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mózgów” zrodził się pomysł uży-
cia celulozy bakteryjnej będącej 
produktem ubocznym przy otrzy-
mywaniu kombuczy, sfermento-
wanego napoju otrzymywanego 
ze SCOBY (Symbiotic Cultures of 
Bacteria and Yeast), czyli symbio-
tycznej kultury bakterii i drożdży. 
Celuloza bakteryjna wydała się 
nam tym, czego szukaliśmy. 

Dlaczego właśnie celuloza bak-
teryjna?

Ma ona znacząco inne właści-
wości niż celuloza roślinna. Jest 
„czystsza”, w sensie składu che-
micznego, ma większą zdolność 
zatrzymywania wody, a także więk-
szą wytrzymałość na rozciąganie, 
jest też bardziej porowata.

Jak wyglądał proces prototypo-
wania nowego materiału?

Zakupiliśmy startery zawiera-
jące SCOBY i gotową kombuczę. 
Plastikowe pojemniki wypełnione 
mocnym naparem z herbaty czar-

W projekt VTECH koordynowany przez Uniwer-
sytet Aleksandra Moisiu w Durrës w Albanii zaan-
gażowanych jest 11 uczelni, m.in. z Albanii, Kosowa, 
Słowenii, Republiki Macedonii Północnej, Polski 
i Estonii. W ramach projektu prowadzone są warsztaty 
i szkolenia dla studentów i nauczycieli akademickich. 
Na początku lipca na Uniwersytecie Biznesu i Techno-
logii w Prisztinie (Kosowo) odbyła się Letnia Szkoła 
z Wirtualnej Rzeczywistości. Udział w niej wzięło 6 
zespołów studenckich z partnerskich uczelni. 

Kadra z PŁ: dr inż. Dorota Kamińska koordynująca 
projekt w naszej uczelni, dr inż. Grzegorz Zwoliński 

i mgr inż. Anna Laska-Leśniewicz prowadziła warszta-
ty wraz z nauczycielami z uniwersytetów w Lublanie 
(Słowenia) i Tartu (Estonia). Zajęcia poświęcone były 
modelowaniu 3D, aranżacji środowiska wirtualnej 
rzeczywistości, projektowania interfejsu użytkowni-
ka i scenariuszy dla interakcji, jak również z zakresu 
testowania użyteczności aplikacji VR. 

Studenci uczestniczący w Szkole Letniej otrzymali 
certyfikaty oraz 3 punkty ECTS.

n	Katarzyna Żykwińska-Rouba 
Instytut Informatyki

Dzięki projektowi VTECH – Accelerating Western Balkans University Moderniza-
tion by Incorporating Virtual Technologies, który jest realizowany w programie 
Erasmus +, po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana będzie 
koncepcja technologii wirtualnej. 

Szkoła Letnia z VR

nej z cukrem, zakupioną kombu-
czą i małymi kawałkami SCOBY 
oraz różnymi ilościami proszku 
jabłkowego trzymaliśmy przez 2 
tygodnie z dala od słońca, w tem-
peraturze pokojowej. Wreszcie na 
powierzchni pojemników otrzy-
maliśmy warstwę celulozy bakte-
ryjnej, która była znacznie większa 
niż kawałki SCOBY początkowo 
w nich umieszczone. Wstępnie 
oczyszczoną celulozę bakteryjną 
potraktowaliśmy wodorotlenkiem 
sodu, a następnie materiał został 
wybielony nadtlenkiem wodoru. 
Obróbka końcowa polegała na 
nasycaniu materiału glicerolem, 
który pełnił rolę platyfikatora 
i proszkiem jabłkowym. Kolor 
i struktura wysuszonych próbek 
skóry Appleather była uzależnio-
na od ilości dodanego proszku 
jabłkowego.

Przyszła pora na próby nowego 
materiału. Jak testowaliście opra-
cowaną bioskórę?

W celu sprawdzenia trwałości 
naszej wegańskiej skóry wykona-
liśmy etui na karty. Po ponad mie-
siącu korzystania z prototypowego 
produktu nie zauważyliśmy pogor-
szenia się jego cech użytkowych. 

Jakie są główne zalety waszego 
materiału?

Appleather jest bardzo mocny 
i wytrzymały, a przede wszystkim 
jest w pełni biodegradowalny i nie 
zawiera substancji szkodliwych 
dla środowiska. Ponadto, materiał 
można łatwo barwić, co czyni go 
atrakcyjnym do produkcji artyku-
łów konsumenckich.

Po pozyskaniu naszej bioskóry 
powtórzyliśmy ankietę, w której 
przedstawiliśmy jej właściwości. 
Tym razem ponad 74 proc. re-
spondentów stwierdziło że użyliby 
Appleather zamiast prawdziwej 
lub innej sztucznej skóry.

Rozmawiała 
n	Ewa Chojnacka
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