
תרכובות של TBT )טריבוטילטין )Tributyltin הן תרכובות המבוססות 
על בדיל. 

השימוש הנפוץ ביותר בחומרים המכילים TBT הוא על מנת למנוע גדילה 
של אצות וצמדה ימית )כינוי לחברת בעלי החיים הימיים המתיישבת על 
גבי גופים מלאכותיים(. התפתחות הצמדה הימית על גבי גופים אלה גורמת 
ברוב המקרים לנזקים לאוניות ולמתקנים ימיים כגון מזחים ואסדות, 
מובילי מים וכד'. הנזקים הנגרמים כוללים התפתחות קורוזיה ביולוגית 
 ,)Microbial Induce Corrosion - MIC( כתוצאה מהתפתחות חיידקים
עלייה בחיכוך, הצרה של קוטר צינורות עד כדי סתימתם ועוד בעיות 
בצנרת. תרכובות TBT משמשות גם לצביעה של ציוד ימי כגון רשתות 
דיג, קונסטרוקציות ימיות וכחומר אנטי-פטרייתי בשימור עצים, במוצרי 
 TBT-טקסטיל, בנייר, בעור, בפלסטיק ובאריזות. חלק מתרכובות ה
מוספות לפלסטיק ולחומרים אחרים בשל היותם בעלי תכונות מייצבות 

ודוחות חלודה.
 ,TBT-עם הצטברות העדויות לנזקים סביבתיים כתוצאה מהשימוש ב
החלה בעולם מגמה של הגבלת השימוש בחומרים אלו. צרפת הייתה 
המדינה הראשונה שאסרה בחקיקה )1982( על השימוש בחומר בכלי 
שיט שאורכם פחות מ-25 מטר, בעקבות הפגיעה בגידולי הצדפות 
אשר שויכה לזיהום ב-TBT מיאכטות ומרינות בסמוך לאזורי הגידול. 
באוקטובר 2001 אושררה אמנה חדשה )אמנת AFS(, "אמנה בינלאומית 
על הבקרה של מערכות מזיקות למניעת צמדת-ים באניות", אשר אוסרת 
את השימוש בתרכובות אורגניות של בדיל. האמנה קובעת שהחל מ-2003 
לא ייעשה שימוש בתרכובות אורגניות של בדיל למניעת צמדה בכל 
האניות, והחל מ-2008 תרכובות אורגניות של בדיל לא יהיו נוכחות על 
תחתיות וחלקים חיצוניים של אניות, או לחילופין יהיה על חלקים אלה 
ציפוי שימנע שחרור של תרכובות בדיל מצבעים שנעשה בהם שימוש 
בעבר. האמנה אושררה ע"י 12 מדינות המייצגות 25% מנפח התעבורה 
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השפעות בריאותיות

עיקר החשיפה האקוטית ל-TBT היא חשיפה תעסוקתית. חשיפה סביבתית 
ארוכת טווח עלולה להתרחש על ידי מגע של העור עם TBT, אכילת מזון 
מן הים המכיל שאריות TBT, ובעיקר איברים פנימיים של דגים )כבד 

.TBT וכדומה(, וכן מבליעת נוזלים המכילים שאריות

TBT הוגדר על ידי האיחוד האירופי כחומר המשבש פעילות הורמונלית. 
בניסויים בבעלי-חיים נמצא כי TBT הנו "אוביזוגן" )obesogen(, חומר 

העלול לגרום להשמנת יתר. 

דרכי חשיפה 
עיקריות

היכן נמצא החומר 
בסביבה בישראל 
בשכיחות גבוהה?

ריכוזים גבוהים של TBT נמצאו במשקעי קרקעית ובמי הים בנמלים 
ובמעגנות בכל העולם, וכך גם במעגנות ובנמלים בישראל החל מהשנים 
 TBT-במימי הים בישראל(. תחום ריכוזי ה TBT 2/2001 )אז החל ניטור
שנמצא בסדימנטים )משקעים ימיים( בנמלים ובמעגנות היה מ-1 ועד 
12,000 מיקרוגרם/ק"ג. הריכוזים הגבוהים יותר של TBT נמצאו בנמלי 
חיפה, קישון, אשדוד ואילת )בנמל האזרחי ובנמל הצבאי(, ובמעגנות 
עכו, מרינה אילת, מכמורת, מרינה תל-אביב, מרינה אשקלון ותור-ים 
באילת. בעשר השנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של ירידה בזיהום, 

כתוצאה מאיסור השימוש בצבעים המכילים תרכובות אלו. 

הימית המסחרית הכלל-עולמית. במקביל להטלת המגבלות על השימוש 
בצבעים המכילים TBT, פותחו צבעים חליפיים להגנה על כלי שיט כנגד 

צמדת-ים, שככל הידוע מזיקים הרבה פחות לסביבה הימית. 
בישראל ננקטו בעשור האחרון כמה פעולות להגבלת השימוש בצבעים 
המכילים TBT, הכוללים הודעה לימאים על איסור בשימוש וצביעה, 
איסור בתקנות רישוי עסק למעגנות, איסור יבוא )בצו יבוא חופשי 
של המכס( ואיסור אחזקה תחת חוק החומרים המסוכנים )תקנות סיווג 

ופטור(. צבעים נטולי TBT מיוצרים גם בישראל.


