبتلة 

  .جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت الريشة املبتلة الزئبقية: ٢٤-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
American Relays, 

Inc.  سربينغز، . ف.س
كاليفورنيا، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.americanrelays.www 
مناذج مفتوحة  

اإلطار وحمورية 
  متعددة

  غري متاح بسهولة

Computer 
Components, Inc.  ،غرانيب الشرقية

كونكتيوت، الواليات 
  املتحدة األمريكية

-relays.www
com.unlimited غري متاح بسهولة  مناذج متعددة  

  مرحالت الريشة املغناطيسية اجلافة: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

. تتكون مرحالت الريشة املغناطيسية اجلافة من زوج من الريش املسطحة احملكمة السد يف أنبوبة زجاجية بطقس حمكوم
وتستخدم مرحالت . م على لوحات توصيالت سلكية مطبوعةويتم التحكم فيها يف املعهود بواسطة دائرة صغرية تستخد

  .الريشة املغناطيسية اجلافة يف املقام األول يف تطبيقات االختبار واملعايرة ومعدات القياس
ومرحالت الريشة املغناطيسية اجلافة هلا عمر تشغيلي طويل، ووقت دوران سريع، وميكن تركيبها يف أي وضع من أجل 

تتعرض لتأثريات مماثلة من التداخل الكهرومغناطيسي مثلما تتعرض له مرحالت الريشة املبتلة الزئبقية، و. التشغيل الصحيح
بيد أن مرحالت الريشة املغناطيسية اجلافة هلا عمر . وتعرضها لفولطية مرتفعة قد يتسبب يف التحام املالمسات مع بعضها

  . من مرحالت الريشة املبتلة الزئبقيةرتشغيلي أقص
   التصنيع واملنتجات التمثيليانجهات

  .فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت الريشة املغناطيسية اجلافة
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  .جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت الريشة املغناطيسية اجلافة: ٢٥-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
American Relays, 

Inc. سربينغز، . ف.س
كاليفورنيا، الواليات 

  املتحدة األمريكية

www.americanrelays.com غري متاح بسهولة  مناذج متعددة  

Celduc Relais سوربري، فرنسا  www.celducrelais.com D31, D32, and 
D71 series غري متاح بسهولة  

Computer 
Components, Inc.  ،غرانيب الشرقية

كونكتيكت، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.relays-unlimited.com  غري متاح بسهولة  مناذج متعددة  

Magnecraft يلد، إليونيس، نورثف
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.magnecraft.com 528 Series  دوالرا ٣٥ -٢ 
)Mouser(  

Meder Electronic, 
Inc.  ،واريهام

ماساتشوسيتس، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

www.meder.com غري متاح بسهولة  مناذج متعددة  

NTE Electronics, 
Inc.  ،بلومفيلد، نيوجريسي

الواليات املتحدة 
  األمريكية 

www.nteinc.com R42, R44, R56, 
and R57 Series  غري متاح بسهولة  

   ميكانيكية أخرى-مرحالت كهربائية: ٢البديل 
  مة عن املنتجنظرة عا

توجد تصنيفات عديدة من املرحالت الكهربائية امليكانيكية، مبا يف ذلك مرحالت اإلزاحة الزئبقية، والريشة املبتلة 
ويركز هذا الفرع على املرحالت الكهربائية امليكانيكية األخرى اليت تشمل مرحالت الغرض . الزئبقية، والريشة اجلافة

وهذه املرحالت يتم تشغيلها . يل الثقيل، واملرحالت املركبة على لوحات الدوائر املطبوعةالعام، والغرض احملدد، والتشغ
وعندئذ يتسبب الدفق املغناطيسي يف . بطريقة كهرومغناطيسية، بواسطة مترير تيار من خالل ملف وتوليد دفق مغناطيسي

  .حترك عضو اإلنتاج الكهربائي لفتح وإغالق املالمسات الكهربائية
 ما ختتار املرحالت الكهربائية امليكانيكية األخرى بسبب تكلفتها األولية املنخفضة، أو عندما يكون وجود تداخل وكثرياً

املرحالت الكهربائية امليكانيكية األخرى يف  وتبلى. كهربائي حمتمال، أو عندما يكون تبدد احلرارة املنخفض مطلوبا

http://www.americanrelays.com
http://www.celducrelais.com
http://www.relays-unlimited.com
http://www.magnecraft.com
http://www.meder.com
http://www.nteinc.com
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كما .  أقصر من املرحالت الزئبقية أو اجلامدة تشغيلياًيعترب ذلك عمراًو. املعهود خالل عدة مئات أو ألوف من الدورات
  .أن املرحالت الكهربائية امليكانيكية األخرى هلا زمن دورة بطيء وتتيح حتكما حمدودا يف املعدات

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .األخرىفيما يلي جهات التصنيع التمثيلية للمرحالت الكهربائية امليكانيكية 

  .جهات التصنيع التمثيلية للمرحالت الكهربائية امليكانيكية األخرى  :٢٦-٤-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Carlo Gavazzi شتاينهوزن، سويسرا  www.carlogavazzi.com 

 
RCP Series غري متاح بسهولة  

Chromalox  ،بتسبريغ، بنسلفانيا
  الواليات املتحدة األمريكية

www.chromalox.com 
 

CONT Series غري متاح بسهولة  

Hongfa جيمي، الصني  www.hongfa.com 
 

HF Series غري متاح بسهولة  
IDEC أوزاكا، اليابان  www.idec.com 

 
RY2S 

 دوالرات ٩ 
)Newark(  

Omron Electronics كيوتو، اليابان  www.omron.com 
 

MY2IN 
 دوالرات ٧ 

)Drillspot(  
Tyco Electronics 

(Potter & 
Brumfield) 

بريوين، بنسلفانيا، 
  الواليات املتحدة األمريكية

www.tycoelectronics.com 
 

KRP  دوالرا ٤٦ 
)Newark(  

  مرحالت األجسام اجلامدة: ٣البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ط مفاتيح تبديل إلكترونية تستند إىل أشباه املوصالت وتقوم بتشغيل دائرة حتميل بدون مرحالت األجسام اجلامدة نبائ
وحتتوي مرحالت األجسام اجلامدة على دائرة مدخل، وشرحية مقرنة بصرية، ودائرة . استخدام مالمسات ميكانيكية مادية

مغناطيسي، واستهالكا منخفضا للقوى ، وحصانة من التدخل الكهرو طويالًوتوفر هذه املرحالت عمرا تشغيلياً. خمرج
.  متعدداً تشغيلياًالكهربية، وسرعات تشغيل مرتفعة، وإشارات حتكم منخفضة املستوى، وحجم تعبئة صغري، وتكامالً

  .كما أا أكثر حصانة من الصدمات املادية والذبذبات والتلف
 تبديل ميكن أن يشغل القوى الكهربائية أو يوقفها  كمفتاح حمكوماً سليكونياًوتستخدم مرحالت األجسام اجلامدة مقوماً

. وتتألف املقومات السليكونية احملكومة من أربع طبقات من مواد أشباه املوصالت. بسرعة يف ضرب من التطبيقات
 احملكومة وتوفر املقومات السليكونية. واملقومات السليكونية احملكومة مفاتيح تبديل سريعة للغاية ميكن تدويرها يف ملليثانية

  . أوثق يف العمليات، وعمرا ممتدا للمعدات احملكومةوقت استجابة حمسن، وحتكماً

http://www.carlogavazzi.com
http://www.chromalox.com
http://www.hongfa.com
http://www.idec.com
http://www.omron.com
http://www.tycoelectronics.com
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  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  .فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت األجسام اجلامدة

  جهات التصنيع التمثيلية ملرحالت األجسام اجلامدة: ٢٧-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   قعاملو  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Carlo Gavazzi شتاينهوزن، سويسرا  com.carlogavazzi.www RHS, RP, RX, RS, 

and RD Series غري متاح بسهولة  
Celduc Relais سوربري، فرنسا  com.celducrelais.www SC, SLA, SPA, 

XK, and SK Series غري متاح بسهولة  
Chromalox  ،بتسبريغ، بنسلفانيا

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.chromalox.www SSR Series غري متاح بسهولة  

Comus رين، بلجيكاتونغ  com.intl-comus.www WG Series غري متاح بسهولة  
Crouzet 

Automatismes فالنس، فرنسا  com.crouzet.www GNR Series دوالر١٥٥ -٤٠   
)Mouser(  

Crydom SSR Ltd. دورست، اململكة 
  املتحدة

com.crydom.www CMX Series 
 

   دوالرا٢٧ -٢٠
)Mouser(  

Hongfa جيمي، الصني  com.hongfa.www HFS Series   
Magnecraft  ،نورثفيلد، إليونيس

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.magnecraft.www W, Series دوالرا٦١ -١٧   
)Mouser(  

Mercury 
Displacement 

Industries 
إدواردبريغ، متشغان، 
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.mdius.www SS20AE دوالرا٣٠   
)MDI(  

NTE Electronics, 
Inc.  ،بلومفيلد، نيوجريسي

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.nteinc.www 
 

RS Series غري متاح بسهولة  

Omron كيوتو، اليابان  com.omron.www G3M Series دوالرات٩ -٣   
)Mouser(  

Temp Inc. غرب فريمونت ،
فريجينيا، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.inc-temp.www SE Series دوالرا٩٦ -٢١   
)Temp(  
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  ) امليكانيكية واألجسام اجلامدة- الكهربائية (جينيةاهلرحالت امل: ٤البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

وتتحكم أشباه . جلييت املرحالت الكهربائية امليكانيكية ومرحالت األجسام اجلامدةجتمع املرحالت اهلجينية بني تكنو
املوصالت يف مفاتيح تبديل املرحالت اهلجينية، وتستخدم عناصر من األجسام اجلامدة ومالمسات املرحالت الكهربائية 

 من أجل ضرب من  وإغالقاًة فتحاًوتصمم مرحالت القوى الكهربائية اهلجينية لتدوير القوى الكهربائي. امليكانيكية
  .التطبيقات، مبا يف ذلك التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء واإلضاءة

ربائية هوتزيل املرحالت اهلجينية التسخني الداخلي الذي يتسبب فيه تدفق التيار من خالل مكونات القوى الك
وتوفر املرحالت . قلل أيضا من احلجم املادي للمرحلوتزيل هذه اخلاصية احلاجة إىل بواليع حرارة مدجمة وت. اإللكترونية

كما أن تشغيلها يكون هادئا فعليا، مما ميكن .  ما يكون أكرب من مخسة ماليني دورة، كثرياً طويالً تشغيلياًاهلجينية عمراً
  .من استخدام املرحل يف األماكن احلساسة للضوضاء

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  . التصنيع التمثيلية للمرحالت اهلجينيةفيما يلي جهات

  جهات التصنيع التمثيلية للمرحالت اهلجينية : ٢٨-٤-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Crouzet 

Automatismes فالنس، فرنسا  com.crouzet.www 
RHP دوالرا٤٧   

)Newark(  
Watlow 

Electronic 
Manufacturing 

سانت لويس، ميسوري، 
  الواليات املتحدة األمريكية

com.watlow.www 
  غري متاح بسهولة  مرحل إلكتروين آمن 

  الطلب على الزئبق واستخدامه
ى بيانات عن استخدام الزئبق يف النبائط الكهربائية واإللكترونية قدمتها البلدان يف ردودها على حيتوي اجلدول التايل عل

طلب املعلومات املقدم من اليونيب أو غريها من الوثائق، مبا يف ذلك التقارير املوضوعة باستخدام جمموعة األدوات 
الطلب التقديري على الزئبق من أجل النبائط وقدمت عشر بلدان معلومات عن . احلصرية للزئبق اخلاصة باليونيب

 طن متري من الزئبق سنويا، مع إبالغ أربع بلدان عن ٤٦,٩وكان نطاق الردود بني صفر و . الكهريائية واإللكترونية
  .طلب صفري من أجل النبائط الكهربائية واإللكترونية
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مرتب حبسب الطلب التقديري على ( واإللكترونية  الطلب على الزئبق من أجل النبائط الكهربائية :٢٩-٤-اجلدول ألف
  )الزئبق
  الكمية املستخدمة/الطلب التقديري على الزئبق  مصدر البيانات  البلد

  )باألطنان املترية سنويا(
  )٢٠٠٤ (٤٦,٩  طلب معلومات  الواليات املتحدة

  ١١,٩٧  جمموعة األدوات احلصرية  الفلبني
)٢٢,١٧ -١,٧٧(  

  ٢,١٩٦  حلصريةجمموعة األدوات ا  شيلي
)٤,٠٦٧ -٠,٣٢٥(  

  )٢٠٠٥ (١  طلب معلومات  اململكة املتحدة

  ٠,٧٧٢  خالفه  كندا

  ٠,٠٠٢٢  طلب معلومات  سلوفينيا
)> ٠,٠٠٤ -٠,٠٠١(  

  صفر  طلب معلومات  اليابان

  صفر  طلب معلومات  هولندا

  صفر  طلب معلومات  النرويج

  صفر  طلب معلومات  السويد

  :شأن الطلب على الزئبق يف اموعات املتميزة الثالث التاليةتقع املستويات املبلغ عنها ب
 من  غراما٠,١٥٥ًأبلغت الواليات املتحدة عن أعلى مستوى حلصة الفرد من الطلب على الزئبق وتبلغ  -١

ومن املمكن أن ينسب ذلك إىل تصنيع مفاتيح تبديل ومرحالت زئبقية يف . الزئبق للفرد الواحد سنويا
وقد مت حتديد جهات التصنيع التمثيلية يف الواليات املتحدة اليت تنتج مفاتيح تبديل امليل، . الواليات املتحدة

ومفاتيح التبديل ذات العوامة، ومفاتيح تبديل احلرارة، ومفاتيح تبديل الضغط، ومرحالت اإلزاحة، 
  .واملرحالت املبتلة احملتوية كلها على زئبق

 ٠,١٣٥لى مستويني من حصة الفرد من الطلب على الزئبق وتبلغ أبلغت الفلبني وشيلي عن ثاين وثالث أع -٢
ومن املمكن أن تنسب تلك املستويات املرتفعة إىل .  غرام من الزئبق للفرد سنويا على التوايل٠,١٣٢و 

وترد أدناه احلسابات املستخدمة . االفتراضات اليت طرحت أثناء استخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق
 .ذه التقديراتالستنباط ه

 . أو تقل عنه٠,٠٢٣أبلغت البلدان الثماين املتبقية عن حصة للفرد من الطلب على الزئبق تساوي  -٣
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توصي جمموعة األدوات احلصرية للزئبق جبمع بيانات فعلية عن مستويات الزئبق يف مفاتيح تبديل ومرحالت معينة 
ميكن حينئذ استخدام نطاق عامل مدخل الزئبق االفتراضي التايل بيد أنه إذا مل تكن هذه املعلومات متاحة فإنه . مستخدمة

  :لتقدير االستخدام بشأن مجيع مفاتيح التبديل واملرحالت الكهربائية
  . غرام من الزئبق للفرد الواحد سنويا٠,٢٥ً - ٠,٠٢: عامل املدخل

خدمت الفلبني عامل كما است.  ساكن١٦٢٦٧٢٧٨وقد استخدمت شيلي عامل املدخل اآلنف الذكر وضربته يف 
  . ساكن٨٨٧٠٠٠٠٠املدخل اآلنف الذكر وضربته يف 

 لشىت النبائط الكهربائية تفصيالً) NEWMOA(ويوفر تقرير أعدته رابطة مسئويل إدارة النفايات يف الشمال الشرقي 
لزئبق النسبية املستخدمة وتوفر هذه املعلومات تبصرا يف كميات ا. ٢٠٠٤واإللكترونية املباعة يف الواليات املتحدة يف عام 

وقد قدمت النتائج يف اجلدول التايل . من أجل منتجات يف فئة النبائط الكهربائية واإللكترونية بشأن الواليات املتحدة فقط
)NEWMOA, 2008.(  

  )٢٠٠٤(الزئبق املباع يف النبائط الكهربائية واإللكترونية يف الواليات املتحدة : ٣٠-٤-اجلدول ألف
  الزئبق املباع يف الواليات املتحدة  جفئة املنت

  )باألطنان املترية(
النسبة املئوية جلميع نبائط القياس 

  والتحكم
  ٪٣٦,٤  ١٦,٩١  املرحالت

  ٪٧  ٣,٢٥  مفاتيح تبديل امليل

  ٪١٣,٦  ٦,٣١  مفاتيح تبديل بالعوامة

مثل مفاتيح التبديل (مفاتيح تبديل أخرى 
ت بريشة، ومفاتيح تبديل االهتزاز، وجمسا

  )اللهب

٤٣  ١٩,٩٧٪  

  ٪١٠٠  ٤٦,٤٤  اموع

  مستوى إحالل الزئبق واخلربة املكتسبة مع البدائل
حتتوي اجلداول التالية على معلومات قدمتها البلدان بشأن خرباا املكتسبة مع التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة 

واملعلومات الواردة يف اجلداول مستمدة من الردود الواردة . ملتاحةبإحالل البنائط الكهربائية واإللكترونية الزئبقية بالبدائل ا
ويف بعض . على طلب املعلومات املرسل من اليونيب، وجمموعة األدوات احلصرية للزئبق، أو مصادر معلومات أخرى

  .احلاالت، حتتوي اجلداول على نسخ موجزة أو منقحة من الردود املدرجة يف طلب املعلومات
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  "٢"بلدان ردت مبستوى إحالل : ٣١-٤-اجلدول ألف
" ٢"البدائل، مستوى إحالل /اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  البدائل متاحة وشائع استخدامها
وقد طرحت . مل تواجه الدامنرك أي مشاكل فيما يتصل بإدخال العمل باحلظر  طلب معلومات  الدامنرك

  .١٩٩٨ر يف النسخة األوىل من األم

ويتم إعادة تدوير .  بالنسبة ملفاتيح التبديل واملرحالت٢-١أبلغ عن مستوى   طلب معلومات  إيران
  مفاتيح التبديل واألجزاء اإللكترونية من السيارات البالية

  مل تقدم بيانات عن اخلربات املكتسبة بالنسبة هلذا الترتيب  طلب معلومات  اليابان

 جلب املنتجات احملتوية على الزئبق ١٩٩٨ة إجيابية، وقد حظرت منذ عام خرب  طلب معلومات  هولندا
 اخلاص ROHSوهذا حمظور يف الوقت احلايل من خالل التوجيه . إىل األسواق

  باالحتاد األورويب

لدى النرويج يف الوقت احلايل حظر عام على استخدام الزئبق يف املنتجات بدءا   طلب معلومات  النرويج
  .٢٠٠٨يناير /اينمن كانون الث

  ال تنتج مفاتيح التبديل واملرحالت احملتوية على زئبق يف سلوفينيا  طلب معلومات  سلوفينيا

 بشأن املواد اخلطرة يف املعدات الكهربائية ROHSوفقا لتوجيه االحتاد األورويب   طلب معلومات  السويد
 املعروضة يف واإللكترونية، جيب أال حتتوي املنتجات الكهربائية واإللكترونية

وقد مت تغطية هذه . خربة إجيابية بشأن التحول التكنولوجي. األسواق على زئبق
مل يقدم بيان عن أي مشاكل اقتصادية . ١٩٩٣املنتجات حبظر وطين منذ عام 

  .عند تنفيذ احلظر

ة الزئبق حمظور، وال يسمح به إال يف أدوات الرصد والتحكم والنبائط الطبي  طلب معلومات  سويسرا
  .املستخدمة يف املختربات

  "١"بلدان ردت مبستوى إحالل : ٣٢-٤-اجلدول ألف
البدائل " ١"البدائل، مستوى إحالل /اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  متاحة وتستخدم بشكل ضئيل
  .ة من الزئبق أعلىمل يتم نشر البدائل، وتكلفة البدائل اخلالي. خربة سلبية  طلب معلومات  شيلي
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  "صفر"بلدان ردت مبستوى إحالل : ٣٣-٤-اجلدول ألف
" صفر"البدائل، مستوى إحالل /اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  البدائل غري متاحة
  مل ترد بيانات عن اخلربات املكتسبة يف هذا الترتيب  طلب معلومات  بنما

  دان مل ترد بشأن مستوى اإلحاللبل: ٣٤-٤-اجلدول ألف
  البدائل مل ترد ردود بشأن املستوى/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد
تتفاوت البدائل ملفاتيح التبديل واملرحالت تفاوتا نسبيا يف تكلفتها وأدائها، بيد أنه   خالفه  كندا

  .سبة ملعظم التطبيقاتميكن العثور على بدائل صاحلة لالستعمال بالن

. مفاتيح التبديل واملرحالت البديلة يعول عليها ومعقولة التكلفة. خربة إجيابية  طلب معلومات  الواليات املتحدة
  .حظرت بعض الواليات مفاتيح التبديل واملرحالت الزئبقية

شأن النبائط الكهربائية ب" ٢-١"، وقدم بلد واحد، إيران، مستوى إحالل "٢"أبلغ سبع بلدان عن مستوى إحالل 
وقد نفذ ثالث بلدان منها . من أوروبا" ٢"وست بلدان من البلدان السبع اليت أبلغت عن مستوى إحالل . واإللكترونية

 ٢٠٠٣فرباير /كما مت يف شباط. حظرا على النبائط الكهربائية واإللكترونية يف التسعينيات) الدامنرك وهولندا والسويد(
قيد استخدام الزئبق ومخس مواد ) EC/2002/95التوجيه (يف أوروبا ) RoHS(تعمال مواد خطرة معينة سن توجيه تقييد اس

ويغطي هذا التوجيه املعدات الكهربائية واإللكترونية املطروحة يف . خطرة أخرى يف املعدات الكهربائية واإللكترونية
ة أخرى إىل األمام حنو احلد من الزئبق يف النبائط ويعترب هذا التوجيه خطو. ٢٠٠٦يوليه /ا من أول متوزءاألسواق بد

  .الكهربائية واإللكترونية اليت تباع يف أوروبا
وأبلغت شيلي بأن . بشأن النبائط الكهربائية واإللكترونية" ١"وكانت شيلي البلد الوحيد الذي أبلغ عن مستوى إحالل 

  .هناك تكلفة أعلى متصلة بالبدائل غري الزئبقية

  ئط الكهربائية واإللكترونيةالنبا  -موجز
يبني اجلدول التايل تصنيفا كميا للردود على طلب املعلومات الواردة من عشر بلدان بشأن مستوى اإلحالل للنبائط 

  .الكهربائية واإللكترونية
  ردود البلدان بشأن مستوى اإلحالل: ٣٥-٤-اجلدول ألف

  دالنسبة املئوية للردو  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل
٧٠  ٧  ٢٪  

١٠  ١  ٢ -١٪  
١٠  ١  ١٪  

  ٪١٠  ١  صفر
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، ومل "٢"٪ من الردود على طلب معلومات عن النبائط الكهربائية واإللكترونية بشأن مستوى اإلحالل ٥٠كان أكثر من 
ائعة ومن شأن ذلك أن يبني أن البدائل متاحة وش. يتم اإلبالغ عن أي خربات سلبية بشأن التحول إىل البدائل غري الزئبقية

كما أبلغ أكثر من بلدين عن طلب تقديري . االستخدام يف غالبية البلدان اليت قدمت معلومات عن الطلب على الزئبق
ومن مث فقد مت حتديد التكنولوجيات البديلة وحتقيق النجاح يف التحول إىل البدائل اخلالية من الزئبق . على الزئبق يبلغ صفرا

  .لكترونية يف تلك البلدانبالنسبة للنبائط الكهربائية واإل
  موجز إحالل النبائط الكهربائية واإللكترونية: ٣٦ -٤-اجلدول ألف

  اإلمكانية العملية للتحول  هل مت حتديد التكنولوجيات البديلة  النبيطة الكهربائية واإللكترونية
  مت التدليل على جناح التحول  نعم  مفتاح تبديل امليل

