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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. וחוקי

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.2

 או מערכת איכות דומה.  9001במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.3

 – 2צמנט ות"י  – 1ת"י לרבות: וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, המ .1.4

 שיטות לבדיקת צמנט, על חלקיהם הרלבנטיים.

 

  חלות .2

עם חומרים אחרים כמו  "צמנטותערובות צמנט פורטלנד מוצרי " חל עלמפרט זה  .2.1

 טבעיים. (pozzolanic) ם דמויי צמנטסיגים או חומרי-אפר מרחף, שלקה

 

 תהגדרו .3

 כבשן.באמצעות מעבר בחומר שעבר קלצינציה , צמנטתוצר ביניים בייצור  –קלינקר  .3.1

פחם, גז טבעי או נפט.  דלק שמקורו לא ממקורות מאובנים כמו –דלק אלטרנטיבי  .3.2

 פוסילי. -ביומסה או דלק אלטרנטיבי -דלק אלטרנטיבימקור לדלק כזה יכול להיות: 

 , בוצותפסולת עץ שמכיל ביומסה כמו דלק אלטרנטיבי - ביומסה-דלק אלטרנטיבי .3.3

 פסולת עירונית.שפכים ו

דלק אלטרנטיבי שנגזר מדלק פוסילי כמו צמיגים  – פוסילי -דלק אלטרנטיבי .3.4

 משומשים ושמן משומש.

 הסופי ועובר דרך הכבשן. צמנטחומר שהוא חלק ממוצר ה - חומרי כבשן .3.5

אין הסופי אך  צמנט שמוספים למוצר החומרים  –חומרים שאינם מגיעים לכבשן  .3.6

 .שןבצורך להעבירם חימום בכ

שימוש יעיל באנרגיה כולל: מדיניות, תרגולים, תכנית להשגת  –תכנית ניהול אנרגיה  .3.7

תכניות פעולה אחריות ומשאבים, שמשפיעה על ביצועי הארגון להשגת המטרות 

 והיעדים של מדיניות האנרגיה.

 

  דרישות .4

 חומרי גלם .4.1

 חומרים כרויים .4.1.1

  מדיניות  תהיה צמנט חומרי הגלם לייצור המפיקים את בהן למחצבות

ונהלים להקטנת רעש, ויברציות, אבק ושחרור תשטיפים ושפכים לקרקע, 

 נחלים. למי תהום ול
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 ושרת על ידי הרשויות הרלבנטיות.למחצבה תהיה תכנית שיקום מא 

 חומרים שאינם מגיעים לכבשן .4.1.2

 כמו אבן גיר, אפר  ם לכבשןחומרים שאינם מגיעי 15%יכלול לפחות  צמנטה

 )למעט גבס(. מרחף, סיגים

  ,המבקש יישם תהליך להגדלת השימוש בחומרים שאינם מגיעים לכבשן

 .צמנטב

  מבקש הבקשה ידווח כל שנה על נפח של חומרים שאינם מגיעים לכבשן

או במוצר מסוים או אצווה  בהם נעשה שימוש, כולל: אחוז וסוג החומר

  .הזמנה

 י כבשן מושביםשימוש בחומר .4.1.3

  של חומרי כבשן מושבים )שלא נכרו(, כמו אפר  5%הצמנט יכיל לפחות

 , גבס, אדמות מזוהמות, שבבי ברזל וכדומה. מרחף

  על סוג וכמות החומרים שמגיעים לכבשן, אך  ידווח כל שנהמבקש הבקשה

אינם תוצאה של כרייה במחצבות ומגיעים למפעל ממקורות חיצוניים, 

 של המוצר. מכלל החומרים 

 אספקת דלק לכבשן .4.1.4

  בהתאם להיתרים  ,דלק אלטרנטיבי גםדלק המוזן לכבשן יכלול
 .*והרישיונות שהרשויות הרלבנטיות מאשרות לשריפה עם סוג דלק כזה

 בכל פעם המבקש יישם תהליך להגדלת השימוש בדלק אלטרנטיבי בכבשן ,

 שהרשויות יאשרו שימוש בסוג דלק אלטרנטיבי נוסף.

 בהם נעשה שימוש  קשה ידווח כל שנה על נפח הדלק האלטרנטיבימבקש הב

הדוח יעודכן בכל  .אחוז הדלק האלטרנטיבי מסה"כ הדלקכבשן, כולל ב

 מוש בדלקים אלטרנטיביים לסוגיהם.פעם שהרשויות יאשרו הגדלת השי

כדי להשתמש בדלק אלטרנטיבי כמו פסולת ביתית, צמיגים משומשים וכדומה יש צורך  *

דלק אלטרנטיבי בלבד  1%ר מיוחד של המשרד להגנת הסביבה. כיום מותר לשרוף באישו

כאשר תאושר שריפת פסולת עירונית וסוגים נוספים של  אך המספר יגדל במשך השנים

 פסולת.

