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 כללי .1

, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. וחוקי

 .להענקת תו ירוק הסביבההגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

 .או מערכת איכות דומה 8001:2009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.2

שמן סיכה , לרבות התקן הישראלי וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.5

 גם אם אינו רשמי. 584 למנועי שרפה פנימית ת"י

 

 חלות .2

מגדיר את הדרישות משמן סיכה למנוע בעירה פנימית עבור מנועי בנזין  מפרט זה .2.1

 וסולר המיוצר ברובו או בחלקו משמן על בסיס נפט שזוקק זיקוק חוזר. 

 

 הגדרות .3

 - שמנים בסיסיים .2.1

 של שמן הסיכה למעט תוספים.  יפחמימנהמרכיב ה

  - תוספים .2.2

כדי להשפיע מרכיבים כימיים המוספים למרכיבים המרכזיים של שמן הסיכה 

 ביצועיו, תוקפו, וצמיגותו. על 

  – מחודששמן מזוקק  .2.2

 ,את מזהמים כימייםשמן סיכה משומש על בסיס נפט שזוקק לשם הוצ

 .תוספיםיים ופיזיקל

  – צרכניםחומרים לאחר שימוש  .2.5

ם ולקוחות שהופרדו או חומרים משומשים מעסקי , אריזותמוצרים סופיים

 .אותם למחזר, הנאספים במטרה מזרם השפכים

 

 דרישות .4

 מוצר איכות דרישות  .5.1

 ”,API engine service ;SGעל המוצר לענות על דרישות הסיווג של  .5.1.1

“CF-4,” “CF,” or “DC-II. (Society of Automotive Engineers’ 

standard J183 “Engine Oil Performance and Engine Service 

Classification " שמנים בסיווג .)SG( לענות גם על דרישות "Society of 
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Automotive Engineers’ standard J1423 “Classification of 

Energy-Conserving Engine Oil for Passenger Car, Vans, and 

Light-Duty Trucks.” .)   

 על המוצר לענות על דרישות הצמיגות כמתואר בתקן:  –סיווג צמיגות  .5.1.2

( Society of Automotive Engineers standard J300 “Engine Oil 

Viscosity Classification.” .)  

 דרישות סביבתיות מהמוצר .5.2

 חודשדרישות מהשמנים הבסיסיים בשמן המ .5.2.1

נפחי של שמן  50%החלק של השמנים הבסיסיים במוצר יכיל לפחות  .5.2.1.1

 מחודש. 

מדד ע"י שימוש יתכולת השמנים הבסיסיים המחודשים במוצר ת .5.2.1.2

 .  חודשים 2בממוצע משוכלל של מדידות לאורך 

 גבלות על תכולת מזהמים כימיים רעיליםה .5.2

)להלן חל"מ( של ליון יחלקים למ 4השמנים הבסיסיים במוצר יכילו פחות מ  .5.2.1

-חל"מ של ביפנילים 1אורגניים כלליים או פחות מ  (halides)הלידים 

חל"מ  1-, ופחות מ(total polychlorinated biphenyls)פוליכלורי כללים 

. בדיקת מסירי שמניםוממסים הלוגנים המשמשים ב ,של ממיסים הלוגנים

לבדיקת  EPAבהנחיות ה  9120רמת המזהמים תתבצע עפ"י שיטה מספר 

 EPA Test Methods for Evaluating Solid  )עפ"י פסולת מוצקה

Wastes, SW-846, United States Government Printing Office.)   

ל"מ( ליון )להלן חיחלקים למ 10השמנים הבסיסיים במוצר יכילו פחות מ  .5.2.2

ם, נחושת, בריום ואבץ , וכל יסוד יחיד לא מהחומרים: ארסן, קדמיום, כרו

חל"מ. בדיקת חומרים אלו תתבצע עפ"י שיטה מס'  2יעלה  מעל לריכוז של 

 EPA Test לבדיקת פסולת מוצקה )עפ"י  EPAבהנחיות ה  2050

Methods for Evaluating Solid Wastes, SW-846, United States 

Government Printing Office.)   

חלקים למליון )להלן חל"מ(  4הבסיסיים במוצר יכילו פחות מ השמנים  .5.2.2

. בדיקת  benzo(a)anthracene -ו  benzo(a)pyreneמהחומרים 

לבדיקת פסולת  EPAבהנחיות ה  9220חומרים אלו תתבצע עפ"י שיטה מס' 
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 ,EPA Test Methods for Evaluating Solid Wastes מוצקה )עפ"י 

SW-846, United States Government Printing Office.) 

במהלך ייצור שמני הסיכה המחודשים לא  -הגבלות על מוצרי הלוואי .5.5

 ווצר בוצת חומצה גופריתית כתוצאה מהתהליך. ית

 אריזות .5.4

 רעלים באריזות  .5.4.1

יצבים או כל יגמנטים, מיפ צבעים, אריזות המוצרים לא יכילו דיו, .5.4.1.1

וכרום ספית , קדמיום, כתוספת אחרת אשר בהם מצויים נחושת

 שש ערכי.

וכרום שש ערכי, קדמיום, כספית  הריכוז הכולל של נחושת, .5.4.1.2

חלקים למיליון  100לא יעלה על  ,באריזות ומרכיבי אריזות

 משקלי. 

 חומרי אריזה מושבים .5.4.2

לא משקלי של חומרים מושבים )  24%ת אריזות המוצר יכילו לפחו .5.4.2.1

 כולל המכסה(.

 תוויות .5.4

  ד הסימון שפותח ע"י אגודת יצרני הפלסטיק.את קו על אריזת המוצר לכלול  .5.4.1

 כל אריזה תכלול תאריך אריזה וקוד מיקום יצרן.  .5.4.2

אין להטביע את סימון אישור "התו הירוק" בסמיכות לכל הגדרות  .5.4.2

מוצר,ביטויים או סימנים גרפיים העלולים להטעות לגבי אופי ותכולת 

   האישור. 

לציין "שמן מנוע מאושר" בכל הופעה של סימון אישור "התו הירוק" יש  .5.4.5

   ומספר הביקורת של אישור המוצר. 

בכל הופעה של סימון אישור "התו הירוק" על אריזה או מוצר, יש להוסיף  .5.4.4

תיאור של בסיס האישור .תיאור זה יופיע במיקום, סגנון וגופן ברורים 

לקריאה ע"י הצרכן. תיאור המוצר המאושר יהיה בנוסח הבא )אלא אם 

 חר בכתב ע"י נותן האישור(:אושר נוסח א

שמן מחודש מסה"כ השמנים הבסיסיים ועומד  %XX"מוצר זה מכיל  .5.4.4

 מכון התקנים" XXמספר  מפרטבדרישות 

האריזה תכיל הצהרה קצרה הקוראת לצרכן להחזיר שמן משומש לנקודות  .5.4.2

 איסוף  מאושרות או ליצרן . 
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 שיטות בדיקה .5

מעבדה מוסמכת  לסוג כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י  .4.1

במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה  הבדיקות הנדרש.

 מוכרת.

 

 מסמכים ישימים .6

 אין

 

 נספחים .7

 אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות  בכל אמצעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, אין לצלם, להעתיק או לפרסם,©  

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