  تدليل على جناح التحولمت ال  نعم  مفتاح تبديل بعوامة

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  مفتح تبديل احلرارة

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  مفتاح تبديل الضغط

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  مرحل إزاحة

  مت التدليل على جناح التحول  نعم  مرحل بريشة مبتلة

  اإلضاءة/املصابيح - ٥-ألف 
وتستخدم هذه . صائص املميزة للزئبق يف أنه ميكن إنتاج الضوء بتمرير تيار كهربائي خالل خبار الزئبقحدى اخلإتتمثل 

الطريقة الكفؤة يف إنتاج الضوء يف ضرب من املصابيح مبا يف ذلك املصابيح الفلورية، ومصابيح التفريع املرتفع الكثافة، 
اإلضاءة : على الزئبق يف ضرب واسع من التطبيقات مبا يف ذلكوتستخدم هذه املصابيح احملتوية . وبعض مصابيح النيون

السكنية والتجارية والصناعية، واإلضاءة اخلارجية ومصابيح الشوارع؛ ومصابيح السيارات األمامية؛ واإلضاءة اخللفية من 
  .أجل وحدات العرض البلورية السائلة

  املصابيح الفلورية الطولية
ية من أنابيب زجاجية مبطنة بالفسفور حتتوي على خبار زئبق ومزودة بإلكترودات عند كل تنتفع املصابيح الفلورية الطول

. ويتم مترير تيار كهريب خالل خبار الزئبق، وهو ما يستحث ذرات الزئبق وجيعلها تعطي ضوءا حتت بنفسجي. اية منها
  .وبعدئذ يتسبب الضوء حتت البنفسجي يف فلورة الفوسفور لينتج ضوءا مرئيا

وميكن أن تكون املصابيح مستقيمة . املصابيح الفلورية الطولية متاحة يف شىت األطوال واألقطار ومستويات ناتج اإلضاءةو
وتستخدم املصابيح من أجل اإلضاءة العامة ومن أجل تطبيقات خاصة مثل مصابيح . Uأو دائرية أو على شكل حرف 

: هذه املصابيح متاحة يف ضرب من درجات احلرارة اللونية من بينهاو. الدباغة، واملصابيح السوداء واملصابيح املطهرة
ويركز هذا الفرع على املصابيح الفلورية الطولية املستقيمة والبدائل . األبيض الدافئ واألبيض البارد وأبيض ضوء النهار
  . اخلالية من الزئبق املستخدمة من أجل اإلضاءة العامة
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 الفلورية الطولية يف أا أكثر كفاءة من تكنولوجيات املصابيح األخرى، وهو ما يعين أا وتتمثل املزايا األولية للمصابيح
واملصابيح الفلورية هلا عمر خدمة . تنتج، مقابل كمية معينة من مدخل الطاقة، ضوءا أكثر قابال لالستخدام وحرارة أقل

 ٢٠٠٠٠ إىل ١٠٠٠٠ملعهودة هلا متوسط عمر يبلغ واملصابيح الفلورية الطولية ا. أطول من املصابيح املتوهجة األخرى
  . ساعة فقط١٥٠٠ إىل ٧٥٠ساعة يف حني أن عمر املصابيح املتوهجة املعهودة يبلغ 

فهي حتتوي على زئبق ومن مث ينبغي أن يعاد تدويرها وينبغي اتباع احلرص . واملصابيح الفلورية الطويلة هلا عيوب عديدة
 يرتعش ونوعية هذا الضوء ليست وأحيانا ما تنتج املصابيح الفلورية ضوءاً. ملكسورةبشكل خاص عند تنظيف املصابيح ا

واملصابيح الفلورية الطولية .  يف درجات احلرارة املنخفضةوقد أنتجت املصابيح الفلورية ضوءاً. مناسبة جلميع التطبيقات
  .ليست قابلة خلفض الضوء والتبديل املتواتر يقصر من عمرها

عنه اجلهات املصنعة إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق وتقليله  زئبق الذي أبلغتكان حمتوى ال
 ١٠ إىل ٥ ملليغرام، وأكرب من ٥أكرب من صفر إىل : بشأن املصابيح الفلورية يف واحد من النطاقات اخلمسة التالية

.  ملليغرام للمصباح الواحد١٠٠ إىل ٥٠ ملليغرام، و ١٠٠ إىل ٥٠ ملليغرام، ومن ٥٠ إىل ١٠ملليغرام، وأكرب من 
 ٤ أن متوسط احملتوى الزئبقي ملصباح طوله ٢٠٠٨ويذكر تقرير لرابطة مسؤويل إدارة النفايات يف الشمال الشرقي لعام 

ني باملائة على األقل واحملتوى الزئبقي للمصابيح االختصاصية أكرب مبقدار مخس. ٢٠٠١ ملليغرام يف عام ٨أقدام كان يبلغ 
  .أو أكثر من مصابيح اإلضاءة العامة املماثلة هلا يف احلجم

 بشأن استخدام الزئبق يف صناعة اإلضاءة يف الصني أن إنتاج ٢٠٠٧ويقدر تقرير لس الدفاع عن املوارد الطبيعية لعام 
 ,NRDC (٢٠٠٥زئبق لكل مصباح يف عام  ملليغرام من ال٤٠مصابيح األنابيب الفلورية املستقيمة استهلك ما متوسطه 

2007.(  
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية للمصابيح الفلورية الطولية
  جهات التصنيع التمثيلية للمصابيح الفلورية الطولية :١-٥-اجلدول ألف
العنوان على   املوقع  جهة التصنيع

  شبكة الويب
والرات بد(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
General Electric 

Company  ،كونكتيكوت
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.ge.www 14811 
F40SPX41/RS/WM 

34 Watt, 48 inch, T12 
Cool White, Medium 

Bi-pin Base, Life: 
20000 Hours. 

   دوالر٥,٦٩
)com.lightingonthenet(  

Osram GmbH  ميونيخ، أملانيا  com.osram.www 24588 F40CW/SS 
34 Watt, 48 inch, T12 
Cool White, Medium 

Bi-pin Base, Life: 
20000 Hours. 

  دوالر
)com.lightingonthenet(  

Royal Philips 
Electronics هولندا  com.philips.www F34T12/841/EW/ALTO 

34 Watt, 48 inch, T12 
Cool White, Medium 

Bi-pin Base. 

   دوالر٣,٤٩
)bulbs.com (  
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  الطوليةيود املبتعث للضوء الدامصابيح : ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

مصابيح الدايود املبتعث للضوء الطولية خيار إضاءة جديد نسبيا يستخدم تكنولوجيا التفريغ مرتفع الكثافة كبديل سهل 
يت تبث والدايودات املبتعثة للضوءة نبائط أشباه موصالت من األجسام اجلامدة ال. اإلحالل للمصابيح الفلورية الطولية

وتستفيد مصابيح الدايود املبتعث للضوء الطولية من سلسلة من الدايودات املبتعثة . ضوءا عندما مترر الكهرباء من خالهلا
  .للضوء املرتبة يف أنبوبة من نفس حجم املصباح الفلوري الطويل املكافئ

إذ أا ال حتتوي زئبقا ومن مث . لفلورية الطوليةوهناك مزايا عديدة ملصابيح الدايود املتبعث للضوء الطولية على املصابيح ا
واملصابيح هلا بنيان معمر وال حتتوي على زجاج هش مثل املصابيح الفلورية أو . ال حتتاج إىل عناية خاصة يف اية عمرها

 ناتج وميكن استخدامها يف درجات احلرارة الباردة بدون حدوث اخنفاض يف. على شعريات هشة مثل املصابيح املتوهجة
ومصابيح . والضوء املنبعث من مصابيح الدايود املبتعث للضوء ال يرتعش مثل الضوء املنبعث من املصابيح الفلورية. الضوء

  .الدايود املبتعث للضوء متاحة يف نطاق من درجات احلرارة اللونية، بدءا من البيض الدافئ حىت أبيض ضوء النهار
٪ من مثيالا من ٢٠ -١٠ود املبتعث للضوء الطولية أن منتجاا أكثر كفاءة بنسبة وتذكر اجلهات املصنعة ملصابيح الداي

ومصابيح الدايود املبتعث . املصابيح الفلورية وتتوقع أن تتحسن الكفاءة بشكل له شأنه على مدار السنوات اخلمس املقبلة
لحركة، والتحكم عن بعد، ودرجة حرارة للضوء متاحة بسمات إضافية موفرة للطاقة أو مرحية مبا يف ذلك جمس مبيت ل

ويتترجم العمر . ضوئية قابلة للتعديل، وتكنولوجيا تقلل من ناتج الضوء عندما تزيد مستويات الضوء الطبيعي احمليط
وال ينقص العمر بسبب التبديل .  ساعة أو أكثر٥٠٠٠٠الطويل ملصابيح الدايود املتبعث للضوء إىل عمر للمصابح يبلغ 

  .تحا وإغالقااملستمر ف
وتتمثل العيوب األولية ملصابيح الدايود املبتعث للضوء الطولية يف أا تكنولوجيا جديدة غري جمربة، وأا متاحة بشكل 

.  أقدام٤، و٣، و٢واملصابيح متاحة يف عدد حمدود من األحجام، مبا يف ذلك بأطوال . حمدود، وأن تكلفتها مرتفعة
و مصابيح ) LED Liquidators, 2008( دوالر ٤٧,٦ قدم مثنها ٢املباشر مصابيح بطول ويسجل جتار التجزئة باالتصال 

ومل يذكر جتار التجزئة باالتصال املباشر هؤالء اجلهات املصنعة ). EdisonLED, 2008( دوالرا ٩٢ أقدام مثنها ٤بطول 
  .تجات التمثيليني التايللتلك املصابيح حبيث ميكن إدراج تلك املعلومات يف جدول اجلهات املصنعة واملن

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعثة الطولية
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  جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعثة الطولية: ٢-٥-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
رات بدوال(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
AlbEO 

Technologies, Inc.  ،بولدر، كولورادو
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.albeotech.www T8LED Troffer 
Retrofit Kit غري متاح بسهولة  

Ilumisys, Inc.  ،تروي، متشغان
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.ilumisys.www MK1 Fluorescent 
Tube Replacement غري متاح بسهولة  

LEDdynamics, Inc.   ،راندولف، فريمونت
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.EverLED.www Ever-LED TR, 
E25T8-48-S2, 48 

inch, Warm White 
 LED( دوالرا ١٤٩

dynamics(  

Shenzhen Dicolor 
Optoelectronics Co. 

Ltd. 
 cn.dicolor.www  شنظني، الصني

 
LED Replacement 

Tube Light (T8 
Socket, 2400LM) 

  غري متاح بسهولة

  املصابيح الفلورية املتضامة
  املنتجنظرة عامة عن 

ويتمثل . تنتج املصابيح الفلورية املتضامة ضوءا باستخدام نفس التكنولوجيا مثل املصابيح الفلورية الطولية املوصوفة آنفا
الفرق بينهما يف أن املصابيح الفلورية املتضامة مصممة لكي تكون بدائل سهلة اإلحالل للمصابيح املتوهجة ومن مث تداين 

ويتم حتقيق ذلك بواسطة تشكيل األنابيب الزجاجية يف تشكيل حلزوين أو . لضوء املتوهجيف احلجم والشكل بصيالت ا
ودمج كابح التيار يف ) مثال، قاعدة إديسون(ويستخدم الكثري من املصابيح الفلورية املتضافة قاعدة ملولبة . مطوي

  .القاعدة
الشكل املربوم لكي حتل : ابيح املتوهجة، مبا يف ذلكواملصابيح الفلورية املتضامة متاحة يف الكثري من نفس تشكيالت املص

حمل البصيالت املتوهجة املعيارية؛ وشكلي الكرة التزيينية والشمعدان املتشعب؛ وتشكيالت عاكسة من أجل الكشاف 
وبعض النماذج مصممة من أجل االستخدام خارج األبنية أو لالستخدام مع مفاتيح ختفيت . الضوئي واألضواء الغامرة

  .إلضاءةل
 باملائة من ٧٥وهي تستخدم أقل من . واملصابيح الفلورية املتضامة هلا الكثري من نفس ميزات املصابيح الفلورية الطولية

الطاقة تقريبا مما تستخدمه املصابيح املتوهجة املماثلة وتولد حرارة أقل بكثري جدا مما تولده املصابيح املتوهجة أو 
 ,General Electric( الفلورية املتضامة بأطول مما يصل إىل ثالثة عشر مرة من املصابيح املتوهجة وتدوم املصابيح. اهلالوجينية

2008.(  
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فهي حتتوي زئبقا ومن مث ينبغي إعادة تدويرها، وينبغي التزام احلرص بشكل . واملصابيح الفلورية املتضامة هلا عيوب عديدة
ويوصي . ك املصابيح عندما يتم تشغيلها وإطفائها بشكل متواترويقصر عمر تل. خاص عند تنظيف املصابيح املكسورة

قسم اإلضاءة يف شركة جنرال إلكتريك بترك املصابيح الفلورية املتضامة مضاءة ملدة مخسة عشر دقيقة كحد أدىن قبل 
واملصابيح . قاتوأحيانا ما تنتج املصابيح الفلورية ضوءا يتوهج ونوعية هذا الضوء غري مناسبة جلميع التطبي. إطفائها

والكثري من املصابيح الفلورية املتضامة ليست متوافقة مع . الفلورية هلا ناتج ضوئي خمفض يف درجات احلرارة الباردة
وينبغي عدم استخدام تلك . مفاتيح تبديل ختفيت الضوء، أو املوقتات اإللكترونية، أو اخلاليا الضوئية أو جمسات احلركة

  .لالهتزاز، أو الرطوبة املرتفعة أو درجات احلرارة املفرطةاملصابيح يف مواقع عرضة 
وتراوح احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات التصنيع إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق 

رة النفايات يف الشمال لرابطة مسؤويل إدا ويذكر تقرير.  ملليغرام للمصباح الواحد٥٠وتقليله بني أكثر من صفر حىت 
 أن ستة وستني باملائة من املصابيح الفلورية املتضامة اليت باعتها الشركات األعضاء يف الرابطة الوطنية ٢٠٠٦الشرقي لعام 

 ملليغرام من الزئبق للمصباح ٥ كان ا ما يتراوح بني صفر و ٢٠٠٤يف عام ) NEMA(للجهات املصنعة الكهربائية 
 ,NEWMOA( يف ستة وتسعني باملائة من املصابيح الفلورية املتضامة عشرة ملليغرامات أو أقل وكان يوجد. الواحد

2006.(  
 عن استخدام الزئبق يف صناعة اإلضاءة يف الصني أن إنتاج ٢٠٠٧ويقدر تقرير لس الدفاع عن املوارد الطبيعية لعام 

 ,NRDC (٢٠٠٥رام من الزئبق للمصباح الواحد يف عام  ملليغ٨املصابيح الفلورية املتضامة كان يستهلك يف املتوسط 

2007.(  
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية للمصابيح الفلورية املتضامة
  جهات التصنيع التمثيلية للمصابيح الفلورية املتضامة: ٣-٥-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
13 Watt Energy Smart 

Soft White Spiral T3 
Light Bulb 

 دوالر ١٢,٨٨
للمجموعة املكونة من 

 مصابيح ٣
)Amazon.com(  

General Electric 
Company  ،كونكتيكوت

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.ge.www  

R-30 Flood, 15 Watt, 
120 Volt, Dimmable, 

Life: 6,000 Hours, 60W 
Incandescent Equivalent 

 Energy( دوالر ١٣,٥

Federation, Inc(  
Osram GmbH ميونيخ، أملانيا  com.osram.www CF13ELMTWSTCVP 

13 Watt, 120 Volt, 
Warm White, Medium 

Base CFL 

 دوالر ٢١,٢٢
للمجموعة املكونة من 

 مصباحا ١٢
)Amazon.com(  
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BR30 Reflector Flood, 
15 Watt, 120 Volt, 

Dimmable, Life: 6,000 
Hours, 65W 

Incandescent Equivalent 

   دوالر١٩,٧٥
)Energy Federation, 

Inc(  
El/MDT 18W 

18 Watt, 120 Volt, 
Warm White CFL Bulb, 

75W Incandescent 
Equivalent, Energy Star 

Approved 

 ,bulbs( دوالر ٥,٤٩

com(  
Royal Philips 

Electronics هولندا  com.lipsphi.www 

R40 Dimmable 
Marathon Flood, 20 

Watt, 120 Volt, Life: 
8,000 Hours 

   دوالر١٧,٧٥
)Energy Federation, 

Inc(  

  املصابيح املتوهجة: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

وينظر . تنتج البصيلة املتوهجة الضوء عندما ميرر تيار كهربائي من خالل شعرية رقيقة من التنغسنت مما يسخنها حىت تتوهج
ن املصابيح الفلورية ومصابيح الدايود إىل املصابيح املتوهجة على أا تكنولوجية قدمية وأقل كفاءة بدرجة هلا شأا م

  . باملائة من الطاقة املنتجة تعطى يف صورة حرارة٩٠وزهاء . املبتعث للضوء
ويف حني أن املصابيح املتوهجة ال حتتوي على زئبق، فإن انبعاثات دورة حياا من الزئبق تفوق يف كثري من األحيان 

ويرجع ذلك إىل أ، مصانع القوى الكهربائية املشتغلة بالفحم ). Ramoth, 2008 (انبعاثات املصابيح الفلورية الطويلة املماثلة
والنفط تطلق انبعاثات زئبقية عندما تولد كهربائها وأن املصابيح املتوهجة تستهلك كهرباء بأكثر من املصابيح الفلورية 

  .الطولية
ح متوهجة مرتفعة الكفاءة توازي كفاءا  أا تستحدث مصابي٢٠٠٧فرباير /وأعلنت شركة جنرال إلكتريك يف شباط

وتتوقع جنرال إلكتريك أن تكون التكنولوجيا اجلديدة بكفاءة . مرتني إىل أربع مرات كفاءة البصيالت املتوهجة الراهنة
وستكون نوعية الضوء وراحة االستعمال الفوري نفسهما مثل املصابيح . املصابيح الفلورية الطولية ولكن بأسعار أقل

ومن .  واط١٠٠ إىل ٤٠وستكون هذه املصابيح املرتفعة الكفاءة بديال للمصابيح املتوهجة املرتلية بقوة . وهجة الراهنةاملت
  .٢٠١٠املتوقع أن تصل إىل األسواق قبل عام 

  يود املتبعث للضوءامصابيح الد: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

.  عندما مترر الكهرباء من خالهلااألجسام اجلامدة اليت تبتعث ضوءاًالدايود املبتعث للضوء نبائط من أشباه موصالت من 
وتستخدم هذه التكنولوجيا يف الوقت احلايل إلنتاج مصابيح من أجل تطبيقات اإلضاءة العامة، مبا يف ذلك بدائل ملصابيح 

ئل للمصابيح الفلورية املتضامة ومصابيح الدايود املبتعث للضوء اليت يغطيها هذا الفرع تعترب بدا. فلورية متضامة معينة
  .بقاعدة إديسون من نوع ملولب، إما يف تشكيل حلزوين أو تشكيل من النوع العاكس
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وال ينتج الدايود الواحد املبتعث للضوء ضوءا كافيا للتطبيقات املعهودة ومن مث فإن مصابيح الدايود املبتعث للضوء تضم 
تعثة للضوء ضوءا اجتاهيا على خالف املصابيح الفلورية املتضامة اليت تبتعث وتنتج هذه الدايودات املب. دايودات مزدوجة

ولكي حتقق مصابيح الدايود املبتعثة للضوء انتشار الضوء املستصوب فإا توضع يف أمناط حمددة . ضوءا يف مجيع االجتاهات
  .سات لتشتيت الضوءكما تتضمن بعض مصابيح الدايود املبتعثة للضوء نبائط انتشار وعد. من املصابيح

، لون ضوء دافئ مماثل للمصابيح املتوهجة، ) ساعة٥٠٠٠٠(حياة طويلة : وتشمل مزايا مصابيح الدايود املبتعث للضوء
ومصابيح الدايود املبتعث . وتوليد حرارة منخفضة، والقدرة على العمل مع مفاتيح تبديل ختفيت الضوء يف مصابيح معينة

اقة وهلا القدرة على أن تكون أكثر كفاءة من املصابيح الفلورية الطولية بشأن بعض للضوء كفؤة يف استخدام الط
  .وال تبتعث أضواء فوق بنفسجية أو دون محراء. التطبيقات

وتتمثل عيوب مصابيح الدايود املبتعث للضوء يف أا غالية الثمن يف الوقت الراهن ومتاحة من أجل تطبيقات حمدودة 
بيح املتاحة منخفض يف املعهود وهو ما حيد من استخدامها يف تطبيقات مثل اإلضاءة ملهام معينة، وناتج ضوء املصا. فقط

  .أو اإلضاءة احلادة أو إضاءة املكان احمليط املنخفضة املستوى
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعث للضوء
  جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعث للضوء: ٤-٥-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Altech LED اليابان  com.altechled.www 

 
LED PAR 38 High 

Power Bulb, 12 Watt, 
120 Volt, Life: 15,000 

Hours, 20o Narrow 
Flood 

 دوالر ٧٤,٩٩
)lightingonthenet.com(  

GeoBulb LED Light 
Bulb, 8 Watt, 120 

Volt, Warm White, 
800 Lumens, Life: 

30,000 Hours, 60W 
Incandescent 

Equivalent 

   دوالر١١٩,٩٥
)C.Crane(  

C. Crane 
Company, Inc.  ،كاليفورنيا

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.ccrane.www  

CC Vivid PAR 38 
LED Spotlight Bulb, 
3.75 Watt, 120 Volt, 

200 Lumens 

   دوالر٤٤,٩٥
)C.Crane(  

E27-G50-W6 
Edison Base Bulb 

with 3x2 Watt SSC P4 
White LEDs, 120 
Volt, 250 Lumens 

   دوالر٣٦,٩٥
)Super Bright LEDs(  

Super Bright 
LEDs, Inc.  ،ميسوري

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.superbrightleds.www 
 

PAR 20 x36 LED 
Bulb 

Medium Base with 36 
Super Bright 5mm 

LEDs, 120 Volt, Glass 
Housing, 25 Degree 

Beam Pattern 

   دوالر١١,٩٥
)Super Bright LEDs(  
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  يود املبتعث للضوء النازلامصابيح الد: ٣البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

مصابيح الدايود املبتعث للضوء النازل بديل ملصابيح الدايود املبتعث للضوء العاكس املستخدمة يف تركيبات الضوء 
الدايود املبتعث للضوء النازلة اليت يغطيها هذا الفرع املصابيح فقط وإمنا مرتب اإلضاءة وال تشمل أضواء . املتساطحة
وهذه املنتجات مستهدفة من أجل التشييدات اجلديدة أو إعادة النمذجة حيث جيري وضع تركيبات ضوء . املتساطح

  . متساطح جديدة؛ وهي متوافقة مع التركيبات املرتلية املتساطحة املعيارية
، ولون ضوء دافئ مماثل للمصابيح ) ساعة٥٠٠٠٠(العمر الطويل : مل مزايا أضواء الدايود املبتعث للضوء النازلةوتش

أضواء الدايود املبتعث للضوء النازلة ذات كفاءة يف استخدام . املتوهجة، وتوليد حرارة منخفضة، وأا قابلة للتخفيت
وال تبتعث مصابيح . و أقل من مثيالا من املصابيح الفلورية املتضامةالطاقة، وتستهلك يف بعض احلاالت من الطاقة ما ه

  .الدايود املتبعث للضوء أضواء فوق بنفسجية أو حتت محراء
 يف اجتاه حمدد وهذا الضوء املوجه مناسب بشكل جيد لتطبيقات الضوء ومصابيح الدايود املبتعث للضوء تبتعث ضوءاً

وهجة ذات شكل بصيلي وتبتعث ضوءا يف مجيع االجتاهات، ويف حالة تطبيقات الضوء واملصابيح الفلورية واملت. النازل
  . باملائة من الضوء إىل الوراء يف التركيبة ويضيع٥٠النازل، يبتعث ما يبلغ 

 ومن عيوا. وأضواء الدايود املبتعث للضوء النازلة تكنولوجيا جديدة نسيبا ومن مث فإن أسعارها مرتفعة وتوافرها حمدود
األخرى احملتملة أن قصور الضوء قد يتطلب استبدال الوحدة بأكملها، وهو ما يكلف أكثر مما يتكلفه استبدال مصباح 

  .الضوء الفلوري املتضام
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعث للضوء النازل
  صنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعث للضوء النازلجهات الت: ٥-٥-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Cree LED 

Lighting 
Solutions, Inc. 

