
__________________________________________________________________________________________ 

Examensarbete för Teknologie Kandidatexamen med huvudområde Textilteknologi 

2019-06-09 

Rapportnummer 2019.2.02 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådlös laddning med en textil  

 

Kan en broderad spole möjliggöra induktionsladdning av en mobiltelefon? 
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Sammanfattning 

 

Utvecklingen av elektroniska textilier har ökat markant de senaste tio åren. Genom att integrera 

elektroniska komponenter eller använda sig av konduktiv tråd kan man skapa textilier med 

olika tekniska funktioner. CEVT är ett innovationsföretag inom bilindustrin som även de har 

fått upp intresset för elektroniska textilier. Innovationsavdelningen vill undersöka möjligheten 

att integrera elektroniska textilier i framtidens bilar. Det uppdraget de har gett oss är ett delmål 

av ett större slutmål där vi ska undersöka huruvida man kan ta fram en textil som kan ladda en 

mobiltelefon trådlöst. För att göra detta krävs att en textil sändarspole tas fram som kan 

möjliggöra induktionsladdning, vilket är vad trådlös laddning egentligen innebär. 

 

Tekniken som valdes för att ta fram den textila sändarspolen blev broderi och den konduktiva 

tråden som användes till broderiet var en silverpläterad polyamidtråd (HC12) från Sheildex. 

Tråden hade en resistans på <100 Ω per meter och svårigheter uppstod tidigt med att resistansen 

i den broderade spolen blev för hög. För att få ner resistansen syddes flera sömmar på varandra 

och den konduktiva tråden användes även som undertråd. Den slutgiltiga spolens resistans 

landade på ett medelvärde av nästan 15 Ω, vilket var betydligt högre än önskat. 

 

Tester gjordes för att mäta den broderade spolens induktiva förmåga. Detta gjordes genom att 

mäta om en effektöverföring kunde ske mellan den broderade sändarspolen och en Samsung 

Galaxy s8 mottagarspole. Resultaten visade att en effektöverföring skedde mellan den textila 

spolen och mottagarspolen, vilket betyder att spolen fungerar. Dock var effektöverföringen 

mycket lägre än för en kommersiell laddningsstations sändarspole som testades samtidigt. 

 

Arbetet resulterade inte i att en telefon kunde laddas trådlöst med en textil. Ändock visade 

testresultaten att det är möjligt, då en effektöverföring skedde mellan den textila spolen och 

mottagarspolen från en Samsung. Ytterligare forskning och optimering av den textila spolen 

skulle krävas för att förverkliga den induktionsladdande textilen. Två intressanta vägar att gå 

skulle vara att använda sig av en annan broderiteknik kallad Fibre Tailored Placement (FTP) 

eller genom att utveckla en ny konduktiv broderitråd, med lägre resistans. 
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Abstract 

 

The development of electronic textiles has increased significantly during the last ten years. 

By integrating electronic components or using conductive thread you can create textiles with 

different technical functions. CEVT is a innovation company within the automotive industry 

who have gained interest in electronic textiles. The department of innovation want to explore 

the possibility to integrate electronic textiles into future cars. The mission they have assigned 

us is a sub-goal in a larger end goal in which we will investigate whether one can develope a 

textile that can charge a phone wirelessly. To do this, a textile transmitter coil must be 

produced to enable the induction charging, which is what wireless charging really means. 

  

The method that was chosen to produce the textile transmitter coil was embroidery and the 

conductive thread that was used was a silver plated polyamide thread (HC12) from Sheildex. 

The thread had a resistance of  <100 Ω per meter and some difficulties arose early on, where 

the resistance of the embroidered coil was to high. To reduce the resistance multiple stitches 

were sewn together and the conductive thread was also used as a lower thread. The resistance 

of the final coil had an average of almost 15 Ω which was significantly higher than desired. 

 

Tests were made to measure the inductive capability of the embroidered coil. This was done 

by measuring the power transmission between an embroidered coil and a Samsung Galaxy s8 

reciever coil. The results showed that a power transmission was enabled, which means that it 

works. Though the power transmission was a lot lower when compaired to a commercial 

transmitter coil that was tested at the same time. 

 

The project did not result in a fabric that could wirelessly charge a mobile phone. 

Nevertheless, the test results showed that it is possible, since a power transmission did occur 

between the textile coil and the coil from the Samsung. Further research and optimization of 

the textile coil would be required to realize the induction charging textile. Two interesting 

ways to go would be by using another embroidery technique called Fibre Tailored Placement 

(FTP) or by developing a new conductive embroidery thread, with a lower resistance. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

I denna rapport undersöks möjligheten att ta fram en textil som kan ladda en mobiltelefon. De 

flesta mobiltelefoner som tillverkas idag går att ladda trådlöst då de har en mottagarspole 

inbyggd i sig. Allt som krävs är en laddningsstation som telefonen läggs på, vilken i sin tur 

innehåller en sändarspole. Denna sändarspole skapar ett magnetfält som fångas upp av 

mottagarspolen, vilket genererar en ström som gör att mobiltelefonen laddas. Detta kan 

underlätta då man slipper sladdar, men det krävs fortfarande att telefonen är i kontakt med 

laddningsstationen. Uppdraget, som vi fått från CEVT, går ut på att se hur man applicerar detta 

i en textil idag för att ge användaren en större frihet. 

 

Tänk dig att du i framtiden kan lägga ner din mobiltelefon i väskan och medan den ligger där 

så laddas den. Detta skulle göra att trådlös laddning blir mycket mer lättillgänglig och skulle 

kunna appliceras i många nya miljöer. I detta arbete har vi därför försökt ta fram en alternativ 

version av en laddningsstation med en textil spole som integreras i ett textilt material. Den 

textila spolen togs fram genom att använda en broderimaskin. Tråden som användes var en 

konduktiv broderitråd bestående av silverpläterad polyamid. De största utmaningarna som 

stöttes på var utformandet av den textila spolen och materialet som användes. Broderi med 

konduktiv tråd är mycket påfrestande för både tråd och maskin och under arbetets gång har det 

konstaterats att en annan typ av broderiteknik kallad TFP skulle kunna ge bättre förutsättningar 

för den trådlöst laddande textilen. Vi kan därför konstatera att det finns en del begränsningar, 

men att textilen går att genomföra och kan bli verklighet med hjälp av ytterligare forskning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Detta examensarbetet har gjorts på uppdrag av företaget CEVT. Ämnet berör en del inom textil 

men även ellära vilket är nytt för oss som skrivit detta arbetet. Arbetet gav en ökad kunskap 

inom teknisk textil vilket var mycket spännande och givande. Tekniska textilier appliceras 

ständigt inom nya områden och ämnet känns högst relevant idag. Detta arbete har fördelats 

jämt mellan båda författarna som tagit lika mycket ansvar över slutresultatet i arbetet. 

Rapporten är ett examensarbete inom Textilingenjörsprogrammet och omfattar 15 hp. 

  

Vi vill tacka CEVT och alla medarbetare i teamet och framföra ett stort tack till vår handledare 

på företaget Bo Jellvert för att han trodde på oss och gav oss detta uppdrag. Vi vill också tacka 

Mathias Bräck som gav oss upplärning på broderimaskinen och även många bra idéer och tips 

på vägen. Slutligen vill vi tacka Emanuel Gunnarsson som varit våran handledare på skolan, 

som verkligen ställt upp för oss genom hela arbetet och väglett oss på bästa möjliga sätt.  

 

 

Anna Abrahamsson & Linn Bergmark Giesler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminologi 

 

Storhet Symbol SI-enhet 

Spänning U Volt [V] 

Ström I Ampere [A] 

Resistans (motstånd) R Ohm [Ω]  

Laddning  Q Coloumb [C] 

Effekt P Watt [W] 

Frekvens f Hertz [Hz] 

Induktans L Henry [H] 

Vinkelfrekvens ω Radianer/sekund [rad/s] 

Kapacitans C Farrad [F] 

Ömsesidig induktans M Henry [H] 
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1. Inledning 

 

Den första elektroniska textilen sägs vara en elektrisk uppvärmd handske som patenterades 

redan 1910 (Hughes-Riley, Dias & Cork 2018). Den kommersiella utvecklingen av 

elektroniska textiler började dock för cirka 30 år sedan och man har sett en markant ökning 

de senaste tio åren (IDTechEx 2019). Möjligheterna med integrerad elektronik i textilier och 

plagg är stora och har öppnat många dörrar, framför allt inom det medicintekniska området. 

Genom att integrera elektroniska komponenter eller använda sig av konduktiv tråd kan man 

skapa textilier med en mängd olika tekniska funktioner. Inbäddade sensorer och antenner för 

medicinska monitorer, energialstrande tyger, värmegenererande tyger och printade kretskort 

är bara några exempel (IDTechEx 2019). En stor fördel med elektroniska textilier är att man 

kan minska på storleken och även kostnaden av de olika komponenterna (Hughes-Riley, Dias 

& Cork 2018). 

 

Köhler (2008) påpekar en nackdel med att integrera elektronik till textilier då det försvårar 

återvinningen vid textiliens slutskede. Han menar på att utvecklingen av elektroniska textilier 

genererar mer ‘exotiska’ kombinationer av material vilket kan orsaka problem. Köhler (2008) 

lyfter fram att kemiska reaktioner kan uppstå när textilien till exempel tvättas eller stryks men 

även vid förbränning. Då elektronikintegrerade plagg tvättas kan nanometallpartiklar lossna 

från metallpläterade trådar och åka ut i vattensystemet och skada naturen (Davidsson och 

Sjöblom 2015; Svenskt vatten AB 2018). Alla dessa aspekter måste övervägas redan på 

designstadiet när elektroniska textilier utvecklas för att minimera risken för skadlig inverkan 

på miljön. 

 

CEVT är ett innovationsföretag inom bilindustrin som även de har fått upp intresset för 

elektroniska textilier. Innovationsavdelningen vill undersöka möjligheten att integrera 

elektroniska textilier i framtidens bilar. För att vidga sina vyer har de vänt sig till 

Textilhögskolan i Borås. Projektet de vill ha hjälp med är ett delmål till ett större slutmål av en 

multifunktionell textil som CEVT vill ta fram och kommer att starta i en väska som skall 

integreras i bilen. Tyget till denna väska skall besitta flera olika tekniska funktioner. Delmålet 

vi kommer undersöka är huruvida det är möjligt att med en elektronisk textil kan ladda en 

mobiltelefon trådlöst. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Uppdraget går ut på att ta fram ett textilt material med förmåga att genom induktion kunna 

ladda en mobiltelefon. För att möjliggöra detta krävs det att man tillverkar en textil sändarspole 

som skall agera med en mottagarspole som finns inbyggd i telefonen. För att induktionen skall 

uppnå högsta möjliga effektivitet kommer designen av sändarspolen ha stor betydelse i form 

av dimension, vilket konduktivt material som används och med vilken textil teknik den 
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tillverkas med. Då konduktiva material ofta innehåller metaller måste även de miljömässiga 

aspekterna tas i åtanke. Vilken eventuell effekt dessa kan ha på miljön skall undersökas och 

diskuteras.  

 

Förutom den tekniska funktionen skall materialet skydda det konduktiva lagret, med skyddande 

tyglager på båda sidorna. Flerlagersvaran skall kunna användas till en väska och har därmed 

krav på en rad olika egenskaper såsom slitstyrka, vattenavvisning, vikt och tjocklek. För att 

skydda det konduktiva lager ska potentiella ytter- och innertyg undersökas och lämplig 

sammanfogningsteknik. Helst ska tygerna bestå utav samma material för att underlätta vid 

återvinning alternativt bestå av återvunna fibrer. Den slutgiltiga flerlagersvara ska inte 

överstiga en tjocklek på 3 mm. I slutändan är målet de vill uppnå att ha ett material som besitter 

alla dessa egenskaper av funktion, slitstyrka och tjocklek och de ser gärna att det har potential 

att produceras industriellt. Detta arbete är ett delmål i en pågående utvecklingsprocess. 

 

1.2 Syfte 

 

Vi avser att ta fram en prototyp på ett textilt material med konduktiv förmåga som genom 

induktion skulle kunna ladda en Samsung Galaxy s8 telefon. Den textila konstruktionen skall 

skydda det konduktiva materialet samt bidra till de mekaniska egenskaperna. Arbetet skall 

resultera i en utvärdering av lämplig metod med en rekommendation angående 

tillvägagångssätt vid vidare i utveckling av textilen samt en prototyp. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Vilka svårigheter finns det med att ta fram textila spolar och vilka tekniker är beprövade sedan 

tidigare?  

 

- Vilket konduktivt material kan ge de bästa elektriska förutsättningarna för att möjliggöra 

induktionsladdning med en textil spole?  

 

- Hur kan man konstruera en flerlagersvara som både skyddar det konduktiva materialet och 

medger de mekaniska egenskaperna? 

  

- Att göra en textil spole kommer antagligen generera sämre induktiva egenskaper än en 

konventionell spole, men vad får den för positiva egenskaper? 
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1.4 Avgränsningar 

 

- Vi kommer endast titta på trådlös energiöverföring via induktion enligt Qi-standard, design 

A10 

- Vi kommer att bortse från den textila spolens förmåga att ladda en mobiltelefon och endast 

undersöka effektöverföringen mellan en textil spole och mottagarspolen i en Samsung Galaxy 

s8. 

- Vi kommer inte ta hänsyn till hur sändarspolen kopplas till krets och strömkälla i den slutliga 

produkten. 

 

- Vi kommer inte undersöka alla de egenskaper som efterfrågas på den slutgiltiga 

flerlagersvaran (vattenavvisning och vikt) utan kommer endast se till sammanfogningsteknik, 

tjocklek och hur väl de yttre lagrena skyddar det konduktiva materialet. 

 

2. Förstudie 

 

I förstudien presenteras allt litterärt förarbete som gjordes innan metoden formades, och 

innehåller delar om marknaden för trådlös laddning, grundläggande information om induktion, 

konduktiva material samt vilka tidigare textila tekniker som används för att ta fram textila 

spolar. Undersökningen om de tidigare tillverkade textila spolarna ligger till grund för det 

beslut som togs angående val av textil teknik och konduktivt material inför metoden. 

 

2.1 Konkurrensanalys 

 

Marknaden för trådlösa laddare växer (Market Watch 2018) och möjliggör att man slipper 

koppla en sladd mellan strömkällan och telefonen. Däremot måste du oftast koppla den trådlösa 

laddningsstationen till en fast strömkälla vilket begränsar funktionens flexibilitet. Tesla har 

nyligen tagit fram en trådlös laddare som i sig själv är portabel vilket de är ensamma med på 

marknaden än så länge. Genom att ladda upp en powerbank med en inbyggd DC-AC 

konverterare (som omvandlar likström till växelström) kan man ladda mobilen vart man än 

befinner dig, utan att vara beroende av kontaktuttag (Tesla u.å.). 

 

Trådlös laddning av mobiltelefoner genom induktion i kombination med textilier är ingenting 

som finns på marknaden idag. Forskning pågår dock för att hitta alternativa strömkällor som 

kan generera trådlös laddning inom till exempel piezoelektiska fibrer och textilintegrerade 

solceller. Där tittar man på möjligheterna att, i framtiden, kunna ladda olika mobila enheter på 

alternativa sätt, utan en konventionell strömkälla. På Chalmers har man i över tio år studerat 



4 
 

piezoelektriska fibrer och dess funktioner (Lund 2013), där man genom deformation av 

fibrerna, i form av töjning och tryck, kan man omvandla rörelseenergi till elenergi. Detta ser 

de som en möjlighet att i framtiden ersätta batterier (Svt 2018). Deras huvudsyfte har dock inte 

varit att ladda en mobiltelefon, utan har främst varit fokuserad på olika medicinska 

tillämpningar, men de ser att även det skulle vara en möjlighet efter en optimering av 

materialet. På Nottingham Trent University (2018) pågår forskning just nu där man tittar på 

solceller i miniatyrstorlek (3x1,5 mm) som har spunnits in i garn och sedan vävts till ett tyg. 

