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מ–1983,  כבר  קיימת  שהטכנולוגיה  פי  על  אף  במהירות.  צומח 
רק בשנים האחרונות זכו מדפסות התלת–ממד לפופולריות, ואנו 
שהודפסו  ובמוצרים  ובחלקים  בהן  ויותר  יותר  לפגוש  צפויים 
באמצעותן. לפיכך, יש להיערך גם לכך שתוצריהן ייעשו חלק קבוע 

מתמהיל הפסולת הביתית והתעשייתית.
המדפסות,  את  הכולל  התלת–ממד,  מדפסות  שוק  היקף 
ב–2012  דולר  מיליון  מ–288  זינק  הנלווים,  והאביזרים  החומרים 
מיליארד  ל–16.2  להגיע  צפוי  והוא  ב–2013,  דולר  מיליארד  ל–2.5 
שיפור  הן  העצום  לגידול  הסיבות   .]1[ 2018 שנת  עד  דולר 
הטכנולוגיה וירידה במחיר המדפסות. המשמעות של התפתחות 
זו היא שמדפסות תלת–ממד זמינות יותר מאי פעם. הן ייראו לא 
חולים  בתי  למשל  כמו  גדולים,  ובמוסדות  מחקר  במעבדות  רק 
שמשתמשים בהן ליצירת תותבים מותאמים אישית לחולה, אלא 
בדקו  זה  רקע  על  פרטיים.  בבתים  ואפילו  קטנים  בעסקים  גם 
של  רעילותם  את  בקליפורניה  ריברסייד  מאוניברסיטת  חוקרים 

חלקים שהודפסו במדפסות תלת–ממד ]2[.
החוקרים השתמשו בעוברי דגי זברה )Danio rerio( כדי לבדוק 

מדפסות תלת–ממד הן מהמוצרים )או אולי אפילו מאמצעי הייצור( 
בנאום   ,2013 בפברואר  ב–12  האחרונה.  בעת  ביותר  המדוברים 
התלת–ממד,  למדפסות  אובמה  ארה"ב  נשיא  התייחס  לאומה, 
ואמר כי "יש להן הפוטנציאל לחולל מהפכה כמעט בכל דבר שאנו 
עושים". אובמה, כמו אחרים שמתלהבים מהאפשרויות הטמונות 
בטכנולוגיה המהפכנית, מדגיש את כוחן של מדפסות התלת–ממד 
לעזור לעסקים ולאנשים להסתמך יותר על עצמם ולהיות תלויים 

פחות בגורמים חיצוניים ובמוצרים משונעים מקרוב ומרחוק.
שלוש שנים חלפו מאז אותו נאום, ושוק מדפסות התלת–ממד 

בקצרה
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את רעילותם של חלקים שהודפסו במדפסות תלת–ממד. מין זה 
לחולייתנים,  השתייכותו  בשל  רעילות  לבדיקת  כמודל  מקובל 
וכן  אדם,  בני  לבין  בינו  הרב  הגנטי  הדמיון  המהירה,  התרבותו 
בשל היותו שקוף, תכונה המֵקלה על החוקרים לאבחן בו מומים. 
החלקים ששימשו למחקר הודפסו בשתי טכנולוגיות התלת–ממד 
 stereolithography - הזמינות ביותר לרכישה: סטֵראוליתוגרפיה
)STL(, המבוססת על פוטופולימר נוזלי המתמצק בחשיפה לאור, 
 Fused Deposition Modelling  - מידול  לצורך  ומיזוג  והתכה 
זברה  דגי  עוברי  של  הבקיעה  שיעור  את  בחנו  החוקרים   .)FDM(

שנחשפו לחלקים, את שרידותם ואת המומים שנמצאו בהם.
4 מ"מ  ובעובי  ִדְסקות בקוטר 40 מ"מ  לצורך הניסוי הודפסו 
 FDM במדפסת  תלת–ממד.  למדפסות  סטנדרטיים  מחומרים 
חומר   ,)ABS( סטירן  בוטאדיאן  מאקרילוניטריל  ִדְסקות  הודפסו 
ִדְסקות  הודפסו   STL במדפסות  הפלסטיקה.  בתעשיית  נפוץ 
לאחר  לאור.  בחשיפה  המתמצקים  נוזליים,  אקריליים  משרפים 
כך,  על  נוסף  היצרן.  להוראות  בהתאם  הִדְסקות  נוקו  ההדפסה 
נוסף באמצעות  STL, שעברו טיפול  בִדְסקות  השתמשו החוקרים 
לארבע קבוצות  חולקו  הזברה  דגי  עוברי  לאור על–סגול.  חשיפה 
בחשיפה  שנוקה   STL  ,STL  ,FDM החשיפה:  בסוג  ביניהן  שנבדלו 
לאור על–סגול וקבוצת ביקורת. 90 עוברים נחשפו לכל סוג ִדְסקה 
.)ultrapure water( בצלחות פטרי סטריליות עם מים על–טהורים
התוצאות מעוררות דאגה. שיעור הישרדות העוברים מקבוצת 
 STL–היה קרוב לזה של קבוצת הביקורת, אבל בקבוצת ה FDM–ה