موريسفيل، كارولينا 
الشمالية، الواليات 

  املتحدة األمريكية

com.creells.www 
 

LED 6” 
Recessed Light: 

LR6 – 120V, 
Incandescent 

Color (2700K), 
Edison Base, 650 

lumens 

   دوالر٩٢,٩٩
)lightingonthenet.com(  

Gallium LED 
Lighting Systems  ،فايتفيل، جورجيا

الواليات املتحدة 
  األمريكية

com.ightinggalliuml.www GS6-CXRE  
6” Square LED 

Downlight  
  غري متاح بسهولة

Permlight  ،توستني، كاليفورنيا
الواليات املتحدة 

  األمريكية

com.permlight.www ENBC6F 6” 
Fixed Recessed 

Trim 
  غري متاح بسهولة
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  بيح التفريغ عايل الكثافةمصا
  نظرة عامة عن املنتج

. متثل مصابيح التفريغ عايل الكثافة فئة من املصابيح تشمل مصابيح اهلاليد املعدين، والصوديوم املرتفع الضغط، وخبار الزئبق
لطويل وتستخدم هذه املصابيح يف ضرب واسع من التطبيقات اليت تتطلب مستويات مرتفعة من ناتج الضوء والعمر ا

املخازن، واملالعب الرياضية ومصابيح : ومن أمثلة اإلضاءة باستخدام مصابيح التفريغ العايل الكثافة. والكفاءة املرتفعة
  .الشوارع واملباين الصناعية

نشيط وتنتج مصابيح التفريغ عايل الكثافة ضوءا عندما ميرر تيار بني إلكترودين يف أنبوبة مملوءة بالغاز، وهو ما يعمل على ت
وتعمل مصابيح التفريغ عايل الكثافة بضغوط غازية مرتفعة داخل أنبوبة . خبار فلزي مما جيعله ينتج طاقة إشعاعية مرئية

وحتتوي األنبوبة اململوءة بالغاز يف معظم مصابيح التفريغ عايل الكثافة على زئبق، وغاز . وتولد درجات حرارة مرتفعة
  .وديوم أو اهلاليد املعدينزنون أو أرجون، وعنصر آخر مثل الص

ويتفاوت احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات التصنيع إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق 
ونطاقات احملتوى الزئبقي يف مصابيح . وتقليله بشأن مصابيح التفريغ عايل الكثافة تفاوتا له شأنه حبسب نوع املصباح

  .غ عايل الكثافة موجزة يف اجلدول التايلالتفري
  نطاقات احملتوى الزئبقي يف مصابيح التفريغ عايل الكثافة: ٦-٥-اجلدول ألف
النسبة املئوية للمصابيح اليت حتتوي على   )بالغرامات(كمية الزئبق يف املصباح   نوع املصباح

  كميات حمددة من الزئبق
  ٥٠ -١٠>   هاليد معدين

 <١٠٠ -٥٠  
 <١٠٠٠ -١٠٠  

٢٤٪  
٤٠٪  
٣٥٪  

  ٥ -صفر  هاليد معدين خزيف
 <١٠ -٥  
 <٥٠ -٢٠  

١٧,٦٪  
٤٦,٨٪  
٣٥,٦٪  

  ٪٩٧  ٥٠ -١٠>   صوديوم مرتفع الضغط
  ٥٠ -١٠>   خبار زئبق

 <١٠٠ -٥٠  
 <١٠٠٠ -١٠٠  

٥٨٪  
٢٩٪  
١٢٪  

  ١٠٠٠ -١٠٠>   قوس زئبق قصري
 <١٠٠٠  

٦٥٪  
٢٣٪  

  ٪١٠٠  ١٠٠٠ -١٠٠>  شعري زئبقي

  .NEWMOA 2006: املصدر
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 عن استخدام الزئبق يف صناعة اإلضاءة يف الصني أن إنتاج ٢٠٠٧يقدر تقرير لس الدفاع عن املوارد الطبيعية لعام 
 ملليغراما من الزئبق للمصباح الواحد، وأن إنتاج مصابيح ٢٠ استهلك يف املتوسط ٢٠٠٥مصابيح اهلاليد املعدنية يف عام 

  ).NRDC, 2007(ما للمصباح الواحد  ملليغرا٦٠الصوديوم مرتفعة الضغط استهلك 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح التفريغ العايل الكثافة

  جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح التفريغ العايل الكثافة: ٧-٥-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
دوالرات ب(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
General Electric 

Company  كونكتيكت، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.ge.www MVR100/U/MED 
M90 100 Watt Metal 
Halide Lamp, Clear, 

Medium Base. 

   دوالر٢٨,٦٢
)Dyna-Brite Lighning(  

Osram GmbH   ملانياميونيخ، أ  com.osram.www M1000/PS/U/BT37 
M141/E 1000 Watt 

Metal Halide Lamp, 
Reduced Color Shift, 

Pulse Start, Clear  

   دوالر٤٤,٦٢
)Dyna-Brite Lighning(  

Royal Philips 
Electronics هولندا  com.philips.www MH400/U/ALTO 

400 Watt General 
Lighting Metal Halide 

Lamp, Clear, Mogul 
Base 

   دوالر١٥,٣٥
)Dyna-Brite Lighning(  

  البدائل
  نظرة عامة عن املنتج

 طويل العمر، وحتتاج تطبيقات مصابيح التفريغ عايل الكثافة إىل مصباح. بدائل مصابيح التفريغ عايل الكثافة حمدودة جدا
وتشمل . ومل حتقق التكنولوجيات اخلالية من الزئبق بعد هذه االشتراطات يف األداء. وناتج ضوء مرتفع، وكفاءة عالية

التكنولوجيات اخلالية من الزئبق احملتملة مصابيح اهلاليد املعدنية اليت تستعمل زنك اليوديد كبديل للزئبق، ومصابيح الدايود 
  . بيح الصوديوم مرتفع الضغط اخلالية من الزئبقاملبتعث للضوء ومصا

أنظر (ومصابيح اهلاليد املعدين املعتمدة على الزنك متاحة من أجل مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة 
لدايود وقد تصبح مصابيح ا. ولكن مل يتم العثور على معلومات بشأن استخدامها يف تطبيقات اإلضاءة العامة) أدناه

املبتعث للضوء بعمرها الطويل وكفاءا املرتفعة بديال يف اية األمر ملصابيح التفريغ عايل الكثافة ولكن مل يتم العثور على 
 Philips Lumiledsوأبرزت حالة دراسة اضطلع ا . معلومات عن مصابيح مناسبة لتحل حمل مصابيح التفريغ عايل الكثافة

 عايل الكثافة من أجل إضاءة الشوارع يف النسينغ مبتشغان، حيث حلت حمل مصابيح غاز استخدام مصابيح التفريغ
وانطوت دراسة احلالة على استخدام مصابيح مصنوعة حبسب العميل غري متاحة يف األسواق ولكنها بينت إمكانية . الزئبق

  .حلول مصابيح الدايود املبتعث للضوء حمل مصابيح التفريغ عايل الكثافة
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  ت التصنيع واملنتجات التمثيليانجها
مصابيح التفريغ عايل الكثافة اخلالية من الزئبق الوحيدة اليت مت حتديدها هي مصابيح الصوديوم مرتفع الضغط اليت تنتجها 

Osram Sylvania واليت تطرح ثالثة مصابيح صوديوم مرتفع الكثافة خالية من الزئبق من طراز ،LUMALUX HgF بقوة 
  . لومن١٣٢٠٠ واط، يصل ناتج ضوئها إىل ١٥٠ إىل ٧٠

  مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة
  نظرة عامة عن املنتج

مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة عبارة عن مصابيح هاليد معدين تنتج ضوءا عندما يستهل قوس 
 ويسمح التبخر السريع لغاز زنون أن توفر املصابيح ضوءاً. الزئبق وزنونكهريب بني إلكترودين، مما يبخر امللح املعدين و

  .ويبتعث الضوء بواسطة تكوين تفريغ البالزما فيما بني اإللكترودين. وافيا فورا بعد إضاءا وأن تقلل فترة التسخني
 وتعادل درجة احلرارة اللونية للضوء . أبيضا مميزا-وتنتج مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة ضوءا أزرقا

وتوفر مصابيح . الذي تنتجه مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة درجة حرارة ضوء الشمس ظهرا تقريبا
السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة رؤية ليلية حمسنة عما توفره املصابيح اهلالوجينية حيث أا تضيئ مساحة 

سع أمام املركبة ويعمل الضوء الباهر على حتفيز الطالءات العاكسة املستخدمة يف عالمات الطرق السريعة واألسواق أو
وهذه املصابيح متاحة يف الوقت الراهن يف عدد حمدود من طرازات السيارات مع اقتصار استخدامها يف . على الطريق

  .املعهود على الطرازات الفاخرة أو االستعراضية
ابيح السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة أكثر كفاءة من املصابيح األمامية اهلالوجينية حيث أا تنتج أكثر ومص

وباإلضافة إىل استخدامها لقوة كهربائية أقل، فإا تنتج أيضا حرارة أقل . من ثالثة أمثال اللومينات للمصباح الواحد
ومصممو السيارات حيبذون املصابيح األمامية الصغرية يف املعهود حيث . يةوتسمح بتصميمات أصغر للمصابيح األمام

  .يسعون إىل حتسني اخلصائص الديناميكية اهلوائية
ومصابيح . ومصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة أغلى بدرجة هلا شأا من املصابيح األمامية اهلالوجينية

غ عايل الكثافة ليست بدائل سهلة اإلحالل للمصابيح األمامية اهلالوجينية حيث أا تتطلب السيارات األمامية ذات التفري
حدى الشكاوى من مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ  إوتتمثل. مكونات كهربائية خمتلفة مبا يف ذلك كابح ومشعل

وجيب رفع مصابيح السيارات األمامية .  االجتاه العكسي حلركة املرور يف يكون مرئياً ساطعاًعايل الكثافة يف أا تنتج نوراً
  .ذات التفريغ عايل الكثافة اليت حتتوي على زئبق عند اية عمر املركبة

وكان احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات التصنيع إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق 
 ملليغرام ٥أكرب من صفر إىل : ارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة يف النطاقني التالينيمصابيح السي وتقليله بشأن

 املنتجة ملصابيح Osramوذكرت شركة أوسرام .  ملليغرام للمصباح الواحد١٠ إىل ٥للمصباح الواحد وأكرب من 
  .  ملليغرام٠,٥٥بيح كان يبلغ السيارات األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة أن احملتوى الزئبقي يف املصا

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة
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  جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة: ٨-٥-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   وقعامل  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Royal Philips 

Electronics هولندا  com.philips.www 
 

D2R  غري متاح بسهولة  
Osram GmbH  ميونيخ، أملانيا  com.aniasylv.www 

 
D2R HID Bulb دوالر١٢٩,٩٩   

)Autozone(  
PIAA Corporation  أوريغون، الواليات

  املتحدة األمريكية
com.piaa.www 

 
D2R HID Bulb دوالر٣٥٩,٩٥   

  عبوة من مصباحني
eAutoWorks.com 

  الكثافة اخلالية من الزئبقاملصابيح األمامية ذات التفريغ عايل : ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

املصابيح األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة اخلالية من الزئبق مماثلة للمصابيح األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة املوصوفة 
ومن املزايا اإلضافية . نيف الفرع السابق فيما عدا أا تستخدم يوديد الزنك كبديل للزئبق وأا تزيد من كمية غاز الزنو

  ).Osram, 2008(للمصابيح األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة اخلالية من الزئبق حتسن ثبات اللون 
وقد مت تغيري كيمياء املصابيح األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة اخلالية من الزئبق وهندستها من أجل إزالة الزئبق غري أن 

واملصابيح األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة اخلالية من الزئبق هلا . اللون ظال على ما مها عليهناتج الضوء ودرجة حرارة 
  .اشتراطات كهربائية خمتلفة ومن مث ال ميكن تبادهلا مع املصابيح األمامية ذات التفريغ عايل الكثافة احملتوية على الزئبق

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  التصنيع التمثيلية ملصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة اخلالية من الزئبقفيما يلي جهات 

  جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة اخلالية من الزئبق :٩-٥-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
دوالرات ب(السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Osram GmbH  ميونيخ، أملانيا  com.osram.www  D3   غري متاح بسهولة  
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  املصابيح األمامية اهلالوجينية: ٢البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

أو السيليكا املرتفعة حتتوي على غاز خامل وكمية تستخدم املصابيح اهلالوجينية فتيلة من التنغسنت يف بصيلة من الكوارتز 
ويسفر استخدام اهلالوجني يف مصابيح فتيلة التنغسنت عن املزيد من اللومنات للواط الواحد، وهو . نزرة من غاز اهلالوجني

  .ما يسفر عن استخدام واسع النطاق للمصابيح اهلالوجينية يف صنع املصابيح األمامية للسيارات
املصابيح األمامية اهلالوجينية أقل تكلفة من املصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة، فإا أقل كفاءة يف ويف حني أن 

  .استخدام الطاقة وهلا عمر أقصر من املصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة
  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان

  ابيح اهلالوجينيةفيما يلي جهات التصنيع التمثيلية للمص
  جهات التصنيع التمثيلية للمصابيح اهلالوجينية: ١٠-٥-اجلدول ألف
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Osram GmbH  ميونيخ، أملانيا  com.sylvania.www 

 
H11 

   دوالر١٤,٩٩ 
)AutoZone(  

Royal Philips 
Electronics هولندا  com.philips.www LMP 9003NGS2 دوالر٤١,٩٩   

  عبوة من مصاحبني
)NAPA(  

  د املبتعث للضوء األماميةويامصابيح الد: ٣البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

 شركات تصنيع السيارات أودي وليكسوس وكاديالك بطرح طراز من السيارات ، قامت كل شركة من٢٠٠٨يف عام 
وهذه املصابيح عبارة عن نبائط من الدايود املبتعث للضوء من أشباه . يتضمن مصابيح دايود مبتعث للضوء أمامية

  . عندما مترر الكهرباء من خالهلااملوصالت من األجسام اجلامدة اليت تبتعث ضوءاً
 باملائة من املصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة ٥٥يود املبتعث للضوء األمامية أرق مبا يصل إىل نسبة ومصابيح الدا

وتنتج مصابيح . أو اهلالوجينية وميكن تركيبها كشرائح صغرية متعددة، مما يعطي ملصممي السيارات مرونة تصميمية أكرب
وهي مصدر كفؤ للضوء له استهالك منخفض للقوى .  يوفر إضاءة جيدةالدايود املبتعث للضوء األمامية ضوءا أبيضا

ومصابيح الدايود املبتعث للضوء األمامية تكنولوجيا . الكهربائية بأكثر من املصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الكثافة
  .ناشئة ومن املتوقع حدوث إجنازات إضافية يف تقليل استهالك القوى الكهربائية



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1 

106 

 ساعة، وهو ٥٠٠٠٠ إىل ١٠٠٠٠ردو مصابيح الدايود املبتعث للضوء األمامية أن عمر املصباح منها يبلغ ويذكر مو
ومصابيح الدايود املبتعث . أطول بدرجة هلا شأا من عمر املصابيح ذات التفريغ العايل الكثافة أو املصابيح اهلالوجينية

  .ة أن تدوم بعد العربة املركبة عليهاللضوء األمامية ذا العمر الطويل للخدمة هلا إمكاني
مل تكن معلومات وأسعار طرز مصابيح الدايود املبتعث للضوء األمامية متاحة ألن هذه املصابيح تصمم من أجل اجلهات 

ويقدر أحد األسعار املنشورة أن تكلفتها تزيد مبقدار مثاين مرات عن املصابيح األمامية ذات . املصنعة للسيارات وتباع هلا
  .ومن املتوقع أن تنخفض األسعار مع تزايد الطلب). Woodyard, 2006(التفريغ العايل الكثافة 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
  فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعث للضوء األمامية

  لضوء األماميةجهات التصنيع التمثيلية ملصابيح الدايود املبتعث ل: ١١-٥-اجلدول ألف
بدوالرات (السعر   الطراز  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التصنيع

  )الواليات املتحدة
Koito 

Manufacturing 
Company, Ltd. 

  غري متاح  غري متاح english/jp.co.koito.www/  طوكيو، اليابان
Hella KGaA Hueck 

& Company  ليبشتاد، أملانيا  com.hella.www غري متاح  غري متاح  
Visteon Corporation  متشغان، الواليات

  املتحدة األمريكية
com.visteon.www غري متاح  غري متاح  

  ات الكاثود البارد الفلوريةوحدات اإلضاءة اخللفية لعارض
  نظرة عامة عن املنتج

تستخدم مصابيح الكاثود البارد الفلورية يف الوقت الراهن إلضاءة معظم وحدات العرض البلورية السائل املستخدمة يف 
ا بواسطة وتنتج مصابيح الكاثود البارد الفلورية ضوء. أجهزة التلفزيون وشاشات احلواسيب املكتبية، واحلواسيب احملمولة

ومن بني ميزات مصابيح الكاثود . مترير تيار كهربائي من خالل خبار زئبق، مثلما حيدث يف املصابيح الفلورية األخرى
  .البارد الفلورية اخنفاض استهالك القوى الكهربائية والضوء األبيض الناصع

ة اللون، وفترة التسخني مطلوبة، والعمر يف االختيار احملدود لدرجة حرار: وتشمل عيوب مصابيح الكاثود البارد الفلورية
ودرجات احلرارة الباردة تقلل ناتج الضوء ومن املمكن أن يقلل االهتزاز من العمر .  ساعة٥٠٠٠٠ إىل ١٠٠٠٠نطاق 
وحتتوي مصابيح الكاثود .  فإما أن يكون مضاء أو مطفأ-ومن العيوب األخرى أنه ال ميكن مواءمة كثافة الضوء. املتوقع

  .رد الفلورية على زئبق ومن مث جيب إزالتها من شاشات املراقبة أو أجهزة التلفزيون قبل التخلص منهاالبا
وكان احملتوى الزئبقي الذي أبلغت عنه جهات التصنيع إىل غرفة املقاصة املشتركة بني الواليات املعنية بالتوعية بالزئبق 

ت املراقبة يف أجهزة التلفزيون واحلواسيب يف واحد من النطاقات العرض البلورية السائلة يف شاشا وتقليله بشأن وحدات
 ملليغرام للمصباح الواحد، وأكرب من ١٠ إىل ٥ ملليغرام للمصباح الواحد، وأكرب من ٥أكرب من صفر إىل : الثالثة التالية

  . ملليغرام للمصباح الواحد٥٠ إىل ١٠



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1 

107 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
لتصنيع التمثيلية للحواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون املزودة بوحدات عرض بلورية سائلة تستخدم فيما يلي جهات ا

  مصابيح كاثود بارد فلورية
جهات التصنيع التمثيلية للحواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون املزودة بوحدات عرض بلورية  :١٢-٥-اجلدول ألف

  سائلة تستخدم مصابيح كاثود بارد فلورية
العنوان على شبكة   املوقع  هة التصنيعج

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Apple Inc.  كاليفورنيا، الواليات

  املتحدة األمريكية
com.apple.www Laptop Computer: 

MacBook Pro with 17-
inch Widescreen 

Display 

  ا دوالر٢٧٩٩
)Apple(  

Dell Inc.  تكساس، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.dell.www Laptop Computer: 
XPS M1330 with 

Standard Display with 
2.0 Megapixel Webcam 

   دوالرا١٢٤٩
)Dell(  

Samsung Electronics 
Co., Ltd.  سيول، كوريا

  اجلنوبية
com.samsung.www Television: 

LN40A650 
40 inch, 1080p LCD 

HDTV 

   دوالر١٩٩٩,٩٩
)Crutchfield(  

  وحدات اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء: ١البديل 
  نظرة عامة عن املنتج

ملعهود من أجل وحدات العرض البلورية السائلة الصغرية غري تستخدم وحدات اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء يف ا
الغالية وقد بدأ يف الوقت احلايل إدماجها يف وحدات العرض األكرب حجما املستخدمة من أجل احلواسيب وأجهزة 

تعث للضوء واحلواسيب احملمولة وشاشات املراقبة اليت تستخدم وحدات اإلضاءة اخللفية املزودة بالدايود املب. التلفزيون
وأجهزة التلفزيون املزودة بوحدات العرض . متاحة يف الوقت احلايل من العديد من اجلهات املصنعة مبا يف ذلك آبل وديل

  .البلورية السائلة باستخدام اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء متاحة من إنتاج شركة سامسونج
 ساعة أو ٥٠٠٠٠ث للضوء عمرها الطويل، والذي ميكن أن يصل إىل حدى ميزات اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعإو

ويعترب ذلك حتسينا له شأنه على مصابيح الكاثود البارد الفلورية اليت قد حتتاج إىل االستبدال يف تطبيقات معينة . أكثر
وتكنولوجيا األجسام . ئلةبوحدات العرض البلورية السائلة، مبا يف ذلك أجهزة التلفزيون املزودة بوحدات عرض بلورية سا

اجلامدة املستخدمة يف وحدات الدايود املبتعث للضوء متينة نسبيا وال ختضع لتأثري االهتزاز، وهي ميزة فارقة بالنسبة 
  .لتطبيقات احلواسيب احملمولة

وء، ونسبة تباين القدرة على التواؤم مع كثافة الض: ومن بني امليزات األخرى لإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء
كما . الذي حيدث يف بعض أجهزة التلفزيون املزودة بوحدات العرض البلورية السائلة" تكون خيال للصورة"أعلى، وإلغاء 

ميكن أن تسفر تكنولوجيا اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء عن تقليل يف استهالك وحدات العرض البلورية السائلة 
 بوصة ٥٧ و٥٢ و٤٦ و٤٠كر شرك سامسونج أن أجهزة التلفزيون اليت تنتجها من مقاسات وتذ. للقوى الكهربائية

  . باملائة أقل من الطاقة٣٠باستخدام تكنولوجيا اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء تستهلك حوايل 
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ضوء صورة أنصع وبألوان وقد تنتج وحدة عرض بلورية سائلة تستخدم تكنولوجيا اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث لل
 املستندة إىل الدايود املبتعث للضوء املستخدمة يف أجهزة تلفزيوناا DLPوتذكر شركة سامسونج أن تكنولوجيا . أكثر

  . باملائة عن الطرز املستندة إىل مصابيح الكاثود البارد الفلورية٤٠ باملائة مع ألوان أكثر بنسبة ٤٠تنتج صورة أنصع بنسبة 
 مؤخرا الفجوة السعرية بني أجهزة التلفزيون واحلواسيب املستندة إىل اإلضاء اخللفية بالدايود املبتعث للضوء ولقد ضاقت

والقسط األول لتكنولوجيا اإلضاءة اخللفية بالدايود . وتلك املستندة إىل اإلضاءة اخللفية مبصابيح الكاثود البارد الفلورية
  .للعديد من الطرز من كل من أجهزة التلفزيون واحلواسيب احملمولة دوالر ٢٠٠ -١٠٠املبتعث للضوء يف نطاق 

