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Sammanfattning  
 

 

Denna kandidatuppsats undersöker framtagningen av ett bakteriellt 

cellulosamaterial (BC-material), samt undersöker om materialets 

vattenavvisande egenskaper kan förbättras för att kunna möjliggöra 

användning som textilt material. Arbetet grundar sig i det faktum att BC-

materialet är av en hydrofil karaktär, något som den brittiska designern 

Suzanne Lee utryckt vara ett problem för dess användningsmöjligheter. 

Arbetet behandlar en litteraturstudie av BC, vilken ligger till grund för en 

experimentell del där odling, vattenavvisande beredningar och 

vattenavvisande tester utförts.   

 

Gällande BC-produktion och materialframtagning har faktorer som pH-värde, 

temperaturförhållanden, och recept visat sig påverka cellulosaproduktionen. 

Ett varmare temperaturförhållande på 30°C jämfört med rumstemperatur (20-

22°C) har uppvisat bättre cellulosatillväxt. Detsamma gäller även för 

användandet av äppelcidervinäger i odlingmediumet, vilket uppvisat positiva 

resultat.  

 

Testerna av det framtagna BC-membranet har för det första kunnat bekräfta 

dess påstådda hydrofilitet. Vidare har även de vattenavvisande 

behandlingarna visat positiva resultat, även om användarmöjligheterna för 

materialet fortfarande anses vara begränsade inom det textila området. En 

ökning av kontaktvinkeln från 40,76° till 96,98° uppvisades efter att en 

behandling med en syntetisk vaxpolymer applicerats. Denna ökning på drygt 

100 % skapade en kontaktvinkel över 90°, vilket teoretiskt betyder att 

materialets karaktär gått från hydrofilt till hydrofobt. Ett likvärdigt resultat 

uppvisades även efter en behandling med en vaxdendrimer.  Materialet 

uppvisade dock tydliga resultat på att absorbera vatten vid längre tid av 

blötläggning, oavsett om det behandlats eller ej.  

 
Nyckelord: Kombucha, bakteriell cellulosa, BC, vattenavvisning, BC-membran, 

hydrofob, hydrofil, vaxberedning. 
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Abstract  
 

 

This bachelor thesis is investigating the development of a material based on 

bacterial cellulose (BC), as well as examine and test the material's 

hydrophobic properties. This is made in order to improve its user 

possibilities as a textile material. The motive is based on the fact that BC-

materials have a hydrophilic nature, something that the British designer 

Suzanne Lee expressed as a problem for its user possibilities. The thesis 

process a literature study of BC, which is used for an experimental study 

where cultivation, water repellent treatments and water repellent tests are 

performed. 

 

Regarding BC-production and material creation, factors as pH-levels, 

temperature conditions and the recipes has shown to affect the cellulose 

production. The cellulose levels occurred to increase during a warmer 

condition at 30 °C compared to room temperature (20-22°C), both 

conditions where used for the cultivation. The same positive results also 

occurred when apple cider vinegar was used in the cultivation bath. 

 

The tests on the developed BC-membrane, initially confirmed its alleged 

hydrophilic nature. Furthermore, positive results occurred for the water 

repellant-treated materials, even if the user possibilities still is considered to 

be limited in the textile field. The contact angle increased from 40.76 ° to 

96.98 ° on the material treated with a synthetic wax polymer, which results 

in a 100% increase. The angle of 90°, theoretically means that the character 

of the material changed from hydrophilic to hydrophobic. Similar results 

also occurred after treatment with a wax dendrimer. The material, however, 

showed significant results in absorbing water when subjected for a longer 

time of soaking, whether it was treated or not. 

 

 
Key words: Kombucha, bacterial cellulose, water repellent, BC-membrane, 

hydrophobic, hydrophilic, wax treatment.  
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Förord 
 

 

Denna kandidatuppsats har utförts under våren år 2015 som del av examinering från 

programmet Textil- produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. 

Arbetet omfattar framtagandet av bakteriell cellulosa vilket vidare genomgår tre olika 

vaxbaserade beredningar för vattenavvisande effekt. 

 

Inledningsvis vill vi tacka David Amberton på Svensk Kombucha AB som försåg arbetet med 

en kombuchakultur. Vi vill också tacka Vincent Nierstrasz vid Textilhögskolan som har delat 

med sig av kunskap och erfarenhet.  Till sist vill vi också tacka vår handledare Veronica 

Malm som har engagerat och tagit sig tid för att vägleda oss. 

 

 

Borås, 28 juni 2015 

 

 

 

 

 

Hannah Karlsson     Kristoffer Hedlöf 
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Ordlista 
 

 

BC: Bakteriell cellulosa. 
 
BC-membran: Ytskiktet på odlingsmediet, det vill säga BC. 
 
Biomimetik: En teknik som efterliknar naturens egen lösning/liv.  
 
Dip coating: Ett engelskt begrepp för att doppa/blöta ett material i en flytande 
beredningsvätska.  
 
Fermentering: Ett annat ord för jäsning. 
 
Hydrofil: Förmåga att absorbera vatten.   
 
Hydrofob: Motsatsen till hydrofil, resistenta egenskaper mot vatten. 
 
Kombuchakultur: En alternativ bakteriekultur som ligger till grund för odling av BC, samt 
tillverkning av Kombuchadryck. Den innefattar både vätska och ett BC-membran. 
 
Odlingsmedium: Den vätska som BC växer i och hämtar sin näring ifrån. 
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1. Inledning 
 

 

Syntes och biologi ligger i stort intresse för framtidens garderob.  I en tid där bioteknik spirar 

så kopierar vi inte bara naturen genom biomimetik, vi hittar också nya vävnadstekniker 

genom att odla egna material med hjälp av naturen och bioaktiva material. BC är ett exempel 

på ett bioaktivt material och erhåller jämfört med växtcellulosa egenskaper som hög 

dragstyrka, mekanisk hållfasthet, hög grad av kristallinitet, hög renhet och hög vattenbärande 

kapacitet (Ashjaran, Yazdanshenas, Rashidi, Khajavi, & Rezaee 2013). I dag används materialet 

främst inom medicin och livsmedel, men för pionjären och forskaren Suzanne Lee är BC 

också ämnat för den textila världen. Även om Suzanne Lee har tillverkat ett flertal textila 

attribut av torkat BC menar hon också att slutprodukten tyvärr saknar önskvärda egenskaper. 

Det största problemet är materialets goda absorptionsförmåga, vilket resulterar i att produkten 

förstörs och luckras sönder vid kontakt med vätska (Grow your own clothes 2011). Detta är 

idag en påstådd egenskap som inte stärks av några vetenskapliga belägg, men genom en egen 

framtagning av torkat BC skall denna uppsats undersöka dess egenskaper i form av 

hydrofiliditet, men också hitta en lämplig beredning för att minska vattenabsorptionen. 

Framtagningen kommer att bygga på och en startkultur av kombucha. Vidare kommer 

odlingen och processen inspireras av Suzanne Lees direktiv då hennes recept och metod har 

resulterat i kroppsburna kreationer. Författarna hoppas att uppsatsen kan vara till hjälp för 

framtida forskning, i hopp om att vi en dag, kommersiellt skall kunna bära textila attribut som 

är naturligt framodlade av BC.   

 

1.1 Problemformulering  
 
Efterfrågan på cellulosabaserade produkter ökar och konsekvenserna av detta resulterar i 

avskogning och ett undertryck i växtvärldens ekologiska balans (Manmeet Singh Dayal, 

Goswami, Sahai, Jain, Mathur & Mathur 2013). En effekt av detta blir att försöka hitta nya 

vägar och sätt att producera cellulosabaserade produkter med mindre miljöpåverkan, varav 

BC uppvisats vara ett lovande material i jämförelse med växtcellulosa (Manmeet Singh Dayal 

et al. 2013).   

 

Idag har ett flertal textila attribut av torkat BC tillverkats, ett initiativ som skulle kunna 

förbättra den ekologiska balansen. BC är känt för att absorbera vatten (Ashjaran et al. 2013), 
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en egenskap som påstås problematisera användandet som ett textilt material (Grow your own 

clothes 2011).   
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka framtagningen av ett torkat BC-membran, samt 

dess vattenavvisande egenskaper för ett textilt ändamål. Vidare kommer 

förbättringsmöjligheter av det framtagna materialet att undersökas. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

- Vilka faktorer påverkar cellulosatillväxten under en småskalig BC-produktion? 