Därefter har de undersökt textiliens möjlighet att alstra energi genom solljus för att sedan kunna 

ladda smarta klockor eller mobiltelefoner.  

 

Båda dessa tekniker med piezoelektriska fibrer och solceller skulle kräva att mobiltelefonen 

var kopplad via sladd för att möjliggöra laddningsfunktionen, men skulle ändå kunna laddas 

exempelvis i en väska med en powerbank och är således en portabel laddningsfunktion. Kanske 

skulle de med en vidareutveckling till och med agera strömkällor till en induktionsladdande 

textil. 

 

 

2.2 Grundläggande fysikaliska begrepp 

 

Då detta arbete är tvärvetenskapligt och en del elektriska mätningar görs finns anledning att ta 

upp en del relevanta begrepp som berör grundläggande fysik. I detta kapitel kommer därför 

några fysikaliska begrepp att tas upp för att underlätta förståelsen för metoden och testerna i 

rapporten.  

 

2.2.1 Ström, spänning och resistans 

 

Det som kallas för ström är egentligen elektroner i rörelse. I en ledare finns det fria elektroner 

som på grund av värmerörelse hela tiden rör sig i ett slumpmässigt mönster. Ett batteri har vid 

ena polen ett överflöd av elektroner. Om en ledare ansluts till ett batteri kan en tillförsel av 

elektroner, det vill säga en laddning (Q), ske i ena änden av ledaren samtidigt som en bortförsel 

av elektroner sker i den andra änden via en spänning (U). På detta sättet skapas en elektrisk 

ström av laddningar som flyter genom ledaren från ena änden till den andra (Sandqvist 2004). 

För att strömmen skall kunna flöda krävs det att det finns en spänning över den. Sambandet 

mellan ström och spänning beskrivs utav Ohms lag där spänningen mäts i Volt [V], ström i 

Ampere [A] och resistans i Ohm [Ω] (Alphonce 2014). 

 

 
 

Resistansen är motståndet som laddningarna måste passera när de tar sig fram genom ledaren. 

Ju högre resistans, desto större spänning krävs för strömmen att flyta igenom. I material med 
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få fria elektroner finns en högre resistans, ett högre motstånd, vilket medför att materialet får 

en försämrad ledningsförmåga (Sandqvist 2004). Det är när de fria elektronerna krockar med 

atomkärnorna i materialet som motståndet uppstår, då de blir avbrutna på sin färd genom 

kretsen. Resistansen påverkas mycket av höga temperaturer enligt Sandqvist (2004), som 

skriver att en metalltråds resistans ökar ifall man värmer den. Detta orsakas då materialets 

atomkärnor får en ökad värmerörelse och chansen att de krockar med varandra blir större. 

 

2.2.2 Effekt 

 

Den elektriska effekten (P), som mäts i Watt [W], är ett mått på en elapparats omvandlade 

energi. För att få ut effekten räknas produkten av strömmen (I) och spänningen (U) i en krets. 

Det innebär att om U eller I är negativ kommer även effekten att vara negativ (Söderkvist 1999) 

 

 
 

2.3 Trådlös energiöverföring genom induktion 

 

Att elektrisk ström ger upphov till ett magnetfält bevisade dansken Örstedt år 1820, detta lade 

grunden till läran om elektromagnetism. Det var först tio år senare på 1830-talet när Faraday 

kunde visa på det omvända, att ett magnetfält kan ge upphov till elektrisk ström som upptäckten 

av induktion skedde (Söderkvist 1999). Det är just induktion som en spoles funktion grundar 

sig i. Den enklaste formen en spole (även kallad induktor) kan ha är en enkel tråd i ett 

konduktivt material som är formad likt en spiral. När en ström flyter genom denna spiral 

kommer den att omslutas av ett magnetfält där energi (W) lagras (Söderkvist 1999). Efter 

upptäckten av induktion har tekniken applicerats i många olika områden. Mest förekommande 

i vardagen är eltandborstar och induktionsspisar men det har blivit allt vanligare på senare år 

för laddning av elbilar, mobiltelefoner och inom sjukvården. 

 

2.3.1 Induktion 

 

När en elektrisk ström flyter genom en krets skapas ett magnetfält som i sin tur genererar ett 

magnetiskt flöde genom kretsen. Det är då det magnetiska flödet och strömmens styrka ändras, 

under en viss tid, som det bildas induktans i kretsen (Alphonce, Bergström, Gunnvald, 

Johansson & Nilsson 2014). 

 

Induktans är ett mått på hur motvillig en del av en krets, till exempel en spole, är till att förändra 

strömflödet genom spolen (Söderqvist 1999). Det kan förklaras i formeln nedan där u(t) är 

spänningen beroende på tiden, L är induktansen och di/dt är derivatan av strömmens förändring 

beroende på tiden. 
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Om strömmen inte förändras är:  

  
 

Det betyder att det inte finns någon spänning över spolen, vilket innebär att strömmen inte har 

några problem att ta sig igenom spolen. Om en spänning induceras i en spole krävs det att det 

magnetiska flödet genom spolens varv ändras. Är spolen i en sluten krets kan denna 

flödesändring skapas genom att ändra dess takt och storlek på strömmen, detta fenomen kallas 

självinduktans (Alphonce et al. 2014). En approximerad självinduktans för en platt spole kan 

räknas ut med hjälp av Wheeler’s formel (Wheeler 1928). Då kan man på förhand uppskatta 

hur många varv och vilken dimension som ger den högsta induktansen. Formeln publicerades 

år 1928 av Harold A Wheeler och uppskattas ge en approximation med en felmarginal på 5%.  

I figur 1 tydliggörs mätpunkterna där a är avståndet från origo till mitten av lindningarna i [in], 

n är antal varv, c är vidden på lindningarna [in]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Ömsesidig induktans 

 

En ömsesidig induktans (M), det vill säga induktansen mellan två spolar, fungerar enligt 

principen att en tidsvarierande ström flyter genom en ledare (primärspole) så att en spänning 

induceras i en mottagare (sekundärspole) då de är nära varandra. När elektronerna rör på sig i 

primärspolen så genereras ett magnetfält, detta fält fångas sedan upp av sekundärspolen och på 

detta sätt kan en ström bildas i sekundärspolen och mobilen laddas (Astrid, Li & Liang 2014). 

Detta illustreras i figur 2 nedan. Spänningen blir starkare ifall spolen har flera varv då detta ger 

ett större magnetfält. 

 

För att effekten skall vara så god som möjligt vid induktiv laddning så är kraftöverföringen 

starkt beroende av den energi som överförs från primärspolen till sekundärspolen. 

Kopplingskoefficienten (k) är en faktor som påverkar mängden energi som överförs, och ju 

mindre denna är desto mindre energi överförs, vilket resulterar i en långsam laddning (Astrid, 

Li & Liang 2014). Den ideala kopplingskoefficienten är 1, vilket innebär att effektiviteten för 

de båda spolarna är lika, det vill säga att hela magnetfältet genomtränger mottagarspolen. Är 

k=0 innebär det att inget av magnetfältet tränger igenom till mottagarspolen. De två spolarnas 

Figur 1. Kompletterande 

bild till Wheelers formel. 
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avstånd till varandra och deras strömriktning gentemot varandra påverkar 

kopplingskoefficienten (Tang & Wendin 2015). Är avståndet för stort kommer det bli en 

försämrad energiöverföring och detta gäller även ifall spolarnas strömmar är riktade åt olika 

håll. (Astrid, Li & Liang 2014).  

 

 

 

 

Mottagarspole                      

 

 

 

                        Sändarspole 

 

 

 

 

 

2.3.3 Kvalitetsfaktorn (Q-faktor) 

 

En faktor som påverkar energiöverföringen och därmed hur bra mobiltelefonen laddas är 

kvalitetsfaktorn (Q-faktorn) hos primärspolen. Värdet på Q (som är dimensionslöst) är baserat 

på förhållandet mellan energin som överförs till sekundärspolen via induktorn och den 

energiförlust (bortfall) som också uppstår på grund av resistansen (Astrid, Li & Liang 2014). 

Formeln nedan räknar ut Q-värdet, där ω är strömmens vinkelfrekvens [rad/sek], L är 

induktansen [H] och Rs (serie) är resistansen för spolen [Ω].  

 

 

  

Ju större värde på Q, desto mindre blir energiförlusten, vilket kommer generera en högre 

effektivitet vid laddning. Enligt Tang och Wendin (2015) är ett rimligt värde på Q-faktorn för 

en massproducerad spole 100 och ett väldigt dåligt värde skulle vara under 10. Tang och 

Wendin (2015) påpekar också att industrin ständigt strävar efter att tillverka en spole med ett 

så högt värde på Q som möjligt för att ge en bättre effektivitet vid laddning men ett värde på 

1000 är ytterst svårt att uppnå.  

 

2.3.4 Qi-standard 1.2.2 

Wireless Power Consortium (WPC) startades 2008 och utvecklar standarder för trådlösa 

laddare och trådlösa strömkällor. Deras mål är att dessa standarder skall vara universella för 

alla trådlösa enheter. En av standarderna är Qi-standarden (uttalas chi) vilken är framtagen för 

Figur 2. Figuren visar ett magnetiskt flöde 

från en primärspole till en sekundärspole. 
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att kunna underlätta vid trådlös laddning av smarttelefoner. Trådlösa enheter som är Qi-

certifierade skall kunna laddas på samma sätt oavsett vilket land telefonen kommer ifrån eller 

vem som har tillverkat den, allt för att underlätta så mycket som möjligt för användaren 

(Wireless Power Consortium 2017). 

 

Qi-standarden använder ett frekvensintervall på 110-205 kHz och levererar en effekt på 5 W 

för att ladda en mobil enhet. Teknologin är inbyggt i både laddningsplattan (primärspolen) och 

mobiltelefonen (sekundärspolen) och utgår från principen för elektromagnetisk induktion. 

Avståndet mellan spolarna bör inte överstiga 2,5 mm (Wireless Power Consortium 2016).  

 

2.4 Konduktiva material 

 

Att ett material är konduktivt innebär att det har förmågan att kunna leda elektrisk laddning 

(Kadolph 2014) Metaller är naturligt konduktiva material och vilken förmåga ämnet har att 

leda elektricitet grundar sig i hur många fria valenselektroner atomen har. Varje ämne har ett 

eget mätvärde över sin konduktiva förmåga och benämns resistivitet och mäts i Ω/m. Lägger 

man till ytterligare två parametrar, längd och tjocklek (tvärsnittsarea) får man ett värde för 

resistansen för en specifik tråd. Resistans, som betyder motstånd, innebär att ju lägre resistans, 

desto bättre ledningsförmåga har materialet (Söderqvist 1999). 

 

2.4.1 Konduktiva fibrer 

 

Cork (2015) beskriver definitionen av en konduktiv fiber som ett tunt, flexibelt, elektriskt 

ledande element med en fiberstruktur. Dessa fibrer kan skapas på flera olika sätt, till exempel 

genom att addera metallpartiklar i extruderingsprocessen, plätering av metallpartiklar på en 

polymertråd samt att spinna tråd av rena metallfibrer eller filament (Ismail, Muge & Suat 2018). 

Fördelen med att ta fram konduktiva fibrer är att det genereras en tråd som har en elasticitet 

och flexibilitet, till skillnad från rena metalltrådar som är stela, sköra och dessutom tunga. 

Nackdelen är dock att du får en konduktiv tråd med en högre resistans jämfört med en ren 

metalltråd. En annan svårighet som uppstår när metaller tillsätts i en polymer, är att de 

mekaniska egenskaperna förändras och försämras. Ju fler metallpartiklar som tillsätts, desto 

svagare blir den slutgiltiga fibern (Cork 2015). En annan teknik som används för att skapa 

konduktiva textilier är att tillsätta metallpartiklar i pastor/bläck som kan beläggas/tryckas på 

tyger och på så sätt ge dem en elektriskt ledande förmåga. Beläggningarna kan appliceras med 

flera olika metoder såsom screen tryck och ink-jet-print och kan till exempel användas för att 

skapa mjuka och flexibla kretskort (Dhawan, Ghosh & Seyam 2004). 

  

Några utav de vanligaste konduktiva materialen som används inom det textila är koppar, silver, 

kol och rostfritt stål (Cork 2015). Fibrer gjorda utav rostfritt stål började användas på 1960-

talet och har genomgått en stor utveckling sedan dess (Kadolph 2014). Deras låga pris, förmåga 
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att motstå korrosion och att de är lättillgängliga på marknaden i textil form är några utav 

anledningarna enligt Cork (2015). Då rostfritt stål är en legering, bestående av järn och krom, 

har den en högre resistivitet än andra rena metaller och har även en väldigt hög kontaktresistans. 

Schwarz & Van Langenhove (2013) menar att när stålen till exempel är invävt i ett tyg kan 

resistansen bli så hög i kontaktpunkterna att det blir upphettat och riskerar att brännas. De 

påpekar även att eftersom rostfritt stål är en väldigt stel, spröd och sträv fiber finns det vissa 

svårigheter då den kan vara svårarbetat i vissa textila maskiner, 

  

Både koppar och silver är två tungmetaller som används som konduktiva fibrer och 

beläggningar. Gemensamt är att de båda har väldigt låg resistivitet (om än silver har något 

lägre) vilket gör dem populära som elektriska ledare. Koppar kan användas som 

multifilamenttråd men också genom plätering, medan silver främst används genom att pläteras 

på en polymer. En utav de största skillnader mellan dessa två tungmetaller berör korrosion, 

vilket är ett utav de största problem med metaller ur en funktionssynpunkt. Korrosionen innebär 

att metallen oxiderar på ytan i kontakt med syre. Då just konduktiviteten på ytan av en fiber är 

väldigt viktigt, är denna egenskap extra avgörande i detta avseende. När kopparn oxiderar 

bildas en grön beläggning som även kallas ärg, vilket påverkar dess elektriska egenskaper 

avsevärt och kan även skada den textil den är integrerad i. Detta fick Yring (2016) erfara och 

beskrivs mer i avsnitt 2.5.2. Silver oxiderar också, men det speciella med oxiderat silver är att 

det har exakt samma elektriska egenskaper som rent silver. Rostfritt stål, som består av en 

legering av järn med ett skal av krom, har ett naturligt skydd utav kromet (som är icke-

konduktivt) och gör att det inte korroderar. Däremot så minskar konduktiviteten när kromet 

oxideras (Schwarz & Van Langenhove 2013). 

  

Kolfibrern kan produceras som monofilament eller som en komposit där kolpartiklarna adderas 

i extruderingen (Ismail, Muge & Suat 2018). Eftersom kol är en icke-metall har den en mycket 

lägre densitet jämfört med koppar, silver och rostfritt stål vilket är en stor fördel och gör den 

attraktiv att använda inom rymd- och, bilindustri, försvarsmakter och kompositmaterial (Park 

2018). Kol kan produceras utifrån olika källor och beroende på ursprung varierar dess 

elektriska egenskaper. Grafit är exempelvis ett konduktivt material medan en diamant fungerar 

som en isolator. Generellt sett har kolfibern egenskaper som hög brottstyrka, styvhet, lätt vikt 

och elektrisk konduktivitet (Park 2018).  