  جهات التصنيع واملنتجات التمثيليان
فيما يلي جهات التصنيع التمثيلية للحواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون املزودة بوحدات عرض بلورية سائلة تستخدم 

  مصابيح الدايود املبتعث للضوء
نيع التمثيلية للحواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون املزودة بوحدات عرض بلورية جهات التص: ١٣-٥-اجلدول ألف

  سائلة تستخدم مصابيح الدايود املبتعث للضوء
العنوان على شبكة   املوقع  جهة التصنيع

  الويب
بدوالرات (السعر   الطراز

  )الواليات املتحدة
Apple Inc.  كاليفورنيا، الواليات

  املتحدة األمريكية
com.apple.www Laptop Computer: 

MacBook Pro with 
17-inch Hi-

Resolution Glossy 
LED Widescreen 

Display 

   دوالرا٢٨٩٩
)Apple(  

Dell Inc.  تكساس، الواليات
  املتحدة األمريكية

com.dell.www Laptop Computer: 
XPS M1330 with 

Slim and Light LED 
Display with VGA 

Webcam 

   دوالرا١٣٩٩
)Dell(  

Samsung Electronics 
Co., Ltd.  سيول، كوريا

  اجلنوبية
com.samsung.www Television: 

LN-T4081F 
40 inch, 1080p LCD 

HDTV with LED 
Backlight 

   دوالر٢١٩٩,٩٩
)Crutchfield(  

  املصابيح األخرى احملتوية على الزئبق
. يستخدم الزئبق يف العديد من الفئات األخرى من املصابيح مبا يف ذلك مصابيح القوس القصري الزئبقية ومصابيح النيون

على كميات أكرب من الزئبق وتستخدم هذه املصابيح يف تطبيقات خاصة وتنتج بكميات أصغر ولكنها حتتوي يف املعهود 
  .للمصباح الواحد مما حتتويه املصابيح الفلورية

ويتم إجياد ضوء شديد بواسطة قوس بني . ومصابيح القوس القصري الزئبقية مملوءة بآرغون وخبار زئبق منخفضي الضغط
بية املتخصصة، مصابيح البحث، واملعدات الط: ومن بني تطبيقات تلك املصابيح. إلكترودين موضوعني عن كثب

 ملليغرام من ١٠٠٠ و١٠٠وحتتوي هذه املصابيح يف املعهود ما بني . والكيمياء الضوئية والعالج باألشعة فوق البنفسجية
ومل يتم حتديد بدائل خالية من الزئبق ). NEWMOA, 2006( ملليغرام ١٠٠٠الزئبق ولكنها كثريا ما حتتوي على أكثر من 

  .قيةملصابيح القوس القصري الزئب
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ومصابيح النيون مماثلة للمصابيح الفلورية من حيث أن كلتامها تنتهي بأنبوبة زجاجية للمصباح حتتوي على إلكترودات 
ويتحدد لون ضوء النيون حبسب مزيج الغازات، ولون األنبوبة . ومتأل األنبوبة مبزيج من الغازات بضغط منخفض. معدنية

. صابيح النيون احلمراء هي لون الضوء الوحيد الذي ال يستخدم الزئبقوم. الزجاجية وغري ذلك من صفات املصباح
ويتفاوت حمتوى . ومجيع مصابيح النيون األخرى تستخدم الزئبق مع غازات خاملة من بينها الكريبتون واآلرغون واهلليوم

ومل يتم حتديد ). NEWMOA, 2006( ملليغرام للمصباح الواحد ٦٠٠ و ٢٥٠الزئبق يف مصابيح النيون ولكنه يقدر مبا بني 
  .بدائل خالية من الزئبق ملصابيح النيون

  الطلب على الزئبق واستخدامه
اإلضاءة قدمتها البلدان يف ردودها على طلب /حيتوي اجلدول التايل على بيانات عن الطلب على الزئبق من أجل املصابيح

 املوضوعة باستخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق املعلومات املرسل من اليونيب ووثائق أخرى، مبا يف ذلك التقارير
  .اخلاصة باليونيب

  )مرتبة حبسب الطلب التقديري على الزئبق(استخدام البلدان للزئبق من أجل اإلضاءة : ١٤-٥-اجلدول ألف
كمية الزئبق /الطلب التقديري على الزئبق  مصدر اليانات  البلد

  )باألطنان املترية سنوياً(املستخدمة 
  )٨()٢٠٠٠ (٤٧  خالفه  صنيال

٩()٢٠٠٥ (٦٣,٩٤(  
  ٢٥,٧  جمموعة األدوات احلصرية  الفلبني

  ١٧,٦  طلب معلومات  الواليات املتحدة األمريكية
  )١٠()٢٠٠١ (٧,٥  خالفه  روسيا
  )٢٠٠٥ (٤,٧٢  طلب معلومات  اليابان

  )١١(١,٨٣٩  خالفه  كندا
  )أنابيب فقط (١  طلب معلومات  أملانيا

  ٠,٧٢٥  وماتطلب معل  األرجنتني
  )٠,٦٥ -٠,٤ (٠,٥٢٥  طلب معلومات  فرنسا

  ٠,٤١٢  طلب معلومات  بيالروس
  )٢٠١٢(٠,٤١٢  طلب معلومات  اململكة املتحدة

  )٢٠٠٤ (٠,١٢١  طلب معلومات  السويد
  )٢٠٠٧ (٠,٠٤  طلب معلومات  هولندا
  ٠,٠١  طلب معلومات  النرويج
  )٢٠٠٧ (٠,٠٠٧٤  طلب معلومات  رومانيا

                                                   
 .٢٠٠٨ حالة الزئبق يف الصني، -الج مشكلة الزئبقاقتراح استراتيجية بشأن اإلجراءات الدولية لع  )٨(
مسح وحبث بشأن حالة استخدام الزئبق يف صناعة مصادر الضوء الكهربائية يف الصني، مركز التسجيل الكيميائي إلدارة احلماية   )٩(

 .٢٠٠٧البيئية احلكومية يف الصني، جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، 
)١٠(  ACAP, 2004. 
 . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١مات كنندية لدعم عمل الفريق العامل املعين بالزئبق فيما بني الدورات، معلو  )١١(
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 طنا متريا سنويا وهو ما ميكن أن يعزى إىل تصنيع مصابيح ٤٧عن أعلى طلب إمجايل على الزئبق ويبلغ وأبلغت الصني 
 استخدام الصني للزئبق من أجل ٢٠٠٧وتقدر دراسة لس الدفاع عن املوارد الطبيعية لعام . حتتوي على الزئبق يف الصني

  ).NRDC, 2007 (٢٠٠٥ طن متري يف عام ٦٣,٩٤اإلضاءة بأنه كان يبلغ 
وقد احتسب هذا الرقم باستخدام .  طن متري سنويا وهو ثاين أعلى طلب يبلغ عنه٢٥,٧وأبلغت الفلبني عن طلب يبلغ 

اقتراضات بشأن عدد املصابيح الفلورية لكل مدرسة وأسرة معيشية ومستشفى ومبىن حكومي، ومرفق تصنيع، مث ضرب 
.  ملليغرام لكل مصباح فلوري متضام١٥بق لكل مصباح فلوري طويل و  ملليغرام من الزئ٤٠عدد املصابيح التقديرية يف 

وكانت أرقام حمتوى الزئبق . وليس من الواضح ما إن كان عدد املصابيح ميثل االستهالك السنوي أو املخزون القائم
 ٢٠٠٥زئبق لعام الفلبينية يف أعلى طرف النطاق املقدم كعوامل مدخل افتراضية أولية يف جمموعة األدوات احلصرية لل

 ملليغرام من الزئبق للمصباح ٤٠ -١٠وكانت نطاقات حمتوى الزئبق املذكورة يف جمموعة األدوات . اخلاصة باليونيب
  . ملليغرام من الزئبق للمصابح الفلوري املتضام١٥ -٥الفلوري الطويل و 

حجم : اإلضاءة، من بينها/ املصابيحهناك ضرب من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على طلب بلد ما على الزئبق من أجل
البلد وحالته االقتصادية، ومدى إحالل املصابيح الفلورية حمل املصابيح املتوهجة، وعدد املصابيح احملتوية على زئبق اليت 

  .تنتج من أجل التصدير، ومتوسط كمية الزئبق يف املصابيح
اإلضاءة كبند يف باب ومن مث فإنه مل يتم /أجل املصابيحوجيدر باملالحظة أن البلدان أبلغت عن الطلب على الزئبق من 
ومتثل االستثناء الوحيد يف الواليات املتحدة اليت قدمت . اإلبالغ عن الطلب على الزئبق من أجل أنواع حمددة من املصابيح

  .تصنيفا للطلب على الزئبق حبسب نوع املصابيح وهو مبني يف اجلدول التايل
  اإلضاءة/ على الزئبق يف الواليات املتحدة من أجل املصابيحالطلب: ١٥-٥-اجلدول ألف
  الطلب على الزئبق  نوع املصباح
   طن متري٦,٢  أنابيب فلورية

   طن متري٠,٩  بصيالت متضامة فلورية
   طن متري١,٧  مصابيح تفريغ عايل الكثافة

   طن متري٠,٠٠١٨  مصابيح القوس القصري
   طن متري٠,٠٢٢٧  إضاءة نيون وإضاءات خمتلفة أخرى

  مستوى إحالل الزئبق واخلربات املكتسبة مع البدائل
حتتوي اجلداول التالية على معلومات قدمتها البلدان عن خرباا مع التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة بإحالل 

ول من الردود على طلب وقد استمدت هذه املعلومات الواردة يف اجلدا. املصابيح احملتوية على زئبق خبيارات إضاءة أخرى
ويف بعض احلاالت، حتتوي اجلداول على نسخ موجزة أو معاد صياغتها من الردود املدرجة . املعلومات املرسل من اليونيب

  .يف طلب املعلومات
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  "٢"بلدان ردت مبستوى إحالل  : ١٦-٥-اجلدول ألف
  لالبدائ/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل املتاحة وشائعة االستخدام-"٢"املستوى 
 فريقا ٢٠٠٨مارس / يف آذار)CONAMA(أنشأت اللجنة البيئية الوطنية   طلب معلومات  الربازيل

عامال ملناقشة الالئحة التنظيمية الرامية إىل تقليل حمتوى الزئبق يف املصابيح 
  وإدارة نفايات الزئبق

بأن هذا االستخدام تناقص بسرعة أثناء السنوات اخلمس املاضية يفترض   طلب معلومات  الدامنرك
بسبب ضغوط املستهلكني من أجل احلصول على حلول غري زئبقية، 

  .RoHSعالوة على احلظر الذي فرضه االحتاد األورويب يف التوجيه 

  خربة إجيابية  طلب معلومات  أملانيا

  يف املنتجات بعدمل حتظر إيران استخدام الزئبق   طلب معلومات  إيران

 RoHSتتبع توجيه االحتاد األورويب   طلب معلومات  النرويج

  مل يبلغ عن بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب  طلب معلومات  بنما

ويستثىن استخدام الزئبق . ٢-أبلغت السويد عن إحالل من مستوى صفر  طلب معلومات  السويد
الحتاد األورويب بشأن املواد يف املصابيح من حظر الزئبق الوارد يف توجيه ا

وحيدد التوجيه احلد األقصى . اخلطرة يف املعدات الكهربائية واإللكترونية
  .املسموح به حملتوى الزئبق يف مصابيح فلورية معينة

. أخذت البدائل اخلالية من الزئبق تصبح متاحة من أجل بعض التطبيقات
 الزئبق يف بعض ومن املمكن، من وجهة النظر التقنية، تقليل حمتوى

  .املصابيح

  "١"بلدان ردت مبستوى إحالل : ١٧-٥-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل املتاحة وتستخدم بشكل ضئيل-"١"املستوى 
 ٢٠٠٦يسمرب د/شجع تنفيذ خطة توفري الطاقة الوطنية يف كانون األول  طلب معلومات  األرجنتني

  .على إحالل املصابيح املتوهجة بأنابيب فلورية ومصابيح فلورية متضامة

  املصابيح اليت تستخدم كميات خمفضة من الزئبق شائعة االستخدام  طلب معلومات  بيالروس

  البدائل اخلالية من الزئبق تكلفتها أعلى. مل يتم نشر البدائل. خربة سلبية  طلب معلومات  شيلي

  مل تقدم بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب  ب معلوماتطل  هولندا
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  "صفر"بلدان ردت مبستوى إحالل : ١٨ -٥-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل غري متاحة-"صفر"املستوى 
   واهلالوجينيةال يأخذ ذلك يف اعتباره املصابيح املتوهجة  طلب معلومات  فرنسا
 ١٩٧٤ ملليغراما يف عام ٥٠كان حمتوى الزئبق يف املصباح الفلوري   طلب معلومات  اليابان

وقد حتقق اخنفاض . ٢٠٠٥ ملليغرام يف عام ٧,٥ولكنه تناقص إىل 
التغيري من االحتواء املباشر إىل (الزئبق مع اإلجنازات يف تقنيات االحتواء 

يح الفلورية عالية الكفاءة ذات الشرائط وانتشار املصاب) احتواء الكريات
عملت الزيادة يف إنتاج احلواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون . الثالثة

البلورية السائلة الكبرية على زيادة الطلب على الزئبق من أجل وحدات 
وجيري استخدام وحدات الدايود املبتعث للضوء اخلالية . اإلضاءة اخللفية

وتكاليف البدائل، مثل مصابيح . ءة خلفيةمن الزئبق كوحدات إضا
الدايود املبتعث للضوء أو املصابيح الفلورية اخلالية من الزئبق، أعلى 

  .بكثري يف الوقت احلاضر
  مل تقدم بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب  طلب معلومات  سلوفينيا
  مل تقدم بيانات عن اخلربات يف هذا الترتيب  طلب معلومات  سويسرا

البدائل غالية الثمن يف الوقت الراهن وال توفر نفس النوع من الضوء مثل   طلب معلومات  ملكة املتحدةامل
املصابيح الفلورية املتضامة، ولكننا نتوقع أن تتحسن التكنولوجيا على 

  .مدار السنوات املقبلة
الفلورية املتضامة، خربة سلبية بشأن األنابيب الفلورية، واملصابيح   طلب معلومات  الواليات املتحدة

  .وأضواء النيون

  بلدان مل ترد بشأن مستوى إحالل: ١٩-٥-اجلدول ألف
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  بدون رد بشأن مستوى اإلحالل
 البدائل للمصابيح الفلورية ومصابيح التفريغ عايل الكثافة األمامية غري  )١٢(خالفه  كندا

ويف بعض احلاالت، ميكن . متاحة يف الوقت الراهن يف األسواق احمللية
استخدام مصابيح الدايود املبتعث للضوء للحلول حمل إشارات النيون؛ 
بيد أن أضواء الدايود املبتعث للضوء أكثر تكلفة وال ميكن استخدامها 

  كبدائل مباشرة من أجل مجيع التطبيقات

                                                   
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١معلومات كنندية لدعم عمل الفريق العامل املعين بالزئبق فيما بني الدورات،   )١٢(
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ويبني ". ٢-صفر"بشأن اإلضاءة، وأبلغ بلد واحد، السويد، عن مستوى إحالل " ٢"ل أبلغ ست بلدان عن مستوى إحال
. ومن بني البلدان السبعة، هناك أربع بلدان أوروبية. أن البدائل متاحة وشائعة االستخدام يف تلك البلدان" ٢"رد مبستوى 

كدافع إىل تقليل ) RoHS(اص باالحتاد األورويب وذكر ثالثة من البلدان األوروبية األربع توجيه تقييد املواد اخلطرة اخل
ويرسم التوجيه حدودا لكمية الزئبق املسموح ا يف املصابيح الفلورية الطولية واملصابيح الفلورية . الزئبق يف اإلضاءة

  .املتضامة
كل ضئيل يف تلك بشأن اإلضاءة، وهو ما يبني أن البدائل متاحة ومستخدمة بش" ١"وأبلغ أربع بلدان عن مستوى إحالل 

  .بشأن اإلضاءة، وهو ما يبني أن البدائل غري متاحة يف تلك البلدان" صفر"وأبلغ ست بلدان عن مستوى إحالل . البلدان
وذكر أربع بلدان أن . وعموما، قدم أربعة عشر بلدا تعليقات حتريرية بشأن خرباا مع بدائل اإلضاءة احملتوية على الزئبق

وصرح أربع بلدان بأن . ل اإلضاءة تناقص بسبب االخنفاض يف حمتوى الزئبق يف بعض املصابيحاستخدام الزئبق من أج
  .البدائل متاحة من أجل تطبيقات حمدودة، وصرح أربع بلدان بأن البدائل تكلف أكثر من املصابيح احملتوية على الزئبق

   اإلضاءة-موجز
ومات الواردة من سبعة عشر بلدا مبستوى إحالل للزئبق يف يبني اجلدول التايل تصنيفا كميا للردود على طلب املعل

اإلضاءة كبند يف باب /وجيدر باملالحظة أن البلدان أبلغت عن الطلب على الزئبق من أجل املصابيح. املصابيح واإلضاءة
  .ومن مث فإنه مل يتم اإلبالغ عن الطلب على الزئبق من أجل أنواع حمددة من املصابيح

   ردود البلدان بشأن مستوى اإلحالل:٢٠-٥-اجلدول ألف
  النسبة املئوية للردود  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل

٣٥  ٦  ٢٪  
  ٪٦  ١  ٢ -صفر

٢٤  ٤  ١٪  
  ٪٣٥  ٦  صفر

أفاد مخسة وثالثون باملائة من الردود على طلب املعلومات أن بدائل املصابيح احملتوية على زئبق متاحة يف األسواق وشائعة 
وتتمثل إحدى االحتماالت للتضارب . فاد مخسة وثالثون باملائة أخرى أن البدائل ليست متاحة يف األسواقاالستخدام، وأ

 فيما قد تكون بلدان أخرى قد يف هذه الردود يف أن بعض البلدان قد تكون اعتربت املصابيح املتوهجة واهلالوجينية بديالً
ثل احتمال آخر للتضارب يف أن بعض البلدان قد تكون نظرت يف ويتم. نظرت إليها كتكنولوجيا قدمية وأسقطتها كبدائل

توافر البدائل للزئبق يف مجيع فئات املصابيح بينما قد تكون بلدان أخرى أقامت ردودها على البدائل لتطبيقات حمددة أو 
  .أنواع حمددة من املصابيح

 يف استخدام الطاقة، والتكلفة املرتفعة للطاقة تدفع إىل واملصابيح احملتوية على الزئبق من بني أكثر املصابيح املتاحة كفاءة
وتروج . زيادة الطلب على املصابيح الفلورية املتضامة وغريها من تكنولوجيات اإلضاءة األخرى الكفئة يف استخدام الطاقة

 الفلورية واملصابيح احلكومات يف بعض البلدان، ومن بينها األرجنتني والواليات املتحدة األمريكية، الستخدام األنابيب
  .الفلورية املتضامة لتقليل استهالك الطاقة
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. اإلضاءة ال تتزايد بنفس املعدل/وفيما يتزايد الطلب على املصابيح الفلورية، فإن كمية الزئبق املستخدمة يف املصابيح
ا شأا من املصابيح املكافئة اليت والكثري من املصابيح الفلورية اليت جيري إنتاجها يف الوقت احلايل ا زئبق أقل بدرجة هل

وقد أفادت اليابان يف ردها على طلب املعلومات بأن حمتوى الزئبق يف املصابيح الفلورية . كانت تنتج يف السنوات السابقة
وكان االرتقاء يف تكنولوجيا التصنيع، مبا . ٢٠٠٥ ملليغرام يف عام ٧,٥ إىل ١٩٧٤ ملليغراما يف عام ٥٠مت ختفيضه من 

.  ذلك استخدام الكريات احملتوية للزئبق بدال من الزئبق السائل، السبب املستشهد به هلذا االخنفاض يف استخدام الزئبقيف
وأفادت السويد يف . كما جيري إصدار قواعد تنظيمية حتدد مستويات قصوى للمحتوى من الزئبق يف املصابيح الفلورية

 أنشأ حد أقصى مسموحا به حملتوى الزئبق يف مصابيح RoHSاألورويب ردها على طلب املعلومات بأن توجيه االحتاد 
  .فلورية معينة

وقد أنتجت يف . والصني مصنع رئيسي للمصابيح احملتوية على الزئبق وأبلغت عن أعلى استخدام للزئبق من أجل اإلضاءة
م مثانون باملائة من اجلهات ويستخد.  طنا متريا من الزئبق٦٤ مليار وحدة باستخدام زهاء ٣٠ أكثر من ٢٠٠٥عام 

ويسفر إنتاج املصابيح باستخدام ). طريقة التقطري(املصنعة للمصابيح الفلورية يف الصني الزئبق السائل يف عملية التصنيع 
. الزئبق السائل عن استخدام الزئبق بدرجة أعلى بشكل له شأنه من الطرائق اليت تستخدم كريات الزئبق أو امللغم

افق التصنيع بواسطة نظم تستخدم كمية أقل من الزئبق للمصباح الواحد وإطالق كميات أقل من الزئبق إىل واالرتقاء مبر
وفيما يقال بأن أسعار الزئبق األعلى وحدود حمتوى الزئبق اليت أرساها توجيه االحتاد . البيئة يتطلب استثمارات ذات شأن

  ).NRDC, 2007(دام الزئبق يف السنوات األخرية  قد حفزت جهات التصنيع على تقليل استخRoHSاألورويب 
وقد مت حتديد التكنولوجيات البديلة بالنسبة جلميع أنواع املصابيح احملتوية . ويقدم اجلدول التايل موجزا إلحالل اإلضاءة

غ عايل الكثافة ويف حني أن احدى اجلهات املصنعة تنتج مصابيح تفري. على الزئبق باستثناء مصابيح التفريغ العايل الكثافة
خالية من الزئبق باستخدام الصوديوم املرتفع الضغط، فقد اعترت بديال لعدد حمدود فقط من تطبيقات مصابيح التفريغ 

  .عايل الكثافة
اإلضاءة حيث أن مخسة وثالثني باملائة فقط من ايبني قدموا /مل يتم حتقيق جناح يف التحول بشأن فئة منتج املصابيح

ويبني اجلدول أدناه أنه . ومل يكن لدى أي من ايبني طلب سنوي مقداره صفر طن متري من الزئبق" ٢"مستوى إحالل 
مل يتم حتقيق جناح يف التحول بالنسبة ألي نوع بعينه من املصابيح باستثناء مصابيح السيارات األمامية ذات التفريغ العايل 

عة النوعية مصابيح أمامية ذات تفريغ عايل الكثافة حتتوي على ويستخدم عدد قليل فقط من السيارات املرتف. الكثافة
واملصابيح األمامية اخلالية من الزئبق أكثر شيوعا وقد أخذت املصابيح األمامية اخلالية من الزئبق ذات التفريغ العايل . الزئبق

وحدد تقرير لعام .  يف التحولوهلذه األسباب، ارتؤي بأنه حتقق جناح. الكثافة والدايود املبتعث للضوء تصبح متاحة
تستخدم الزئبق والذي قد يكون " املصابيح األمامية ذات التصريف العايل الكثافة على أا TemaNord صادر عن ٢٠٠٧

  ).Maag, 2007". (من السهل جدا إحالله من منظور عاملي
ة الطولية واملتضامة ومصابيح التفريغ العايل الكثافة ومت حتديد التكلفة العالية والتوافر احملدود للبدائل بشأن املصابيح الفلوري

وقد أصبحت البدائل اليت تستخدم تكنولوجيا الدايود . على أا حتديات يتعني التصدي هلا قبل حتقق النجاح يف التحول
يا على مدار املبتعث للضوء متاحة ولكن يتوقع حتقيق إجنازات هلا شأا يف الكفاءة وتطوير املنتج مع تطور التكنولوج

