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SAMMANFATTNING 

Piezoelektriska material används flitigt i olika sensorer då de kan generera en 
mätbar elektrisk signal vid tryck eller töjning. Arbetet utreder hur ett 
piezoelektriskt garn innehållandes Polyvinyldiflourid (PVDF) påverkas av faktorer 
som långvarig mekanisk deformation, fukt och värme. Fokus har legat på det 
piezoelektriska garnets egenskaper men projektet undersöker också hur integrering 
i tyg samt applicering i en textil produkt fungerar. 
 
Det piezoelektriska garnet har utsatts för ett stort antal tester. I de flesta tester har 
proverna utvärderats genom cyklisk deformation i en extensometer. Det 
piezoelektriska garnet har undersökts genom experiment i laboratoriemiljö, 
praktiska tester i textila applikationer samt vid statistisk analys.  
 
Det kan konstateras att yttre faktorer så som fukt och temperatur har inverkan på 
garnets piezoelektriska effekt. Långvariga tester avslöjar hur garnet uppvisar en 
längdförändring vid deformation som bidrar till garnets minskade signalstyrka. 
Garnet kan framgångsrikt integreras i tyg genom sömnad vid rätt inställning för 
stygnlängd, där högre stygnlängd ger bättre resultat. Samma metod kan användas 
för att konstruera en piezoelektrisk sensor som appliceras i en träningsstrumpa. 
 
Slutsatsen av detta arbete är att parametrar som fukt, krypningsbeteende samt 
strukturell variation i de individuella PVDF-filamenten har en betydande effekt på 
det piezoelektriska garnets elektriska signal. Potential i garnets förmåga att fungera 
som sensor kan ses genom att garnet integrerats med tyg på ett framgångsrikt sätt i 
en träningsstrumpa för mätning av fotnedsättning. Det kvarstår mycket gällande 
forskning kring piezoelektriska filament och garn. Vidare forskning i ämnet 
kommer kunna leda till nya innovativa applikationsmöjligheter som kan komma till 
nytta inom olika delar av samhället, inte minst inom medicinska 
användningsområden. 
 
Nyckelord: Polyvinyldifluorid, piezoelektricitet, piezoelektriska garn, smarta 
textilier. 
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ABSTRACT 

Piezoelectric materials are frequently used in different sensors as they can generate 
a measurable electrical signal during applied pressure or when subjected to 
extension. This project examines how a piezoelectric yarn containing 
Polyvinylidene fluoride (PVDF) is affected when exposed to moisture, heat and 
long-term mechanical deformation. Focus has been directed towards investigating 
the properties of the piezoelectric yarn as well as how it can be applied in textile 
fabrics and textile applications. 
 
The piezoelectric yarn has been subjected to a series of tests. Most of the samples 
have undergone cyclic deformation in an extensometer during tests. The 
piezoelectric yarn has been examined by experiments in laboratory environment, 
practical tests in textile applications as well as by statistical analysis.  
 
It can be stated that factors such as moisture and temperature have influence on the 
piezoelectric effect of the yarn. Long-term tests reveal how the yarn displays a 
change in length while undergoing deformation, which contributes to the 
diminished signal strength of the yarn. The piezoelectric yarn can successfully be 
integrated in a piece of fabric by the means of sewing when using correct stitch-
length, where higher stitch-length gives a higher signal output. The same method 
can be applied to construct a piezoelectric sensor used in a training sock.   
 
This project can conclude that parameters such as moisture, creep-behaviour and 
structural variation within the PVDF-filaments have a significant effect on the 
signal created by the piezoelectric yarn. The potential of the yarn as a sensor can be 
seen by successfully applying it to a textile structure as well as in a training sock 
that can monitor the fore and rear foot while running. It can be stated that much 
remains to be studied in this particular research area regarding piezoelectric 
filaments and yarns. Further research in the subject will lead to new innovative 
applications that can be of use in different parts of society, not to say the least in 
the area of medicine. 
 
Keywords: Polyvinylidene fluoride, piezoelectricity, piezoelectric yarns, smart 
textiles. 
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SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 

När man talar om elektriskt ledande material och sensorer tänker de flesta nog på 
komponenter och kablar gjorda av olika metaller. Mindre kända är de material som 
själva kan avge en elektrisk signal. Till dessa tillhör piezoelektriska material som 
avger elektrisk spänning när materialet töjs eller när man trycker på det. Under de 
senaste åren har forskning resulterat i piezoelektriska garner som kan användas 
ihop med textila konstruktioner. Genom att sammanfoga garnet med en textil 
konstruktion kan en sensor bildas. Idag finns forskning som visar exempel på hur 
dessa typer av sensorer kan avläsa kroppsliga funktioner som till exempel andning 
eller visa hur foten sätts ner när vi springer.  

Projektet inriktar sig på att undersöka ett piezoelektriskt garn. Genom att testa 
garnet i torrt, fuktigt och varmt tillstånd och under lång tid kan dess egenskaper 
kartläggas. Arbetet vill även undersöka hur det piezoelektriska garnet kan fungera i 
en applikation som mäter fotnedsättning samt hur garn och tyg kan sammanfogas. 

Projektet har kommit fram till att piezoelektriska garn framgångsrikt kan skapa en 
textil sensor och att faktorer som fukt och värme bidrar till en bättre signal. Mer 
forskning måste bedrivas för att till fullo förstå det piezoelektriska garnets potential 
och möjliga svagheter. 
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FÖRORD 

Arbetet utfördes då författarna fann ämnet intressant. Det fanns många obesvarade 
frågor kring piezoelektriska garner som kändes viktiga att besvara för att föra 
forskningen framåt. Arbetet har fördelats lika mellan författarna och ett gemensamt 
ansvar för alla uppgifter och resultat har tagits. 

Ett stort tack tillägnas vår handledare Nils-Krister Persson som hjälpt oss på vägen 
samt Karin Rundqvist för all hjälp i el-laboratoriet. 

!
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1. INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 
Smarta textilier finns i många olika former och applikationer. Ett stort område 
inom smarta textilier är sensorer av olika slag som integrerats med textil. Bland 
annat finns det sensorer som utgörs av piezoelektriska material. Ordet piezo 
kommer från grekiskans pie´zo och betyder trycka eller pressa (Beckman  2015). 
När sensorerna utsätts för deformation ger den piezoelektriska komponenten ut en 
mätbar signal då den mekaniska energin omvandlas till elektrisk spänning. 
Deformation kan ske antingen genom töjning av sensorn eller genom att den 
belastas med tryck. (Fukada  2000) Piezoelektriska sensorer kan skapas av till 
exempel polymerfilmer eller som i aktuell forskning med hjälp av textila 
piezoelektriska filament. Piezoelektriska material är inte ett nytt fenomen i sig men 
det är först på senare år som de börjat användas i olika textila användningsområden 
i form av just filament (Magniez, Krajewski, Neuenhofer & Helmer  2013, Nilsson, 
Lund, Jonasson, Johansson & Hagström  2013) Det finns flera exempel på hur 
piezoelektriska filament kan komma till användning i textila applikationer bland 
annat kan dessa göra nytta inom medicinska områden vid mätning av 
kroppsfunktioner (Guo, Peterson, Qureshi, Kalantar Mehrjerdi, Skrifvars & 
Berglin).   
 

1.2 SYFTE 
Piezoelektriska material har många användningsområden. Piezoelektriska filament 
är intressanta i sig, men det är också viktigt att studera hur de kan integreras inom 
konfektion och i textila material där de förs samman med en befintlig struktur. De 
kan på så vis ge textila produkter en teknologisk funktion. När piezoelektriska garn 
skall användas i applikationer som till exempel plagg är det intressant att veta hur 
de reagerar vi långvarig användning samt hur de påverkas av olika 
deformationsparametrar. Därav kan faktorer som värme, svett och tid möjligtvis 
spela en signifikant roll för hur de piezoelektriska textila produkterna skall 
tillverkas. Syftet med projektet är därför att med fokus på ett piezoelektriskt garn 
innehållandes polyvinyldifluorid erhålla en fördjupad förståelse genom att utreda 
hur det beter sig när det utsätts för fukt, värme och långvarig mekanisk 
deformation. Projektet menar också att utforska hur garnet kan integreras i en textil 
konstruktion samt hur ett piezoelektriskt garn fungerar i en textil piezoelektrisk 
applikation.  
!

1.3 PROBLEMBESKRIVNING 
Om piezoelektriska garn 1  ska tillämpas i textila applikationer bör garnerna 
undersökas utifrån de påfrestningar som kan tänkas uppkomma vid användning. 
Vid användning ska den elektriska signalens styrka 2 , som utvinns från det 
piezoelektriska materialet, kunna ge kunskap om de krafter som materialet utsätts 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ett piezoelektriskt garn är i arbetet ett ihoptvinnat garn av 24-filaments polyvinyldifluorid 
och tvåtrådigt Shieldex®.  
2 Med signalstyrka menas den elektriska signalens amplitud mätt i V 
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för och samtidigt ge information om dess magnitud och frekvens. För att kunna 
tolka informationen korrekt krävs att materialets egenskaper under deformation är 
känt och att yttre påverkan av olika slag är taget i beaktande. I en textil applikation 
där till exempel en träningsstrumpa används för att avläsa fotnedsättning måste 
kroppsfunktioners och yttre faktorers påverkan vara känt. Det gäller även för andra 
konfektionsplagg som kan tänkas integreras med piezoelektriska material. 
 
Piezoelektriska filmers egenskaper har undersöks under många år och för att få 
samma förståelse för piezoelektriska garn behöver liknande studier göras på dem, 
något som inte finns i lika stor utsträckning idag. Problemet ligger därmed i att vi 
vet för lite om piezoelektriska garner när de utsätts för deformation, integreras i 
textil och används i textila applikationer. Om man har en klar bild om hur 
piezoelektriska garner fungerar kan de användas i tillämpningar i form av sensorer. 
Till exempel kan dessa användas vid mätning av andning och belastningar på 
konstruktioner vilket kan hjälpa till att föra forskningen framåt och leda till nya 
innovativa lösningar inom många områden. 
!

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 
- Vilka egenskaper uppvisar ett piezoelektriskt garn vid långvarig mekanisk 

deformation? 
- Hur påverkas ett piezoelektriskt garn av kontakt med fukt? 
- Hur påverkas ett piezoelektriskt garn av en förhöjd temperatur? 
- Kan ett piezoelektriskt garn integreras i en textil konstruktion med hjälp av 

sömnadsteknik? 
- Kan ett piezoelektriskt garn appliceras i en textil produkt på så sätt att den 

producerar en mätbar elektrisk signal?  
- Finns det några kritiska punkter vid användning av piezoelektriskt garn i 

en textil sensor som påverkar sensorns funktion? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Projektet har valt att avgränsa sig till ett garn innehållandes 24 filament av PVDF 
och en tvåtrådig Shieldex® (235/34x2). Arbetet ämnar inte testa skillnad i 
garnkomposition eller snoddantal. Olika tygkonstruktioner ihop med det 
piezoelektriska garnet utreds inte i rapporten då ett godtyckligt tyg som efterliknar 
kommersiella textilier valdes. 
 
Denna rapport utreder inte hur eventuell nötning påverkar det piezoelektriska 
garnet och textila applikationer den kan användas i eller hur garn och 
konstruktioner reagerar vid tvätt. Arbetet fokuserar inte heller på att dokumentera 
hur garnet/filamenten bryts ner utifrån ett kemiskt perspektiv och inga prover 
kommer undersökas på mikroskopnivå. Arbetet fokuserar på PVDF-garnets 
piezoelektriska egenskaper och utreder inte hur pyro- och ferroelektricitet i 
materialet påverkas av yttre faktorer. 
 
Polningsförfarande sker endast i form utav direkt-polning med en satt temperatur, 
pålagd spänning samt tid. Corona-polning testas inte. 
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Vid testning av tyg och garner testas endast en frekvens och huruvida olika 
frekvenser påverkar den piezoelektriska signalen utreds därmed inte. När testning 
utförs används en förutbestämd töjning gemensam för alla prover för att erhålla en 
piezoelektrisk signal. Annan deformation i form av pålagt tryck eller mekanisk 
deformation undersöks inte. Arbetet inriktar sig bara på yttre faktorer i form av 
vatten, värme och långtids deformation och inte faktorer som till exempel solljus 
och kemikalier. 
 
Applikationer som undersöks begränsas till en träningsstrumpa som utretts i 
tidigare studier gällande piezoelektriska garners möjligheter i textil (Rundqvist, 
Sandsjö, Lund, Persson, Nilsson & Hagstöm  2014b). Tester på strumpan 
begränsas till praktiska funktionstester och enklare tester i laboratoriemiljö för att 
undersöka den textila tillämpningens möjligheter samt limitationer. 

!