העוברים,  ממחצית  פחות  נותרו  ימים  שלושה  אחרי  כי  הסתבר 
נראתה  הבקיעה  שיעורי  בבדיקת  השביעי.  היום  עד  מתו  וכולם 
מגמה דומה. החוקרים השתמשו גם בשישה מומים כדי להעריך 
את רמת הרעילות של החלקים המודפסים. כל העוברים שנחשפו 
לחלקי ה–STL היו בעלי מומים. בקבוצת ה–FDM היו פחות מומים 
הביקורת,  לקבוצת  מאשר  יותר  אך   ,STL–ה לקבוצת  בהשוואה 
והמום השכיח היה בצקת בשק החלבון. ִדְסקות ה–STL שנוקו באור 
על–סגול התגלו כרעילות הרבה פחות מִדְסקות ה–STL שנוקו רק 
לפי הוראות היצרן, אך גם בקבוצה זו שיעורי ההישרדות והבקיעה 
גבוה  היה  המומים  ושיעור  הביקורת,  קבוצת  משל  נמוכים  היו 

בהרבה ברוב סוגי המומים.
של  והמתעצמת  ההולכת  תפוצתן  ולאור  התוצאות  לנוכח 
מדפסות תלת–ממד, מציעים החוקרים לגופים האמונים על טיפול 
המדפסות.  לפסולת  בטוחים  סילוק  פתרונות  למצוא  בפסולת 
ערניים  להיות  קוראים  הם  הבריאות  מתחום  מקצוע  לאנשי 
מצביעים  כן,  כמו  אלה.  חלקים  של  הפוטנציאלית  לרעילותם 
בטוח  לשימוש  המשתמשים  של  בהכשרה  הצורך  על  החוקרים 

במדפסות תלת–ממד ובהעלאת מודעותם לסכנות הגלומות בהן.
מנגד, לטענת הנציגה הישראלית של אחת החברות הגדולות 
ידוע  לא  סטרטסיס,  התלת–ממדית,  ההדפסה  בתחום  בעולם 
ההדפסות.  בעקבות  לסביבה  או  לאדם  בטיחותית  בעיה  על 
במגוון  נפוצים   FDM–ה בטכנולוגיית  התרמופלסטיים  הפולימרים 
רחב של טכנולוגיות ייצור פלסטיק. ישנם תהליכים נוספים בעיבוד 
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 עוברי דג זברה )Danio rerio( שנחשפו לחלקים שהודפסו במדפסות תלת–ממד באמצעות טכנולוגיית סטֵראוליתוגרפיה, סבלו כולם ממומים, ומתו תוך שבוע 
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שכרוכים   ,)polyJet( פולימרים  הזרקת  בטכנולוגיית  המשלים 
הבחירה  ושם  ידע,  או  היתרים  שדורשים  חומרים  עם  בעבודה 
עליו  פי התקנים החלים  על  בידי המשתמש,  נמצאות  והאחריות 

במקום הימצאו )זיו שדה, חברת סו–פאד, תקשורת אישית(.
נראה כי יש להפריד בין שתי שיטות ההדפסה התלת–ממדית. 
בשיטת FDM מדפיסים חלק על–ידי התכת פולימר, כך שעקרונית 
נצפו בעיות  ולכן לא מפתיע שלא  אינן משתנות,  תכונות החומר 
עם חומר זה, שהוא נפוץ ביותר. הפולימר איננו מסיס במים, ולכן 
שאינם  חומרים  ומכיל  ירודה  מאיכות  הוא  אם  רק  בדגים  יפגע 
פולימרים. החומר שנבדק במאמר הוא ABS, שאם איכותו טובה, 

אינו אמור לעורר כל בעיה 
וגורמים  במֹונֹוֵמרים,  מתחילים   SLA בשיטת  זאת,  לעומת 
הִּפְלמּור  אם  ההדפסה.  תהליך  כדי  תוך  לפולימר  להפוך  להם 
יחסית,  הקטנות  המולקולות  הפיכת   -  polymerization( מלא 
המונומרים, למולקולת ענק אחת - פולימר(, יתקבל פולימר שאינו 
מסיס במים. אם לא בוצע ִּפְלמּור מלא, עלולים להישאר מונומרים 
נפרדים, שחלק מהם עשויים להיות מסיסים במים. במקרה כזה, 
טבילת החלק המודפס במים עשויה לגרום למיצוי של מונומרים 
לפולימר  יהפוך  החומר  כל  שלא  ייתכן  כלומר,  במים.  מסיסים 
בלתי מזיק. להוכחת עניין זה החוקרים פשוט המשיכו את תהליך 
יצירת הפולימרים על–ידי הקרנה נוספת של החלק המודפס, ואכן 

לשלוט  ניתן   SLA מסוג  במדפסות  כי  לזכור  יש  קטנה.  הרעילות 
במשתני המדפסת, כך שרמת הִּפְלמּור הסופי עשויה להשתנות. 

