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Santrauka 

Reaguodami į šių dienų ekologinius sprendimus ir siekdami, kad medžiagų gamyba sumažintų taršą, 

o mados verslas taptų tvaresnis, dizaineriai ir tyrėjai vis labiau susidomi biologiškai skaidžiomis, 

aplinkai mažiau toksiškomis medžiagomis. Išskirtinė Kombucha gėrimo paviršiuje susiformavusios 

bakterinės celiuliozės plėvelės gamyba, jos struktūra ir charakteristikos įkvepia kūrėjus ir 

mokslininkus labiau domėtis šia medžiaga. Norint pritaikyti populiarėjančią bakterinę celiuliozę 

aprangos gamybai, yra reikalinga ištirti medžiagos savybes, kurios svarbios gaminio dėvėjimui.  

Baigiamajame darbe tiriama bakterinės celiuliozės plėvelė, fermentacijos metu susidariusi iš 

simbiozinių Zygosaccharomycea bailii mieliagrybių ir Komagataeibacter rhaeticus acto rūgšties 

bakterijų kultūrų. Projekto tikslas yra ištirti paruošimo ir cheminio apdorojimo įtaką bakterinės 

celiuliozės storiui ir jo pasiskirstymui, mechaninėms savybėms, nustatyti plėvelės erdvinio 

formavimosi gebą ir įvertinti jos galimo pritaikymo kaip alternatyvią medžiagą aprangos pramonėje 

galimybes. 

Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad bakterinės celiuliozės (BC) plėvelės plovimo procesas ir cheminis 

apdorojimas skirtingos koncentracijos (5, 10 ir 20 %) DMDHEU cheminiu reagentu turi įtakos 

medžiagos storiui ir tankiui bei medžiagos paviršiaus nelygumui. Eksperimentų metu nustatyta, kad 

chemiškai apdorota bakterinės celiuliozės plėvelė pasižymi didesniu storio tolygumu bandinio plote 

– po džiovinimo storio rodiklių variacija sumažėjo nuo 15,10 iki 13,39 %. Remiantis gautais 

rezultatais, labiausiai atspari lenkimo deformacijai yra neplauta BC medžiaga (B = 28,79 μNm2), 

mažiausiu lenkimo standumu pasižymi 5 % DMDHEU apdorotas bandinys (B = 3,15 μNm2). 

Nustatyta, kad tiriamų BC plėvelės bandinių tempiamasis stipris svyruoja nuo 15,47 MPa (20 % 

DMDHEU apdorotas bandinys) iki 42,38 MPa (10 % DMDHEU apdorotas bandinys), kai pailgėjimas 

trūkstant kinta nuo 2,54 iki 34,10 %, atitinkamai plautai ir neplautai BC plėvelei.  

Darbe buvo parinkta ir pritaikyta originali BC medžiagos formavimosi savybių tyrimo metodika. 

Eksperimentu nustatyta, jog išdžiuvusi ir išorine jėga paveikta BC medžiaga yra tinkama sklandžiai 

apgaubti pasirinkto dydžio sferinį paviršių, o suformuota erdvinė forma yra stabili ir nesikeičia 

stebimuoju laiko periodu. Ištirta, kad erdvinė forma gali būti suformuota iš šlapios BC plėvelės, o po 

džiovinimo proceso apgaubiamo paviršiaus plotas padidėja. Atlikus BC medžiagos formavimosi 

gebos tyrimą nustatyta, kad didžiausias apgaubiamo sferinio paviršiaus plotas, 100 % ir 64,67 %, 

išmatuotas atitinkamai plonam (vidutinis storis 0,87 mm), ir storam (vidutinis storis 1,43 mm) 120 

mm skersmens bandiniui. 



 

 

 

 

Jočytė, Gintarė. Feasibility Study of Bacterial Cellulose Film Application for the Clothing 

Production. Master's Final Degree Project / supervisor assoc. prof. Jurgita Domskienė; The Faculty 

of Mechanical Engineering and Design, Kaunas University of Technology. 

Study field and area (study field group): Polymer and Textile Technology (F02), Technological 

Sciences (F). 

Keywords: bacterial cellulose, Kombucha, mechanical properties, formation, clothing. 

Kaunas, 2020. p. 64. 

Summary 

In response to recent ecological solutions nowadays and in order to reduce the pollution of material 

production of materials, and make the fashion business more sustainable, designers and researchers 

are increasingly interested in biodegradable, environmentally friendly materials. The exclusive 

production, structure and characteristics of the bacterial cellulose film formed on the surface of the 

Kombucha drink inspires developers and scientists to draw more attention and interest in this material. 

In order to apply this popular bacterial cellulose material in production of clothing, it is necessary to 

study the properties of the material which are important by wearing a product. 

In final work, bacterial cellulose (BC) film formed by fermentation caused symbiotic cultures of 

Zygosaccharomycea bailii yeast and Komagataeibacter rhaeticus acetic acid bacteria, is investigated. 

The aim of the research is to investigate the influence of preparation and chemical treatment on the 

film thickness and its distribution, mechanical properties of the bacterial cellulose membrane, also to 

determine the spatial formation ability of the film and to evaluate its potential application as an 

alternative material in the clothing industry. 

The performed results showed that washing procedure and chemical treatment with different 

concentrations (5, 10 and 20%) of DMDHEU reagent of BC film has impact on thickness, density 

and surface uniformity of the material. During the experiment was found that chemically treated 

bacterial cellulose film has a greater thickness uniformity in the sample area – after drying procedure 

the variation of the thickness value decreased from 15.10 to 13.39%. According to the experiment 

results, the highest amount of bending stiffness is determinated for non-washed dried BC film sample 

(B = 28,79 μNm2), while the lowest bending stiffness is tested for 5 % DMDHEU treated sample (B 

= 3.15 μNm2). It was calculated that tensile strength of tested BC membrane specimens ranges from 

15.47 MPa to 42.38 MPa when elongation at break varies from 2.54% to 34.1%, respectively. 

The original methodology testing the properties of formation of BC material was selected and applied 

in the final work. Experiment has shown that dried an affected by external force BC film is suitable 

for enshrouding smoothly on a selected spherical surface; the formed spatial shape is stabile and does 

not change during the observed time period. It has been found that the spatial shape can be formed 

from wet BC film and the area of the enshrouded surface increases after the drying procedure. 

Performed results showed that the biggest area of enshrouded spherical surface, 100% and 64,67%, 

is measured respectively for a thin (average thickness 0,87 mm) and a thick (average thickness 1,43 

mm) 120 mm size BC samples.  
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Įvadas 

Kasdien išgirstame apie didėjantį natūralių produktų gamybos poreikį, o mūsų planetos ekologinės 

problemos tampa vis svarbesnė ir aktualesnė tema ne tik mokslininkams, bet ir gyventojams. Žmonės 

pradeda suvokti ir net jausti besaikio vartotojiškumo gyvensenos keliamą žalą, gamtos užteršimo 

poveikį sveikatai. Pastaruosius dešimtmečius mokslininkai bando atrasti įvairias natūralių gamtos 

neteršiančių pluoštų alternatyvas, kurios galėtų dalinai ar net pilnai pakeisti įprastus, didelį atliekų 

kiekį sukeliančius produktus. Viena iš jų yra mikroorganizmų terpėje fermentacijos būdu 

susiformuojanti bakterinė celiuliozė, kuri pasižymi itin smulkių netvarkingos orientacijos 

mikrofibrilių struktūra, porėtu hidrofilišku paviršiumi, gryna be kenksmingų priedų sudėtimi, 

organinės kilmės biologiniu skaidumu. Bakterinė celiuliozė yra puiki alternatyva organinių, po 

naudojimo komposte galinčių suirti aprangos gaminių kūrimui. Tai padėtų sumažinti milžinišką 

mados industrijos atliekų kiekį, pradėtų visiškai naujo pluošto drabužių kūrimo procesą ir keistų 

žmonių vartojimo įpročius.   

Šią nanopluošto struktūrą turinčią bakterinės celiuliozės medžiagą galima pritaikyti medicinoje kaip 

odos pakaitalą, elektronikoje, popieriaus ir maisto pramonėse. Įvairių tyrimų pagalba siekiama geriau 

ištirti bakterinės celiuliozės ypatybes, elgsenos savybes, išplėsti medžiagos panaudojimo sritis, 

pritaikant formavimo galimybes. Pirmieji aprangos gaminių prototipai iš bakterinės celiuliozės 

medžiagos sukėlė ne tik dizainerių susidomėjimą, bet ir atvėrė naujas mokslinių tyrimų užuomazgas 

tekstilės ir mados industrijoje. 

Darbo tikslas – ištirti cheminio apdorojimo ir paruošimo įtaką bakterinės celiuliozės plėvelės storiui 

ir jo pasiskirstymui, mechaninėms savybėms, nustatyti medžiagos erdvinio formavimosi gebą ir 

įvertinti tiriamos plėvelės pritaikymo aprangos pramonėje galimybes. 

Darbo uždaviniai: 

1. Atlikti bakterinės celiuliozės plėvelės ir jos savybių literatūrinę apžvalgą, kritinę tekstilės 

medžiagų savybių, aktualių aprangos gamybai, tyrimo metodų ir vertinimo kriterijų analizę; 

2. Parengti acto rūgšties bakterijų ir mieliagrybių fermentacijos metu išgautos bakterinės celiuliozės 

plėvelės bandinius, parenkant skirtingą paruošimo ir cheminio apdorojimo procesą;  

3. Ištirti ir palyginti plėvelės storio ir jo pasiskirstymo bandinio plote bei tankio vertes, įvertinti 

medžiagos cheminio apdorojimo įtaką; 

4. Nustatyti ir palyginti medžiagos mechaninių savybių, tokių kaip atsparumas lenkimui ir 

tempimui, priklausomybę nuo plėvelės paruošimo proceso; 

5. Parinkti medžiagos formavimo gebos tyrimo metodiką ir įvertinti bakterinės celiuliozės plėvelės 

formavimosi savybes bei palyginti gautus rezultatus; 

6. Apžvelgti bakterinės celiuliozės medžiagos panaudojimo galimybes aprangos gamybai 

pavyzdžius ir pateikti apibendrintą atliktų tyrimų analizę. 
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1. Literatūros apžvalga 

1.1. Augalinė ir bakterinė celiuliozės 

Celiuliozė yra gausiausia organinė molekulė Žemėje, dėl savo biologiškai skaidžios struktūros 

vertinama kaip vienas svarbiausių neišsenkančių ir natūraliai atsinaujinančių biopolimerų, aptinkamų 

gamtoje [1, 2]. Augalai (daugiausiai medvilnė) ir mediena yra pagrindiniai celiuliozės ir jos produktų, 

tokių kaip popierius, tekstilės gaminių, statybinių medžiagų, šaltiniai [1]. Pasak skaičiavimų, 

pabrėžiant šio polimero ekonominę svarbą, kiekvienais metais jo yra pagaminama 1014 tonų [3].  

Šį natūralios kilmės polimerą galima įvardinti kaip komponentą, susidedantį iš pirminių žalių augalų 

ir grybų ląstelių, ar tam tikrų bakterijų rūšių suformuotos plėvelės [2]. Augalinė celiuliozė – tai 

kristalinės struktūros kompleksinis angliavandenis arba polisacharidas (C6H10O5), susidedantis iš 2– 

20 nm skersmens pločio ir 100–40 000 nm ilgio mikrofibrilių. Jos yra sudarytos iš nuo kelių šimtų 

iki kelių tūkstančių D-gliukozės monomerų (žr. 1 pav.), sujungtų tarpusavyje ß-1,4-glikozidinėmis 

jungtimis [4]. Celiuliozės struktūrinė sudedamoji dalis augalų ląstelių sienelėse sudaro apie 33 proc. 

visų augalinių medžiagų (90 % medvilnėje ir 50 % medienoje) [5]. Dėl šio polimero gamyboje 

naudojamų toksiškų produktų vartojimo atsirandančios aplinkosaugos problemos paskatino domėtis 

neištirtais celiuliozės šaltiniais. 

 

1 pav.  Celiuliozės monomero struktūra [6] 

 

Nors augalai yra pagrindiniai celiuliozės šaltiniai, tačiau įvairios bakterijos gali gaminti labai 

sėkmingą alternatyvą – bakterinę celiuliozę [7]. Gamyboje bakterinė celiuliozė, kitaip žinoma kaip 

mikrobinė celiuliozė ar bioceliuliozė, yra fermentacijos metu skysčio paviršiuje susiformavusi plona 

plėvelė (žr. 2 pav.), susidariusi iš skirtingų rūšių simbiozinių bakterijų kultūrų.  

 

2 pav. Bakterinės celiuliozės plėvelė, ištraukta iš auginimo terpės [8] 
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Sudaryti bakterinę celiuliozę gali kelios bakterijų rūšys, tokios kaip Acetobacter, Achromobacter, 

Aerobacter ir Agrobacterium. Pirmasis susidariusią gelinę plėvelę pastebėjo, ištyrė ir ją 1886 metais 

aprašė britų profesorius Brown‘as (Brown). Tyrinėdamas mikroorganizmus, jis atrado, kad 

Acetobacter  bakterijų rūšis dauginasi kartu esant deguonies ir gliukozės molekulėms. Ji priskiriama 

Gluconacetobacter bakterijų rūšiai, kurios pavadinimas 2012 metais pakeistas į Komagataeibacter 

[2]. 

1.1.1. Bakterinės celiuliozės savybės 

Glunacetobacter rūšis xylinum yra labiausiai ištirtas mikroorganizmas dėl jo gerų polimerizacijos su 

gliukozės molekulėmis savybių. Minėta rūšis susideda iš acto rūgšties bakterijų, kurios esant 

deguoniui gali aerobiškai konvertuoti etanolį į acto rūgštį. Nustatyta, jog celiuliozės gamyboje ši 

bakterija yra labiausiai produktyvus gamtinis mikroorganizmas [2]. Tai yra ne patogeniškos, 

gramneigiamos lazdelės formos aerobinės bakterijos, galinčios išskirti celiuliozę į ilgas nanofibriles, 

susietas vandenilinėmis jungtimis [9]. Mikroorganizmas xylinum randamas dirvožemyje ar 

pūvančiuose vaisiuose. Jis taip pat gali būti augalų, tokių kaip cukranendrių ar kavos, simbiozinė 

dalis [2]. Minėta bakterija gamina gryną, ypač ploną netaisyklingai orientuotą celiuliozės pluošto 

tinklą (kaip ir neaustinės medžiagos), kuriam yra būdingas aukštas kristališkumo laipsnis, didesnė 

tempimo jėga, mechaninis stiprumas ir didelio vandens kiekio sugėrimas bei išlaikymas [9]. 

Bakterinės celiuliozės pluoštinis tinklas yra sudaromas iš gerai išsidėsčiusių trijų dimensijų (3D) 

nanopluošto gijų, kurių skersmuo yra 20–100 nm, tad gaunama tankaus paviršiaus poringa gelio 

plėvelė [3,7]. Minėtos plėvelės susidarymas vyksta viršutinio jos sluoksnio vietoje. Kai augdama BC 

plėvelė visiškai uždengia skysčio paviršių, ji ima didėti storio kryptimi, pastoviai leisdamąsi žemyn 

[10]. 

Palyginus su kitomis bakterijomis, dėl greitos bakterinės celiuliozės gamybos xylinum yra geriausias 

mikroorganizmas, leidžiantis studijuoti šios neaustinės medžiagos auginimo procesą kaip alternatyvią 

tekstilę aprangos mados pramonei. Tai pritraukia įvairių mokslininkų dėmesį celiuliozės sintezės 

studijose, naudojant bakterinę celiuliozę pramoniniams tikslams [2]. Bakterinės celiuliozės 

apdorojimo procesas yra trumpesnis, nes nereikia atskirti kitų celiuliozės priemaišų, tokių kaip 

ligninas, pektinas ir hemiceliuliozė [10]. Bakterijų suformuotoje plėvelėje yra beveik 100% 

celiuliozės, kai augalų celiuliozę sudaro tik maždaug 60–70 % celiuliozės. Mažesnis gamybos ir 

paruošimo laikas, produkto kaštai, darbuotojų skaičius atneša didelę ekonominę pramonės naudą 

industrijai ir ekologinę pagalbą gamtai. Svarbu paminėti, jog kitų bakterijų, galinčių sukurti šią 

medžiagą, panaudojimą apriboja jų potencialus patogeniškumas [2]. 

Nors augalinės ir nagrinėjamos bakterinės celiuliozės molekulės yra sudarytos iš tų pačių D-gliukozės 

monomerų, sujungtų glikozidinėmis jungtimis, tačiau suformuota 3D struktūra bakterinei plėvelei 

suteikia unikalių savybių. Nustatyta, jog bakterinės celiuliozės mikrofibrilės (žr. 3 pav. a) yra 100 

kartų mažesnės už gerai žinomos celiuliozės (žr. 3 pav. b) [7]. Dėl kristalinių celiuliozės mikrofibrilių 

ir jas jungiančių vandenilinių ryšių šis nanopluoštas pasižymi puikiomis fizikinėmis savybėmis – 

Jungo stiprumo modulis yra 141 GPa, tempimo stiprumas – bent 2 GPa [2,11]. 
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a                    b      

Susidariusi celiuliozės plėvelė turi didelio ploto hidroksilinių grupių porėtą paviršių, jai suteikiantį 

hidrofiliškumą, geresnę adheziją ir biologinį suirimą [7]. Dėl gausių vandenilinių jungčių medžiaga 

išsaugo didelį kiekį vandens (apie 99 %). Hidroksilinės grupės pasižymi sąveika tarpusavyje, 

sukurdamos vidines ir molekulines vandenilio jungtis [12]. Naujai susidariusios bakterinės 

celiuliozės plėvelės vandens sugertis, priklausomai nuo skysčio tūrio, siekia net 1000 %, o augalinės 

celiuliozės – tik apie 60 % [10]. Dėl šios savybės medžiaga yra panaši į hidrogelį [2].  