- Påverkas det torkade BC-membranet av vatten? 

- Kan en vattenavvisande beredning förbättra membranets användningsmöjligheter 

för ett textilt ändamål? 

 

1.4 Avgränsningar  
 
Det framtagna BC-membranet är framodlat från en kombuchakultur. Odlingen sker enbart 

genom en statisk process. De vattenavvisande beredningarna som används avgränsas mot 

tillgång på Textilhögskolan i Borås. Av dessa väljs fluorkemi, silikoner bort då de motsäger 

sig BC-materialets naturliga uppbyggnad. De vattenavvisande beredningarna är vaxbaserade. 

Resultatet av beredningarna och användningsmöjligheterna testas och diskuteras enbart ur ett 

vattenavvisande perspektiv, det vill säga hur membranet står emot vatten. 
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2. Metod 
 

I följande avsnitt kommer val av tillvägagångssätt presenteras. Följande metoder kommer att 

redogöras: Litteraturstudie, experimentell studie och avslutningsvis validitet och reliabilitet.  

 
 

2.1 Litteraturstudie 
 
I litteraturstudien kommer information om BC att tas fram, främst för att skapa en 

grundläggande förståelse för materialet och en grund för uppsatsens teoretiska referensram 

(Harboe 2013). Detta görs också för at ta fram mer specifik information som kan stödja 

materialframtagningen under den experimentella studien. Informationen som kommer att 

behandlas i litteraturstudien är tidigare forskning på ämnet. Med hjälp av Högskolan i Borås 

sökmotor Summon, har vetenskapliga artiklar och fakta införskaffats. Sökord som ”bacterial 

cellulose”, ”kombucha”, ”cellulose”, ”optimizing” har legat till grund för att finna lämplig 

data. Problemformuleringen och uppslag för lösningen ligger i fokus, vilket följer PL-

strukturen (Dysthe, Hertzberg, Hoel & Andersson 2002). 

 

2.2 Experimentell studie  
 
En experimentell studie bör dokumenteras och följa bestämda regler. Kemikalieleverantör, 

mängd och instrument kan vara betydande för upprepade försök av experimentet och bör 

därför precis som utfall och förändringar av variabler noteras. I övrigt kan det vara till fördel 

att dokumentera omständigheter som ljus, temperatur eller andra förhållanden som kan 

påverka resultatet (Hansson 2007). Den experimentella delen i uppsatsen behandlar 

framtagningen av ett BC-material, vattenavvisande behandlingar och avslutande tester på 

behandlingarna, experimenten följde de beskriva riktlinjerna av Hansson (2007).  

 

En kvalitativ metod ger en helhetsbild av totalsituationen och undersökningen som gjorts. 

Syftet är att samla in nyanserad information och tolka den i förhållande till dess kontext. 

Fördelen med att använda sig av kvalitativa metoder är den generella helhetsbilden, men 

också möjligheten att titta närmare på specifika utfall (Holm & Solvagn 1997). En metod som 

definierar den experimentella studien. 
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Tre olika experiment utförs, vid Textilhögskolan i Borås. Framtagandet av BC-membranen 

görs utefter två olika recept samt två olika förhållanden, detta för att urskilja vilka faktorer 

som påverkar cellulosatillväxten vid BC-produktion. Metoden för framtagandet av BC-

membranen grundar sig i företaget Biocoutures hänvisade recept (Biocouture u.å.). Dock 

kommer framtagningsmetoden modifieras med stöd av litteraturstudien. 

 

Nästa steg blir att testa obehandlat BC i relation med vatten för att notera eventuella 

modifieringar inför de vattenavvisande behandlingarna, samt vattnets generella påverkan på 

materialet. Vidare utförs tre olika vattenavvisande behandlingar i enlighet med tidigare 

iakttagelser samt behandlingarnas specifika föreskrifter. För att karaktärisera det behandlade 

materialet genomförs tre tester i form av: Absorptionsförmåga, kontaktvinkel och dropptest.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 
 

Hög reliabilitet betyder att uppsatsens tester och genomförande skall kunna återupprättas med 

samstämmigt resultat oberoende av person (Denscombe 2004). För att uppnå hög reliabilitet 

har en rad åtgärder genomförts. Till en början har framtagningsmetoderna dokumenterats i 

form av tabeller och figurer över recept och förhållanden. Genom redogörelsen kan arbetets 

metoder följas och efterliknas. Förutom detta finns också bilder som tydligt visar betydande 

frekvenser ur arbetet, något som kan vägleda vid genomförande och resultat.  

 

Validiteten mäts utefter examensarbetets förmåga att svara på forskningsfrågorna och 

undersökning av ämnet (Patel & Davidsson, 1991). För att ge uppsatsen en hög validitet har 

ämnet och forskningsfrågorna studerats på flera olika sätt. Till en början har 

framtagningsmetoder undersökts vilket resulterade i fyra skilda odlingsförhållanden.  

 

Vid och inför utförandet undersöks och jämnförs ett flertal artiklar med relevans. Detta för att 

med vetenskaplig grund kunna modifiera det recept som Biocouture hänvisat till. 

Grundreceptet har bedömts ha en hög trovärdighet då det uppmärksammade företaget 

Biocouture med designern Suzanne Lee använt detta vid framtagandet av ett flertal BC-

produkter, dessa har bland annat visats upp på Ted-föreläsningen Grow your own clothes 

(2011).  
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För att vidare undersöka BC-membranets motståndskraft mot vatten utfördes inte bara ett test, 

utan tre olika tester. Detta har gjorts för att få en mer rättvisande bild som visar 

absorptionsförmåga samt dess vattenavstötning, det vill säga dess hydrofoba egenskaper. 

Framtagandet, beredningarna och testerna beskrivs grundligt för att öka reliabiliteten för 

framtida forskning, men också för att påvisa att validiteten är hög då flera faktorer har tagits i 

åtanke.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för uppsatsens syfte. Inledningsvis 

tas BC upp och dess olika användningsområden. Vidare återges generell framtagning för BC 

och framtagning av BC med kombuchakultur. Denna information och teori poängterar vikten 

av BC användbara egenskaper samt att det ständigt har utvecklats för nya ändamål.  

 
 

3.1 Inledande bakgrund 
 
Cellulosa är en av de vanligaste och främst förekommande makromolekylerna på jorden. 

Under årtusende har cellulosa ifrån kärlväxter, så som örter, buskar och träd använts för 

tillverkning av papper och textilier (Manmeet Singh Dayal et al. 2013). Cellulosafibern är 

vattenlöslig och återfinns i de skyddande cellväggarna hos alla träbaserade växter, men är 

också förekommande i bakterier, alger, djur och svamp (O´Sullivan 1997). 

 

3.2 Bakteriell Cellulosa 
 
Bakteriell cellulosa är en polysackarid som produceras av bakterier i form av ett gelliknande 

membran (figur 1) med funktionen av att vara en skyddande struktur. BC syntetiseras av 

bakterier som bland annat tillhör släktet Gluconacetobacter, Rhizobium, Agrobacterium, och 

Sarcina (Çakar, Özer, Özhan, Aytekin & Şahin 2014). Gluconacetobacter återfinns 

exempelvis i vinäger, te-svamp, sockerrör och komposterad frukt (Trovatti 2013). 
 

En stam som visat goda förutsättningar för den 

statiska tillverkningen av BC är 

Gluconacebacter xylinus (Shoda & Sugano 

2005). Detta är en av de mest studerade stammar 

på grund av dess förmåga att producera höga 

halter av polymerer från ett brett spektrum av 

kol- och kvävekällor i en flytande kultur (Çakar 

et al. 2014). En cell av Gluconacetobacter 

xylinum kan polymerisera upp till 200 000 

glukosmolekyler per sekund, vilket jämfört med Figur 1. BC-membran. 
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alla andra rapporterade mikroorganismer för biosyntes av cellulosa, gör den till den mest 

effektiva arten när det kommer till cellulosaproduktion (Rajwade, Paknikar & Kumbhar 

2015).  