  .السنوات اخلمس املقبلة
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ومن احملتمل أن يعتمد التحول إىل وحدات اإلضاءة اخللفية لوحدات العرض البلورية السائلة اخلالية من الزئبق على جناح 
 ومن. املنتجات الراهنة يف األسواق اليت تستفيد من وحدات اإلضاءة اخللفية بالدايود املبتعث للضوء اخلالية من الزئبق

احملتمل أن يتزايد عدد احلواسيب وأجهزة التلفزيون املزودة بوحدات إضاءة خلفية بالدايود املبتعث للضوء خالية من الزئبق 
كل سنة بالنظر إىل امليزات اجللية اليت متلكها هذه التكنولوجيا على وحدات اإلضاءة اخللفية مبصابيح الكاثود البارد 

  .الفلورية
   اإلحالل الضوئيموجز: ٢١-٥-اجلدول ألف

  اإلمكانيات العملية للتحول  هل مت حتديد التكنولوجيات البديلة   اإلضاءة
   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  املصابيح الفلورية الطولية

  نعم  املصابيح الفلورية املتضامة

  )تطبيقات حمدودة(

   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة

   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  فةمصابيح التفريغ عايل الكثا

 قمصابيح السيارات األمامية ذات التفري
  العايل الكثافة

 مت حتديد التحديات -البدائل متاحة  نعم
  )اهلالوجينية فقط(

وحدات اإلضاءة اخللفية لوحدات العرض 
  البلورية السائلة

   مت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم

  رى منتحات أخ- ٦-ألف
يقدم اجلدول التايل قائمة بالطلب التقديري على الزئبق الذي أبلغت عنه البلدان يف ردودها على طلب املعلومات، أو 

  .تقرير جمموعة األدوات احلصرية للزئبق، أو وثائق مؤازرة أخرى
  الطلب التقديري على الزئبق من أجل منتجات أخرى: ١-٦-اجلدول ألف

الكمية /الطلب التقديري على الزئبق  نتجوصف امل  مصدر البيانات  البلد
  )سنة/طن(املستخدمة 

  )٢٠٠٤ -٢٠٠٠ (٠,٧٤٤  موازنات اإلطارات  خالفه  كندا
  ٠,٠٠٤  مواد كيميائية للمختربات  طلب معلومات  شيلي

  )٢٠٠٤ (٠,٠٢  مواد كيميائية للمختربات  طلب معلومات  إكوادور
  ١,٦  أحبار قرمزية  طلب معلومات  اليابان
  )٢٠٠٥ (٠,١  مفاعالت  طلب معلومات  اليابان

  ٠,٠٠٧  استرداد اجلواهرجية للذهب املهدر  طلب معلومات  موريشيوس
  ٢٢,٨  الفنارات  جمموعة األدوات  الفلبني

  ٠,٠٠١ <  األمصال  طلب معلومات  سلوفينيا
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  ٠,٧  مواد كيميائية للمختربات  طلب معلومات  سلوفينيا
  ٠,٠٠٢  ال، املواد احلافظةالصيدالنيات، األمص  طلب معلومات  السويد
  ٠,٣٢٥  الصيدالنيات  طلب معلومات  سوريا

  ٠,٤  املواد احلافظة واملفاعالت  طلب معلومات  الواليات املتحدة
جمسات حلقات املكابس، وملحقات   طلب معلومات  الواليات املتحدة

األسلحة النارية، ونواقل طاقة الضغط، 
والشرائح، واملرسالت املستقبالت، 

  دات املسحوإلكترو

٢  

  الفنارات
يستخدم الزئبق يف بعض الفنارات األقدم عمرا لتعومي عدسات فرنزل الزجاجية الثقيلة اليت تكرب الضوء إلنتاج إشارة 

وقد صممت تركيبات الفنارات الضوئية، اليت بدأت يف اية القرن التاسع عشر، لكي تطفو على حويض . ضوئية قوية
وتتفاوت كمية الزئبق املستخدمة يف بناء تركيبة الضوء . ل كمية القوة املطلوبة لتدوير العدساتمملوء بالزئبق من أجل تقلي

وكانت .  من الزئبق من أجل تعومي العدساتفالعدسة األكرب حجما تتطلب مزيداً. يف الفنار تبعا حلجم العدسات
ما تطلبت العدسات األصغر اليت صممت يف  من الزئبق في كيلوغراما١٠٨٨ًالتصميمات الباكرة حتتاج إىل ما يصل إىل 

  ).Shultz, 2005(وقت الحق إىل كميات أقل من الزئبق بدرجة هلا شأا 
واملصابيح املستخدمة يف الوقت الراهن يف . ومل تعد تستخدم تصميمات الفنارات يف الوقت الراهن الزئبق لتعومي العدسات

كثري جدا من األجيال السابقة من املصابيح ومل تعد العدسات الزجاجية أقوى ب) مصابيح خبار الزئبق والزنون(الفنارات 
وقد مت االرتقاء بالكثري من الفنارات القائمة منذ السبعينيات الستخدم تصميمات املصابيح القائمة، مما . الثقيلة مطلوبة

  ).Baird, 2008(يقضى على احلاجة إىل استخدام الزئبق 
وقد أفادت يف جمموعة أدواا احلصرية للزئبق .  طن متري سنويا٢٢,٨ًتخدم يف الفنارات يبلغ وتقدر الفلبني أن الزئبق املس

  .  كيلوغرام من الزئبق٤٠٠ يف البالد وكان يقدر بأن كل فنار يستخدم  فنارا٥٧ًأنه يوجد 
  اإلطاراتموازنات 

وميكن . انيكية الدوارة مثل اإلطاراتتتألف موازنات اإلطارات من أنابيب مملوءة بالزئبق تركب على األجزاء امليك
استخدام هذه املوازنات يف ضرب من املكونات، ولكنها تستخدم يف كندا يف األغلب من أجل الشاحنات، والسيارات، 

، ٢٠٠٤ -٢٠٠٠وخالل الفترة الزمنية . واملنازل املتحركة، والدراجات النارية، والزالجات النفاثة، والنبائط البالغة اخلفة
ويقدر بأن كل موازن لإلطارات مما حيتوي .  من الزئبق يف موازنات اإلطارات يف كندا كيلوغراما٧٤٤ًم زهاء استخد

وتركب موازنات اإلطارات على عجلة املركبة ). Jacovella, 2008. ( غراما من الزئبق٩٩على زئبق حيتوي على زهاء 
يتم إعادة اتزان اإلطار أو استبداله، أو حىت خروج العجلة أو أثناء عملية ضبط اتزان اإلطار وتظل مستخدمة عادة إىل أن 

  .املركبة من اخلدمة
. وال تبلى موازنات اإلطارات يف املعهود ولكن ميكن أن ختلع عندما تتصادم املركبة أو أثناء تغيريات مفاجئة يف السرعة

فاريز أو غريها من األغراض يف خلع هذه كما ميكن أن تتسبب عوامل مثل التركيب اخلاطئ والتلف من االحتكاك مع األ
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وهناك طريقتان شائعتان لتركيب موازنات اإلطارات على العجالت، إما بتشبيك الثقل يف حرف العجلة، أو . األثقال
وبالنسبة لكال تطبيقي موازنات اإلطارات، يعترب حجم الثقل الصغري مستصوبا ألنه . تثبيت الثقل بالعجل باستخدام الصق

ولذلك فإن كثافة مادة موازن اإلطار تؤثر . حا للنظر ومينع التداخل مع مكونات املركبة األخرى، مثل املكابحأقل وضو
وحيث أن األثقال امللصقة تركب . مباشرة على حجم ثقل العجلة، وتعترب صفة مادية رئيسية تؤثر على استصواب البدائل

 وقابلة للطرق حبيث ميكن مواءمة تكون موازنات اإلطار لينة نسبياً أن على األسطح املقوسة للعجلة، فمن املستصوب أيضاً
كما جيب أن تكون موازنات اإلطارات مقاومة للتآكل . تقوسات الثقل أثناء التركيب لكي تضاهي تقوسات العجلة

  .بسبب البيئة اخلشنة اليت تشمل التعرض للرطوبة ودرجات احلرارة املرتفعة وملح الطريق
ادة اليت يشيع استخدامها يف موازنات اإلطارات؛ بيد أن الرصاص له آثار معاكسة هلا شأا على صحة والرصاص هو امل

ومثة موازنات أخرى . البشر ككونه مسرطن بشري حمتمل، وميكن أن يسبب أعراضا أعصابية وتناسلية ومنائية معاكسة
  ).TURI, 2006(القصدير والزنك لإلطارات متاحة جتاريا تستخدم مواد أقل مسية مثل النحاس والصلب و

  العمليات اليت تستخدم الزئبق: نتائج البحث  - باء
  القلوي -إنتاج الكلور  :١-باء

الرقية : يتم يف املعهود إنتاج الكلور وهيدروكسيد الصوديوم معا باستخدام واحدة من عمليات اخلاليا األساسية الثالث
 للكلور وهيدروكسيد الصوديوم إىل التحليل الكهريب حمللول كلوريد ويستند اإلنتاج املشترك. والزئبقية والغشائية

. الصوديوم حيث يتم حل احمللول بالتحليل الكهريب إىل كلور عند أنود اخللية وهيدروكسيد صوديوم عند كاثود اخللية
. الكلور يف العامل٪ من جمموعة طاقة ٩٥، كان يعزى إىل هذه العمليات الثالث لإلنتاج املشترك حوايل ٢٠٠١ويف عام 

ومن بني العمليات األخرى األقل شيوعا املستخدمة التحليل الكهريب لكلوريد اهليدروجني، واملنتجات الفرعية لإلنتاج 
  .الفلزي، والناتج املشترك إلنتاج نترات البوتاسيوم

  عملية اخللية الزئبقية
  نظرة عامة عن العملية

وتتألف عملية اخللية الزئبقية من خليتني، احمللل . ١٨٩٢يف عام ) كيلنر-نرخلية كاست(أدخل العمل باخللية الزئبقية 
ويف احمللل الكهريب، يطفو كلوريد الصوديوم احملتوي على حملول . وخلية التحلل) خلية احمللول امللحي(الكهريب األويل 

لتيار الكهريب يف اخللية حبل ويقوم ا. ملحي من خالل حويض مائل حيتوي على طبقة رقيقة ضحلة من الزئبق يف القاع
ويتكون عند الكاثود ملغم سائل مع . احمللول امللحي إىل غاز كلور عند األنود وإىل صوديوم معدين عند الكاثود الزئبقي

وعندئد يطفو امللغم من احمللل الكهريب األويل إىل خلية التحلل حيث يتفاعل مع املاء وعامل حفاز لتكوين . زئبق
. وبعدئذ يعاد الزئبق اخلايل من الصوديوم إىل احمللل الكهريب إلعادة استخدامه. ديوم وغاز اهليدروجنيهيدروكسيد الصو

  .ومن العيوب الرئيسية هلذه العملية إطالق الزئبق يف البيئة
  جهات التجهيز التمثيلية

   القلوي التمثيلية اليت تستخدم عملية اخللية الزئبقية-فيما يلي جهات جتهيز الكلور
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   القلوي التمثيلية اليت تستخدم عملية اخللية الزئبقية-جهات جتهيز الكلور: ١-١-اجلدول باء
  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التجهيز
Akzo Nobel أولو، فنلندا  com.akzonobel.www 

 
Solvay بوسي، إيطاليا  com.solvay.www 

 

  عملية اخللية الرقية: ١البديل 
  نظرة عامة عن العملية

. وحتدث تفاعالت عملية اخللية الرقية داخل خلية واحدة. ١٨٨٥يف عام ) خلية غريشيم(أدخل العمل بعملية اخللية الرقية 
ومن عيوب عملية .  والصودا الكاوية عند الكاثودويستخدم غشاء رقي لفصل الكلور عند األنود ويتم إنتاج اهلدروجني

  .اخللية الرقية أن الرق يصنع عادة من مادة االسبستوس السمية، بيد أن من املمكن أن تتم العملية برق من غري االسبستوس
  جهات التجهيز التمثيلية

  ة القلوي التمثيلية اليت تستخدم عملية اخللية الرقي-فيما يلي جهات جتهيز الكلور
   القلوي التمثيلية اليت تستخدم عملية اخللية الرقية-جهات جتهيز الكلور: ٢-١-اجلدول باء

  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التجهيز
Anwil  ولوكالويك، بولندا  pl.anwil.www 

 
Norsk Hydro رافنيز، النرويج  com.hydro.www 

 

  عملية اخللية الغشائية: ٢البديل 
  نظرة عامة عن العملية

. ١٩٧٥، وأنشئ أول مصنع لألغشية الصناعية يف اليابان يف عام ١٩٧٠أدخل العمل بعملية اخللية الغشائية يف عام 
 ويطفو احمللول امللحي من خالل حيز األنود .ويستند الغشاء يف املعهود إىل متماثر الفلور وتفصل بني األنود والكاثود

  .ومتر أيونات الصوديوم من خالل الغشاء إىل حيز الكاثود وتشكل حملول صودا كاوية. وينتج غاز الكلور
، وأا حتتاج إىل طاقة أقل من العمليتني ومن بني مميزات عملية اخللية الغشائية إنتاج حملول صودا كاوية نقي جداً

 عيوا أن املادة الوسيطة امللحية جيب أن تكون على درجة عالية من النقاء وحتتاج يف كثري من األحيان إىل ومن. األخريني
  .خطوات تنقية مكلفة قبل التحليل الكهريب

  جهات التجهيز التمثيلية
   القلوي التمثيلية اليت تستخدم عملية اخللية الغشائية-فيما يلي جهات جتهيز الكلور
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   القلوي التمثيلية اليت تستخدم عملية اخللية الغشائية-جهات جتهيز الكلور: ٣-١-اجلدول باء
  العنوان على شبكة الويب  املوقع  جهة التجهيز

Donau Chemie بروكل، النمسا  at.chemie-donau.www 
 

Solvin جيميب، بلجيكا  com.solvinpvc.www 
 

  اإلنتاج املستقل للكلور وهيدروكسيد الصوديوم: ٣البديل 
والبديل غري . تنتج عمليات اخلاليا الزئبقية والرقية والغشائية يف املعهود كلورين وهيدروكسيد الصوديوم بشكل مشترك

، ميكن حتويل كلوريد فمثالً. وكسيد الصوديوم بشكل مستقلالزئبقي اآلخر لعملية اخللية الزئبقية هو إنتاج الكلور وهيدر
كما أنه حيدث عند التحليل الكهريب لكلوريد . اهليدروجني إىل كلور من خالل إما عملية حتليل كهريب أو أكسدة
  .البوتاسيوم أن ينتج عن ذلك كلور وهيدروجني وهيدروكسيد بوتاسيوم

، حتدث عملية الصودا اجلريية عندما يتفاعل حملول مائي من فمثالً. ستقلكما ميكن إنتاج هيدروكسيد الصوديوم بشكل م
  .كربونات الصوديوم مع أكسيد الكالسيوم لتشكيل هيدروكسيل الصوديوم

  الطلب على الزئبق واستخدامه
 طلب  القلوي قدمتها البلدان يف ردودها على-حيتوي اجلدول التايل على بيانات عن استخدام الزئبق إلنتاج الكلور

املعلومات املرسل من اليونيب، أو غريه من الوثائق، مبا يف ذلك التقارير املقدمة باستخدام جمموعة األدوات احلصرية للزئبق 
  .اخلاصة باليونيب

وكان نطاق الردود صفرا إىل .  القلوي-قدم عشرون بلدا معلومات عن الطلب التقديري على الزئبق إلنتاج الكلور
.  القلوي- الزئبق سنويا، مع إبالغ عشر بلدان بعدم وجود طلب على الزئبق إلنتاج الكلور طن متري من١٧,٤٦٨

  .٢٠٠٤ووفرت ردود الطلب التقديري على الزئبق بيانات عن شىت السنوات، مبا يف ذلك معلومات إىل ما يعود إىل عام 
  )لب التقديري على الزئبقمرتب حبسب الط( القلوي -الطلب على الزئبق إلنتاج الكلور: ٤-١-اجلدول باء

  الكمية املستخدمة/الطلب التقديري على الزئبق  مصدر البيانات  البلد
  )باألطنان املترية سنوياً(

  ١٧,٤٦٨  طلب معلومات  رومانيا
  )٢٠٠٦ -٢٠٠٤ (١٦,٥  طلب معلومات  فرنسا

  )١٩ -١٤: النطاق(
  ١٦,١  خالفه  باكستان

  )٢٠٠٦ (١١  طلب معلومات  الواليات املتحدة
  ١٠  طلب معلومات  سوريا
  ٤,٤٦  جمموعة األدوات  الفلبني

  )٨,٤ -٠,٥٢٥: النطاق(
  ٤,١٨٤  طلب معلومات  األرجنتني

  ١  طلب معلومات  اململكة املتحدة
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  ٠,٩٥  طلب معلومات  سويسرا
  ٠,٠٥  طلب معلومات  السويد

  صفر  طلب معلومات  بيالروس
  صفر  جمموعة األدوات  كمبوديا

  فرص  جمموعة األدوات  شيلي
  صفر  خالفه  الصني
  صفر  طلب معلومات  الدامنرك

  صفر  طلب معلومات  إكوادور
  صفر  طلب معلومات  اليابان
  صفر  طلب معلومات  هولندا
  صفر  طلب معلومات  النرويج

  صفر  خالفه  داد وتوباغويترين

 -ق يف مصانع الكلورتوصي جمموعة األدوات احلصرية للزئبق جبمع بيانات خمصوصة باملوقع لتحديد استخدام الزئب
 -بيد أنه إذا كانت املعلومات غري متاحة فإن عوامل مدخل الزئبق االفتراضية التالية تستخدم بشأن إنتاج الكلور. القلوي
  :القلوي

  . غرام من الزئبق للطن من الكلوريد املنتج٤٠٠ إىل ٢٥: معامل املدخل
 طن من الكلوريد سنويا لتحديد طلبها السنوي على ٢١٠٠٠واستخدمت الفلبني معامل املدخل اآلنف وطبقته على طاقة 

  . طن٨,٤ -٠,٥٢٥ القلوي البالغ -الزئبق من أجل إنتاج الكلور
 يف ٢٠٠٦نوفمرب / القلوي يف تشرين الثاين-وقد أبلغ اليونيب عن تقدير عاملي الستهالك الزئبق من أجل إنتاج الكلور

ويرد يف اجلدول أدناه تقديرات استهالك الزئبق ". ة والطلب بشأن الزئبقموجز ملعلومات العرض والتجار: "تقرير معنون
  .املأخوذة من ذلك التقرير

  )٢٠٠٥( استهالك الزئبق -عملية اخللية الزئبقية: ٥-١-اجلدول باء
جمموع االستهالك الصايف من   اإلقليم/البلد

  )باألطنان املترية(الزئبق 
الزئبق املعاد تدويره واملستعاد 

  )باألطنان املترية(فايات من الن
االستهالك اإلمجايل من 

  )باألطنان املترية(الزئبق 
  ١٩٠-١٧٥  ٤٠ -٢٥  ١٤٧  أوروبا

  ٧٠ -٤٥  ٦٠ -٣٥  ٩  الواليات املتحدة
  ٢٥ -١١  ٥ -صفر  ١٥ -١٠  الربازيل

  ٣٥ -٢٠  ٥ -صفر  ٢٨ -٢٠  اهلند
  ٥٠ -٢٥  ٥ -صفر  ٤٥ -٢٥  روسيا
  ٢١٠ -١٤٠  ٤٠ -١٠  ١٨٠ -١٢٠  أخرى
٥٥٠ -٤٥٠  ١٤٠ -٩٠  ٤٣٠ -٣٥٠  موعا  

  .٢٠٠٦اليونيب، : املصدر
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والقيم املقدمة يف ) ٢٠٠٥ أطنان يف ٩(وبالنسبة للواليات املتحدة، هناك متاثل بني قيم استهالك الزئبق املقدمة يف التقرير 
ند والربازيل ملقارنتها ومل ترد ردود على طلب املعلومات من روسيا واهل). ٢٠٠٦ يف  طنا١١ً(الرد على طلب املعلومات 

  .مع تقديرات اليونيب
  مستوى إحالل الزئبق واخلربة املكتسبة مع البدائل

حتتوي اجلداول التالية على معلومات قدمتها البلدان عن خرباا مع التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة بإحالل إنتاج 
ردة يف اجلداول مستقاة من الردود على طلب املعلومات املرسل من واملعلومات الوا.  القلوي الزئبقي ببدائل متاحة-الكلور

ويف بعض احلاالت، حتتوي اجلداول . اليونيب، أو من جمموعة األدوات احلصرية للزئبق، أو من مصادر معلومات أخرى
  .على نسخ خمتصرة أو منقحة من الردود الواردة يف طلب املعلومات

  "٢"إحالل بلدان ردت مبستوى : ٦-١-اجلدول باء
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل املتاحة وشائعة االستخدام-"٢"املستوى 
 القلوي يف تغيري تكنولوجيا الزئبق إىل -بدأ مصنعان إلنتاج الكلور  طلب معلومات  األرجنتني

 الزئبق تستخدم وال تزال تكنولوجيا. ٢٠٠٦تكنولوجيا األغشية يف عام 
   القلوي-٪ من إمجايل إنتاج الكلور٣٧يف حوايل 

بالنسة ملصانع .  القلوي يف الربازيل-توجد مثاين مصانع إلنتاج الكلور  طلب معلومات  الربازيل
 القلوي اجلديدة، حيظر إنتاج الكلور باستخدام الزئبق وأغشية -الكلور

  .االسبستوس
  .ائة من الكلور بتقنيات بديلةينتج مخسون بامل  طلب معلومات  فرنسا
  خربة إجيابية". ٢-١"قدمت مستوى إحالل   طلب معلومات  أملانيا
استبدلت عملية اخللية الزئبقية بطريقة غشائية لتبادل األيونات يف مجيع   طلب معلومات  اليابان

  ١٩٨٦مصانع تصنيع الصودا الكاوية يف اليابان قبل عام 
 مع أفضل ٢٠٠٦ القلوي يف هولندا منذ عام -مة إنتاج الكلورمتت مواء  طلب معلومات  هولندا

  . التقنيات املتاحة اخلالية من الزئبق
  .ال يستخدم الزئبق يف هذه الصناعة يف النرويج  طلب معلومات  النرويج
 القلوي باستخدام الزئبق يعمل مستخدما -مصنع واحد إلنتاج الكلور  طلب معلومات  السويد

وسيتحول هذا املصنع إىل اخلاليا . ئبق يف اخلاليا طن من الز٢٠٠زهاء 
وحتول مصنع من اخلاليا الزئبقية إىل اخلاليا . ٢٠١٠الغشائية يف عام 

تكلفة االستثمارات األولية . الغشائية يف الثمانينيات حمققا خربات جيدة
مرتفعة، ولكن اخلاليا الغشائية أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة من اخلاليا 

ية ولذلك فإن التحول إىل اخلاليا الغشائية حمبذ من الناحية الزئبق
  .االقتصادية

  .مل تقدم بيانات عن اخلربات بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  سويسرا
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  بلدان مل تقدم ردودا بشأن مستوى اإلحالل: ٧-١-اجلدول باء
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   يوجد رد بشأن املستوىال
يستخدم الزئبق يف إنتاج الكلور وهيدروكسيد الصوديوم يف مصنع للورق   خالفه  بنغالديش

  .يف كارنافويل
 القلوي باستبدال -قامت شركة شيلي الكيميائية الغربية املنتجة للكلور  جمموعة األدوات  شيلي

  .١٩٩١ئية يف عام عمليتها اإلنتاجية بواسطة اخلاليا الزئبقية بعملية غشا
كان يوجد مصنع فيما سبق يف الدامنرك، ولكنه أغلق أبوابه بسبب مشاكل   طلب معلومات  الدامنرك