1.1.2. Bakterinės celiuliozės panaudojimas 

Bakterinė celiuliozė dėl grynumo gali būti naudojama srityse, kuriose augalinė celiuliozė sunkiai 

pritaikoma [13]. Skirtingai nuo augalinės celiuliozės, bakterinė celiuliozė neturi polisacharidų, o jos 

išskyrimas ir gryninimas yra gana paprastas, nereikalaujantis energijos kaštų, didelio kiekio vandens, 

cheminių medžiagų ir auginimo ploto [7]. Taikant skirtingą fermentacijos būdą, galima išgauti 

įvairias plėvelės savybes. Būdama lengvai pagaminama, netoksiška, bioskaidi celiuliozės 

nanopluošto plėvelė yra labai patraukli tokiose srityse, kaip biotechnologijos, farmacijos, 

biomedicinos moksluose, popieriaus, tekstilės, elektronikos, maisto ir kitose srityse [6].  

Iš tiesų, gamyba naudojant bakterijų kultūras pramoniniu požiūriu yra svarbi, nes mikroorganizmai 

sparčiai dauginasi ir užtikrina didelį celiuliozės žaliavos išgavimo efektyvumą ištisus metus [3]. 

Ištirta, jog 7000 m2 plotą užsodinus augalais ir medžiais, metinis surenkamos medvilnės celiuliozės 

kiekis būtų 0,5 tonos (po 6–8 mėnesių), medienos celiuliozės – 3,5 tonos (po 12–18 metų) ir bambuko 

celiuliozės – 12 tonų (po 3–7 metų). Tuo tarpu bakterinės celiuliozės, susiformuojančios per 10–15 

dienų, galima užauginti net 115 tonų per metus. Keliais aukštais į viršų, vertikaliai fermentuojama 

bakterinė celiuliozė sudarytų 1150 tonų celiuliozės per metus [14]. 

JAV Maisto ir vaistų administracija ištyrė bakterinės celiuliozės biologinį suderinamumą ir patvirtino 

jos panaudojimą biomedicinos tikslams [15]. Didelis drėgnos būsenos mechaninis atsparumas 

drėgnoje būsenoje, skysčių, oro pralaidumas ir neblogas elastingumas parodo, kad želatininė 

bakterinė celiuliozė yra gera dirbtinės odos, dirbtinių kraujagyslių, kaulų, įvairių organų (žr. 4 pav.) 

ragenos, širdies vožtuvo protezo alternatyva [1, 16]. Gebanti sugerti ir išlaikyti skysčius, netoksiška, 

alerginės reakcijos nekelianti nanopluošto struktūros plėvelė vis dažniau naudojama žaizdoms 

3 pav. Bakterinės celiuliozės (a) ir medienos celiuliozės (b) mikrofibrilių dydis ir forma 

(5000×) [6] 
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tvarstyti ir perrišti, lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip venų kojų opos, gleivinės ir diabetinės opos, 

gydyti [10].  

 

4 pav. 3D modeliu sukurtas bakterinės plėvelės ausies prototipas [17] 

,,Biofill’’, ,,Bioprocess’’ ir „Gengiflex®’’, ,,Dermafill®’’ yra bakterinės celiuliozės produktai, 

turintys didelį taikymą chirurgijos, odontologijos (implantai) ir žmonių sveikatos priežiūros 

sektoriuje. Antro ir trečiojo laipsnio nudegimų, opų ir kt. atvejus galima sėkmingai gydyti „Biofill®“ 

laikina žmogaus odos pakaitalo plėvele [1]. Pastaruoju metu ši bioceliuliozė buvo sėkmingai 

panaudota eksperimentuose su šunimis, jiems pakeičiant galvos smegenų membraną. Šie pavyzdžiai 

rodo, kad sveikatos priežiūros sektoriuje yra daug įvairių bakterijų celiuliozės panaudojimo būdų ir 

jų kasmet vis daugėja [6]. 

Deja, bakterinė celiuliozė neturi antibakterinių ir antioksidacinių savybių, kad būtų užtikrintas 

sėkmingas žaizdų gijimas. Tačiau, mokslininkai ieško įvairių būdų bakterinės plėvelės 

antimikrobiniam aktyvumui pagerinti. Jiems pavyko bandymo metu pritaikyti sidabro nanodaleles, 

kurios buvo įmirkytos į bakterinę celiuliozę cheminės redukcijos būdu, panardinant bakterinę 

celiuliozę į sidabro nitrato tirpalą. Nustatyta, jog sušaldyta sidabro nanodalelėmis impregnuota 

bakterinė celiuliozė pasižymi stipriu antimikrobiniu poveikiu prieš Staphylococcus aureus (auksinis 

stafilokokas) ir Escerichia coli (E. coli), kurios yra pagrindinės bakterijos, aptinkamos užterštoje 

žaizdoje. Gijimas vyksta dėl lėto ir nuolatinio antibakterinių sidabro nanodalelių išsiskyrimo į žaizdą 

[18].  

Skirtingais būdais fermentuota bakterinė celiuliozė gali būti naudojama ir maisto patiekaluose ar 

produktuose. Pavyzdžiui, Filipinuose jau 70 metų tradiciškai vartojamas desertas nata de coco, 

sudarytas iš kokoso pieno ir Acetobacter xylinum bakterijų kultūros. Susidariusi bakterinės celiuliozės 

plėvelė yra supjaustoma į želės kubelius ir valgoma kartu su pienu. Įrodyta, jog mažai kalorijų turintis 

desertas (žr. 5 pav.) mažina cholesterolio kiekį kraujyje. Atlikti rezultatai rodo, kad želatininė 

celiuliozė su jos pluoštine struktūra, maistinėmis medžiagomis tinkama naudoti salotoms, mažai 

kalorijų turintiems desertams, pagamintiems maisto produktams. Pritaikoma kaip funkcinis maisto 

priedas, tirštiklis ir net vegetariškos mėsos bei jūros gėrybių pakaitalas. Susirūpinus dėl biologiškai 

neskaidžių pakuočių poveikio aplinkai, natūrali bakterinė celiuliozė gali atlikti svarbų vaidmenį 

maisto saugojimui – įvykdyti pakavimo medžiagos funkciją [1, 6].  
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5 pav. Filipiniečių tradicinis desertas nata de coco [19] 

Nuo senų laikų kartu su xylinum bakterija yra gaminamas ir sveikas probiotinis gėrimas ,,Kombuča‘‘, 

gaunamas saldžios arbatos fermentacijos būdu, naudojant bakterijų ir mielių koloniją SCOBY 

(arbatos grybas). Minėtos bakterijos molekulėms chemiškai susirišus su mielėmis, gaunamas arbatos 

gėrimo paviršiuje plūduriuojantis celiuliozės tinklas, turintis unikalias cheminio stabilumo, 

molekulinės struktūros ir mechaninio stiprumo savybes [2]. Fermentuota arbata yra populiari dėl jos 

teigiamų savybių žmonių sveikatai ir vieno perspektyviausių gavimo būdo namų sąlygomis [10]. 

Šiomis dienomis įvairių skonių gėrimas yra parduodamas visame pasaulyje mažmeninėse maisto 

parduotuvėse, taip pat internetinių parduotuvių svetainėse galima įsigyti kombučos grybo kultūros 

(angl. tea fongus) [20]. 

Atlikus tyrimus nustatyta, kad bakterinė celiuliozė yra tinkama naudoti ir popieriaus pramonėje. 

Turėdama labai mažų mikrofibrilių grupių ir atlikdama rišiklio funkciją minėta celiuliozė padeda 

popieriui įgauti stiprumo ir ilgaamžiškumo. Tyrėjai Basta ir Elsaied‘as (Elsaied) patvirtino, kad 

pridedant 5 % bakterinės celiuliozės į popieriaus formavimo procesą, ji ženkliai pagerina stiprumo ir 

atsparumo ugniai savybes [1]. Fragmentuota bakterinė celiuliozė turi daug žadančių perspektyvų 

popieriui gaminti – ruošiamas lengvas ir lankstus popierius, tinkamas banknotų ir Biblijos popierių 

gamybai [6].  

Bakterinė celiuliozė yra pradėta taikyti ir elektronikos srityje. Unikalus jos matmenų stabilumas 

leidžia sukurti membraną garsui, kuri palaiko aukštą garso greitį ir jo kokybę. Įmonė „Sony 

Corporation’’ (Japonija), kartu su „Ajinimoto’’ (Japonija), sukūrė pirmąsias garsiakalbių ausinių 

diafragmas, pritaikant bakterinę celiuliozę. Nors ši akustinės membranos gamyba dėl didelių išlaidų 

rinkoje dar nėra labai populiari, tačiau tikimasi, jog ateityje pasiūlos kiekis išaugs [6]. 

1.1.3. Bakterinės celiuliozės pritaikomumas aprangoje 

Dabartiniu metu ekologiškų produktų gamyba tampa vis svarbesniu ir aktualesniu prioritetu. Ieškoma 

alternatyvių organinių medžiagų, kurios gali būti auginamos terpėje naudojant kai kurias atliekas ir 

biologiškai skaidomos komposte po naudojimo. Reaguodami į didėjantį naftos išteklių išsekimo ir 

aplinkos užteršimo pavojų, dizaineriai ir tekstilės tyrėjai nuolat bando surasti įvairias gamtai ir 

žmogui nežalingas medžiagas. Jas naudojant medžiagas, būtų galima supaprastinti tradicinius 

drabužių kūrimo procesus, sumažinti dideles darbo ir gamybos išlaidas verpimo ir audimo 

procesuose, modeliavimo, sukirpimo ir siuvimo procesuose [21]. Aprangos gaminiai iš bakterinės 

celiuliozės po dėvėjimo dėl savo biologinio suyrimo galėtų tapti kompostine medžiaga. 
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Ekologiškus reikalavimus atitinkanti natūrali bakterinė celiuliozė yra saugi žaliava sąlyčiui su 

žmogaus kūnu, tad suteikia daug žadančių vystymo galimybių mados pramonėje. Pagaminti pirmąjį 

nešiojamą drabužį, panaudojus suformuotą bakterinę celiuliozę, pavyko Australijos įmonei 

,,Nanollose‘‘. Įmonė skelbia perdirbusi bakterinę celiuliozę į organinį pluoštą (žr. 6 pav. a), suverpusi 

verpalus ir patentavusi ,,Nullarbor‘‘ medžiagą. Iš jos tolimesniuose gamybos procesuose pagaminami 

dėvėjimui tinkami aprangos gaminiai (žr. 6 pav. b) [14]. 

 

                                                  a                                                                   b 

6 pav. Perdirbtos bakterinės celiuliozės organinis pluoštas (a) ir mezgimo būdu pagaminta palaidinė (b) 

[14] 

Gamybos ir išvaizdos tyrimas parodė, kad bakterinė celiuliozė yra panaši į odą ir taip pat gali būti 

laikoma nauju tvaraus audiniu [22]. Ji neturi gydomojo poveikio, o jos gamyboje taip pat gali būti 

naudojamas raudonas vynas, alus, pienas ar sultys. Tyrimo metu skirtingose terpėse suformuota 

bakterinės celiuliozės plėvelė buvo įvertinta pagal tris svarbiausius veiksnius, renkantis medžiagas 

drabužiams: liečiamą paviršių, lankstumą ir garų/skysčių pralaidumą. Žaliosios arbatos fermentacijos 

metu susidariusi plėvelė nustatyta kaip tinkamiausia ir galimai pritaikoma tolimesniam jos vystymui. 

Bakterinė celiuliozė įvardijama kaip ,,pati užauganti mada‘‘ – mados tipas, kuriame medžiagos ir 

kūrybiniai procesai yra iš dalies arba visiškai auginami [21]. Tačiau yra žinomi ir sėkmingai sukurti 

keli drabužiai fermentuojant raudoną vyną ir alų [14]. 

Su mokslininkų pagalba vienus pirmųjų bakterinės celiuliozės drabužių pavyzdžių sukūrė ir 2011 

metais kasmetinėje TED konferencijoje pristatė britų dizainerė Suzana Ly (Suzanne Lee) [23]. 

Moteris norėjo įrodyti, kad bakterijos gali būti naudojamos drabužių gamyboje, o plėvelės 

pritaikymas – nauja alternatyva ateities mados industrijoje. Dizainerė bakterinės celiuliozės plėvelę 

kultivavo ir taikydama drabužių gamybai įprastus pjaustymo ir siuvimo procesus pagamino aprangos 

gaminius, tokius kaip švarkai, palaidinės, sijonai, batai ir kt. (žr. 7 pav.) [24]. Kol kas šie gaminiai 

yra prototipai, tačiau kiekvienais metais jų sukuriama vis daugiau. Taip pat yra tyrinėjami tiesioginės 

3D drabužio, kuriam nereikėtų taikyti papildomų jungimo procesų, gamybos būdai.  
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7 pav. Suzanne Lee sukonstruoti aprangos gaminiai iš bakterinės celiuliozės [24] 

Dizaineriams susirūpinimą kelia bakterinio pluošto savybė gerai sugerti vandenį – drėgmės sugertis 

sukelia kompozicijos deformaciją, sugadina matmenų stabilumą, priklausomą nuo temperatūros [11]. 

Drėgnoje aplinkoje dėl vandens svorio drabužių sujungimo konstrukcijos gali deformuotis, leisdamos 

gaminiui nesunkiai iširti. To išvengti padėtų bakterinės medžiagos modifikavimas pridėjus tam tikrų 

fermentų bakterinės celiuliozės formavimosi procese arba atlikus specialų cheminį apdorojimą 

pagamintai plėvelei [2]. 

1.2. Medžiagų savybės aprangos gamybai 

Dėvint aprangos gaminius jie nuolat patiria įvairias deformacijas, tokias kaip tempimą, lenkimą, šlytį, 

suspaudimą, tąsumą, matmenų pokyčius. Ar nagrinėjama tiriama bakterinės celiuliozės medžiaga gali 

būti panaudojama kaip tekstilės gaminys, galima sužinoti patikrinus tekstilės medžiagoms būdingas 

savybes. Be plačiau žinomų mechaninių savybių, pluoštas turi atitikti ir fizikines savybes – komforto 

pojūtį vartotojui dėvint drabužį. Visos šios mechaninės ir fizikinės savybės labai priklauso nuo pačios 

medžiagos struktūros, sudedamųjų dalių ir pagaminimo proceso. Tekstilės technologijos mokslas 

nagrinėja tekstilės medžiagas, pluoštus, įvairius jų sudarytus galutinius produktus bei priklausomas 

nuo paskirties vartojimo ypatybes. Aprangos gaminiams yra svarbi medžiagos elgsena dėvint drabužį, 

komforto pojūčio, tempimo, šlyties, kritumo ir kitų savybių užtikrinimas [25]. Kuo geriau bakterinės 

celiuliozės plėvelė atitinka mechanines ir fizikines tekstilės gaminių savybes, tuo labiau į minėtus 

gaminius ji yra panašesnė.   

1.2.1. Fizikinės savybės 

Nustatyta, kad medžiagų komforto savybėms turi įtakos oro molekulių, vandens garų sugėrimas ir 

pralaidumas, elastingumas, šilumos laidumas, formų stabilumas, atsparumas vandeniui, vėjui ir 

dilimui. Pasak atliktų tyrimų, žmogaus kūno šilumos perdavimas, drėgmės ir oro judėjimas per 

medžiagą yra pagrindiniai komfortą lemiantys veiksniai tekstilės srityje. Reikšmingiausi žmogaus 

patogumo užtikrinimo kriterijai aktyvumo metu priklauso nuo odos temperatūros, drabužių sistemos 

mikroklimato ir subjektyvių šilumos, drėgmės ir komforto pojūčių [26].  

Žmogaus kūno temperatūra yra pats svarbiausias faktorius kalbant apie komforto reikšmės suvokimą. 

Aplinkos temperatūra daro tiesioginę įtaką žmogaus kūno temperatūrai – ji gali šildyti arba vėsinti. 

Esant žemai temperatūrai drabužiai yra svarbūs reguliavimo procesui, nes šiomis sąlygomis 

organizmas negali toliau kompensuoti šilumos nuostolių. Šilumos perdavimas – tai drabužio geba 

tarp drabužio ir kūno esantį įkaitusį orą atiduoti į aplinką. Šį procesą gali užtikrinti tik gaminio 

paviršiuje esantys maži oro tarpai, sudarantys patogų komfortą žmogui ir išlaikant jo pastovią kūno 
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temperatūrą. Dėvima apranga taip pat turi gebėti sudaryti oro sluoksnį tarp kūno ir medžiagos, negali 

traukti šalčio [26]. 

Drėgmės perdavimo procesas leidžia medžiagai perduoti skystį (vandenį, prakaitą) arba jo garus į 

aplinką, sustabdo drėgmės kaupimąsi jame. Jei skystis, išgaravęs pro žmogaus odą, per aprangos 

gaminio sluoksnį prasiskverbia garų pavidalu, medžiagos poros lieka laisvos. Porų užsikimšimas 

prakaito skysčiu drabužį daro nehigienišką. Taip pat, drabužis, leidžiantis vandeniui nesunkiai 

absorbuotis, gali būti nekomfortiškas drėgname ore, pasireiškus atvirkštiniam išorės drėgmės 

judėjimui link žmogaus kūno. Skysčio garų perdavimas per audinį labiausiai priklauso nuo medžiagos 

kilmės, jos porėto paviršiaus ir papildomo apdailos proceso [26].  

Aptartas šilumos ir drėgmės perdavimas paprastai yra glaudžiai susijęs su oro pralaidumu. Labai 

plonas audinys gali sukelti rimtas problemas šaltuoju klimatu pučiant vėjui ir gali paveikti išgyvenimo 

galimybes ekstremaliais atvejais. Ištirta, jog oro pralaidumas stipriai priklauso nuo vidutinės tiriamoje 

struktūroje esančių porų dydžio vertės. Kuo vertės didesnės ir porėtumas gausesnis, tuo didesnį oro 

kiekį aprangos gaminys gali praleisti. Literatūroje galima rasti tekstilės medžiagų porų spindulio 

apskaičiavimo metodą, kelis oro filtravimo per medžiagą tyrimus, parodančius, kad tarp tyrimo 

prietaisais išmatuotų verčių ir apskaičiuotų vidutinių verčių egzistuoja ryšys. Dažnai oro pralaidumo 

savybes lemia tekstilės medžiagos storis ir svoris [26]. 

