אתגרים – כימיתון 2022
" .1הכניסו קצת צבע לחיים"
האתגר :מציאת פתרון יעיל מבחינה בריאותית וסביבתית לצמצום פסולת
מזון ,באמצעות סימון תוקף מוצרים ע"י החלפת צבע.
כדי לחוש קצת על מה אנחנו מדברים ,שווה להציץ בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=RJqiM38RMG8

קצת רקע:
פסולת מזון הינה בעיה סביבתית ובריאותית כלל עולמית גדולה .לצערנו ,שליש מהאוכל המיוצר
בעולם לא נצרך ונזרק.
מקצת הדוגמאות של ההשפעות השליליות של פסולת המזון על הבריאות והסביבה:
 .1פליטת גזי חממה שמובילה להתחממות גלובלית
 .2בזבוז של כסף – לדוגמא ,בישראל כל אדם מייצר כ 175 -ק"ג פסולת מזון בשנה!
 .3זיהום קרקעות ומקורות מים אשר מוביל למחלות (כי בסופו של דבר ,המים האלה מגיעים
אלינו חזרה דרך המזון)...
בעיה זו עוד תחמיר בעתיד מכיוון שהתחזיות הן ,שבשנת  2050יהיו כ 10 -מליארד בני אדם על פני
כדור"א ואנחנו נצטרך לגדל כ 70% -יותר מזון ממה שאנו מייצרים היום ,על פני אותן האדמות ,כך
שנצרוך יותר ויותר וכך נזרוק גם יותר פסולת מזון .בקיצור – בעייתי!
אז מה עושים היום בעולם כדי לצמצם את פסולת המזון או לטפל בה?
צמצום הצריכה (טוב ,זה ברור! זו הדרך האפקטיבית ביותר ,אבל אנחנו עדיין צורכים הרבה יותר
מדי ,) ...תרומה לנזקקים ,האכלת חיות משק בפסולת מזון ,הפיכת פסולת המזון לאוכל לצמחים,
שימוש בפסולת מזון לייצור דלקים ועוד.
אז תכ'לס ,איך מתקלקל לנו מזון?
כעקרון ,יש הרבה סיבות ותהליכים המובילים לאוכל "מקולקל" .נסתכל על מספר דוגמאות:
.1
.2
.3
.4
.5

תהליכי תסיסה במזון המובילים לשינוי ב ( PH-כך "מחמיץ" החלב)...
תהליכי חמצון בחשיפה לאוויר (חמצן)
תהליכי נשימה אירוביים\אנארוביים – התרבות חיידקים ופטריות
הבשלה\ריקבון מהירים של ירקות ופירות ,כתוצאה מעליה בריכוז גז האתילן
חימום\קירור\הקפאה\הפשרה

אז עכשיו זה מובן  -אנחנו זקוקים לראש היצירתי שלכן.ם ,על מנת למצוא פתרון יעיל לצמצום
פסולת מזון באמצעות סימון תוקף המוצרים ע"י החלפת צבע ,אם זה בסופר על המדפים (וכך גם
ישפיע על המחירים) או בבית ,כדי שהמזון יצרך לפני שהוא מתקלקל!

" .2צבע הדברים"
האתגר :מניעה או צמצום נוכחות של חלודה בצנרת תהליך בתעשיית
ייצור חומרי הריח ,במטרה למנוע צבע מוצר סופי לא תקין.
"ריח הוא מכשף רב -עוצמה המעביר אותנו על פני אלפי מילין .ועל פני כל שנות חיינו"
(הלן קלר )1880-1968
קצת רקע:
ריחות הם המרכיבים "הסודיים" המוסיפים צבע ותשוקה לחיי היום יום שלנו .אנחנו "פוגשים" ריחות
בבישום ,בטואלטיקה ,בתעשיית חומרי הניקיון ,הכביסה ועוד ועוד .אבל איך נולד לו "ריח"? ומהו
בכלל?..
"ריח" הנו תרכובות כימית נדיפה ,שמשתחררת לאוויר וזו הסיבה שבני אדם ובעלי חיים יכולים להריח
אותו.
"ריח" יכול להיות "נעים" או "לא נעים" ואילו המונחים "ארומה" ו"ניחוח" שמורים בדרך כלל לריחות
נעימים ,לתיאור מוצרים מתעשיות הקוסמטיקה והמזון (בשימוש במושגים כגון" :ריחות פריחה"
"ריחות פירותיים" וכדומה).
אז איך נוצר לו "ריח"?
מכיוון שריח הנו תרכובת כימית ,ריחות מיוצרים בתעשייה הכימית .אחת החברות המובילות לייצור
ריחות היא חברת אגן-ארומה ,השוכנת כאן אצלנו ,באשדוד .תהליך ייצור חומר הריח מכיל שלבים
כימיים רבים ,המתרחשים בתוך מתקן ייצור ייעודי ,ביניהם שלבים בהם עושים שימוש בחומרים כגון
בסיסים וחומצות ועוד.
מעבר ל"ריח" התקין שהתרכובת האורגנית צריכה להכיל ,היא גם צריכה להיות בעלת צבע "תקין",
בכדי שהלקוח ירכוש אותה .לעיתים ,צבע התרכובות נפגע במהלך תהליך הייצור והדבר פוגע באיכות
המוצר.
הפגיעה בצבע מוצר הריח הסופי יכולה לנבוע ממספר סיבות התלויות בתהליך הייצור ,ביניהן:
 .1הזרמת כלור בעודף
 .2תגובות חומצה-בסיס
 .3נוכחות חלודה בצנרת
ועוד...