  .قبل عشرين سنة) استخدام الكلور يف وسط مدينة كبرية(تتعلق بالسالمة 
قلوي تستخدم تكنولوجيا اخلاليا -الشركة الوحيدة اليت تصنع كلور  طلب معلومات  إكوادور

  ئيةالغشا
  جديداًقررت وزارة النفط والبترول، تنفيذا خلطة، أن تنشئ مصنعاً  طلب معلومات  إيران

وسيتم التخلص التدرجيي .  القلوي باستخدام التكنولوجيا الغشائية-للكلور
 بعد أن يصبح سريعاً)  وحدات٣( القلوي القدمية -من مصانع الكلور

  . املوقع اجلديد جاهزا للتشغيل
القلوي تكنولوجيا اخلاليا الغشائية، -تستخدم مثانون باملائة من طاقة الكلور  فهخال  باكستان

  . وتستخدم العشرون باملائة الباقية من الطاقة عملية اخلاليا الزئبقية
  )عملية اخلاليا الغشائية(تكنولوجيا جديدة   طلب معلومات  سلوفينيا

  تستخدم تقنية خالية من الزئبق  طلب معلومات  سوريا
التكنولوجيات الغشائية جيدة التطوير وناجحة وهلا تكلفة تشغيل أقل من   طلب معلومات  ملكة املتحدةامل

بيد أن التكلفة الرأمسالية للتحول من الزئبق إىل . التكنولوجيا الزئبقية
التكنولوجيا الغشائية مرتفع لدرجة أنه ال ميكن أن يكون التحويل صاحلا 

سبة ملصانع التكنولوجيا الزئبقية اليت انتهى من الناحية التجارية إال بالن
 بأن غالبية مصانع EuroChlor 2020ويعترف . عمرها باألساس

  .التكنولوجيا الزئبقية ستكون قد اقتربت من اية العمر حبلول هذا التاريخ
ت املتحدة نتيجة اللتزام طوعي بتقليل الزئبق قطعه معهد الكلور بالواليا  طلب معلومات  الواليات املتحدة

، حققت صناعة Great Lakes Binational Toxics Strategyمبوجب 
 القلوي تقدما له شأنه يف تقليل استخدامها للزئبق منذ عام -الكلور

ويبني التقرير السنوي العاشر للمعهد إىل وكالة محاية البيئة يف . ١٩٩٥
يف إنتاج  باملائة يف استخدام الزئبق ٩٢الواليات املتحدة ختفيضا بنسبة 

 ١٩٩٥الواليات املتحدة من الكلور والصودا الكاوية فيما بني عامي 
  .٢٠٠٦و
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ومل .  القلوي-بشأن إنتاج الكلور" ٢-١"، ورد بلد واحد، أملانيا، مبستوى إحالل "٢"ردت مثاين بلدان مبستوى إحالل 
أو " ١"ومل يرد أي بلد مبستوى إحالل . ةتبلغ تلك البلدان عن أي جتارب سلبية بشأن التحول إىل البدائل غري الزئبقي

  ".صفر"
وباإلضافة إىل الردود املخصوصة بالبلدان بشأن إحالل الزئبق الواردة آنفا، هناك معلومات متاحة بشأن االستخدام 

ا  مليون طن من الكلور والصود٢٠وقد مت إنتاج أكثر من .  القلوي-اإلمجايل األورويب لبدائل الزئبق يف صناعة الكلور
وقد حتقق ثالثة وأربعون باملائة من هذا . ٢٠٠٧ القلوي األوروبية يف عام -الكاوية واهليدروجني بواسطة صناعة الكلور

٪ بواسطة ٣٪ باستخدام اخلاليا الرقية، و١٤٪ باستخدام اخلاليا الغشائية، و٤٠اإلنتاج باستخدام اخلاليا الزئبقية، و
وعالوة على ذلك، .  يف مثانية عشر بلداEuro Chlorلى الشركات األعضاء يف وتنطبق هذه األرقام ع. تكنولوجيات أخرى

 القلوي ملتزمة بأن تغلق مصانع اخلاليا الزئبقية أو حتوهلا طواعية بأسرع ما -فجميع اجلهات األوروبية املنتجة للكلور
 كما أنه يوجد يف اهلند اتفاق ).Euro Chlor, 2008, Andersson, 2008. (٢٠٢٠ميكن عمله، ولكن يف موعد غايته عام 

  .٢٠١٢ القلوي املتبقية قبل عام -طوعي مع الصناعة، بتأييد من احلكومة، إلغالق مرافق اخلاليا الزئبقية للكلور
   القلوي- إنتاج الكلور-موجز

 أن تقلل بشكل له عمل الكثري من البلدان يف خمتلف أحناء العامل اليت لديها مصانع للكلور القلوي باخلاليا الزئبقية على
 القلوي، أو قللت من إطالقها للزئبق من خالل -شأنه من استهالك الزئبق بواسطة إغالق مرافق اخلاليا الزئبقية للكلور

وهذا التحويل إما أنه كان . العمليات احملسنة، أو حولت بنجاح عمليات اخلاليا الزئبقية إىل عمليات اخلاليا الغشائية
والتغيريات التقنية مطلوبة يف املعهود، مثال، ألن اخلاليا الغشائية حتتاج إىل . الشتراطات فرادى املرافقكامال أو جزئيا تبعا 

وباإلضافة إىل . حملول ملحي أكثر نقاء من عملية اخلاليا الزئبقية، وقد يتطلب األمر حطوة تنقية ثانوية للمحلول امللحي
 - فيض الزئبق، هناك التزام الصناعة بإغالق أو حتويل مرافق الكلورالنجاحات اليت حققتها هذه الصناعة بالفعل يف خت

  .القلوي الزئبقية يف أوروبا واهلند
ورغم أن التحويل من عملية اخللية الزئبقية إىل عملية اخللية الغشائية ممكن عمليا من الناحية التقنية، فإن تكاليف التحويل 

هلامة اليت تؤثر على تكاليف التحويل احلاجة إىل قدرة متزايدة، وتكاليف ومن بني العوامل ا. تتفاوت من موقع إىل موقع
 عن ٢٠٠١ويفيد تقرير نشرته املفوضية األوروبية يف عام . الطاقة، وتكاليف الصيانة املتصلة بعمر مرفق اخللية الزئبقية

د حولت تكاليف التحويل إىل اليورو وق. تكاليف حتويل عدد من املرافق املوجودة يف أوروبا والواليات املتحدة واليابان
 من ١١٠٤ -٣٣٦زهاء ( يورو ٧٠٠ إىل ٢١٣وتراوحت تكاليف التحويل من . ووفقت مع الطاقة الكلورية للمصانع
ومن بني الفوائد اليت أبلغ عن حتقيقها من استكمال . للطن من إنتاج الكلور سنويا) دوالرات الواليات املتحدة األمريكية

الزئبقية إىل خاليا غشائية تقليل استهالك الطاقة، وتقليل احلاجة إىل الصيانة، والقضاء على قضايا إدارة حتويل اخلاليا 
  ).٢٠٠١املفوضية األوروبية، (الزئبق 

 القلوي قدمته تسع بلدان يف ردودها على طلب - ملستوى اإلحالل إلنتاج الكلور كمياًويبني اجلدول التايل تصنيفاً
  .املعلومات
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  ردود قطرية بشأن مستوى اإلحالل: ٨-١-ل باءاجلدو
  النسبة املئوية للردود  عدد البلدان ايبة  مستوى اإلحالل

٨٨,٩  ٨  ٢٪  

١١,١  ١  ٢ -١٪  

  صفر٪  صفر  ١

  صفر٪  صفر  صفر

، ومل "٢" القلوي عند مستوى إحالل -٪ من الردود على طلب املعلومات بشأن إنتاج الكلور٥٠جاء ترتيب أكثر من 
ومن شأن ذلك أن يبني أن البدائل متاحة وشائعة االستخدام يف غالبية . ود سلبية بشأن التحول إىل بدائل غري زئبقيةترد رد

. كما أبلغ أكثر من بلدين عن طلب تقديري على الزئبق يبلغ صفرا. البلدان اليت قدمت معلومات عن الطلب على الزئبق
  . القلوي-بدائل اخلالية من الزئبق بشأن إنتاج الكلورولذلك فقد مت التدليل على جناح التحول إىل ال

   القلوي-موجز إحالل الكلور: ٩-١-اجلدول باء
  اإلمكانية العملية للتحول  هل مت حتديد التكنولوجيات البديلة   القلوي-إنتاج الكلور

  مت التدليل على جناح االنتقال  نعم  عملية اخلاليا الزئبقية

  والصغري احلجم احلريف  الذهبتعدين  :٢-باء
التعدين احلريف والصغري احلجم هو املصطلح املستخدم عند اإلشارة إىل مجيع عمليات التعدين الصغرية واملتوسطة احلجم 
وغري النظامية والقانونية وغري القانونية اليت تستخدم عمليات بدائية الستخراج الذهب وغريه من الفلزات من الركازات 

ويستخدم املصطلح يف هذا الفرع لإلشارة بوجه خاص إىل تعدين الذهب احلريف والصغري ) Veiga, 2006. (الثانوية واألولية
  .احلجم

 يف  نامياً بلدا٥٠ً مليون نسمة منخرطون يف عمليات التعدين احلريف والصغري احلجم يف أكثر من ١٥ويقدر بأن زهاء 
 التعدين احلريف والصغري احلجم بطبيعتها غري منظمة يف وعمليات). ٢٠٠٧اليونيدو، (آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية 

  .هياكل من الشركات، ومن مث فإن هذا الفرع ال يعرف جهات جتهيز متثيلية لتعدين الذهب احلريف والصغري احلجم
كاز، ويستخدم املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم ضربا من العمليات الستخراج الذهب من الركاز تبعا لنوع الر

ويغطي هذا الفرع امللغمة بالزئبق وثالث فئات من البدائل . والتقاليد احمللية، وتوافر املعدات، وتوافر املياه، وعوامل أخرى
  .الفصل بالثقل، واملعاجلة مبحلول السيانيد، والكلورة: غري الزئبقية
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  ملغمة الزئبق
  نظرة عامة عن العملية

عا اليت يستخدمها املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم ألا عملية بسيطة وغري ملغمة الزئبق هي الطريقة األكثر شيو
والزئبق والذهب لديهما اجنذاب إىل بعضهما البعض، ولذلك فإن اجلزيئات . باهظة التكلفة الستخراج الذهب من الركاز

وما أن يفصل امللغم فإنه . الرمل واحلصىوبعدئذ يفصل امللغم من . الناعمة من الذهب تنجذب إىل الزئبق لتشكل امللغم
٪ ٤٠٪ ذهب و٦٠ويتكون امللغم املتبقي يف املعهود من . يوضع يف قماش ويعتصر الزئبق الفائض وجيمع إلعادة استخدامه

٪ من الزئبق املتخلف وشوائب ٥وبعدئذ يسخن هذا امللغم لتبخري الزئبق، تاركا ذهب اسفنجي حيتوي زهاء . زئبق
املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم يف املعهود ببيع الذهب االسفنجي إىل جتار الذهب الذين يقومون ويقوم . أخرى

  .بصهره إىل ذهب نقي
وهي طريقة غري فعالة بالنسبة للركاز احلراري، مثال الركاز . وتنجح امللغمة فقط مع الركاز الذي حيتوي على ذهب طليق

ويستخدم املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم يف . تصة بواسطة فلزات كربيتيةالذي تكون فيه جزيئات الذهب مم
، يضاف الزئبق إىل حزازات وأخاديد مسيالت فمثالً. املعهود ملغمة الزئبق باالئتالف مع عمليات فرز أو فصل أخرى

كما يضاف الزئبق أثناء الفصل بالغسل . فيغوض امللغم الكثيف ويتم التقاطه يف حني تنجرف الرمال واحلصي بعيداً. مائية
  .لتيسري مجع قشر الذهب النقية

وتتفاوت كمية الزئبق املستخدم يف عمليات التعدين احلريف والصغري احلجم تفاوتا كبريا مع عوامل مثل نوع الركاز، 
ق عندما يضيف وحيدث أعلى معدل الستخدام الزئب. وعملية الفصل املستخدمة، وتكلفة الزئبق، ومعارف املعدنني

والركاز الكامل ركاز مل يتم جتهيزه وحيتوي على تركيزات منخفضة . املعدنون الزئبق السائل مباشرة إىل الركاز الكامل
خلط الزئبق : ومن بني طرائق ملغمة الركاز الكامل.  غرامات للطن املتري الواحد١٠جدا من الذهب، أقل يف املعهود من 

مضخة؛ أو إضافة الزئبق أثناء عملية التجليخ أو الطحن؛ أو إدخال الزئبق إىل مسيل ماء مع الركاز الكامل يف صندوق 
)Veiga, 2006 .( وتكون كفاءة استعادة الذهب من ملغمة الركاز الكامل منخفضة يف املعهود حيث أنه ال يتم استعادة

  .كميات هلا شأا من امللغم ومل مع نفايات اخلام
ويتم توليد تركيز الركاز عندما ميرر الركاز . تخدام ملغمة الزئبق هي استخدامه مع تركيز الركازوأكثر الطرق كفاءة الس

مما يسفر عن ركاز مصحوب ) مثال، الفصل بالقياس الوزين، أو مبسيل ماء(الكامل من خالل عملية فرز أو أكثر 
ركزات يف خالطات أو براميل أو معدات فصل ويتم حتقيق امللغمة مبزج الزئبق السائل بامل. مبستويات مركزة من الذهب

  . وبعدئذ يفصل املنجمون امللغم من الفلزات الثقيلة األخرى بواسطة الفصل بالغسل باملاء. أخرى
 بالنسبة إىل ملغمة الركاز الكامل وميكن أن تصل إىل ٣: ١أكرب من " الذهب املستخرج"و " الزئبق املستهلك"والنسبة بني 

١: ١٠٠) Veiga, 2006 .( ١: ١والنسبة بشأن ملغمة مركزات الركاز تبلغ زهاء)  ،ومن املمكن أن ). ٢٠٠٥اليونيب
  .يقلل استخدام معوجة السترداد غازات الزئبق من كمية الزئبق املستهلكة بشكل له شأنه
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  الفصل بالثقل: ١البديل 
  نظرة عامة عن العملية

: وتشمل عملية الفصل بالثقل. ب عن الركاز استنادا إىل الكثافةيشمل الفصل بالثقل مجيع العمليات اليت تفصل الذه
وميكن تطبيق هذه العمليات على الركاز . مسيالت ماء، وفرازات طرد مركزي، والطاوالت اهلزازة، والفرز اليدوي

بالثقل ولكن هذا وكثريا ما يستخدم ملغمة الزئبق باالقتران مع الفصل . الكامل أو الركاز املركز تبعا للمعدة املستخدمة
  .الفرع يغطي الفصل بالثقل بدون استخدام للزئبق

  مسيالت املياه
أكثر عمليات الفصل بالثقل اليت يستخدمها املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم شيوعا هي مسيل املياه أو صندوق 

. ا مع وجود أخاديد يف قاع املسيلومسيالت املياه صناديق كبرية أو أحواض صغرية حمدرة عند احدى الزواي. الغسيل
من املالط ويتم ) مثال، الذهب(وجيري سكب تيار ثابت من مالط الركاز يف قمة املسيل وتنفصل اجلزيئات األعلى كثافة 

  .مجعها بواسطة األخاديد
 وأنه يسهل تشييدها، ومسيالت املياه هلا رواج وسط املشتغلني بالتعدين احلريف والصغري احلجم ألا ال حتتاج إىل كهرباء،

وميكن تصميم مسيالت املياه لكي تستخدم مع الركاز الكامل أو . وتشغيلها بسيط وأكثر فعالية يف تركيز الذهب
ويتم حتقيق أفضل معدالت االستعادة عندما يتم تصميم املسيل لكي يضاهي نوع الركاز وحجم . مركزات الركاز

معدل تدفق املالط؛ ونسبة املاء إىل الركاز؛ وطول وعرض واحندار املسيل؛ : داءومن العوامل اليت تؤثر على األ. اجلزيئات
  .وحجم جزيئات الركاز

 املوجودة يف Keene Engineeringوكثريا ما يتم تصنيع املسيالت حمليا ولكنها متاحة أيضا للشراء من شركات مثل 
 سم وطوله ٢٥وهذا الطراز عرضه .  دوالر١٠٠زهاء  مقابل A52وتبيع شركة كني طرازها . الواليات املتحدة األمريكية

  ).Veiga, 2004( أطنان مترية من الركاز يف الساعة ٥ كغم، وميكن أن جيهز ما يصل إىل ٥ سم ووزنه ١٢٩
  مفارز الفصل بالطرد املركزي

ضخ مالط من ويتم . تشمل مفارز الفصل بالطرد املركزي يف املعهود خمروط مضلع يدور مما يوجد قوة جذب متزايدة
٪ من الركاز يف املاء يف املخروط وتتسبب قوة اجلذب املرتفعة يف تركز جزيئات الذهب الكثيفة يف الطبقة ٤٠ -٢٠

ويتم ضخ املاء يف املخروط إلجياد تدفق مضاد يساعد على تقليل . اخلارجية للمالط وتراكمها يف أخاديد مفرزة الفصل
  . طبقة التركيزالتلبد والسماح جلزيئات الذهب باختراق

. وقد استخدمت مفارز الفصل بالطرد املركزي يف تعدين الذهب لعقود طويلة، يف كل من العمليات الكبرية والصغرية
  . يف كولومبيا الربيطانية بكنداKnelson Gravity Solutionsواحدى جهات تصنيع مفارز الفصل بالطرد املركزي هي 

 أا غالية الثمن وحتتاج إىل كهرباء، وأا تستهلك كمية هلا شأا من املياه ومن عيوب مفارز الفصل بالطرد املركزي
  .النقية، وحتتاج إىل مشغلني مهرة
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   الذهب النقيمسيل
ومسيل .  املوجودة يف أوريغون بالواليات املتحدة األمريكيةCleangolg LLCيقوم بتصنيع مسيل الذهب النقي شركة 

شتغلني بالتعدين احلريف والصغري احلجم ومتاح يف ثالثة أحجام؛ ويستهدف به استعادة الذهب النقي مصمم من أجل امل
  .الذهب من املركزات، أو الستخدامه يف تيارات التدفق املنخفض

وجتتذب . وخيتلف مسيل الذهب النقي عن املسيالت األخرى يف أنه يتم إقحام رقائق مغناطيسية مبلمرة يف قاع املسيل
والسطح املغنتييت فعال . يسية املغنتيت الفلزي من الركاز والذي يشكل سطحا شبه خمملي على قاع املسيلالرقائق املغناط

ويتم مجع الذهب بواسطة ختريد املغنتيت احلامل للذهب يف حوض مسطح وفصله . جدا يف استعادة قشور الذهب الدقيقة
وبينت نتائج .  عالية من النقاء وجاهز للصهروالذهب الذي يتبقى يف احلوض يكون على درجة. باستخدام مغناطيس

 ,Vieira. (اختبار ميداين يف غويانا أن مسيل الذهب النقي له إمكانية احللول حمل امللغمة الزئبقية كطريقة تنظيف ائية

2006(  
 ٢٠,٣ سنتيمتر يف ٢٠,٣ دوالرا للمسيل الصغري الذي يبلغ حجمه ٤٠وتتراوح أسعار مسيالت الذهب النقي بني 

  ).٢٠٠٨، com.cleangold.www. ( سنتيمتر٤٠,٦ يف ٤٠,٦ دوالرا للمسيل الذي يبلغ حجم ٢٥٠سنتيمتر إىل 
  طاولة جيميين

والذهب املستعاد على درجة عالية من . طاولة جيميين نوع من طاوالت اهلز املستخدمة يف التنظيف النهائي للمركزات
وحيدث . وتتكون طاولة جيميين من سطح مائل من األلياف الزجاجية يدعمه إطار من الصلب. لنقاء ومناسب للصهرا

 متر ٠,٧(وحتتاج الطاولة إىل إمداد مستمر باملياه النقية . حمرك كهربائي حركة اهتزازية هلا متحكم يف السرعة املتغرية
 باملركز احلامل للذهب مبعدل ثابت، إىل جانب املاء، ويتم مجع ويتم تغذية الطاولة. بضغط ثابت) مكعب يف الساعة

 كيلوغراما يف ٢٧ له القدرة على جتهيز ما يصل إىل GT60 MK2وطراز طاولة جيميىن . الذهب عند حواف الطاولة
  )Vieira, 2006( . دوالر٨٠٠٠الساعة من املركز؛ ومثنه 

Extrac-TEC  
 Extrac-TEC HPC-10 من مفارز الفصل بالثقل النوعي وجيري تسويق أصغرها  طرزاExtrac- TEC Marketingتبيع شركة 

ففي . وتستخدم هذه املفرزة للفصل بالثقل النوعي عملية فصل متعددة املراحل. للمشتغلني بالتعدين احلريف والصغري احلجم
. دوار حيث يتم غسله باملاء وتصنيفهاملرحلة األوىل، يتم ضخ الركاز الكامل بواسطة الثقل النوعي يف غربال فرز اسطواين 

ويتم فصل املواد الكبرية احلجم جدا ويتم ضخ املواد املتبقية إىل سري تركيز حلزوين يقوم بفصل اجلزيئات الثقيلة من 
ويكون املركز الناتج عبارة . ويتم ضخ اجلزيئات الثقيلة يف مسيل ماء من أجل املزيد من التركيز. اجلزيئات األخف وزنا

  .ذهب من حجم صغري وتركيز مرتفع لدرجة أنه ميكن غسل املصنف النهائي باليد بواسطة شخص واحدعن 
.  لترا من املياه كل دقيقة١٢٠ حصان وحيتاج إىل استخدام مصخة مياه و ٠,٥ له حمرك كهربائي قوة HPC-10وطراز 

 دوالر، ٢٨٣٠٠ويبغ سعر اجلهاز . ف معدنني معهم جواري٦ -٢وميكن ضخ الركاز باستخدام حفار صغري أو فريق من 
  ).Oppenheimer, 2008. (باستثناء مولد الكهرباء املطلوب ومضخة املياه

  .ومن عيوب اجلهاز أنه مرتفع الثمن وحيتاج إىل كهرباء وكمية كبرية من املياه النقية
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  املعاجلة مبحلول السيانيد: ٢البديل 
  نظرة عامة عن العملية

كما . نيد هي أشيع طريقة الستخراج الذهب يستخدمها املشتغلون بعمليات التعدين الكبرية احلجماملعاجلة مبحلول السيا
يستخدم املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم عملية املعاجلة مبحلول السيانيد باالئتالف يف كثري من األحيان مع 

  . ملغمة الزئبق
ويف خطوة النض، يضاف السيانيد . النض والتركيز والتنقية: ث خطواتوتنطوي عملية املعاجلة مبحلول السيانيد على ثال

وتنطوي خطوة التركيز على إزالة . وينض الذهب من الركاز مع تفاعله مع السيانيد واألكسجني. إىل مالط ركاز الذهب
. ر جوز اهلند يف كثري من األحيان من قشالذهب من املالط بواسطة استيعابه بكربون منشط، والذي يكون مصنوعاً

ويستخدم املشتغلون بالتعدين احلريف والصغري احلجم يف املعهود عملية تنقية . وميكن حتقيق خطوة التنقية بضرب من الطرق
  .بسيطة تنطوي على الفرز واحلرق

عدل مرتفع وتتمثل ميزة عملية املعاجلة مبحلول السيانيد يف أا تذيب الذهب احملتوى يف الركاز الصامد للحرارة وحتقق م
وباإلضافة إىل ذلك، فإن العملية سهلة نسبيا للمشتغلني بالتعدين احلريف والصغري احلجم وتكاليف . من استخراج الذهب