1.2.2. Mechaninės savybės 

Be svarbių, žmogui komfortą suteikiančių savybių tekstilės gaminys turi būti atsparus mechaniniui 

poveikiui. Tekstilės technologijos nagrinėjamus veiksmus galima įvardinti kaip tekstilės medžiagų 

mechaniką. Jos pokyčiai pasireiškia kūnui deformuojantis ir (ar) judant [25]. Gamtoje nėra randamų 

kūnų, kurie veikiami išorinėms jėgoms nesideformuotų, t. y. nekeistų savo formos ir matmenų [27]. 

Mechaninės savybės lemia gaminio eksploatacinį stabilumą. Pagal standartą (ISO 2419:2006) visi 

laboratorijose tiriami bandiniai turi būti testuojami standartinėmis klimato sąlygomis, prieš tai 

bandinius kondicionavus [28].  

Mechanikos moksle tąsumas yra bandinio sugebėjimas ištįsti, išsitempti. Šį, deformacines savybes 

lemiantį rodiklį atitinka ištįsa – tiriamo kūno pailgėjimas iki jo trūkimo jėgos užfiksavimo. Pluoštų 

savybių vertės yra nustatomos tempimo bandymo metu, kai tempimo mašinoje įtvirtinta konstrukcija 

yra palaipsniui tempiama iki nutrūkimo [29]. Tempimo bandymai pagal pluoštą deformuojančių jėgų 

kryptį gali būti vienaašiai (tempimas išilginia kryptimi) ir dviašiai (tempimas išilginia ir skersine 

kryptimis) [30]. Tąsumo rodikliams nustatyti naudojamos dviejų tipų tempimo mašinos: 1) 

švytuoklinės mašinos (CRT); 2) universalios mašinos (CRE), turinčios vieną pastoviu greičiu judantį 

spaustuvą (aktyvųjį) ir vieną nejudantį spaustuvą (pasyvųjį) [25]. Yra nustatyta, kad dažniausiai ištįsa, 

gauta bandiniui praradus vientisą struktūrą ir suirus, yra lygi trūkimo ištįsai [29]. Tyrimo metu gali 

būti apskaičiuojamos absoliutusis ir santykinis pailgėjimas trūkstant [25].  

Didžiausią įtaką tąsumo rodiklio vertėms bandymo metu turi tempimo greičio, bandinio ilgio, 

temperatūros ir drėgmės parametrai. Esant didesnei temperatūrai ir drėgmei, didėja bandinio 

makromolekulių šiluminis judėjimas, vandens molekulės sumažina jo tarpmolekulinę sąveiką – jis 

greičiau sutrūksta. Tačiau šie parametrai daro atvirkštinę įtaką higroskopiškiems pluoštams, nes 

drėgmei didėjant, bandinio skerspjūvyje suvienodėja įtempiai – reikalinga didesnė tempimo jėga 
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tąsumui nustatyti. Kuo daugiau pluoštas turi hidroksilinių grupių, tuo drėgmės įtaka yra didesnė. Tai 

ypač pastebima celiuliozinių pluoštų (medvilnės, vilnos) atliekamuose tyrimuose [31].  

Ne mažiau svarbi, gaminio konstrukcijos išvaizdai įtakos turinti mechaninė savybė – lenkimas. Dėl 

veikiamų lenkimo jėgų nuo savojo ar tam tikro svorio išlinkę kūnai gali lengvai deformuotis. Lenkimo 

savybėms įtakos turi pluošto bendra struktūra, jo sudedamųjų dalių savybės. Storesni ar standesni 

bandiniai pasižymi didesne priešinimosi lenkimui jėga [25]. Ši jėga yra įvardijama kaip tampros 

modulis. Tyrimo metu lenkiant bandinį jame atsiranda tempiamasis sluoksnis (viršutinė išgaubta 

dalis) ir gniuždomas sluoksnis (apatinė į vidų įlenkta dalis). Tarp šių dviejų sluoksnių susidaro 

neutralusis sluoksnis, nepatiriantis jokių deformacijų ir nelemiantis medžiagos atsparumo. Išorinio 

sluoksnio elgsena įtakoja lenkiamų tekstilės medžiagų savybes. Apatinė įlenktos bandinio dalies 

tamprumo jėgos į pradinę padėtį bando sugrąžinti kūną – jėga priešinasi sukeltam deformacijos 

poveikiui [27]. Pasipriešinimas lenkimui gali lemti kitas mechanines savybes, tokias kaip kritumą ir 

glamžumą [25]. 

Pagal F.T. Pirsą (Peirce) gembinį lenkimo metodą, lenkiamojo standumo nustatymas gali būti 

atliekamas FAST sistemos lenkimo matuokliu, uždėjus bandinį ant horizontalios plokštumos ir jį nuo 

krašto stumiant tol, kol jo galas nusvyra, sudarydamas 41,5° kampą su nuožulnios plokštumos 

projekcija. Tyrimuose taikomas ir FAST-2 metodas, kurio metu yra įvertinamas perpus nuo savojo 

svorio nulinkusios medžiagos nuotolis iki vertikalės [32]. Taip pat yra žinomi kiti tyrimų 

eksperimentai, tokie kaip klostės metodas (įvertinamas sulenktos pusiau tekstilės medžiagos kilpos 

aukštis), kabančios kilpos metodas (bandinio galai sulenkiami į lašo, žiedo, širdies formos kilpas), 

medžiagos kilpos ar tiesaus bandinio kūno išlinkimo deformacija ją veikiant jėga (spaudžiant žemyn 

arba aukštyn) [32, 33]. Eksperimento metu gniuždymo plokštelė kyla į viršų arba į apačią ir 

spausdama kilpos formos bandinį jį gniuždo. Įvertinami geometriniai kilpos matmenų parametrai: 

kilpos aukštis, plotis ir kilpos kakliuko dydis [34].  

Tarp kitų tekstilės medžiagų dėvėjimo metu patiriamų mechaninių poveikių didelį reikšmingumą turi 

ir šlyties deformacija [25]. Šlytis yra įvardijama kaip deformacija, sukelta veikiamų kūno sluoksnių 

pasislinkimu plokštumoje vienas kito atžvilgiu. Kūno deformacijos metu pakinta nuotoliai tarp 

bandinį sudarančių dalelių. Šią deformaciją apibūdina šlyties modulis, priklausantis nuo bandinio 

atsparumo šlyties poveikiui [35].  

Dažniausiai šlyties tyrimas atliekamas dviem būdais: panaudojus KES-F šlyties nustatymo įrenginį 

arba FAST sistemos tempimo įrenginį (šis populiaresnis dėl didesnio efektyvumo). Pirmo metodo 

atveju vienas bandinio kraštas yra įtvirtinamas stacionariai, o kitas – veikiamas jėga traukiamas į 

šoną. Antruoju FAST tyrimu medžiaga įstrįža kryptimi yra tempiama žemyn [32]. Bandymų metu 

plokštumoje daugiausia pasislenka laisvas viršutinis konstrukcijos sluoksnis, apatinis lieka įtvirtintas 

paviršiaus vietoje; jų poslinkis yra išmatuojamas [35]. Nuo šlyties poveikio priklauso lietimo pojūtis, 

drabužių kritumas [32]. Nustatyta, kad jos metu yra svarbi tarp priešingų bandinio elementų 

susidaranti trintis [25]. Tankėjant pluošto struktūrai kartu didėja ir šlyties modulis [35]. 

Pasak docento K. Lekecko, kritumas yra viena iš pagrindinių savybių, turintis įtakos tekstilės 

medžiagų funkcionalumui ir estetinei išvaizdai [36]. Šis reiškinys įvardijamas kaip deformacinis 

poveikis, sukeliantis savojo svorio veikiamo bandinio išsilankstymą į estetines klostes. Tai seniausiai 

vertinama deformacijos savybė, suteikdama pačiam gaminiui erdvinę formą ir nulemianti jo išvaizdą. 

Tiksliai deformacijos, sudarančios drapiruotes konstrukcijoje, prognozei gauti yra įvertinamas 
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svarbiausias kritumo bandymo rodiklis – medžiagos kritumo koeficientas [32, 36]. Geresniam 

medžiagos kritumui yra būdingas didesnis klosčių ir raukšlių skaičius. Tyrimuose atsižvelgiama ir į 

kitus, susibangavusio paviršiaus parametrus: klosčių padėtį, jų formą, kiekį ir ilgį. Bandinys gali būti 

deformuotas, veikiamas savojo svorio arba priverstinių išorinių jėgų poveikio. Remiantis 

mokslinėmis publikacijomis, medžiagos kritumui įtakos turi lenkimo ir šlyties deformacijos, bandinio 

standumas ir storis. Tekstilės medžiagų kritumo savybių vertinimo metodai yra šie [32]: 

– geometriniai, kurių metu ši savybė nusakoma pagal bandinio kritumo rodiklius (kritumo 

koeficientą, susidariusių klosčių išmatavimus); 

– fizikiniai, kurių metu vertinamos kritumui įtakos turinčių medžiagos savybių (lenkimo, šlyties 

ir kt.) skaitinės vertės. 

Tyrimai kritumui nustatyti gali būti grupuojami ir pagal deformavimo ašių skaičių – vienaašiai ir 

daugiaašiai. Vienos krypties kritumas yra būdingas tokiems tekstilės produktams kaip užuolaidos, o 

daugiaašis – aprangos drabužiams kaip suknelės, sijonai. Bandinys taip pat gali būti deformuotas 

laisvu būdu, veikiant tik savajam svoriui arba priverstiniu, dar papildomai veikiant išorinėms jėgoms. 

Nagrinėjamai savybei nustatyti bandymas gali būti atliekamas esant statinėmis arba dinaminėmis 

sąlygomis [32]. 

Geometrinis vienaašio kritumo tyrimas atliekamas suspaudus vieną medžiagos kraštinę, tuomet 

kritumas vertinamas pagal priešingos kraštinės sudarytą projekcijos plotį. Taip pat ši savybė gali būti 

nustatoma pagal bandinio kraštinių nukrypimo vertę nuo statmenos vertikalės. Nors plačiausiai 

paplitęs yra vienaašis tempimas, tačiau toks bandymas neatspindi realių medžiagų eksploatacinių 

savybių. Geometriškai daugiaašio kritumo savybė dažniausiai nustatoma ištobulintu disko metodu 

(pradininkai yra Chu ir Cusick‘as (Cusick)), kurio metu skritulio formos bandinio, įtvirtinto tarp 

diskinių spaustuvų, laisvi kraštai nusvyra ir bandinys, sudarydamas klostes, susibanguoja [32]. Pagal 

ISO 9073-9:2008 standartą, iš viršaus šviesos srautu apšviestas bandinys apatinėje plokštumoje 

sudaro šešėlį [37]. Kritumo koeficientas gaunamas išmatavus susidariusio šešėlio plotą, o savybė 

išreiškiama projekcijos parametrais: plotu, klosčių kiekiu, jų forma, ilgiu, variacija ir gyliu. 

Fotokameromis užfiksuoti parametrai, reikalingi šešėlio kontūrui nustatyti, apskaičiuojami įvairiomis 

kompiuterinėmis programomis. Tekstilės medžiagų kritumo savybė yra atvirkščiai proporcinga 

kritumo koeficiento skaitiniam rodikliui, t. y., kuo jis didesnis, tuo blogesnis kritumas. Taikant 

fizikinius medžiagų tyrimus, bandinio kritumas įvertinamas pagal kitų deformacijų parametrų – 

lenkiamojo standumo, šlyties koeficiento – gautas matematinių išraiškų vertes [32, 37]. 

Žinoma, kad didelę tekstilės medžiagų dalį eksploatavimo metu veikia išorinės, statmenos jų 

paviršiams daugiaašės jėgos, dėl kurių plokščia medžiaga suformuoja erdvinį kūną, taip atsidurdama 

erdviniame įtempių būvyje. Vykstant duobimo bandymams susidaro erdvinis medžiagos paviršius su 

dviaše deformacijos būsena [38]. Kontroliuojant plonų lakštų medžiagų deformaciją ir mechaninius 

parametrus, žinomi ir plačiai naudojami du erdviniai dviašės deformacijos būdai: membraninis ir 

duobimo tyrimas. Abiem atvejais priverstinė apkrova yra nukreipta statmenai bandinio paviršiui. 

Pirmuoju atveju apkrova į bandinį per membraną perduodama suslėgtu oru ar skysčiu, tuo tarpu 

antruoju atveju bandinys paveikiamas standžiu, sferos formos puansonu [39]. Puansonas gali būti 

pagamintas iš plieno, stiklo, keramikos, fluoroplastiko ir sudaryti sferos, pussferės, disko, cilindro ar 

kitas formas. Šis metodas yra taikomas tirti įvairias plokščias medžiagas, tokias kaip popierių, metalo 

lakštus, tekstilės gaminius, odą, gumą, polimerines plėveles, kompozitines medžiagas ir kt. [40]. Dėl 
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bakterinės celiuliozės panašumo į odos medžiagą, formuojant tokius tekstilės gaminius, 

deformavimosi charakteristikos gaunamos dviašiu tempimu labiau atitinka realų apkrovų 

pasiskirstymą. Labiausiai paplitę duobimo bandymai rutuliuku ir sferiniu puansonu [38]. Spaudimo 

bandymą rutuliuku reglamentuoja ISO 9073-5:2008 standartas, kuriame aprašomi du parametrai: 

pasipriešinimas praplėšimui ir paviršinio sluoksnio įtrūkimas [41]. Eksperimentai atliekami tempimo 

mašinomis specialiu spaudimo prietaisu. Fiksuojamas apkrovos dydis bandiniui plyštant arba jo 

paviršiniui sluoksniui įtrūkstant [36]. Tekstilės medžiagų deformacijos elgsena duobimo metu tiriama 

naudojant daugybę duobimo priemonių, kurios gali būti skirtingos formos ir dydžio [38]. 

Gaminio kokybė ir formos stabilumas labai priklauso nuo įtrūkimų vietos ir jų susidarymo procesų. 

Reikšmingas veiksnys, turintis įtakos medžiagų lūžimo požymiams atliekant duobimo bandymą, yra 

trintis tarp bandinio ir puansono. Maksimalūs įtempiai atsiranda toje kontūro linijoje, kurioje 

bandinys praranda savo kontaktą su puansono kamuoliuku. Nedidelę anizotropiją turinčioms 

medžiagoms, tokioms kaip oda, bakterinė celiuliozė, įplyšimo linija turi neapibrėžtą formą arba 

sudaro „žiedo“ formą. Atliekant dviašį deformacijos bandymą, didžiausias įtempimas atsiranda 

įdubos kampe mažiausio stiprio ar mažiausios medžiagos deformacijos kryptimi [42]. 

1.3. Tekstilės gaminių formavimas 

Formavimas yra apibūdinamas, kaip erdvinės formos suteikimas plokščiam kūnui. Įvertinant 

deformacijas dėvint, aprangos gaminiai turi pasižymėti savybe prie jų prisitaikyti ir, jei reikia, 

transformuotis į trimatę erdvinę formą. Minėtą ypatybę dažnai lemia formavimo būdai, medžiagos 

struktūra, storis, mechaninės savybės, tokios kaip lenkiamasis standumas, ištįsa, kritumas ir šlytis 

[43].  

Tekstilės gaminiai klasifikuojami į 2D ir 3D formas, remiantis kartu su x ir y plokštumomis esančia 

papildoma z (storio) plokštumos projekcija. Pasak tyrėjų, pastarosios konstrukcijos skirstomos į du 

tipus pagal jų gamybos procesą: tos, kurios gaminamos daugiapakopiame procese, sujungiant atskirus 

2D medžiagų sluoksnius; ir tos, kurios gaminamos vienpakopiame procese, pagaminant su 

tuščiaviduriu šerdimi tankią struktūrą. Tyrėja Harli (Hearle) akcentavo, kad taip pat erdvinių formų 

gaminiai pagal jų formas priklauso dviems grupėms: turintys bendrą 3D formą arba sudėtingą vidinę 

3D struktūrą [44]. 

3D konstrukcijų gamyba yra trumpesnė nei 2D – sumažinamas reikalingų operacijų skaičius, 

technologinių įrenginių, aptarnaujančių darbininkų, atliekų ir išlaidų kiekis. Vis labiau kyla 

susidomėjimas šia erdvine struktūra, jos pranašumais, analizuojama ir tobulinama jos gamybos eiga. 

Svarbus erdvinių konstrukcijų privalumas yra gebėjimas tiksliai prisitaikyti prie reikalingos formos 

užtikrinant matmenų stabilumą, storio vienodumą ir mechaninių savybių išlaikymą [43]. 

Vienas iš realių būdų patikrinti gaminio formavimosi galimybes yra apgaubti bakterinės celiuliozės 

plėvele sferinį paviršių. Apskritą bandinį uždėjus ant erdvinio paviršiaus įvertinamas jo kritumas, 

lenkimo standumas. Medžiaga gali apgulti apskritą paviršių iki tol, kol pasiekiamos jos lankstumo 

galimybės. Per daug deformuota konstrukcija patiria gniuždymo ir tempimo deformacijas, kurios 

vėliau gali sukelti klupdymą – medžiaga ima raukšlėtis ir banguotis. Taip pat gali būti parenkamos ir 

tam tikros aplinkos sąlygos, turinčios įtakos jos mechaninėms savybėms [43]. 
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3D konstrukcijos randamos skirtingose panaudojimo srityse, tokiose kaip tekstilė, statybos, 

aeronautika, transporto inžinerija, medicina, sportas ir kitos pramonės šakos. Techninių tekstilės 

gaminių srityje jos turi atitikti plataus naudojimo lygio, specialių savybių, žaliavinės medžiagos 

panaudojimo, supaprastintos gamybos reikalavimus. Labiausiai žinomas pavyzdys yra pažangios 

kompozicinės medžiagos, kurių galutinė konstrukcija gaunama erdvinio kompozito formos [45]. 