1.6 LITTERATURGENOMGÅNG 
Initialt i projektet skedde en undersökning av den litteratur som finns tillgänglig på 
området. Först och främst bakgrund för vad ett piezoelektriskt material är samt vad 
som gjort tidigare inom området. Information om vilka faktorer som kan tänkas 
påverka ett piezoelektriskt garn samlades också in. Litteraturundersökningen har 
sedan fortgått genom projektets gång och vid behov specificerats till vissa avsnitt 
för att föra projektet framåt. 
 
Litteratur har främst hittats i databaser så som SCOPUS, Summon, IEEExplore, 
Google Scholar samt lån via Subito. Dessutom har litteratur i Högskolan i Borås 
bibliotek varit en källa för grundläggande information och förståelse. Utöver de 
ovan nämnda informationskällorna har tidigare projekt och avhandlingar gällande 
det piezoelektriska området vid Högskolan i Borås undersökts för att se vart 
forskningen befinner sig och förstå mer om de material och metoder som använts. 
!

1.7 TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning inom piezoelektriska filament är begränsat till de senaste åren. 
Mest forskning finns kring olika filmer med piezoelektriska egenskaper (Carpenter, 
Warner & Sear  1975, Kolbeck  1982b). De studier som finns på piezoelektriska 
filament har hittills fokuserat främst på hur filamenten skall tillverkas för att uppnå 
ett så effektivt material som möjligt. Studierna har också lagt mycket fokus på hur 
filamenten skall polas för att uppnå en hög bestående piezoelektrisk effekt.(Walter, 
Steinmann, Schuette, Seide, Gries, Roth, Wierach & Sinapius  2011, Nilsson, 
Lund, Jonasson, Johansson & Hagström  2013, Nilsson, Mateu, Spies & Hagström  
2014, Nilsson et al.  2013) 
 
Integration av piezoelektriska garn i textilier har utretts i ett fåtal studier där olika 
tygkonstruktioner och tillverkningssätt testats. Tyger i både väv och trikå har 
integrerats med piezoelektriskt garn för att testa hur de samspelar. (Guo et al. , 
Krajewski, Magniez, Helmer & Schrank  2013, Nilsson et al. 2013) 
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Tills skillnad från integration med textil så finns ett stort antal studier som utreder 
piezoelektriska element i olika applikationer (Fukada  2000, Lang & Muensit  
2006, Wang, Zheng, Ren, Zhang & Xu  2011). I en studie testas huruvida 
piezoelektriska sensorer i form av film kan placeras i en sko för att mäta 
fotnedsättning. Sensorerna placeras på ett flertal ställen i skons sula för att mäta 
hur foten placeras på marken och kunna analysera resultaten för till exempel 
medicinska syften. Studien visar på att signaler går att få ut och att resultaten kan 
analyseras i form av grafer över fotnedsättningen. (Razian & Pepper  2003) 
 
När det gäller forskning kring att applicera piezoelektriska filament och garn i en 
faktisk produkt är detta en relativt ny företeelse. En studie av Högskolan i Borås, 
Chalmers och Medtech har undersökt en träningsstrumpa som utformats för att 
fungera som ett mätinstrument för fotnedsättning. Träningsstrumpan har försetts 
med det piezoelektriska garn som även används i aktuellt arbete och är därför 
relevant för det område som denna rapport har för avsikt att utreda. (Rundqvist et 
al.  2014b) Därför tas stor inspiration från denna studie och en mer fullständig 
genomgång av löparstrumpans studie görs i avsnitt 2.6. 

2. BAKGRUND 

2.1 ELEKTRISKA POLYMERER 
Elektriskt aktiva polymerer har studerats under en lång tid och studierna kan spåras 
tillbaka till 1920-talet. Under det förra seklet har flertalet forskare undersökt 
polymerer som innehar piezo-, pyro- samt ferroelektriska egenskaper. (Fukada  
2000) Det finns många polymerer och keramer som genom en osymmetrisk kemisk 
struktur ger upphov till en piezoelektrisk effekt (Harrison & Ounaies  2002) De 
första elektriskt aktiva polymererna hittas i biopolymerer där materialen naturligt 
har en polär orientering och därför visar elektriska egenskaper. (Fukada  1992) 
Bland annat har Martin  (1941) undersökt piezo- och pyroelektricitet i ull och hår. 
Trä studerades från upptäckten av dess piezoelektriska egenskaper runt 1950-talet 
som senare sammanställdes av Bazhenov och även stärktes ytterligare på 1960-
talet av Galligan och Fukada (Fukada  1968). Andra biologiska polymerer som 
studerats är proteiner, senor och cellulosa. Vidare forskades det kring optiskt aktiva 
polymerer som t.ex. polyamider. Det material som blivit ett av de mest använda 
piezoelektriska materialen inom området är polyvinyldifluorid, som hädanefter 
benämns PVDF, har sedan sin upptäckt tillsammans med sina co-polymerer, 
nyloner och andra polymerer legat i fokus när det gäller forskning om piezo-, pyro- 
och ferroelektricitet. (Fukada  2000)  
!

2.2 PIEZO-, PYRO- OCH FERROELEKTRICITET 

2.2.1 PIEZOELEKTRICITET 
Piezoelektricitet kan definieras som ett material som vid mekanisk påverkan ger 
ifrån sig en elektrisk spänning. Detta kallas för den direkta effekten. Det finns 
också den omvända effekten. Om det piezoelektriska materialet utsätts för en 
elektrisk spänning uppträder den med en mekanisk deformation. Piezoelektricitet i 
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PVDF upptäcktes redan 1969 (Kawai  1969). För att en polymer skall kunna 
uppvisa piezoelektrisk förmåga krävs att fyra krav uppfylls. Att det finns stabila 
molekylära dipoler, att dipolerna kan orienteras i materialet, att dipolerna kan 
hållas konstanta i materialet och att materialet klarar av hög mekanisk belastning. 
(Harrison & Ounaies  2002) 
 
Piezoelektriska filmer kan användas som sensorer och på så sätt mäta många olika 
mekaniska händelser och fenomen. Fördelen med PVDF är dess låga vikt, 
formbarhet och mekaniska egenskaper som gör den lätt att applicera i ett önskat 
instrument. Sensorerna används i allt från mätning av kroppsfunktioner till mätning 
av pålagd kraft på ett material (Lang & Muensit  2006). Lang och Muensit (2006) 
ger också exempel på projekt där piezoelektriska material används för att utvinna 
energi från till exempel vågor och vattenkraft. Tidigare studier av PVDF-film har 
visat att PVDF materialets mekaniska egenskaper är temperatur- och tidsberoende 
(Vinogradov & Holloway  2000). 
 
Piezoelektriska filament är ett relativt outforskat område men studier har visat att 
en piezoelektrisk filament kan visa upp till 40 % mer effektivitet än en 
piezoelektrisk film (Nilsson  2014). Tidigare studier har visat på att sensorer 
innehållande PVDF-film visar en bättre piezoelektrisk förmåga om arean är större 
(Sirohi & Chopra  2000) och eftersom ytarean hos ett piezoelektrisk filament är 
större än hos en piezoelektrisk film bör detta innebära en förbättrad förmåga hos 
filamenten och då särskilt när de används i textila applikationer (Krajewski et al.  
2013).  
!

2.2.2 PYROELEKTRICITET 
PVDF har egenskapen av att vara pyroelektrisk vilket betyder att materialet avger 
elektrisk spänning som reaktion på temperaturförändringar. (Nilsson et al.  2013) 
Pyroelektricitet kan delas in i två mekanismer, primär och sekundär 
pyroelektricitet. Primär pyroelektricitet kan definieras som skillnad i polarisation 
beroende på temperatur när ett material hålls i en konstant dimension. Vid 
sekundär pyroelektricitet låts materialet relaxera till sitt jämviktsläge och den 
ytterligare skillnaden i polarisation från det primära läget mäts. (Nalwa  1995) 
 
När man studerar pyroelektricitet hos material som PVDF måste man ta hänsyn till 
att den totala makroskopiska pyroelektriciteten påverkas av den primära och 
sekundära mekanismen där den sekundära är starkt beroende av polymerens 
expansion vid förhöjd temperatur. (Ward, Davies, Hurnphreys, Nanayakkara, 
Lewis, Nix & McGrath) En undersökning visar på att det inte är förhållandet 
mellan mängden α- och β-fas som avgör hur hög pyroelektriciteten i en PVDF-film 
blir utan snarare den kristallina orienteringen i materialet. Den pyroelektriska 
koefficientens storlek beror till stor del på pålagd mekanisk påfrestning och särskilt 
vid temperaturer över 50 °C. (Jungnickel & Vinson  1998) 
 
PVDF har framgångsrikt använts i sensorer till värmedetektorer på grund av 
materialets pyroelektriska och mekaniska egenskaper (Freitag & Meixner  1989). 
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2.2.3 FERROELEKTRICITET 
Ordet ferroelektricitet betyder att ett material har inbyggt så kallat dielektrisk 
polarisering. Med dielektrisk polarisering menas att vissa jonkristaller i materialet 
på ett permanent sätt befinner sig i elektriskt dipolmoment. Materialet är med andra 
ord polariserat i en viss riktning. Dipolerna inrättar sig också i områden, så kallat 
domäner, där dipolerna ligger i samma riktning. (Wallmark & Beckman  2015) 
Riktningen kan även ändras när materialet utsätts för ett elektriskt fält. Detta 
innebär att materialet kan avge en viss grad av piezoelektriska spänningar eftersom 
dipolerna är ordnade utan mänsklig påverkan i form av polning. Ferroelektricitet 
hos PVDF visar sig i de kristallina områdena vid låga temperaturer. (Fukada  2000) 
Den all-trans konfiguration som finns där ger upphov till polymerens struktur och 
kan inte förändras utan att kemiska bindningar bryts ner (Albertsson, Edlund & 
Odelius  2009). 
!

2.3 POLYVINYLDIFLUORID - PVDF 
Polyvinyldifluorid (PVDF) är en polymer bestående av två kol med två bundna 
väteatomer och två bundna fluoratomer, se figur 1. Genom polymerisation bildas 
kolkedjor där fluor och väte binds i en kombination av head-to-head och tail-to-tail 
konformation. (Sirohi & Chopra  2000) PVDF som material har bra resistans mot 
både UV-ljus och kemikalier samt hög styrka (Nilsson et al.  2013) 
 

 
!

!

!

PVDF är en termoplastisk polymer där polymerna kan smältas och sträckas ut för 
att bilda en tunn film (Das-Gupta, Doughty & Shier  1979). PVDF begränsas inte 
endast till filmer utan kan även smältspinnas till filament. PVDF kan få olika 
kemisk struktur beroende på hur filamenten behandlas under och efter den har 
spunnits. Naturligt bildar PVDF en form som benämns som α-fas efter 
kristallisering av det smältspunna filamentet. För att kunna användas som 
piezoelektrisk filament måste PVDF materialet behandlas så att den bildar β-fas. 
Det uppnås oftast genom att filament i α-fas mekaniskt deformeras, det vill säga 
dras ut till β-fas. Det är filamentens dipolmoment med negativt laddad fluorid och 
positivt laddat väte som gör piezoelektriciteten möjlig. (Nilsson et al.  2013) 
Piezoelektriciteten uppkommer då monomerena i materialet kan anta antingen en 
head-to-head eller tail-to-tail struktur. (Nalwa  1995) 
 

För att öka den piezoelektriska effekten skulle det krävas en högre β-fas. Det finns 
PVDF som är sampolymeriserat med en annan polymer, Poly(vinylidene-fluoride-
trifluoroethylene) (PVDF-TrFE), som naturligt bildar β-fas. PVDF-TrFE har än så 
länge inte använts så mycket i textila filament på grund av dess långa 

Figur 1: Monomer av polyvinyldifluorid, PVDF. 
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produktionsprocess och höga pris. (Nilsson et al.  2013) Förutom PVDF-TrFE 
finns det försök med PVDF där man introducerat dubbelväggiga kol-nanotuber i 
spinningsprocessen. Tanken var att tuberna skulle öka β-fasen i 
filamentkonstruktionernas kristallina områden för att på så sätt skapa en högre 
piezoelektrisk effekt. Av studien visades att det är möjligt att använda denna typ av 
metod för att öka andelen β-fas. (Lund, Gustafsson, Bertilsson & Rychwalski  
2011) 
 
I detta projekt används ett PVDF-bikomponentfilament som spunnit till ett garn. 
Filamenten består av PVDF som smältspunnits i en “sheath/core” formation. 
Kärnan består av högdensitets-polyetylene (HPDE) som blandats med kimrök för 
att skapa en konduktiv gång i filamentets mitt. Kärnmaterialet fungerar som en inre 
elektrod för det piezoelektriska filamentet. För att filamentet skall kunna avge en 
elektrisk signal måste också en yttre elektrod finnas så att en elektrisk krets skapas. 
Den yttre elektroden kan appliceras genom att använda ett konduktivt garn som 
tvinnas runt omkring bikomponentfilamentet och skapar på så sätt ett 
piezoelektriskt garn. (Lund, Jonasson, Johansson, Haagensen & Hagström  2012) 
Innan det ihoptvinnade piezoelektriska garnet får sina piezoelektriska egenskaper 
måste en polning göras, se 2.4 Polning.    
 
