
לשתות כמו חיפושית: החוקרים
שמביטים בטבע כדי למצוא

פתרונות למין האנושי
איך לטאות שורדות במדבר צחיח, איך צמחים
מובילים מים — ואיך כל זה קשור לסוף של
הקטשופ? חוקרי ענף הביומימטיקה מוצאים

השראה בחוכמתו של הטבע

פורסם ב-26.09.19

ב"חולית", עולם המדבר האכזרי שהמציא סופר המד"ב פרנק הרברט,

בני האדם מסתמכים על מתקנים האוספים לחות מהאוויר כדי להשיג

מי שתייה ולשרוד. מאות שנים לפני שהרברט כתב את סדרת

הספרים הקלאסית שלו, בני האינקה, שהאימפריה שלהם שיגשגה

בהרי האנדים בדרום אמריקה לא מעט בזכות הטכניקות המשוכללות

שלהם לשליטה במים, בנו מתקנים דומים שאספו מים מהערפל.

בשעה שדוחות עדכניים חוזים שבעשורים הקרובים כרבע

מהאוכלוסייה האנושית תחיה בתנאי מחסור חמור במים, פיתוח

שיטות חדשות להפקת מים בלי להכביד על הסביבה הופך מקוריוז

לכורח. בהשראת האינקה ותרבויות אחרות ששרדו בתנאי מחסור

במים, מדענים בונים כבר מאז תחילת המאה ה–20 מתקנים שונים

שמפיקים מים מלחות האוויר ומטל הבוקר.

גישה אחת, שכבר הפכה למוצר מסחרי, היא להשתמש במתקנים

הדומים למזגנים. אלא שבמקום לצנן את האוויר, מטרת המתקנים

היא לאסוף את הלחות המצטברת, ולהשתמש בה לשתייה. בבניין



הגבוה בעולם, "בורג' חליפה" בדובאי, מערכת המיזוג מפיקה יותר

מ–50 אלף קוב מים בשנה, המשמשים להשקיית הצמחייה במגדל

היוקרה האדיר. אבל העלות האנרגטית של גישה זו גבוהה ביותר,

והאנרגיה הנדרשת להפקת ליטר מים עולה בהרבה על דרישות

האנרגיה של גישות אחרות לייצור מים — אפילו התפלה.

אפשרות נוספת היא להשתמש במתקנים פסיביים, שבהם המים

נאספים באופן טבעי ומתרכזים בכלי קיבול בעזרת הכוחות

הפיזיקליים הטבעיים. לשם כך, בונים חוקרים ומהנדסים רשתות

פולימרים גדולות שעליהן מתרכזות טיפות הטל וזולגות מטה. שיטות

אלה משמשות להפקת מים באזורים מבודדים וגם פופולריות בקרב

חברי תנועת ה"שרדנות" (Survivalism), שבונים מקלטים שיאפשרו

להם לשרוד את בוא האפוקליפסה, ואולם היעילות שלהן נמוכה ויש

צורך לכסות שטחים גדולים ברשתות כדי להפיק כמות לא רבה של

מים.

כשהציפורים שרות, הסנאים מרגישים בטוחים לחפש את

הבלוט הבא

החיים באמת חזקים מהכל: איך חיידקים שורדים בעומק של

250 מטר בים המלח?

סיכוי לחיים: לראשונה נמצא כוכב לכת דמוי ארץ -

שבאטמוספרה שלו מולקולות מים

מפת אנרגיה על הגב

לצד הניסיונות המדעיים לשכלל את השיטות ששימשו תרבויות עבר

"לקצור את הערפל", יש הפונים לטבע כדי למצוא השראה לשיטות

יעילות יותר לאסוף את טל הבוקר לשתייה. אחת מהחוקרים

המתמחים בתחום היא ד"ר בת־אל פנחסיק מאוניברסיטת תל אביב.

המעבדה שלה, שהוקמה רק לפני שנה בפקולטה להנדסה, עוסקת
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בביומימטיקה: ענף מחקר שפונה אל הטבע כדי לאתר פתרונות

יצירתיים לבעיות אנושיות.