Stengiamasi sukurti trijų dimensijų struktūros tekstilės gaminių, tokių kaip audiniai ir mezginiai, 

gamybos procesus. Pavyzdžiui, siekiama, jog daugialypis 3D audimas leistų įterpti siūlus ne tik 0 ° ir 

90 ° kryptimis (metmenų ir ataudų kryptimis), bet ir papildomomis kryptimis, pvz., ± 45 ° ir ± 60 ° 

[44]. Tokie audiniai gali būti pagaminti naudojant skirtingų pynimų geometriją, kitų detalių 

integraciją. Jie gali būti naudojami kaip sudedamosios dalys kituose trijų dimensijų audiniuose (3D 

mazgų ir karkaso konstrukcijos). Šiuolaikinių 3D audinių gamybą sudaro įprasta audimo technologija 

ir specialiai sukurti operacijos įtaisai arba labai technologiškai patobulintos tradicinės audimo staklės 

[46]. Audimo technologijos projektavimo galimybes riboja fiksuotas audimo staklių plotis – didesni 

jų pločiai reikalauja didesnių investicijų. Nepaisant to, pastaraisiais metais buvo sukurti 3D 

daugialypio audimo prototipai, skirti tobulinti tokių audinių gamybos būdus [44].  

Dėl geresnio siūlo judėjimo valdymo ir kontroliavimo mezgimas pasižymi lanksčiausia gaminio 

formavimo technologija, todėl ši technologija puikiai tinka erdvinių struktūrų gamyboje [44]. Trijų 

dimensijų mezginiai gali būti trijų rūšių: daugiaašiai, tarpiniai ir mados industrijai skirti mezginiai 

(žr. 8 pav.). Pastarosios konstrukcijos galutinė erdvinio mezginio forma gaunama sukuriant iš 2D 

plokštumos suformuotą naują projekciją [45].  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  a                                                                 b 

Erdvinę formą galima suteikti ir gaminiams iš bakterinės celiuliozės. Unikalias savybes, tokias kaip 

higroskopišką paviršių, didelį tempimo stiprumą, terminį stabilumą, biologinį skaidomumą, turinti 

tiriama plėvelė yra patraukli alternatyva įvairioms taikymo sritims: medicinai, architektūrai, tekstilės 

ir inžinerijos pramonėms [47]. Bakterinės celiuliozės panaudojimas aprangos gaminiuose palyginus 

su tradicinėmis drabužio kūrimo technologijomis (audimas, mezgimas, neaustinių gaminių gamyba) 

gali ženkliai sutrumpinti gamybinių procesų skaičių, jų atlikimo laiką, technologinių įrenginių kiekį 

ir bendras išlaidų sąnaudas (žr. 9 pav.) [21].  

8 pav. Erdvinės formos tarpiniai mezginiai (a) ir aprangos industrijoje pritaikomi mezginiai (b) [45] 
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9 pav. Tradicinio tekstilės gaminio ir bakterinės celiuliozės gamybos procesų palyginimas [21] 

Pasak F. Ng ir P. W. Wang‘o (P. W. Wang), nagrinėjami du pagrindiniai bakterinės celiuliozės 

auginimo metodai: 1) 2D bakterinės celiuliozės lakštų formavimas bakterijas statiškai fermentuojant 

statiniame skystyje; 2) novatoriškas celiuliozės tiesioginis formavimas į 3D formą. Siekiant sukurti 

sudėtinę struktūrą ir išgauti svarbias gaminio dėvėjimo savybes, suformuota 2D celiuliozė gali būti 

papildomai sujungiama į tikslesnės geometrijos 3D prototipą [21]. Dar trumpesnis, tačiau, 

sudėtingesnis gamybos būdas yra tiesioginis bakterinės plėvelės erdvinės struktūros formavimas be 

jokių papildomų jungimo būdų.  

Auginamos plėvelės sandara gali būti papildomai sustiprinta natūraliais augaliniais pluoštais arba tam 

tikrais polimerais. Taip pat optimizuojamas bakterinės celiuliozės specifinis kryžminio sujungimo 

cheminis procesas, siekiant slopinti fizikinių ir mechaninių savybių priklausomybę nuo medžiagoje 

esančios drėgmės. Remiantis moksline publikacija, minėtų ypatybių patobulinimas galėtų pritaikyti 

tiriamą bakterinės celiuliozės plėvelę drabužių gamybai [48]. 

Tyrimų metu buvo sėkmingai įrodyta, kad bakterinę celiuliozę galima auginti aplink iš anksto 

nustatytą formą; fermentacijos metu papildomai pridėtas deguonis privertė šią celiuliozę augti 

laikantis specifinių erdvinio paviršiaus formų [47, 48]. Tyrėjas J. Eryilmaz‘as (Eryilmaz) mėgino 

sukurti vyno terpėje susiformavios bakterinės celiuliozės medžiagos gaminį, neturintį jokių, plėvelės 

dalis jungiančių siūlių. Susiformavusią, į gelį panašią plėvelę (žr. 10 pav. a) galima kloti sluoksniais 

ant norimos formos (žr. 10 pav. b) ir džiovinti. Tokiu būdu gali būti išvengiami medžiagos dalių 

sujungimo procesai – galutinis gaminys yra be siūlių ar kitų plėvelės jungimo elementų (žr. 10 pav. 

c) [48].  
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                        a                       b                             c   

 

Įvairių korpusų ir membranų kūrimui galima panaudoti erdvinių formų konstrukcijas iš žaliavinių 

medžiagų, pavyzdžiui, natrio alginato. Nors naujausi biochemijos ir mikroelektronikos inžinerijos 

pokyčiai pagerino žinias apie biologiškai skaidomas medžiagas, naudojant standartines gamybos 

technologijas vis dar neįmanoma kontroliuoti gatavų 3D konstrukcijų formų, gaminti erdvinės 

bakterinės celiuliozės gaminių pramoniniu mastu [47]. 

Erdvinė medžiagos deformacija yra labai svarbi ypatybė, norint imituoti drabužio panaudojimo 

procesą. Šis metodas imituoja dviašę deformaciją, taip pat parodo pavyzdžio formos pokyčius, 

panašius į tuos, kurie vyksta dėvint drabužiui, pavyzdžiui, kelio, alkūnės ir kitose išgaubtose srityse. 

Išlaikant tą patį įtempių lygį tekstilės medžiagoje tiesinės deformacijos visada buvo nustatomos 

didesnės. Dviašės deformacijos pasižymi pranašumu – garantuojamas vienodas abiejų tekstilės 

medžiagų siūlų sistemų apkrovos lygis, taip pat galima imituoti plokščių 2D tekstilės gaminių 

sugebėjimą išgauti erdvines formas [49].  

Siekiant efektyviai projektuoti skirtingų modelių aprangą ir parengti tikslią modelio konstrukciją, 

reikalinga kompleksinė siekiamos drabužio formos, dydžių ir kūno formos analizė. Projektuojant 

viršutinius moteriškus drabužius, įsiuvų dydis nustatomas pagal gaminio dydį. Žinoma, kad tekstilės 

medžiagoms yra būdingos geros formavimosi savybės, kurios leidžia suformuoti kokybišką erdvinę 

formą be papildomų konstrukcinių skaidymų, skirtų išgauti gerą prigludimą [47].  

Medžiagų gebėjimą formuoti 3D struktūrą nenaudojant išorinės jėgos nusako jų kritumas [50], tačiau 

siekiant nustatyti objektyvų šios tekstilės medžiagų savybės įvertinimą, buvo sukurtas aprengimo 

galimybės rodiklis, nusakantis medžiagos gebą sklandžiai apgaubti erdvinį paviršių. Remiantis 

tyrimais, šis rodiklis leidžia įvertinti medžiagos formavimosi gebą, gali būti naudojamas sudarant 

konstrukcijas automatizuotų programų pagrindu. Tiriamos savybės rodiklis įvertinamas aprengimo 

kampu – medžiagos kontakto su apskritimu zona. Minėtas kampas gali kisti nuo 10 iki 110 laipsnių. 

Nustatyta, kad kostiuminiai audiniai pasižymi 22–76 ° kampu, kai skirtingas rodiklis nustatomas 

metmenų ir ataudų kryptimis [51]. 

 

10 pav. Iš vyno fermentuotos bakterinės celiuliozės surinkimas (a), plėvelės klojimas ant manekeno 

formos (b) ir suformuoto gaminio džiovinimas (c) [48] 
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1.4. Literatūros apžvalgos apibendrinimas  

Nuolat keičiantis mados industrijai, atsiranda naujų aprangos gamyboje pritaikomų medžiagų ir 

konstrukcijų. Didėjantis vartojiškumas ir dramatiškus padarinius gamtoje sukeliantis kintantis 

klimatas kelia mokslininkų ir neabejingų piliečių susirūpinimą. Atsižvelgiant į milžinišką tekstilės 

pramonės atliekų kiekį, kyla poreikis naujų, biologiškai skaidžių medžiagų sukūrimui ir plėtojimui 

aprangos gaminiuose.  

Mokslininkai bando geriau pažinti ir įvairiose pramonėse pritaikyti fermentacijos būdu 

mikroorganizmų pagalba užauginamą bakterinės celiuliozės plėvelę. Tai lengvai išgaunama, aplinkai 

ir žmogui netoksiška medžiaga, sudaryta iš netaisyklingai orientuotų nanogijų. Tankaus paviršiaus 

poringa plėvelė pasižymi aukštu kristališkumo laipsniu, didele tempimo jėga, mechaniniu stiprumu 

ir gausaus vandens kiekio sugėrimu. Bakterinės celiuliozės gamyba nereikalauja gamtą teršiančių 

technologinių operacijų, todėl lengvai ir saugiai pagaminamas bakterinės celiuliozės nanopluoštas 

yra ekologiškesnis už augalinę celiuliozę. Bakterinės celiuliozės gamyba pramoniniu požiūriu yra 

svarbi, nes sparčiai besidauginančios bakterijos, leidžia išgauti didelį našumą ir ištisus metus 

prieinamą produktą.  

Norėdami labiau ištirti šią nanopluošto medžiagą, mokslininkai bando išsiaiškinti bakterinės 

celiuliozės mechanines ir fizikines savybes, jos erdvinio formavimosi (3D) galimybes. Šiomis 

dienomis galima rasti nemažai bakterinės celiuliozės panaudojimo sričių, tokių kaip medicina, 

elektronika, popieriaus ir maisto industrija. Manoma, kad ateityje ji gali tapti sėkminga tekstilės 

medžiagų alternatyva aprangos mados pramonėje.   

 

 

 

 . 
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2. Tyrimo metodika ir objektas 

2.1. Tyrimo objektas 

Tyrimo objektas – Kombucha gėrimo paviršiuje fermentacijos metu susiformavusi bakterinės 

celiuliozės (BC) plėvelė, susidariusi acto rūgšties bakterijų ir mieliagrybių fermentacijos metu. 

Plėvelė yra sudaryta iš netaisyklingai orientuotų ilgų celiuliozės pluošto nanofibrilių tinklo. 

Bakterinės celiuliozės medžiaga gaminama terpėje, paruoštoje iš 1 litro vandens, 2 g juodosios 

arbatos (gryna juodoji arbata, Kinija), 100 g sacharozės (,,Panevėžio cukrus plius‘‘, Lietuva) ir 100 

ml 6 % acto (obuolių actas ,,Bajoriškių‘‘, Lietuva).   

Bakterinės celiuliozės plėvelei gaminti paruošta terpė buvo sumaišyta su arbatos grybu – 

Komagataeibacter rhaeticus (anksčiau žinomu kaip Gluconacetobacter xylinus) bakterijų ir 

Zygosaccharomycea bailii rūšies mielių kultūra. Fermentacija vykdoma standartinėmis kambario 

sąlygomis, palaikant 26 ± 1 °C temperatūrą ir 65 ± 5 % santykinę oro drėgmę, 7 dienas statinio 

auginimo sąlygomis. Literatūroje teigiama, jog optimali auginimo temperatūra yra nuo 18 °C iki 26 

°C [52]. Auginimo trukmė buvo ilginama, esant tokioms pačioms sąlygoms ir temperatūrai, kai 

tyrimams buvo reikalinga užauginti didesnio storio plėvelę. 

Pasibaigus numatytam laikotarpiui, gauta į gelio medžiagą panaši  BC plėvelė išimama iš auginimui 

skirto indo ir tyrimams paruošiama taikant šiuos procesus: plovimas distiliuotu vandeniu, norint 

pašalinti organines priemaišas, iš abiejų pusių nusausinimas popieriniu rankšluosčiu (pašalinama 

perteklinė drėgmė), apdorojimas skirtingos koncentracijos (5, 10 ir 20 %) dimetilolio 

dihidroksietilenkarbamido (DMDHEU) cheminiu reagentu ir džiovinimas ant horizontalaus 

paviršiaus laboratorinėje krosnyje SNOL 60/300 LFN 25 ± 1 ° C temperatūroje iki pastovaus BC 

medžiagos  bandinio svorio.  

Elementarieji bakterinės celiuliozės bandiniai tyrimams ruošiami skirtingais metodais:  

1. distiliuotu vandeniu neplautas ir džiovintas (bandinio kodas BCND); 

2. distiliuotu vandeniu plautas ir džiovintas (BCD);  

3. distiliuotu vandeniu plautas, apdorotas 5 % DMDHEU ir džiovintas (BCD5T); 

4. distiliuotu vandeniu plautas, apdorotas 10 % DMDHEU ir džiovintas (BCD10T);  

5. distiliuotu vandeniu plautas, apdorotas 20 % DMDHEU ir džiovintas (BCD20T). 

Po džiovinimo gauta sausa bakterinės celiuliozės plėvelė naudojama tolimesniuose tyrimuose. Jų 

metu buvo vertinama skirtingų paruošimo procesų (plovimas, cheminis apdorojimas) įtaka bakterinės 

celiuliozės bandinių savybėms. 
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2.2. Tyrimų metodika 

2.2.1. Bakterinės celiuliozės plėvelės geometrinių matmenų nustatymas 

Kiekvieno bakterinės celiuliozės bandinio storis h buvo išmatuotas pagal LST EN ISO 5048:1996 

standartą skaitmeniniu prietaisu DPT 60, kurio tikslumas 0,01 mm. Matuojamas šlapios ir sausos 

bakterinės celiuliozės plėvelės storis. Norint išmatuoti šlapios gelio pavidalo BC plėvelės storį, abi 

jos pusės buvo padengtos polietileno plėvele, kurios storis atimtas iš bendro išmatuoto 

daugiasluoksnio bandinio storio [53]. Įvertinamas vidutinis 5 matavimų rezultatas kiekvienai 

skirtingo paruošimo bei cheminio apdorojimo bandinių grupei ir palyginamas su pradiniu 

elementaraus bandinio storiu.  

Liniuote, kurios tikslumas yra 0,5 mm, išmatuojamos keturios bandinių skersmens vertės d (mm), 

nustatomas jų vidurkis. BC plėvelės bandinio dydis nustatytas išėmus plėvelę iš auginimo indo, po 

plėvelės plovimo, apdorojimo ir džiovinimo procesų. Bandinių svoris (g) buvo matuojamas 

laboratorinėmis svarstyklėmis Kern EG-N, kurių tikslumas 0,001 g. Iš nustatytų pradinių geometrinių 

parametrų yra apskaičiuotas plėvelės bandinių tūrinis tankis ρ (g/cm3) pagal formulę [52]: 

𝜌 = 𝑚/𝑉                             (1) 

čia ρ yra tūrinis tankis [g/cm3];  

m – bandinio masė [g];  

V – bandinio tūris [cm3]. 

Įvertinama gautų tankio ir storio rezultatų sklaida ir patikimumas, apskaičiuotas procentinis šių 

geometrinių rodiklių pokytis. BC medžiagos geometrinių matmenų ir tiriamų savybių pokytis (%) 

nustatomas pagal formulę [52]: 

𝑝𝑜𝑘𝑦𝑡𝑖𝑠 =  
𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠𝑝𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖𝑠−𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠𝑝𝑜 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑠𝑝𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖𝑠
100 %               (2) 

2.2.2. BC plėvelės lenkimo standumo nustatymas 

Bakterinės celiuliozės bandinių lenkimo savybės buvo patikrintos pagal F.T. Pirso gembinės sijos 

metodą, kurio metu vertinamas dėl savojo svorio nulinkusios medžiagos atstumas nuo jos pradinės 

horizontalios padėties – įlinkio [32]. Tyrimui BC plėvelė buvo supjaustyta į stačiakampio formos 

bandinius: bendras ilgis l yra 100 mm, eksperimentinis bandinio ilgis L 70 mm, o plotis per visą ilgį 

b 20 mm (žr. 11 pav.).  
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11 pav. Lenkimo standumo tyrimo bandinio formos pavyzdys 

Bandymo metu BC plėvelės bandinio kairysis kraštas (ilgis – 30 mm) įtvirtinamas gembinio lenkimo 

principu veikiančiame lenkimo matuoklyje ПT–2. BC medžiagos 70 mm ilgio atkarpa, neturinti 

kontakto su jokia plokštuma, savojo svorio veikiama, nulinksta žemyn. Įlinkio gylis nustatytas 

kiekvienam BC bandiniui, kuris buvo testuojamas 2 kartus po 2 minutes. Tyrimui išmatuojama 

bandinio masė, įvertinamas medžiagos įlinkis f (m). Lenkimo standumo indeksas B (μNm2) 

apskaičiuojamas pagal formulę [32]: 

𝐵 = 𝐸𝐼 = 9,8𝑚𝐿3/8𝑓                         (3) 

čia B lenkimo standumo indeksas (μNm2); 

m – bandinio svoris (kg); 

L – bandinio ilgis (m); 

f – bandinio įlinkis (m). 

2.2.3. BC plėvelės tempiamųjų savybių nustatymas 

Bakterinės celiuliozės plėvelės tempimo savybės buvo tiriamos TINIUS OLSEN H10 KT tempimo 

bandymo mašina, remiantis standarto LST EN ISO 527-2 principu [54]. BC plėvelė buvo supjaustyta 

į stačiakampio formos bandinius: bendras ilgis l yra 100 mm, plotis per visą ilgį b yra 10 mm (žr. 12 

pav.). Pradinis atstumas L tarp mašinos spraustuvų – 55 mm, spraustuvo judėjimo greitis – 100 

mm/min.  

Kiekvienai bandymo sesijai buvo ištirti 8 elementarieji bandiniai ir nustatytos tempimo 

charakteristikos – tempiamasis stipris σ (MPa) esant maksimaliam pailgėjimui, deformacija ε (%) 

esant maksimaliai jėgai, ir tampros modulis E (MPa).  