  

Möjligheterna för konduktiva fibrer är stora och väldigt varierande (Cork 2015). Många 

konduktiva fibrer har använts i syfte att minska statisk elektricitet, till exempel genom att väva 

in metallfibrer i mattor (Kadolph 2014). I utrymmen där viktig elektrisk utrustning används 

finns det anledning att minska den statiska laddningen i rummet för att inte riskera kortslutning 

eller att gnistor slår ut och startar bränder. Inom militären används radarabsorberande tyger för 

camouflage, denna egenskap får man genom polymerisering av polymeren pyrrole (PPy) (Cork 

2015). 
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2.4.2 Historisk användning av konduktiva fibrer 

 

Redan för flera tusen år sedan utvecklades olika tekniker för att skapa metalltrådar som kunde 

användas till textiler (Kadolph 2014). En metod som användes på Cypern var att klippa ut band 

av guld som sedan lindades runt en silkeskärna som då skapade en guldtråd. I Kina använde 

man istället ett metallbelagt papper som klipptes till remsor och i antika Egypten och Persien 

använde man sig av samma teknik men remsorna klipptes utav ren metall som blivit hamrad 

tunt. Främst användes dessa metalltrådar i dekorativt syfte och det var inte förän på slutet av 

1800-talet som det tillverkades metalltrådar designade just för syftet att agera konduktivt. 

Thomas Edison var en utav de första som använde sig av konduktiva trådar då han tog patent 

på den elektriska lampan 1880 genom att ta filament av karboniserad bomull- och lintråd vilken 

han använde som glödtråd (Cork 2015). 

  

På 1900-talet fortsatte man att utforska området kring konduktiva fibrer i praktiska funktioner 

och man tog bland annat fram en elektriskt uppvärmd handske. Denna skapades för att förare 

av olika fordon med manuell styrning inte skulle frysa av att hålla händerna stilla för länge. 

1977 gjordes den första upptäckten av konduktiva polymerer utav Heeger, Macdiarmid och 

Shirakwa, vilka år 2000 tilldelades Nobelpriset i kemi för detta. Utvecklingen inom konduktiva 

material har gått snabbt sedan dess och dagens konduktiva fibrer och material som tillverkas 

tar stor inspiration av tidigare använda tekniker (Cork 2015). 

 

2.5 Tidigare undersökta tekniker av textila spolar 

 

I detta avsnitt tas tidigare utforskade tekniker i tillverkandet av textila spolar upp, för att få en 

bättre förståelse för vad respektive teknik har för för- och nackdelar. Utifrån dessa 

undersökningar grundades utvecklingen av den textila spolen i detta arbete. 

 

2.5.1 Print 

 

Att trycka en spole med en konduktiv beläggning eller bläck kan göras både genom med en 

ink-jet-printer eller med konventionellt screen tryck. Grabham, Li, Clare, Stark & Beeby 

(2018) ser stora fördelar med att printa spolar med ink jet-print då det är en snabb och flexibel 

process som är lätt att producera industriellt i stor skala.  

 

Grabham et al. (2018) tog fram en screen tryckt spole där de använde sig av en silverpasta 

vilken de tryckt i en cirkulär spolform. Anledningen till att de valde en rund spole är att den 

totala längden av spolen blir kortare (än för en fyrkantig spole) vilket skulle minska resistansen.  

För att ytterligare minska resistansen belade de silverpastan i flera lager och uppnådde slutligen 

en 30 µm tjock beläggning. De elektriska mätningarna visade att trots att resistansen endast 
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uppgick till 1,1 Ω så blev induktansen bara 3,9 µH vilken inte är tillräckligt för att uppnå en 

effektiv energiöverföring 

 

Fler försök har gjorts med att printa spolar, bland annat med koppar- och kolbeläggning. 

Hajjine et al (2016) tog fram en rektangulär spole som bestod av en kopparpasta. Den belades 

med två lager och fick en tjocklek på 50 µm. Resistansen i kopparspolen var 3,16 Ω och de 

uppnådde endast en effektivitet på 26 %, jämfört med en motsvarande spole på marknaden som 

uppgick till ca 60% effektivitet. Trots det var de nöjda med resultaten då det var tillräckligt för 

sammanhanget. Sun D et al (2018) tryckte en spole med kolbeläggning och fick en så hög 

resistans på 140 kΩ att de inte alls kunde göra några mätningar för induktansen eller Q-faktorn. 

 

De övergripande problem alla författarna hade med att printa spolar var att resistanserna fick 

för låga mätvärden vilket gjorde att Q-faktorn, det vill säga effektiviteten, också blev för låg. 

Sun et al (2018) påpekar att en lösning på detta skulle kunna vara att öka antalet lager med 

beläggningar för att på så sätt minska resistansen ytterligare. 

 

2.5.2 Vävning  

 

Att använda vävning som teknik för att få fram textila spolar tycks inte vara en beprövad metod 

då endast ett exempel på detta kunde påträffas. En rapport som är skriven av Yring (2016) 

undersöker huruvida en textil spole kan skapas i en vävningsprocess för att generera induktiv 

energiöverföring. Anledningen till att valet föll på en vävprocess var att studien skulle 

undersöka möjligheten att hitta en så kontinuerlig process som möjligt. Hon testade att väva 

med två olika maskiner, båda var jaquardmaskiner men den ena manuell och den andra var en 

automatiserad. Den manuella processen testades för att finna den optimala metoden att väva en 

textil spole och den automatiserade metoden var för att sen se hur det skulle fungera att 

producera i en större skala. Yring (2016) använder sig av samma konduktiva garn till alla spolar 

som vävdes, koppargarn vid namn High-flex från tillverkaren Karl Grimm. 

 

Vid vävning förklarar Yring (2016) att det konduktiva garnet ofta tillförs som väftgarn. Detta 

för att underlätta vid produktion av andra varor i samma maskin. Skulle det konduktiva garnet 

placeras i varpen hade maskinen behövts varpas om vid varje byte av produkt, vilket tar mycket 

tid. En annan anledning är också att varpgarnet får utstå mer påfrestningar och därav utsätts för 

mer friktion och spänningar. Detta skulle kunna slita mycket på garnets yta och försämra dess 

elektriska förmåga. För att spara tid, minimera risken för felande varor och också spara pengar 

används det konduktiva garnet därför i väften. 

 

Studien visar att användning av det konduktiva garnet som väftgarn genererar till mycket spill. 

Garnet följer med längst hela tygbredden och ligger i flotteringar längst baksidan av tyget, till 

ingen nytta. I den manuella vävmaskinen kunde detta förhindras och styras mer då skytteln 

som matar väfttråden kunde tillföras precis där spolen skulle placeras. 
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Yring (2016) beskriver att det vid ett försök uppstod problem då bomullsgarnet plötsligt gick 

sönder flera gånger. Detta misstänks ha orsakats av användandet av en två år gammal spole i 

det konduktiva garnet. Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.4.1) så ärgar koppar efter en viss tid 

och förslagsvis har detta lett till någon form av korrosion på garnets yta vilket gjort det vasst, 

ojämt och skadat bomullsgarnet vid möte. 

 

Vidare påpekar Yring (2016) att garnet haft en förmåga att skrida då det har en väldigt glatt yta 

vilket orsakade svårigheter vid tillverkningen. Därför rekommenderas det i studien att använda 

en form av bindning i väven som flätar samman det traditionella textila garnet med det 

konduktiva och håller det på plats. Slutligen så skriver Yring (2016) att resistansen som 

uppmättes i spolarna var mellan 1-5 Ω, vilket var bättre än väntat enligt författaren och skulle 

kunna tala för att en textil spole har vissa fördelar gentemot en ren metalltråd eller tryckt spole.  

 

2.5.3 Laserskärare 

 

Tekniken att använda laserskärning för att ta fram textila spolar tycks inte vara en vanlig metod 

då endast ett försök inom detta kunde påträffas. Sun et al (2018) tillverkade en textil spole 

gjordes genom att laserskära ut en spiralform i ett vävt konduktivt tyg. Materialet bestod av 

nylon som var pläterat med silver och hade en låg ytresistans på 1 Ω/kvadrat och därmed en 

hög konduktivitet. I det första försöket att laserskära ut en spole insåg de att tyget var för tunt 

vilket gjorde att spolen blev alldeles för bräcklig när de försökte flytta den utskurna spolen. För 

att lösa detta problem laminerade de ihop det konduktiva tyget tillsammans med ett vävt 

bomullstyg för att öka dimensionsstabiliteten. En annan svårighet var att varven blev så tunna 

och det var svårt för fibrerna att hålla samman. Detta gjorde att de fick öka bredden på spolens 

varv till 1 mm för att den skulle hålla ihop. 

 

Det andra försöket var mer lyckat, men de såg fortfarande svårigheter med att få de olika varven 

på spolen att ligga på rätt plats efter att den hade skurits ut med laser. För att kunna ta fram 

elektriska mätvärden fick de tejpa fast spolen för att den skulle bibehålla formen. Mätningarna 

visade att den laserskurna spolen fick en resistans på 40 Ω. Trots en relativt hög resistans fick 

de ett induktionsvärde på 15,4 μH. Slutsatsen de drog var att de såg potential i användandet av 

tekniken att laserskära ut textila spolar, trots en del svårigheter, men att det krävs ytterligare 

forskning för att göra det mer effektivt och användningsbart. 

 

2.5.4 Broderi  

 

Användningen av broderi som teknik att ta fram textila spolar är en förhållandevis beprövad 

metod i jämförelse med de andra ovan nämnda tekniker. Sun et al (2019) och Roh, Chi, Lee, 

Nam & Kang (2010) ville båda titta närmare på broderade spolar på grund av möjligheten att 

ta fram en mjuk och följsam spole som skulle kunna integreras direkt i plagg för att kunna 

ladda olika medicinska monitorer. Anledning till att Roh et al. (2010) valde just 
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broderitekniken var på grund av dess flexibilitet gällande design och tillverkning. Olika 

parametrar undersöktes för att se hur designen av spolen påverkar induktansen, såsom formen 

på spolen (cirkulär eller fyrkantig), innerdiameter, lindningsbredd, antalet varv samt q-faktorn. 

 

Två utav de parametrar Roh et al (2010) undersökte som visade sig ha störst betydelse för 

induktansen, var innerdiametern och antalet lindningsvarv på spolen. De innerdiametrar som 

jämfördes var 10 mm mot 20 mm samt sju olika varvtal. På de spolar med samma antalet 

lindningsvarv men olika innerdiametrar var induktansen nästan dubbelt så stor för de spolar 

med den större innerdiametern, på 20 mm. Samtidigt kunde man se tydligt att induktansen steg 

i samband med att antalet varv ökade. Detta hade Roh et al (2010) redan förutspått genom att 

använda Wheelers formel för att approximera induktanserna. En annan effektiv metod för att 

öka induktansen ansåg Roh et al (2019) vara att minska bredden på lindningsvarven och därmed 

minska ytterdiameter, vilket också kortade den totala längden på spolens tråd och minskade 

resistansen.  

 

En svårighet som nämns är att konduktiva trådar har högre resistanser än rena metalltrådar 

vilket leder till en minskad effektivitet vid energiöverföring (Sun et al. 2019). Den broderade 

spolen som de tog fram fick en resistans på 2348 Ω, då de sydde med en tråd som hade 

resistansen 280 Ω/m. Sun et al (2019) påpekar att resistansen skulle sjunka avsevärt om de 

broderade spolen två gånger på varandra. För att göra detta skulle de däremot behöva öka 

diametern på spolen för att rymmas med de dubbla sömmarna. Även Grabham et al (2018) 

uppmärksammar problemet med den höga resistansen i broderitrådarna, vilket leder dem till 

att testa hur olika stygntyper påverkar resistansen i en broderad spole. Resultaten visar att stygn 

som är sydda längsgående i spiralens riktning ger en lägre resistans än stygn som är 

tvärsgående. Mätningarna visar också att resistansen går ner ju fler sömmar som sys parallellt 

intill varandra likt det Sun et al (2019) påpekar. Roh et al (2010) löste svårigheten med 

resistansen genom att ta fram en egen tråd innehållande ett kompositfilament utav 

silverpläterad koppar som de tvinnade ihop med multifilament av polyester. De använde 3 

stycken kompositfilament som de tvinnade ihop med polyesterfilamenten, hur låg resistansen 

blev förtydligar inte artikeln. Grabham et al (2019) poängterar att det bästa sättet att få ner 

resistansen i den färdiga spolen är att just hitta en tråd som har så låg resistans som möjligt. 

 

Q-faktorn, som representerar effektiviteten av induktorn, är en utav de viktigaste faktorerna vid 

induktion och designen av spolen är en väsentlig del i hur man kan maximera den (Roh et al, 

2010). Eftersom Q-faktorn är starkt beroende utav resistansen har det märkts att de broderade 

spolarna får låga värden för Q-faktorn på grund utav den höga resistansen i trådarna. Ett sätt 

att justera detta är att öka bredden på lindningsvarvet för att få in mer tråd, och på så sätt minska 

resistansen. Roh et al (2010) har även sett att ju mindre storlek på spolen, desto högre Q-faktor. 

Deras resultat visade även att Q-faktorn steg i samband att antalet varv på spolen ökade, dock 

endast upp till 10 varv sedan sjönk den igen. 

 

Formen på spolen visade sig också vara en betydande faktor för induktansen. Både Grabham 

et al (2019) och Roh et al (2010) undersökte hur fyrkantiga och cirkulära spolar påverkar 

induktansen. Testerna visade att cirkulära spolar fick en högre induktans än de fyrkantiga. 
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Grabham et al (2010) påpekar också att den fyrkantiga spolen skulle medföra en svårighet att 

få en hög kopplingkoefficient. Detta beror på att geometrin endast möjliggör fyra lägen att 

matcha en annan fyrkantig spole, till skillnad från en cirkulär spole som kan rotera fritt.  

 

2.6 Broderi som teknik 

 

Enligt Mecnika, Hoerr, Krievins, Jockenhoevel & Gries (2014) är broderi den vanligaste 

tekniken för dekorationssömnad som finns, men förklarar att dess användningsområde ständigt 

breddas exempelvis inom området för tekniska textilier. Detta tack vare alla fördelar som 

kommer med en automatiserad broderimaskin. Om målet är att öka produktiviteten används 

ofta broderi som teknik (Mecnika, Scheulen, Anderson, Hörr & Breckenfelder 2015). 

 

Tekniken som används i en broderimaskin är väldigt lik den för en traditionell symaskin (Linz 

2011). I en broderimaskin är tyget fastspänt i en ram och där det är ramen som flyttar sig i x- 

och y-led i förhållande till nålen för att skapa det givna mönstret (Linz 2011). Mecnika et al. 

(2015) beskriver broderitekniken som en effektiv och pålitlig tillverkningsteknik och förklarar 

att det finns flera olika typer broderitekniker där två av de mest använda kallas standardbroderi 

och tailored fiber placement (TFP). 

 

Standardbroderi är den som mest liknar tekniken för en symaskin då den använder sig av två 

trådsystem, en över- och undertråd. Eftersom tyget är fastspänt så genereras en precision i 

stygnen som ger ett jämnt resultat på sömmen (Mecnika et al. 2015). TFP använder tre 

trådsystem, en över- och undertråd och en vilande tråd. Över- och undertråden är till för att 

fixera den tredje tråden genom att lägga stygn över den samtidigt som den placeras ut och på 

så vis skapas mönstret. Detta ger en större flexibilitet i val av material då den tredje tråden bara 

placeras ut på textilen och inte behöver utsättas för de påfrestningar en tråd annars utsätts för 

när den går igenom maskinen (Mecnika et al. 2015). Detta kan vara en stor fördel vid broderi 

med konduktiva material då en broderimaskin annars är en stor påfrestning för en konduktiv 

tråd (Linz 2011).  

 

Mecnika et al. (2015) beskriver några utav utmaningarna som skapas vid utvecklingen av 

elektroniskt baserade textilier tillverkade med broderi. En av dessa är hur man på bästa sätt 

sammanför två så skilda områden som elektronik och textil till en enhet. En teknisk textil skall 

oftast vara flexibel och hållbar som en textil och samtidigt ha funktionalitet från elektroniken. 

