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 כללי .1

המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  .6.6

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 הענקת תו ירוק.להמפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה  .6.9

 או מערכת איכות דומה. 2006:9009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .6.1

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .6.1

 

  חלות .2

בייחוד אלו שבשימוש במערכות הידראוליות רגישות  נוזלים הידראולייםמפרט זה חל על 

 סביבתית.

 

 הגדרות .3

 .אין

 

  דרישות .4

 :ש נוזלים הידראוליים לא יכילו חומרים .1.6

מסווגים  ואשר  EEC  /14//19 לדירקטיבה   Annex 6-הרשומים ואשר מסווגים ב  .1.6.6

( או +T( כ"רעילים מאד )GefStoffVשל צו החומרים המסוכנים ) 4aתחת חלק 

 דירקטיבה של  /-ו Annex 1( ואשר בהתאם לTרעילים )

  EEC  /14//19, :מסומנים במשפטי הסיכון הבאים 

R 45  – יכול לגרום לסרטן. 

11 R –  שעובר בתורשה.יכול לגרום לנזק גנטי 

19 R  –  לנזק חמור לבריאות בחשיפה ממושכתסכנה מהווה. 

19 R –  בלתי הפיכותכון אפשרי לתופעות יסמהווה. 

 

 כ:  ECמסווגים על פי קטגוריית ה .1.6.9

 .Carc.Cat. 1 ,( Carc.Cat. 3,Carc.Cat. 2מסרטן )

 (.Mut.Cat.1  ,Mut.Cat.2  ,Mut.Cat.3מוטגני )

 (.Repr.Cat 1 ,Repr.Cat 2 ,Repr.Cat 3רעיל לרבייה )             

 (TRGS 905   list of carcinogenic, mutagenic, or reprotoxic  -ב יםמסווגה  .1.6.1

substances .כמסרטנים, מוטגנים או רעילים לרבייה ) 

 MAK   (MAK and BAT values list' senateברשימת ערכי  יםמסווגה  .1.6.1

commission for the testing of health-endangering working materials 
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appendix 1:כ )  

 (.1, קטגוריה 9, קטגוריה 6)קטגוריה  ןמסרט    

 (.B1או  A1, קטגוריה 9, קטגוריה 6מוטגני לחיידקים )קטגוריה     

 .Bאו   Aטרטוגני בטור ההיריון בקבוצה    

 Administrative Regulation on the Classification of-מסווגים בה  ./.1.6

Substances Hazardous to Water   1כ"מסוכנים למים" קבוצה. 

  1.6.9סעיף  להיות מסווג באחת הקטגוריות תחת יםעל פי ידע ספציפי חייבאו ש  .1.6.1

שיש לו תכונות אחרות או גורם לרגישות שמוטגני או טרטוגני,  או כמסרטן, 

הגורמות לנזק כרוני, או שזיהומים  או תוצרי התפרקות שלו צפויים לגרום 

 לציבור.  לפגיעה או נזק ניכרים

של  (הקשורים לייצור) הכרחיים זיהומיםבמידה ונמצאו יוצאים מן הכלל:  .1.6.4

בכל  אחוז משקלית במוצר המוגמר. 0.06-לא יחרגו מ, הם 1.6.9חומרים מסעיף 

האפשרי חומרים מסרטנים, מוטגנים ורעילים לרבייה יופחתו למינימום  מקרה,

 קיימים.תוך שימוש בממצאים הטכנולוגיים החדשים ביותר ה

ומדגימים לפחות קטגוריית סיכון   EEC/67/548חומרים  הרשומים בדירקטיבה  .1.6.9

יכולים  ,)פקודת החומרים המסוכנים(  GefStoffVשל   1אחת הרשומה בחלק 

להיות חלק מהמוצר המוגמר רק עד מגבלות הריכוז שיבטיחו שהתכשיר לא יסווג 

 על פי דירקטיבה 

1999/45/EC :כ 

 וקבוצת סיכון "מגרים. Xiאת הסימול מגרים ונושאים   .1.6.9.6

 ואו את משפטי הסיכון הבאים:  Nמסוכנים לסביבה ונושאים את הסימול  .1.6.9.9

1.6.9.1.   /9 R  -  ימיים לאורגניזמיםמזיק 

1.6.9.1.  /1 R  - .יכול לגרום לתופעות לוואי  ארוכות טווח בסביבה ימית 

ומדגימים  EEC/67/548של דירקטיבה   Annex 1-חומרים הרשומים ב בנוסף, .1.6.2

)פקודת החומרים   GefStoffVשל   1פחות קטגוריית סיכון אחת הרשומה בחלק ל

מה , 0%/כוז של ירק עד ר ריכולים להיות מוכלים במוצר המוגמ  ,המסוכנים(

 הםוקצה לימזיק ו - הם יסווגו כ EC/1999/45 בהתאם  לדירקטיבה ש שיגרום לכך 

 " מזיק".  ואינדיקציה של סכנה Xnהסימול  

 ניטריטים.ידראוליים אסור שיכילו חומרים אורגאניים הלוגנים או נוזלים ה .1.6.60

 

 פריקות ביולוגית ורעילות אקולוגית של המרכיבים .1.9

 חומרי בסיס .1.9.6

 משקלית נחשבים כחומרי בסיס. %/-מרכיבים שמהווים יותר מ
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בעלי  –עצמו פני כל אחד ב –להיות חומרי בסיס של נוזלים הידראוליים חייבים 