 

12 pav. Tempimo tyrimo bandinio formos pavyzdys 

Tempimo eksperimento metu nustatytas tempimo stipris [MPa] apskaičiuojamas pagal formulę 

[25]:  
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𝜎 = 𝐹/𝑏 ∙ ℎ                            (4) 

čia 𝜎 yra tempimo stipris [MPa];  

F – stiprumas [N];  

b – bandinio plotis [mm];  

h – bandinio storis [mm]. 

2.2.4. BC medžiagos formavimo galimybių tyrimo metodika 

Tyrimu siekiama nustatyti, ar tiriama bakterinės celiuliozės medžiaga galėtų būti pritaikoma drabužių 

projektavimui ir tinkama dėvėti. Projektuojant drabužius yra labai svarbios medžiagos formavimosi 

savybės, kurios nusako medžiagos gebą sklandžiai dengti kreivalinijinį paviršių. Dėl medžiagos 

svorio paviršius sklandžiai apgaubiamas, kol neviršytos kritinės deformavimo sąlygos. Pastebėta, kad 

bakterinės celiuliozės medžiaga pasižymi geromis formavimosi savybėmis, tačiau žinomi metodai 

šiai savybei tirti netiko. Buvo nuspręsta BC plėvelės formavimosi gebą ištirti modifikuojant 

literatūroje rastą tekstilės medžiagos gebėjimo apgaubti erdvinį paviršių – tyrimo metodą, pavadintą 

aprengimo galimybių tyrimu [51].  

Tyrimas atliekamas specialiai pagamintu stendu, kurį sudaro 50, 60 ir 125 mm skersmens vertikaliai 

įtvirtintas sferinis paviršius (3 pav.). Ant sferinio paviršiaus uždedamas apskritas BC medžiagos 

bandinys, kuris apgaubia paviršių veikiant savajam svoriui. Literatūroje aprašyto eksperimento metu 

nustatyta, kad sferinio paviršiaus ir bandinio skersmens dydžio santykis turi būti 1:2 [51]. 

 

                                     a                                    b 

13 pav. Sferinio paviršiaus stendo schema (a) ir eksperimento stendo vaizdas (b) 

Formavimosi įvertinimui paruoštas atitinkamo skersmens šlapios bakterinės celiuliozės bandinys, 

gautas pagal 2.1. skyriuje aprašytą metodiką. BC bandinys yra formuojamas ant sferinio paviršiaus ir 

išdžiovinamas SNOL 60/300 LFN džiovinimo krosnelėje 24 valandas 25±1 °C temperatūroje. Šlapios 

BC plėvelės bandiniai buvo paruošiami trijų skirtingo skersmens dydžių – 100, 120 ir 250 mm. 

Formavimosi savybės buvo tiriamos įvertinant ir medžiagos storį – analizuojami ploni ir stori BC 

plėvelės bandiniai. Atliekant šį bandymą atsižvelgiama į bakterinės celiuliozės elementariųjų 
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bandinių geometrinius matmenis (storį ir skersmenį), tačiau cheminio apdorojimo įtaka vertinama 

nebuvo. Tyrimo metu matuojamas plėvelės ir apgaubiamo paviršiaus kontakto plotas, kuriame klostės 

dar nesusidaro.  

Reikalingi rodikliai nustatomi iš BC bandinio vaizdo, užfiksuojamo skaitmeniniu fotoaparatu 

„OLYMPUS E620“, kurio skiriamoji geba – 40323024 elementų. Fotoaparato objektyvo centras 

fiksuojamas toje pačioje linijoje, kaip ir bandinio vidurio centras, vaizdų kalibravimui kartu su 

bandiniu fotografuojama 0,5 mm tikslumo liniuotė. Vaizdai, reikalingi tiriamoms savybėms nustatyti, 

fiksuojami dviem būdais – šoninėje (sagitalinėje) (žr. 14 pav., a)  ir skersinėje (horizontalioje) (žr. 14 

pav., b) plokštumose.  

        a                b     

 

Gauti vaizdai apdorojami grafine automatizuoto projektavimo programa AutoCad 2018, prieš tai 

jiems pritaikius juodos ir baltos spalvų efektą. Nagrinėjami binariniai BC bandinio ant sferinio 

paviršiaus vaizdai ir BC medžiagos apgaubimo zona. Medžiagos formavimosi geba vertinama pagal 

bandinio kontakto su sferiniu paviršiumi plotą, apskaičiuojamą pagal šią formulę [57]: 

𝑆 = 2𝜋𝑎ℎ                             (5) 

čia S yra kontakto plotas [m2]; 

a – sferos spindulys kontakto zonoje [mm]; 

h – kontakto zonos aukštis [mm].  

2.2.5. BC plėvelės storio tolygumo ir paviršiaus nelygumo tyrimas 

Norint ištirti ir palyginti BC plėvelės storio (mm) tolygumo pasiskirstymą bandinio plote, ant 

kiekvieno apskrito bandinio yra pažymimas mažų taškų tinklelis, kai atstumas tarp gretimų taškų yra 

2 cm. Su skaitmeniniu prietaisu DPT 60 (tikslumas 0,01 mm) nustatomos plėvelės storio vertės šių 

procesų metu: 

1. kontrolė prieš apdailą, kai plėvelė yra šlapia; 

2. kontrolė po suteiktos cheminės apdailos su 10 % DMDHEU cheminiu reagentu, kai plėvelė yra 

šlapia;  

14 pav. Eksperimento sagitalinės (a) ir horizontalios (b) plokštumų vaizdai 
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3. sausos plėvelės kontrolė po apdailos ir džiovinimo proceso. 

Remiantis kitų tyrėjų metodika, išsamesniam BC plėvelės paviršiaus nelygumo palyginamajam 

tyrimui atlikti buvo tiriami BC bandinio paviršiaus vaizdai. BC medžiaga buvo skenuojama EPSON 

L3151 aparatu, kai skiriamoji geba – 600 dpi raiška [55]. Skenavimas naudojamas BC medžiagos 

paviršiaus vaizdams gauti, kai buvo kontroliuojamas apšvietimas ir atstumas. Užfiksuoti tiriamo 

bandinio vaizdai analizuojami ImageJ programa. Joje spalvoti (chromatiniai) vaizdai yra 

konvertuojami į 8 bit vaizdą, kur 0 yra juoda, o 255 – balta. Šis metodas buvo naudojamas siekiant 

įvertinti bandinio paviršiaus nelygumą, perteiktą jautria vaizdo pilkumo skalės kreive. Paviršiaus 

nelygumas įvertinamas pagal pilkosios skalės kitimą, vertinamą variacijos koeficientu V pasirinktoje 

zonoje (vaizdo atkarpoje arba tiesėje) ir nubraižant vaizdo profilio kreivę [56].  

2.2.6. Statistinių rodiklių skaičiavimo metodika  

Eksperimentinių rezultatų statistinei analizei atlikti, buvo apskaičiuoti šie statistiniai rodikliai: 

aritmetinis vidurkis �̅�, vidutinė kvadratinė nuokrypa S, variacijos koeficientas V ir santykinė 

absoliutinė paklaida 𝛿𝑎 [58]. 

Prieš atliekant rezultatų analizę, pirmiausia apskaičiuojama vidutinė atliktų bandymų savybės vertė, 

t.y. aritmetinis vidurkis, pagal formulę [58]: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                              (6) 

čia �̅� – aritmetinis vidurkis; 

𝑥𝑖 – i-tasis bandymo rezultatas; 

n – elementariųjų bandymų eksperimento taške skaičius. 

Tyrimų rezultatų sklaida yra apibūdinama absoliutiniu dydžiu – vidutine kvadratine nuokrypa S, 

įvertinančia elementariųjų bandymų verčių nutolimą nuo aritmetinio vidurkio [58]: 

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                               (7) 

čia S – vidutinė standartinė nuokrypa; 

 �̅�– aritmetinis vidurkis; 

𝑥𝑖 – i-tasis bandymo rezultatas; 

n-1 – laisvės laipsnių skaičius. 

Plačiausiai naudojami santykinių rezultatų sklaidos dydžiai – variacijos koeficientas V ir santykinė 

absoliutinė paklaida 𝛿𝑎, kurie įvertina rezultatų sklaidą atsižvelgiant į elementariųjų bandymų skaičių 

ir vidutinę bandymų vertę [58]: 

𝑉 =
𝑆

�̅�
100 %                            (8) 

čia V – variacijos koeficientas [%]; 
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S – vidutinė kvadratinė nuokrypa; 

�̅� – aritmetinis vidurkis. 

𝛿𝑎 =
∆𝑎

�̅�
=

𝑡𝛼𝑆

�̅�√𝑛
100 %                                 (9) 

čia 𝛿𝑎 – santykinė atsitiktinė paklaida [%]; 

∆𝑎 – absoliutinė atsitiktinė paklaida; 

𝑡𝛼 – Stjudento kriterijus; 

S – vidutinė kvadratinė nuokrypa; 

�̅�– aritmetinis vidurkis; 

n – elementariųjų bandymų eksperimento taške skaičius. 

Apdorojant lenkimo ir tempiamųjų savybių eksperimento rezultatus buvo nevertinami nepatikimi 

tyrimo duomenys. Eksperimentų metu yra atmesti rezultatų sklaidą, kai apskaičiuota variacijos 

koeficiento vertė didesnė nei 15 %, didinantys duomenys.  
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3. Rezultatai 

3.1. BC plėvelės geometrinių matmenų priklausomybė nuo bandinio paruošimo ir apdorojimo  

Šiame tiriamajame projekte siekiant nustatyti, kokią įtaką paruošimo procesas turi bakterinės 

celiuliozės plėvelės savybėms, yra tiriami fermentacijos būdu gauti, skirtingo apdorojimo BC 

bandiniai: neplautas džiovintas, plautas džiovintas ir skirtingos koncentracijos DMDHEU cheminiu 

reagentu (5, 10 ir 20 %) apdoroti BC bandiniai. Svarbu paminėti, kad šlapios BC plėvelės storio 

matavimai yra tikslesni, nes į gelio medžiagą panaši BC plėvelė yra vientisa, pasiskirsčiusi drėgmė 

plėvelę padaro tolygesnę. Tuo tarpu išdžiuvusių bandinių paviršiuje matyti įvairūs susiraukšlėjimai, 

oro pūslių tarpai ir kitos deformacijos, atsiradusios dėl staigaus drėgmės pasišalinimo džiovinimo 

metu. BC bandinių geometrinių charakteristikų rezultatai, apskaičiuotas rodiklių procentinis pokytis, 

yra pateikti 1 lentelėje. Išvestinio parametro – tūrinio tankio – pokytis po džiovinimo proceso 

žymimas minuso (–) ženklu, jeigu bandinio tankis sumažėjo arba pliuso (+) ženklu, jei fiksuojamas 

bandinio tūrinio tankio padidėjimas.  

1 lentelė. BC bandinių geometrinių matmenų matavimai 

Bandiniai BCD BCND BCD5T BCD10T BCD20T 

Apdorojimas su DMDHEU, % – – 5 10 20 

Šlapios medžiagos storis, mm 5,56 2,91 3,42 4,51 2,17 

Sausos medžiagos storis, mm 0,65 0,41 0,18 0,26 0,33 

Storio sumažėjimas, % 88,31 85,91 94,74 94,24 84,79 

Svorio sumažėjimas, % 91,84 97,69 96,08 94,18 85,51 

Skersmens sumažėjimas, % 8,11 2,40 7,63 12,03 1,63 

Šlapios medžiagos tankis, g/cm3 1,020 1,038 1,317 1,348 1,265 

Sausos medžiagos tankis, g/cm3 0,846 0,209 1,122 1,781 1,779 

Tankio pokytis, % –17,06 –79,87 –14,81 +32,12 +40,63 

Lyginant šlapios ir sausos BC plėvelės geometrinius duomenis 1 lentelėje matyti, kad po džiovinimo 

proceso mažiausiai storio, 84,79 % neteko BCD20T plėvelės bandinys. Panašus storio sumažėjimas 

apskaičiuotas plautam BCD (85,91 %) ir neplautam BCND (85,91 %) bakterinės celiuliozės 

bandiniams. Nustatyti rezultatai leidžia teigti, kad BCD20T plėvelė yra struktūriškai panaši į be 

cheminio apdorojimo tiriamus BC bandinius. Apskaičiuojama, kad daugiausiai, 94,74 % pradinio 

storio neteko BCD5T bandinys, kiek mažiau – 94,24 % – BCD10T plėvelė. Pastarieji bandiniai prarado 

beveik 10% daugiau savo storio nei cheminiu būdu apdorota BC medžiaga. Šis sumažėjimas įrodo, 

kad cheminis apdorojimas BC medžiagai suteikia didesnį poringumą, leidžiantį drėgmės ir skysčio 

molekulėms laisviau judėti ir garuoti iš plėvelės [61]. Nustatyta, kad džiovinimo metu drėgmę 

prarandanti bakterinės celiuliozės plėvelė vidutiniškai neteko apie 90 % storio, kitų tyrėjų darbuose 

plauta ir natrio šarmu NaOH apdorota BC medžiaga jo prarado apie 88–96 % [62]. 

Po džiovinimo proceso yra užfiksuotas BC plėvelės bandinių svorio ir skersmens matmenų 

sumažėjimas. Remiantis 1 lentelės duomenimis, daugiausiai (97,69 %) savojo svorio neteko neplautas 

BCND bandinys, mažiausiai (85,51 %) svorio prarado 20 % DMDHEU apdorota BC plėvelė. 

Pastarasis BC bandinys taip pat mažiausiai pakeitė skersmens dydžio vertes (1,63 %), kai BCD10T 

plėvelės skersmuo po džiovinimo susitraukė daugiausiai – 12,03 proc. Rodiklių matavimų rezultatai 
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leidžia teigti, kad po džiovinimo proceso tiriamI BC bandiniai nežymiai susitraukė išilgine skersmens 

kryptimi (vid. 6,36 %), tuo tarpu tiriamos medžiagos ženklus storio ir svorio rodiklių sumažėjimas 

užfiksuotas labai panašus – išdžiuvusi bakterinės celiuliozės plėvelė tapo labai plona ir lengva.  

Tyrimo metu dėl drėgmės praradimo sumažėjęs bandinių svoris lėmė medžiagos tūrinio tankio 

(g/cm3) vertės pokyčius – plaunant BC bandinius, jų tankis sumažėjo, tačiau pritaikius cheminį 

apdorojimą medžiagos tankis padidėjo. Sauso plauto BCD bandinio tankis po džiovinimo, palyginus 

su šlapia medžiaga, sumažėjo beveik 5 kartus, nuo 1,038 g/cm3 iki 0,209 g/cm3 – fiksuojamas 

didžiausias, 79,87 % tankio pokytis. Po plovimo proceso yra pašalinamos fermentacijos metu 

susidariusios celiuliozės plėvelės priemaišos, tokios kaip sacharozė, todėl plėvelės svorio ir kartu 

tūrinio tankio vertės tampa mažesnės, padidėja apdorotų bandinių poringumas [59]. Neplautos BCND 

plėvelės tūrinis tankis po džiovinimo sumažėjo mažiau, plėvelė neteko 17,06 % prieš džiovinimą 

nustatyto tankio. Remiantis kitų tyrėjų rezultatais, sausos bakterinės celiuliozės medžiagos tūrinis 

tankis kinta nuo  0,19 iki 0,99 g/cm3 [60].   

Cheminiu DMDHEU reagentu apdorotų BC bandinių tūrinio tankio rezultatai yra kiek skirtingi. 5 % 

apdoroto bandinio (BCD5T) tūrinis tankis po džiovinimo sumažėjo mažiausiai – 14,81 %, o BCD10T ir 

BCD20T bandinių apskaičiuotas tankis padidėjo atitinkamai nuo 1,348 g/cm3 ir 1,265 g/cm3 iki 1,781 

g/cm3 ir 1,779 g/cm3. Remiantis gautais rezultatais, po džiovinimo proceso apdorotų BC plėvelių 

bandinių tankis didėjo, proporcingai didėjant naudojamo cheminio reagento koncentracijai. Tai įrodo, 

jog cheminio apdorojimo metu pasikeičia bandinių morfologija, tarp celiuliozės ir cheminės 

medžiagos molekulių susidaro nauji cheminiai ryšiai, turintys įtakos BC medžiagos tūrinio tankio 

padidėjimui. Bakterinės celiuliozės plėvelei, apdorotai su 10 % cheminiu reagentu, apskaičiuotas 

32,12 % medžiagos tūrinio tankio padidėjimas, o  apdorotam BCD20T bandiniui – didžiausias, 40,36 

% tankio padidėjimas. 

Įvertinus rezultatus galima teigti, kad bakterinės celiuliozės medžiagos paruošimo sąlygos turi įtakos 

džiovinamų bandinių geometriniams parametrams – fiksuojami reikšmingiausi gelio pavidalo 

plėvelės storio, svorio, skersmens ir tūrinio tankio pokyčiai po džiovinimo proceso. Pastebėta, kad 

kiekvieno fermentacijos proceso metu susiformuoja skirtingo storio BC plėvelė, tad sunku 

kontroliuoti bandinių geometrinius parametrus. Atliktas eksperimentas yra apžvalginis, o siekiant 

tiksliau nustatyti DMDHEU cheminio reagento įtaką BC bandinių morfologijai reikalinga parinkti 

tikslesnius tyrimus ir rekomenduojama visus elementariuosius bandinius ruošti iš pirminio šlapio 

tiriamos plėvelės bandinio. 

3.2. BC plėvelės lenkimo standumo priklausomybė nuo bandinių apdorojimo 

Gembinio lenkimo principu veikiančio lenkimo matuoklyje tiriamų bakterinės celiuliozės plėvelės 

bandinių lenkimo standumo rodikliai yra pateikti 15 paveiksle. 
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15 pav. Lenkimo standumo rodiklio B priklausomybė nuo BC bandinių apdorojimo 

Iš 15 paveikslo matyti, kad tiriamoji BCND medžiaga pasižymi didžiausiu lenkimo standumo indeksu 

B = 28,79 μNm2, o mažiausia standumo rodiklio vertė B = 3,15 μNm2 yra nustatyta BCD5T bandiniui. 