PVDF-filamenten som finns i garnet som använts i arbetet varierar i diameter 
utmed filamentens längd vilket uppkommer i spinningsprocessen. Förhållandet 
mellan kärna och ytlager i bikomponentfilamentet är också något som varierar. De 
två parametrarna ger upphov till lokala variationer i det elektriska fältet vid polning 
av garnet vilket leder till att den piezoelektriska effekten varierar från garnprov till 
garnprov. (Nilsson et al.  2013) 
 
PVDF-garnets dragstyrka har i ett tidigare arbete studerats (Nilsson et al.  2013). 
Med avståndet 150mm mellan klämmorna i dragprovaren och hastigheten 
150mm/min har töjning av garnet observerats. Vid en last på 5N har en töjning på 
ca 10mm uppmätts, vid en last på 10N har en töjning på ca 20mm uppmätts och vid 
en last på 15N har en töjning på ca 30mm uppmätts.  
 
Med PVDFs egenskaper, både mekaniska som elektriska, blir användningsområdet 
brett. Bland annat, genom nyligen publicerad forskning blir det klargjort, att ett 
PVDF-garn kan användas i en piezoelektrisk textil applikation i form av en sensor. 
Det kvarstår också att filamenten i sig självt står i fokus för aktuell forskning. 
(Rundqvist, Nilsson, Lund, Sandsjö & Hagström  2014a, Rundqvist et al.  2014b, 
Nilsson et al.  2013, Lund et al.  2012) 

2.4 POLNING 
När ett PVDF filament har spunnits till β-fasen behövs en polning göras för att 
filamentet skall bli piezoelektrisk. Filamentet innehåller många dipoler som 
behöver ordnas för att inte ta ut varandras laddningar. Konformationen av 
dipolerna görs genom polning av filamentet vilket sker då den utsätts för en hög 
spänning. Behandlingen gör så att laddningarna ligger ordnat i filamentet och kan 
ge upphov till en piezoelektrisk effekt, se figur 2. (Nilsson et al.  2013)  
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!

!
Det finns två dominerande metoder att pola PVDF, antingen genom direkt-polning 
eller corona-polning. Vid direkt-polning krävs att materialet ansluts med elektroder 
vilket inte behövs vid corona-polning. Corona-polning har stora fördelar då 
anslutningen med elektroder inte behövs och stora ytor kan polas på en gång och 
används därför ofta vid kommersiell tillverkning av PVDF. (Harrison & Ounaies  
2002) När det kommer till polning i forskningsstudiesyfte är direkt-polning att 
föredra då det är en effektivare metod som kräver mindre utrustning. Direkt-
polning av PVDF-filament har i en studie också visat sig ge en högre 
piezoelektriskt effekt än corona-polning vid normal polnings-temperatur omkring 
60 °C. Vid temperaturer mellan 60-120 °C påverkas inte polningen något avsevärt 
utan beror istället på tid och spänning. (Nilsson et al.  2013)!

2.5 YTTRE PÅVERKAN 
När ett piezoelektriskt garn används i en textil applikation, till exempel en 
träningsstrumpa under ett lopp för att observera fotnedsättning, finns ett antal 
faktorer som påverkar det piezoelektriska elementet som även kan gälla vid andra 
tillämpningar. Till exempel skulle garnet kunna utsättas för nötning. Nötning sker 
mellan filamenten i den piezoelektriska komponenten men även mellan det 
piezoelektriska garnet och resten av strumpan. Strumpan i sin tur erfar påtryckning 
från sko och fot, som i sin tur också kan ha verkan på de piezoelektriska delarna 
speciellt då de är i direktkontakt med foten. Andra faktorer som kan spela roll är 
värme och svett som är en direkt funktion av kroppsliga mekanismer. 

2.5.1 FUKT 
Det finns inga studier på deformation för det PVDF-garn som används i projektet 
när det utsätts för fukt. För att se hur PVDF-garnet skulle kunna reagera när den 
utsätts för fukt har artiklar som utreder PVDF-filmers egenskaper används. När det 
gäller PVDF-filmer i piezoelektriska applikationer finns det motsägande 
information om huruvida det är PVDF-materialet eller dess anslutande 
komponenter som påverkas av fukt och inverkar på den piezoelektriska effekten. 
 
I en tidig studie av PVDF-filmer antyder författarna att PVDF-filmer kan påverkas 
om de utsätts för vatten, men det är inget som utreds specifikt i studien (Carpenter, 

Figur 2: Tvärsnitt av piezoelektriskt garn där a) visar tillstånd före polning och b) efter 
polning genomförts. 



!16!

Warner & Sear  1975). I en annan undersökning av PVDF-filmer ihopsatta med 
elektroder i aluminium har prover utsatts för destillerat vatten vid temperaturer av 
40 och 60 °C och då visat försämring efter tre respektive ett halvt dygn. Om salt 
tillsätts i det destillerade vattnet har försämring av den piezoelektriska förmågan 
uppvisats redan efter 3h i 56 °C vatten. I studien visas att anledningen till 
försämringen av filmens piezoelektriska egenskaper nog snarare beror på erosion 
av elektroderna i aluminium än att det piezoelektriska materialet åldras när det 
utsätts för vatten (Kolbeck  1982b). 
 
Om exemplet med fysisk aktivitet återupptas här kan även denna situation visa på 
att garnet utsätts av fukt i form av svett. Svett är en hypo-osmosisk lösning som 
innehåller mestadels vatten, natrium och klorid (Widmaier, Raff, Strang & Vander  
2004) men även andra salter, ammoniak, urinsyra, urea och slaggprodukter. 
(Thibodeau & Patton  2007) I tabell 1 ses olika elektrolyter som är närvarande i 
svett.  
 
Tabell 1: Elektrolyter i svett 

Elektrolyt mEq per liter q (mEq x L-1)  
Na+ 60-80 
K+ 4,5 
Ca++ 1,5 
Mg++ 3,3 
Cl- 40-90 

(McArdle, Katch & Katch  2007) 
 
Svettets avdunstningshastighet bestäms främst utav den relativa fukthalten i luften; 
det vill säga vatten koncentrationen i luften runt omkring. (Widmaier et al.  2004) 
Nivån på den fysiska aktiviteten, omgivande miljöns temperatur samt humiditet är 
relaterade till hur mycket som en person perspirerar. (McArdle, Katch & Katch  
2007). Det finns många faktorer som bestämmer hur mycket en människa svettas 
per dag, bland annat kost, hormonnivåer och den relativa humiditeten i luften. 
(Jadoon, Karim, Akram, Kalsoom Khan, Zia, Siddiqi & Murtaza  2015). Enligt 
Hall, C. W. (2006) finns det 0,5 % salt i en liter svett. Svett har ett pH-värde på 
cirka 6.3 vilket betyder att den har en sur karaktär (Jadoon et al.  2015). 

2.5.2 VÄRME 
Det finns i nuläget inga studier på hur värme påverkar piezoelektriska garners 
signalstyrka, utan forskningen är gjord på piezoelektriska filmer. När det gäller 
värme och hur det påverkar själva PVDF-materialet så visar en studie av Kolbeck 
(1982a) på att värme under 60 °C inte har någon påverkan på PVDF-materialets 
piezoelektricitet. Vid högre temperaturer upp till 100 °C visar materialet under 
tester en försämring då när det utsätts under flera timmar, men inte efter kortare 
perioder som till exempel 1 minut. Vid temperatur över 100 °C kan åldring av 
materialet uppmätas redan efter 1 minut. (Kolbeck  1982a) Carpenter et al. (1975) 
menar också att temperaturer så höga som 70 °C inte påverkar den piezoelektriska 
funktionen hos PVDF-material.  
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Värme kan också uppkomma i situationer av fysisk aktivitet. Dock är värmen, det 
vill säga kroppstemperaturen och specifikt temperaturen på huden, direkt kopplat 
till hur varm luften runt omkring är snarare än på hur hårt någon anstränger sig. 
(Saltin & Gagge  1971) I en studie där piezoelektriska sensorer bestående av 
piezoelektrisk film applicerats i en löparsko menar författarna att värme kommer 
att påverka materialet på två sätt. Det första att den pyroelektriska effekten 
påverkas av den förhöjda temperaturen som löparskon utsätts för vid löpning. Det 
andra att känsligheten hos sensorn påverkas med temperatur förändringen. 
Temperaturen i en löparsko ligger på ca 35 °C men kan antas variera mellan 30-
40 °C beroende på individ och fysisk aktivitet. (Razian & Pepper  2003) 
 

2.6 PIEZOELEKTRISK TRÄNINGSSTRUMPA 
Ett exempel på applikation innehållandes piezoelektriska komponenter, som är 
aktuellt idag när det gäller piezoelektriska filament i sensorform, är ett 
samarbetsprojekt inom Smart Textiles. Där har Anja Lund, Nils-Krister Persson 
och Karin Rundqvist från Högskolan i Borås samt Leif Sandsjö från MedTech 
tillsammans med SWEREA IVF tagit fram en träningsstrumpa. (Sandsjö, 
Rundqvist, Lund & Persson  2014) I denna träningsstrumpa har piezoelektriskt 
garn broderades fast på den främre och bakre delen av sulan. När strumpan 
används töjs det piezoelektriska garnet varje gång foten sätts i marken. Genom att 
ha garn i den främre respektive bakre delen av sulan kan fotens nedsättning 
kartläggas. Förhållandet i nedsättning mellan den främre och bakre delen av sulan 
kan därefter användas för att analysera en persons löpsteg och utifrån det 
möjliggöra att en löpares prestation kan utvecklas samt förbättras. Detta kan även 
vara fördelaktigt vid bland annat rehabilitering. (Rundqvist et al.  2014b). 
 
Vid användning av sportstrumpan har det piezoelektriska garnet kopplas till en 
sändare som skickar informationen om fotnedsättning till en mobiltelefon-app. När 
träningsstrumpan användes vid ett längre lopp, 10km, upptäcktes det från den 
insamlade data ett problem med att signalen från strumpan gradvis minskade efter 
ca 15 min. Detta fångades upp av signalens minskande amplitud. (Sandsjö et al.  
2014). Detta innebar att löparens steg inte längre kunde avläsas och data blir 
därmed oanvändbar då det tänkta syfte som strumpan ska ge möjlighet till, 
nämligen att kunna övervaka nedsättning av foten, inte fungerar.  
 
Genom det problem som noterats påvisas faktumet att förståelse för det 
piezoelektriska materialet har stor betydelse för lyckad integration mellan garn, 
teknik och textil då denna typ av applikation kan användas i flertalet 
användningsområden.   
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3. MATERIAL OCH METODER 

3.1 MATERIAL 
- Solef 1006  

Polyvinyldifluorid, PVDF, från Solvay Solexis. Tillverkad i Milano, 
Italien. (Nilsson et al.  2013) 

 
- ASPUN 6835A 

Högdensitets-polyetylen, HDPE, från Dow i Michigan med kimrök 
Ketjenblack EC-600JD från Akzo Nobel i Nederländerna. (Nilsson et al. 
2013) 

 
- Shieldex®  

Tillverkad av Statex. Shieldex® garnet 235/34x2 är gjort av polyamid som 
är belagt med 99 %-igt silver och har god konduktivitet. Används i detta 
projekt som ytterelektrod. 

 
- Polyester dTex 100/34x2 

Single-Jersey tyg E16. Tvåtrådig inmatning i rundstickmaskin, tillverkad 
på Mayer OVJA 1, Mayer & Cie., på Textilhögskolan i Borås 

 
- Koppartejp 3M™  

EMI Copper Foil Shielding Tape 1181. 
 
- Eltejp - tesaflex® 53948 

Vanligt förekommande elektroisolationsband, 20x19 mm.  
 
- Tvättsvamp 

Vanlig köksvamp. God fuktupptagningsförmåga.  
!

3.2 KEMIKALIER 
- Natrium Klorid (NaCl) 

Vanligt koksalt 
- AGAR Silver Paint G3691  

Silverfärg som består av Ag ihop med ett organiskt lösningsmedel. Se 
bilaga A för teknisk information. Tillverkad Agar Scientific Ltd. 

3.3 UTRUSTNING 
Brother EXEDRA – Symaskin DB2-B737-403 
En-nålssymaskin tillverkad för sömnad med raksöm. Stygnlängd och trådspänning 
kan varieras. Tillverkad i Japan.  
 