 

För att BC skall växa och generera celltillväxt krävs en kol- och kvävekälla (Nguyen, 

Flanagan, Gidley & Dykes 2008). Syntetisering av dess källor sker med hjälp av bakterier 

som genererar ett svullet gelformat membran av cellulosa, även kallat BC-membran. Den 

gelliknande ytan är uppbyggd av nanofibriller som består av glukankedjor. Dessa 

sammankopplas genom vätebindningar, vilket bildar ett kristallint område. Uppbyggnaden av 

nanofibriller medför egenskaper som hög dragstyrka, hög grad av kristallinitet och hög 

vattenbärande kapacitet (Ashjaran et al. 2013). Vikten hos det våta membranet består till 0,5-

1% av ren cellulosa, resterande 99 % eller mer består av vattenmassa (Trovatti 2013). 

 

Jämfört med växtcellulosa kräver inte BC några extra processer för att ta bort föroreningar så 

som lignin, pektin och hemicellulosa. Detta medför en högre grad av polymerisering och 

renhet, något som gör att BC i många fall föredras framför växtcellulosa (Lin, Loira Calvar, 

Catchmark, Liu, Demirci & Cheng 2013). 

 

3.3 Användningsområden 
 
BC används och utforskas inom en rad olika områden, både biologiska som icke biologiska. 

Exempel på dessa områden är papper, biomedicin, läkemedel, livsmedel och textil (Lin et al. 

2013). 

 

3.3.1 Papper 
 
Inom pappersindustrin har forskning på BC gjorts och positiva resultat har påträffats. 

Exempelvis har studier gjorts där det använts som tillsats i pappersmassa för att skapa ett 

papper med ökad draghållfasthet och bättre hållbarhet av veck (Lin et al. 2013). 

 

3.3.2 Biomedicin & läkemedel 
 
Biomedicin och läkemedel är områden där mycket forskning på BC gjorts. Konstgjorda 

blodkärl, hjälpmedel för sårläkning, hudtransplantation och blodrening är några mer specifika 
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områden inom detta där både forskning har gjorts samt att det har utfärdats patent (Rajwade, 

Paknikar & Kumbhar 2015). För exempelvis sårläkning finns flertalet material som tagits 

fram och kommersialiserats, däribland Biofill®, vilket togs fram som ett temporärt 

hudsubstitut för brännskador och andra hudskador. Genom kliniska studier visade Biofill®, 

positiva resultat för bland annat snabbare läkningsprocess, direkt smärtlindring, minskad 

infektion, samt en reducerad behandlingsperiod och kostnad (Lin et al. 2013; Rajwade, 

Paknikar & Kumbhar 2015).  

 

3.3.3 Livsmedel 
 
Inom den Asiatiska kulturen har BC används som hälsokost. På Filippinerna har länge själva 

BC-membranet använts för den inhemska desserten nata de coco, vilket som namnet avslöjar, 

tillverkas på fermenterad vätska från kokosnötter. Det gelliknande membranet som bildas på 

ytan hackas upp i bitar och doppas i söt sirap (Iguchi, Yakanaka & Budhiono 2000). Vidare 

inom livsmedelsindustrin har flertalet nya användningsområden för BC också undersökts, 

bland annat som förtjockningsmedel, texturämne och kalorireducering i glass och 

salladsdressing (Mohite & Patil 2014). 

 

Inom livsmedelsbranschen är det också vanligt att BC används som hälsodryck, då under 

namnet Kombucha (Jayabalan, Malbaša, Lončar, Vitas & Sathishkumar 2014). Kombucha är 

en fermenterad dryck som görs på te och socker (Goh, Rosma, Kaur, Fazilah, Karim & Rajeev 

2012). Under dess fermenteringsprocess uppkommer BC som membran då vätskan innehåller 

cellulosaproducerande mikroorganismer (Trovatti 2013). För Kombuchadrycken är dock BC-

membranet som bildas bara en biprodukt av tetillverkningen då vätskan utgör själva drycken 

(Goh et al. 2012). 

 

Kombucha är en traditionell dryck med tusenårig historia i östra delen av världen och är idag 

även populär i väst. Intresset för drycken har ökat och konsumtionen grundar sig i dess 

påstådda terapeutiska fördelar så som att underlätta viktminskning, bota cancer och AIDS. 

Trots att många av dessa påståenden är långt från bevisade har drycken viss verkan mot en rad 

olika bakterier (Leng Teoh, Heard & Cox 2004). 

 

Kombuchadrycken har sitt ursprung från omkring 220 år f.Kr. från nordöstra Kina, där den 

under Tsin Dynastin blev prisad för dess avgiftande och energigivande egenskaper. Namnet 
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kommer från läkaren Kombu som år 414 e.Kr. tog med sig tesvampen till Japan och kejsaren 

Inkyo för att bota hans matsmältningsproblem. Genom att handelsvägarna växte så spred sig 

drycken vidare ut i Ryssland och Europa, och idag säljs den världen över i olika smaker 

(Jayabalan et al. 2014). 

 

3.3.4 Textil 
 
Att använda torkat BC som ett ersättningsmaterial för de befintliga textilamaterialen saknar 

idag vetenskapliga belägg. Däremot har forskaren Suzanne Lee, som också är grundaren till 

Biocouture tillverkat ett flertal produkter (Figur 2) som vanligtvis görs av textila material. 

 

Innan BC-membranet fabriceras till en textil kreation krävs det en torkningsprocess. Under 

denna process frigörs vätskan och kvar blir ett material som enligt Suzanne Lee liknas vid ett 

tunt papper eller också vid ett vegetabiliskt skinn. BC-membranet torkas med hjälp av en 

träskiva och torktiden varierar beroende på temperatur och luftgenomströmning. Det färdiga 

materialet är likvärdigt med ett textilt material och kan skäras ut efter mönsterdelar och sys 

konventionellt. BC-membranet kan också torkas runt en tredimensionellform och allt eftersom 

att vätskan avdunstar binder membranet sig samman runt formen (Grow your own clothes 

2011). 

 

 
 

 

Positivt för denna typ av BC-material är att framtagningsmetoden beskrivs vara biologisk och 

materialet komposterbart (Fairs 2014). Detta styrks av Nguyen et al. (2008) som också menar 

att metoden och materialet sparar på jordens resurser. Under TED-konferensen poängterar 

Suzanne Lee att det fabricerade BC-materialet är känsligt mot vätska, en egenskap som 

problematiserar användandet och hållbarhetsaspekten av produkter (Grow your own clothes 

2011). 

Figur 2. Jackor tillverkade av Suzanne Lee (XSEAD u.å.). 
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3.4 Tillverkning av bakteriell cellulosa 
 

BC-producerande bakterier genererar cellulosa i närheten av ytan, så produktiviteten beror 

främst på ytan, inte på volymen av behållaren (Shoda & Sugano 2005). När det gäller 

tillväxten av BC-membranet vid statiskt tillverkning, är det en allmän trend att tjockleken 

samt utbytet av cellulosa ökar kraftigt någon dag efter induktionsperioden. Tillväxten tenderar 

sedan att sjunka efter en vecka eller tio dagar (Trovatti 2013). 

 

För att uppnå god tillväxt för mikroorganismerna och cellulosaproduktionen krävs kol- och 

kvävekällor, samt syre. Kolkällor kan vara fruktos, sackaros, glukos och mannitol, medan 

exempel på kvävekällor kan vara pepton, jästextrakt och majsstöpvätska (Nguyen et al. 2008). 

Denna näring är avgörande för BC-tillväxten. Normalt växer bakterierna mycket snabbt tills 

de har förbrukat alla tillgängliga näringsämnen i dess miljö. Efter att näringsämnena har 

förbrukats går bakterierna i vila eller in i en fas där de inte längre fungerar (Trovatti 2013). 

 

I boken Biopolymer and Nanocomposites beskrivs de optimala förhållandena för tillväxt ligga 

omkring 30 °C och ha ett pH mellan 3,5 och 6 (Trovatti 2013). För cellulosaproduktion har ett 

optimalt pH-värde på 4,0 rapporterats. Under själva fermenteringsprocessen sjunker pH-

värdet normalt sett till omkring 3,5. Detta är dock inte ett optimalt pH-värde för att producera 

BC då tidigare forskning visat att ingen cellulosaproduktion skett vid pH-värden under 3,5. 

Optimalt pH-värde kan variera beroende på vilken kolkälla som används.  Inledande pH-värde 

har rapporterats vara 5,5 vid odling på glukos, medan en användning av mannitol har uppvisat 

ett optimalt pH-värde på 6,5 (Lin et al. 2013).  