אם חומרי הבסיס חשודים שיש להם רעילות . 40%של לפחות  פריקות ביולוגית

 .יש לבצע על חומרי הבסיס גם בדיקות רעילות אקולוגית, מ"ג/ליטר 600 -מתחת ל

 תוספים .1.9.9

סעיף ריקות כמו חומרי הבסיס בהתאם לבהנחה שתוספים מדגימים את אותה פ

 הדרישות  הבאות לא ייושמו: ,1.9.6

אסור תכולת מרכיבים לא פריקים או פריקים חלקית בנוזלים הידראוליים  .1.9.9.6

 משקלית. %/על  שיעלו

עלה על יבהתייחס לכל הפורמולה, החלק של חומרים שאינם פריקים לא  .1.9.9.9

 משקלית בשל כך. 9%

בנפרד מכך, לא יהיו ספקות בקשר לרעילות האקולוגית של המרכיבים  .1.9.9.1

 . בלבד הפריקים פוטנציאלית או  הלא פריקים

 :הם ספקות בנוגע לרעילות אקולוגית קיימים אם המרכיבים

במבחן  LC50EC/50בעלי אפקט רעילות גבוה על אורגניזמים ימיים כלומר  -

 0.06-מ קטןבמבחן ארוך טווח    NOECמ"ג/ליטר או  6-מ קטןאקוטי 

 מ"ג/ליטר.

 או 

מבחן ב LC50EC/50 בעל השפעה שלילית על אורגניזמים ימיים כלומר -

 6-מ קטן במבחן ארוך טווח    NOECמ"ג/ליטר או  600-מ קטןאקוטי 

 מ"ג/ליטר.

 -ו

 פוטנציאל צבירה ביולוגי. בעלי  -

=מקדם חלוקת  owP) 1-גדול מ owPאם לוג פוטנציאל כזה ייחשב 

ו/או אם החומר פעיל שטח, אלא אם  600-גדול מ  BCFאוקטנול/מים( או 

 וגית ארוכת טווח.כן יוכח שאין לו רעילות אקול

חומרים מסווגים כפעילי שטח אם מתח הפנים של תמיסה מימית בטווח )

יוצאים מן הכלל הם חומרים  .mN/m 0/-ג/ליטר קטן מ 6המדידה של עד 

 400-ומשקל מולקולרי ממוצע אשר גדול מ 1-גדול מ  owPלוג להם  ש

 .(גרם/מול

 או

 600-קטן מ 50ECמר כלו מראים השפעה רעילה על צמחים וסקולריים  -

 מ"ג/ק"ג.

 או
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במבחן עיכוב  ר,מ"ג/ליט 600-קטן מ - 50IC  - כוז מעכב יר 0/%מראים  -

 שעות גידול. 1לאחר  ,גידול בקטריות

כל )שבו כל חומר בסיסי חייב להיבדק בנפרד(,  1.9.6למרות האמור בסעיף 

הם  לרעילות אקולוגית. הדרישות יחדהתוספים שבשימוש  יכולים להיבדק 

  כמו לחומרים הנבדקים בנפרד. 

 פולימרים .1.9.1

( הם פולימרים בלתי פריקים יש לספק הוכחות  1.9.9אם התוספים )בהתאם לסעיף 

לגבי אי מוביליות שלהם.  במקרה של תמיסת פולימרים, תסופק הוכחה לגבי חוסר 

 תנועה של חומר הפעיל הבלתי מסיס.

 אי מוביליות תוכח אם :

 -מ"ג/ליטר ו 6-מסיסות במים קטנה מ

 .6%-ג/מול מרכיבים פחות מ 6000-מרכיבים עם משקל מולקולרי קטן מ

יש חובה להוכיח שאין ספקות בקשר לרעילות האקולוגית בהתאם לאמור בסעיף -ו

1.9.9. 

 

 (Disposal) סילוק .1.1

תקנות מניעת הנוזלים המשומשים יטופלו על פי החוקים הרלבנטיים לרבות  .1.1.6

רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים  ותקנות6221 -תשנ"גמפגעים )שמן משומש(, ה

ויועברו לאתרים ולשימושים  והתיקונים הצפויים בהם 6220( -התשנ"א ,(מסוכנים

 .יםימורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה והחוקים הרלבנט

 

 דרישות טכניות  .1.1

 .ISO 15380-נוזלים הידראוליים יעמדו בדרישות המופיעות ב .1.1.6

ליון המידע של המוצר. גיליון ינו על גבנוזלים הידראוליים יצויהשימוש  תחומי .1.1.9

מידע ומכלים של המוצר יראו את סמליל התו הירוק בליווי פתק: עומד בדרישות 

 . בנוסף יש להוסיף את הסמל של בסיס הנוזל .ISO 15380הטכניות של 

 

 שיטות בדיקה .5

לסוג הבדיקות   כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  .6./

הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת 

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.
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,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .9./

 , AWWA , ASTM  NSF מסמכי:  , תקנים של מכוני תקינה לאומיים,ENתקני 

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

1.6. Der Blaue Engel – Readily Biodegradable Hydraulic Fluids  RAL-UZ 79 

 

 נספחים .7

 .אין
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 זכויות יוצרים

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

 מכון התקנים הישראלי.מראש ובכתב מ


