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אלא איך לייצר, השאלה לא אם לייצר-מלט 

אבן יסוד בענף הבניה והתשתיות, מוצר אסטרטגי–מלט •

מרכיב חיוני בעצמאות כלכלית-תעשיית מלט מקומית•

מזעור חותם סביבתי–ומשאביםעתירת אנרגיה תעשייה •



תשתית לבניה ירוקה–מלט 

המלטבתעשיית עקרונות קיימות יישום •

הפחתת  , אלטרנטיבייםודלקיםשימוש בחומרי גלם , יעילות אנרגטית–

פליטות ומזעור פגיעה בסביבה

היתרונות של שימוש בבטון בבניהעם בשילוב •

החזר קרינה , אורך חיים, אנרגיה גלומה נמוכה, מסה תרמית גבוהה–

ועוד

לבניה ירוקהמצויינתמציבים את המלט כתשתית •



Embodied Energy and Carbon
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צריכת אנרגיה במבנים

ירוקהבאנרגיה בבניה תרמית לחיסכון בבטון כמסה שימוש , (2007)מוצפילילך 

סה"כ התוספת השנתית באחוזים לצריכת האנרגיה 

לחימום וקירור, לעומת בניה בבטון
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אוירמזהמיפליטות מיזעור•

Best Available Technology-שימוש ב–

הפחתת פליטות גזי חממה•

התייעלות אנרגטית–

במלטהקלינקרהפחתת אחוז –

שימוש בביומסה–

קיימא-ניהול משאבים בר•

שימוש בחומרי גלם אלטרנטיביים–

('מפסולות וכודלקים)אלטרנטיביים בדלקיםשימוש –

עקרונות קיימות מרכזיים בתעשיית המלט  



(אלטקרוסטטייםבתי שקים ומשקעים )שימוש במסננים •

(NOX)חנקן תחמוצורתלהפחתת פליטות של SNCRמערכות •

ומרכיבים אנאורגנייםגפריתלקליטת כסקרבריםהכבשנים •

BAT-כל מתקני הייצור ואמצעי הפחתת הפליטות עומדים ב•

אויר בנשרמזהמיפליטות מיזעור



מפליטת גזי החממה כתוצאה מפירוק אבן  60%-למעלה מ•
CaCO3)הגיר  → CaO + CO2) ,דלקיםמשריפת 40%-קרוב ל

חימום מוקדם של חומרי  , קווים יבשים: יעילות אנרגטית תהליכית–

הגלם

:מדד ליעילות אנרגטית תהליכית–קלינקרלטון CO2פליטות •

ג "ק842לעומת 835)ביצועי נשר טובים מהממוצע האירופאי –

(קלינקרלטון 

:מלטפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה לטון •

(גבוה בהשוואה לאירופה)במלט הקלינקר% הפחתת –

מבחינת פליטת גזי חממהנייטרלי–שימוש בביומסה –

(נמוך בהשוואה לאירופה)

הפחתת פליטת גזי חממה בנשר



:שימוש בחומרי גלם אלטרנטיביים•

אפר פחם•

FGDגבס •

תוצרי לוואי של תעשיית הפלדה•

כ חומרי הגלם בנשר"מסה13%-כ–

:אלטרנטיבייםבדלקיםשימוש •

•RDF(כולל ביומסה)

פתיתי צמיגים•

משומשיםסולוונטים•

-עד כ)אלטרנטיביים בנשר בדלקיםגידול מתמיד בשימוש –

באיחוד  30%-למעלה מ)עדיין נמוך בהשוואה לעולם , (10%

(בגרמניה ספציפית60%-למעלה מ, האירופאי

40%יעד של –

קיימא בנשר-ברניהול משאבים 



RDFמערכת הזנת 

•RDF–Refuse Derived Fuel– דלק

שמקורו בפסולות

,  טקסטיל, פלסטיק, נייר, קרטון, גזם–

צמיגיםפתיתי 

, הטמנת פסולות: מביא להפחתה ב•

בדלקיםשימוש , פליטות גזי חממה

שינוע פסולת, פוסליים

הושלמה בניית מערכת הזנת  2014-ב•
בהשקעות עתק, RDF-ה



RDFמערכת הזנת  "תעשייה בסביבה"פרס 



תו ירוק

הם  ( CEM-Iלמעט )כל מלטי נשר •

בעלי תו ירוקים ישראליים•

:דרישות לתו ירוק•

במלטקלינקר% –

חומרי גלם אלטרנטיביים% –

אלטרנטיבייםבדלקיםשימוש –

פליטת מזהמים–

פליטת גזי חממה–



החברה הראשונה והיחידה מישראל  –נשר 

למוצריה( EPD)תצהירים סביבתיים שפירסמה





–תצהיר סביבתי למוצר 
תהליך העבודה



17

פוקוס פנים ארגוני ושיפור תהליכים•

מתכננים ורגולטורים, אספקת מידע סביבתי סדור ללקוחות•

–EPDלמלט כבסיס ל-EPDלבטון וחומרי בניה נוספים

(LEED-נקודות זכות ב)בסיס מידע לבניה ירוקה –

בסיס מידע לדיאלוג מושכל עם מחזיקי עניין•

סביבתי של מוצריםשיווק •

(ובכלל)בתחום חומרי הבניה EPD-חשיבות ה



תודה

מרמורר עמית "ד

ל איכות הסביבה"סמנכ

נשר מפעלי מלט

054-6780759

amarmur@nesher.co.il