"המים נמצאים באוויר ומתעבים על גבי משטחים, אבל מה הבעיה?

הם לא מתרכזים במקום אחד, ולכן קשה לאסוף כמויות משמעותיות

שלהם", אומרת ד"ר פנחסיק. כדי לבנות מתקני איסוף טל לשתייה,

היא והסטודנטים שלה חוקרים כיצד חיפושיות ולטאות החיות באזורי

מדבר אוספות מים מהאוויר.

LM Otero / AP :איגואנה מקרינה. מתיזה דם מעיניה כדי לבלבל טורפיםצילום

"לחיפושיות ולטאות יש מנגנונים שמעודדים עיבוי מים על

גופן, וגם מערכות שמכוונות את המים לכיוון אחד — הפה",

אומרת ד"ר בת־אל פנחסיק. "כך אפשר להפוך את הטיפות

הקטנות לכמות קריטית שאפשר לשתות"



"לחיות אלה יש מנגנונים שמעודדים עיבוי מים על גופן", היא

מסבירה, "וגם מערכות שמכוונות את המים לכיוון אחד — הפה. כך

המים זורמים, בצורה ספונטנית או בעזרת הרוח, בכיוון מסוים.

הכיווניות הזאת חשובה להפיכת הטיפות הקטנות לכמות קריטית

שאפשר לשתות ממנה".

לחיפושית מדבר נמיב יש "מפת אנרגיית שטח" על גופה, שמסייעת

למים להתעבות על גבה ואז לזרום לעבר פיה. מפת אנרגיית שטח

היא דפוס של אזורים שונים שחלקם הידרופוביים (דוחי מים כמו

טפלון) ואחרים הידרופיליים (מושכי מים). על גב החיפושית יש

גבשושיות הידרופיליות המוקפות באזורים הידרופוביים. המים

מתרכזים על הגבשושיות, וכאשר החיפושית מרימה את אחוריה

הטיפות שמתרכזות מגיעות לגודל קריטי, ואחר כך מתגלגלות בקלות

לכיוון הפה.

שיטה שנייה שחוקרת ד"ר פנחסיק מאפיינת לטאה שנקראת איגואנה

מקרינה טקסנית. לטאה זו ידועה בשל ההרגל המבהיל שלה להתיז

דם מעיניה כדי לבלבל טורפים, אך על גופה יש מנגנון משוכלל לא

פחות לאיסוף מים מהאוויר: מערכת של תעלות על הגב שמעודדות

את התעבות המים וזרימתם, אפילו ללא עזרת הרוח, לעבר הפה.

הקשקשים של האיגואנה המקרינה מכוסים בחומר הידרופילי שמעודד

התעבות, ומה שמאפשר את ריכוז ואיסוף המים הוא הגיאומטריה

הייחודית של גבה. תעלות דקיקות שחרוצות בשריון הגב יוצרות

אפקט של נימיות (קפילריות) — הנטייה של נוזל לזרום במעלה צינורות

צרים ללא כוח חיצוני. הכוח של הנימיות תלוי באיזון בין הכוחות

הפנימיים המושכים את מולקולות הנוזל זו לזו, ובין הכוחות החיצוניים

המושכים את מולקולות הנוזל אל החומר שממנו עשוי הצינור. כוחות

אלה הם המאפשרים לצמחים להוביל מים מהקרקע אל העלים. הם

שיוצרים על גב האיגואנות המקרינות תעלות חד־כיווניות, המספקות



לזוחל המדברי מי שתייה הכרחיים.

ד"ר בת-אל פנחסיק. "חרקים הולכים על קירות, עפים, צוללים והולכים מתחת
למים. יש שפע מנגנונים שניתן ללמוד מהם"צילום: יונתן בירנבאום

"במעבדה אנחנו מנסים לא רק לחקות את המנגנונים, אלא קודם כל

להבין את הפיזיקה והכימיה שמאחוריהם", אומרת ד"ר פנחסיק.