Sedan skall den även vara lätt och snabb att producera. Några fördelar med broderi som 

Mecnika et al. (2015) nämner är att det genererar en bra dimensionsstabilitet, att det i 

tillverkningsfasen finns en god reproducerbarhet och att det snabbt går att göra 

mönsterprototyper i flera olika programvaror. Roh et al. (2010) tar också upp fördelar så som 

flexibilitet och lättheten i att variera designen när man broderar. Roh et al. (2010) nämner också 

att det blir en låg vikt och att det är en mer resurssnål metod än alternativen som finns idag. 

Vid broderi endast den exakta mängden material som behövs och orsakar därför väldigt lite 

spill. 
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3. Material 

 

I detta avsnitt kommer införskaffat material som använts i arbetet att presenteras. För att 

brodera införskaffades två varianter av en konduktiv broderitråd bestående utav silverpläterad 

polyamid. Även tyg att brodera på och inner- och yttertyg i syfte att skydda spolen i den slutliga 

väskan köptes. För att ha något att jämföra de broderade spolarna mot införskaffades två 

kommersiella laddningsstationer vars spolar användes som referensvärden vid tester. Eftersom 

en Samsung Galaxy s8 telefon inte fanns att tillgå införskaffades motsvarande spole för att 

använda vid test av effektöverföring.  

 

3.1 Konduktiva broderitrådar 

  

Marknaden för kommersiella konduktiva broderitrådar är ganska begränsad och detta beror på 

den stora påfrestning tråden utsätts för i maskinen. Allmänt vid broderi krävs att tråden är 

flexibel, stark och vara slät på ytan för att minimera friktion. Det mest kritiska momentet är när 

tråden går genom nålsögat (Linz 2011). Om tråden är för styv eller för stark kan det resultera i 

att antingen tråden eller nålen går av, vilket ofta är ett problem med konduktiva trådar. 

Undertråden utsätts inte för lika mycket påfrestningar då den i princip bara rullas av spolen och 

fångar upp övertråden. Detta gör att man med fördel kan använda den konduktiva tråden även 

som undertråd menar Linz (2011). 

  

Enligt Roh et al. (2010) finns det tre olika typer av konduktiva broderitrådar som är 

kommersiellt tillgängliga. Den ena en tråd av rostfritt stål gjort av superfina metallfilament. 

Denna används främst till TFP då den är för styv för att gå genom maskinen. Den andra typen 

är metallpläterade trådar där metallpartiklar har adderats i extruderingsprocessen. Den tredje 

varianten är en tråd där syntetfilament har tvinnats ihop med 2-3 rena metalltrådar. Vad gäller 

metallpläterade trådar är de svårare att sy med ju högre konduktiv förmåga dem har påpekar 

Linz (2011) Detta beror på ju mer metallpartiklar som tillsätts i tråden desto lägre brottstyrka 

får den slutgiltiga tråden. 

  

Ett problem med konduktiva trådar i är att de har mycket högre resistans än rena metalltrådar. 

Sun et al. (2019) löser detta genom att använda den konduktiva tråden som både över och 

undertråd. Även Linz (2011) tillägger att det är en bra idé kombinera de två för att få in mer 

material och på så vis sänka resistansen. 
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3.1.2 Silverpläterad polyamidtråd för broderi 

 

De två trådarna som kommer att användas i testerna säljs under varumärket Madeira. Tråden 

tillverkas av Statex och har namnet Shieldex ®. Dessa är två konduktiva trådar som är speciellt 

lämpade för broderi. Båda består av en kärna av 100% polyamid och har sedan en 

silverplätering. Trådarna är Öko-Tex certifierade enligt standard 100. Den tunnare av de två 

kallas HC40 och har dtex på 117×2 utan plätering och en resistans på <300 Ω/m. 

Rekommenderad nålstorlek för tråden HC40 är 75. Den andra tråden är något grövre och kallas 

HC12. Tråden har dtex 235×2 utan plätering och 610 dtex ±15 dtex med plätering. Dess 

resistans ligger på <100 Ω/m och rekommenderad nålstorlek är 100. 

 

3.1.2.1 Effekten av nanosilver i miljön 

Svenskt vatten (2018) har publicerat en rapport som belyser problemet med antibakteriellt 

silver i sportkläder. Framförallt vill de belysa problemen som uppstår vid tvätt då silvret frigörs 

från plaggen och kommer ut i våra sjöar och hav. Silver tillsätts i sportplagg på grund av 

metallens antibakteriella egenskap då den sägs ta bort oönskad lukt såsom svett. Svenskt vatten 

(2018)  beskriver att företag som marknadsför sportplagg som luktfria också ofta påstår att det 

inte frigörs någon silver vid tvätt av dessa plagg. Resultaten i rapporten säger emot det då de 

kan påvisa att ett medelvärde på 72 % av silvret i sportplagg frigörs efter 10 tvättar. Efter denna 

informationen som framkom i rapporten utfärdades nya rekommendationer vid tvätt av plagg 

innehållande silver. Istället för att tvättas i tvättmaskin rekommenderas handtvätt där vattnet 

som används bör samlas och behandlas som farligt avfall enligt Svenskt vatten (2018).  

Problemet som uppstår är att den aktiva substansen silverjoner hamnar i avloppssystemet. 

Silverjoner är skadliga för fiskar och vattenlevande organismer och kan även döda bakterierna 

som hanterar själva vattenrening (Naturskyddsföreningen 2010). 

 

Även Kadolph (2014) belyser problemet med silver och dess påverkan i miljön. Oftast tillsätts 

silvret som tidigare beskrivet för sin antibakteriella egenskap, men det används också i textilier 

för dess konduktiva förmåga. Ofta tillsätts silvret vid en efterbehandling eller vid extrudering, 

och gemensamt för båda processerna är att silvret lägger sig på ytan av garnet. Vid slitage och 

tvätt kan nanopartiklar av silvret nötas av och kan då hamna i vår natur vilket kan leda till 

negativa konsekvenser för miljön (Kadolph 2014).  

 

I en kandidatuppsats från Textilhögskolan i Borås gjord av Davidsson och Sjöblom (2015) 

utfördes tester för tvätt och böjníng av just konduktiva trådar, varav en utav trådarna var 

Sheildex HC40. Mätningarna visade att att resistansen hade ökat efter tvättestet vilket kan 

indikera att silverpläteringen har nötts bort. Detta skulle kunna innebära att tråden från Sheildex 

släpper ifrån sig silverpartiklar vid tvätt och som därmed riskerar att hamna i natur och vatten. 
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3.2 Tyger till prototyp 

 

För att kunna ta fram den prototyp av en flerlagersvara införskaffades olika tyger som kan ses 

som förslag till den framtida produkten CEVT avser ta fram. Önskemålet var tyger som skulle 

kunna stå emot slitage och medge skyddande egenskaper av det konduktiva lagret, med den 

broderade spole på. Hänsyn har också tagits till den gräns av det slutgiltiga tygets maximala 

tjocklek på 3 mm. 

 

3.2.1 Tyg för broderi 

 

En tunn varptrikåvara valdes som tyg att brodera spolarna på. Detta valet gjordes utifrån att 

varptrikån var tunn men gav samtidigt en stadga. På grund av att den var något gles mellan 

maskorna möjliggjorde den dessutom att den tjocka konduktiva tråden enklare skulle kunna 

broderas med, då mindre motstånd från tyget skulle orsakas. 

 

En backing (ett typ av mellanlägg) användes för att förstärka ytan där spolen skulle broderas 

då den tjocka tråden annars skulle kunna riskera att dra ihop tyget vilket skulle kunna påverka 

spolens tänkta design. 

 

3.2.2 Yttertyg 

 

För att tillmötesgå CEVTs önskemål om ett slitstarkt tyg  till utsidan av väskan valdes ett tyg i 

dralon vilket består av en teflonbehandlad akrylvara. Då tyget inhandlades i en vanlig tygbutik 

tillhandahölls inga specifikationer på dess mekaniska egenskaper eller trådarnas tjocklek. 

 

3.2.3 Innertyg 

 

Som innertyg valdes ett filttyg i nonwoven polyester. Väskan ska fungera som en modulväska, 

där de olika modulerna skall kunna fästas med kardborre. Då filttyget är lite luddigt möjliggör 

detta vidhäftningen med kardborren. 

 

3.3 Kommersiella sändarspolar 

 

Då mobiltelefoner kan ha olika design på sina mottagarspolar, krävs det att de kommersiella 

laddningsstationernas sändarspolar skall kunna vara kompatibla med många olika mottagare. 

Detta innebär att laddningsstationerna på marknaden inte nödvändigtvis är gjorda efter 

designen A10, som var specifik för Samsung Galaxy S8, vilken beskrivs i kapitel 4.1. 
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För att göra jämförande tester med de tillverkade broderade spolarna gentemot befintliga 

sändarspolar på marknaden, inhandlades två stycken olika trådlösa laddningsstationer som 

båda var kompatibla med Qi-standarden. Den ena laddningsstationen var mottaglig för 

effektöverföring på 5, 10 och 15 W medan 

den andra var något enklare och endast 

hade en effektöverföring på 5 W. Spolarna 

plockades ut ur laddningsstationerna för 

att kunna granska dem närmare. Båda 

spolarna i respektive laddningsstation 

bestod av tio lindningsvarv i ett lager med 

en isolerad tråd. Båda spolarna hade en 

innerdiameter på 20,5 mm men skiljde sig 

på ytterdiametrarna då den ena var 42 mm 

och den andra 43 mm. Detta berodde på 

att spolen med större ytterdiameter hade 

en tjockare tråd.  

 

De kommersiella sändarspolarna kommer hädanefter benämnas som K1 och K2 i rapporten, 

där K1 är sändarspolen med något mindre ytterdiameter och K2 är sändarspolen med något 

större ytterdiameter, även markerad med ett x i figur 3. 

 

3.4 Samsungs Galaxy s8 mottagarspole 

 

Den specifika mottagarspolen som finns i en Samsung 

Galaxy s8 införskaffades för att kunna jämföra 

effektöverföringen med de kommersiella sändarspolar 

gentemot de broderade spolarna, se figur 4. 

 

Samsungspolen var integrerad í ett kretskort vilket dolde de 

exakta dimensionerna och antalet varv på spolen. 

Konturerna av spolen indikerade på att spolen var i 

ungefärlig storlek av 43 mm i ytterdiameter. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. De köpta spolarna K2 respektive K1. 

Figur 4. Mottagarspolen i en Samsung 

Galaxy s8. 
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4. Metod  

 

Det finns många fördelar med en textil spole men även en del nackdelar. Linz (2011) beskriver 

problemen som uppstår med höga resistanser och dåliga värden på Q-faktorn då man använder 

ett textilt material som konduktiv ledare. Fördelen som kan ges med en teknisk textil är en lätt 

vikt, ökad flexibilitet och en produkt som i vissa fall går att tvätta (Sun et al 2019). Beroende 

på ändamål behöver för- och nackdelar vägas emot varandra.  

 

I detta uppdrag tillförs ytterligare en funktionalitet till en textil och därför kommer prestandan 

på elektroniken eventuellt kan komma att behöva kompromissas. Med detta i åtanke så är 

intentionerna i denna rapport att följa Qi-standardens utformning av spole A10. Spolens 

utformande kommer dock endast att utgå från den och sedan anpassas för att uppnå likvärdig 

självinduktans som de kommersiella sändarspolarna som beskrivs i avsnitt 3.3. 

 

4.1 Design A10 sändarspole enligt Qi-standard 

 

Designen av spolen utgick från Qi-standarden version 1.2.3 som går att läsa i Qi wireless power 

specification non confidential part 4 kapitel 2.2.10.1.1 Primary Coil, där design A10 av en 

sändarspole beskrivs, vilken är kompatibel med en Samsung Galaxy s8. Enligt standarden skall 

spolen vara cirkulär, platt och bestå av två lager med tio varv på vardera varv. Dimensionerna 

på spolen har en ytterdiameter på 43 mm ± 0,5 mm och en innerdiameter på 20,5 mm ± 0,5 

mm. Enligt Qi-standarden skall spolen generera en självinduktans på 24 ± 10% μH. 

Spolen designades i Adobe Illustrator som en vektorfil. 

 

 
                                    Tabell 1. Dimensionerna på spole A10 utifrån Qi-standarden 1.2.3. 

Parameter Symbol Värde 

Ytterdiameter [mm] a 43 (± 0,5) 

Innerdiameter [mm] b 20,5 (± 0,5) 

Tjocklek [mm] c 2,1 (± 0,5) 

Antal varv [st] n 10  

Lager [st] -  2 
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4.2 Approximation av självinduktansen  

 

För att underlätta arbetet med uppnå den önskvärda självinduktansen användes Wheelers 

formel som beskrivs i avsnitt 2.3.1. Denna används för att approximera självinduktansen i 

spolen. Ekvationen förutsätter dock att resistansen redan är tillräckligt låg för att möjliggöra 

induktion och tar ej hänsyn till spolens egna resistans. Genom att använda Wheelers formel 

kan man enklare bestämma dimensionen som krävs för att uppnå rätt självinduktans. 

 

4.3 Broderi med industrimaskin 

 

Broderimaskinen som användes vid 

utformningen av spolen var en Tajima 

TMBR-S1501C med ett huvud (se figur 5). 

Det är en industriell maskin med en kapacitet 

på upp till 1200 stygn/minut. Industriellt 

används en lägre hastighet då maskinerna 

oftast går i en takt på omkring 800-900 

stygn/minut. Vid broderi med konduktiva 

material kan hastigheten behöva sänkas 

ytterligare då detta är en större påfrestning 

för både maskinen och tråden, speciellt utsatt 

är nålsögat (Bunnfors1). När experimenten 

utfördes användes därför takten 350 

stygn/minut. 

 

En vektorfil från Adobe Illustrator öppnades 

i den tillhörande programvaran för 

broderimaskinen för att konvertera den till 

formatet Tajima Stitch File. Den slutliga 

filen överfördes via en USB-sticka till 

broderimaskinen. Vid användandet av den 

silverpläterade tråden HC40 och HC12 

krävdes olika tjocklekar på nålen på storlek 75 respektive 100. Stygnens riktning utgick från 

centrum av spolen och gick sedan ut och tillbaka igen där tråden sedan klipptes för att upprepa 

mönstret. Detta för att skapa ett bestämt antal lager av sömmar och minska antalet punkter där 

tråden klipptes och fästes på nytt. 

 

 

                                                
1 Christian Bunnfors.Ansvarig för: Försäljning Programvara, Utbildning, Service och Teknisk 

Support, vid ACG Nyström i Borås, möte 24 april 2018. 

Figur 5. Broderimaskinen som användes, Tajima TMBR-

S1501C. 
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4.4 Handbroderade spolar med koppartråd 

 

Då de konduktiva trådarna HC12 och HC40 hade en väldigt hög resistans per meter, och inga 

andra konduktiva broderitrådar fanns att tillgå, togs ett beslut att handbrodera två spolar. Till 

dessa spolar användes High-flex 3981 7x1 koppargarn. Denna tråd lämpar sig inte till 

broderimaskin eftersom den är alldeles för styv och tjock. High-flex hade en resistans på 4 Ω/m 

och en tjocklek på 240 tex. 

 

Till båda kopparspolarna användes samma design som till de spolarna som tillverkades på 

broderimaskinen för att kunna göra jämförelser sinsemellan. Den ena spolen broderades med 

två koppartråd per varv och den andra spolen användes sex stycken koppartrådar per varv. 

Koppartråden placerades på tygets rätsida och nästades fast med en polyestertråd för att 

efterlikna tekniken TFP som beskrevs i avsnitt 2.6.  

 

4.5 Tester 

 

I kommande avsnitt beskrivs alla tester som utfördes på spolarna. Totalt tillverkades elva 

provkroppar, där nio stycken användes till klimattestet. Tre utav dessa, tillsammans med de två 

orörda, användes sedan till lamineringen. De nio som användes till klimattestet är ej i 

nummerföljd (nummer 4 deltog ej) och detta är endast för att spolarna slumpmässigt plockades 

ut till testet. Vid laminering valdes provkroppar slumpmässigt ut och en icke sammanhängande 

nummerföljd kommer ses även där. 