Cyclic Tester – Extensometer  
Extensometern som har använts är designad och tillverkad av Adib Kalantar 
Mehrjerdi, Högskolan i Borås, och är speciellt konstruerad för att kunna mäta 
piezoelektriska material. Extensometern består av två plattor mellan vilka 
provmaterial kan spännas fast, se figur 3. En av plattorna kan med hjälp av ett 
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datorprogram flyttas fram och tillbaka. Genom att ställa in maskinen i programmet 
kan en cyklisk ut- och in-dragning konstrueras. Hastigheten och den dynamiska 
utsträckningen kan också styras från datorn.   
 

 
Figur 3. Extensometer som använts i största delen tester under projektets gång. Testprover 
fästs med hjälp av klämmor, markerade med röda cirklar. Töjning styrs genom ett 
datorprogram.  

 
Picoscope 2204 Pico Technology - PC oscilloskop   
2 kanaler 
Har en bandvidd på 10Mhz med känslighet 10 mV/div till 4 V/div. Maximal 
sampling från 1 kanal är 100Ms/s. Vid 2 kanaler är maximal sampling 50Ms/s. 
Tillverkad i Storbritannien. 
 
Prober: 
Tektronix, TPP0101-Voltage Probe 
100 MHz med 10x förstärkningsgrad. Tillverkad i Kina.  
 
För att avgöra provernas elektriska signal används ett PC-oscilloskop i samband 
med programmet PicoScope 6 för Windows som kan anslutas till testmaterialet 
med hjälp av en prob. Vid mätningen används en prob med en förstärkningsgrad 
10. Vid mätning med PC-oscilloskopet fås en kurva där spänning (V) och tid (s) 
mäts som funktion av varandra. När testmaterialet töjs registreras en 
spänningskurva av vilken amplituden på signalen kan noteras.  
 
Agilent 34401A 6 ½  Digit Multimeter – Multimeter  
Typ:34401A 
6 ½ värdesifferbestämdhet med 10 mätfunktioner: DC och AC spänning, DC och 
AC ström, 2- och 4-tråds resistans, diod, kontinuitet, frekvens samt period.  

Noggrannhet: 0,0035 % för DC, 0,06 % för AC. Multimetern kan ta 1000 V 
maximal ingående spänning, 3 A maximal ingående ström. 

Mäter ström och spänning när den kopplas till en elektrisk krets. Används för att 
kontrollera om överslag inträffar. Tillverkad i Malaysia. 
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HV-Netzger PHYWE – Högspänningsaggregat  
Typ: HV-Netzger.  
Utgående spänning: 0-10 kV DC.  
3 värdesifferbestämdhet 
 
Genererar spänning (V) till en elektrisk krets. Tillverkad i Tyskland.   
 
Multi-Thermometer - Digital termometer  
Modell: ST-9232.  
Mäter temperatur i °C (eller Fahrenheit) från -50 till 300 med exaktheten 1 
decimal.  
 
Byggnationslampa  
Används i projektet för att skapa värme. Avstånd till lampan bestämmer 
värmegrad. Införskaffad från Claes Ohlson.  
!

3.4 KONSTRUKTION AV PROVER 

3.4.1 GARNPROVER 
Även garn-konstruktioner gjordes för att skilja på garnets och tygets påverkan på 
resultaten vid mätning. Garnet konstruerades genom att ett PVDF garn och ett 
Shieldex®-garn sammanfogades med eltejp. Därefter tvinnades de båda garnerna 
runt varandra med en snodd på 1 varv/cm. Den tvinnade sträckan gjordes 15 cm 
lång och där låstes tvinningen med hjälp utav eltejp. Garnändarna klipptes av 10 
cm efter tejpen/tvinningens slut för att ge tillräckligt med utrymme att fästa dessa i 
polnings- och mätutrustning. Vidare preparation av garnerna skedde enligt 
polningsförfarande, se 3.5. 

3.4.2 TYGPROVER 
För att undersöka hur piezoelektriskt garn kan integreras med tyg används sömnad, 
där PVDF används som övertråd och Shieldex® som undertråd i en Brother 
EXEDRA symaskin. Raksöm testades då det är en vanligt förekommande söm. 
Efter några test-prover fastställdes raksöm som stygn. Då olikheter i tjocklek hos 
under- och övertråd ger olika spänningar i symaskinen beslutades det att använda 
Shieldex 235/34x2 som liknar PVDF-garnet i tjocklek.  
 
Först syddes 6 tygprover á 15x12cm som användes till för-testprover, se 3.6. Dessa 
syddes med stygnlängd 2,25 på ett single-jersey tyg i polyester, dTex 100/34x2, 
utmed den 15cm långa sidan. På varje prov klipptes ändtrådar av vid 10 cm för att 
ge utrymme till elektriska kopplingar. 
 
Vidare syddes 15 stycken á 15x12cm tygprover upp för att användas i stygntest, se 
3.7.6. Tre olika stygnlängder valdes; 1,25, 2,25 samt 3,25 som delades upp på fem 
tygprover vardera. Ändtrådar, 10 cm, lämnades på var sida om tygproverna. Dels 
för att kunna skapa kopplingar till elektronisk utrustning samt för underlättande av 
korrekt och konsekvent infästning i testutrustning.  
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Alla tygprover polades efter konstruktion enligt polningsförfarande sett i avsnitt 
3.5 

3.5 POLNING AV TESTPROVER 
Innan testprovet polades skars filamentändarna på PVDF-garnet av för att få 
kontakt med den inre elektroden (kärnan av HDPE och kimrök). De skurna 
filamentändarna ströks med silverfärg, AGAR Silver Paint G3691, och fick torka 
innan de kläddes med koppartejp, 3M™ EMI Copper Foil Shielding Tape 1181. 
Både PVDF- och Shieldex®-garnets ändar kläddes med koppartejp för att 
underlätta anslutning till polnings-utrustning. 
 
Testprovet placerades som i figur 4 under en värmelampa på en upp- och nedvänd 
glasbägare. PVDF- och Shieldex®-garnet kopplades till ett PHYWE 
spänningsaggregat. Aggregatet kopplades till en multimeter för att kunna ha 
översyn på den ström som genereras under polningen. Sker överslag under 
polningen kan då detta upptäckas enkelt. Överslag kan innebära att materialen blir 
förstörda och inte kan användas. Provet värmdes upp tills temperaturen var 70 °C. 
Värmelampan slogs av och spänningsaggregatet slogs på. Testprovet utsattes för 
2,5 kV i tio sekunder sedan stängdes spänningsaggregatet av. Provet anslöts sedan 
till ett PC-oscilloskop för att kontrollera att polningen fungerat. Utslag i 
oscilloskopet under deformation indikerade att polningen var lyckad. 
!

 

Figur 4: Uppställning vid polning. 1. Högspänningsaggregat. 2. Multimeter. 3. 
Värmelampa. 4. Termometer. 5. Glasbägare. 6. Minus-koppling. 7. Plus-koppling. 

 

3.4.1 KRYMPNING VID POLNING 
För att testa hur mycket PVDF- och Shieldex®-garnet krymper vid polning skars 
15 längder av respektive material á 10 cm. Garnen lades två och två, ett av varje 
material, på en glasbehållare. Därefter tändes en värmelampa för att värma upp 
garnen där temperaturen mättes med en multi-termometer. För varje garnpar fick 
temperaturen gå från 30 °C upp till 70 °C under värmelampan. När temperaturen 
nått 70 °C mättes de båda garnerna individuellt och deras längd noterades.  
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3.6 FÖR-TEST: TYG 
För att utreda hur de olika parametrarna påverkar garnerna utfördes några för-tester 
för att visa på tendenser om hur garnerna betedde sig i de olika miljöerna i torrt, 
fuktigt och varmt tillstånd. I dessa tester användes tygprover där PVDF och 
Shieldex® använts som över och undertråd. 
!

3.6.1 TYG: TORR 
Två tygprover med en raksöm av piezoelektrisk garn och Shieldex® placerades på 
ett bord ett i taget. En ände av tyget fästes med en tving och garnändarna anslöts 
till ett PC-oscilloskop. I andra änden av tygprovet fästs två pappersklämmor som 
anslöts till en newtonmeter, se figur 5. Newtonmetern gavs en dragstyrka på 1N 
och pendlades sedan mellan 4N och 1N i en jämn takt.  
 
!

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 TYG: FUKT 
Tester gjordes på två tygprover var för sig, först i torrt tillstånd och sedan då det 
piezoelektriska garnet fuktats med en droppe saltvatten. För att se hur proverna 
reagerat med saltvattnet gjordes ännu en mätning när saltvattnet torkat in i tyget. 

3.6.3 TYG: VÄRME 
Testet utfördes på två torra tygprover var för sig, där signalstyrkan uppmättes först 
vid rumstemperatur och sedan vid 40 respektive 60 °C. Signalstyrkorna vid de 
olika temperaturerna jämfördes med hjälp av PC-oscilloskopets grafer. 

3.7 EXTENSOMETER-TESTER 
Vid extensometertesterna fästes testproverna i en av klämmorna i extensometern 
och drogs sedan ut med hjälp av en newtonmeter med en kraft på 1N för att ges 
samma initiala spänning. PC-oscilloskopet kopplades till kontaktändarna på 
testproverna. Extensometern ställdes in på att töja testprovet 4mm med en hastighet 
av 50mm/s, vilket ger 21 cykler/min och en frekvens på 2,86 Hz. Dessa 
inställningar benämns hädanefter som standardinställning. 
 

Figur 5: Uppställning vid för-test 
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Tyg testades för att se hur det piezoelektriska garnet reagerar vid olika 
förhållanden. För att se hur garnet påverkas utan inverkan av tyg testades också det 
piezoelektriska garnet utanför en textil konstruktion. 
 
Vid en mätning insamlades information från PC-oscilloskopet under en 10 
sekunders period i form av en sinus-kurva. Datapunkterna i en mätning var ca 
20000 värden. För att ta ut signalstyrkan, mätt i Volt, hos det piezoelektriska garnet 
togs tre extremvärden ut från mätningen genom att kolla på amplituden. 
Extremvärdena motsvarade tre minimum-punkter på sinus-kurvan, där minimum-
värden indikerade utdragning av garnet. Genom att ta ut tre värden och beräkna ett 
genomsnitt kunde ett godtyckligt värde för signalstyrkan uppmätas och analyseras 
för att jämföra skillnader i signalstyrka. 
!

3.7.1 GARN-TEST: TORR 
Garnprovet spändes fast i extensometern. Maxpunkt för töjningen av garnet 
bestämdes till 4 mm från utgångsläge. Extensometern gavs en hastighet på 40 
mm/s och mätning av signalstyrkan togs vid start samt efter varje timme under en 5 
timmarsperiod. Huvudmålet var att få en överblick över garnets signalstyrka över 
loppet av flertalet timmar.  
 
Därefter testades ytterligare tre stycken garnprover. Maxpunkt för töjning var även 
här 4 mm från utgångsläge. Hastigheten sattes i detta test till standard inställning. 
Mätning av signalstyrkan skedde enligt tabell 2.  
 
Tabell 2: Tidsintervall för mätning av amplitud under ett test på 60 min. 

 

3.7.2 GARN-TEST: FUKT 
Garnprovet utsattes för väta bestående av destillerat vatten innehållande 5 gram 
NaCl per liter. Garnet fuktades genom att vattenlösningen adderades till en 
tvättsvamp som blöttes ner till den grad då den inte längre absorberade mer vätska 
och integrerades därefter i testutrustningen enligt figur 6. På detta sätt fuktas garnet 
varje gång det rör svampen och fuktigheten kan därmed erhållas genom hela testet. 
Garnet töjdes enligt standardinställning, i totalt en timme med mätningar gjorda 
enligt tabell 2. Totalt utfördes tester på tre individuella garnprover. 
 

Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tid 

(min) 
Start 1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 50 60 



!24!

 
Figur 6. Placering av tvättsvamp i testutrustning då inverkan av fukt testas. Svampen 
placeras först på en platta för att skydda mätutrustning från väta. 

3.7.3 GARN-TEST: VÄRME 
För att undersöka hur värme påverkade det piezoelektriska garnet utvecklades en 
metod för att värma upp garnet. Metoden som användes gick ut på att värma 
testprovet med hjälp av en värmelampa. Garnet spändes fast i extensometern och 
kopplades till ett PC-oscilloskop. En värmelampa placerades bredvid 
extensometern riktad mot garnet. En termometer placerades med sin mottagare vid 
maskinen för att kontrollera temperaturen i luften runt garnet. Det gjordes en initial 
mätning med PC-oscilloskopet när önskad testtemperatur var uppnådd, 50 °C. 
Därefter gjordes mätningar efter ett tidsintervall, se tabell 2. Totalt testades tre 
individuella garnprover.  
 

3.7.4 LÅNGTIDSTEST: 4 GARN 
Fyra piezoelektriska garn fästes tillsammans för att kunna utsättas för deformeras 
samtidigt under ett 24-timmars långt test i extensometern. Mätningar på 
signalstyrkan gjordes vid start, efter en timme, 4 h, 8 h och till sist vid 24 h.  

