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Grafen wkracza do branży odzieżowej

Na grafen otwierają się kolejne branże. Dzięki jego
właściwościom, takim jak wysoka wytrzymałość, ultra cienkość, ekstremalnie wysokie
przewodnictwo i niski koszt wytworzenia. Nowością są inteligentne tekstylia, dzięki którym
kontrolować można np. mobilne aplikacje. Powstaje coraz więcej zastosowań grafenu w wielu
różnych branżach, jednak wyzwaniem ciągle pozostaje wprowadzenie tych wynalazków do masowej
produkcji.
– Opracowaliśmy inteligentną tkaninę, która zawiera różnego rodzaju czujniki, na przykład czujniki
pojemności, oporu i bliskości. Możemy dzięki nim kontrolować między innymi nasz telefon
komórkowy – mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Jose Antonio Pelaez
z firmy Graphene Tech.
Taki materiał może być stosowany na co dzień. Może być używany zarówno w zwykłej odzieży, jak
i ubraniach roboczych. Nie ma także przeszkód, aby prać go w pralce razem ze standardowymi
materiałami. Jego zaletą jest także bezproblemowa współpraca z każdą aplikacją. Jego wysokie
przewodnictwo ciepła pozwala utrzymać termikę lepiej, niż obecnie stosowana odzież.
– Można dzięki temu kontrolować odtwarzacz muzyczny w Androidzie albo w systemie iOS. Ale
również monitorować swoje mięśnie, czy używać tego materiału jako grzejnika – zauważa
przedstawiciel Graphene Tech.
Inteligentny materiał jest już dostępny na rynku. Jednocześnie pomysłodawcy mają kolejne plany.
Jednym z nich jest wprowadzenie do sprzedaży t-shirtu, który będzie współpracować z telefonem
komórkowym i umożliwi nad nim kontrolę. Największym wyzwaniem pozostaje wprowadzenie
produktów bazujących na grafenie do masowej produkcji.
– Grafen jest bardzo dobrym przewodnikiem. Zaledwie z pięcioprocentową zawartością grafenu
możemy osiągnąć taką przewodność jaką ma srebro czy miedź przy porównywalnej cenie. Jednak
sam grafen nie wystarczy, potrzebujemy równieżÂ jego komercyjnych zastosowań - mówiÂ Jose
Antonio Pelaez.
Próby zastosowania grafenu przy produkcji odzieży obserwujemy od kilku lat. Na początku ubiegłego
roku w Wielkiej Brytanii pokazano sukienkę, która zmienia kolor w zależności od nastroju noszącej
jej osoby. Wbudowany czujnik mierzy częstotliwość oddechu kobiety i w zależności od tego pobudza
zastosowany grafen do zmiany koloru ubrania. Nowoczesne sukienka nie trafiła jednak na razie do
sprzedaży. Jej twórcy mają nadzieję, że w przyszłości ta technologia pozwoli do tworzenia odzieży,
która będzie umożliwiać wyświetlanie dowolnych kolorów czy wzorów.
Globalny rynek rozwiązań z zastosowaniem grafenu osiągnął w 2016 roku wartość 32 mln dolarów –
wynika z najnowszego raportu Zion Market Research. W najbliższych latach będzie rosnąć
średniorocznie o 35 proc., by według szacunków w 2022 roku mieć wartość ponad 193 mln dolarów.
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