 

4.5.1 Stygntest för jämförelse av resistans 

 

Ett test av olika stygntyper utfördes med den konduktiva tråden i en vanlig hushållssymaskin 

för att undersöka resistansen i respektive stygnteknik och för att jämföra de båda trådarna HC12 

och HC40. Detta gjordes för att snabbare kunna bestämma vilken stygntyp eller kombination 

och vilken tråd som ger lägst resistans och därav är mest användbar. I Tajima TMBR-S1501C 

använde vi oss utav stygnen “steil” och “run” vilket kan motsvaras av zickzack (ISO 304) och 

raksöm (ISO 101) i en hushållssymaskin. De stygnlängder som testades var en zickzack med 2 

respektive 3 mm bredd samt enkel, dubbel och trippla raksömmar tätt bredvid varandra.  

 

4.5.2 Resistans 4-punktsmätning 

 

Vanligtvis när man mäter resistanser görs en 2-punktsmätning med en multimeter. Denna 

mätning innebär kortfattat att man mäter resistansen mellan två punkter genom att placera två 

mätprober som sänder en ström genom objektet. Vid mätningar av väldigt låga resistanser finns 
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det stora fördelar med att göra en 4-punktsmätning istället. Detta beror på att de kontakter och 

kablar som används vid mätningen kan ha lika stor eller till och med större resistans än vad 

själva mätobjektet har. Genom att istället utföra en 4-punktsmätning kan man nolla bort alla 

kontaktresistanser, och få fram endast objektets resistans, Gunnarsson2. Skillnaden mellan de 

två mätmetoderna är att ytterligare två mätpunkter används vid 4-punktsmätningen. De två nya 

mätprobarna placeras precis innanför och kommer mäta spänningsfallet vid en given ström. 

Detta möjliggör att endast objektets resistans kommer att observeras i multimetern då man får 

ut kvoten av spänningsfallet och strömmen. 

 

 
 

Mätningarna för resistansen gjordes med synålar  kontaktpunkter i ändarna av spolarna för att 

få så likvärdiga mätningar som möjligt och minska risken för den mänskliga faktorns felande. 

Sedan fästes mätproberna med krokodilklämmor på synålarna när mätningen gjordes. 

 

4.5.3 Självinduktans 

 

För att räkna ut spolarnas självinduktans gjordes 

en resonansfrekvenssvepning, genom att mäta 

spänningsfallet vid två punkter. Spolen kopplades 

till en serieresonanskrets som visas i figur 6. 

Kretsen bestod av en signalkälla, en resistor (R), 

en induktor (L, spolen) och en kondensator (C). 

Signalkällan som användes var ett oscilloskop 

(Picoscope) som sände ut den alternerande 

växelströmmen in i kretsen. U1 mätte spänningen 

över hela kretsen och U2 mätte spänningen över L 

och C. Spänningen mättes mellan den valda 

punkten och jord, där jorden agerar som en 

referenspunkt.  

 

Den tidsvarierande växelströmmen är sinusformad och när strömmen och spänningen går 

genom kretsen uppstår ibland en fasvinkel dem emellan. Över resistorn ligger strömmen och 

spänningen i fas, men när induktorn passeras ligger spänningen framför strömmen med en 

fasvridning på 90°. Därefter passeras kondensatorn och då ligger strömmen framför spänningen 

med en fasvridning på 90°, alltså det motsatta som för över induktorn (Electronics tutorials 

u.å.). Resonans uppstår då spänningarna är lika stora över både induktor och kondensator, men 

de ligger i motfas, alltså med en 180° fasvridning (Söderqvist 1999). Samtidigt som detta sker 

                                                
2 Emanuel Gunnarsson, Forskningsingenjör vid sektionen för textilteknologi. Textilhögskolan i Borås 
handledning 26 april 2018. 

Figur 6. Kopplingsschema för mäta spänningsfallet över 

hela kretsen (U1) och över L och C (U2). 
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så ligger strömmen och spänningen i fas med varandra, och det är där man hittar 

resonansvinkelfrekvensen som bestäms utav formeln: 

 

Med vinkelfrekvensen kan man sedan ta ut den exakta frekvens där detta sker för att sedan 

räkna ut självinduktansen genom formeln nedan, där C är ett bestämt värde av kapacitans som 

kondensatorn har, vilket mäts i Farrad [F]. 

 

 

Mätningarna gjordes inom frekvensintervallet 102 och 108 med en stegräkning på 20 

steg/dekad. Antalet steg per dekad innebär att det görs 20 mätningar mellan 102 och 103 och 

likaså mellan 103 och 104. Detta innebär att för varje dekad, blir det större avstånd i 

frekvensintervallet mellan varje mätning. En utökad mätning gjordes senare med 80 steg/dekad 

för att få mer specificerade värden. Detta gjordes dock efter att vissa av provkropparna utsatts 

för klimattest och användes därför inte som referensvärden. 

 

4.5.4 Effektöverföring mellan sändarspole och mottagarspole 

 

En induktionskrets byggdes för att kunna undersöka effektöverföringen mellan våra 

maskinbroderade spolar, de handbroderade kopparspolarna, de kommersiella sändarspolarna 

och mottagarspolen från Samsung Galaxy s8. I figur 7 visas kopplingschemat för de två kretsar 

som användes för att göra mätningen. I den vänstra kretsen finns sändarspolen L1, en resistor 

och även en signalkälla (U,in) vilken är den aktiva delen i kretsen. Till höger visas 

mottagarspolen L2 som även den är kopplad till en resistor. Detta är en passiv krets som endast 

tar emot signaler via L1. 

 

En spänning skickades från en funktionsgeneratorn (signalkällan) vilken genererade ström i 

kretsen. Ett magnetfält bildas då över sändarspolen L1 som sedan inducerar spänningen över 

till mottagarspolen L2, som då genererar en ström även i den kretsen. P1 och P2 mäter 

spänningsfallet över resistorerna i kretsarna och genom att omforma Ohms lag tillsammans 

med formeln för effekt, vilka beskrivs i kapitel 2.2, kan man även räkna ut den elektriska 

effekten i en resistor.  

 
 

Värdet du får ut för P2 visar då hur mycket energi som har överförts från L1 till L2. 
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Figur 7. Kopplingsschema för att kunna mäta effektöverföringen mellan sändarspolen (L1) och mottagarspolen (L2). 

 

 

I figur 8 kan man se hur mottagarspolen från 

Samsung Galaxy s8 placerades på den 

broderade sändarspolen. Markeringar 

gjordes på sändarspolen och varje broderad 

spole för att mätningarna skulle göras i 

samma position. Placeringen gjordes även så 

att kopplingskoefficienten skulle bli så hög 

som möjligt, vilket ökar effektiviteten. 

 

 

 

 

                                     

 

 

4.5.5 Klimattest 

 

I ett stillastående fordon kan temperaturerna ändra sig avsevärt beroende på klimatet utanför 

och höga respektive låga temperaturer kan fort uppnås. Därför har CEVT krav på sina 

bilklädslar att de ska klara temperaturer ner till omkring -40°C och upp till omkring 70°C i en 

70% luftfuktighet Ingemarsson3. Det slutliga tyget som spolen skall integreras i kommer att 

vara en del av en väska. Tanken med testet var att se hur resistansen och självinduktansen i 

                                                
3 Madelene Ingemarsson, system engineer hos CEVT. Möte på CEVT:s innovationscenter i  Göteborg 
2019-04-03 

Figur 8. Placering av Samsung Galaxy s8 mottagarspole på en 

maskinbroderad spole under mätning för effektöverföring. 



25 
 

spolen påverkas om väskan lämnas i en bil i 24 timmar. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.2.1 så 

kan en hög temperatur bidra till en ökad resistans i en metalltråd enligt Sandqvist (2004). Därför 

utsätts spolarna för ett anpassat klimattest för att se hur deras självinduktans samt resistans 

påverkas. 

  

Totalt nio provkroppar utsattes för klimattestet med tre provkroppar i respektive klimat. För att 

påverka provkropparna så lite som möjligt syddes kablar på för hand och hängdes utanför frys 

och värmeskåp. Alla kablar var isolerade metallkablar av rostfritt stål och klipptes till 64±1,5 

cm. Provkroppar mättes innan testet påbörjades i en så neutral miljö som möjligt för att ha 

referensvärden att utgå ifrån. 

 

 
                 Tabell 2. De fyra olika miljöerna i klimattestet som de 9 provkropparna utsattes för.  

Rum Luftfuktighet [%] Temperaturen [°C] 

Referensrum 33 24,2 

Klimat 1 58 23 

Klimat 2 Okänd 80 

Klimat 3 Okänd -21 

  

 

Provkropparna vilade i 24 timmar i referensklimatet innan de placerades ut på respektive plats. 

I klimat 2 tillsattes en vattenskål med 3 liter vatten för att ge en så hög luftfuktighet som möjligt. 

Dock fanns inte mätutrustning tillgänglig för att mäta den exakta luftfuktigheten. I klimat 3 

uppnåddes lägst möjliga temperatur på -21℃ då testet utfördes i en hushållsfrys, detta mättes 

genom att en termometer lades bredvid proverna i frysen. Alla prover låg parallellt med 

varandra utan att spolarna vidrörde varandra. 

 

Den första mätningen gjordes dag 1, som tidigare nämnts, i referensrummet. Den andra 

mätningen skedde när proverna legat i sitt klimat i 24 timmar. Efter 24 timmar togs 

provkropparna ut och lades på vila i referensrummet i tre timmar, innan de mättes igen. Tre 

mätningar gjordes totalt av resistansen och självinduktansen.  

 

4.5.6 Laminering av tyglager 

 

Då CEVT önskade ett så enhetligt tyg som möjligt bestämdes att tygerna skulle sammanfogas 

genom laminering. Laminatet som användes var Loxy LB 600 vilket är en termoplastisk 

polyuretan (Loxy u.å.). Sammanfogningen skedde endast mellan yttertyget och det tyget som 

spolen broderades på. Innertyget utelämnades så att mätningar av resistansen skulle kunna 

göras efter laminering, för att se om lamineringen eventuellt haft någon inverkan på spolens 
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elektriska egenskaper. Kablarna som sytts på för enklare kontaktering sprättades bort innan 

lamineringen. Resistansen mättes både med och utan kablar före laminering och utan kablar 

efter laminering. 

  

Innan sammanfogningen klipptes backingen bort runt spolen för att laminatet skulle få 

direktkontakt med det tyget spolen broderats på. Yttertyget, tyget med spolen och laminatet 

klipptes i 14x14 cm stora bitar. Spolen lades med rätsidan nedåt, sedan placerades laminatet på 

spolens avigsida och till sist lades yttertyget på. De tre lagrena placerades sedan i en värmepress 

som var inställd på 105℃ och fixerades i 2 minuter.  

 

4.5.7 Mätning av tjocklek på spole och tyger 

 

Från CEVT fanns ett önskemål om att den slutliga textilen inte skall vara tjockare än 3 mm. 

Därför var det av intresse att mäta spolens tjocklek. Detta gjorde utifrån ISO 5084:1996 

metoden där fem provkroppar mättes tre gånger på tre olika platser av spolen. Sedan 

sammanställdes siffrorna och ett medelvärde togs ut.  

 

Samma metod användes för att mäta tjockleken på de olika prototyptygerna som använts i 

arbetet, vilka beskrivs i avsnitt 3.2. Detta gjordes för att få en uppskattning av hur tjock den 

slutliga textilen kan bli.  

 

5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras alla resultat från testerna som gjorts. Vissa utav resultaten presenteras 

kortfattat i detta kapitel med fullständiga tabeller och grafer i tillhörande bilagor. 

 

5.1 Värden för approximerad självinduktans 

 

Enligt Wheelers formel, som beskrivs under avsnitt 2.3.1, beräknades de approximerade 

självinduktanserna vilka presenteras i tabell 3 nedan. Fyra olika varvantal beräknades med två 

olika dimensionsstorlekar per varvantal. Resultaten visar att självinduktansen bör öka desto 

fler varv. En viss ökning på självinduktansen bör även ses då dimensionen ökas inom 

respektive varvantal.  
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              Tabell 3. Värden från den approximerade självinduktansen uträknade med Wheelers formel. 

Spole Innerdiameter 

[mm] 

Ytterdiameter 

[mm] 

Approximerad induktans 

[μH] 

6 varv 19 43 1,33 

6 varv 25 48 1,73 

8 varv 21 43 2,59 

8 varv 26 48 3,21 

10 varv 20 47 3,91 

10 varv 19 62 4,17 

12 varv 19 71,8 6,189 

12 varv 25 73 7,397 

 

 

5.2 Stygntest 

 

Testerna för resistans med olika stygntekniker visade att resistansen minskade då multipla 

raksömmar syddes parallellt intill varandra. Zickzacken gav högst resistans men minskade 

avsevärt då en raksöm syddes längsgående igenom. Den stygnkombination och tråd som gav 

allra lägst resistans var trippel raksöm med HC12, den tjockare utav de båda trådarna som hade 

lägre resistans per meter till att börja med.  

 

 
Figur 9. De tre första sömmarna från vänster är sydda med tråden HC40 och stygnkombinationerna 2 mm zickzack, 3 mm 

zicksam med raksöm rakt igenom samt trippel raksöm. Nästkommande tre är sydda med tråd HC12 och är 2 mm zicksack, 3 

mm zickzack och trippel raksöm. 
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5.3 Slutgiltig design av spole 

 

Den slutliga spolen utgick från Qi-standarden som beskrevs i avsnitt 4.1 men som det antogs 

redan då så skiljer sig designen från originalet då det är en textil spole. Spolen består av tolv 

varv och broderades med den tidigare beskrivna tråden HC12 (se avsnitt 5.1) vilken användes 

som både under- och övertråd. Den totala bredden på lindningsvarven blev 2,2 mm (se figur 

10, höger spole punkt C). Tyget som användes för att brodera på monterades i en rund 

broderiram, med diametern 15 cm, på ett vävt fodertyg av 100% polyester med två lager 

backing som används som förstärkning bakom broderiet. 

 

Broderiet började inifrån (figur 10, punkt A) och ut (figur 10, punkt B) och gick sedan tillbaka 

samma väg in igen för att minska antalet fästpunkter. Detta upprepades två gånger vilket 

resulterade i 4 lager tråd (4 sömmar) på över- respektive undersida, vilket gav en total mängd 

av 8 lager tråd. Stygnlängden började på 2,5 mm under första varvet för att sedan minskas till 

2,0 mm under det andra varvet. En spole tog ungefär 8,5 minut att brodera. 

  

 

  

 

 

5.4 Resistans 

 

Mätningarna för resistanserna i de olika spolarna visade att de maskinbroderade spolarna fick 

värden mellan 11 Ω och 17 Ω och kan ses i figur 12. De köpta spolarna har betydligt lägre 

resistanser på 0,039 Ω för K1 och 0,048 Ω för K2. För de handbroderade kopparspolarna låg 

värdena på 1,905 Ω för Cu1 respektive 0,633 Ω för Cu2, vilka kan ses i figur 11. 

 

Figur 10. Till vänster ses den slutgiltiga broderade spolen och till höger ses en uppritad spole i Adobe 

Illustrator. 
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Figur 11. Grafen visar resistanserna på de tre köpta spolarna (samsung, K1 och K2) samt de handbroderade 

kopparspolarna (Cu1 och Cu2). 

 

De flesta utav de maskinbroderade spolarna ligger mellan 13Ω och 16 Ω, förutom spole 10 som 

går över 16 Ω och spole 5 som har ett något avstickande värde på 11,453 Ω. Medelvärdet för 

de maskinbroderade spolarna blev 14,696 Ω. 

 

 
Figur 12. Grafen visar resistanserna på de maskinbroderade spolarna. 
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5.5 Självinduktans 

 

Självinduktanserna på de olika spolarna bestämdes genom en resonansfrekvenssvepning. 