ويتمثل العيب األويل للمعاجلة مبحلول السيانيد يف أن السيانيد مسي ومن مث يعرض صحة املعدنني . املعدات منخفضة
  . من الزئبق، متحلل أحيائيا وال يتراكم أحيائياًبيد أن السيانيد، على العكس. للخطر

ومن أسف أن املشتغلني بالتعدين احلريف والصغري احلجم كثريا ما يستخدمون السيانيد على مركزات الركاز اليت سبق 
ن الكحول ويتفاعل السيانيد مع الزئبق فيجعله أكثر قابلية للذوبان ومن مث يزيد من إمكانية تكوي. معاجلتها مبلغم الزئبق

كما أن استعمال ملغم الزئبق على الركاز الكامل قبل معاجلته مبحلول السيانيد يسفر يف املعهود عن تناقص يف . املثيلي
أثناء اخللط أو ) طحني الزئبق( الزئبق يتفتت إىل قطريات صغرية -والسبب يف ذلك أن ملغم الذهب. استرداد الذهب

  .لى الزئبق ال يستعاد بسهولة ويهمل يف املعهود مع نفايات الركازوطحني الزئبق احملتوي ع. عملية الضخ
  الكلورة: ٣البديل 

  نظرة عامة عن العملية
وتستخدم العملية حامض . ، قبل استخدام املعاجلة مبحلول السيانيد١٨٤٨يرجع أصل عملية الكلورة إىل عام 

 باستخدام ميتابيسولفيت الصوديوم، أو حامض وبعدئذ يتم ترسيب الذهب. هيدروكلوريك خمفف وكلور إلذابة الذهب
  .أوكساليك، أو الزنك، أو أي عامل آخر

، وهي هيئة ألحباث تكنولوجيا الفلزات تابعة حلكومة جنوب أفريقيا، عملية كلورة تسمى Mintekوقد استحدثت منتيك 
الصغري احلجم، ومن مث فإا تستخدم  من أجل املشتغلني بالتعدين احلريف ووقد صممت هذه العملية خصيصاً. iGoliعملية 

، ) املخففHCI( بشكل شائع، مثل حامض محامات السباحة معدات ومواد كيميائية غري غالية الثمن مما يكون متاحاً
وال تطبق هذه العملية إال على مركزات الركاز فقط، ولذلك يتوجب على املعدنني أن . ، وسكر)NaOCI(ومادة تقصري 

  . أشكال الفصل بالثقل النوعي على الركاز الكامل قبل استخدام هذه العملية منيستخدموا شكالً
نض مركز الركاز حبامض هيدروكلوريك خمفف وتبييضه؛ واستبعاد املواد اجلامدة : وتنطوي العملية على اخلطوات التالية

  .بالترشيح؛ وترسيب مسحوق الذهب من احمللول؛ وضغط الذهب املسحوق يف شكل قرص
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ويعترب هذا حتسينا له شأنه على امللغمة، اليت . ٪٩٩ يف أنه ميكن هلا أن تنتج ذهبا مبستوى نقاء iGoliعملية  ميزاتوتتمثل 
كما أن هلذه العملية ميزة على . ٪ من الزئبق املتخلف إىل جانب شوائب أخرى٥تنتج عجينة ذهب حتتوي على زهاء 

توي على ذهب طليق والركاب الصامد للحرارة، يف حني أن امللغمة امللغمة يف أنه ميكن تطبيقها على كل من الركاز احمل
 من الذهب من الركاز ويكون ونتيجة لذلك، يستعيد املعدنون مزيداً. تعمل فقط مع الركاز احملتوي على ذهب طليق

  .للذهب املستعاد قيمة أكرب
ان كيماويتان شائعتا االستخدام يف التنظيف وحامض اهليدروليك ومادة القصر مسيان وجيب تناوهلما حبذر، ولكنهما مادت

ويتحول الكلور إىل ملح أثناء .  أقل من اخلطر على املعدنني من الزئبق أو السيانيدوصيانة محامات السباحة ومتثالن قدراً
  .العملية وميكن إطالقه يف البيئة بأمان

كما تقوم منتيك بفحص .  العملية متاح جماناًوال حتمي منتيك حقوق امللكية الفكرية للعملية ومثة دليل عن استحداث
وقد استعرضت منتيك هذه العملية أمام املشتغلني . العينات وتوفري تصميمات للعملية للمشتغلني بالتعدين الصغري احلجم

  .مبيق وبريو وترتانياابالتعدين الصغري احلجم يف موز
  الطلب على الزئبق واستخدامه

ات الطلب على الزئبق من أجل تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم قدمتها البلدان يف حيتوي اجلدول التايل على بيان
ردودها على طلب املعلومات املرسل من اليونيب، أو وثائق أخرى، مبا يف ذلك التقارير املوضوعة باستخدام جمموعة 

  .األدوات احلصرية للزئبق اخلاصة باليونيب
مرتبة حبسب الطلب التقديري (زئبق من أجل تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم استخدام البلدان لل: ١-٢-اجلدول باء
  )على الزئبق

  الكمية املستخدمة/الطلب التقديري على الزئبق  مصدر البيانات  البلد
  )باألطنان املترية سنوياً(

  )١٣(٢٥٠ -٢٠٠  خالفه  الصني
  ٥٦,٠٤  جمموعة األدوات  الفلبني

  ٥  طلب معلومات  إكوادور
  )٢٠٠٨) (١,١٨٢ -٠,٠٣٥( ٠,٦١  جمموعة األدوات  دياكمبو

  صفر  طلب معلومات  األرجنتني
  صفر  طلب معلومات  الدامنرك

  صفر  طلب معلومات  فرنسا
  صفر  طلب معلومات  أملانيا
  صفر  طلب معلومات  إيران
  صفر  طلب معلومات  اليابان
  صفر  طلب معلومات  هولندا
  صفر  طلب معلومات  النرويج

                                                   
 .٢٠٠٦اليونيدو،   )١٣(
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  صفر  معلوماتطلب   السويد
  صفر  طلب معلومات  سويسرا

  صفر  خالفه  ترينداد وتوباغو
  صفر  طلب معلومات  اململكة املتحدة

  صفر  طلب معلومات  الواليات املتحدة

أبلغ بلدان عن استخدام الزئبق يف تعدينها احلريف والصغري احلجم للذهب يف تقاريرها مبوجب جمموعة األدوات احلصرية 
 كيلغراما، واستخدمت عامل ١٨٦٨٠ بأنه يبلغ ٢٠٠٦لبني إنتاجها السنوي من الذهب يف عام وقدرت الف. للزئبق

 كيلوغرامات من الزئبق للكيلوغرام الواحد من الذهب املأخوذ من جمموعة األدوات احلصرية ٣املدخل االفتراضي البالغ 
ن رقم استخدام يف تقريرها مبوجب جمموعة كما أبلغت كمبوديا ع.  طن متري٥٦,٠٤لتقدير الزئبق املستخدم بأنه يبلغ 

.  من املشتغلني بالتعدين قامت باستجوام١٧٥األدوات احلصرية، ولكنها أقامت تقديرها على استخدام الزئبق من قبل 
 طن متري من الزئبق، واستخدمت كمبوديا هذا الرقم كحد أدىن ٠,٠٣٤٥وقد استخدم هؤالء املعدنني ما جمموعه 

 مشتغال بالتعدين ١٧٥ طن متري بضرب متوسط استخدام ١,١٨٢تسب احلد األقصى للطلب البالغ وقد اح. للطلب
  ).٦٠٠٠(يف العدد التقديري ملعدين الذهب احلرفيني والصغريي احلجم )  كيلوغرام للمشتغل الواحد٠,١٩٧(

عرض والطلب من الزئبق يف تعدين التأثريات العاملية لل" بعنوان ٢٠٠٦أكتوبر /ويف تقرير لليونيدو صدر يف تشرين األول
٪ من اإلنتاج العاملي من الذهب ٣٠ -٢٠، قدر بأن تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم ميثل "الذهب الصغري احلجم

كما قدر التقرير إطالق الزئبق يف البيئة حبسب البلد نتيجة .  طن متري من الزئبق سنويا١٠٠٠ -٦٥٠ويسفر عن إطالق 
  .ريف والصغري احلجمألنشطة التعدين احل

وحيدد التقرير كمية الزئبق املطلقة بأا إمجايل الكمية املستخدمة ناقص الكمية اليت أعيد تدويرها، ويذكر أن الطلب 
ولذلك، فمن . يساوي الكمية املطلقة، بافتراض ثبات مستويات اإلنتاج وعدم التغيري يف التكنولوجيات املستخدمة

املطلق بواسطة التعدين احلريف والصغري احلجم يساوي الطلب التقديري على الزئبق من أجل املفترض أن تقدير الزئبق 
  .ويوجز اجلدول التايل هذه التقديرات. التعدين احلريف والصغري احلجم
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  الطلب على الزئبق من أجل التعدين احلريف والصغري احلجم: ٢-٢-اجلدول باء
  عدين الذهب احلريف والصغري احلجمالطلب التقدير على الزئبق من أجل ت  البلد

  )باألطنان املترية(
  ٢٥٠ -٢٠٠  الصني

  ١٥٠ -١٠٠  إندونيسيا
  ٣٠ -١٠  بوليفيا

  ٣٠ -١٠  الربازيل
  ٣٠ -١٠  كولومبيا
  ٣٠ -١٠  إكوادور

  ٣٠ -١٠  غانا
  ٣٠-١٠  بريو

  ٣٠ -١٠  الفلبني
  ٣٠ -١٠  فرتويال

  ٣٠ -١٠  ترتانيا
  ٣٠ -١٠  زمبابوي

 طن متري باستخدام عامل املدخل الوارد يف جمموعة األدوات احلصرية للزئبق أعلى ٥٦,٠٤لبني لكمية كان تقدير الف
 أطنان مترية يف ردها ٥وقدمت إكوادور استخدام .  مترياً طنا٣٠ً -١٠بدرجة هلا شأا من تقدير تقرير اليونيدو البالغ 

ومن احملتمل أن يرجع االختالف يف . درة يف تقرير اليونيدو املق مترياً طنا٣٠ً -١٠على طلب املعلومات باملقارنة مع 
  .األرقام إىل طرائق التقدير املختلفة، والفترات الزمنية املختلفة، وعوامل أخرى غري معروفة

 ٢٠٠٤لعام ) ACAP(ويف تقرير خطة عمل جملس املنطقة القطبية الشمالية للقضاء على التلوث يف املنطقة القطبية الشمالية 
 - ٣ن إطالقات الزئبق يف روسيا، قدر الزئبق املستهلك من أجل امللغمة يف تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم بأنه بشأ

 - ٢٠وقد استند هذا التقدير إىل إنتاج املشتغلني بالتعدين احلريف والصغري احلجم لكمية . ٢٠٠١ أطنان مترية يف عام ٨
  .٪ من إنتاج الذهب٢٠ -١٠ق املستهلكة تبلغ زهاء  من الذهب مع كون كمية الزئب مترياً طنا٤٠ً

  مستوى إحالل الزئبق واخلربة املكتسبة مع البدائل
حتتوي اجلداول التالية على معلومات مقدمة من البلدان عن خرباا مع التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة بإحالل 

واملعلومات الواردة يف اجلداول مستمدة من . ائق أخرىملغمة الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم مع طر
ويف بعض احلاالت، حتتوي اجلداول على نسخ موجزة أو معاد صياغتها . الردود على طلب املعلومات املرسل من اليونيب

  .من الردود الواردة يف طلب املعلومات
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  "٢"بلدان ردت مبستوى إحالل  : ٣-٢-اجلدول باء
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل متاحة وشائعة االستخدام-"٢"املستوى 
  مل تقدم بيانات عن اخلربات بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  اليابان

  "١"بلدان ردت مبستوى إحالل : ٤-٢-اجلدول باء
  بدائلال/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

   البدائل متاحة وتستخدم بشكل ضئيل-"٢"املستوى 
  )املصرح به(استخدام الزئبق مسموح به فقط يف التعدين املرخص   طلب معلومات  الربازيل

  .البدائل اليت ال حتتوي على زئبق تكلف أكثر  طلب معلومات  شيلي

٪ ٦٠ة الزئبق و٪ من اإلنتاج بواسطة ملغم٤٠ال يزال يتم حوايل   طلب معلومات  إكوادور
ومن بني املعدنني الذين ال يزالون . بواسطة املعاجلة مبحلول السيانيد

٪ منهم معوجة الستعادة أخبرة الزئبق ٥٠يستخدمون امللغمة، يستخدم 
  .٪ اآلخرين يبخرون الزئبق يف اهلواء الطلق٥٠ولكن

  مل تقدم بيانات عن اخلربات بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  بنما

   بلدان مل تقدم ردودا عن مستوى اإلحالل :٥-٢-ل باءاجلدو
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  ال توجد ردود عن املستوى
  حريف/مل يسجل أي تعدين ذهب صغري احلجم  طلب معلومات  األرجنتني

زئبق الستخراج الذهب من يستخدم معظم املعدنني يف راتاناكريي ال  طلب معلومات  كمبوديا
فيما يستخدم املعدنون يف مقاطعات أخرى طرائق ) الكامل(الركاز 

  ميكانيكية أو طرائق كيميائية أخرى
  .مل تكن جزءا من الصناعة البتة  طلب معلومات  الدامنرك

  .استخدام الزئبق حمظور ولكن ال يزال يبلغ عن استخدام غري قانوين  طلب معلومات  فرنسا
  .الزئبق غري مستخدم يف تعدين الذهب احلريف  لب معلوماتط  إيران

  .ال ينطبق  طلب معلومات  هولندا
  .ال ينطبق  طلب معلومات  النرويج
استخدام الزئبق من أجل تعدين الذهب حمظور ولكن املعدنني ال يزالون   جمموعة األدوات  الفلبني

  .يستخدمونه
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بشأن تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم، وهو ما يبني أن البدائل " ٢"أبلغ بلد واحد، اليابان، عن مستوى إحالل 
، وهو ما يبني أن البدائل متاحة ومستخدمة بشكل "١"وأبلغ أربع بلدان عن مستوى إحالل . متاحة وشائعة االستخدام

  .ضئيل يف تلك البلدان
وذكر .  تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم، قدم مثاين بلدان ردودا حتريرية بشأن اخلربات املكتسبة مع بدائلوعموماً

وذكر بلد واحد أن البدائل . بلدان أن استخدام الزئبق حمظور من أجل تعدين الذهب ولكن املعدنني ال يزالون يستخدمونه
  .اخلالية من الزئبق تكلف أكثر

   تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم-موجز
حالل الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم استنادا إىل الردود على يبني اجلدول التايل تصنيفا كميا ملستوى إ
  .طلب املعلومات املقدمة من مخس بلدان

  ردود البلدان بشأن مستوى اإلحالل: ٦-٢-اجلدول باء
  النسبة املئوية للردود  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل

٢٠  ١  ٢٪  

٨٠  ٤  ١٪  

  صفر٪  صفر  صفر

وجيدر باملالحظة أن الكثري .  أن الطلب على الزئبق من أجل التعدين احلريف والصغري احلجم يبلغ صفرالداًذكر ثالثة عشر ب
وينبغي عدم تفسري الطلب الصفري على أنه حتول ناجح إىل . من البلدان ليس لديها عمليات تعدين حريف وصغري احلجم

كما ذكرت . أن البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخداموكانت اليابان البلد الوحيد الذي ذكر . العمليات البديلة
ومن شأن ذلك أن يبني أنه مت حتقيق ). صفر= الطلب (اليابان أن الزئبق ال يستخدم يف التعدين احلريف والصغري احلجم 

  .حتول إىل العمليات البديلة
غري احلجم متاحة يف األسواق ولكنها ليست شائعة تبني ردود البلدان أن بدائل ملغمة الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والص

ويف حني أن تكنولوجيات استخراج الذهب اخلالية من الزئبق موجودة وأا فيما حيتمل صاحلة الستخدام . االستخدام بعد
  . أطولجهات التعدين احلرفية والصغرية احلجم، فإن من احملتمل أن يتطلب التحول إىل هذه التكنولوجيات وقتاً

فاحدى التحديات الرئيسية تتمثل يف . لتحديات اليت تواجه هذا التحول ليست مقصورة على توافر البدائل املمكنة عملياًوا
  خمتلفاً بلدا٥٠ً مليون جهة تعدين حرفية وصغرية احلجم موجودة يف ١٥أن التحول الناجح يتطلب أن يقوم ما يقدر بأنه 

ومن بني التحديات اهلامة األخرى أن الزئبق .  اليومية إلعاشة أسر املشتغلني ابتغيري العملية اليت تستخدمها يف جهودها
املنخفض الثمن متاح بسهولة حبيث ال تبحث اجلهات املعدنة احلرفية والصغرية احلجم عن بدائل خالية من الزئبق على 

تخدام جهات تعدين الذهب احلرفية وقد أظهر التاريخ أن الزيادات يف سعر الزئبق تسفر عن اخنفاض اس. أساس اقتصادي
 على نطاق واسع للتدريب جهوداً: ومن احملتمل أن يتطلب التحول الناجح). Maag, 2007(والصغرية احلجم للزئبق 

  .والتثقيف؛ ومبادرات للتغلب على احلواجز الثقافية واللوجستية واالقتصادية؛ وتقليل للمعروض من الزئبق املنخفض السعر
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  موجز إلحالل تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم: ٧-٢-اجلدول باء
  اإلمكانية العملية للتحول  هل مت حتديد التكنولوجيات البديلة  تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم

   ومت حتديد التحديات-البدائل متاحة  نعم  عملية ملغمة الزئبق

  إنتاج موحود كلوريد الفينيل  :٣ - باء
وكانت أول عملية جتارية إلنتاج موحود . هو املادة الوسيطة األولية إلنتاج الكلوريد متعدد الفينيلموحود كلوريد الفينيل 

كلوريد الفينيل عملية تستند إىل األستينيل واليت تستخدم كلوريد الزئبق كمادة حافزة لكي يتفاعل األستينيل مع كلوريد 
وريد الفينيل إىل العمليات املستندة إىل اإليثلني اخلالية من واليوم، حول كل بلد تقريبا إنتاج موحود كل. اهليدروجني

  ).Doa, 2007(الزئبق، باستثناء الصني وروسيا 
  إنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل األستينيل

  نظرة عامة عن العملية
ر اجلريي كمواد خام إلنتاج تستخدم عملية إنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل األسيتلني يف املعهود الفحم واحلج

ويتم إنتاج موحود كلوريد الفينيل عندما يتفاعل األسيتلني . كربيد الكلسيوم، والذي خيلط حينئذ مع املاء لعمل األسيتلني
  .مع كلوريد اهليدروجني اخلايل من املاء باستخدام كلوريد الزئبق كحفاز

وهذه . اقة املرتفع على نبذ هذه التكنولوجيا إال يف الصنيوقد عملت تكاليف املواد اخلام املرتفعة واستخدام الط
التكنولوجيا جمدية اقتصاديا يف الصني ألن مجيع املواد اخلام متاحة حمليا، وتكلفة املواد والطاقة منخفضة بسبب توافر الفحم 

  .تعدد الفينيلالرخيص، والتكاليف الرأمسالية منخفضة، وميكن إدماج العملية بسهولة يف إنتاج الكلوريد امل
وإنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل األسيتلني كثيف استخدام الطاقة وملوث بدرجة مرتفعة، مبا يف ذلك الزئبق 

وباإلضافة إىل ذلك، مثة شواغل بأن التوسع يف اإلنتاج املستند إىل األسيتلني يف الصني . املطلق إىل جانب غازات التفاعل
  ).ICIS, 2008(ى الكهربائية بالنظر إىل أن طاقة توليد الكهرباء يف الصني مثقلة باألعباء بالفعل سيسفر عن نقص يف القو

ومعامل املدخل االفتراضي موعة األدوات احلصرية للزئبق اخلاصة باليونيب واملستخدمة بشأن الزئبق يف إنتاج موحود 
وقد استخدم هذا . موحود كلوريد الفينيل يتم إنتاجه غراما من الزئبق لكل طن من ١٤٠ -١٠٠كلوريد الفينيل يبلغ 

 طن ١٣٠٠٠٠ طنا متريا من الزئبق إلنتاج ١٦ املقدمة من االحتاد الروسي حيث استخدم ٢٠٠٢التقدير يف بيانات عام 
  ).٢٠٠٥اليونيب، (متري من موحود كلوريد الفينيل 

  اجلهات اهزة التمثيلية
   ملوحود كلوريد الفينيل املستند إىل األسيتلنيفيما يلي اجلهات اهزة التمثيلية

  اجلهات اهزة التمثيلية ملوحود كلوريد الفينيل املستند إىل األسيتلني: ١-٣-اجلدول باء
  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة

Ningxia Yinglite Chemical 
Co., Ltd.  شيزويشان سييت، نينغكسيا، الصني  htm.en_main/en/com.yinglitechem.www 

 
Shenyang Chemical Co شينيانغ، لياونينغ، الصني  asp.en_index/en/com.sychem.www://http 
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  نيللفينيل املستند إىل اإليثإنتاج موحود كلوريد ا  :١البديل 
  نظرة عامة عن العملية

ويتفاعل اإليثلني مع الكلور . إنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل اإليثلني تستخدم اإليثلني كمادة وسيطة أولية عملية
لنقي أو من خالل وميكن إنتاج كلوريد اإليثلني من خالل الكلورة املباشر باستخدام الكلور ا. لعمل كلوريد اإليثلني

وحينئذ يستخدم التكسري احلراري إلنتاج موحود كلوريد الفينيل من . األكسيكلورة باستخدام كلوريد اهليدروجني
  .وينتج كلوريد اهليدروجني كناتج ثانوي ويعاد تدويره باستخدام عملية األكسيكلورة. كلوريد اإليثلني

دة إىل األسيتلني، واليت بدأت يف الستينيات، يف حتول إنتاج موحود وأسفرت تكاليف اإلنتاج املرتفعة للعملية املستن
ويستعمل زهاء مخسة وثالثني باملائة من إنتاج موحود كلوريد الفينيل . كلوريد الفينيل إىل العمليات املستندة إىل اإليثلني

  .اإليثلنييف الصني ومجيع إنتاجه خارج الصني تقريبا يف الوقت الراهن العمليات املستندة إىل 
 كيلواط يف الساعة من ٣٥٠٠وحيتاج مرفق إلنتاج موحود كلوريد الفينيل يستخدم العملية املستندة إىل اإليثلني زهاء 

 ٧٠٠٠ -٦٥٠٠القوى الكهربائية إلنتاج طن متري واحد من الكلوريد املتعدد الفينيل، وهو ما يقل بدرجة هلا شأا عن 
 ,ICIS( طن متري من الكلوريد املتعدد الفينيل باستخدام العملية املستندة إىل األسيتلني كيلواط يف الساعة املطلوبة إلنتاج

2003.(  
  اجلهات اهزة التمثيلية

  فيما يلي اجلهات اهزة التمثيلية ملوحود كلوريد الفينيل املستند إىل اإليثلني
  املستند إىل اإليثلنياجلهات اهزة التمثيلية ملوحود كلوريد الفينيل : ٢-٣-اجلدول باء

  العنوان على شبكة الويب  املوقع  اجلهة املصنعة
The Dow Chemical Company  ميدالند، متشيغان، الواليات املتحدة

  األمريكية
com.dow.www 

 

Formosa Plastics Corporation تايبه، تايوان  htm.1-1suba/enfpc/tw.com.fpc.www 
 

INEOS  لندهريست، هامبشري، اململكة املتحدة  com.ineoschlor.www 
 

   إنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل اإليثان :٢البديل 
  نظرة عامة عن العملية

وهذه الطريقة هلا ميزات اخنفاض . لعملية املستندة إىل اإليثان موحود كلوريد الفينيل من خالل كلورة اإليثانتنتج ا
ويتمثل . وتكاليف اإليثان تبلغ زهاء ثلث تكاليف اإليثلني. تكاليف املادة الوسيطة واستعمال تفاعل كيميائي بسيط نسبيا