 

3.5 Tillverkning av bakteriell cellulosa med kombuchakultur 
 

Vanligen består tillverkningen av kombucha av tre huvudingredienser och som tidigare nämnt 

är två av dem te och socker, vilka löses upp i vatten. För att addera de cellulosaproducerande 

ingredienserna tillsätts en tidigare använd kombuchakultur, vilket utgör den tredje 

huvudingrediensen. Blandningen lagras sedan under en period av ungefär två veckor i 25°C 

(Trovatti 2013). Efter lagringen på två veckor har ett omkring 2cm tjockt BC-membran 

skapats på ytan i den behållare som teblandningen lagras i (Jayabalan et al. 2014). 
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De jästbakterier som tillsätts genom den tidigare använda kombuchakulturen gör att sockret i 

teblandningen fermenteras till etanol som sedan oxiderar och bildar ättiksyra. Ättiksyran ger 

teblandningen ett lågt pH-värde som i kombination med förekomsten av antimikrobiella 

metaboliter gör att bildandet av andra ovälkomna bakterier försvåras (Leng Teoh, Heard & 

Cox 2004). 

 

Enligt Nguyen et al. (2008) har tillsatsen av teblad rapporterats ge positiva effekter på BC-

produktion då ämnena koffein och teofyllin, vilka återfinns i te, stimulerar 

cellulosaproduktionen positivt. Dock innehåller te polyfenoler, vilka har en antibakteriell 

effekt mot flertalet bakterier och kan därför i höga halter hämma tillväxten av den 

cellulosaproducerande bakterien Gluconacetobacter xylinum. Vid ett test av BC-produktion 

för användandet av olika te och temängder uppvisades ingen BC-produktion vid en temängd 

på 6g/L. Högst cellulosaproduktion uppvisades vid temängden 3g/L och vidare visade även 

grönt te ge bättre produktionsresultat av BC jämfört med svart te (Nguyen et al. 2008). 
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4. Materialframtagning och tester 
 

I detta kapitel presenteras den experimentella studien. De delar som tas upp är: 

materialframtagning, vattenavvisande beredningar och vattenavvisande tester. Vidare är de 

tre olika stegen uppdelade i material och utförande för att urskilja och underlätta läsning. 

 
 

4.1 Materialframtagning 
 
Recepten till det experimentella arbetet grundar sig främst i information hämtad från företaget 

Biocouture, i kombination med information från David Amberton på företaget Svensk 

Kombucha AB. Sammanlagt har två olika odlingsmedium tagits fram genom variationer på 

recept. Dessa har lagrats i två olika temperaturer, vilket medför att odlingarna har utgått ifrån 

fyra skilda förhållanden.  

 
Genom företaget Biocouture har ett recept hämtats bestående av socker (100g/l), grönt te (ca 

2g/L), cidervinäger (100ml/l) samt en tidigare använd kombuchakultur (Biocouture u.å.). 

Detta recept har legat till grund med viss modifikation då svart te tillsats efter 

rekommendation från David Amberton på Svensk Kombucha AB. Tidigare studier skiljer sig 

något från övre recept och huvudsakliga differensen ligger främst i användandet av vinäger 

som tillsats (Jayabalan et al. 2014; Leng Teoh, Heard & Cox 2004). Lagringstemperaturen har 

varierat mellan olika studier och Leng Teoh, Heard och Cox (2004) hänvisar till en temperatur 

runt 20-22°C. Även Jayabalan et al. (2014) utförde en studie under förhållandet 20-22°C där 

den optimala tempraturen dock beskrivs ligga omkring 18-26°C. Vidare har även studier visat 

optimala temperaturer på 30°C (Trovatti 2013). O´Sullivan (1997) uppvisade också 30°C vid 

BC-produktion med hjälp av kombuchakultur. 

 

4.1.1 Utförande 
 
Som första steg kokades 4 x 6L vatten upp åt gången. Därefter ställdes kastrullen av och 5 

tepåsar av grönt te (10 g) och 1 tepåse av svart te (1,8 g) tillsattes för att verka i 15 minuter. 

Vidare lyftes tepåsarna ur och 600g socker tillsattes under omrörning. Teblandningarna 

tappades upp i varsin polypropylenbehållare för att svalna. Då 25°C uppmätts i samtliga 

behållare tillsattes 600ml äppelcidervinäger i behållare 1 (B1) och behållare 2 (B2) samt ¼ 

kombuchakultur i samtliga fyra behållare. För att tillgodose de önskade lagringsförhållandena 
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placerades B1 och Behållare 3 (B3) i värmeskåp för jäsning under en konstant temperatur på 

30°C medan B2 och Behållare 4 (B4) placerades i en temperatur mellan 20-22°C 

(rumstemperatur). För mått och förhållanden, se figur 3. Tillväxten kontrollerades genom 

mätning av BC-membranets tjocklek samt att pH-värden på odlingsmediet togs varje vecka.  

 

 

Efter 3 veckor togs BC-membranet upp ur odlingsmediet hos de behållare (Figur 3) som visat 

tillräcklig tillväxt. Vidare tvättades membranen av i en kall vatten- och såpablandning för att 

slutligen sköljas under rent vatten. Efter rengöring placerades BC-membranen på en träskiva 

för att sedan torkas i lutande ställning under rumstempererade förhållanden (20-22°C). 

 

 
 

 

4.2 Vattenavvisande beredning 
 
För att verifiera Suzanne Lees iakttagelser av relationen mellan torkat BC-membran och 

vatten krävdes till en början ett enkelt vattentest. Genom att blötlägga en bit torkat BC-

material konstaterades det att materialet till viss mån absorberade vatten. Absorptionen blev 

tydlig då testbitens vikt hade ökat med ca 24 % efter en 25 minuter lång blötläggning. 

Förutom detta utvecklade materialet en glatt/hal-yta, färgskillnad och svullnad.  

Behållare Typ Socker               
(g/L) 

Grönt te            
(g/L) 

Svart te          
(g/L) 

Kombuchakultur   
(Del av hel 
kultur) 

Äppelcider
-vinäger  
(ml/L) 

lagrings- 
förhållande 

B1 Grundrecept 100 1,67 0,3  1/4 100 30° 
B2 Grundrecept 100 1,67 0,3  1/4 100 20-22° 
B3 Test 100 1,67 0,3  1/4 - 30° 
B4 Test 100 1,67 0,3  1/4 - 20-22° 

 Tabell 1 Odlingsutförande 

Figur 3. Membran i odlingsmedium 
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För att skapa ett BC-membran med en bättre beständighet mot vatten gjordes tre olika 

vattenavvisande behandlingar på materialet efter torkprocessen. De vattenavvisande 

behandlingarna som användes var Ecoperl Active från CHT/Bezema, Ruco-Dry DHN från 

Rudolf Group och Greenland Wax från Fjällräven, vilka fanns tillgängliga vid 

Textilhögskolan i Borås. För beskrivning av behandlingarna samt recept, se Tabell 2. 

 
 

Produkt Tillverkare Typ Lösning Recept 
Applicering 
/Fixering Källa 

Ecoperl Active CHT/Bezema Polymer/Vax dispersion Vatten Vatten + ECOPERL 
ACTIVE* ( 20-80g/L) 

Värme                           
(100-170°C/ 

>1,5min) 

 (CHT/Bezema 
2015) 

Ruco-Dry DHN Rudolf Group 

Polymerer av 
förgrenade dendrimerer 

i kolvätematris.  
(vaxdendrimer) 

Vatten 
Vatten + Ruco-Dry DHN 
(30g/0,5L ) + Ruco-Guard 
XCR (booster) (8g/0,5L) 

Värme           
(150°C/4min) 

 (Rudolf Group 
2011) 

Greenland Wax Fjällräven Vax (Paraffin och 
bivax) - - 

Mekanisk 
påstrykning & 
värme (>60°C) 

 (Fjällräven, u.å.) 

 

4.2.1 Utförande 
 
Två av behandlingarna var vattenlösliga, det vill säga samtliga förutom Greenland Wax. De 

vattenlösliga behandlingarna blandades upp med vatten i varsin glaskolv enligt de föreskrifter 

som angivits för varje enskild produkt (Figur 5). Vidare klipptes provbitar ut från BC-

membranet och blöttes i blandningarna. För blötläggning föredras egentligen foulardering, 

men då detta inte kunde genomföras på grund av materialets egenskaper förenklades testet. 