3.7.5 LÅNGTIDSTEST: 1 GARN 
Tre piezoelektriska garn testades individuellt i extensometern i 24 timmar. Varje 
garnprovs signalstyrka mättes vid start, 1 timme, 4 h, 8 h samt efter 24 h 
deformation.  
!

3.7.6 TYG-TEST: STYGNLÄNGD 
Följande test var avsett att undersöka stygnlängd kontra signalstyrka hos ett 
tygprov. Provet spändes fast i maskinen och gavs som utgångspunkt det läge där 
tyget var utspänt i normalläge, det vill säga där tyget befinner sig parallellt mot 
bordet i horisontellt läge. Innan testet sattes igång undersöktes hur ett tygprov 
betedde sig vid deformation under en längre tid, en timme.  
 
Det fortsatta stygnlängds-testets deformationstid var 1 min för varje prov innan 
mätning togs. Totalt testades 15 tygprover med olika stygnlängd, se tabell 3.  
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Tabell 3: Fördelning av stygnlängd i de 15 tygproverna 

Tygprov 1-5 6-10 11-15 

Stygnlängd 1,25 2,25 3,25 

!

3.8 VISKOELASTISKT DEFORMATIONSBETEENDE 
Testet för att utreda garnets viskoelastiska beteende vid deformation gick ut på att 
undersöka garnets längdförändring under töjning i extensometern. Totalt testades 5 
garnprover separat. Det polade garnets längd mättes innan det sattes fast i 
extensometern. Ett millimeterpapper fästes 5 cm från garnet och på motsatta sida 
garnet monterades en kamera, se figur 7. Kamerans uppgift var att dokumentera 
hur många millimeter som det töjda garnet hängde ner vid varje mätning. 
Extensometern ställdes på standardinställning, se 3.7, och stannades vid varje 
mätning för att låta garnet återhämta sig i 30 sek. Ett fotografi togs vid varje 
mätning varpå extensometern stoppades och garnet läts återhämta sig i 30 sek 
vartefter en ny bild togs och extensometern sattes igång igen. Mätningar togs enligt 
tabell 2.  
 

 
Figur 7. Uppställning för att dokumentera längdförändring vid deformation av garnprover. 
Dokumentation skedde genom fotografering av garnprov med ett millimeterpapper som 
bakgrund. Här visas utgångsläge för varje garnprov.  

Parallellt med fotograferingen togs mätningar av signalstyrkan med PC-
oscilloskopet för att se om det fanns något samband mellan signalens amplitud och 
garnets längdförändring. Efter en timmes körning stoppades extensometern, 
garnprovet togs ut ur maskinen och garnets längd mättes ytterligare en gång. 
Mätning av garnets längd gjordes även efter ett dygns vila. 
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3.9 ANALYS AV YTTRE FAKTORER 
Ett faktorförsök gjordes för att utreda de parametrar som tros påverka det 
piezoelektriska garnets signalstyrka och om de inbördes parametrarna har någon 
koppling till varandra. Tre faktorer valdes ut; värme, fukthalt samt deformationstid. 
Varje faktor delades upp i två nivåer, hög och låg, se tabell 4. 
 
Tabell 4: Faktorer för analys i faktorförsök med respektive faktors hög och låg nivå. 

 Låg (-) Hög (+) 

A: Temperatur (°C) 
Rumstemperatur 23-24 
(°C) 

55-60 (°C) 

B: Fukthalt Torr Destillerat H2O + 5 gram 
NaCl/liter 

C: Tid (min) 1 min 15 min 
 
Vid värme, faktor A, rådde vid låg nivå rumstemperatur som uppmättes till mellan 
22-24 °C. Vid hög värmefaktor användes en värmelampa för att öka temperaturen 
till dess att den cirkulerade mellan 50-55 °C. På grund av önskan att påverka 
övriga komponenter så lite som möjligt spändes garnet först fast i extensometern 
varefter värmelampan slogs på och fick nå avsett temperaturspann innan försöket 
initierades. 
 
Då faktor B, fukthalt, skulle testas användes torrt läge (låg nivå) samt saltvatten 
(hög nivå), där fukten bestod av destillerat vatten med 5 gram NaCl. Då fukt skulle 
tillämpas användes en metod likt tidigare fukttest, se 3.7.2, där en tvättsvamp 
användes för att väta ner garnet. Tvättsvampen blöttes först ner till 
bristningsgränsen och kramades sedan ur för att tillåta lika utgångsläge i varje 
försök. Därefter applicerades 10 ml saltvatten på svampen som sedan sattes in 
under garnet i extensometern. Vid hög nivå på faktor A och C gjordes en 
påfyllning av fukt, 5 ml extra saltvatten, under försökets gång då värme torkar ut 
tvättsvampen vid lång deformationstid. Vid låg nivå på faktor C ansågs inget behov 
av tillsätta extra fukt till tvättsvampen. 
 
Faktor C ansåg visa på deformationstid och sattes till 1 respektive 15 minuter. För 
att undvika att en långvarig deformation påverkade garnets relaxation valdes en 
relativt kort deformationstid som hög nivå. 
 
I faktorförsöket användes 5 stycken garnprover preparerade enligt 3.4 samt 3.5.2. 
Proverna valdes från ett flertal polade garnprover för deras likhet i signalstyrka 
efter ett initialt test där målet endast var att få fram så jämbördiga testprover som 
möjligt. Försöket sattes upp med randomiserad ordning av faktorkombinationerna 
där garn n1 startar, näst n2 och så vidare till n5. Därefter följde testet samma 
randomisering tills alla garn körts i alla 8 möjliga faktorkombinationer. Det ger 
garnerna tid att vila mellan varje körning samt kylas och torkas efter värme- och 
fuktkombinationerna. Efter faktorförsöket gjordes en ANOVA för att undersöka 
variansen i de mätningar som samlats in. Det då ANOVA är en ofta använd metod 
för att statistiskt undersöka spridning av data vid vetenskapliga experiment. 
!
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3.10 TEST AV TRÄNINGSSTRUMPA 
Tre strumpor användes för att testa fram- och bakfots nedsättning och en strumpa 
för att testa höger eller vänster pronering på tå och häl i ett PC-oscilloskop. 
Strumporna som användes var standard svarta träningsstrumpor i 
bomull/polyester/elastan. Med symaskin syddes två raksömmar med stygnlängd 
3,25 på strumporna där mätningen skulle ske, se figur 8. Över och undertråd 
särades därefter från varandra och leddes upp separerade från varandra på 
strumpans ankeldel. Strumporna polades sedan efter samma metod som tidigare 
prover och testades i PC-oscilloskopet för att se så att det piezoelektriska garnet 
avgav en signal. Sedan kopplades strumporna till en befintlig sändare, se figur 9, 
som använts i tidigare studier vilken i sin tur kopplades upp mot en mobiltelefon 
(Rundqvist, Sandsjö et al. 2014).  

Figur 8. Träningsstrumpa med söm av piezoelektriskt garn. Tå- respektive häl-sensorerna 
markeras i rött.  

 

Figur 9. Träningsstrumpa med inkopplad sändningsdosa för dataöverföring under löpning. 
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Ett initialt test på strumporna utfördes i laboratoriet för att se vilken sorts 
signalstyrka som alstrades vid olika belastning som till exempel gång, löpning och 
hopp. Genom att koppla två prober från PC-oscilloskopet till strumpornas främre 
och bakre sensorer kunde fotnedsättning av tå och häl mätas samtidigt. 
 
Genomförandet av springtest i utomhusmiljö startade först med en kort löpsträcka 
där löparen sprang ca 0,5km plan mark följt av en längre backe och sedan ned för 
samma backe, se figur 10. Testet gjordes för att kunna se skillnader i löpsteget 
beroende på vilken terräng löparen springer i och hur det piezoelektriska garnet 
reagerar vid olika belastning.  
 

 
Figur 10. Löpsträcka kring en del av Ramnasjön och sträcka uppför en backe i 
Ramnaparken. Bildkälla: Google Maps. 

 
Springtestet fortsatte i steg två med att löparen sprang, med en ny strumpa, under 
en tid på 30min för att se hur strumpan reagerade vid långvarig användning. 
Löparen sprang runt Ramnasjön (1,3km) i fyra varv (5,2km) under en 30-
minutersperiod i en så jämn fart som möjligt, se figur 11.  
 



!29!

 
Figur 11. Löpsträcka kring Ramnasjön för test av träningsstrumpa under 30 min. 
Bildkälla: Google Maps. 

 
!
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4. RESULTAT 
Resultat för testning av piezoelektriskt garn samt dess applikationer i tyg och 
träningsstrumpa redovisas. Tester inkluderar krympning, deformationstester, 
betydelsen av stygnlängd vid sömnad med piezoelektriskt garn, viskoelastiskt 
deformationsbeteende, analys av yttre faktorer samt resultat från springtest.  

4.1 KRYMPNING VID UPPVÄRMNING AV GARN 
15 garnprover värmdes upp och när PVDF-garnet mättes hade det i genomsnitt 
krympt med 0,5 cm vilket motsvarar 5 % krympning jämfört med utgångslängden. 
Hos Shieldex®-garnet noterades ingen eller minimal krympning och garnproverna 
förblev 10 cm långa. Skillnaden i längd mellan PVDF- och Shieldex®-garnet efter 
uppvärmning redovisas i figur 12. För exakta mätningar se bilaga B.  

 

Figur 12. Längd av PVDF- respektive Shieldex®-garn efter uppvärmning till 70 °C med 
ursprungslängd 10 cm vardera. PVDF-garnet uppvisar en genomsnittlig krympning på 5 % 
medan ingen krympning sker i Shieldex®-garnet. Störst standardavvikelse förekommer i 
mätningar av PVDF-garnet. 

 
Krympningen av PVDF-garnet kunde observeras visuellt under upphettningen av 
garnet. Vad som också kunde observeras efter uppvärmning var att PVDF-garnet 
blev mindre linjärt och avståndet mellan de 24 filamenten blev större i och med att 
PVDF-garnet ändrade form, se figur 13.  
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Figur 13. PVDF-garn före (tv) och efter (th) upphettning till 70 °C under värmelampa. 
Avståndet mellan de 24 filamenten i garnet ökar efter uppvärmning och garnet förlorar sitt 
ursprungliga utseende men inga visuellt synbara skador på garnet kan observeras. 

4.2 FÖR-TEST: TYG 

4.2.1 TYG-TEST: FUKT 
När tyg fuktades med saltvatten visade PC-oscilloskopet en starkare signal än i 
torrt tillstånd. Amplituden för den piezoelektriska sömmens signalstyrka ökade 
vilket kan ses i figur 14. Avståndet A. mellan utgångsläget och kurvans 
minimipunkt har ökat med mer än 100mV. Genom att studera PC-oscilloskopets 
kurvor kan det observeras att frekvensen för de två mätningarna är samma, men att 
det är just amplituden som förändras. Tjockleken på kurvan, vilket är störningen i 
signalen, kan också ses minska då saltvatten tillsats till tygprovet. 
 

 
Figur 14. Signalens amplitud redovisas från mätningar i PC-oscilloskop där testerna 
utförts i torrt respektive fuktigt tillstånd. Signalstyrkan kan ses öka då tyget utsätts för fukt 
genom observation vid A. Skillnaden i amplitud mellan de två tillstånden kan ses uppnå 
över 100mV. 

A. 

Torr. Fuktig. 
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När tygproverna torkat, figur 15, och ytterligare en mätning gjorts kan en liten 
minskning av amplituden jämfört med den första mätningen i torrt tillstånd, se 
figur 8 (tv).  

Figur 15. Signalens amplitud då saltvattnen torkat in i tyget. Amplituden observeras ej nå 
över 50 mV. Signalens störning observeras högre efter att tyget torkat.  

4.2.2 TYG-TEST: VÄRME 
När tygprovet värmdes upp från rumstemperatur till 40 respektive 60 °C kunde en 
förhöjd signalstyrka observeras vid båda temperaturökningarna, se figur 16. 
Amplituden höjdes från ca 40 mV i rumstemperatur till ca 80 mV vid 40 °C. En 
vidare ökning till ca 120 mV skedde mellan temperaturerna 40 och 60 °C. I och 
med temperaturökningen kan en trend om stärkt signalstyrka ses i form av en 
gradvis stegrande amplitud. Temperaturintervallet spann mellan ca 20-60 °C och 
amplituden kunde samtidigt ses öka från 40-120 mV. Även en observation om 
minskad signalstörning kunde erhållas då temperaturen höjdes om än med minimal 
skillnad mellan 40-60 °C.  
 

!

Figur 16. Signalens amplitud från ett test med tre olika temperaturgrader där proverna 
drogs med en cyklisk rörelse. En svag ökning i amplitud kan observeras mellan 
rumstemperatur, 40 °C samt 60 °C. 

