
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמ צורכות  אנרגיה  וי מעבדות  כתוצאה   אדירותות 

בציוד    גבוהים   חשמל  בעומסיברציפות    הפועלמשימוש 

נתונים, מעבדות וויר מהחוץוצורך אואשר   . אחרי מרכזי 

 צורכות יותר אנרגיה למטר מרובע מכל מגזר אחר.

 
 

 לקחים בלתי צפויים מהמגפה העולמית 
 

כנים   מאמצים  עשו  העולם  ברחבי  מעבדות    לשפר בעוד 

להגן    את הסביבהיכולותיהן  איכות  בשינויי    על  ולהילחם 

וירוס קורונה חשפה   למגפתהאקלים, התגובה העולמית  

ואימוץ  התנהגותינקודת מבט חדשה על האופן שבו שינוי 

יכול חדשות  בעל  ים טכנולוגיות  עמוקה   ילהיות  השפעה 

מ שלנו.  הסביבה  תרמה על  החברתי  הריחוק  דיניות 

 אוויר ברחבי העולם. הזיהום ולהפחתת פליטת פחמן 

אנשי המקצוע להישאר ל  המאפשרע  והמנ  היאטכנולוגיה   

מרחוק.   עבודה  כדי  תוך    ,תעשיות  מספרפרודוקטיביים 

יישומים מבוססי ענן שאפשרו   כגוןאימצו כלים דיגיטליים  

ספר   בתי  זו.  חדשה  עבודה  לדרך  תומך  פעולה  שיתוף 

וידאו  ועידות  מקוונות,  למידה  לניהול  מערכות  שילבו 

הלמידה   על  להקל  כדי  הודעות  להעברת  ופלטפורמות 

 מרחוק. 

 
 

הבריאות  על  והמתמשכת  הטרגית  השפעתה  למרות 

מתא תכנית  מפתיע  באופן  הציעה  המגיפה  ר העולמית, 

ואימוץ טכנולוגיות חדשות   יהמראה כיצד שינוי התנהגות

 להשפיע לטובה על הסביבה. יכול



 

 

 שינויי התנהגות במעבדה

המבקשות   את  מעבדות  על שלהן    ההגנהרמת  לשפר 

הסביבה התנהגותיים  להנהיג  צריכות    איכות  שינויים 

העובדיםחיוביים   צוות  את ה,  בקרב  להפחית  יכולים 

ידי   על  השינוי  את  להתחיל  ניתן  באנרגיה.  השימוש 

לשימוש  הקשורות  מתאימות  התנהגויות  הדגשת 

 . םכימי במנדפים

כ כימיים?  מהמעבדות משתמשות   93%  -מדוע מנדפים 

לפחות במנדף כימי אחד, ומעבדות רבות משתמשות אף 

כי מנדפים כימיים צורכים עד   בעובדה ביותר. בהתחשב  

 2COק"ג     27.2חשמל בשנה ומייצרים עד    קו"ש  90021,

על   הקפדה  נכון  ליום,  הכימיים  שימוש  ידי  במנדפים  על 

על הצוות,   משמעותית  השפעה  בעלת  להיות  יכולה 

   2CO.  1צריכת האנרגיה של המעבדה וייצור 

על  כלל  בדרך  מתבססים  מודרניים  כימיים  מנדפים 

מהירות משנים את  ה(,  VAVמאווררי נפח אוויר משתנה )

  מאווררי בהתאם למרחק מחלון המנדף הפתוח.    פעולתם

אנרגיה  VAV  -ה יותר  פתוח    צורכים  במשך ככל שהחלון 

פועלות זמן  יותר אלה  יחידות  סגורות,  הן  כאשר  גם   .

הן  אך  מסוכנים,  אדים  הצטברות  למניעת  ברציפות 

פועלות ברמה נמוכה בהרבה בהשוואה לזו כאשר החלון  

 פתוח. 

הכוללת  הצרי האנרגטית  קשורה של  כה  כימי  מנדף 

המעבדה.  צוות  של  היומיומיים  השימוש  להרגלי  ישירות 

אם הם מפעילים את המנדף הכימי עם חלון פתוח יותר 

סיום  מהנדרש או שהם משאירים את החלון פתוח לאחר  

מנדפים  השימוש על  שמירה  מתבזבזת.  האנרגיה   ,

יכ בשימוש  אינם  הם  כאשר  סגורים  לחסוך  כימיים  ולה 

 באנרגיה באופן משמעותי. 