Tyrimas patvirtina, kad lenkimo deformacijai labiau atspari medžiaga pasižymi aukštesniu standumo 

rodikliu B. Neplautas BC bandinys labiausiai priešinasi minėtai deformacijai, jo įlinkio f vertė 

fiksuojama mažiausia. Šį rezultatą taip pat lemia didesnis minėtos plėvelės storis. Tuo tarpu 5 % 

DMDHEU cheminį apdorojimą turintis BCD5T bandinys pasižymi mažiausiu atsparumu lenkimui – 

plėvelė labiausiai priešinasi lenkimo deformacijai ir veikiama savojo svorio daugiau nusvyra žemyn. 

Bakterinės celiuliozės BCD ir BCD10T bandiniai pasižymi panašiomis lenkimo savybėmis – 

atitinkamai apskaičiuojamos 21,43 μNm2 ir 19,06 μNm2 lenkimo rodiklio vertės. Viename iš atliktų 

tyrimų nustatyta, kad vidutinis analizuojamų, maišytų vilnos ir dirbtinio pluošto, ruoželiu austų  

medžiagų (PA, PES, AC) vidutinis lenkimo standumas B yra apie 20,77 μNm2. Optimalus gaminio 

lenkimo standumas tekstilės industrijoje yra labiau priimtinas, tad BCD ir BCD10T bandiniai gali būti 

tinkami naudoti aprangos pramonėje [63]. 

Tyrimo metu savojo svorio veikiama ir žemyn nusvyranti BC plėvelė nepatiria jokių įtrūkimų ir 

neįplyšta. Pasak kitų tyrėjų, deformavus bakterinės celiuliozės medžiagą, bet kurioje jos srityje 

patiriamas įtempimas pasiskirsto tarp visų struktūroje esančių mikrofibrilių [64]. Tai įrodo medžiagos 

gebėjimą išlaikyti elastingumą, tolygiai paskirstyti vidinius įtempius lenkimo metu; taip pat apibūdina  

grįžtamosios deformacijos savybes.  

3.3. BC plėvelės tempiamųjų savybių priklausomybė nuo bandinių apdorojimo 

Bakterinės celiuliozės plėvelės apdorojimo cheminiu reagentu poveikis mechaninei elgsenai buvo 

įvertintas pagal tempiamąsias BC bandinių savybes (2 lentelė, 16–19 paveikslai). 2 lentelėje 

nurodytos apskaičiuotos skirtingo paruošimo bandinių grupių tempiamųjų savybių absoliutinės 

paklaidos.  
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2 lentelė. BC plėvelės tempiamųjų savybių rezultatai 

Savybė 
Bandinys 

BCND BCD BCD5T BCD10T BCD20T 

Tempiamasis 

stipris, MPa 
17,43±0,76 38,89±8,23 32,95±3,95 42,39±2,18 15,47±3,14 

Deformacija 

trūkstant,% 
34,10±1,98 2,54±2,2 15,23±2,18 17,20±2,82 21,70±2,64 

E modulis, MPa 86,76 1395,97 638,95 1414,83 135,33 

16 paveiksle pavaizduotos skirtingų BC plėvelės bandinių tempiamojo stiprio vertės. Atlikus 

bandymą matyti, kad kiekvienos tiriamos bakterinės celiuliozės medžiagos grupės tempimo savybių 

rezultatai skiriasi. Gautos tyrimo vertės rodo, kad didžiausiu, 42,39 MPa tempiamuoju stipriu 

pasižymi BCD10T bandinys, o mažiausiu – BCD20T bandinys (15,47 MPa). Panašiomis atsparumo 

tempimui savybėmis pasižymi BCD (σ = 38,89 MPa) ir BCD5T (σ = 32,95 MPa) bandiniai. Remiantis 

kitų tyrimų rezultatais, pakankamai stiprios ir elastingos bakterinės celiuliozės medžiagos tempimo 

stiprio vertės buvo apibrėžtos nuo 16,5 MPa iki 38,8 MPa [65]. 

 

16 pav. Tempiamojo stiprio priklausomybė nuo BC bandinių apdorojimo 

BCND plėvelės bandinio (σ = 17,43 MPa) tempiamojo stiprio savybės trūkimo metu gali būti 

palyginamos su BCD20T bandiniu. Remiantis 16 paveikslu, 5 ir 10 % DMDHEU cheminio apdorojimo 

procesas BC plėvelei suteikia dvigubai prastesnis atsparumo tempimui savybes.  

Tempimo bandymo metu taip pat įvertintas maksimalus BC medžiagos pailgėjimas. Gauti duomenys 

yra pateikti 17 paveiksle. 
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17 pav. Deformacijos priklausomybė nuo BC bandinių apdorojimo 

Palyginus 17 paveiksle pateiktus duomenis, didžiausia, 34,10 % pailgėjimo vertė trūkimo metu buvo 

nustatyta plėvelės BCND bandiniui, o mažiausia – BCD medžiagai, tik 2,54 %. Didžiausią elastingumą 

turinčios neplautos BCND plėvelės paruošimas be plovimo proceso gali būti nustatyto pailgėjimo 

rezultato priežastis. BC medžiaga gaunama natūralios fermentacijos metu, kai celiuliozės struktūra 

yra padengta rišikliais (dažniausiai tai yra sacharozė, gauta iš auginimo terpės), todėl, atsisakant 

bandinių plovimo proceso, rišikliai išlieka medžiagoje ir plėvelei suteikia geriausias deformacines 

savybes. BC bandinys su 5 % cheminiu apdorojimu pasižymi net 6 kartus geresniu elastingumu, 

palyginus su plautu BCD bandiniu. Kiti mokslininkai apibrėžė panašią nedidelę plautos ir neapdorotos 

džiovintos bakterinės celiuliozės medžiagos pailgėjimo vertę (ε = 1,7 %) [48]. Literatūroje galima 

rasti tyrimų, aprašančių didesnį BC plėvelės kristališkumą po plovimo proceso. Tai gali įrodyti 

plovimo poveikį, kurio metu iš bakterinės celiuliozės plėvelės yra išplaunamos amorfinės medžiagos 

ir tiriamas bandinys įgauna prastesnes deformacines savybes [66].  

Remiantis 17 paveikslu, skirtingos koncentracijos (5, 10, 20 %) DMDHEU reagentu apdoroti BCD5T, 

BCD10T ir BCD20T bandiniai apibūdina atitinkamai didėjantį pailgėjimą – ε svyruoja nuo 15,23 % iki 

21,70 %. Nustatyti pailgėjimo tyrimo rezultatai liudija, kad cheminis apdorojimas su DMDHEU 

padeda atstatyti BC plėvelės deformacines savybes ir kartu nesumažina medžiagos stiprumo. Šis 

procesas medžiagoje pakeičia auginimo terpės likučius cheminiais ryšiais su aktyviais reagentais, 

kurie sukuria panašias savybes, kaip ir fermentacijos metu susiformavusios medžiagos. Eksperimento 

rezultatai rodo, kad geresnės deformacinės savybės nustatomos BC plėvelę apdorojus didesnės 

koncentracijos cheminiu reagentu.  

Nustatytos BC elementariųjų bandinių tempimo modulio E vertės yra pateiktos 18 paveiksle. 

Palyginus rezultatus matyti, kad didžiausias tempimo modulio indekso E dydis yra nustatytas 

ištirtiems BCD10T (1414,83 MPa) ir BCD (1395,97 MPa) tiriamiems bandiniams.  
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18 pav. Tempimo modulio E priklausomybė nuo BC bandinių apdorojimo 

Gauti rezultatai patvirtino, kad minėti BC plėvelės bandiniai taip pat parodo didžiausias tempiamojo 

stiprio vertes (žr. 18 pav.). Tiriamas BCD5T bandinys yra beveik 3 kartus silpnesnė medžiaga (E = 

638,95 MPa) nei BCD10T plėvelė. Kaip matyti 18 paveiksle, BCND bandinys turi mažiausią 86,76 MPa 

modulio E vertę ir plėvelė yra linkusi labiausiai išsitempti ir deformuotis; BCD20 medžiaga, apdorota 

20 % DMDHEU, pasižymi tik šiek tiek didesniu tempimo moduliu –135,33 Mpa.  

Bakterinės celiuliozės plėvelės bandinių įtempių ir deformacijų kreivės pateiktos 19 paveiksle. 

Pastebima, kad BCD bandinio kreivės forma yra tiesesnė nei kitų tiriamų bandinių – tai rodo, kad 

medžiaga itin priešinasi tempimo deformacijai (ε = 0,023%). Remiantis tempimo bandymo rezultatais 

galima teigti, kad po plovimo proceso BC medžiaga praranda galimybę deformuotis, o tempimo 

stipris σ ir modulis E labai padidėja. 
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19 pav. Tipinis BC plėvelės įtempių ir deformacijos kreivių pobūdis   

19 paveiksle matyti, jog BCND ir BCD20T plėvelės bandiniai pasižymi panašiomis mechaninėmis 

savybėmis – nustatytas mažiausias tempimo įtempis, tačiau geriausios deformacinės savybės. 

Palyginus gautas vertes su kitais tyrimais, patvirtinta, kad didesnis BC medžiagos pradinis drėgmės 

procentas (bandinys BCND) nurodo didesnę tampriąją deformaciją [64].  

Nors tyrimas atskleidžia, kad neplauta bakterinės celiuliozės plėvelė yra iki kelių kartų elastingesnė 

medžiaga už kitus BC bandinius, tačiau ji pasižymi gana mažu stiprumu. Plovimo procesas padidina 

plėvelės trapumą, bet kartu jai suteikia ir stabilesnes savybes tolimesniam medžiagos pritaikymui. 

Remiantis eksperimento rezultatais, BC medžiagos bandiniai (BCD5T, BCD10T), turintys aukščiausią 

tempiamojo stiprio vertę, kartu apibūdina ir vidutines deformacines savybes. Lyginant šiuos 

bandinius tarpusavyje, nustatyta, kad 10 % DMDHEU cheminiu reagentu apdorota plėvelė yra 

stipresnė ir elastingesnė BC medžiaga. Atlikus tyrimą galima teigti, jog bandinių cheminis 

apdorojimas naudojant 5 ir 10 % koncentracijos DMDHEU reagentą, bakterinės celiuliozės 

medžiagai suteikia optimalias stiprumo ir elastingumo savybes.  

3.4. BC medžiagos formavimosi gebos ant sferinio paviršiaus tyrimo analizė  

Atlikus sferinio paviršiaus apgaubimo galimybės pagal originaliai sukurtą ir pritaikytą metodą tyrimą,  

fotoaparatu šoninėje ir skersinėje plokštumose užfiksuoti skirtingų formavimo būdų bakterinės 

celiuliozės plėvelės bandinių vaizdai tam tikruose eksperimento etapuose:  

– pirmas etapas – šlapias bandinys BCWET, veikiamas savojo svorio apgaubia specialų sferinį 

stendą (laisvas kritumas);  

– antras etapas – šlapias bandinys BCWET, veikiant savajam svoriui ir naudojant papildomą 

išorinę jėgą apgaubia sferinų paviršių;  

– trečias etapas – sausas bandinys BCDRY, po džiovinimo išlaikęs erdvinę formą ant sferinio 

paviršiaus.  
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BC plėvelės ir apgaubiamo paviršiaus kontakto plotui, kuriame klostės dar nesusidaro, apskaičiuoti 

gauti skaitmeniniai vaizdai yra apdoroti projektavimo Autocad programa. Šalia bandinio esanti 

matavimo liniuotė panaudota vaizdų kalibravimui apdorojant juos kompiuterine programa. Tyrimo 

metu formuojama gauta plonesnė, kurios šlapios vidutinis storis yra 4,32 mm, išdžiuvusios – 0,87 

mm, ir apie 2 kartus storesnė (šlapios vidutinis storis yra 9,91 mm, išdžiuvusios – 1,43 mm) BC 

plėvelė.  

Pagal 2.2.4. metodinėje dalyje nurodytą formulę (5 formulė) apskaičiuojamas apgaubiamo stendo 

paviršiaus plotas Sfaktinis (cm2). BC plėvelės geba apgaubti sferinį paviršių (%) yra nustatoma pastarąjį 

plotą palyginus su apskaičiuotu stendo paviršiaus plotu Steorinis (cm2). Remiantis minėtame skyriuje 

aprašytu erdvinio apgaubimo tyrimu, galima tirti skirtingo skersmens (100, 120 ir 250 mm) bandinius, 

išlaikant 1:2 santykį tarp sferos kreivumo spindulio ir bandinio spindulio. Svarbu paminėti, kad stori 

bakterinės celiuliozės bandiniai susiformavo tik 100 ir 120 mm skersmens. Šoniniame ir skersiniame 

plokštumos vaizde yra pažymima BC medžiagos apgaubiamo paviršiaus kontakto zona, kuri kinta 

priklausomai nuo bandinio skersmens ir sferos spindulio, storio bei eksperimento etapo.  

Tyrimui pritaikyti sferos formos stendai su per centrą pritvirtintais bakterinės celiuliozės medžiagos 

bandiniais yra vaizduojami 20 ir 21 paveiksluose. Pastebima, kad veikiami savojo svorio (žr. 20 pav., 

a), šlapi BC bandiniai nesunkiai nusvyra žemyn, suformuodami apvalias klostes, kurių kiekis, 

manoma, priklauso nuo bandinio skersmens (skersmens ir sferos spindulio santykis yra pastovus 

dydis). Panaudojant papildomą išorinę jėgą, tiriama BC plėvelė akivaizdžiai geriau aptraukia sferos 

formos paviršių ir kontakto plotas padidėja (žr. 20 pav., b). Tuo tarpu po džiovinimo proceso gauti 

sausi bandiniai įgauna suteiktą erdvinę formą, kuri nekinta laike (žr. 20 pav., c). 

 

a 
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c 

b 

 

20 pav. Plonų BC bandinių apgaubimo ant sferinio paviršiaus šoninės ir skersinės plokštumos vaizdai, kai 

šlapias bandinys formuojamas veikiant tik savajam svoriui (a), kai šlapias bandinys formuojamas veikiant 

papildoma išorine jėga (b), sauso bandinio vaizdai po džiovinimo proceso (c)  
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21 pav. Storų BC bandinių apgaubimo ant sferinio paviršiaus šoninės ir skersinės plokštumos vaizdai, kai 

šlapias bandinys formuojamas veikiant tik savajam svoriui (a), kai šlapias bandinys formuojamas veikiant 

papildoma išorine jėga (b), sauso bandinio vaizdai po džiovinimo proceso (c)  

Panaši medžiagos mechaninė elgsena ją formuojant stebima ir storesnei BC plėvelei (žr. 21 pav.). Dėl 

didesnio storio bandiniui yra būdingas ir didesnis standumas. Veikiamas savojo svorio (žr. 21 pav. a) 



 

 

43 

ir papildoma išorine jėga (žr. 21 pav. b) jis beveik nesvyra žemyn ir nesudaro jokių, aiškiai matomų 

klosčių. BC plėvelės sferinio paviršiaus apgaubimo plotas dar padidėja po džiovinimo proceso (žr. 

21 pav. c), kuomet bandinys stengiasi sudaryti kuo tikslesnę erdvinę formą.  

Atlikus skirtingų eksperimento etapų tyrimą ir palyginus BC bandinių vaizdus šoninėje ir skersinėje 

plokštumose matyti, kad geriausiai sferinį paviršių apgaubia bakterinės celiuliozės medžiaga po 

džiovinimo proceso. Šlapi, savojo svorio veikiami bandiniai, ant sferinio paviršiaus priglunda 

blogiausiai, galimai formuojasi kelios stambios klostės. Pastarieji bandiniai dėl struktūroje esančio 

didelio kiekio vandens yra gana standūs. Remiantis mokslinėmis publikacijomis, kitų aprangos 

medžiagų, tokių kaip audinio  ir dirbtinės odos, lenkimo standumas yra panašus į tiriamą bakterinės 

celiuliozės medžiagą. Anksčiau atlikti tyrimai nustatė nuo 3,94 iki 16,87 μNm2 kintančią audinių 

lenkimo standumo rodiklio vertę, taip pat dirbtinei odai išmatuota 35,89 μNm2 vidutinė lenkimo 

rodiklio vertė [67, 68]. Standūs, šlapi gelio plėvelės bandiniai veikiami savojo svorio negali lengvai 

deformuotis, ploniems bandiniams atsiranda stambios klostės, kurios trukdo medžiagai aptraukti 

sferinį paviršių. Iš analizuojamų vaizdų matyti (žr. 20 pav. b), kad didėjant plonų BC bandinių 

skersmeniui, didėja ir klosčių kiekis, tačiau jų dydis mažėja. Tas nėra būdingai tiriamai storesnei BC 

medžiagai (žr. 21 pav. a). Šlapios BC plėvelės formavimas ant stendo panaudojant papildomą išorinę 

jėgą leidžia medžiagai geriau priglusti prie paviršiaus. Žinoma, jog dėl geresnio BC medžiagos 

sferinio paviršiaus apgaubimo, bandiniai lengviau įgyja erdvinę formą. Remiantis tyrimo rezultatais 

BC plėvelė po džiovinimo proceso išlaiko erdvinę formą, yra stebimas klosčių jungimasis ir 

plokštėjimas. Tiriamos medžiagos suformuota erdvinė forma yra stabili ir nesikeičianti stebimuoju 

laiko periodu. 

Bakterinės celiuliozės plėvelės formavimosi gebos priklausomybė nuo eksperimento etapo ir 

bandinio skersmens pateikiama 22 ir 23 paveiksluose. Gauti duomenys nusako santykinį (%) 

apgaubimo paviršiaus plotą.   

 

22 pav. Plonos BC plėvelės apgaubiamo ploto priklausomybė nuo bandinio dydžio ir formavimo ant sferinio 

paviršiaus būdo 
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Analizuojant 22 paveiksle esančius rezultatus, matyti, kad po papildomos išorinės jėgos formavimo 

ir džiovinimo proceso tiriamos plonos BC plėvelės sferinio paviršiaus santykinis apgaubimo plotas 

ženkliai padidėjo, palyginus su savojo svorio veikiama BC medžiaga. Mažiausiu, 2,17 % kontakto 

dydžiu pasižymi 100 mm skersmens savojo svorio veikiamas bandinys, tuo tarpu didžiausias – 

maksimalus 100 % paviršiaus apgaubimas būdingas 120 mm dydžio išdžiuvusiam BC plėvelės 

bandiniui. 