אז עכשיו זה מובן  -אנחנו זקוקים לראש היצירתי שלכן.ם ,על מנת למצוא פתרון יעיל ויצירתי
למניעה או צמצום של חלודה בצנרת הנירוסטה ( )Stainless Steelהקיימת (בהנחה ,שלא ניתן
להחליף את סוג הצנרת הקיימת!) בכדי להימנע מקבלת חומר סופי בצבע לא תקין שיוביל לפסילת
המוצר

" .3צובעים את העולם בכל צבעי הקשת"
האתגר :תכנון חומר צבע ידידותי לסביבה תוך שימוש בגישת "הצבע
המבני" לטובת מוצר בר-קיימא
קצת רקע:
תעשיית הציפויים והצבעים משרתת תעשיות רבות ומגוונות ,כגון תעשיית הרכב (מי ביקש אוטו
אדום ולא קיבל??) ,תעשיית הבנייה ומוצרי צריכה רבים נוספים ,כאשר היא מחוייבת לעמוד בדרישות
של אסתטיקה ,קלות היישום ,עלויות וכמובן לעמוד בתקנים סביבתיים .ציפויים אלה ,מיוצרים בדרך
כלל על ידי שימוש בפיגמנטים (לעיתים רעילים ביותר) חומרים מקשרים ועוד .לעיתים קרובות מדי,
מוצרים אלה אינם ידידותיים מספיק לסביבה.
אך ,אפשר גם אחרת...
נסתכל כדוגמא ,על חברת  ,Cypris Materialsהשוכנת בקליפורניה .חברה זו ,פיתחה ציפוי "צבע
מבני" ,שהנו ידידותי לסביבה ומיוצר מתוך מחשבה על קיימות .העיקרון על פיו "עובד" הציפוי הוא
המבנה הננו-מטרי שלו ולא בהכרח תכונותיו הכימיות .למעשה ,ציפויים אלה מחקים את הננו-מבנים
הקיימים באופן טבעי בטבע שסביבנו ,כגון בכנפי פרפר המורפו ,נוצות הטווס ועוד לצורך קבלת צבע
רצוי .חברת  ,Cypris Materialsהיא כמובן לא היחידה בשוק וקיימות עוד חברות המפתחות מוצרים
דומים.
באו נצלול פנימה ונבין את עקרון "הצבע המבני"!
לשם הבנת העיקרון ,נבחן את פרפר המורפו הכחול .פרפר זה ,זוכה לצבע הכחול המרהיב לא בזכות
פיגמנט (כימיקל) אלא ,בזכות ננו-מבנה ייחודי של הכנפיים שלו ,שגורם לקרני האור הפוגעים
במשטח הכנף להתעוות ולהפריע זה לזה ,כך שאורכי גל מסוימים "מבטלים זה את זה" בעוד
שאחרים ,כלומר כחול ,מתעצמים ומוחזרים
(אם תציצו בסרטון הבא ,תוכלו להבין על מה אנחנו מדברים:
https://asknature.org/innovation/light-reflecting-coating-inspired-by-butterfly)wings
אז איפה אפשר לנצל את העיקרון הזה ,לעולם טוב יותר?
 .1תעשיית הרכב – ציפויים לרכבים ידידותיים לסביבה
 .2ציפוי חלונות בגורדי שחקים לצמצום הקרינה החודרת למבנים ובכך לחסוך באנרגיה של
מיזוג
 .3לטובת מוצרים שרוצים שהצבע שלהם לעולם לא ידהה
ועוד ועוד...
אז עכשיו זה מובן  -אנחנו זקוקים לראש היצירתי שלכן.ם ,על מנת לתכנון חומר צבע ידידותי
לסביבה תוך שימוש בגישת "הצבע המבני" לטובת מוצר בר-קיימא

