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A grafén méhsejtszerűen egy-
máshoz kapcsolódó szénatomokból 
álló, egyetlen atom vastagságú réteg. 
Vastagsága 0,3 nanométer – csak 
pásztázó alagútmikroszkóp alatt lát-
ható. A rétegben minden szénatom 3-
3 másikkal kapcsolódik, így alkotva 
méhsejtszerű hálózatot. Megkülön-
böztetnek egyrétegű és a többrétegű, 
valamint 10-nél több rétegű grafént – 
ezt az utóbbit grafitnak nevezik. Noha 
a különböző rétegszámú grafének 
szerkezete ugyanaz, a rétegek száma 
különböző tulajdonságokhoz vezet. A 10-nél nem több 
rétegből álló grafén a természetben nem fordul elő, de 
mesterségesen létrehozható. 

Az anyag multifunkcionális: ultravékony és ezért 
átlátszó, kiválóan vezeti az elektromosságot és a hőt, 
szilárdsága nagyobb, mint az acélé, mégis hajlékony, 
kopásálló; a gázokat nem ereszti át. 

E kitűnő tulajdonságai folytán a grafén az ipar 
számos területén hasznos lehet. Bár a grafénnal kap-
csolatos kutatások nagy lépéssel haladnak előre, külö-
nösen a vezetőképességét illetően, a textilipar csak most 
figyel fel rá. A bönnigheimi Hohenstein Institut für 
Textilinnovation gGmbH kutatóintézet a heilbronni 
Lolitec Ionic Liquids Technologies GmbH-val, a 
lichtensteini Fuchshuber Technotex GmbH-val és a 
belga projektpartnerekkel, a Centexbellel és a Soieries 
Elite céggel együttműködve ezzel a témával kezdett fog-
lalkozni. A projekt, amelynek vezetője dr. Roshan Paul, 
az Európai Unió „M-era.Net” kutatási programjába il-
leszkedik, annak német „GRAFAT – Using graphene for 
the surface modification of tetxiles in heat protective 
clothing” című alprojektjét alkotja (ID 03X0157A sz. 
szponzoráció). „Az elkövetkező három évben a konzorci-
um megvizsgálja, milyen mértékben változtathatják meg 
a textíliák felületét a grafén modifikációk, különös te-
kintettel a hővédő ruházatokban való alkalmazhatóság-
ra. A grafénnek megvannak mindazok az előnyös tulaj-
donságai, amelyek ezt a szakterületet forradalmasíthat-
ják” – mondja dr. Paul. A különböző grafén módosula-
tok átalakítását stabil vizes diszperzióvá a Lolitec végzi. 
A Hohenstein kutatócsoportjának célja a vízoldható 

grafén alkalmazására stabil technológia kidolgozása, 
hogy különböző textilfelületeken tartós bevonatot lehes-
sen létrehozni. Különböző grafén módosulatokkal (pl. 
grafén-oxid „többrétegű grafén”) végeznek kísérleteket, 
mert ezeknek különbözők a tulajdonságaik. Ezután 
különböző textíliákon megvizsgálják a hővédő ruházatok 
céljára újonnan kifejlesztett felületmódosítások alkal-
mazhatóságát. A Fuchshuber Technotex feladata az 
eljárás ipari alkalmazhatóságának kidolgozása és annak 
biztosítása, hogy az így kezelt textília konfekcionálható 
és a ruhadarab tisztítható legyen. A cél egy demonstrá-
ciós példány megalkotása. 

A grafén alkalmazása a textil-
anyag felületének módosítására jelen-
tős előrelépés a lángállóság fokozása 
terén. A grafén fizikai védőrétegként 
működik, hatásos védelmet nyújtva a 
hő és a gázok behatolása ellen. Ugya-
nakkor megvédheti a textília anyagát 
a hőbomlás ellen is. További előnye a 
nagy kopásállósága és szakadásálló-
sága, ami 200-szor nagyobb, mint az 
acélé. Ezek a tulajdonságai különö-
sen érdekessé teszik a grafént a védő-
ruhákban való alkalmazása tekinte-

tében. A személyi védőfelszerelésekben alkalmazott 
textíliáknak általában több funkciót kell ellátniuk, ami 
a grafén alkalmazásával egyetlen kelmével megoldható-
vá válhat. Az így készült védőruha vékonyabb és így 
könnyebb lehet, ami azzal jár, hogy viselője könnyebben 
tud mozogni. „Ha a célnak való megfelelőségét sikeresen 
igazolni lehet, a grafénnal módosított felületű textil-
anyag sok területen alkalmazható lesz a személyi védő-
felszerelések gyártásában, különösen a hővédő ruháza-
toknál” – mondja dr. Paul. Ez új piaci szegmenst nyitna 
a grafén alkalmazása számára, tovább fokozva az inno-
vatív cégek és az egész ipar gazdasági sikereit. 

Az Exeteri Egyetem kutatói – együttműködve a bel-
ga CenTexBel kutatóintézettel, a lisszaboni Institute for 
Systems Engineering and Computers, Microsystems 
and Nanotechnology (INESC-MN) intézettel, a Lisszabo-
ni Egyetemmel és az Aveiroi Egyetemmel – sikerrel ala-
kítottak át egyrétegű grafént a textiliparban használha-
tó szálakká. A kutatócsoport egyrétegű grafénnal dolgo-
zott, amely hajlékonysága, mechanikai szilárdsága és 
elektromos vezetőképessége révén nagyon jól használ-
ható az adott célra. Az anyagot a kémiai gőzfázisú réteg-
leválasztás (chemical vapor deposition, CVD) módszeré-
vel sárgaréz-fólián hozták létre. Ezután a grafént levá-
lasztották a rézfóliáról és abból egy közönséges polipro-
pilén-szálon hoztak létre bevonatot. 

Az Azad Iszlám Egyetem (Yazd, Irán) kutatói 
grafén-oxid bevonatot hoztak létre pamutszöveten, ami-
vel a terméket elektromosan vezetőképessé tették. A dél-
koreai Jeju Nemzeti Egyetem kutatói is vizsgálták a 
grafén-oxiddal bevont pamutszövet tulajdonságait, és 
megállapították, hogy ez a kezelés javítja a textília 
hőellenállását, UV-besugárzás hatására fotovoltaikus 

aktivitást mutat és baktériumölő tulajdonságot ad a 
terméknek. 
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