Kurvan man får ut visar vid vilken frekvens resonans uppstår i kretsen. Den exakta punkten för 

resonansen hittar man vid minimivärdet för kurvan, där man plockar ut 

resonansvinkelfrekvensen. Något som också är intressant att titta på är hur smal och skarp pik 

kurvan har, där ju skarpare och smalare pik, desto högre Q-värde.  

 

I figur 13 nedan kan man se en jämförande bild mellan spolarna K2, Cu2 och spole 8. Samtliga 

spolars pikar ligger förhållandevis nära varandra och i bilaga 3 i mätning för referensvärden 

kan man utläsa att de alla ligger inom frekvensintervallet 300-400 Hz vilket ger 

självinduktanser på mellan ungefär 5-7 μH.  

 

 
Figur 13. Frekvenssvaren från mätningarna för självinduktans för spolarna K2, Cu2 och spole 8. 

 

I tabell 4 kan alla självinduktanser utläsas på köpta och broderade spolar från de båda 

mätningarna, för referenssvärden och den utökade mätningen. I mätningen för referensvärdena 

har många utav spolarna exakt samma värden, medan i den utökade mätningen ses en större 

variation. Detta beror på att det i den ökade mätningen gjordes en ökning i antal steg/dekad 

som mättes. Den utökade mätningen gjordes efter att provkropparna hade utsatts för ett 

klimattest och är därför inte totalt jämförbara mot referensvärdena då eventuell förändring i 

spolen kan ha skett. 
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                                         Tabell 4. De olika spolarnas självinduktanser från mätningarna för  

                                         referensvärden och utökad mätning. 

Självinduktans - L [μH] 

Spole Referensvärden Utökad mätning 

Samsung  9,93425 8,85440 

K1 4,97892 4,97885 

K2 4,97892 4,43760 

Cu1 7,89106 7,03272 

Cu2 7,89106 7,03272 

1 4,97892 5,91746 

2 4,97892 6,63948 

3 4,97892 7,03314 

4 6,26810 6,29693 

5 3,95496 5,58636 

6 6,26810 5,91759 

7 4,97892 6,26810 

8 4,97892 7,03314 

9 6,26810 7,44972 

10 6,26810 7,03314 

11 4,97892 7,03314 

 

 

5.6 Q-faktor 

 

Värdena för Q-faktorn visar på effektiviteten av spolens induktionsförmåga där det är viktigt 

att ha ett högt värde. Figur 14 visar på mycket högre siffror för de kommersiella sändarspolarna 

än någon annan spole med värden för, K1 på ungefär 120 och K2 på 92. För Samsungs 

mottagarspole ligger värdet på 32 medan de handbroderade kopparspolarna Cu1 och Cu2 har 

ännu lägre värden på ungefär 4 respektive 12. 
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Figur 14. Q-faktorn för samsungspolen, de kommersiella sändarspolarna samt de handbroderade kopparspolarna. 

 

Alla de maskinbroderade spolar har Q-värden under 0,5 men ligger förhållandevis jämnt mellan 

0,35-0,5 se figur 15 nedan. 

 

 

 
Figur 15. Q-faktorn för de maskinbroderade spolarna. 
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5.7 Effektöverföring 

 

De kommersiella sändarspolarna har den högsta effektöverföringen på 1,11 W vardera. De 

handbroderade kopparspolarna ligger värdena på 0,79 W och de maskinbroderade har de lägsta 

resultaten där åtta stycken har en effektöverföring på 0,50 W och tre stycken har ett ännu lägre 

värde på 0,28 W. 

  

Resultatet visar att en effektöverföring faktiskt sker med de textila spolarna, om än mycket 

lägre än de kommersiella sändarspolarna. Värdena som användes för uträkningar kan ses i 

bilaga 5. 

 

 
Figur 16. Diagram för att visa varje spoles individuella effektöverföring (P). 

 

5.8 Klimattest 

 

Resultaten från klimattesterna visas i grafer med mätningar från respektive klimat 

sammansatta, men är uppdelade för resistansen och självinduktansen. De fullständiga 

resultaten kan ses i tabellform i bilaga 7.  

 

I figur 17 visas mätningarna från det konditionerade rummet. Där har resistansen för de olika 

spolarna hållt sig relativt stabil, med en uppmätt skillnad på ungefär ± 0,2 Ω. Självinduktansen 

för spolarna visar på ett avvikande värde för spole 3 vid mätning 2 på 7,928 µH . 
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I värmeskåpet så har resistansen för alla spolarna minskat mellan mätning 1 och mätning 3 

vilket kan ses i figur 18. Självinduktansen är relativt jämn förutom ett avvikande värde för 

spole 7 vid mätning 2 på 5,002 µH.  

 

 

 

 

 

Figur 17. Resistans och självinduktans för de tre respektive 4 mätningarna i konditionerat rum på spole 1,2 och 3. 

Figur 18. Resistans och självinduktans för de tre respektive 4 mätningarna i värmeskåp på spole 5,6, och 7. 
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I frysen sjunker resistansen för alla spolar vid mätning 2 men har ökat igen vid mätning 3. 

Självinduktansen visar väldigt lika siffror vid de två första mätningarna medans det sker en 

förändring vid mätning 3, mätningarna visas i figur 19. 

 

 

 

5.9 Effekt av laminering  

 

Då laminering sker i hög temperatur och under ett visst tryck gjordes ett test av resistansen i 

spolarna före och efter laminering för att se om eventuella förändringar kunde detekteras. 

Mätningarna visade att resistansen sjönk avsevärt efter att lamineringen gjorts, i de flesta fall 

mer än 50%. 

 

         Tabell 5. Resistansmätningar gjorda på spolarna före och efter laminering. 

Spole Resistans före laminering [Ω] Resistans efter laminering [Ω] 

1 12,850 5,830 

2 14,142 6,831 

5 15,560 6,650 

8 13,130 5,805 

11 15,220 7,122 

 

Figur 19. Resistans och självinduktans för de tre respektive 4 mätningarna i frys på spole 8,9, och 10. 
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5.10 Tjocklek 

 

Tjockleken på spolen uppmättes enligt ISO-standard 5084:1996 då en gräns på den slutgiltiga 

flerlagersvarans tjocklek ligger på 3 mm. Fem stycken utav provkropparna valdes 

slumpmässigt ut för testning och tjocklekarna för dessa kan ses i tabell 6. Samtidigt mättes alla 

de olika prototyperna var och en för sig och dessa värden kan ses i tabell 7.  

 

 
Tabell 6. Medelvärden av tjockleken på             Tabell 7. Tjockleken mätta på de olika prototyptygerna samt när de alla tre  

spolen, mätta på fem olika provkroppar.            laminerats ihop.  

Spole Tjocklek [mm] 

11 2,22 

5 2,40 

4 2,67 

8 2,58 

7 2,49 

Totala medelvärdet: 2,47 

 

 

Spolarna broderades på ett tunt lager varptrikå på 0,7 mm och två lager backing på 0,44 mm 

vardera, totalt 0,88 mm. Tyglagerna tillsammans uppnår en tjocklek på 1,58 mm. Medelvärdet 

för den broderade spolen på dessa tyglager uppgick till 2,47 mm. Materialet av spolen kan då 

grovt uppskattas till en tjocklek på 0,89 mm. 

 

6. Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras diskussionerna som framkommit under arbetets gång och efter 

resultaten i detta arbete. För enkelhetens skull har diskussionen delats upp i olika avsnitt för att 

nderlätta läsningen. 

 

6.1 Allmän diskussion 

 

Valet att använda broderi som teknik för att ta fram den textila spolen grundade sig i 

litteratursökningen som gjordes i förstudien. Det stod mellan print och broderi och valet av 

teknik diskuterades och valdes ut i samförstånd med uppdragsgivaren CEVT. Båda teknikerna 

för- och nackdelar varav två fördelarna är att båda teknikerna är resurssnåla och enkla att jobba 

Tyg Tjocklek [mm] Vikt [g/m2] 

Varptrikå 0,7 65,81  

Hobbyfilt 1,69  173,78 

Dralon 1,26 214,05  

Alla tre tyger 

laminerade 

(utan spole) 

2,30 - 

Backing 0,44 - 
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med industriellt. Nackdelar som upptäckts i litteraturen och som var ett problem för båda var 

att få ner resistanserna i spolarna för att uppnå en effektiv energiöverförin.. Inkjet-tryck hade 

varit intressant att undersöka, men då möjligheten inte fanns att trycka med konduktivt bläck 

hade vi istället fått använda oss av screen tryck till våra prototyper. Detta hade varit väldigt 

tidskrävande och ineffektivt då studier visade att man behövde trycka flera lager av det 

konduktiva bläcket. Svårigheter hade även uppstått med att placera trycket på exakt samma 

ställe. Att istället använda en metod som är mer materialsnål gynnar både ekonomisk men även 

ur ett miljöperspektiv. Broderi valdes slutligen som teknik då det var en mer beprövad teknik 

där fler lyckade försök hade uppnåtts vilket var betryggande då det var en ny teknik för oss att 

undersöka. 

 

Önskemål från CEVT fanns vad gällande materialen i flerlagervaran, att de skulle bestå av ett 

och samma material. Eftersom detta arbete gjordes under en väldigt kort tidsperiod och endast 

ska resultera i prototyper var det svårt att få fram det faktiska önskvärda materialet då inga 

stora kvantiteter skulle beställas. Vi valde därför att använda material som uppvisade de tänkta 

egenskaperna då det endast var en prototyp vi avsåg att jobba fram. Om man ser till 

återvinningen av produkten så uppstår problem då det konduktiva materialet i spolen kommer 

innehålla metaller vilket innebär att idén om ett enhetligt material fallerar. Väskan i sin helhet 

kommer inte att kunna återvinnas som ett material utan kommer ändå behöva tas isär för att 

separera tygerna från det konduktiva materialet.  

 

Som beskrivs i avsnitt 3.1.2.1 har silver en negativ inverkan på miljön när nanopartiklar av 

silver kommer ut i vattensystemet. De flesta artiklar som gick att läsa behandlade silver som 

användes i antibakteriellt syfte, och inte för silverpläterade trådar. I tvättestet som Davidsson 

och Sjöblom (2015) utförde på olika konduktiva trådar och däribland HC40, som även vi 

använde, hade resistansen ökat. Detta tydde att någonting hänt med tråde och att 

silverpläteringen möjligtvis nötts av. Den väskan som CEVT kommer ta fram kommer 

antagligen inte att tvättas men detta indikerar på att silverpläteringen ligger väldigt ytligt och 

det bör undersökas hur väl den tål slitage.  

 

6.2 Utformningen av spolen och dess svårigheter 

 

Från stygntestet som genomfördes och beskrivs i avsnitt 4.3 kom mycket användbar 

information. Eftersom resistansen minskar ju mer tråd man får in per varv, tänkte vi att en 

zickzack skulle vara det bästa stygnet för spolen då den ger en större bredd på sömmen. Efter 

att ha provat detta så visade det sig att den spekulationen var felaktig då resistansen blev mycket 

högre med just zickzacksömmen. Vid närmare eftertanke insåg vi att strömmen måste ta en 

omväg då stygnen är tvärsgående istället för längsgående, och därav går flödet långsammare 

genom spolen. Detta märktes tydligt när en raksöm syddes rakt igenom zickzacken vilket gav 

fler kontaktpunkter i längsgående riktning och resistansen minskade avsevärt. När man endast 

använder raksöm så behöver strömmen inte ta någon omväg, och när man dessutom syr flera 

raksömmar intill varandra får trådarna närkontakt vilket ger ett ännu lägre värde på resistansen. 
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Som beskrivs i avsnitt 2.5.4 så är just resistansen en av de största utmaningarna vid broderi av 

spolar på grund av den (oftast) höga resistansen i konduktiva broderitrådar. Detta var något vi 

också upplevde trots att vi relativt fort frångick den tunnare tråden HC40 som hade en resistans 

på <300 Ω/m och istället broderade med HC12 vars resistans var <100 Ω/m. För att minska 

resistansen behövde vi få mer konduktiv tråd per varv i spolen. Därav kom idén att använda 

den konduktiva tråden även som undertråd. Detta är något som Linz (2011) påpekar fungerar 

bra då undertråden inte utsätts för lika mycket påfrestning som övertråden gör. En negativ 

aspekt med att ha denna typ av tråd som undertråd kan tänkas vara att ett byte av undertråd 

kommer behövas oftare då tråden är tjock och det ryms inte lika mycket på en underspole. 

  

Då vi såg i resultatet av stygntestet att multipla raksömmar minskade resistansen började vi öka 

antalet sömmar per varv. När vi kom upp i sex sömmar per varv resulterade det i att 

lindningarna blev så tjocka att de tog i varandra, vilket kortsluter spolen. För att uppnå 

induktion krävs att varje varv är separerade från varandra och därav var vi tvungna att tumma 

på dimensionerna som vi fått från Qi-standarden. Till en början ville vi inte öka ytterdiameterna 

för mycket och testade därav att minska på innerdiametern. Men som det framgick av Roh et 

al (2010) så var detta inte någon bra idé då självinduktansen sänks ju mer man minskar 

innerdiametern. Spolarna som hade mindre innerdiameter hade dessutom fortfarande för tätt 

mellan lindningsvarven. Därför behöll vi den innerdiameter på 20 mm som Qi-standarden utgår 

från och fick istället öka på ytterdiametern. 

 

Lindningsbredden enligt Qi-standarden diametrar på 20,5/43 mm uppgick endast till 1,15 mm, 

vilket är rimligt för en isolerad tråd men svårt att uppnå med icke isolerad tråd. För att rymmas 

med fyra parallella raksömmar utan att lindningsvarven skulle ta i varandra krävdes en 

lindningsbredd på 2,2 mm. Detta resulterade i en spole med ytterdiameter 71,8 mm jämfört 

med Qi-standardens rekommenderade 43,5 mm. Dimensionsförändringen kommer att medföra 

att det utsändande magnetfältet kommer att öka i storlek, vilket kommer påverka 

effektöverföringen. Hur mycket det kommer påverka går dock inte att säga, och har inte heller 

kunnat testats då vi inte lyckades tillverka en broderad spole i de rätta dimensionerna. Ingen 

information från litteratursökningar har heller gett något svar på detta.  

  

När vi broderade spolarna gjordes en viktig upptäckt angående broderimaskinen som 

påverkade spolens utseende. När spolen broderades utifrån och in (och sen tillbaka) lade sig 

stygnen precis bredvid varandra och inte ovanpå varandra, vilket resulterade i att 

lindningsvarven blev för breda och tog i varandra. Detta gör att spolen kortslöts vilket medför 

att inget magnetfält kan uppstå. När vi istället broderade inifrån och ut (och tillbaka igen) så 

lade sig stygnen ovanpå varandra som vi önskade. Någon logisk förklaring till varför 

broderimaskinen betedde sig på detta viset lyckades vi aldrig lista ut, mer än att resultatet talade 

för sig självt. 

 

Från Qi-standarden kunde vi utläsa att för en sändarspole gjord efter design A10 skall en 

självinduktans på 24 µH uppnås. Detta gäller om spolen består av tio varv på två lager, det vill 

säga 20 varv totalt. Då vi såg svårigheter att få till en broderad spole i två lager undersökte vi 
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teoretiskt ifall detta induktansen på 24µH skulle vara möjlig att uppnå på ett lager. Detta  skulle 

kräva minst 16 varv, vilket skulle resultera i en spole som är bredare än telefonen. De 

kommersiella laddningsspolarnas självinduktanser uppskattades till en början till 6 µH . För att 

uppnå detta skulle det endast krävas tolv varv enligt Wheelers formel vilket vi ansåg var mer 

hanterbart och därför blev 6 µH vårat mål att uppnå i självinduktans.  