"המטרה שלנו היא להרחיב את המנגנונים כדי לייעל את איסוף המים,

או להשתמש בהם לנוזלים אחרים ולמצוא אפליקציות מעבר למה

שיש בטבע". במעבדה שלה חוקרים את המודלים המתמטיים

שמאחורי המנגנונים הטבעיים ומייצרים חומרים חכמים, רבים מהם

בעזרת מדפסות תלת־ממד.

"המטרה הראשונה שלנו היא להגביר את היעילות — לאסוף יותר מים

בפחות זמן ובעזרת מנגנון שאינו יקר מדי", אומרת ד"ר פנחסיק. "יש

שמשתמשים ברשתות פולימרים לאסוף מים מהאוויר, אבל לא נעזרים

בחומרים חכמים. אנחנו מנסים למצוא חומר חכם שעושה זאת בצורה

יעילה". בזכות הפוטנציאל של הגישה הזאת, השואפת למצוא בטבע

השראה לטכנולוגיות מים יעילות יותר, קיבלה ד"ר פנחסיק באחרונה

.(ISF) את מענק הצעירים של הקרן הלאומית למדע



לדבריה, אותן שיטות למניפולציות ספונטניות של מים בהשראת

הטבע יכולות לשמש גם לנוזלים אחרים. למשל, במשטחים החכמים

שהיא בונה אפשר יהיה לעשות שימוש להפרדה ולטיהור של נוזלים:

לבנות מתקן שבו כל סוג של נוזל מוטה וזורם בתעלות אחרות וכך

להפריד, למשל, בין נפט למים.

אפשרות אחרת היא להיעזר בעיבוי לבניית חיישנים זולים ויעילים

לזיהום אוויר. "לפעמים, כמות הזיהום באוויר היא קטנה וקשה לזהות

אותה. אולם כאשר אוויר מזוהם מתעבה, ריכוז החומרים בטיפות

גבוה יותר וכמו כן, אפשר לרכז את הטיפות במקום אחד שבו

מתבצעת הדגימה", מספרת החוקרת, שמעבדתה נפתחה לפני שנה

בלבד. "השיטות שלנו יכולות לשמש לפיתוח מתקני חישה זולים

ויעילים למעקב אחר זיהום סביבתי".

מלבד איסוף מים, במעבדה של ד"ר פנחסיק בוחנים כיצד מינים שונים

של חרקים מתמודדים עם סביבה מימית, כדי למצוא השראה

לטכנולוגיות חדשות. "חרקים הולכים על קירות, עפים, צוללים והולכים

על משטחים תחת המים. זו הקבוצה הכי מגוונת של מינים, ויש שפע

מנגנונים שונים שניתן ללמוד מהם". במעבדתה גם בונים רובוטים

המחקים חרקים בטבע. למשל, בעזרת טכנולוגיית הדפסת תלת־ממד

היא עובדת על יצירת נחילי רובוטים תת־מימיים בעלי בינה

מלאכותית.

לטובת מחר נקי

בתחום הביומימטיקה יש מספר רב של חוקרות וחוקרים שמחפשים

השראה בבעלי חיים לבניית רובוטים מתקדמים. למשל, כאלה שעפים

כמו שפירית או עמידים וגמישים כמו תיקן. החודש הציגו חוקרים

מאוניברסיטת אמורי בארה"ב עור סינתטי, שמשנה את צבעו

בהשראת שיטות ההסוואה של הזיקית.



חוקרי הביומימטיקה פונים גם לעולם הצומח בחיפוש אחר מקורות

השראה לחומרים חכמים שישפרו את חיי המין האנושי. לדוגמה,

במעבדת הננו־טכנולוגיה של ד"ר גיא מחרז במכון וולקני חוקרים

משטחים הידרופוביים בהשראת הטבע. הפיתוחים שלו לא מבוססים

על חיפושיות או לטאות, אלא על דוגמאות צמחיות.

"עלי הלוטוס וקליפת האפרסק הם סופר־הידרופוביים — המים לא

מרטיבים את העלים", אומר ד"ר מחרז. "כך לצמחים יש תכונה של

ניקוי עצמי — הטיפות שמתעבות גולשות מטה מיד, ומנקות את

הלכלוך מהעלה או מהפרי".