התנהגותיות   התערבויות  חקרו  רבות  אוניברסיטאות 

כי  ל  בנוגע במיוחד   ומצאו   הדבקתסגירת מנדפים כימיים 

על   הכימייםמדבקות  לסגור    המזכירות  המנדפים  לצוות 

התנהגות.    ההצליח  ,בשימוש  אינםכאשר    אותם לשנות 

האוניברסיטאו קמפיין  אף    תאחת   שנעזר הנהיגה 

מגוון  בתמריצים ובבבדיקות פתע של חלון המנדף הכימי,  

המנדף.  נוספים  כלים   חלון  לסגירת  המודעות  להעלאת 

רק   המודעות  להעלאת  הקמפיין  מהמנדפים    3.1%לפני 

אך במהלך הקמפיין    נסגרו כאשר הסתיים בהם השימוש,

 2  .61.3% -ל    הנתון עלה

 

  

 פסולת בורות  שינוי התנהגויות הקש

כימיים   במנדפים  בשימוש  הקשורים  שהרגלים  בעוד 

חיוביים,     מייצגים  התנהגותיים  לשינויים  אחת  דוגמה  רק 

הגנה על הויש  לשים דגש גם על צמצום צריכת האנרגיה 

הסביבה איכות  אחרות, ב  על  רבות  קיימא  התנהגויות 

 : ביניהםפסולת, ב המתייחסות לטיפולבמיוחד אלה 
 

 קיימא. בנותרשתות אספקה  בעליהזמנה מספקים  •
 

שימוש   • במקום  לעקר  שניתן  זכוכית  בכלי  שימוש 

 . בכלי פלסטיק חד פעמיים
 

אפשריות   • דרכים  חד    למחזורבחינת  פלסטיק  כלי 

 . שעדיין בשימוש פעמיים
 

מתכת  • חרוזי  לאמבטיות  מים  מאמבטיות        מעבר 

 .לסביבה תידידותיו
 

או   • הזמנות  מיותרים  איחוד  משלוחים  ביטול 

 . להפחתת בזבוז ופליטת פחמן נלווית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנדף כימי                              

 



 

 

 

 שמירה על איכות הסביבה 
 

  CO2ישנן מספר פעילויות אנושיות המשחררות גזי חממה,  
שריפת  ועדיין,  לאוויר.  מזיקה  השפעה  בעלי  מתאן,  וגז 

בעולם   הינה הגורם המובילדלקים לחשמל, חום ותחבורה  
, המהווה איום גדול מאוד לאקלים לפגיעה באיכות הסביבה

ברוב   בדלק  המופעל  החשמל  ייצור  שכיחות  הארץ.  כדור 
מרכזי   לגורם  החשמל  צריכת  את  הופכת  העולם  אזורי 

באיכות   ובחיי  ו   הסביבהבפגיעה  בעבודתנו  רבים  בהיבטים 
 . היומיום 

 

 

רמת  ש   בעוד.  מחקר   מעבדות  לגבי  גם   נכון  זה  דבר
ב ה איכות הסביבה  על    פליטת לרמת    שווה  מעבדה שמירה 

 של  שונות  פעילויות  כולל,  מפעילותה  הנוצרים   החממה  גזי
 והמסלול   ביותר  הגדולה  ההשפעה,  המעבדה צוות    אנשי 

 . החשמל רשתדרך  עוברים להגברת ההגנה על הסביבה 
 

 על המזיקה    ההשפעה  את  להגביל  הדרכים   אחת,  כמובן
 חלופיים   אנרגיה   במקורות   שימוש  ידי   על  היא  האקלים 

  שבו   באזור  ממוקמת  שלכם   המעבדה  אולי.  דלק   שאינם 
  ייצור   ממקורות  רבה  במידה  מסופק  החשמל

  מכיוון .  גרעיני  מקור  אפילו  או   רוח ,  סולריים ,  הידרואלקטריים 
  ן יד   בהישג   ה נאינ  עדיין   ומתחדשת   חליפית   לאנרגיה   שגישה 

לפעול להגנת    יותר   עוד   טובה   דרך  נה יש,  רבות  מעבדות   של
 . הסביבה

 