 

6.3 Testresultat 

 

Innan testerna började broderades 15 stycken provkroppar, dessa genomgick sedan en visuell 

kontroll för att detektera eventuella felaktigheter. Några utav provkropparna blev här uteslutna 

då lindningsvarven tog i varandra. I slutändan gick vi vidare med de elva bästa broderade 

spolarna för testning. 

 

Resultaten från resistansmätningarna visade på värden mellan 13-16 Ω men med ett tydligt 

avstickande värde på spole 5 som endast uppnådde 11.453 Ω. Detta kan tänkas bero på att 

lindningsvarven faktiskt tar i varandra, men har missats i den visuella kontrollen av 

provkropparna. Tittar man även på värdena för självinduktansen för spole 5 har den även där 

har ett lägre värde än de andra spolarna. Att lindningvarven tar i varandra kommer sannolikt 

generera ett sämre magnetfält och ger därför en lägre självinduktans. 

 

Referensvärdena för självinduktansen var i många fall exakt lika trots tre decimaler, vilket 

indikerade på att någon form av grov avrundning skett vid resonansfrekvenssvepningen. Därför 

gjordes en utökad mätning där inställningarna ändrades och fler steg mättes. Detta gav oss mer 

varierande och specificerade mätvärden. Den utökade mätningen gjordes dock efter att 

provkropparna hade utsatts för klimattestet. Detta innebär att vi inte direkt kan jämföra värdena 

då vi inte kan säkerställa exakt inverkan klimattestet hade på spolarna. Det viktiga var dock att 

få mer specificerade värden i allmänhet för att se vilken spridning självinduktanserna låg på. 

 

Resultaten för Q-faktorn talade sitt tydliga språk. De köpta sändarspolarna hade väsentligt 

mycket högre Q-värden på över 100 medan de maskinbroderade spolarna låg under 1. Som 

beskrivet i avsnitt 2.3.4 beror Q-faktorns värde på resistansen i spolen, och våra spolar hade ju 

betydligt högre resistanser än de köpta spolarna. Detta stämmer även överens med värdena för 

de handbroderade kopparspolar, som är något högre än för de maskinbroderade. De hade lägre 

resistans och har därav även högre Q-faktor. Det som är intressant är också hur låg Q-faktor 

Samsungs mottagarspole hade. Trots att resistansen för den låg på under 1 Ω har värdet för Q 

sjunkit drastiskt i jämförelse med de köpta sändarspolerna. Detta visar tydligt hur viktigt det är 

att få ner resistansen för att åstadkomma en hög effektivitet.  

 

För effektöverföringen syns återigen en stor skillnad på värdena när man jämför de köpta 

sändarspolarna, de handbroderade och de maskinbroderade spolarna. Detta antas ha koppling 

till det faktum att resistanserna skiljer sig så mycket mellan spolarna, vilket i sin tur påverkar 

effektiviteten (Q-faktorn). Det syns tydligt på de handbroderade kopparspolarna som hade en 
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högre effektöverföring än de maskinbroderade spolarna, då de hade en betydligt lägre resistans 

än dessa. Inom de maskinbroderade spolarna syns tre stycken avstickande värden på spole 1,4 

och 6. Inget samband kan här utläsas i förhållande till respektive spoles resistans eller 

självinduktans. En eventuell orsak kan vara placeringen av Samsungs mottagarspole på de 

broderade sändarspolarna då detta gjordes manuellt. Matchningen av spolarna kommer påverka 

kopplingskoefficienten, vilket har betydelse för energiöverföringen. Ju sämre 

kopplingskoefficient, desto sämre överföringsförmåga.  

 

I resultatet från klimattestet kunde det utläsas att konditionerade rummet inte har påverkat 

spolarna något avsevärt gällande resistansen, vilket inte är förvånande resultat då det är så likt 

“vanligt” klimat i temperatur. Dock så är resistansernas förändring i värmeskåpet förvånande. 

Resultatet visar på att resistanserna för alla tre provkroppar har blivit lägre. Även efter 3 

timmars vila så fortsätter resistansen att sjunka. Den enda spolen som återhämtat sig något efter 

vilan är spole 9. Sandqvist (2004) skriver att en högre värme skall påverka resistansen så att 

den ökar (se avsnitt 2.3.1). En spekulation kring resultatet kan vara att polyamidkärnan på något 

vis påverkar silverpläteringen. Spolarna undersöktes visuellt för att se ifall kontaktpunkter 

mellan lindningsvarven uppstått men det visade inte någon förändring. Ingen säkerställd orsak 

till den sjunkande resistansen har kunnat göras men en potentiell felkälla kan förstås vara den 

mänskliga faktorn vid mätningarna.  

 

Provkropparna som placerades i frysen vid klimattestet visar på en lägre resistans vid mätning 

2. Vid mätning 3, efter tre timmars återhämtning i referensrummet, närmar sig värdena de vid 

den första mätningen igen. Detta indikerar på att spolarna påverkas av kyla men att de inte 

förstörs. Om det har en effekt som visar sig senare har vi dock inte undersökt. Eftersom kraven 

CEVT har på sina bilklädslar att klara av ner till -40°C (se avsnitt 4.4.6) hade det varit mer 

intressant att undersöka den specifika temperaturen. Då vi endast kunde tillhandahålla en 

hushållsfrys hade vi ingen möjlighet att utföra klimattestet i -40°C. 

 

Vad gäller självinduktansernas förändringar under och efter klimattestet går inte mycket att 

utröna från resultaten. Alla mätningar gjordes med den något mer ospecifika inställningen i 

programvaran. De resultaten vi fick fram gav dock ingen indikation på någon väsentlig 

förändring och därför beslutades att inte göra om testet. 

 

Alla resultat från klimattestet bör ses med en viss försiktighet då riktiga klimattest ofta sker 

under längre tidsperioder och inte bara under 24 timmar. Samt att den mänskliga faktorn som 

nämnts kan ha en roll i de varierande värdena på resistansen. Kanske har de fastsydda kablarna 

lossat lite eller så kanske krokodilklämmorna kan ha fästs på olika sätt och orsakat varierande 

mätvärden.  

 

Ambitionen med lamineringen av tygerna var inte bara att skapa ett enhetligt tyg, vi ville också, 

efter lamineringen, testa hur slitage mot yttertyget skulle påverka spolens elektriska 

egenskaper. Resultaten visade att resistansen gått ner nästan till hälften efter lamineringen. 

Detta kunde endast innebära att lindningsvarven pressats så hårt att de plattats ut och vidrört 
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varandra. I och med det var alla laminerade spolar kortslutna och vi kunde inte gå vidare med 

någon testning för slitage.  

 

Till en början var tanken att spolens tjocklek skulle mätas en gång, mitt på spolen. Då spolen 

broderades inifrån och ut hamnade fästpunkterna för tråden mitt i spolen, där de många gånger 

trasslade in sig. Detta gjorde att spolen var mycket tjockare i mitten. Testet utfördes istället 

genom att mäta spolens tjocklek vid tre olika punkter och sedan togs ett medelvärde ut av dessa. 

Vid en industriell process hade svårigheterna med fästpunkterna behövt optimeras och 

säkerställa att inga trådar trasslas in vid start och slut av broderiet.  

 

7. Slutsats 

 

Den övergripande största svårigheten genom hela arbetet har varit att få ner resistansen i spolen. 

På grund av den höga resistansen i tråden har det krävs fler sömmar per varv vilket har lett till 

ytterligare problem med att lindningsvarven tar i varandra. Detta ledde i sin tur att 

dimensionerna fick ändras vilket kan ha påverkat effektöverföringen. För att möjliggöra en 

textil spole med högre effektivitet skulle en ny tråd behöva tas fram med lägre resistans för att 

kunna hålla sig till den bestämda dimensionen enligt Qi-standarden. 

 

Mycket forskning finns kring området och litteraturen visar på många olika försök där de på 

olika sätt försöker ta fram textila spolar. Dels genom att laserskära ut en spole men även genom 

att väva fram den. Mest utforskade områden är dock överlägset broderi följt av print. Print-

tekniken med konduktiva material behöver dock fortfarande optimeras ifall det skall fungera i 

detta syfte, men det ligger i framtidens forskning.  

 

Att ta fram en flerlagersvara med laminering som sammanfogningsteknik gav inte ett lyckat 

resultat i detta arbete då det kortslöt spolarna. Vi kunde därav inte testa den skyddande 

förmågan de yttre tyglagrena eventuellt skulle ge det konduktiva lagret. För att överhuvudtaget 

kunna undersöka detta hade det behövts en ny tråd som inte krävde lika många sömmar per 

varv. Detta skulle innebära att man minskar risken att lindningsvarven pressades samman och 

kortsluter spolen.  

 

De positiva egenskaperna som tillhandahålls av att tillverka en textil spole är att man får en 

mjuk och följsam spole som kan appliceras inom flera olika områden. Så som utformningen av 

denna spole är resulterade i detta arbetet överväger dock de negativa egenskaperna. Det skulle 

inte vara hållbart att använda en spole i längden som genererar så pass låga värden som den 

textila spolen gjort i detta arbete. För att optimera spolen skulle en lämpligare tråd med lägre 

resistans behövas för att optimera våran spole. 
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8. Förslag till fortsatt arbete 

 

När det kommer till standardbroderi hade det varit spännande att utveckla en tråd till 

maskinbroderi där det konduktiva materialet består av kopparfilament. I detta arbete användes 

en konduktiv koppartråd till handbroderiet och utifrån de testerna märktes snabbt en stor 

skillnad mellan den tråd vars konduktivitet kom från en metallpläterad tråd och en tråd 

innehållande rena metallfilament. Kanske skulle en tråd av kopparfilament kunna generera 

lägre resistans än de konduktiva broderitrådar som finns på marknaden idag. Utmaningen 

skulle ligga i att få rätt snodd på tråden för att ge den rätt styrka och flexibilitet för att klara av 

broderimaskinens påfrestningar.  

 

Som ett nytt förslag till fortsatt arbete skulle vi rekommendera att titta på tekniken TFP som 

beskrivs kortfattat i avsnitt 2.6. TFP är en broderiteknik som består av tre trådsystem istället 

för två, som används i standardbroderi. Den tredje tråden placeras endast ut på tyglagret och 

fästs med en över- och undertråd. Detta gör att den inte behöver utstå maskinens 

påfrestningar och möjligheten finns att använda en tråd som är mer lik en ren metall, med en 

lägre resistans. Om tråden även skulle ha en mindre diameter skulle göra att spolens 

ytterdiameter skulle kunna minskas och efterlikna Qi-standards mått. Har man en tråd med en 

lägre resistans från början, behöver man inte heller använda lika mycket tråd per varv som vi 

var tvungna att göra. Detta skulle göra att mindre material behöver användas vid 

tillverkningen av spolarna vilket kommer resultera i en lägre kostnader. Detta är ytterligare en 

motivering till användandet av TFP men också ur ett hållbarhetsperspektiv då den totala 

mängden konduktivt material skulle minska. I detta arbete fanns inte denna typ av maskin 

tillgänglig och därför föll valet på standardbroderi. Efter arbetets gång har vår erfarenhet i 

detta arbete gett oss ännu mer tro på att denna teknik skulle vara den bästa vägen att gå i ett 

fortsatt arbete. 

 

Ett sista förslag på fortsatt arbete grundar sig i huruvida det är bra att “låsa fast” det konduktiva 

materialet mellan två andra tyger genom sammanfogning och förhindrar möjligheten att kunna 

separera lagrena från varandra. Detta skulle påverka möjligheten att reparera det konduktiva 

lagret om en kortslutning skulle uppstå. Resultatet av det skulle vara att varje väska som skadats 

skulle behöva kasseras vilket är ett stort resursslöseri. Sedan har vi ytterligare ett problem 

gällande svårigheterna med återvinning av elektroniska textilier. Det hade varit relevant att 

undersöka om man kan konstruera flerlagersvaran så att det är fortfarande möjligt att separera 

de olika lagrerna. Inte bara för att generera så liten skada på miljön som möjligt i textiliens 

slutskede men då också för att faktiskt öka produktens livslängd genom att möjliggöra en 

reparation av det konduktiva lagret vid behov. 

 

 



43 
 

Källförteckning 

 

Alphonce, R., Bergström, L., Gunnvald, P., Johansson, E. & Nilsson, R. (2014). Heureka! 

Fysik 2. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Astrid, Li, Q. & Liang, Y. C. (2014). Contactless Power Delivery for Mobile Device 

Charging Applications. Singapore: National University of Singapore. Department of 

Electrical and Computer Engineering, and Interactive and Digital Media Institute. 

 

Cork, C. R. (2015) Conductive fibres for electronic textiles: an overview. Nottingham, 

Nottingham Trent University. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100201-8.00002-3 

 

Davidsson, E., Sjöblom, T. 2015. Textila ledningsbanor, En jämförande studie av konduktiva 

material för textila applikationer. Borås, Textilhögskolan i Borås. 

 

Dhawan, A., Ghosh, T.K. & Seyam, A. (2004) Fiber-based electrical and optical devices and 

systems. Textile Progress, 36:2-3. s. 1-84. DOI:10.1080/00405160408559253 

 

Grabham, N. J., Li, Y., Clare, L. R., Stark, B. H., Beeby, S. P., (2018). IEEE Sensors Journal, 

Vol. 18, No. 6, Fabrication Techniques for Manufacturing Flexible Coils on Textiles for 

Inductive Power Transfer  

 

Hajjine, B., Escriba, C., Charlot, S., Hemeryck, A., Roux, J., Zedek, S. F., Fourniols, J-Y. 

(2016) Wireless Engineering and Technology 7, Development of a Printed Coil for 

Wirelessly Charging a Tracking Elderly Patch. s. 83-95. Toulouse: University de Toulouse. 

 

Hughes-Riley, T., Dias, T., Cork, C.,A (2018) Basel, Vol. 6, Issue 2. Historical Review of the 

Development of Electronic Textiles. DOI:10.3390/fib6020034 

 

IDTechEx (2019) E-Textiles 2019-2029: Technologies, Markets and Players 

https://www.idtechex.com/en/research-report/e-textiles-2019-2029-technologies-markets-

and-players/671 [2019-06-02] 

 

Ismail, Y., Muge, Y. & Suat, C., (2018). Annals of the University of Oradea, Vol. 19 Issue 2. 

An analysis of conductive fibers as smart textiles. s. 105-110. 
 

Kadolph, J. S. (2014). Textiles. 11th edition. Edinburgh: Pearson Education Limited 

 

Köhler, A. R. (2008) End-of-life implications of electronic textiles, Assessment of a 

converging technology. Lund: Lunds Universitet 

 



44 
 

Linz, T. (2011). Analysis of Failure Mechanisms of Machine Embroidered Electrical 

Contacts and Solutions for Improved Reliability. Ghent: Ghent University. Faculty of 

Engineering and Architecture. 

 

Loxy (u.å). Product guide. http://www.loxy.no/products/seal/seam-sealing-tapes-product-

guide/#LOXY%20SEAL%20%E2%80%93%20LB600 [2019-05-26] 

 

Market Watch (2018) Wireless Charging Market 2018 Globel Size, Research Analysis, 

Growth Factors, Emergin Trends, Development Status, Oppurtunity Assessment, Competitive 

Landscape and Regional Forcast to 2023. https://www.marketwatch.com/press-

release/wireless-charging-market-2018-global-size-research-analysis-growth-factors-

emerging-trends-development-status-opportunity-assessment-competitive-landscape-and-

regional-forecast-to-2023-2018-10-17 [2019-04-15] 

 

Naturskyddsföreningen (2010) Farligt silver. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-4/farligt-silver. [2019-06-05] 

 

Nottingham Trent University (2018). Flea-sized solar panels embedded in clothes can charge 

a mobile phone. https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-articles/2018/12/bright-idea!-

clothes-embedded-with-solar-cells-to-charge-your-mobile-phone [2019-04-09] 
 

Park, S. & Lee, S. (2018). Carbon Fibers. Chapter 1 - History and Structure of Carbon 

Fibers, 210(2), ss. 1-27. New York London: Springer Dordrecht Heidelberg. 