 פליטות מהכבשן .4.2

  בחוק.פליטות מהכבשן יעמדו בכל התקנות וערכי הסף הנדרשים 

 הסף לפליטת מזהמים ערכי לפחות, מ 10%-ברמה הטובה ב ,המפעל יעמוד

 :המצוינים למטה
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 ק"ג לטון קלינקר. 0.046 –כלל חומר חלקיקי 

2SO – 1.38 .ק"ג לטון קלינקר 

  

 לפחות,  10%-המפעל יכתוב ויישם תכנית פעולה ולו"ז לעמידה, ברמה הטובה ב

 למטה: מערך הסף לפליטת תחמוצות חנקן המצוין

 NOX – 2.4 ג לטון קלינקר.ק" 

 פליטות מוקדיות לאוויר )לא מהכבשן( .4.3

  בחוק פליטות לאוויר שלא מהכבשן יעמדו בכל התקנות וערכי הסף הנדרשים

 של חומר חלקיקי. קנית מ"ג למ"ק 50ובכל מקרה לא יחרגו מהערך של 

 פחמן דו חמצני .4.4

  2ק"ג  800לא יעלה על  צמנטקצב פליטת פחמן בייצורCO .לא ערך זה  לטון מוצר

יכלול גם פליטת פחמן דו חמצני לא ישירה כמו מייצור חשמל, ציוד מתנייע, שינוע 

)עץ משומש, ופליטת פחמן דו חמצני מפחמן טבעי שבדלק אלטרנטיבי של ביומסה 

 בוצות ופסולת ביתית(.

  לדוגמה השיטה חישוב פליטת פחמן דו חמצני תתבצע על פי שיטה מוכרת כמו

בשיטה המומלצת על ידי המשרד להגנת או ט המקורי המופיעה בנספחי המפר

  (.3.2011גיליון חישוב בסיסי , מד"פ-)מערכת דיווח פליטות הסביבה

שלבי מחזור החיים של מפורט של בצוע החישוב, לאורך  לצרף פרוטוקוליש 

וכן דווח מאומת על ידי גורם מקצועי, לכשיידרש דוח כזה על ידי המשרד המוצר, 

  .להגנת הסביבה

 תכנית לניהול אבק .4.5

 יישם תכנית לניהול פליטת אבק בכל אזורי הפעילות כולל כבישים,  צמנטיצרן ה

 ופעילויות נלוות כולל חציבה וכריה.צמנט מפעל ה

 שחרור מזהמים לגופי מים טבעיים ולקרקע .4.6

 ,פליטת מזהמים לסביבה הטבעית )גופי מים, קרקע וים( בשפכים ובתשטיפים 

 ערכי הסף הנדרשים בחוק ובתנאי רישיונות והתרים.יעמדו בכל התקנות ו

  פליטת מזהמים לסביבה הטבעית )גופי מים, קרקע וים(, תהיה בעלת רמת השפעה

 על איכות הסביבה המקבלת. קבילה ומקיימת

 יישם תכנית ניהול לשחרור מזהמים למים עיליים, מי תהום, ים או  צמנטיצרן ה

 קרקע.
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 ניהול אנרגיה .4.7

  3500יהיה שימוש אנרגיה תרמית מקסימלי לכבשן של צמנט לייצור MJ/ טון של

 קלינקר.

 או תכנית ניהול /תהיה מדיניות יעילה לניהול אנרגיה ונהלים ו צמנטליצרן ה

 אנרגיה.

  כולל דלקים לרכבי משלוח, המפעל ידווח אחת לשנה על: סה"כ שימוש באנרגיה

ה הקשורה לייצור, יוזמות פילוח סה"כ האנרגיה בה נעשה שימוש, לסוגיה, אנרגי

להפחתת שימוש באנרגיה ושיפור יעילות אנרגיה ויוזמות לחישוב ולהפחתה של 

 פליטת פחמן דו חמצני הקשורה לשימוש באנרגיה.

 ניהול פסולת .4.8

  שמכסה את  תכנית ניהול פסולתו/או ליצרן תהיה מדיניות ניהול פסולת ונהלים

 כל היבטי הייצור.

 ל: כמויות וסוגי פסולת שנעשה בהם שימוש חוזר המפעל ידווח אחת לשנה ע

והשבה בתוך ומחוץ למפעל, כמויות וסוגי פסולת שנעשה בהם מיחזור בתוך 

ומחוץ למפעל, כמויות וסוגי פסולת שהועברו להטמנה כולל שמות אתרי 

ההטמנה לסוגי הפסולת השונים ויוזמות להפחתת ייצור פסולת ושיפור מחזור 

 והשבה ושימוש חוזר.

 אחסון חומרי גלם .4.9

  בנוגע לאחסון נכון וטיפול ליצרן תהיה מדיניות ניהול אפקטיבית, נהלים ושיטות

 בחומרי גלם כולל דלק ואבן גיר.

 נים וחומרים העלולים לגרום לזיהום שאחסון חומרים מסוכ הנהלים יבטיחו

סביבתי יוחזקו בהתאם לתנאי היתר הרעלים כולל מוכנות ויכולת לטפל 

 בעיקר אירועי שפך. –באירועים 

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות  .5.1

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

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.

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

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

EPA ,FCC ,APHA standards methodsו ,- KIWA. 
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 מסמכים ישימים .6

6.1  The New Zealand Ecolabelling Trust License Criteria for Portland 

cement and Portland Cement Blends, EC-42-10, march 2010 

מעודכן . תקנון הפעלה והנחיות לדיווח -מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל   .6.2

 .2011 יוניל

 נספחים .7

 לטון מוצר CO2שיטת חישוב פליטות  – 1נספח 

  :הירוקמפרט לנספח ב המופיעכפי ששיטת החישוב תתבצע 

The New Zealand Ecolabelling Trust License Criteria for Portland cement and 

Portland Cement Blends, EC-42-10, march 2010. Attachment One: Method of 

calculating CO2 emissions per tone of product manufactured. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .תב ממכון התקנים הישראלימראש ובכ