Rumstemperatur. 40 °C. 60 °C. 
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Varken under eller efter utfört test kunde någon påtaglig visuell förändring i 
testprovets utseende observeras. När hantering av provet gjordes efter test föreföll 
det inte behålla någon nämnvärd värme efter att värmelampan stängts av och 
återgick till rumstemperatur inom några minuter.  

4.3 DEFORMATIONS-TESTER  
I detta avsnitt redovisas resultat från tester utförda i extensometern. Avsnittet rör 
garn-tester i torrt, fuktigt och varmt tillstånd, långvarig deformation samt 
stygnlängdstest i tyg. 

4.3.1 GARN-TEST: TORR  
Garn-test: Torr inleddes med ett 5h långt test för att visa tendenser vid längre 
deformationstid än en timme. Resultatet ses i figur 17. Störst förändring i amplitud 
kan ses mellan mätning vid 0h och 1h. Testet indikerar att deformationen har störst 
åverkan den första timmen som provet töjs. Variansen i mätningarna var liten i de 
flesta samplingar och nästan obefintlig vid 4h. Ett undantag kunde ses vid 3h då 
spridningen ökade något. 

 

Figur 17: Staplarna visar ett garnprovs amplitud vid deformation under loppet av 5 h. 
Deformationens påverkan på signalstyrkan är störst under den första timman med en svag 
fortsättande minskning under resterande timmar.  

Garntesterna med torrt tillstånd fortsatte sedan med 1h långa tester av tre 
garnprover. Det samlade resultatet kan ses i figur 18. En stor variation mellan de 
tre garnproveras respektive mätvärden resulterade i en stor spridning. Ser man på 
garnprovernas individuella kurvor och mätdata följer garnerna liknande trender. 
För fullständig mätdata samt individuella kurvor se bilaga C. Trots variationen kan 
en genomgående trend i nedåtgående signalstyrka observeras genom den 
minskande amplituden under 60 min. Längdförändring av garnet i extensometern 
kunde observeras hos alla prover efter ca 5-10 minuter. 
 

0!

20!

40!

60!

80!

100!

120!

140!

160!

180!

0h! 1h! 2h! 3h! 4h! 5h!

Am
pl
it
ud
)(m

V)
)



!34!

 
 
Figur 18. I test i extensometer vid torrt tillstånd ses en genomgående avtagande 
signalstyrka i form av minskad amplitud för de samlade mätvärdena. Spridning i värdena 
var stor men till stor del likartad för varje mätpunkt.  

4.3.2 GARN-TEST: FUKT  
Resultatet visas i figur 19 och illustrerar en relativt jämn signalstyrka genom hela 
testet för de sammanställda mätvärdena från tre garnprover. Eventuellt kan en 
gradvis minskning i amplitud ses under testförloppet. Spridningen följer ett likartat 
mönster för alla mätpunkter. Till skillnad från normal testmiljö, det vill säga torrt 
tillstånd, ligger skalan för amplituden på V istället för mV vilket klargör för 
signalens amplitudnivå i fuktigt tillstånd. Garnproverna uppvisade längdförändring 
under testets gång vilket observerades genom garnets position på tvättsvampen.  
 
För att inspektera individuella resultat för varje garnprov se bilaga D där den 
initiala mätningen gav en signalstyrka på ca 3,5 V för två av proverna och en något 
lägre på 1,8 V för det tredje provet.  
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Figur 19. I test i extensometer vid fuktigt tillstånd ses en genomgående jämn signalstyrka, i 
form av mätvärdenas amplitud, med undantag för mätningarna vid 40 och 50 min som 
visar en eventuell tendens till minskad signalstyrka. Spridning i mätvärdena var stor men 
till stor del likartad för varje mätpunkt. 

4.3.3 GARN-TEST: VÄRME 
Garnproverna visade en avtagande signalstyrka genom det timslånga testet, se figur 
20. Signalstyrkans amplitud varierade stort mellan garnproverna under testets gång, 
se bilaga E för individuella garnprover.  
 

 
Figur 20. I extensometer-tester i varmt tillstånd visar garnproverna en avtagande 
signalstyrka. Amplituden kan observeras minska med ca 200 mV från start tills efter 60 
min. 
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Variansen mellan mätvärdena i värme-testet sågs minska under testets gång men 
var fortsatt stor även vid sista mätningen. Längdförändring kunde observeras hos 
samtliga prover. 

4.3.4 LÅNGTIDS-TEST 24 TIMMAR: 4 GARNER 
Vid långtidskörning där fyra garner spändes upp samtidigt var resultaten mellan 
garnproverna väldigt skiftande. Relaxation gjorde så att vissa garnprover var 
mindre spända än andra samt att töjningen blev ojämn. Inget resultat av 
signalstyrka redovisas då testet inte kan på ett rättvisande sätt representera det 
bakomliggande syftet med testet.  

4.3.5 LÅNGTIDS-TEST 24 TIMMAR: 1 GARN 
Vid långtidstest av tre garnprover visade alla garnprover en minskad signalstyrka 
under testets gång. Initiala mätningar skildes avsevärt mellan de tre proverna men 
efter en timmes deformation jämnades skillnaden ut. Alla proverna följde sedan en 
svag men kontinuerlig minskning i signalstyrka fram tills dess 24 timmar passerat, 
se figur 21.  
 

 
 
Figur 21. Långtidstest av tre individuella garn A, B och C med likartade tendenser av 
sjunkande amplitud. Signalstyrkan minskar drastiskt för alla garnprover efter 1h. Initiala 
mätningar ger skiftande utslag men signalstyrkan jämnar ut sig efter 1h och framåt till 
testets slut. 

Det samlade resultatet för 24h-testet redovisas i figur 22. Fullständig mätdata ses i 
bilaga F. Signalstyrkan ger ett kraftigt utslag vid initiala mätningen men håller efter 
1h en jämn amplitud. Där observeras att spridningen är signifikant större vid första 
mätningen än efter 1h och fortsatt låg tills testets slutpunkt.  
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!
Figur 22. Det samlade resultatet från ett 24h långt deformationstest. Variansen är störst 
vid initialmätningen och minskar kraftigt i de efterkommande mätningarna. Signalstyrkans 
amplitud avtar inte avsevärt mellan 1h och 24h. 

Det observerades efter färdigställt test att de kurvor som fås vid mätning ändrade 
utseende under testets gång. Figur 23 visar hur tidiga mätningar får en rundare 
form medan de senare samplingarna har kantigare utseende. 

!
Figur 23. Skillnaden i form på mätningarnas signaler vid start (tv) och efter 24 h (th). Den 
senare mätningen har plattare utseende utöver en minskad signalstyrka.  
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4.3.6 TYG-TEST: STYGNLÄNGD  
Det första test som gjordes på ett enstaka tygprov konstruerat med hjälp av 
sömnadsteknik under en timmes deformation visade på förändring av tygets 
dimensioner, se figur 24. Alla efterkommande tygprover uppvisade samma 
beteende. 
 

 
Figur 24. Bilden visar ett tygprov efter en timmes deformation i extensometer och menar på 
tygets förändrade utseende i och med att tyget har töjts ut.  

Av de tre stygnlängder som testades gav fanns det ett väldigt varierat utslag inom 
varje stygnlängd. Stygnlängden 3,25 mm var den stygnlängd som uppvisade minst 
variation, se figur 25, samt var visuellt jämnare integrerat i tyget. För fullständig 
mätdata se bilaga G. 
 
 

 

Figur 25. Det sammanställda resultatet från ett stygnlängdstest med tre olika stygnlängder. 
Ju längre stygnlängd desto större amplitud på signalen. Dessutom minskar spridningen på 
mätvärdena avsevärt med en ökad stygnlängd.  
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4.4 VISKOELASTISKT DEFORMATIONSBETEENDE  
Garnprovernas längdförändring vid cyklisk deformation under en timme visas i 
figur 26. Garnprovets längd ökade under testets gång och en liknande töjning 
kunde observeras hos alla prover i testet. Efter en timmes test låg 
längdförändringen mellan 7 och 11 mm för de testade garnproverna och det 
genomsnittliga resultatet kan ses i figur 27. Mätdata för längdförändringen ses i 
bilaga H. 
 

 
Figur 26. Garnprovers längdförändring vid deformation under en timmes test där den 
maximala förlängningen för ett individuellt prov uppnår 11mm. Alla prover visar på 
längdförändring efter 2 min. 

 
Figur 27. Längdförändring i genomsnitt för 5 garnprover. Variansen är stor vid 1 min men 
alla prover ger en gradvis stigande längdförändring allt utefter testet genomförs. 
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Trots en viss spridning mellan garnerna kan testet visa att en tydlig 
längdförändring sker i alla garnprover vilket även observerades visuellt under 
testets gång, se figur 28. 

 
Figur 28. Visuell observation av ett garnprovs längdförändring från utgångsläge (röd 
linje) efter 60 min deformation. En tydlig nedåtgång från utgångsläge kan ses med hjälp av 
millimeterpapperet.  

!

Återhämtningen visar också att garnproverna töjts ut även efter dem fått tid för att 
återgå till ursprungsläge, se figur 29. Här varierar längdförändringen mellan 3 och 
9 mm för de fem testade garnproverna. Mätdata för garnernas återhämtning ses i 
bilaga H. 
 

 
Figur 29. Sekundär längdförändring när garnproverna tillåtits 30 s för återhämtning visar 
en stor variation mellan proverna. 
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Figur 30. Det genomsnittliga resultatet från mätning efter 30 s återhämtning styrker 
tidigare observationer på stor varians mellan garnprovernas återhämtningsgrad. 

!

Vid mätning av signalstyrkan hos garnproverna kunde en försvagning ses under 
testets gång. Amplituden för signalstyrkan minskade samtidigt som 
längdförändringen ökade i de flesta garnprover, se bilaga I. Detta syns även tydligt 
i figur 31 där samtliga mätvärden sammanställts. Signalstyrkan minskade som mest 
under de första 2 min och planade sedan ut för att stadigt minska till dess 60 min 
gått. Kurvorna verkar förhålla sig enligt ett inverterat avseende till varandra och en 
möjlig korrelation kan anas mellan de två elementen. 
 
 

 
Figur 31. Amplituden för signalstyrkan minskar samtidigt som garnprovens 
längdförändring ökar. Grafen indikerar ett möjlig samband mellan längdförändring och 
amplitud.  
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Provernas totala längd före och efter 1 h test samt efter 24 h vila visas i figur 32. 
Diagrammet illustrerar hur garnproverna återgår till ursprunglig längd då de fått 
vila i 24 h efter test. Den ökning i längd som kunde observeras efter 1 h sker under 
tiden proven utsätts för mekanisk deformation.  

 

 

Figur 32. Redovisning för garnprovernas längd före och efter test där längden tydligt ökar 
efter 1 h deformation i extensometer. Längden kan ses återgå efter vila i 24 h. Spridning av 
mätdata är stor men likartad vid alla tre mätningstillfällen.  

!

 4.5 ANALYS AV YTTRE FAKTORER 
Här sammanställs resultaten där de yttre faktorerna värme, A, och fukt, B, samt den 
tidsberoende faktorn C för att se hur de samverkar. Uppställning för faktorförsöket 
samt mätdata för testet ses i bilaga J. Med signifikansnivån 0,05 gav ANOVA:n, se 
bilaga K, att faktorerna B och AB, fukthalt och värme/fukthalt var signifikanta 
vilket illustreras i figur 33. Genom regressionsmodellen, figur 34, kunde det 
fastställas vilken nivå som gav högst signalstyrka. Den visade att hög fukthalt och 
en kombination av hög fukthalt och låg värme gav högst signalstyrka. 
Faktorförsöket visade på att mätdata var normalfördelad och för fullständiga 
beräkningar från samtliga delar i analysen se bilaga L.  
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Figur 33. Diagrammet visar att faktor B samt AB är signifikanta då signifikansnivån sätts 
till 0,5 och värden över 4,17 (F0) blir signifikanta. 

 

 

Figur 34. Regressionsmodell för de signifikanta faktorerna där hög nivå av faktor B samt 
kombination av låg nivå av faktor A samt hög nivå av faktor B ger högst y-värde, det vill 
säga amplitud på signalstyrka.  

!

Under faktorförsökets gång har ett flertal observationer gjorts. Tvättsvampen 
kunde vid hög temperaturnivå behålla sin fuktighetsgrad och på så sätt hålla 
garnproverna fuktiga även under de tester där faktor C, tiden, var inställd på hög 
nivå. Temperaturen under hög nivå av faktor B kunde hållas konstant med endast 
någon grads variation. Dock verkade mätutrustningen absorbera mycket värme från 
värmekällan. Därför blev utrustningen svårhanterlig att hantera utan handskar som 
skydd för händerna. Det orsakade förlängd experiments-tid för att låta utrustning 
återgå till rumstemperatur. Vikten av rengöring mellan varje test 
uppmärksammades tack vare att utrustningen togs isär vid nerkylning. Det 
avslöjades saltavlagringar från tester av faktor B på hög nivå som avlägsnades.    
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4.6 TEST AV TRÄNINGSSTRUMPA  
Att testa träningsstrumpan och den piezoelektriska sömmen är en bra indikator på 
hur det piezoelektriska garnet fungerar när det används i en applikation. Att kunna 
se utslag i form av en elektrisk signal betyder att garnets applikationssätt har stora 
möjligheter att användas just som en sensor i textila material. Resultaten visar på 
hur tå och häl isättning i en träningsstrumpa kan mätas vid användning både i 
laboratorie- och utomhusmiljö. I samtliga grafer som redovisas i detta avsnitt 
illustrerar kurvans dalar, det vill säga minimipunkter, det läge då isättning av foten 
sker.  