DOI:10.1007/978-94-017-9478-7_1 

 

Sandqvist, W. (2004). Ellära: för ingenjörshögskolans Elektroinriktning [internt material]. 

Stockholm: KTH 

 

Schwarz, A., Van Langenhove, L., (2013) Multidisciplinary know-how for smart-textiles 

developers. Types and processing of electro-conducting and semiconducting materials for 

smart textiles, s. 36-38. Woodhead publishing series in textiles. DOI: 

10.1533/9780857093530.1.29. 

 

Sun, D. et al. (2019). Journal of Industrial Textiles. Investigating flexible textile-based coils 

for wireless charging wearable electronics. DOI: 10.1177/1528083719831086. 

 

Svenskt vatten AB (2018). Silver Leaching - A Report on Silver in Sportswear. Mölndal: 

Svenskt vatten AB. https://www.svensktvatten.se/globalassets/om-oss/nyheter/2018/report-

silver_leaching_1107b.pdf?fbclid=IwAR1FbclVoia8GrobP7DoHpqPg7gH4Ca_3yKdHv6nF

X_NPkHNiRZ_zv0GvjE [2019-05-26] 

 

Svt (2018), Elalstrande tyg kan ersätta batterier.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/elalstrande-tyg-kan-ersatta-batterier  [2019-04-08] 

https://doi.org/10.1177/1528083719831086


45 
 

 

Söderkvist, S. (1999). Kretsteori & Elektronik, 3:e uppl., Tryckeriet Erik Larsson AB. 

 

Tang, M. & Wendin, R. (2015). Trådlös laddning med Qi-standarden. Göteborg: Chalmers 

tekniska högskola. 

 

Tesla (u.å.). Tesla wireless phone charger. https://shop.tesla.com/us/en/product/apparel/tesla-

wireless-phone-charger.html?sku=1479398-00-A [2019-04-12] 

 

Trafikverket (2018). Trafikverkets omvärldsanalys 2018. Trafikverket, Form och event 

 

Wheeler, A. H. (1928) Simple inductance formulas for radio coils. Proceedings of the 

Institute of Radio Engineers, 16(10), ss.1398-1400. Hoboken: Hazeltine Corporation. 

DOI:10.1109/JRPROC.1928.221309. 

 

Wireless Power Consortium. (2016). The Qi Wireless Power Transfer System Power Class 0 

Specification Part 1 and 2: Interface Definitions. (Version 1.2.2) 

 

Wireless Power Consortium. (2017). The Qi Wireless Power Transfer System Power Class 0 

Specification Part 4: Reference Designs. (Version 1.2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1109/JRPROC.1928.221309


46 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Stygntest  

Sida 1 av 1 

 

 

 

Sömtyp Stygnbredd [mm] Stygnlängd [mm] Resistans [Ω] 

Tråd: HC 40 

ZickZack 1 2,0 0,5 76,7 

ZickZack 2 3,0 0,5 129 

ZickZack 2 + 

raksöm 

- 2 16,9 

Enkel raksöm - 2 48,4 

Dubbel raksöm - 2 17,2 

Trippel raksöm - 2 6,5 

Tråd: HC 12 

ZickZack 1 2,0 0,5 19,3 

ZickZack 2 3,0 0,5 20,8 

Enkel raksöm - 2 8,5 

Dubbel raksöm - 2 3,1 

Trippel raksöm - 2 1,9 
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Bilaga 2. Resistans 
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Tabell över mätvärden för spolarnas resistanser 

 

Spole Resistans [Ω] 

Samsung 0,292 

K1 0,039 

K2 0,048 

Cu1 1,905 

Cu2 0,633 

1 13,291 

2 14,367 

3 15,775 

4 15,324 

5 11,453 

6 15,035 

7 14,453 

8 15,903 

9 16,015 

10 16,455 

11 13,585 

 

 

Medelvärde av de maskinbroderade spolarna 1-11: 14,696 Ω 
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Bilaga 3. Självinduktans 
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Självinduktans - Referensvärden  

Spole min(Gain) logfrekvens  f (10logfrekvens) [kHz] L [μH] 

Samsung  -48,7053 5,45 281,83830 9,93425 

K1 -49,9236 5,6 398,10717 4,97892 

K2 -49,8851 5,6 398,10717 4,97892 

Cu1 -42,2999 5,5 316,22777 7,89106 

Cu2 -45,9288 5,5 316,22777 7,89106 

1 -30,20926 5,60 398,10717 4,97892 

2 -29,79944 5,60 398,10717 4,97892 

3 -29,94835 5,60 398,10717 4,97892 

4 -29,85702 5,55 354,81339 6,26810 

5 -31,40890 5,65 446,68359 3,95496 

6 -29,14528 5,55 354,81339 6,26810 

7 -29,56242 5,60 398,10717 4,97892 

8 -30,07038 5,60 398,10717 4,97892 

9 -29,78378 5,55 354,81339 6,26810 

10 -28,10151 5,55 354,81339 6,26810 

11 -31,06592 5,60 398,10717 4,97892 

Kapacitans 

C [nF] 10-9 

 

32,1 

Kommentar/Avvikelse: Mätningarna gjordes med 20 steg/dekad 
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Bilaga 3. Självinduktans 
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Självinduktans - Utökad mätning 

Spole min(Gain) logfrekvens  f (10logfrekvens) 

[kHz] 

L [μH] 

Samsung  -46,6378 5,475 298,53826 8,85440 

K1  -47,6389 5,600 398,10717 4,97885 

K2 -47,8741 5,6250 421,69650 4,43760 

Cu1 -44,6867 5,5250 334,96544 7,03272 

Cu2 -46,6161 5,5250 334,96544 7,03272 

1  -31,1240 5,5625 365,17412 5,91746 

2  -30,8942 5,5375 344,74661 6,63948 

3 -30,1177 5,5250 334,96544 7,03314 

4 -27,6190 5,5490 353,99734 6,29693 

5 -31,4069 5,5750 375,83740 5,58636 

6 -31,9698 5,5625 365,17413 5,91759 

7 -30,6610 5,5500 354,81339 6,26810 

8 -30,4121 5,5250 334,96544 7,03314 

9 -30,2725 5,5125 325,46178 7,44972 

10 -30,4345 5,5250 334,96544 7,03314 

Kapacitans 

C [nF] 10-9 

 

32,1 

Kommentar/Avvikelse:  Mätningen gjordes med 80 steg/dekad 
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Bilaga 4. Q-faktor 
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Tabell över mätvärden för uträkning av Q-faktorn. 

 

Spole L [μH] (mätning 1) R [Ω] Q-faktor (Q = ωL/Rs)) 

Samsung 9,934 0,292 32,063 

K1 4,979 0,039 120,329 

K2 4,980 0,048 97,782 

Cu1 7,891 1,905 3,903 

Cu2 7,891 0,633 11,749 

1 6,268 13,291 0,444 

2  6,268 14,367 0,411 

3 6,268 15,234 0,388 

4 6,297 11,930 0,497 

5 4,979 11,453 0,410 

6 6,268 15,035 0,393 

7 6,268 14,453 0,409 

8 6,268 15,903 0,371 

9 6,268 16,015 0,369 

10 6,268 16,455 0,359 

11 6,297 13,585 0,437 

ω 942477,7961   
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Bilaga 5. Effektöverföring 
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Tabell över mätvärden för uträkning av effektöverföringen 

 

Effektöverföring ( P= U2/R ) 

Spole U2 [V] P [W] 

K1 0,3323 1,1141 

K2 0,3323 1,1141 

Cu1 0,2770 0,7850 

Cu2 0,2770 0,7850 

1 0,1661 0,2822 

2 0,2215 0,5019 

3 0,1661 0,2822 

4 0,2215 0,5019 

5 0,2215 0,5019 

6 0,1661 0,2822 

7 0,2215 0,5019 

8 0,2215 0,5019 

9 0,2215 0,5019 

10 0,2215 0,5019 

11 0,2215 0,5019 

R2[Ω] = 97,750 kΩ  
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Bilaga 6. Klimattest 

 

 

  

Testrapport - Klimattest 

  

Induktions- och 

resistansförändring i olika miljöer 

Sida 1 av 9 Uppdragsgivare: CEVT 

Bilaga 6   

  

Produkt: 

Broderad spole 

  

Specifikation: 

Spolens ytter-/innerdiameter:  

71,8 mm/20 mm 

Material: 

Shieldex®, HC12 (tillverkad av Statex ) – 

100% polyamid, silver pläterad tråd 

Dtex: 610 ± 15 

Antal provkroppar: 

9 stycken 

Datum för utförande: 

2019-05-20 

tom 

2019-05-21 

Datum för utvärdering: 

2019-05-25 

Utfört på: 

Textilhögskolan i Borås 

Skaraborgsvägen 3 

506 30 Borås 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Utförande: 

Alla 9 provkroppar utsätts för mätning 1 i referensrummet och sedan placeras 3 st 

provkroppar i respektive klimatrum. Efter 24 h ± 0,5 h utfördes mätning 2 i respektive rmu. 

Sedan tas provkropparna ut och placeras i referensrummet där de mäts efter 3 h ± 0,5 h vila. 

Totala tiden för provet är 27 h ± 0,5 h. 

Testet skall avgöra hur spolens resistans och induktans påverkas efter 24 h i olika miljöer. 

Testet skall även undersöka spolens förmåga att återhämta sig vid eventuell påverkan. 

 

Klimat: 

Rum Luftfuktigheten % Temperaturen °C 

Referensrum 33 24,2 

Klimat 1 58 23 

Klimat 2 Okänd 80 

Klimat 3 Okänd -21 

 

 

  

Avvikelser: 

Ej kalibrerade fuktmätare samt termometer. 

Kontakten till frys och värmeskåp drogs ut då vid mätning 2 eftersom frysen visade sig ge 

störningar på mätningarna och orsakade brus. 

En bunke med 3 liter vatten placerades i värmeskåpet. Efter mätningen var 1,7 liter vatten 

kvar (värmeugnen har en öppen ventil ca 3 cm i diameter) Okänd fuktkvot. 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Placering av spolar i värmeskåp och montering av kablar för mätning. 

 

 
Placering av spolar i frys montering av kablar för mätning. 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Tabeller och diagram av resultat från klimattest: 

 

Resistans 

Spole  Klimat Mätning 1, [Ω] 

dag 1, kl: 11.30 

Mätning 2, [Ω] 

dag 2, kl: 11.30 ±1 h 

Mätning 3, [Ω] 

dag 2, kl: 15.00 

 

1 Konditionerat 

rum 

12,671 12,545 12,916 

2 Konditionerat 

rum 

14,665 14,560 14,338 

5 Konditionerat 

rum 

15,567 15,340 15,392 

7 Värmeskåp 11,721 10,676 10,300 

8 Värmeskåp 14,145 13,460 12,826 

9 Värmeskåp 13,870 11,415 11,525 

10 Frys 14,980 14,077 14,323 

11 Frys 15,575 15,388 15,635 

12 Frys 14,985 14,423 14,540 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Graferna beskrivande resistansens påverkan i klimaten. 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Självinduktans Mätning 1, Referensvärden provkroppar 

Spole min(Gain) logfrekvens  f (10logfrekvens) 

[kHz] 

L [μH] 

1 -31,1446 5,55 354,81339 6,26810 

2 -30,5432 5,55 354,81339 6,26810 

3 -29,8676 5,55 354,81339 6,26810 

5 -31,8662 5,6 398,10717 4,97892 

6 -30,7390 5,55 354,81339 6,26810 

7 -30,8891 5,55 354,81339 6,26810 

8 -30,5089 5,55 354,81339 6,26810 

9 -30,0846 5,55 354,81339 6,26810 

10 -30,4238 5,55 354,81339 6,26810 

Kommentar/Avvikelse: Alla prover mättes i ellabbet, 25,2 °C, 48 % luftfuktighet.   

Mätningen gjordes med 20 steg/dekad 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Självinduktans Mätning 2, 24 timmar i klimat 

Spole min(Gain) logfrekvens  f (10^logfrek) 

[kHz] 

L [μH] 

1 - Konditionerat rum -31,2960 5,549 353,99734 6,297 

2 - Konditionerat rum -30,6981 5,549 353,99734 6,297 

3 - Konditionerat rum -30,3481 5,499 315,50046 7,928 

5 - Värmeskåp -31,5828 5,599 397,19155 5,002 

6 - Värmeskåp -31,1175 5,549 353,99734 6,297 

7 - Värmeskåp -32,0038 5,599 397,19155 5,002 

8 - Frys -31,0116 5,549 353,99734 6,297 

9 - Frys -30,4246 5,549 353,99734 6,297 

10 - Frys -30,8155 5,549 353,99734 6,297 

Kommentar/Avvikelse: Svepningen började på 500 Hz istället för 100 Hz. Kontakten till 

frys och värmeskåp drogs ut då testerna gjordes pga frysen visade sig ge störningar på 

mätningarna/orsakade brus. 

En bunke med 3 liter vatten placerades i värmeskåpet. Efter mätningen var 1,7 liter vatten 

kvar (värmeugnen har en öppen ventil ca 3 cm i diameter) Okänd fuktkvot. 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Självinduktans Mätning 3, 3 timmar vila i referrensrum (efter 24 h i klimat) 

Spole min(Gain) logfrekvens  f (10^logfrek) 

[kHz] 

L [μH] 

1 - Konditionerat rum -31,4992 5,549 353,99734 6,297 

2 - Konditionerat rum -30,9714 5,549 353,99734 6,297 

3 - Konditionerat rum -30,5964 5,549 353,99734 6,297 

5 - Värmeskåp -32,6812 5,599 397,19155 5,002 

6 - Värmeskåp -31,4560 5,549 353,99734 6,297 

7 - Värmeskåp -32,4006 5,549 353,99734 6,297 

8 - Frys -30,5308 5,499 315,50046 7,928 

9 - Frys -29,9532 5,499 315,50046 7,928 

10 - Frys -30,3545 5,549 353,99734 6,297 

Kapacitans 

C [nF] 10^-9 

32,1    

Kommentar/Avvikelse: 
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Bilaga 6. Klimattest 
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Graferna beskrivande självinduktansernas påverkan i klimaten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Bilaga 7. Tjocklek på spole 

 

 

  

Testrapport - 

Bestämning av tjocklek hos 

textilier och textila produkter 

 

ISO 5084:1996 

Sida 1 av 2 Uppdragsgivare: CEVT 

Bilaga 7  Tjocklek på spole 

  

Produkt: 

Broderad spole 

Diverse tyger 

Specifikation: 

Spolens ytter-/innerdiameter: 

71,8 mm/20 mm 

  

Material: 

Spole broderade på ett lager varptrikå samt två 

lager mellanlägg 

 

Antal provkroppar: 

5 stycken 

Datum för utförande: 

2019-05-22 

Datum för utvärdering: 

2019-05-24 

Utfört på: 

Textilhögskolan i 

Borås 

Skaraborgsvägen 3 

506 30 Borås 

    

Utförande: 

Alla fem provkroppar konditionerades i 24 timmar enligt standarden. 

Tryckplattan som användes var cirkulär och hade en diameter på 50,5 ± 0,2 mm. 

Trycket som användes var 1 ± 0,001 kPa. 

Skalan lästes av efter 30 ± 5 sek.  

Tjockleken mättes över tre punkter på var spolen för att sedan ta ut ett medelvärde på dess 

tjocklek.  
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Bilaga 7. Tjocklek på spole 
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Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spole Tjocklek - 3 mätningar [mm] Tjocklek medelvärde 

[mm] 

4 2,25 2,96 2,79 2,67 

5 2,21 2,64 2,35 2,4 

7 2,21 2,86 2,40 2,49 

8 2,16 3,17 2,41 2,58 

11 2,12 2,20 2,34 2,22 