Proverna lufttorkades sedan för att vidare fixeras i en spannram under de föreskrivna 

temperaturerna. Då Greenland Wax inte är en vattenlöslig produkt utfördes denna beredning 

mekaniskt och fixerades enligt föreskrifter.  

 

Ecoperl Active 

Beredningen Ecoperl Active blandades 80g/l (CHT/Bezema 2015). För en total mängd på 500 

ml vägdes 40g av substansen upp och blandades med vatten i en glaskolv tills en total volym 

på 500ml uppnåtts. En provbit av BC-membranet lades i lösningen och togs upp efter 3 

minuter. Provet lufttorkades därefter i 3 minuter och fixerades vidare i spannram enligt 

föreskrivet förhållande på 150°C i 1,5 min (CHT/Bezema 2015). 

Tabell 2. Vattenavvisande beredningar 
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Ruco-Dry DHN 

De två substanserna Ruco-Dry DHN och hjälpsubstansen (booster) Ruco-Guard XCR 

blandades 30g/0,5L respektive 8g/0,5l. För en total mängd på 500 ml vägdes 30g Ruco-Dry 

samt 8g Ruco-Guard upp och blandades med vatten i en glaskolv tills en total volym på 

500ml uppnåtts. En provbit av BC-membranet lades i lösningen och togs upp efter tre 

minuter. Provet lufttorkades i 3 minuter och fixerades vidare i 150°C under 4min. 

 

Greenland Wax 

Greenland Wax utgörs av bivax/paraffin i fast form. Vaxet applicerades mekaniskt på ytan 

och fixerades med hjälp av varmluftspistol (Fjällräven u.å.). Värmeförhållandet på pistolen 

var 360°C och utfördes på ca 20 cm avstånd tills att vaxet hade smält jämt över ytan.  

 

4.3 Vattenavvisande tester 
 

Kontaktvinkel 

Mätningen av kontaktvinkeln är en kvantitativ metod som mäter hur en vätska väter ett 

material. Genom att mäta vinkeln mellan ytan på materialet och vätskedroppens yta kan 

kontaktvinkeln (Figur 4) bestämmas (Wall, S u.å.). 

En kontaktvinkel under 90° indikerar på en hydrofil 

yta, vilket gör att vätskan flyter ut och blöter 

materialet. En kontaktvinkel över 90° indikerar 

istället på en hydrofob yta, vilket gör att vätskan inte 

blöter materialet. En vinkel på 0° motsvarar 

fullständig blötläggning medan 180° motsvarar 

motsatsen (Biolin Scientific Holding 2014). 

 

För mätningen av kontaktvinkeln användes en Attension Theta Optical Tensiometer, med 

inställningen för kontaktvinkel enligt Young-Lapace ekvation. Filmningen gjordes under 10 

sekunder vid 20 % FPS (Frames Per Second) och med en vattenmängd på 3,000µl/droppe 

(Figur 5). 

  

Figur 4. Illustration kontaktvinkel 
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Figur 5. Kontaktvinkel applicering av droppe. 

För att få ett rättvist resultat utfördes tre mätningar för varje provbit, det vill säga 12 (3x4) 

mätningar totalt. Ur varje mätning framställdes ett medelvärde, dessa tre värden lades i sin tur 

samman för att få ut ett medelvärde för varje enskilt material.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dropptest 
 
Dropptestet Teflon® Specification Test från företaget DuPont mäter materialets 

vattenavvisande förmåga. I testet ingår 6 stycken olika testvätskor innehållande en blandning 

av vatten och isopropanol (Tabell 3), det vill säga en alkohollösning (Eberson u.å.). Testet 

mäter vattenavvisning enligt standarden SS-ISO 14419.  

 

 

Teflon® Specification Test (Dropptest) 
     
WATER RATING 
NUMBER 
(Testvätska) 

% ISOPROPANOL 
CAS NO.  67-63-0 

% WATER             
CAS NO. 7732-18-5 

1 2% 98% 
2 5% 95% 
3 10% 90% 
4 20% 80% 
5 30% 70% 
6 40% 60% 

 
Testet utfördes enligt anvisningen för Teflon® Specification Test Kit. En droppe applicerades 

av testvätska 1 (98 % vatten + 2 % isopropanol). Utförandet upprepades med alla följande 

testvätskor enligt följden två till sex. För att uppmärksamma om testvätskan blött materialet 

studerades varje droppe i tio sekunder.  

Tabell 3. Testkit, dropptest. 
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Absorptionstest 
 
Under kontaktvinkel- och dropptestet uppmärksammades vattenabsorption hos BC-

membranen efter en längre blötläggningstid. Denna iakttagelse resulterade i att det tänkta 

sparytestet byttes ut mot ett enklare absorptionstest där huvudfaktorn istället utgörs av 

blötläggningstiden. För att kunna mäta absorptionen vägs alla provbitar före vattenkontakt. 

Därefter placeraras testbitarna över varsin plastmugg (Figur 6) och vatten adderas. Under 

perioden av 25 minuter hälls vattnet av upprepade gånger för att kontrollväga materialets 

vattenabsorption. Genom denna process kan mängden absorberat vatten räknas ut och 

jämföras mot proverna emellan. 

 

 

Vid utförandet mättes 10ml vatten (20°C) upp och placerades ovanpå varje provbit (Figur 7). 

Efter 5 minuter häldes vattnet av och provbitarna vägdes åter. Vidare upprepades processen 

och provbitarna vägdes vid 15 respektive 25 minuter av blötläggning. Vikten vid de olika 

tidsintervallerna jämfördes sedan mot grundvikten hos varje enskild provbit. 

 
  

 

Figur 6. Absorptionstest metod. 

Figur 7. Absorptionstest utförande. 
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Tabell 4. pH-värde och BC-mängd. 

5. Resultat 
 

Informationen i denna resultatdel är uppdelad utefter de 3 experimentella studier som 

tillämpats. Den första delen (materialframtagning)behandlar den odlingsprocess som 

bedrivits. Vidare behandlar den andra delen (vattenavvisande beredningar) resultatet av de 

olika behandlingar som applicerats. I den tredje delen (tester) presenteras avslutningsvis 

resultaten av de vattenavvisande testerna som genomförts. 

 

 
5.1 Materialframtagning 
 
Vid framtagningen av BC-membranet genomfördes kontinuerliga tester för att kunna uppmäta 

ett resultat av oldingsmediumet. De faktorer som främst undersöktes var pH-värde, BC-

mängd samt torkning och skörd. 

 

5.1.1 pH-värde 
 
Tester av pH-värden på odlingsmediumen visade likvärdiga resultat för samtliga tester under 

varje provtagning. Samtliga behållare uppvisade ett sjunkande pH-värde fram tills vecka 2. 

Vid odlingsstart uppmättes pH 4 hos samtliga behållare och under vecka 1 och vecka 2 

uppmättes pH 3 respektive pH 2,5. Sista veckan (vecka 3) uppmättes pH 2,5 hos samtliga 

behållare, det vill säga samma resultat som vid vecka 2 (Tabell 4). För att kunna se 

äppelcidervinägerns och kombuchakulturens inverkan på pH- värdet togs även tester innan 

dessa ingredienser tillsattes och pH- värdet uppmättes då till 5,5 i samtliga behållare. 

 

 

Behållare Start Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 

B1 pH 4,0 / 0mm pH 3,0 / 8mm pH 2,5 / 16mm pH 2,5 / 18mm 

B2 pH 4,0 / 0mm pH 3,0 / 3,5mm pH 2,5 / 9mm pH 2,5 / 10mm 

B3 pH 4,0 / 0mm pH 3,0 / 1mm pH 2,5 / 2mm pH 2,5 / 3mm 

B4 pH 4,0 / 0mm pH 3,0 / 1mm pH 2,5 / 1mm pH 2,5 / 1mm 
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5.1.2 BC-mängd och tillväxt 
 
Vid mätning av BC-mängden hos de olika behållarna uppvisade recepten innehållande 

vinäger en kraftigare tillväxt av BC jämfört med odlingsmediet som saknade vinäger. B1 och 

B2 uppvisade en slutgiltig BC-mängd på 18mm respektive 10mm medan B3 och B4 

uppvisade 3mm respektive 1mm. BC-mängden hos B4 uppvisade knappt mätbart resultat då 

endast en ca 1mm tunn hinna bildades på ytan (Tabell 4). En avtagande BC-tillväxt kunde 

konstateras efter vecka 2 hos B1 och B2 (Figur 8). Genom figur 8 kan BC-tillväxten under de 

två första veckorna utläsas till 8mm/vecka, medan det under vecka 3 tillkommer 2mm BC. 