Rezultatai atskleidžia, jog veikiant savajam svoriui geriausią erdvinę formą sudaro didžiausio 

skersmens (250 mm) bakterinės celiuliozės bandinys – matoma geresnė medžiagos geba apgaubti 

paviršių (7,68 %), kai ne kontakto zonoje susidaro taisyklingos formos klostės. Šio dydžio bandinio 

ir 125 mm skersmens sferos kontakto yra plotas net 3–4 kartus didesnis, palyginus su mažesniais, 100 

ir 120 mm skersmens BC bandiniais (2,12 ir 2,72 %). Fiksuojama, kad didesnio, 250 mm dydžio 

bandinio svoris padeda labiau medžiagai nusvirti žemyn ir kartu geriau apgaubti stendo paviršių.  

Remiantis 22 paveikslo duomenimis, šlapių plonų BC bandinių formavimas ant sferos, juos 

paveikiant išorine jėga, leidžia medžiagai geriau priglusti prie paviršiaus – fiksuojamas didėjantis 

kontakto su sferiniu paviršiumi plotas. Eksperimento metu stebimas geresnis BC bandinių klosčių ir 

raukšlių jungimasis tarpusavyje, sumažėja jų dydis. BC bandiniams panaudojus papildomą išorinę 

jėgą nustatyta, kad didžiausias – 49,33 % santykinis kontakto su sferiniu paviršiumi plotas 

fiksuojamas 120 mm skersmens šlapiam formuotam bandiniui, kiek mažiau – mažiausio skersmens 

BC plėvelei, 42,80 %. Minėti rezultatai yra ženkliai, dešimtimis kartų, didesni už savojo svorio 

veikiamų bandinių sudarytą apgaubiamos sferos kontakto plotą. Iš gautų rezultatų matyti, kad išorine 

jėga paveikti BC bandiniai geba sudaryti geresnę erdvinę formą, labiau deformuojasi, taip 

padidindami jų ir paviršiaus kontakto dydį. Pastebėta, kad šis bakterinės celiuliozės eksperimento 

etapas nepriklauso tiesiogiai nuo medžiagos bandinio skersmens, nes šlapia 250 mm dydžio plėvelė 

nesudaro geriausios erdvinės formos – šiame etape jai nustatyta mažiausia apgaubimo zona – 37,92 

%.  

Atlikus eksperimentą ištirta, kad po džiovinimo proceso sausa BC plėvelė dar geriau priglunda prie 

stendo paviršiaus, įgaudama erdvinę formą. Remiantis 22 paveikslu, palankiausiai sferos paviršių, 

net 100 %,  apgaubti geba 120 mm skersmens išdžiuvęs BC plėvelės bandinys. Tai vertinama kaip 

beveik 1,3 karto geresnis dengiamo paviršiaus ploto apgaubimas palyginus su 100 mm skersmens 

bandiniu (79,21 %) ir 2,2 karto – palyginus su 250 mm skersmens bandiniu, kuris sferinį paviršių 

aptraukia mažiausiai, tik 44,90 %. Visgi, didžiausią skersmens plotą turinčiai BC plėvelei yra sunkiau 

tolygiai priglusti. Remiantis tyrimo vaizdais, ties sferinio paviršiaus pusiauju susiformuoja didelės 

klostės bei raukšlės, gausesnis susiformavusių oro tarpų tarp paviršių kiekis trukdo bandiniui liestis 

su paviršiumi. Po džiovinimo proceso apskaičiuojamas beveik 2 kartus didesnis 100 mm dydžio 

plėvelės apgaubiamo kontakto plotas.  
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23 pav. Storos BC plėvelės apgaubiamo ploto priklausomybė nuo bandinio dydžio ir formavimo ant sferinio 

paviršiaus būdo 

Analizuojant 23 paveikslo rezultatus matyti, kad papildomos jėgos panaudojimas ir džiovinimo 

procesas storai BC plėvelei taip pat leido ženkliai padidinti apgaubiamo sferinio paviršiaus plotą. 100 

mm skersmens savo svorio veikiamam bandiniui būdingas mažiausias (2,88 %) kontakto dydis, o 

didžiausias (64,67 %) apgaubiamo paviršiaus plotas nustatytas džiovintai 120 mm dydžio BC 

plėvelei. Papildoma jėga paveiktų ir sudarytą erdvinę formą išlaikančių sausų storų bandinių ir 

sferinio paviršiaus kontakto plotas tarpusavyje yra panašus – nuo 53,61 iki 64,67 %. Remiantis  

rezultatais, didesnis 120 mm BC bandinys visuose eksperimento etapuose sudaro geresnę erdvinę 

formą nei mažiausio skersmens plėvelė. 

Geresnį BC plėvelės sferinio paviršiaus apgaubimą po džiovinimo proceso galima nesunkiai 

paaiškinti – bandiniui džiūstant jame esanti drėgmė yra pašalinama iš medžiagos, medžiaga praranda 

iki 94,74 proc. (žr. 3.1. skyrių) storio. Tai lemia geresnį ir tvirtesnį plėvelėje likusių mikrofibrilių 

susijungimą tarpusavyje, lengvesnį medžiagos deformavimąsi ant sferinio paviršiaus. Tiriami 

skirtingo skersmens ir storio bakterinės celiuliozės bandiniai gali sudaryti panašų sferinio paviršiaus 

apgaubimą, kuris dar pagerėja medžiagai išdžiuvus ir išlieka nepakitęs stebimuoju periodu. Stendą 

apgaubęs ir erdvinę formą suformavęs BC bandinys nebegrįžta atgal į pradinę, šlapiai plėvelei 

būdingą būseną, išlaikoma stabili erdvinio kūno forma. Dėl didesnio storio džiovinta antra BC 

medžiaga negalėjo apgaubti panašaus paviršiaus ploto kaip plona BC plėvelė. Tyrimo metu 

pastebima, kad stora, išorine jėga paveikta 120 mm dydžio plėvelė pasižymi geresne erdvinio 

formavimosi geba (iki 56,85 %), nei tokio pat dydžio plonas bandinys. Tačiau storam sausam, 120 

mm bandiniui fiksuojamas 1,4 karto mažesnis (64,67 %) apgaubiamos zonos plotas, lyginant su plona 

džiovinta bakterinės celiuliozės medžiaga. 

Svarbu paminėti, kad nors buvo laikomąsi mokslinėje literatūroje (2.2.4. skyrius) nurodyto tyrimo 

atlikimo metodo, tačiau formavimosi rezultatai nesigavo tokie tikslūs, kaip turėtų gautis priklausomai 

nuo BC bandinio skersmens ir stendo paviršiaus dydžio santykio. Plėvelės dydis ir sferos spindulys 

yra tarpusavyje susiję, tačiau netiesiogiai, kaip manyta iš pradžių. Visgi, dėl tikslesnių tyrimo 

rezultatų yra būtina atlikti išsamesnius tyrimus, leidžiančius įvertinti skirtingo sferos formos 

kreivumo spindulio, bandinio skersmens ir storio įtaką BC plėvelės formavimosi gebai nustatyti. 
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3.5. BC bandinių storio tolygumo ir paviršiaus nelygumo tyrimo analizė 

Tiriamajame darbe buvo fiksuojami ir analizuojami BC bandinių storio (mm) pokyčiai skirtingų 

atliekamų procesų metu. Aprašyti konkrečiai analizuojamo šlapios ir sausos BCD10T plėvelės storio 

kaitos rezultatai prieš ir po cheminio apdorojimo su 10 % koncentracijos DMDHEU reagentu. BC 

bandinyje pažymėtų taškų vidutinio storio ir variacijos koeficiento matavimų, rezultatai yra pateikti 

3 lentelėje.  

3 lentelė. BC plėvelės BCD10T bandinio storio matavimo rezultatai 

Bandinys  Prieš apdorojimą BCWET Po apdorojimo BCWET Po apdorojimo BCDRY  

Vidutinis storis, mm 2,85 2,83 0,20 

Variacijos koeficientas, % 15,10 13,67 13,39 

 

Remiantis gautais rezultatais (žr. 3 lentelę) buvo nustatytas BC medžiagos storio mažėjimas 

kiekvieno proceso metu. Tyrimas atskleidė, kad susiformavusi šlapia BCD10T plėvelė yra storiausia – 

jos vidutinė storio vertė fiksuojama didžiausia, net 2,85 mm. Minėtam šlapiam bandiniui pritaikius 

cheminį apdorojimą, plėvelė šiek tiek netenka savo storio, suplonėja iki 2,83 mm. Tuo tarpu po 

džiovinimo proceso gauto sauso bandinio storis ženkliai sumažėja – BCD10T plėvelei nustatytas 14 

kartų mažesnis, 0,20 mm dydžio vidutinis storis, t.y. tiriamas bandinys džiovinant neteko 92,9 

procentus savo storio.  

Tyrimo metu nustatyta, jog, kai medžiaga yra šlapia (prieš apdorojimą ir po jo), nustatomas storis 

bandinyje kinta ir tą rodo fiksuojamas variacijos koeficientas. Pakartotinai atliekant plovimo procesą 

po apdorojimo cheminiu junginiu DMDHEU, matyti, kad storis šiek tiek suvienodėja, nes variacijos 

koeficiento rodiklis nustatytas mažesnis (13,39 %). Po džiovinimo sausa BC plėvelė netenka daugiau 

kaip 90 procentų storio ir tampa tolygesnė. Tai lemia po džiovinimo proceso sausuose BC 

bandiniuose susidarę tvirtesni netaisyklingai orientuotų ilgų celiuliozės nanofibrilių tarpusavio 

susijungimo ryšiai. Eksperimento metu nustatyta, kad BCD10T plėvelei būdingas netolygus storis, 

priklausantis nuo medžiagai taikomo apdorojimo proceso. Storio tolygumo išlaikymas yra sudėtingas 

procesas, priklausantis nuo medžiagos gavimo, paruošimo ir apdailos procesų, tad susiformavusios 

šlapios plėvelės storis labiau kinta bandinyje, o variacijos koeficiento vertės yra didelės (15,10 %). 

Analizuojant bakterinės celiuliozės plėvelės storio pasiskirstymą bandinyje, buvo sudarytas grafinis 

BC bandinių storio žemėlapis, kurio vaizdas pateiktas 24 paveiksle.  
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a   b    c 

24 pav. Šlapių BC bandinių prieš apdorojimą (a), po apdorojimo (b) ir sausų bandinių po apdorojimo (c) 

grafiniai storio vaizdai 

Nagrinėjant 24 paveiksle pateiktus BC medžiagos storio žemėlapio vaizdus, matyti, kad plėvelei yra 

būdingas netolygus storio pasiskirstymas bandinio plote. Prieš apdorojimo procesą užfiksuotas  

didžiausias storiausių bandinio zonų, nuspalvintų tamsiai mėlyna spalva (3–3,5 mm), kiekis. Atlikus 

cheminį apdorojimą su 10 % DMDHEU, plėvelėje didesnio storio zonų kiekis sumažėja – dominuoja 

2–2,5 mm (žym. geltona spalva) ir 2,5–3 mm (žym. pilka spalva) storio vertės. Tiriamas džiovintas 

BCD10T bandinys yra žymiai plonesnė BC medžiaga nei analizuojami šlapi bandiniai. Jam būdingos 

0,1–0,3 mm storio zonos per visą plėvelės plotą.  

Eksperimento metu taip pat pastebimas medžiagos sustorėjimas bandinio kraštuose. Analizuojant 24 

paveiksle pateiktus vaizdus galima matyti, kad apskrito bandinio kontūrui būdingas didesnis 

medžiagos storis, tarsi juosiantis BC plėvelę. Šiam reiškiniui tiesioginės įtakos gali turėti storio 

kryptimi natūraliai vykstantis plėvelės augimo procesas, priklausantis nuo daugelio aplinkybių, tokių 

kaip auginimui paruoštos terpės kokybės, indo laikymo vietos, nekintančios pastovios temperatūros, 

drėgmės palaikymo ir kt.  

Atliekant išsamesnį džiovinamos BC medžiagos storio netolygumo tyrimą, buvo nutarta įvertinti 

medžiagos paviršiaus nelygumo rodiklį, kuris analizuojamas pasitelkiant BC medžiagos paviršiaus 

vaizdų analizę (žr. 2.2.1. skyrių). Vaizdų analizės pagrindu yra analizuojami ir vertinami skirtingo 

paruošimo BC plėvelės vaizdai: 

1. šlapia BC plėvelė (BCWET); 

2. laisvai ant horizontalaus paviršiaus džiovinta plėvelė (BCDRY); 

3. ant horizontalaus paviršiaus per visą kontūrą fiksuota, džiovinta plėvelė (BCDP); 

4. per visą kontūrą fiksuota, plauta ir džiovinta plėvelė (BCDWP); 

5. per visą kontūrą fiksuota, plauta ir 20 % DMDHEU apdorota džiovinta plėvelė (BCDP20).  

Pirmosios tyrimo dalies medžiagos bandinių, skenuotų 600 dpi raiška, vaizdai pateikiami 25 

paveiksle. 

1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3
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a b c d e 

Remiantis gautais vaizdais matyti, kad šlapia BCW plėvelė, palyginus su kitais sausais bandiniais, yra 

storesnė, jai būdingas minkštas, į gelio medžiagą panašus paviršius (žr. 25 pav., a). Antroji, išdžiuvusi 

neprisegta BCD plėvelė (žr. 25 pav., b) išsiskiria didesniu medžiagos raukšlėtumu, kurį lemia staigus 

drėgmės garavimas iš plėvelės džiovinimo metu. Ypač po džiovinimo proceso bakterinės celiuliozės 

bandinio kraštuose stebimas nelygus, susibangavęs paviršius. Stengiantis mažinti BC medžiagos 

paviršiaus raukšlėjimąsi džiovinimo metu ir BCDP plėvelei pritaikius krašto kontūro fiksavimą, 

vizualiai matyti, kad išdžiuvusio bandinio paviršiaus nelygumas yra mažesnis (žr. 25 pav., c). Tyrimo 

metu stebima, jog plėvelės krašto pritvirtinimas smeigtukais prie horizontalaus paviršiaus padeda 

medžiagai išlaikyti taisyklingesnę apskritą formą. BCDWP plėvelės vaizdas atskleidžia, kad fiksuojant 

ir džiovinant plautus bandinius, jų paviršius išlieka lygus, struktūriškai panašus į ploną popieriaus 

medžiagą (žr. 25 pav., d) [69]. Remiantis skenuotos bakterinės celiuliozės plėvelės vaizdu (žr. 11 

pav., e), 20 % koncentracijos DMDHEU chemiškai apdorotas BCDP20 bandinys pasižymi mažesniu 

raukšlėtumu, jo paviršius vertinamas kaip tolygesnis, turintis mažiau struktūrinių paviršiaus 

deformacijų. 

Pasinaudojus kitų tyrėjų metodika [54], atliktas tolimesnis aptartų bakterinės celiuliozės bandinių 

paviršiaus nelygumo tyrimas ir vertinimas. Antrosios tyrimo dalies metu, pasinaudojus Image J 

kompiuterine programa, užfiksuojama pilkos spalvos kitimo bandinio vaizde kreivė. Tiriamos 

medžiagos paviršiaus nelygumą leidžia netiesiogiai įvertinti vaizdo spalvos sklaida, įvertinta 

variacijos rodikliu V. Skenuotų (600 dpi raiška) BC bandinių paviršiaus vaizdas ir paviršiaus 

netolygumo, išreikšto pilkos spalvos sklaida V bandinio vaizde, duomenys pateikti 4 lentelėje. 

25 pav. BC šlapio BCWET (a), išdžiuvusio neprisegto BCDRY (b), prisegto išdžiuvusio BCDP (c), plauto, 

prisegto išdžiuvusio BCDWP (d), plauto, 20 % DMDHEU apdoroto, prisegto išdžiuvusio BCDP20 (e) bandinių 

krašto vaizdai   
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4 lentelė. BC bandinio paviršiaus nelygumo atvaizdavimas pilkumo skalėje 

Bandinys Bandinio vaizdas 
Bandinio paviršiaus nelygumas, įvertintas pilkosios 

spalvos vaizde sklaida 

BCWET 

 

 

Pilkos spalvos sklaida V = 4,86 % 

BCDRY 

 

 

Pilkos spalvos sklaida V = 15,27 % 

BCDP 

 

 

Pilkos spalvos sklaida V = 6,87 % 

BCDWP 

 

 

Pilkos spalvos sklaida V = 14,29 % 
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BCDP20 

 

 

Pilkos spalvos sklaida V = 5,01 % 
 

Atlikus skirtingų BC bandinių paviršiaus nelygumo tyrimą matyti, kad dėl didžiausios pilkos spalvos 

sklaidos vaizde (V = 15,27 %) labiausiai nelygus paviršius yra būdingas išdžiovintai be cheminio 

apdorojimo medžiagai BCDRY. Žinoma, kad BC plėvelės plovimo metu vyksta medžiagoje esančių 

celiuliozės priemaišų pašalinimas, todėl išdžiovintam bandiniui yra būdingas didesnis trapumas (žr. 

17 pav.). Vertinant pagal pilkos spalvos kitimo kreivę ir rodiklį (V = 14,29 %) bandinio vaizde, matyti, 

kad plauto ir fiksuojant kraštus išdžiovinto bandinio BCDWP atveju taip pat fiksuojamas paviršiaus 

nelygumas artimas BCDRY bandiniams.  

Gauti rezultatai rodo kad tiek šlapio BCWET, tiek išdžiovinto BCDP bandinių paviršiaus nelygumas yra 

tarpusavyje panašus – abiem atvejais nustatyta mažiausia pilkosios spalvos sklaida bandinio 

paviršiaus vaizde, atitinkamai 4,86 ir 6,87 %. 