  אמורי ,  הרוקי  הרי  מכון  של  הראשי   המדען   דברי  מאז
  באינספור   התממשו   שהם   וכיוון ,  השבעים   בשנות ,  לובינס
  ידי   על   הפחמן   פליטת   את   להפחית  שלנו  היכולת,  מקרים 
 גדולה   , באנרגיה  החוסכות  וטכנולוגיות  התנהגויות  אימוץ

  אנו   בעוד  3. אחר  קיימא  בר  אנרגיה   מקור  מכל  בהרבה
  כימיה ,  פסולת   הפחתת/    למחזור  בתוכניות  חלק  לוקחים 
  הגדולה   ההזדמנות   , וכדומה  מתחדשת   אנרגיה ,  ירוקה
איכות    ביותר  על  השמירה  את    במעבדה   הסביבהלהגביר 

  בעומסי   הפועל  ציוד  של  יעילותו   שיפור  על  בבירור  מצביעה
  בטמפרטורה   ומקפיאים   כימיים   מנדפים   כגון  גבוהים   חשמל
 . במיוחד  נמוכה

 

הסביבה   לשפר  מעוניינים   אתם   אם  איכות  על  ההגנה    את 
  האנרגיה   כמות   מהי   ראשוני   בברור   התחילו ,  במעבדה 
  כמות   את   העריך   EPA  -ה.  כעת  צורך   במעבדה  שהציוד
  בנתונים   להשתמש  וניתן,  ארצי  באופן  המופקת  ההספק

שעת  ל  המופק  2CO  קילוגרם   ממוצע   את   לקבוע   כדי   אלה
( קילוגרמים   452.9)  פאונד  998.4  הוא  זה   נתון .  וואט -  מגה

2CO   שימוש (. לקו"ש  ג"ק  0.453/    פאונד  0.998  או)  לקו"ש  
  הממוצעת   2CO  פליטת  בחישוב  לסייע   יכול  זה  בנתון 

 .הקיים  המעבדה  ציוד   שצורך   החשמל כמות  על בהתבסס
 

  2CO  -ה  פליטת   שיעורי  את  לעומק   לברר  תרצו  אם 
 יכול   EPA  של  Power Profiler  הכלי,  שלכם   הספציפיים 

  סמך   על  הפליטות   רמת   את  לאמוד   גם   מאפשר  הכלי.  לעזור
 . שלכם  הגיאוגרפי  האזור 

 