Hos B2 utläses en BC-tillväxt på 4,5mm/vecka respektive 1mm/vecka för de sista 7 dagarna. 

Vidare kan en konstant BC-tillväxt på 1mm/vecka utläsas hos B3 och en avstannad tillväxt 

efter 1 mm utläsas hos B4. Som tillägg visade de odlingsmedium som utgick ifrån identiska 

recept en ökad BC-tillväxt vid förvaring i värmeskåp (30°C) jämfört med förvaring i 

rumstemperatur (20-22°C).  

 

 

 

5.1.3 Skörd och Torkning 
 
Efter drygt 3 veckor bedömdes det framodlade BC-membranen färdiga för torkning. B3 och 

B4 uppmätte en slutlig mängd på endast 3mm respektive 1mm. Dessa togs ej vidare till 

torkningsprocessen då membranen bedömdes vara för tunna för att ge ett användbart 

slutmaterial. B1 och B2 med en slutgiltig BC-mängd på 18mm respektive 10mm bedömdes 

att ha ett tillräckligt tjockt BC-membran för att kunna skapa ett användbart slutmaterial. Detta 

jämfördes med receptet från Biocouture (u.å.), där ett ca två cm tjockt membran beskrevs som 

adekvat. B2 som dock endast mätte 10mm, det vill säga hälften av rekommendationen, valdes 
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Figur 8. Diagram över BC-tillväxt. 
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Figur 9. Torkat BC-membran. 

ändå ut för att kunna möjliggöra tillräcklig mängd BC-membran till tester. Efter torkprocessen 

på 7 dagar hade membranet från B1 krympt med 93 %, vilket innebär en slutgiltig tjocklek på 

0,73mm. Vidare krympte membranet från B2 med 94 % och dess slutliga tjocklek landade på 

1,07 mm. Hos de båda BC-membranen konstaterades ett material med gulbrun färg (Figur 9), 

ojämn yta och en känsla av formbarhet. Vidare upplevdes båda matarialen som icke elastiska. 

 

5.2 Vattenavvisande beredningar 
 

Som tabell 5 visar så absorberades samtliga vattenlösliga beredningar av testmaterialet. Ecoperl Active 

hade en procentuell viktökning på 44 % och upplevdes väldigt blöt och fuktig efter fixering. 

Beredningen med Ruco-Dry DHN resulterade i en lägre viktökning på 29 % efter fixering och till 

skillnad från Ecoperl Active upplevdes testbiten torr. Behandlingen av Greenland Wax resulterade i 

lägst viktökning på 3 %. Materialet upplevdes efter behandlingen som slätt, formbart och aningen 

stelt, samt att det bildades en tydlig hinna på ytan.  

 

 

Behandling Grundvikt Vikt före 
fixering 

Vikt efter  
fixering 

Anmärkningar jämfört med 
obehandlat 

Ecoperl Active 39,4g 61,1g 56,7g Fuktig/blöt och mjukare känsla 

Ruco-Dry DHN 30,9g 48,2g 39,9g Torr och mer mjuk/följsam känsla 

Greenland Wax 38,3g 39,5g 39,3g Slät yta och aningen stelare känsla 

 

Tabell 5. Applicering av beredningar. 

B1             B2 
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Figur 10. Bild kontaktvinklar. 

5.3 Vattenavvisande tester 
  

Kontaktvinkel 
 
De båda vattenlösliga beredningarna uppvisade en kontaktvinkel på över 90 %, var av Ecoperl 

Active hade högst på 96,98°. Beredningen Greenland Wax uppvisade lägst kontaktvinkel på 

69,04°, vilket fortfarande är en förbättring av jämfört med resultatet på det obehandlade 

materialet, vars kontaktvinkel var 40,76°. I tabell 6 och figur 10 presenteras exakta siffror och 

bilder för resultatet på testet.  

 

 

Behandling Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 Medelvärde 

Ecoperl Active 101,57° 98,32° 91,05° 96,98° 

Ruco-Dry DHN 85,04° 98,71° 93,89° 92,55° 

Geenland Wax 71,36° 70,56° 65,19° 69,04° 

Obehandlat 40,65° 37,59° 44,03° 40,76° 
 
                      
 

 
 
 

 

Tabell 6. Resultat kontaktvinkel. 
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Dropptest 
 
Vid dropptestet uppvisade samtliga provbitar högsta resultat efter den utsatta tiden, 10 

sekunder (Tabell 7). Efter testet uppkom dock en vitare färgskiftning hos prov 1 (Ecoperl 

Active) och 4 (Obehandlad), detta efter att samtliga droppar legat kvar i ungefär 30 sekunder. 

När dessa två droppar torkades bort uppvisade provet även en fuktig och svullen yta vid 

dropparnas tidigare position.  

 

Efter ca 2 minuter uppvisade däremot alla prover och droppar en tydlig vitaktig yta (Figur 

11). Efter att vätskan torkats bort kvarstod också en fuktig, svullen, samt vitnyanserad yta 

(Figur 12). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vattenabsorption 
 
Resultaten av absorptionstestet (Tabell 8) uppvisade störst vattenabsorption hos prov 4, vilket 

efter 5 minuter absorberat 24,86 % av provets totala vikt. Lägst absorbering uppvisade prov 2, 

Prov  Behandling Resultat Notiser 	  	   	  	   	  	  
1 Ecoperl Active 6 

Samtliga prov uppmätte högsta resultat efter 
tidsperioden 10 sekunder. Efter 30 sekunder 
uppvisade dock Prov 1 och 4 en vitning i droppen 
hos samtliga tester.  

2 Ruco-Dry DHN 6 
3 Greenland Wax 6 
4 Obehandlad 6 

Tabell 7. Resultat dropptest. 

Figur 12. Yta efter avtorkning. 

Figur 11. Dropptest efter 2 min. 
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som ökade med 6,09 % samt 10,87 % efter 15 respektive 25 minuter. Dock uppvisade prov 1 

en marginellt lägre absorption vid första vägningen (5 min).  

 

 
Prov  Behandling Grundvikt V1 Diff % V2 Diff % V3  Diff % 

1 Ecoperl Active 19,0g 19,4g +2,11% 20,3g +6,84% 21,1g +11,05% 

2 Ruco-Dry DHN 23,0g 23,5g +2,17% 24,4g +6,09% 25,5g +10,87% 

3 Greenland Wax 22,8g 23,4g +2,63% 24,4g +7,02% 25,7g +12,72% 

4 Obehandlad 18,1g 19,6g +8,29% 20,9g +15,47% 22,6g +24,86% 

 V1 = Vikt efter 5 min. V2 = Vikt efter 15 min. V3 = Vikt efter 25 min.     
 
 

Då vattnet torkats av uppvisade samtliga prover en förändrad yta där vattnet applicerats. De 

förändrade ytorna upplevdes fuktiga, kletiga och svullna, samt hade en något vitaktig färgton 

(Figur 13). Förutom mängden upplevdes dock ingen större skillnad på ytförändringarna hos 

de olika proverna.   

 

 
  

Tabell 8. Resultat absorptionstest. 

Figur 13. Provbitar efter absorptionstest. 

Figur 13. Absorptionstest 
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6. Diskussion 
 

 
I detta kapitel kommer resultaten att disktuteras ur följande synvinklar: Avgörande faktorer 

vid BC-produktion, BC i relation till vatten, vattenavvisande beredningar, samt 

vattenavvisning och användningsmöjligheter. 

 
 
 
Den insamlade litteraturen har gett en djupare och bredare förståelse för BC egenskaper och 

vad som kan tänkas förväntas av materialet. Framförallt har litteraturstudien legat till grund 

för uppsatsen relevans och dagens problematisering. Som tidigare nämnt har efterfrågan på 

cellulosabaserade produkter ökat, konsekvenserna av detta resulterar däremot i avskogning 

och ett undertryck i växtvärldens ekologiska balans. 