Labiausiai lygiu paviršiumi pasižymi plautas ir 20 % DMDHEU apdorotas sausas BCDP20 bandinys, 

kai spalvos sklaidos rodiklis V = 5,01 %. Panaudojus cheminį reagentą BC plėvelėje susidarę nauji 

tarpusavio cheminiai ryšiai pakeičia plovimo metu pašalintas minėtas rišiklių medžiagas. Tokiu būdu 

struktūriškai sutvirtinta bakterinės celiuliozės plėvelė vertinama kaip mažesnį paviršiaus nelygumą 

turinti BC medžiaga.  

Analizuojant skenuotus BC bandinių paviršiaus vaizdus (žr. 4 lentelę), objektyviais pilkos spalvos 

sklaidos rodikliais buvo patvirtinti vizualiai matomi tiriamų bandinių skirtumai. Iš gautų bakterinės 

celiuliozės plėvelių paviršiaus vaizdų galima išskirti labiausiai netolygų paviršių turinčius BC 

bandinius. Sausų BCDRY ir BCDWP bandinių paviršiuje vizualiai matomos didesnės raukšlės, oro tarpai 

ir kitos medžiagos deformacijos. Kaip matyti medžiagos vaizde, panaudojus pakartotinį bandinių 

plovimą ir kontūro fiksavimą džiovinant galima gauti lygesnio paviršiaus bakterinę celiuliozės 

plėvelę.  

Apžvelgiant tyrimo rezultatus matyti, kad šlapio BC bandinio storis yra netolygiausias, bet jo 

paviršius yra lygiausias. Po džiovinimo proceso sausas bandinys pasižymi tolygesniu storiu, tačiau 

atsiranda didesnis nelygumas plėvelės paviršiuje. Svarbu paminėti, kad susiraukšlėjęs bakterinės 

celiuliozės medžiagos paviršius taip pat turi įtakos ir storio matavimams. Visgi, BC plėvelės storio ir 

paviršiaus charakteristikos dar nėra pilnai ištirtos, bet jos yra labai svarbios prognozuojant kitas 

medžiagos savybes. 
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3.6. Bakterinės celiuliozės medžiagos panaudojimo galimybių aprangos gamyboje analizė 

Norint atlikti bakterinės celiuliozės medžiagos pritaikomumo aprangos industrijoje galimybių tyrimą, 

svarbu apžvelgti ir įvertinti nustatytas plėvelės struktūrines bei mechanines savybes. Tyrimo metu 

gauta, kad skirtingos BC bandinių paruošimo sąlygos turi tiesioginę įtaką tiriamos plėvelės 

charakteristikoms. Plovimo procesas, kurio metu pašalinamos fermentacijai svarbios biologinės 

kilmės priemaišos, suteikia plėvelei stabilumo ir tvirtumo. Dėl šios priežasties, neplauta ar kitaip 

neapdorota BC plėvelė yra nerekomenduojama naudoti aprangos kūrimo procesuose. Kiti tyrėjai 

teigia, kad cheminiu būdu neapdorota bakterinės celiuliozės plėvelė negali būti naudojama kaip 

tekstilės medžiaga, nes jos mechaninės savybės priklauso nuo prarasto drėgmės kiekio džiovinant 

[48].  

Tekstilės srityje dirbantys mokslininkai neseniai susidomėjo bakterinės celiuliozės medžiaga, todėl 

yra atlikti tik keli tyrimai, analizuojantys BC plėvelę kaip alternatyvią tekstilei medžiagą, 

panaudojamą aprangos pramoneje [70]. Pasak kitų mokslinių publikacijų, naudojant cheminį 

apdorojimą galima sumažinti BC medžiagos hidrofilines savybes [71]. Aprangos pramonėje 

reikalingas hidrofobinis gaminys, plačiai pritaikomas vandeniui nelaidžiems, dėmėms (aliejams) 

atspariems drabužiams. Hidrofobinė plėvelės apdaila gali būti pritaikyta ir bakterinei celiuliozei 

siekiant iš jos sukurti gaminius, tokius kaip drabužiai, aksesuarai ar net grindų dangos ir kitos interjero 

detalės. Visgi, BC medžiaga yra vertinama ir dėl porėto paviršiaus, leidžiančio pernešti drėgmę į 

aplinką, kad vartotojui gaminio dėvėjimas būtų patogesnis [71]. 

Baigiamojo darbo metu nustatyta skirtinga mechaninė elgsena BC medžiagų, kurios neturėjo 

cheminio poveikio, ir kitų, kurios buvo apdorotos su tam tikros koncentracijos DMDHEU reagentu. 

Kaip matyti 3.1.–3.3. skyriuose, BC bandinių apdorojimas padidina medžiagos tankį (g/cm3), 

sugrąžina po plovimo prarastas deformacines savybes. Skirtingos koncentracijos (5, 10 ir 20 %) 

cheminio tirpalo plėvelės apdorojimas, medžiagai suteikia tarpusavyje kintančias tiriamas 

mechanines savybes.  

Preliminarūs tyrimai rodo, kad kai kurios BC plėvelės savybės yra panašios į drabužių medžiagas. 

Lenkimo standumo rezultatus galima palyginti su tekstilės ir odos gaminiais – dirbtinės odos ir 

audinio lenkimo rodiklių tyrimais [67, 68]. Manoma, kad iš tiriamų plėvelių BCD ir BCD10T bandiniai 

pasižymi optimaliausiu lenkimo standumu – tekstilės pramonėje svarbiu rodikliu. Remiantis 

tempiamųjų savybių tyrimo rezultatais, tempimo modulio E vertės įrodo, kad išdžiūvusi plėvelė įgyja 

tvirtesnę struktūrą. Daroma prielaida, jog siekiant gauti kuo atsparesnę tempimo jėgai ir optimalų 

elastingumą turinčią bakterinės celiuliozės medžiagą, ji turi būti plauta distiliuotu vandeniu ir 

paveikta ne daugiau kaip 10 % DMDHEU cheminiu apdorojimu, tačiau tam galutinai patvirtinti yra 

reikalinga atlikti išsamesni tyrimai. 

Vienas iš svarbiausių parametrų, siekiant gauti optimalią, komerciškai patrauklią ir galimai aprangos 

pramonėje naudojamą medžiagą, yra deformacija [48]. Bakterinės celiuliozės formavimosi gebos 

savybė taip pat suteikia medžiagai išskirtinumo. Tiriamos plėvelės panašumas į gelio medžiagą 

suteikia bandiniams daugiau elastingumo, jie geriau sulimpa tarpusavyje, gali išlaikyti sudarytą 

erdvinę formą ilgesnį laiką (arba nekisti laike), sulėtinti arba visai panaikinti grįžtamosios 

deformacijos procesus. Galima teigti, kad suformuota ir išdžiovinta BC medžiaga, dėl gebėjimo 

apgaubti skirtingo kreivumo sferinį paviršių ir išlaikyti norimą formą, pasižymi gera formavimosi 
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geba. Ji galėtų būti puikiai pritaikyta įvairių formų, deformacines apkrovas patiriančių aprangos 

drabužių ir jų detalių, pavyzdžiui, kulno, alkūnės zonos, gamyboje.  

Siekiant išgauti erdvinę formą, tikslinga naudoti šlapią BC medžiagą, pasižyminčią dideliu 

elastingumu, o vėliau ją išdžiovinti ant norimos erdvinės formos. Siekiant gauti tikslesnę reikiamo 

dizaino trimatę formą, bakterinę celiuliozę yra geriausiai paveikti papildoma išorinine jėga. Pasak 

aprašytos formavimo tyrimo metodinės dalies ir gautų rezultatų (žr. 3.4. skyrių), svarbu išlaikyti 

plėvelės skersmens, storio ir sferinio paviršiaus dydžio santykį. Atliekant tyrimą ne visiems BC 

bandiniams pavyko sudaryti tikslią erdvinę formą nuo minėtų parametrų priklausomybės, tačiau 120 

mm skersmens bakterinės celiuliozės medžiaga (plonesnė ir storesnė) apgaubė didžiausią sferinio 

stendo paviršiaus plotą, palyginus su kito dydžio tiriama BC plėvele. 

Aprangos srityje dirbančių mokslininkų atliekami BC plėvelės tyrimai šiai medžiagai atveria vis 

daugiau pritaikymo galimybių tvarios mados pramonėje. Vienas iš pavydžių, ,,Kombucha Couture‘‘ 

mados linijos (žr. 26 pav.) įkūrėja Sacha Laurin nuo 2014 metų kuria moteriškų ir vyriškų drabužių, 

pagamintų iš bakterinės celiuliozės, kolekcijas [72]. 

 

26 pav. ,,Kombucha Couture‘‘ bakterinės celiuliozės drabužių linijos ženklas [72] 

Laurin savo kūrinius demonstravo mados kolekcijų pristatymuose Paryžiuje ir kitur. Kolekciją iš 

,,Kombucha odos‘‘ sudaro suknelės, sijonai, trumpos palaidinės, viršutinės maudymosi kostiumo 

dalys ir įvairūs juvelyriniai dirbiniai ir aksesuarai (žr. 27 pav.). Medžiaga yra pusiau skaidri, kas 

suteikia drabužiams svetimšalio ateivio ir urvinio žmogaus (angl. alien-meets-cave person) konceptą. 

Kūrėja naudoja inovatyvią besiūlę 3D šlapios BC medžiagos sluoksnių jungimo technologiją, dėdama 

šlapios plėvelės lakštus tiesiogiai ant reikiamos formos – manekeno [72].  
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Funkcinių dekoratyvinių elementų kūrimo drabužiuose pavydžių galima rasti ir kitų tyrėjų 

literatūroje. Lenkų mokslininkai norėdami patikrinti, ar hidrogelio struktūros bakterinės celiuliozės 

(HGBC) plėvelė yra tinkama naudoti kaip medžiaga drabužiams, sukūrė dvi paprastų aprangos 

gaminių – riešo apyrankės ir marškinėlių – detales (žr. 28 pav.) [69].  

 

 

 

 

 

 

a                        b  

 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad gauta BC medžiaga yra pakankamai patvari jos detales sujungti siuvimo 

mašina. Buvo siekiama sukurti elastingą, prakaitą sugeriantį gaminį, panašų į teniso žaidėjų 

naudojamas riešų apyrankes. Atlikus medvilnės marškinėlių su įsiūtais BC medžiagos elementais 

dėvėjimo eksperimentą nustatyta, kad plėvelės detalės buvo atsparios bakterijų ir mikroorganizmų 

dauginimuisi ir nepatyrė žymių paviršiaus struktūros pokyčių, joms liečiantis su žmogaus kūnu. Pasak 

pateiktų atsiliepimų, gaminys su bakterinės celiuliozės detalėmis nesukėlė nepageidaujamų kūno 

reakcijų ar diskomforto, tad įrodyta, jog tiriama BC medžiaga gali būti perspektyvi alternatyva šiuo 

metu naudojamoms aprangoms medžiagoms. Tyrimo metu taip pat patvirtinta, kad užaugintos 

bakterinės celiuliozės apdorojimas gliceroliu ir plėvelės pavertimas į stabilią hidrogelio medžiagą 

ženkliai pagerino aprangai naudojamos BC medžiagos mechanines savybes [69]. 

27 pav. 2017 metų ,,Kombucha Couture‘‘ kolekcijos pristatymas Paryžiuje [72] 

28 pav. Iš BC plėvelės susiūtos riešo apyrankės (a) ir marškinėlių su įsiūtais plėvelės 

elementais (b) gaminių vaizdai [69] 
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4. Išvados ir rekomendacijos 

1. Parinkus skirtingą paruošimo ir cheminio apdorojimo procesą tyrimams parengti bandiniai iš 

Zygosaccharomycea bailii mieliagrybių kultūros ir Komagataeibacter rhaeticus bakterijų 

fermentacijos metu susiformavusios bakterinės celiuliozės plėvelės.  

2. Nustatytos skirtingo apdorojimo šlapios ir sausos BC plėvelės bandinių storio, skersmens, svorio 

ir tankio vertės, jų procentinis pokytis. Analizuojant storio matavimus ištirta, kad daugiausiai, net 

94,74 %, po džiovinimo savojo storio prarado 5 % DMDHEU apdorotas BCD5T bandinys, o 

mažiausiai, 84,79 % – BCD20T bandinys. Džiovinimo metu buvo fiksuojamas tiriamos plėvelės 

skersmens nežymus sumažėjimas (1,63–12,03 %), tačiau svorio pokytis buvo ženklus – 85,51–

97,69 %. Galima teigti, jog tiriamos medžiagos svorio nuostolis gali būti siejamas su BC plėvelės 

storio sumažėjimu po džiovinimo. Atlikus eksperimentą, sausam BCD bandiniui dėl drėgmės 

praradimo yra apskaičiuojamas didžiausias, 79,87 % tūrinio tankio nuostolis, tuo tarpu 20 % 

DMDHEU cheminiu reagentu apdoroto BCD20T bandinio tūrinis tankis padidėjo daugiausiai – 

40,36 %. Tyrimo metu stebima cheminio apdorojimo įtaka bakterinės celiuliozės plėvelės 

geometrinėms charakteristikoms – skirtingos koncentracijos (5, 10 ir 20 %) DMDHEU reagentas 

po plovimo proceso atitinkamai padidina nuo drėgmės kiekio priklausomą išdžiovintų BC 

bandinių tūrinį tankį. 

3. Tiriant skirtingai paruoštos ir chemiškai apdorotos BC medžiagos lenkiamojo standumo savybes 

nustatyta, kad BCND bandinys pasižymi didžiausiu lenkimo standumo indeksu B = 28,79 μNm2 ir 

yra labiausiai atspari BC plėvelė lenkimo deformacijai. Tuo tarpu BCD5T bandiniui būdingos 

prasčiausios lenkimo standumo savybės, fiksuojama mažiausia standumo rodiklio vertė, B = 3,15 

μNm2. Palyginus su kitų tyrėjų darbuose nagrinėtu tekstilės medžiagų ir odos lenkimo standumu, 

nustatyta, kad BCD ir BCD10T bandiniai dėl optimalių lenkimo standumo indekso verčių gali būti 

tinkami naudoti aprangos pramonėje.  

4. Tiriant skirtingos koncentracijos DMDHEU reagento įtaką BC bandinių tempimo savybėms,  

eksperimento metu nustatyta, kad didžiausias tempiamasis stipris (σ = 42,39 MPa) būdingas 

DMDHEU cheminiu reagentu apdorotam BCD10T bandiniui, o didžiausios (ε = 34,1 %) pailgėjimo 

vertės fiksuojamos neplautai BCND plėvelei. Tiriamas BCD20T bandinys buvo mažiausiai atsparus 

tempimo deformacijoms (σ =15,47 MPa), tuo tarpu plauta BCD plėvelė tampa mažiausiai 

elastinga (ε = 2,54 %). Eksperimento metu nustatyta, jog dėl plovimo proceso metu išplautų BC 

medžiagos priemaišų BC medžiaga praranda galimybę deformuotis, o tempiamasis stipris ir 

tempimo modulis E padidėja. Remiantis tyrimo rezultatais, ištirta deformacinių savybių 

priklausomybė nuo DMDHEU cheminio reagento koncentracijos – didesne koncentracija 

apdorota BC plėvelė pasižymi geresniu elastingumu.  

5. Sudaryta ir pritaikyta originali BC medžiagos formavimosi gebos tyrimo metodika. Eksperimento 

metu buvo vertinama plautos bakterinės celiuliozės plėvelės apgaubiamo sferos ploto 

priklausomybė nuo bandinio skersmens ir storio. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog papildoma 

išorine jėga veikiama šlapia BC plėvelė yra tinkama sklandžiai apgaubti pasirinkto dydžio sferinį 

paviršių, o išdžiuvusi BC medžiagos erdvinė forma yra stabili ir nekinta stebimuoju laiko periodu. 

Nustatyta, kad po džiovinimo proceso BC medžiagos apgaubiamo paviršiaus plotas padidėja – 

fiksuojama geriausia formavimosi geba. Atlikus šį tyrimą išmatuota, kad didžiausią sferinio 

paviršiaus plotą, maksimaliai 100 % ir 64,67 %, apgaubti pavyko atitinkamai plonam (vidutinis 

storis 0,87 mm) ir storam (vidutinis storis 1,43 mm) 120 mm skersmens BC bandiniui. 
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6. Atliekant storio tolygumo tyrimą buvo įvertintas BC bandinio storis prieš medžiagos cheminį 

apdorojimą ir po jo. Nustatyta, kad šlapia be apdorojimo bakterinės celiuliozės plėvelė pasižymi 

netolygiu storio pasiskirstymu bandinio plote. Pritaikius 10 % DMDHEU apdorojimą, BCD10T 

bandinio storis bandinio plote tapo tolygesnis – storio rodiklių variacijos koeficientas V sumažėjo 

nuo 15,10 iki 13,39 %. Plėvelės paviršiaus nelygumo tyrimo vaizdų analizės metodu gauta, kad 

priklausomai nuo BC bandinio apdorojimo DMDHEU reagentu koncentracijos ir džiovinimo 

būdo tiriamos medžiagos paviršiaus nelygumas labai skiriasi. Didžiausiu paviršiaus nelygumu 

(pilkos spalvos sklaida vaizde 15,27 %) pasižymi BCDRY bandinys, o mažiausias paviršiaus 

nelygumas (pilkos spalvos sklaida vaizde 5,01 %) buvo užfiksuotas ant horizontalaus paviršiaus 

džiovinimo metu įtvirtintam bandiniui BCDP20. Šio bandinio paviršiaus nelygumo rodiklis yra 

artimas šlapio BCWET bandinio rodikliui, kuris buvo lygus 4,86 %.  

7. Tiriamajame darbe apžvelgus bakterinės celiuliozės medžiagos panaudojimo galimybes aprangos 

gamybai, galima teigti, kad BC plėvelės charakteristikos, mechaninės savybės yra artimos kai 

kurioms tekstilės ir aprangos medžiagoms (odai, audiniui). Atlikus literatūrinę apžvalgą nustatyta, 

kad šiuo metu žinomi aprangos kūrimo iš bakterinės celiuliozės medžiagos keli būdai – BC 

plėvelės detalės gali būti sujungiamos siuvimo siūlėmis ar tiesiogiai ant trimatės formos klojamos 

aprangos detalės ir formuojami besiūliai gaminiai.  
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