 درجة ٥٠٠وتسبب درجات حرارة التفاعل اليت تزيد عن . ة للتفاعلالعيب األويل يف احلاجة إىل درجة حرارة مرتفع
وقد حاول عدد من الشركات استحداث عملية تستند إىل اإليثان ولكن استحداث عملية بدرجة . مئوية مشاكل تآكل

  ).cheresources.com, 2008 ( درجة مئوية كان مستعصيا٥٠٠ًحرارة تفاعل تقل عن 
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 درجة ٤٠٠، عملية حتافظ على درجة حرارة التفاعل دون INEOS ChlorVinyls حدى الشركات،إوقد استحدثت 
وحققت .  طن متري يف السنة يف مدينة ويلهلمشافن بأملانيا١٠٠٠مئوية، وقامت لعدة سنوات بتشغيل مصنع جترييب ينتج 

وليس . ملية مستندة إىل اإليثيلني٪ يف استهالك الطاقة باملقارنة مع ع٣٠ املستندة إىل اإليثان ختفيضا بنسبة INEOSعملية 
لدى الشركة يف الوقت الراهن خططا لبناء عملية على النطاق التجاري بسبب املشاكل اليت واجهتها مع تشكل منتج 

  ).Littlewood, 20008(فرعي يف املصنع التجرييب 
  اجلهات اهزة التمثيلية

  .ل املستند إىل اإليثانال وجود إلنتاج على نطاق جتاري من موحود كلوريد الفيني
  الطلب على الزئبق واستخدامه

حيتوي اجلدول التايل على بيانات الطلب على الزئبق من أجل إنتاج موحود كلوريد الفينيل قدمتها البلدان يف ردودها على 
دوات احلصرية طلب املعلومات املرسل من اليونيب، أو وثائق أخرى، مبا يف ذلك التقارير املوضوعة باستخدام جمموعة األ

  .للزئبق اخلاصة باليونيب
  الطلب على الزئبق من أجل إنتاج موحود كلوريد الفينيل: ٣-٣-اجلدول باء

  الكمية املستخدمة/الطلب على الزئبق  مصدر البيانات  البلد
  )باألطنان املترية سنوياً(

  )١٤()٢٠٠٠ (٣٥٢ -٢٦٤  خالفه  الصني
١٥()٢٠٠٤ (٦١٠(  

  )١٦()٢٠٠٢ (١٥,٥  طلب معلومات  روسيا
  صفر  طلب معلومات  شيلي

  صفر  طلب معلومات  الدامنرك
  صفر  طلب معلومات  فرنسا
  صفر  طلب معلومات  أملانيا
  صفر  طلب معلومات  اليابان
  صفر  طلب معلومات  هولندا
  صفر  طلب معلومات  النرويج
  صفر  جمموعة األدوات  الفلبني
  صفر  طلب معلومات  السويد

  صفر  طلب معلومات  سويسرا
  صفر  طلب معلومات  اململكة املتحدة

  صفر  طلب معلومات  الواليات املتحدة

                                                   
)١٤(  SEPA, 2005. 
)١٥(  SEPA, 2006. 
)١٦(  ACAP, 2004. 
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 من الزئبق  مترياً طنا٦١٠ًقدر مركز التسجيل الكيميائي التابع لإلدارة احلكومية للحماية البيئية يف الصني أنه مت استخدام 
ة مت استعادا وإعادة تدويرها من ٪ من تلك الكمي٥٠، وأن ما يقرب من ٢٠٠٤إلنتاج موحود كلوريد الفينيل يف عام 

وكان تقدير االستهالك الصايف من الزئبق من أجل إنتاج موحود كلوريد الفينيل يف . أجل املزيد من االستخدام يف الصني
 طن ١٠٠٠ومن املتوقع أن يتزايد استخدام الزئبق اإلمجايل إىل أكثر من .  طن متري٣٢٠,٤ يبلغ ٢٠٠٤الصني يف عام 

  ).NRDC, 2006 (٢٠١٠ عام متري حبلول
ويف تقرير أعدته خطة عمل جملس املنطقة القطبية الشمالية للقضاء على تلوث املنطقة القطبية الشمالية، مت حتديد أربع 

. ٢٠٠٢جهات منتجة ملوحود كلوريد الفينيل يف روسيا باعتبار أا كانت تستخدم العملية املستندة إىل األسيتلني يف عام 
٪ من هذا ٠,١ويقدر بأنه مت إطالق .  طن متري١٥,٥الك اإلمجايل من الزئبق هلذه املرافق األربعة يبلغ وكان االسته

٪ من املادة احلفازة املستنفدة، وبقى حوايل ٣٠٪ مع مياه النفايات، واستعيد ٠,١اإلمجايل كانبعاثات هوائية، وأطلق 
ويباع حامض .  من الزئبق من حامض اهليدروكلوريك مترياً طنا٨ًويستعاد زهاء . ٪ يف حامض اهليدروكلوريك٧٠

اهليدروكلوريك املتبقي احملتوي على الزئبق من أجل تطبيقات أخرى من بينها استخدامه يف صناعات الزيت والغاز ملعاجلة 
  ).ACAP, 2004(اآلبار 

  مستوى إحالل الزئبق واخلربة املكتسبة مع البدائل
 مقدمة من البلدان عن خرباا مع التحول التكنولوجي أو البدائل املتصلة بإحالل حتتوي اجلداول التالية على معلومات

واملعلومات الواردة يف اجلداول مستمدة من الردود على . إنتاج موحود كلوريد الفينيل باستخدام طرائق خالية من الزئبق
خ موجزة أو معاد صياغتها من الردود ويف بعض احلاالت، حتتوي اجلداول على نس. طلب املعلومات املرسل من اليونيب

  .الواردة يف طلب املعلومات
  "٢"بلدان ردت مبستوى إحالل : ٤-٣-اجلدول باء

  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد
   البدائل متاحة وشائعة االستخدام-"٢"املستوى 

  يات اخلالية من الزئبق املستندة إىل اإلثيلنيمجيع املرافق تستخدم العمل  طلب معلومات  فرنسا
  مل يتم اإلبالغ عن أي خربات بشأن هذا الترتيب  طلب معلومات  أملانيا
مجيع الوحدات ملزمة بأن . ٢-١أبلغت إيران عن مستوى إحالل   طلب معلومات  إيران

حتافظ على تصريفاا عند املعايري البيئية واملستويات القياسية اليت 
 ا وزارة البيئةتقضي  

ال تستخدم يف الوقت احلايل أي عمليات حتفيز زئبقية لتصنيع موحود   طلب معلومات  اليابان
وقد استخدمت عملية كربيد األسيتيلني لتصنيع . كلوريد الفينيل

موحود كلوريد الفينيل مع استخدام كلوريد الزئبق كحفاز حىت 
يد اإلثلني وطريقة الستينيات عندما حولت العمليات إىل طريقة كلور

  . األكسيكلورة نتيجة الرتفاع تكاليف الكهرباء
ينتج موحود كلوريد الفينيل باستخدام اإليثلني وكلوريد اهليدروجني   طلب معلومات  هولندا

ال تستخدم هذه العمليات املستندة إىل اإلثيلني . أو كلوريد اإلثيلني
  .الزئبق كعامل حفاز
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  .خدم الزئبق يف هذه الصناعة يف النرويجال يست  طلب معلومات  النرويج
 ليحل حمل ١٩٧٠مصنع واحد يستخدم مسار اإلثيلني يعمل منذ عام   طلب معلومات  السويد

حفاز يستند إىل كلوريد (مصنع كان يستخدم عملية األسيتيلني 
اخلربة املكتسبة مع التحول إىل العملية اخلالية من الزئبق جيدة ). الزئبق

  .القتصادية والبيئيةمن الناحيتني ا

  بلدان مل ترد بشأن مستوى اإلحالل: ٥-٣-اجلدول باء
  البدائل/اخلربة املكتسبة مع التحول التكنولوجي  مصدر البيانات  البلد

  ال توجد ردود بشأن املستوى
ال توجد أنشطة متصلة باالستخدام املتعمد للزئبق يف العمليات   جمموعة األدوات  كمبوديا

  .بودياالصناعية يف كم

  .ال ينطبق على شيلي  جمموعة األدوات  شيلي

  .مل تكن لديها البتة صناعة من هذا النوع  طلب معلومات  الدامنرك

  .غري وثيق الصلة  طلب معلومات  أملانيا

  .العملية ال حتدث يف سويسرا  طلب معلومات  سويسرا

الفينيل املستندة إىل ال توجد أنشطة إنتاج ملوحود كلوريد   طلب معلومات  الواليات املتحدة
  .األستلني يف الواليات املتحدة

بشأن إنتاج موحود كلوريد الفينيل، وأبلغ بلد واحد، إيران، عن مستوى إحالل " ٢"أبلغ ست بلدان عن مستوى إحالل 
ناك مخس ومن بني هذه البلدان السبع، ه. أن البدائل متاحة وشائعة االستخدام يف تلك البلدان" ٢"يبني مستوى ". ١-١"

وأبلغ أربع بلدان من هذه البدان بأن مجيع إنتاج موحود كلوريد الفينيل تتحقق باستخدام عمليات خالية . بلدان أوروبية
  .من الزئبق

   إنتاج موحود كلوريد الفينيل-موجز
 إنتاج ويتم. ٢٠٠٧٪ من السوق العاملي يف عام ٣٢الصني هي أكرب منتج للكلوريد متعدد الفينيل حيث كانت متلك 

مخسة وستني باملائة من إنتاج الصني من الكلوريد متعدد الفينيل من موحود كلوريد الفينيل املستند إىل األسيتنيل 
 مصنعا ملوحود كلوريد الفينيل يف الصني يف ٨٠وكان هناك فيما يقدر ). KGI, 2008(باستخدام كلوريد الزئبق كحفاز 

 طن ٨٥٠٠٠تستخدم العملية املستندة إىل األسيتنيل إلنتاج ما متوسطه وكان واحد وسبعون من املصانع . ٢٠٠٦عام 
  ).Chemsystems.com, 2008 (متري للمصنع الواحد سنوياً

ويف السنوات األخرية، بنت الصني مرافق إضافية إلنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل األسيتنيل بسبب زيادة الطلب 
. عوامل االقتصادية اليت حتبذ اإلنتاج املستند إىل األسيتنيل على اإلنتاج املستند إىل اإلثيلنيعلى الكلوريد متعدد الفينيل وال

األسيتنيل بسرعة زيادة طاقة اإلنتاج املستخدم لإلثيلني أو  وقد زادت طاقة إنتاج موحود كلوريد الفينيل املستند إىل
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واملعروض من اإلثنيل يف . اخلام األولية إلنتاج األسيتنيلولدى الصني وفرة من الفحم الرخيص، وهو املادة . بأسرع منها
  . يف العوامل االقتصادية احملبذة لإلنتاج املستند إىل األسيتنيلالصني حمدود، وهو ما يساهم أيضاً

ية املستندة مثة ما يشري إىل أن العملية املستندة إىل األسيتنيل رمبا تكون يف طريقها إىل فقد بعض مزايا االقتصادية على العمل
وقد اخنفضت أسعار اإلثلني . ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٧لقد زاد مثن الفحم يف الصني زيادة هلا شأا من عام . إىل اإلثلني

كما أن احلكومة الصينية تبذل جهودا لتقليل تصدير املنتجات . مؤخرا بسبب طاقة اإلنتاج املتوسعة يف الشرق األوسط
 بتخفيض  أيضا٢٠٠٧ًواملرتفعة التلويث وذات القيمة املضافة املنخفضة، وقامت يف عام املستهلكة لقدر مرتفع من الطاقة 

  ).KGI, 2008(٪ ٥٪ إىل ١١الترتيل يف ضرية تصدير الكلوريد متعدد الفينيل من 
   ملستوى إحالل الزئبق يف إنتاج موحود كلوريد الفينيل كمياًيبني اجلدول التايل تصنيفاً

  لبلدان بشأن مستوى اإلحاللردود ا: ٦-٣-اجلدول باء
  النسبة املئوية للردود  عدد ردود البلدان  مستوى اإلحالل

٨٦  ٦  ٢٪  

١٤  ١  ٢-١٪  

  صفر٪  صفر  ١

  صفر٪  صفر  صفر

ومات أن البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام فيما يتعلق لذكرت ستة ومثانون باملائة من الردود على طلب املع
وهذه الردود، مؤتلفة مع حقيقة أن معظم موحود كلوريد .  يف إنتاج موحود كلوريد الفينيلباستخدام الزئبق كحافز

ويعتمد املزيد من . الفينيل ينتج على الصعيد العاملي باستخدام عملية خالية من الزئبق، تبني أنه مت حتقيق التحول الناجح
توافر املواد اخلام وتكلفتها، وتكاليف الطاقة، والقواعد : التحول إىل عملية خالية من الزئبق على عوامل يف الصني من بينها

  .التنظيمية احلكومية
  موجز إحالل موحود كلوريد الفينيل : ٧-٣-اجلدول باء

  اإلمكانية العملية للتحول  هل مت حتديد التكنولوجيات البديلة  إنتاج موحود كلوريد الفينيل
  خمصوصة باملوقعإمكانية عملية   نعم  عملية مستندة إىل األسيتنيل
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  ستنتاجاتاال
تستند االستنتاجات املقدمة يف هذا التقرير يف املقام األول إىل الردود على طلب املعلومات وجمموعة األدوات احلصرية 

وقد وفرت هذه الردود بيانات قيمة عن الطلب على الزئبق على مستوى . للزئبق الواردة من ثالثة وثالثني بلداً
لقد . وعلى مستوى فرادى البلدان يف كافة أحناء أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسياالعملية /املنتج

وكان هذا النسق املتسق مفيد يف جتميع .  يف نسق حمدد بشأن الطلب ومعلومات اإلحاللالتمس طلب املعلومات ردوداً
جمموعة األدوات احلصرية مفيدة من حيث أا وفرت مبادئ وكانت . وحتليل البيانات املقدمة من الكثري من البلدان

  .توجيهية متسقة للبلدان لكي تقدر طلبها على الزئبق من أجل شىت فئات املنتجات والعمليات
 مت تسلهما، كان الكثري منها حيتوي على فجوات يف البيانات بشأن فئات معينة من بيد أن من بني ثالثة وثالثني رداً

فمثال، احتوى عشرة من بني الردود الثالثة والثالثني على معلومات عن الطلب على النبائط . ملياتاملنتجات والع
 وعالوة على ذلك، كثرياً. الكهربائية واإللكترونية، واحتوت مثانية ردود على معلومات عن الطلب على موازين احلرارة

علومات حتتوي على بيانات من سنوات شىت، مع تقدمي ما كانت الردود عن الطلب التقديري للزئبق املقدمة يف طلب امل
ولذلك، مل يكن من املمكن استخدام الردود على طلب املعلومات الواردة . ٢٠٠١بعض الردود لبيانات ترجع إىل عام 

  .من البلدان كأساس الستقراء تقديرات جمملة عن الطلب على الزئبق على أساس إقليمي أو عاملي
لى الزئبق املبلغ عنه يف الردود على طلب املعلومات خصائص متماثلة بالنسبة لنبائط القياس كان للطلب التقديري ع

وبالنسبة لتلك الفئات من املنتجات، كان . اإلضاءة/اإللكترونية، واملصابيح/والتحكم، والبطاريات، والنبائط الكهربائية
) ٢ي ملنتج أو عملية معينيني حيتويان على الزئبق، أو بلدان ذات مستويات مرتفعة من التصنيع احملل) ١أعالها واردا من 

  .بلدان تستعمل جمموعة األدوات احلصرية للزئبق كأساس الستنباط طلبها التقديري على الزئبق
" حتديد"واعترب أنه مت . مت حتديد التكنولوجيات البديلة للغالبية الكربى من املنتجات والعمليات املغطاة يف هذا التقرير

لوجيات البديلة إذا ما مت حتديد منتج واحد أو جهة تصنيع واحدة على األقل كبديل متاح جتاريا لفئة منتج معني، أو التكنو
  . مت حتديد عملية بديلة واحدة على األقل متاحة جتاريا لفئة عملية معينة

٪ من الردود على ٥٠وفر أكثر من إذا ما " التدليل عليه"وبالنسبة ألغراض هذا التقرير، اعترب أن التحول الناجح قد مت 
بدون اإلبالغ عن أي خربات سلبية، وتوفر ردان ) البديل متاح وشائع االستخدام" (٢"طلب املعلومات مستوى إحالل 

العملية / على املنتج حظراً من األطنان من الزئبق، أو نفذاًأو أكثر على طلب املعلومات لديهما طلب سنوي يبلغ صفراً
  .٢٠٠٩ من األطنان قبل عام لغ صفراًيسفر عن طلب يب

  لتدليل على جناح التحوال
لدى العديد من املنتجات والعلميات، استنادا إىل الردود الواردة، بدائل تكنولوجية متاحة، وقد دللت على جناح التحول 

  :وهذه املنتجات والعمليات مذكورة أدناه. إىل البدائل غري احملتوية على زئبق
وقد أبان ثالثة ومخسون .  مت حتديد تكنولوجيات بديلة عديدة مثل السائل واملدرج والرقمي:موازين احلرارة •

. باملائة من ايبني أن هذه البدائل متاحة يف السوق وشائعة االستخدام بدون أي إفادة عن مواجهة خربات سلبية
بيد أن أربع . ية على الزئبقوعالوة على ذلك، أفادت مخس بلدان عن طلب صفري على موازين احلرارة احملتو

 .كانت أعلى مما يبني أن تكلفة البدائل غري احملتوية على زئبق" ١"بلدان أفادت عن مستوى إحالل 
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وقد أبان تسعة وستون باملائة من . الالسائلي واإللكتروين: مت حتديد تكنولوجيتان بديلتان: مقاييس ضغط الدم •
وأفاد . اق وشائعة االستخدام بدون اإلفادة عن مواجهة أي خربات سلبيةايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسو

 .ثالث بلدان عن وجود طلب صفري على مقاييس ضغط الدم احملتوية على زئبق

وقد أبان اثنان ومثانون باملائة من .  مت حتديد تكنولوجيتني رئيسيتني بديلتني، اآللية واإللكترونية:منظمات احلرارة •
وأفاد . ه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام بدون اإلفادة عن مواجهة أي خربات سلبيةايبني أن هذ

 .مخس بلدان عن وجود طلب صفري على منظمات احلرارة احملتوية على زئبق

 االسطوانية املنغنيز من نوع املعجون، والبطاريات - من الزنكاالسطوانيةالبطاريات : )صغرةغري امل(البطاريات  •
 املنغنيز القلوي، وبطاريات - من الزنكاالسطوانية املنغنيز من نوع الورق املقوى، والبطاريات -من الزنك

وقد أفاد ستة وسبعون باملائة من احمليبني . أكسيد الزئبق هلا بدائل متاحة من الناحية التجارية مثل املنغنيز القلوي
وأفاد ست . م بدون إفادة عن مواجهة أي خربات سلبيةأن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدا

 .بلدان عن وجود طلب صفري على البطاريات غري املصغرة احملتوية على زئبق

مت حتديد تكنولوجيات بديلة عديدة لشىت أنواع مفاتيح التبديل وأجهزة : الترحيلأجهزة مفاتيح التبديل و •
باملائة من ايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة وقد أبان سبعون . التحويل احملتوية على الزئبق

وعالوة على ذلك، أفاد أربع بلدان عن وجود طلب . االستخدام بدون إفادة عن مواجهة أي خربات سلبية
 .صفري على مفاتيح التبديل وأجهزة الترحيل احملتوية على زئبق

لشركات املصنعة للسيارات مصابيح أمامية ذات تفريغ تستخدم ا: عايل الشدةالتفريغ ال  سيارات ذاتمصابيح •
عايل الشدة حتتوي على الزئبق من أجل االستعمال يف بعض السيارات البالغة الرفاهية أو السيارات االستعراضية، 

الشركات  وحتدد. ولكن املصابيح اهلالوجينية اخلالية من الزئبق تستعمل يف الوقت الراهن يف غالبية السيارات
وتكلف املصابيح . نعة للسيارات تصميم املصابيح األمامية ونوعها وال ميكن للعميل تغيريها يف املعهوداملص

األمامية ذات التفريع العايل الشدة أكثر من املصابيح األمامية اهلالوجينية ولكنها توفر ميزات معينة مبا يف ذلك 
وأمام الشركات املصنعة . طول، والكفاءة األفضلوضوح الرؤية الليلية احملسنة، واحلجم األصغر، والعمر األ

للسيارات اليت تريد مزايا أداء مماثلة للمصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الشدة يف الوقت احلايل خيار االختيار 
 مصابيح أمامية ذات تفريغ عايل الشدة: من تكنولوجيتني مستحدثتني مؤخرا للمصابيح األمامية اخلالية من الزئبق

 . تستخدم يوديد الزنك كبديل للزئبق ومصابيح الدايود املبتعث للضوء األمامية

 القلوي املستخدمة -عملت بلدان كثرية يف خمتلف أحناء العامل مما لديها مصانع الكلور:  القلوي-إنتاج الكلور •
ق الكلور القلوي للخاليا الزئبقية على أن تقلل بدرجة هلا شأا من استهالك الزئبق بواسطة إغالق مراف

املستخدمة للخاليا الزئبقية، وعلى تقليل إطالقها للزئبق من خالل العمليات احملسنة، أو جنحت يف التحول من 
وباإلضافة إىل ذلك، هناك التزام الصناعة بإغالق مرافق . عملية اخلاليا الزئبقية إىل عملية اخلاليا الغشائية

وعلى الرغم من أن التحول من عملية اخلاليا الزئبقية إىل . هلند أو حتويلها القلوي الزئبقية يف أوروبا وا-الكلور
ومن بني العوامل اهلامة اليت . عملية اخلاليا الغشائية ممكن تقنيا، فإن تكاليف التحول تتباين من موقع إىل موقع

 املتصلة بعمر مرفق تؤثر على تكاليف التحول احلاجة إىل زيادة القدرة، وتكاليف الطاقة، وتكاليف الصيانة
ومن بني الفوائد اليت أبلغ عنها من استكمال حتويل اخلاليا الزئبقية إىل خاليا غشائية تقليل . اخلاليا الزئبقية
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٪ من الردود ٨٩وقد رتب زهاء . استهالك الطاقة، وتقليل احلاجة إىل الصيانة، والتخلص من قضايا إدارة الزئبق
. ، ومل ترد أي ردود سلبية بشأن التحول إىل البدائل غري الزئبقية"٢"الل على طلب معلومات عند مستوى اإلح

 .كما أفاد عشر بلدان بطلب تقديري صفري على الزئبق

   التحديات املعرفة-توافر البدائل
ماعية أو تقنية واجت/املنتجات والعمليات التالية هلا تكنولوجيات بديلة متاحة، غري أنه ال تزال هناك حتديات اقتصادية و

  .وجيب التصدي هلذه التحديات قبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ البدائل بالكامل على أساس عاملي. ومؤسسية مت تعريفها
البطاريات : صغرةبطاريات أكسيد الفضة، وهواء الزنك، والبطاريات القلوية، وبطاريات أكسيد الزئبق امل •

بيد أن هذه البدائل متاحة بشكل . ات احملتوية على الزئبقاملصغرة اخلالية من الزئبق متاحة كبدائل لتلك املنتج
ورغما عن ذلك، فسيبدأ . حمدود، وليست متاحة لتلبية الطلب على الكثري من تطبيقات البطاريات املصغرة

سريان حظر املنتجات على مستوى الواليات يف الواليات املتحدة بالنسبة جلميع استخدامات هذه املنتجات 
، مما يسمح بوقت كاف للجهات املصنعة الستحداث بطاريات مصغرة خالية من الزئبق ٢٠١١حبلول عام 

 .ملعظم هذه التطبيقات
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