 

6.1 Avgörande faktorer vid BC-produktion 
 
För att uppnå en god eller mer optimerad BC-produktion har det genom uppsatsens arbete 

framgått att faktorer som temperatur, pH-värde och recept kan påverka BC-tillväxten. Denna 

information och iakttagelse var till viss del förväntad då delar av den använda litteraturen har 

tagit upp metoder för en mer optimerad BC-produktion. Däremot förväntades det inte att 

resultatet skulle skilja sig så markant. 

 
Framtagningen av BC-membranet för denna studie skedde som tidigare nämnt under två olika 

temperaturförhållanden, 20-22°C i rumstempratur och 30°C i värmeskåp. Enligt resultatet för 

dessa två olika förhållanden påvisades bättre cellulosatillväxt hos de behållare som stått i 

30°C jämfört med dess jämlika behållare med samma recept som stått i 20-22°C. Detta visar 

att temperaturförhållandet har påverkat BC-produktionen och att tillväxten var som högst vid 

30°C. För att undersöka en mer exakt och optimal temperatur hade ett eller flera 

temperaturförhållanden mellan 22-30°C varit fördelaktigt att studera då studier beskriver ett 

optimalt odlingsförhållande mellan 18-26°C. 

 

Hos B2 uppvisades näst högst BC-tillväxt. Dock bör det tas i beaktning att 

temperaturförhållandet för detta odlingsmedium var 20-22°C och innehöll tillsatsen av 

äppelcidervinäger. B2 uppvisade märkbart bättre tillväxt än B3 som utan tillsats av vinäger 

stod i temperaturförhållandet 30°C. Enligt resultatet på framtagning av BC-membranet kan 
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det därför tänkas att äppelcidervinäger som tillsats har högre inverkan på BC-tillväxten än 

värmeförhållandet. Dock uppvisade kombinationen av både äppelcidervinäger och en 

temperatur vid 30°C bäst resultat.  

 

Slutsatsen av odlingsprocessen och dess förhållanden är att det bör vara fördelaktigt att följa 

receptet med äppelcidervinäger och ett värmeförhållande på 30°C, ett resultat som delvis var 

förväntat då det är allmänt känt att bakterier frodas i högre temperaturer.  Vidare skulle 

möjligtvis en temperatur på 33°C kunnat skapa en bättre BC-tillväxt, men då ingen litteratur 

nämnt en temperatur över 30°C undersöktes inte detta.  Känslorna inför att använda vinäger 

som tillsatts var dock blandade. Vinäger är en måttligt sur vätska med ett pH på runt 3, en 

faktor som till en början förväntades påverka pH-värdet hos det slutgiltiga odlingsmediumen. 

Innan fermenteringsprocessen startade togs pH-värde för samtliga odlingsmedium, något som 

förvånansvärt visade en näst intill obefintlig förändring av pH-värdet där vinäger tillsatts. 

Dessa värden resulterade i en slutssats kring att vinägern troligtvis skulle ha en mindre 

påverkan och där av kunde inte någon skillnad i BC-tillväxten förutspås. Däremot ska det 

poängteras att pH-proverna utfördes med pH-papper, vilket inte ger ett lika exakt resultat som 

vid digital testning. 

 

Under fermenteringsperioden sjönk värdena parallellt och avstannade efter två veckor vid pH 

2,5, vilket kan utläsas i tabell 4. Detta kan tyckas ha ett samband med den minskade BC-

produktionen hos de olika behållarna efter två veckor. Om en till mängden större BC-

produktion eftersöks skulle därför ett mer konstant pH-värde kunna gynna en längre 

produktionstid.    

 

Vidare skulle fler faktorer kunna studeras för att undersöka BC-tillväxten. Exempelvis har det 

beskrivits att olika kolkällor kan optimera produktionen.  

 

6.2 BC i relation till vatten 
 
Efter att BC-membranet skördats och torkats återstod ett material som levde upp till dess 

förväntningar, något som inte alls var självklart under processens gång. Precis som Suzanne 

Lee beskrivit materialet så efterliknade det ett vegetabiliskt läder. Det torkade BC-membranet 

var kompakt, formbart och stumt. Vidare saknade det också elastiska egenskaper, samt 

upplevdes ha en hög rivstyrka. Det som skilde torkat BC mot läder var dess klibbiga känsla 
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som skulle kunna bero på bristfällande tvättning eller det faktum att materialet anpassar sig 

efter lufttemperaturen och på så vis aldrig riktigt torkar, en teori som Suzanne Lee också 

nämner under TED-konferensen.   

 

Innan det torkade BC materialet utsattes för några beredningar gjordes ett enkelt vattentest 

genom olika tidsintervaller. Redan efter 5 minuter uppvisades skillnader i form av 

färgförändring och viss svullnad. Efter 15 minuter syntes samma effekter, fast nu än starkare. 

Det torkade BC-membranet uppvisade en kraftigare vit/grå färg och tydligare svullnad.  

 

BC-membranets tjocklek minskade med över 90 % under torkningsprocessen, något som inte 

var speciellt oväntat då litteraturstudien visade att BC kunde inneha en vattenmassa på 99 % 

av dess vikt. Dessa resultat väckte stor misstanke om att det torkade BC-membranet med all 

sannorlikhet skulle uppvisa absorption. Vattentestet på det obehandlade materialet visade till 

sin förvåning att en kortare kontakt med vatten (upp till 10 sekunder) inte utgjorde någon 

större skillnad, då det till och med tenderade att pärla av vatten. Ett resultat som förvånade då 

materialets förväntades vara väldigt känsligt. Däremot vid längre kontakt utgjordes en 

avgörande skillnad. Exakta mått för absorptionen finns att hämta i tabell 8. 

 
 

6.3 Vattenavvisande beredningar 
 
För att öka BC-materialets hydrofoba egenskaper återstod vattenavvisande beredningar. 

Utifrån materialets naturliga tillverkningsprocess och dess komposteringsbara möjligheter 

utgick beredningarna endast ifrån vax, en nedbrytbar resurs. Då det saknades tidigare 

information kring liknande beredningar anpassades processen utefter materialet, men recepten 

följdes enligt föreskrift. De två vattenlösliga beredningar som användes appliceras vanligtvis 

genom sprayteknik eller fulardering. Men utefter iakttagelser modifierades appliceringssteget 

och istället utfördes en mekanisk blötläggning. Testmaterialet fick verka i beredningsvätskan 

under 3 minuter och lufttorkades därefter lika länge. Tidsintervallerna bestämdes utefter testet 

på det obehandlade materialet, samt genom iakttagelser. En längre blötläggning kunde 

möjligtvis problematisera fixeringsprocessen i form av att materialet svullnar för mycket och 

därför avgränsades behandlingen till 3 minuter.  
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För att studera dess uppsugningsförmåga av beredningsvätskan vägdes materialet innan och 

efter, ytterligare en vägning gjordes efter härdning i spannram. Vidare går det att spekulera i 

om en längre verkningstid i beredningsvätskan skulle vara bättre eller sämre. Däremot 

uppvisade vägningen att testmaterialet hade sugit upp beredningsvätskan. Förutom det blev 

testbitarna vitnyanserade, glatta och något svullna, de två senare faktorerna gjorde att 

materialet inte kunde foularderas. Härdningen i spannramen av Ecoperl Active resulterade i 

ett blött material, medan behandlingen Ruco-Dry DHN kom ut torr. Dock följde Ecoperl 

Active en kortare härdningstid i ugnen. 

 

Utifrån känslan hos materialen upplevdes beredningarna som lyckade. Testmaterialet hade 

inte genomgått några drastiska förändringar förutom viss färgskillnad och en ökad 

formbarhet. Innan härdning kändes materialet glatt och något kletigt. Efter härdning 

upplevdes viss till en mycket hög fuktighet och att materialet blivit aningen klibbigare.  

 

Den mekaniska appliceringen av Fjällrävens bivax följde alla appliceringssteg som föreskrevs 

för produkten, fixeringen utfördes med värmepistol. Efter att alla steg genomgåtts upplevdes 

materialet stelare. Vaxet låg som en genomskinlig utanpåliggande hinna, något som till viss 

del förväntas av vax, Däremot upplevdes det som att vaxet hade misslyckats att tränga ner i 

materialet och viss sprickbildning tenderade att uppkomma då materialet böjdes eller viktes. 