  גבוהה אנרגיה  צריכת   בעל מעבדה   ציוד גרודש 
 קיימא  ת ב הלטכנולוגי

 
  ביעדי   לעמוד  למעבדות  יסייע  לא   בלבד  התנהגותי  שינוי

הסביבה   להפוך   כדי.  התחלה  זוהי  אך,  שלהן  הגנת 

 המתאים   בציוד  צורך   יש,  למציאות  קיימא-בנות  מעבדות

 מקפיאים,  אנרגיה  זוללי  למכשירים  הנוגע   בכל.  לפעילותן

 לראש   בסמוך  הם(  ULT)  במיוחד  נמוכה  בטמפרטורה

           (  My Green Lab  י" ע)  פורסם  2015  בשנת.  הרשימה

 אנרגטית  יעילות  הזדמנויות  לגבי   השוק  הערכת"   כי

            3,900  בין  צורך   יחיד   ULT  מקפיא  כי  היא",  במעבדות

 4.לשנה ש" קו 11,100- ל
 

בדו"ח   האנרגיה  צריכת  חלק   מציגים  ULTנתוני  רק 

  כגון. בניגוד לציוד אחר הצורך אנרגיה גבוהה,  מהתמונה

ל כימיים,  על   ULT  מקפיאי מנדפים  ישירה  השפעה  יש 

עובדים   שהם  שככל  מכיוון  המעבדה,  רב סביבת    בעומס 

מתחתכדי  יותר   חיוניות  דגימות  על   (-70)  –ל      לשמור 

ל חום  יותר  משחררים  הם  כך  צלזיוס,  תוך מעלות 

 מעבדה.ה
 

ה מקפיאיאנרגיצריכת  של   ביחס   עומד  במעבדה  ULT  ה 

  אנרגיה  צורכים  ULT  שמקפיאי  כיוון.  שנוצר  לחום  ישר

  החום גובה    את    להוריד   יש,  במעבדה  גבוהות  בכמויות

 להתחמםאותם    הסובבים  מהחללים  למנוע  בכדי  הנפלט

לה  באופן  עלות  את  בחשבון  לקחת  צורך  יש.  זיקשעלול 

  הנחיות.  זה  חום  להורדת  הנדרשת   HVAC  אנרגיית

ASHRAE  מהאנרגיה  29%  של  ממוצע  נדרש   כי  מראות  

 . זה בתרחיש המופק החום את להוריד בכדי הנוספת
 

  ידי   על  המונעים  יםיסטנדרט  ULT  ממקפיאי  מעבר  ידי  על

להמשיך   ניתן,  באנרגיה  יותר  חסכוניות   ליחידות   מדחס

  הדוגמיות   בטיחות  בנושא  הקפדניות  בהנחיות   לעמודו

הסביבה  תוך  הטמפרטורה  ורמות איכות  על  . שמירה 

  30.4  עד  צורך  קונבנציונאלי  מדחס  מבוסס  ULT  מקפיא

  13.79)  פאונד  30.4  -מ  יותר  קצת  מייצר  ובכך  ליום  ש" קו

 הרגל   טביעת  חישוב  על  בהתבסס)  ליום  2CO(  ג" ק

 לכל   2CO  פליטת  אחד  כפאונד  שהוא  EPAלפי    הפחמנית

   מנוע  על  המבוסס  ULT  מקפיא,  זאת  לעומת  5. (ליום  ש" קו

Stirling ליום ש" קו 7.0  רק צורך . 

https://www.epa.gov/egrid/power-profiler#/


 

 

 

  להפחית   ניתן,  Stirling  של  חופשית  בוכנה  מנוע  עם   ULT  במקפיא  קודם   מדגם אחד בלבד    ULT  מקפיא  החלפת   ידי  על

 4.3  של  להפחתה  שווה  הפחתה זו(.  ליום  קו"ש  7.0  פחות  ליום  קו"ש  30.4)  ליום  קו"ש  23.4  עד  האנרגיה  צריכת  את

, שנים  12  -ב   הנאמד  Stirling  של  ULT   מקפיא  של  האפקטיבי  החיים  באורך  בהתחשב.  לשנה  2CO(  מטרי  טון  3.9)  טון

על    המונעים  ULT  ומקפיאי   מאחר  .המקפיא  חיי  לאורך  ליחידה   2CO(  מטרי  טון   46.8)  טון   51.6  של  צפוי  בחיסכון   מדובר

 אנרגיהיותר ב  לחסוך  ניתן,  קודם  מדור  מדחס  מבוססי  מקפיאים  מאשר  חום  פחות  70-75%  מייצרים  Stirling  מנוע  ידי

 2CO -ו

  יחידות בנוסף,  .  HVAC  -ב  בשימוש   הפחתה  בעקבות

      פחות   עם,  טבעיים  פחמימנים  קירור  גזי  צורכות  אלה

  הגלובלית  ההתחממות  מפוטנציאל  10,000-ל  1-מ

(GWP  )במקפיאי  המשמשים  קירור  מגזי  ULT 

 . קונבנציונליים

 

 ַקיָּמּות  ויעדי   תפעול,  מחקר  יעדי  קידום 
 

מגפת קורונה גבתה מהעולם מחיר רגשי וכלכלי, אך  

לנו   הראתה  בשילוב  גם  היא  בהתנהגות,  שינויים  כי 

להיות   יכולים  טכנולוגיה,  אימוץ  השפעות  עם  בעלי 

 גלובליות חיוביות על הסביבה.

 

כי אימוץ    ,החדשות הטובות עבור קהילות המחקר הן

קיימא צריך לשבש   ,פרקטיקות סביבתיות בנות  אינו 

את המשימה החשובה לרפא מחלות או את היעדים  

אימוץ  למעשה,  הארגון.  של  והתפעוליים  הכספיים 

ת את המגבירו  טכנולוגיות חיסכון באנרגיה תפעולית

את השפעת המעבדות  ומטיבות    ההגנה על הסביבה

האקלים והתפעול    ,על  המחקר  יעדי  את  לקדם  יכול 

עוד יותר. זוהי הזדמנות עבור כל רמות הארגון לאמץ 

 שינויים התנהגותיים וטכניים שהם באמת בני קיימא.

  
 
 
 

 לצד המתחרה  Stirling ULT Ultracold SU780XLEמקפיא  
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