Vid gång med träningsstrumpan i laboratoriet kan signaler från både tå och häl 
registreras med PC-oscilloskopet. Den blå signalen som mäter tåns isättning är 
starkare än den röda signalens amplitud för hälen, se figur 35. 
 

 
 
Figur 35. Signalernas amplitud från en träningsstrumpa vid gång i lugnt tempo. Den blå 
kurvan visar tåns isättning och den röda kurvan visar hälens isättning. Tidsintervallet 
mellan tå- och hälisättning kan observeras genom avståndet mellan de båda kurvornas 
dalar.  

 
Näst redovisas resultaten från lätt löpning i laboratorium. Figur 37 visar en 
situation där hälen medvetet sattes i golvet före tån. Figur 38 demonstrerar det 
motsatta då tån sätts i först.  

 
 



!45!

 
 
Figur 36. Signalstyrka för en träningsstrumpa vid löpning i laboratorium där hälen sätts i 
marken först. Den blå kurvan är tåns isättning och den röda kurvan är hälens isättning. 
Här kan det tydligt ses hur hälens sätts i före tån då den röda kurvan ger utslag före den 
blå. 

 

 
 
Figur 37. Signalstyrka för en träningsstrumpa vid löpning i laboratorium där tån sätts i 
marken först vilket illustreras av den blå kurvan. Den röda kurvan, hälen, har minimalt 
utslag då kraften vid isättning är centrerad till främre delen av foten.  
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!
Efter laboratorietesterna gjordes ett flertal löprundor kring sjön Ramnasjön i Borås. 
När löparen sprang den korta sträckan följt av en backe kunde det observeras i 
mobiltelefonen att garnet i både tå och häl reagerade när det belastades. När 
löparen kom till backen och springer uppför minskar signalens styrka för hälen, 
vilket tyder på att löparen då mest springer på tårna uppför backen. När löparen 
vänder och springer ner för backen kan en stark signal från både tå och häl ses i 
mobilapplikationen. Efter testet fördes mätdata över till en dator där den kunde 
analyseras. I figur 38 kan en graf över tå- och hälisättning vid löpning upp och ner 
för backen ses. Mätvärdena motsvarar inte de observerade kurvorna som sågs 
under testets gång i mobiltelefonen, men visar ändå på skillnader i signalens utslag.  

 

 
 
Figur 38. Visar mätdata för löpning upp och ner för Ramnaparkens backe där gul graf 
visar tåisättning och blå graf visar hälisättning. Tån visar i den första delen en starkare 
signal vilket tyder på att löparen sätter i den främre delen av foten med större kraft än den 
bakre. I slutet av kurvorna verkar blå signal ge högre utslag än innan, dock kvarstår den 
starka gula signalen för tån trots löpning nerför backen. 

Under den längre löprundan, se figur 39, hölls mobiltelefonens skärm under 
uppsikt för att försäkra sig om att strumpan gav ut signaler under hela testtiden. 
Mobiltelefonen visade på en jämnt flödande signal under större delen av testet och 
fotens nedsättning kunde observeras i realtid i telefonen. En eventuellt starkare 
signal kunde ses på mobiltelefonens skärm efter ca 15 min. Löparen upplevde vid 
ungefär samma tid en ökad svettning, men också ökad trötthet i löpstegen.  
 

Uppför backe. Nerför backe. 
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Figur 39. Ett 30 min långt löptest där den gula grafen motsvarar tåns isättning och den blå 
hälens. Signalens amplitud kan ses öka efter i andra halvan av det 30 minuters långa testet 
för både tå och häl. Tidpunkten sammanfaller med löparens upplevda ökning i svettning 
och tyngre löpsteg på grund av trötthet. Grafen redovisar för de första 1000 mätpunkterna 
vid start och 1000 mätpunkter efter 15 min löpning.  

De mätpunkter som genererats av sändaren och observerats i mobilapplikationen 
som används till strumpan har inte upplevts stämma överens med tidigare 
mätningar i till exempel laboratoriet som gjordes med ett PC-oscilloskop. 
Datainsamlingen i telefonen verkar vara begränsad till ca 65000 mätpunkter, vilket 
noterades då samtliga tester hade samma mängd mätdata vare sig de pågick under 5 
eller 30 min.  
!

!

   

Vid start. Efter 15 min. 
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5. DISKUSSION 
Att se hur piezoelektriska garner reagerar när de utsätts för olika påfrestning är 
intressant ur flera aspekter. Genom att endast studera ett fåtal faktorer som kan 
påverka garnet när det används i textila tillämpningar kan man få en djupare 
förståelse för vilka aspekter som bör beaktas när det kommer till tillverkning av 
piezoelektriska sensorer.  
!

5.1 KONSTRUKTION AV PROVER 
Det största problemet som uppmärksammats under projektets gång är det ständigt 
återkommande faktum att varje prov, garn- som tygprov, i grunden är olika på 
grund utav många olika faktorer. Den mest väsentliga faktorn är att PVDF-
filamenten inte med säkerhet är identiska sett bit för bit utan det finns möjlighet att 
både PVDF-materialet samt kärnan av HDPE och kimrök skiftar i förhållande till 
varandra och därmed även piezoelektrisk förmåga. Det vill säga det finns en initial 
variation från filamentets tillverkning, som följer med genom de processer 
filamenten utsätts för vid polning, testning och användning.  
 
I arbetet har garnet tvinnats för hand då garnprover om 15 cm använts. Det för att 
underlätta då komponenterna måste säras på för att kunna kopplas var för sig till 
mätutrustning. Det kan leda till att tvinningen blir mindre jämn än om en maskin 
hade använts.  
 
Då många moment vid konstruktionen av testproverna innebär en manuell 
hantering skapas också möjlighet till variation i framtagning av proverna. Främst 
sker det vid testprovernas kontaktpunkter som sedan ska vara länken mellan garn 
och testutrustning. Den silverfärg som används lägger sig inte nödvändigtvis jämnt 
på garnets ändar och koppartejpen som ska försluta runt ändarna varierar 
oundvikligt i storlek. Det finns inte heller någon garanti för att alla filamentändar 
skärs av korrekt vilket skulle påverka kontakten till de inre kärnorna. Då dessa 
moment alla utförs manuellt utan skyddshandskar finns risk för kontamination av 
kontaktytan. Det piezoelektriska garnets signalstyrka kan påverkas beroende på hur 
kopplingarna till garnet fungerar. Kopplingar kan vara en källa till fel då det är 
svårt att mäta om en minskad piezoelektrisk effekt i form av minskad signalstyrka 
beror på kopplingarna eller på garnet i sig. 

Vid testning av garn vid hög värme upptäcktes tendenser till att garnet ville glida ut 
ur eltejpen som försluter garnets snodd och då förändrar provets längd och 
fastspänning i extensometern. Denna felkälla minimerades genom att låta garn 
sticka ut på båda sidor om eltejpen så att garnet fästes i extensometerns plattor och 
då blir oberoende tejpens möjlighet att hålla kvar garnet i maskinen. Då arbetet inte 
utreder hur eltejpen kan påverka garnets piezoelektriska förmåga får den ses som 
en möjlig felkälla.  
 
När det gäller sömnad krävs det att de båda garnerna har lika tjocklek då detta till 
stor del bestämmer hur väl sömnadsmomentet kan genomföras. Om garnerna har 
för varierande tjocklek uppkommer en spänningsskillnad vilket gör att garnet med 
minst tjocklek går av i symaskinen. Att vara begränsad till raksöm kan vara 
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problematiskt när sömmen skall appliceras på ett stretchigt trikåmaterial. 
Fördelarna är att garnet snabbt sträcks när tyget töjs ut och ingen större töjning av 
filamenten krävs för att kunna utvinna en elektrisk signal.  
 
Då garnet måste sträckas för att kunna användas måste placeringen av sömmarna 
läggas på rätt ställe i en applikation för att få effekt. Det gör också att sömmen 
måste vara rak så att garnet sträcks vid deformation. Vi applikation i en textil 
produkt måste man också ta hänsyn till att garnets komponenter måste säras på 
efter det eftersträvade mätområdets yta, så som hälen på en fot, passerats för att 
inte mäta oönskade påfrestningar. I nuläget måste komponenterna säras på för hand 
och där bör en metod tas fram för att underlätta produktion.  
!

5.2 POLNING 
Metoden som valts för polning genomgående i projektet är direkt-polning. Detta 
tillvägagångssätt är lämpat för projektet i och med utrustningskrav men främst för 
den faktiska metoden som är lättillgänglig och tidsmässigt effektiv. Då forskning 
dessutom visat hur denna typ av polning kan ge förhöjd piezoelektrisk effekt var 
det ett självklart val av procedur. Då tidigare projekt som angetts som centrala i 
detta arbete, det vill säga en piezoelektrisk träningsstrumpa, användes samma 
spänning, 2,5 kV, samt likadan temperaturgräns vid polningen, 70 °C. I olika 
studier skiljer det sig mellan volt- och temperaturberoendet när det gäller polning 
av filmer och polning av piezoelektriska filament. Då den senaste forskningen 
visade på erhållen hög effekt vid temperatur mellan 60-120 °C styrktes val av 
metod och utförande ytterligare. 
 
PVDF-filamenternas osymmetriska diametrar och komposition leder till att 
polningen påverkar olika delar av garnet på olika sätt och den piezoelektriska 
effekt som uppnås får en stor variation. Ytterligare kan skador på PVDF-garnet och 
dess filament påverka hur bra resultat polningen ger. En typ av skada som kan 
uppkomma är överslag. För att undvika överslag när garnet belastas med spänning 
från spänningsaggregatet kopplades kretsen via en multimeter. Det gjorde det 
möjligt att observera eventuella överslag, men kunde däremot inte förhindra att det 
skedde. Om ett prov utsatts för ett överslag vid polning blev provet förstört och 
kunde inte användas i tester. 
 
En aspekt av polningen som skapar en osäkerhet är att kontroll av den kemiska 
strukturen det vill säga om β-fas är uppnådd och till hur stor grad. Kontroll av detta 
är bara möjlig under mikroskop, något som arbetet avgränsat sig ifrån och som inte 
fanns tillgängligt i laboratoriet som användes. Det leder till att en av de viktigaste 
parametrarnas påverkan, när det gäller att undersöka signalstyrkan hos provet, blir 
okänd.  
 
Vidare finns andra aspekter som kan påverka fortsatt testning. Då vissa prover 
polades dagen innan de skulle testas noterades att enstaka prover fick ett kraftigt 
förminskat piezoelektriskt utslag vid initialmätningarna nästkommande dag. 
Proverna användes inte vid tester men upptäckten leder till tvivel om att den 
piezoelektriska effekten som uppnåtts efter polning var bestående. En orsak till 
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detta kan vara polningen misslyckades med att orientera dipolerna i PVDF-garnet 
till permanent β-fas. PVDFs ferroelektriska egenskap kan också bidra till 
fenomenet genom att för få av domänerna inom de kristallina områdena är 
orienterade åt samma håll. 
!

5.3 KRYMPNING 
Vid krympningtestet kunde det observeras att PVDF-garnet krympte medan 
Shieldex®-garnet behöll sin längd vilket leder till att man kan anta att det är 
PVDF-filamentens längdförändring som påverkar snodden i garnet vid polning. Då 
garnerna testades med PVDF för sig och Shieldex® för sig går det inte att säga hur 
krympningen av dessa påverkar förhållandet dem emellan när de tvinnats ihop eller 
sammanfogas med hjälp av en raksöm. Ytterligare en aspekt ligger i att PVDF-
materialet har observerats ändra struktur vid uppvärmning vilket leder att 
förhållandet mellan filamenten förändras och skulle då i sin tur kunna påverka 
garnets piezoelektriska förmåga. 
 
Att PVDF-garnet krymper olika mycket då den polas är problematisk då 
garnprovernas längd varierar och gör det svårare att hålla testerna på proverna 
konsekvent lika. Att snodden på det kombinerade Shieldex®- och PVDF-garnet 
förändras gör också att kontaktytan mellan de två garnerna (med inre och yttre 
elektrod) eventuellt kan bli mindre. Det kan leda till att signalen från garnproverna 
varierar för att kontakten mellan Shieldex®- och PVDF-garnet skiftar mellan 
garnproverna. Det är däremot intressant att man kan få ett garn med relativt liten 
kontaktyta mellan de två komponenterna att ge en elektrisk signal. Vid sömnad är 
kontakten mellan garnerna ännu mindre än i det tvinnade garnet och det går 
därmed att se att endast ett fåtal kontaktpunkter per 10 cm behövs för att få en 
piezoelektrisk signal. 
 