 

Vidare har det reflekterats kring om beredningarna borde göras innan eller under 

torkningsprocessen av membranet. En av anledningarna är BC-membranens porositet och 

dess levande bakterier som fortfarande är aktiva i fuktiga miljöer. Dessa väcks vid liv igen vid 

blötläggning, men reagerar förmodligen långsammare.  

 

6.4 Vattenavvisning och användningsmöjligheter 
 
Efter att alla tester utförts visade Ecoperl Active och Ruco-Dry DHN det bästa resultatet. 

Under kontaktvinkelstestet presterade Ecoperl Active bäst och den absorberade minst vatten 

efter 5 minuter under absorptionstestet. Behandlingen med Ruco-Dry DHN visade sig 

däremot starkast under absorptionstestet då det efter 25 minuter hade absorberat minst vatten 

av alla. Dess kontaktvinkel var vidare bara marginellt sämre än Ecoperl Active.  
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Ur resultatet kan vi se att beredningarna har förbättrat BC s vattenavvisande förmåga. Utifrån 

testerna och iakttagelser bedöms det att föredra Ecoperl Active och Ruco-Dry DHN, dock bör 

även materialets känsla tas i beaktning beroende på ändamålet. Den mekaniska 

vaxberedningen är mer tidskrävande och ger ett stelare/hårdare material. Beredningen 

upplevdes inte riktigt lämpad för ett BC-membran då den lade sig som en kraftig hinna på 

materialet. 

  

Kontaktvinkeltestet uppskattades då man enligt tabell 6 tydligt kan se dropparnas relation till 

de olika beredningarna. För att ge en rättvis bild utfördes dropptestet tre gånger på varje 

testbit. Resultatet var förvånansvärt bra, Ecoperl Active och Ruco-Dry uppvisade en dubbelt 

så bra kontaktvinkel jämnfört med det obehandlade materialet. Då en kontaktvinkel på över 

90° beskrivits att vara den gräns som skiljer hydrofila material från hydrofoba, visade testet 

att dessa två beredningar teoretiskt sett ändrat materialets hydrofila karaktär till hydrofob. 

Även om beredningarna upplevdes som lyckade så förutspåddes inte resultatet av de dessa två 

behandlingar att bli så bra, en teori som bara byggde på spekulation.  

 

Dropptestet uppvisade likvärdiga resultat på alla testbitar, något som förvånade då det 

obehandlade BC-materialet förväntades att leverera ett sämre resultat. I efterhand borde detta 

test möjligtvis modifieras till en längre studeringstid, även om testet hänvisade till 10 

sekunder. Däremot verifierade testet iakttagelsen som gjordes under det inledande 

vattentestet, att kortare vattenkontakt hade mindre påverkan. Vid utförandet upplevdes till 

synes materialets vattenavvisning likvärdigt med läder vilket också stärker dess förutspådda 

karaktär som ett vegetabiliskt läder. 

 

Absorptionstestet modifierades utefter BC-membranet då det genom dropptestet framkom att 

en kortare kontakt med vätska utgjorde mindre eller inga förändringar. Då materialet utsattes 

för vatten under 5, 15 och 25 minuter syntes en större skillnad jämnfört med dropptestet. Efter 

25 minuter frigjordes materialet och det syntes tydligt vart vattnet hade absorberats. 

Absorptionen visade sig i en ljusare/vitare yta, samt en svullnad. Precis som Suzanne Lee 

beskrivit kunde en viss uppluckring anas.  

 

Utefter beredningarna och testerna anser författarna att en beredning skulle kunna optimera 

användandet av torkat BC-membran. Däremot skulle det vara intressant och veta hur 

beständiga de olika beredningarna är samt om det skulle kunna appliceras genom andra 
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metoder. Med tanke på BC förmåga att binda vatten skulle kanske beredningarna tillsättas 

innan materialet torkades. Naturligtvis finns det säkert beredningar som skulle ge ett bättre 

resultat för vattenavvisning, däremot riskerar dessa att inte vara nedbrytbara vilket enligt 

författarna förstör grundtanken i odlingen av materialet.  

 

Under testernas gång har det också delvis varit svårt att förhålla sig till 

grundförutsättningarna. Exempelvis skiljer sig tjockleken på materialet då det växer och 

torkar olika snabbt. Ytan på det torkade BC-membranet varierar också från ojämnt till mycket 

ojämnt, förutsättningar som däremot inte kunde kontrolleras då materialet inte är fabricerat 

utan helt naturligt framställt av sin egen syntetisering. Vid behandlingen med Greenland Wax 

upplevdes dock en slätare yta hos materialet, något som troligvis skapats då beredningen 

gnuggades in mekaniskt. Om behovet av en jämnare och slätare yta finns, skulle därför någon 

form av beredning för detta kunna appliceras eller utvecklas.  Detta skulle vidare kunna ge 

positiva effekter då en ojämn eller skrovlig yta vilket generellt har en negativ inverkan på 

vattenavvisning och smutsavvisning.  

 
När det kommer till BC-materialets användningsmöjligheter som ett textilt material ses 

fortfarande dess vattenabsorberande förmåga som negativ efter behandling, då vattenkontakt 

framförallt skapade förändring i form av vikt och känsla. Vidare skapades också en förändring 

i färg, vilket möjligen är mer av ett estetiskt problem är funktionellt. Den svullna och aningen 

kletiga känsla som uppkom vid vattenkontakt och absorption bedöms skapa stora problem för 

ett material som exempelvis ska användas utomhus. Dock bedöms möjligheterna för 

användning inomhus vara stora då vattenpåverkan anses som det största problemet.  
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7. Slutsats 
 

 
I detta kapitel ger författarna sin bild av uppsatsens slutsats samt dess betydelse för framtida 

forskning. Vidare presenteras förslag på framtida forskningsfrågor som skulle vara intressanta 

för ämnet och som inte undersökts i denna uppsats.  

 
 
 
Denna undersökning påvisade ett flertal faktorer med möjligheter att kunna öka och optimera 

tillväxten vid småskalig BC-produktion. En närmare undersökning av pH-värdet och olika 

kolkällors påverkan skulle dock kunna vara till fördel för vidare forskning. Genom 

vattentesterna av materialet kunde det klargöras att materialet är av hydrofil karaktär. Dock 

förekom det att vattenavvisande behandlingar kan skapa en mer eller mindre hydrofob 

karaktär hos materialet. Genom tester med andra vattenavvisande behandlingar samt 

optimeringar av processerna skulle troligtvis bättre resultat kunna uppnås, något som öppnar 

upp för vidare arbete. Även om en hydrofob karaktär uppnåddes genom två olika beredningar 

visade materialet fortfarande tydliga tecken på vattenabsorption, något som anses vara 

problematiskt för användningsmöjligheter som ett textilt material. 

 

För branschen ses resultatet som betydande då kommande arbeten kan hämta information och 

hjälp från detta examensarbete. Genom de studerade recepten och temperaturerna kan 

kommande framtagning bli mer tidseffektiv och nya alternativ för optimering kan undersökas. 

Vidare kan också andra beredningar samt beredningsmetoder testas. Tabellerna i arbetet ger 

en klar och tydlig bild för BC-membranets absorption gentemot vatten, en sammanställning 

som redan vid anblick kan redogöra om BC-membranet kan vara av intresse eller användning 

för det tänka ändamålet. Men framförallt genererar förhoppningsvis uppsatsen inspiration till 

en allt mer hållbar materialframtagning.  

 

Uppsatsen vill öppna upp för nya idéer och tankar kring vad som kan utgöra ett textilt 

material och försöka se bortom de konventionella metoderna. Synsättet kan kanske förbättra 

textilbranschen ur ett miljöperspektiv och på så vis vara del av den resan som en dag är målet. 

Hållbar utveckling.  
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7.1 Vidare forskningsfrågor 
 

 
- Skulle det gå att förändra BC-membranets hydrofila karaktär redan under 

odlingsprocessen? 
 

- Är det möjligt och skulle BC-membranet uppvisa hydrofoba egenskaper genom 
vattenavvisande beredningar före torkningsprocessen? 
 

- Skulle de vattenavvisande beredningarna kunna optimeras genom andra 
appliceringsmetoder? 
 

- Vad anses som den mest optimala odlingstemperaturen? 
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