לא  הנראה  ככל   ,SLA למדפסות שונים  'דיו'  הרכבי  כיוון שיש 
SLA–ניתן לטעון טענה גורפת על רעילות. מה שברור הוא שדיו ל
זה  בשלב  כי  לזכור  יש   .FDM–ל מהדיו  יותר  בעייתי  להיות  עשוי 
שכללי  כך  ביתי,  בשימוש  נמצאות  אינן  כלל  בדרך   SLA מדפסות 
העבודה צריכים להיות מתאימים לסביבה תעשייתית או אקדמית 
)פרופ' שלמה מגדסי, האוניברסיטה העברית בירושלים, תקשורת 

אישית(.
ניצבים בפניה, עשויות  למהפכת מדפסות התלת–ממד שאנו 
בדפוסי  שינויים  ושליליות.  חיוביות  סביבתיות  השפעות  להיות 
הייצור, בשרשרת הצריכה ובתמהיל הפסולת הביתית הם רק חלק 

מההשפעות הסביבתיות שיש לתת עליהן את הדעת.
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 יצירת "תו ירוק" למשתלות - 
בדרך לניהול סביבתי משולב

 מיכל ארן ]1[*, נועה שטיינר ]2[ 
ואלון זס"ק ]2[
]1[ אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה
]2[ אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
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התו  ציבוריות.  ועדות  בידי  שנכתבו  ירוקים  במפרטים  העומדים 
ניתן למוצרים משופרים סביבתית או לעסקים שהוכיחו כי פעלו 
צריכת  בין השאר על–ידי צמצום  ביצועיהם הסביבתיים,  לשיפור 
רעילים  בחומרים  השימוש  הפחתת  והפסולת,  המים  האנרגיה, 

לאדם ולסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים נוספים.
הִמשתלות,  הוא  זו  במסגרת  שנבדקים  מהשירותים  אחד 
הצמחייה  המרחב,  בעיצוב  חשוב  תפקיד  ממלאות  שהן  מאחר 
הן בעלות  רבה על הסביבה:  לִמשתלות השפעה  בישראל.  והנוף 
פוטנציאל רב לתרומה סביבתית מחד גיסא, אך בעלות פוטנציאל 
לגרימת נזקים לסביבה מאידך גיסא. במסגרת פעילותן השוטפת 
לסייע  מקומית,  צמחייה  שתילת  לעודד  הִמשתלות  יכולות 
הציבורית  המודעות  את  להגדיל  וכן  המים  צריכת  בצמצום 
המקשר  גוף  שהן  כיוון  הרחב,  הקהל  בקרב  סביבתיים  לנושאים 
בין מכלול גורמים. עם זאת, מעצם פעילותן, ִמשתלות הן גם גורם 
לרכישה  להיות מוקד  וכן  פולשים,  ומינים  שעלול להפיץ מזיקים 

לא מבוקרת או לא הכרחית של חומרי הדברה.
שינוי  סוכן  להיות  הִמשתלות  של  הגדול  הפוטנציאל  לאור 
בימים אלה  פועל  על הציבור הרחב,  גם  חיובי שמשפיע  סביבתי 
התייעלות  בנושא  מדיניות  לגיבוש  הסביבה  להגנת  המשרד 

הביקוש למוצרים ולשירותים שנטען לגביהם כי הם סביבתיים יותר, 
הולך וגדל בשנים האחרונות בזכות העלייה במודעות הסביבתית. 
בו–בזמן, חל גידול משמעותי במספר העסקים המייחסים למוצר 
מתקשה  שהצרכן  סביבתיים  ערכים  מספקים  שהם  לשירות   או 

מת, כגון "ידידותי לסביבה", "ירוק" ו"אקולוגי". לא ַ
שהשפעותיהם  שירות  או  מוצר  לזהות  לצרכן  לסייע  כדי 
הסביבתיות פחותות, הקים המשרד להגנת הסביבה את ִמנהלת 
ירוק  תו  מעניקה  המנהלת  התקנים.  מכון  בשיתוף  הירוק"  "התו 
ולשירותים  ולמוצרים  ירוקה,  בנייה  תקן  לפי  שנבנו  למבנים 


