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 כללי .1

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

 הוראת הדין היא שקובעת. ,מדינת ישראל וחוקי

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

 .או מערכת איכות דומה 9001:2008על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.4

 

  חלות .2

מפרט זה מגדיר את הדרישות לכבלי כוח מבודדים, המשמשים להולכת חשמל, מהסוגים  .2.1

 הבאים:

 ., כוללקילו וולט 3כבלי כוח מבודדים, למתח נקוב עד  .2.1.1

 .קילו וולט 3כבלי כוח מבודדים, למתח נקוב מעל  .2.1.2

קילו  3ומגנטית מופחתת, למתח נקוב עד כבל כוח מבודדים, בעל קרינה אלקטר .2.1.3

 ., כוללוולט

 

 הגדרות .3

 כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך ייצורם במעטה כבל חד גידי, או – כבל .3.1

 .דד נוסף משותףומב

 

 

 

 

 

 -חלק הכבל שמוליך בפועל את החשמל ומורכב ממתכת  –חלקים מוליכים  .3.2

 בדרך כלל אלומיניום או נחושת.

שאינם מוליכים בפועל את החשמל וכוללים  חלקי הכבל –קים מבודדים חל .3.3

 חומר בידוד מסביב לחלק המוליך, חומרי מילוי ומעטה חיצוני של הכבל.

מוצר, אריזה או חומר, שהם תולדת שימוש של צרכן,  – פסולת לאחר צריכה .3.4

 שהשימוש הסופי בהם הסתיים ואשר הופרדו לאחר מכן למטרת איסוף ומחזור.

חומר או מוצר לוואי המתקבלים במהלך ייצור המוצר,  – פסולת טרום צריכה .3.5

 והמיועדים לשימוש חוזר אצל אותו יצרן.

 

 

 מילוי

 מעטה חיצוני

 מבודד

 מוליך
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  דרישות .4

  רקה שלו לא יכילו עופרת.או/או חומרי ה של הכבל החלק המוליך .4.1

לא  זיהומים של עופרת, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם, במהלך היצור של המוצר,

 .יבש( משקל)משקלית  0.01%יעלה על 

 :את החומרים הבאים לא יכילו החלקים המבודדים .4.2

 חומרים מוכלרים או חומרים המכילים הלוגנים אחרים. .4.2.1

 .פטאלאטים .4.2.2

  ונגזרותיהם.שש ערכי קדמיום, עופרת, כספית, כרום  .4.2.3

זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של 

יבש(, לסה"כ המתכות שהוזכרו  משקלמשקלית ) 0.01%לא יעלה על  המוצר,

 לעיל.

  בדיל. .4.2.4

זיהומים של מתכת זו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של 

 .יבש( משקל)משקלית  0.01%לא יעלה על  המוצר,

 :כדלקמן עירהמעכבי הב .4.2.5

 Polybrominated biphenyls (PBB). 

 Polybrominated diphenylethers (PBDE):  

monobrominated diphenylether, dibrominated diphenylether, tribrominated 

diphenylether, tetrabrominated diphenylether, pentabrominated diphenylether, 

hexabrominated diphenylether, heptabrominated diphenylether, octabrominated 

diphenylether, nanobrominated diphenylether, decabrominated diphenylether.  

צבענים )צבע או פיגמנט( של המעטה החיצוני של הכבל לא יכילו תרכובות כספית, עופרת,  .4.3

 קדמיום או כרום שש ערכי, כמרכיבים.

לא  זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של המוצר,

 , לסה"כ המתכות שהוזכרו לעיל.יבש( משקל)משקלית  0.01%יעלה על 

את החומרים המסווגים במשפטי , להוסיף, למוצר או לתהליך ייצורותמש או אין להש .4.4

( המופיעים לעיל או שילובים H-statements) גורמי סיכוןת ו( או הצהרR-phrasesסיכון )

 שלהם:

משפט סיכון לפי 

 2302ת"י 

 הצהרת גורם

 GHSסיכון לפי 
 הגדרת סיכון

R 40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R 45 H 350 עלול לגרום סרטן 

R 46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 
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משפט סיכון לפי 

 2302ת"י 

 הצהרת גורם

 GHSסיכון לפי 
 הגדרת סיכון

R 49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R 50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 

R 51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

R 52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R 53 H 413 טווח לסביבה מימית עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות 

R 54 מקביל אין  רעיל לצומח 

R 55 מקביל אין  רעיל לחי 

R 56 מקביל אין  רעיל ליצורים החיים בקרקע 

R 58 מקביל אין  עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה 

R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 

R 60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R 61 H 360 D הזיק לעובר אדםעלול ל 

R 62 H 361 F תתכן פגיעה בפוריות 

R 63 H 361 d ייתכן נזק לעובר אדם 

ערך הקרינה האלקטרומגנטית, בכבל מתח נמוך בעל קרינה אלקטרומגנטית מופחתת,  .4.5

 , באותם תנאי בדיקה.יאקוויוולנטלפחות, מכבל  4יהיה קטן פי 

, אצלו בתהליך טרום צריכהפסולת ה כלהיצרן יעשה שימוש חוזר או ישיב או ימחזר את  .4.6

 תהליכי הפרדת החלק המוליך מורשה על ידי הרשויות המתאימות.האו אצל קבלן 

 מהחלקים המבודדים לא יכללו שריפה של הפסולת.

 היצרן יטפל בפסולת לאחר צריכה באופן הבא: .4.7

והעברתה  לאיסוף פסולת לאחר צריכהעל הקמה ותפעול של מערכת  יתחייב .4.7.1

, אצלו בתהליך או אצל קבלן מורשה על ידי הרשויות חזור או השבה, מרשימוש חוזל

  תוך שנה מקבלת היתר תו ירוק., המתאימות

בתווית שתודבק על  4.7.1יידע את הצרכנים בדבר האפשרות האמורה בסעיף  .4.7.2

 אחרת. המוצר או בכל דרך

 אריזות מוצר .4.8

 .דרישות הרלבנטיות לאריזות של מוצריובאך ורק  עמודהיצרן י

לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית וכרום שש  במידה וקיימות אריזות מתכת, הן .4.8.1

ערכי. זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של פח 

 לסה"כ המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל. 0.01%לא יעלה על  המוצר,

מרים המכילים אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חו .4.8.2

 הלוגנים אחרים.
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 . (ODP=0) אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון .4.8.3

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור, ההפרדה  .4.8.4

 ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

חזרם מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למ 90%לפחות  .4.8.5

 בחברות מאושרות. בארץ,

יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק, עץ( יש אחוז  .4.8.6

 מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים.

תופי עץ )המשמשים כבסיס לכבלים( יועברו לשימוש חוזר כל עוד הדבר אפשרי  .4.8.7

ויות המתאימות. תופי מורשים על ידי הרשהלקבלני מחזור בסוף מחזור חייהם ימכרו יו

וארסן או חומרים  שש ערכי כרוםאת החומרים  העץ לא יחוטאו בחומרי חיטוי המכילים

 .4.4אחרים המופיעים בסעיף 

 תועבר לקבלני מחזור מורשים על ידי הרשויות המתאימות. ניילוןפסולת  .4.8.8

 

 שיטות בדיקה .5

וג הבדיקות הנדרש. י מעבדה מוסמכת לסל ידכל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע  5.1

במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג 

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  5.2

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

,APHA standards methods ,FCC ו- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1 Green Mark Taiwan – No. 98: wires and cables, September 2011. 

 
 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