כדי לחקות תכונה זו, במעבדה של ד"ר מחרז משתמשים בכלים

מתקדמים מתחום הננו־טכנולוגיה, המאפשרים התנהגות דומה של

החומר. "פיתחנו ציפוי המבוסס על ננו־חלקיקים, המספק שליטה

בגיאומטריית פני השטח ברמה הננו־מטרית והמיקרו־מטרית", הוא

אומר. "שילוב כזה מביא להתנהגות הסופר־הידרופובית".

הדגש בעבודתו המדעית, מסביר ד"ר מחרז, הוא על פיתוח גישות

שיאפשרו שימוש בחומרים חכמים בצורה מסחרית וזולה. יתרונותיו

של הציפוי החכם טמונים בעמידותו הרבה של הציפוי אבל גם בקלות

הייצור ובעלות הנמוכה של התהליך. המעבדה שלו עובדת בשיתוף

פעולה עם חברות מתעשיית הפלסטיק הישראלית לטובת ייצור

משטחים שמנקים את עצמם כבר בעתיד הקרוב. מכיוון שהמעבדה

נמצאת במכון וולקני, אוריינטציית המחקר היא קודם כל לחקלאות,

והפיתוח רלוונטי גם למשטחי חממות עם יכולת ניקוי עצמי, שתשפר

את כניסת האור לחממה.

בהמשך, אומר ד"ר מחרז, היכולת לייצר משטחים סופר־הידרופוביים

בקלות ובזול פותחת מגוון אפשרויות, החל בגגות וחיפויים שמנקים

את עצמם, דרך מקלחונים ומוצרים לתעשיית הרכב וכלה בעטיפות



מזון שכולאות את הלחות ומשמרות את התכולה לזמן רב יותר, ואפילו

בבקבוקי קטשופ העשויים מפלסטיק "קטשופ־פובי", שיאפשר

למשתמש לרוקן את כל תכולת הבקבוק עד הטיפה האחרונה, ללא

מאבק וקולות חשודים.

פיתוח ביומימטי נוסף שעליו עמלים במעבדה של ד"ר מחרז הוא

חיישן למעקב אחר הבשלה של פירות וירקות. כשפירות מבשילים הם

משחררים הורמון צמחי שנקרא אתילן. מעקב אחריו יכול לייעל את

שיווק הפירות והירקות. לחקלאים ולמשווקי ירקות אין יכולת לעקוב

אחר ריכוז האתילן באוויר בזמן אמת ובדיוק מספיק, אולם לצמחים יש

קולטנים ייעודיים שמגיבים להורמון הזה. ד"ר מחרז מנסה לבנות

בעזרת ננו־חלקיקים חיישן שיחקה את פעולת הקולטנים הללו ויגיב

לשינוי בריכוז האתילן באוויר. "הרעיון הוא לבנות משהו שדומה לטבע

— רק פשוט יותר", הוא מסביר.

מחקר נוסף עוסק במיחזור פלסטיק. לדברי ד"ר מחרז, השיטה שהוא

מפתח תאפשר החזרה של חומרים משומשים לפס הייצור בלי לפגוע

באופן משמעותי במוצר החדש. "הסוד הוא בערבוב — אם החומרים

יתערבבו היטב, השקית המשומשת כמעט לא תורגש במוצר".

כדי להגיע לערבוב מושלם של פלסטיק צריך להשתמש בחומר מתאם

(קומפטבילייזר) — כזה שיש לו אינטראקציה טובה עם כל החומרים

שמיועדים לערבוב. לכן במעבדה במכון וולקני מפתחים היום

ננו־חלקיקים ייחודיים שיוכלו לסייע בתיאום בין פולימרים שונים. "אם

נצליח לפתח חומר שמסוגל להביא יכולות ערבוב כאלה לסוגי פלסטיק

שונים, נוכל לעשות מהפכה במיחזור הפלסטיק: חברות הפלסטיק

יוכלו למחזר מוצרים שלהן בעצמן", לטובת עתיד נקי יותר. 