Fenomenet med att garnets ändrade längd och snodd vid polning har vid testning 
försökt att motverkas genom att spänna in proverna med samma kraft, 1 N, istället 
för vid samma längd. Tester som pågår en längre tidsperiod påverkas mindre av 
skillnaden i längd då PVDF-garnet töjs ut och blir längre. För att få ökad förståelse 
för om och hur mycket krympningen påverkar den piezoelektriska effekten skulle 
test under mikroskop krävas.  
 

5.4 FÖR-TESTER 
För-testernas resultat kan inte anses vara tillförlitliga som bevis för att dra 
generella slutsatser om garnets egenskaper utan kan endast påvisa tendenser i de 
olika miljöerna. Det då testerna utfördes endast en gång per testparameter samt att 
töjningen utfördes för hand med hjälp av en newtonmeter. Osäkerheten i 
mätningarna kan bero på ojämnhet i töjningens frekvens samt med vilken kraft 
tyget töjdes ut. För-testerna fungerar däremot bra som grund till hur resterande 
tester utförs och pekar på vikten av att undersöka just parametrar som fukthalt och 
värme. 
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Det går att se tydliga tendenser på att saltvatten skulle ge piezoelektriska 
applikationer en förbättrad signal genom att amplituden ökar. Störningarna på 
signalen som mättes minskade drastiskt när provet gick från torrt till fuktigt 
tillstånd. Det beror troligtvis på att kontakten mellan garnerna i provet blir bättre då 
vattnet fungerar som ett ledande medium mellan de två materialen. Det går inte 
med säkerhet att säga att minskningen i amplitud efter att provet har torkat beror på 
saltet i vattenlösningen, utan kan bero på osäkerheter i mätningen eller andra 
faktorer så som att PVDF-materialet töjs ut efter en längre tids deformation. 
 
När det gällde nästa parameter visade även en temperaturhöjning att signalstyrkan 
påverkas av yttre faktorer, i det här fallet värme. Amplituden ökade men inte lika 
kraftigt som när provet utsattes för fukt. Anledningen till den förhöjda 
signalstyrkan kan bero på PVDFs pyroelektriska egenskap som innebär att 
materialet avger en elektrisk spänning vid höjd temperatur. 
 
När värmens påverkan testades upptäcktes att användandet av en värmelampa 
orsakade att värmen fluktuerade mellan ett visst temperaturspann, cirka 50-60 °C. 
Detta beror på att luften runt omkring termometern och testutrustningen cirkulerar i 
och med att den värmda luften stiger samt att utrustningen i sig befinner sig i 
rörelse och bidrar till cirkulationen ytterligare. Dock höll sig temperaturen inom 
temperaturintervallet och då forskningen visar på att temperaturförändringar 
behöver vara betydligt kraftigare än 10 °C ansågs metoden vara godtycklig.  
!

5.5 DEFORMATIONS-TESTER 
Extensometern som användes i samtliga deformationstester har flera begränsningar 
när det kommer till vad som kan testas. Vissa funktioner däribland acceleration var 
förutbestämda i den programvara som styrde maskinen. Dessutom var maskinens 
cykliska rörelse inte helt konstant vilket i sig inte påverkar signalstyrkan, men 
signalstyrkans frekvens och därför kan också belastningen vid deformation variera 
för olika prover. 
!

5.5.1 GARN-TEST 
I torrt tillstånd ser man exempel på de stora skillnader i signalstyrka som 
garnproverna uppvisar. Det visades tydligt i resultatet från flertalet garnprover som 
utsatts för 1h deformation genom den stora spridningen av mätvärdena. 
Garnprovernas individualitet är mest troligt den parameter som ligger bakom 
variansen och inte osäkerhet från mätningsutrustning.  
 
Fuktens påverkan av den piezoelektriska effekten var den parameter som mest 
uppenbart, rent visuellt men också resultatmässigt, förhöjde signalstyrkan. 
Mätningarna låg långt över de testvärden som mättes i torrt respektive varmt 
tillstånd och registrerades i V till skillnad från de andra parametrarna som endast 
nådde mV-nivå i signalstyrka. På ett sätt är skillnaden förväntad då fukt agerar som 
ett elektriskt ledande medium men samtidigt är den faktiska påverkan på PVDF-
och Shieldex®-garnet fortfarande okänd och leder till frågor kring hur fuktens 
effekt egentligen ser ut på molekylnivå.  
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Vid förtesterna anades en höjd signalstyrka vid förhöjd temperatur. Vid testning av 
garn vid värmepåverkan kunde en långvarig exponering av värme visa på ett högre 
utslag än vid torrt tillstånd. Amplituden låg generellt sett omkring dubbelt så högt 
som när proverna var i torrt tillstånd. Skillnaden kan möjligtvis förklaras tack vare 
PVDFs pyroelektriska egenskap men också att värmen skulle kunna påverka den 
inre kärnan då molekylerna i materialen får förhöjd rörelseförmåga. Huruvida en 
sådan ökad rörelse i materialen bidrar till förstärkt piezoelektricitet eller inte måste 
undersökas men misstänks ge en positiv bidragande effekt.  
 
Signalstyrkan avtog efterhand mer eller mindre vid samtliga tester och då töjning i 
garnet observerades oavsett testparameter kan dess möjliga inverkan på signalen 
inte ignoreras. Denna iakttagelse var den främsta anledningen till att ett test av 
garnets viskoelastiska deformationsbeteende utfördes.  
!

5.5.2 LÅNGTIDS-TEST 24 TIMMAR 
När det kom till 24h-testerna upptäcktes det att det inte gick att testa flera prover 
samtidigt i maskinen, vilket ledde till att testutföranden tog längre tid. Då ett 24 
timmars test kräver en lång test tid vore det fördelaktigt att kunna testa flera prover 
samtidigt. Det skulle också säkerställa att de yttre faktorerna var samma för alla 
prover som testades vi samma tillfälle. Problemet med att testa flera prover 
samtidigt upptäcktes redan efter en timmes testande då två garnprover töjts ut mer 
än de andra. Signalstyrkan för de två garnproverna var därför nästan obefintlig vid 
mätning jämfört med de resterande testproverna. Ytterligare förändring av 
testmetoden för att försöka minska skillnaderna mellan garnproverna lyckades inte. 
Därför fick metoden med samkörning av testproverna förkastas.  
 
Den metod som istället användes gick ut på att testa ett garnprov i taget under ett 
dygn. På det sättet blev testmetoden samt insamling av data från proverna mer 
pålitlig. Det viktigaste resultatet från testet var att man kunde se hur signalstyrkan 
inte skilde sig åt något nämnvärt efter 1 h fram till dess 24 h gått. Detta ger 
indikationer på att garnerna undgår störst förändring inom den första timman vid 
deformation. Det visar också på att det är den första timman som man ska inrikta 
sig mot för att undersöka de förändringar som sker inom materialen och är av störst 
intresse för att förstå ett piezoelektriskt garns deformationsbeteende under torrt 
tillstånd. Dock finns det vissa brister i testet då mätningar inte gjordes varje timme 
vilket gör att exakta slutsatser om tiden mellan 1-4 h, 4-8 h samt 8-24 h inte kan 
dras. 
 
Att testa om garnerna ger ifrån sig en signal även efter ett dygn är intressant i flera 
aspekter. Det visar på möjligheter till användning av garnet i applikationer för att 
mäta till exempel kroppsliga funktioner. Till exempel som att mäta andning under 
långa perioder, något som ofta är nödvändigt för medicinska undersökningar. Att 
långtidstesterna av PVDF-garnet visade på en läsbar signalstyrka kan ses som 
mycket positivt, men det måste hållas i beaktning att kunskaper kring andra 
faktorers påverkan på signalstyrkan behöver vara kända för att säkerställa att 
informationen som insamlas är korrekt. 
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5.5.4 TYG-TEST 
Vid tester av tygproverna kunde observeras att tyget töjdes ut vid deformation. Då 
det är svårt att i det här fallet avgöra huruvida det piezoelektriska garnet påverkas 
av att tyget töjs valdes att inte utreda tygprovernas deformationsbeteende utan 
utreda den aspekten hos garnproverna. Istället lades fokus på att utreda om det går 
att uppmäta skillnader i initial signalstyrka i de piezoelektriska sömmarna beroende 
på deras stygnlängd.  
 
Resultaten visar att med ökad stygnlängd ges en högre amplitud av signalstyrkan 
och att spridningen när det kommer till mätvärden minskar drastiskt.  Det kan bero 
på att sömnaden fungerar lättare med en längre stygnlängd. Detta ger en mer 
homogen söm då oregelbundenheten minskar. Vid en högre stygnlängd böjs garnet 
inte lika ofta då färre stygn bildas per cm vilket ger att PVDF-garnet ligger mer 
parallellt med tyget och töjs mer linjärt vid deformation. Dock var den längre 
stygnlängdens framgång oväntad då kontakten mellan PVDF- och Shieldex®-
garnet förekommer mer sällan vilket skulle tänkas påverka signalstyrkan negativt. 
Det går inte att förneka att möjligheten finns att de proven med längre stygnlängd 
helt enkelt var genomsnittligt av bättre kvalitet än de andra stygnlängdernas prover 
på grund av variationerna som finns i PVDF-filamenten. Däremot är variationen av 
mätvärdena stygnlängderna emellan sådana att 3,25 ändå kan anses vara den 
stygnlängd som ger bäst utslag och skulle då rekommenderas användas i sömnad 
med piezoelektriska garner.  
 
Ett godtyckligt trikå-tyg i polyester valdes ut till sömnaden. Själva tygets påverkan 
utreds inte i arbetet men det måste ändå tas hänsyn till att det möjligtvis är en 
faktor som kan förändra hur det piezoelektriska garnet reagerar vid till exempel 
polning och fastspänning i extensometern. För att kunna avgöra hur tyget inverkar 
på det piezoelektriska garnet måste tygets konstruktion, innehåll, dimensioner och 
mekaniska egenskaper vara utredda i samband med integration av piezoelektriska 
element. 
!

5.6 VISKOELASTISKT DEFORMATIONSBETEENDE 
Garner har i samtliga tester, förutom vid initialmätningar, uppvisat ett beteende där 
de töjs ut från ursprungsläge. Därför var det intressant att utreda hur mycket de 
töjdes, om töjningen verkade vara permanent och hur detta beteende påverkade 
signalstyrkan.  
 
Mycket utav den töjning som observerades återgick när garnet fick tid att 
återhämta sig. Problemet med töjningen i PVDF-garnet ligger dock i att garnet 
skall användas i applikationer där den inte alltid ges tid att återhämta sig så länge 
som 30 sek.  
 
Det leder till att man kan förvänta sig att signalstyrkan för applikationer där garnet 
används kommer att sjunka när de deformeras under en längre tid.  
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Det framgår med tydlighet i resultaten från testerna att en längdförändring sker för 
alla garnprover som deformeras en period längre än 5 min. Det går att se ett 
eventuellt samband mellan nedgång i signalstyrka och en ökad längdförändring där 
förändringen är som störst under de första 5 minuterna.  
 
När garnerna låtits vila i 24 h utan påfrestning av deformation i extensometern 
kunde mätningar visa att de gick tillbaka till sin ursprungslängd. Det skulle kunna 
indikera att garnerna återhämtar sig fullt ut efter ett dygn, men då ingen analys av 
garnets strukturella och molekylära egenskaper efter 24 h gjordes kan det inte 
uteslutas att de påverkats av deformationen. Garnets molekylära struktur skulle 
kunna vara skadad utan att det syns för det blotta ögat. 
 
Något som är värt att notera är att garner och tyger traditionellt i textilindustrin 
testas genom dragprovning för att utreda styrka och töjning.  För piezoelektriska 
garn är det också intressant, men i detta projekt är det mer relevant att se på 
töjningen under cyklisk deformation. Att garnernas töjning testas just cykliskt gör 
att det inte går att beskriva längdförändringen i garnet som varken relaxation eller 
krypning, då de kräver en tillsatt konstant spänning eller konstant pålagd kraft. Det 
kan dock argumenteras för att beteendet kan komma att kallas krypning då 
extensometern är inställd på att dra ut testprovet lika långt, det vill säga med 
samma kraft, varje gång. Dock är det inte en konstant kraft utan den är pålagd i 
cykler på grund av testmetodens natur. Att proverna uppvisar denna form av 
krypning har med att materialen i garnet är viskoelastiska. Hur en sådan här typ av 
krypning förändrar materialen på molekylär nivå kan inte konstateras utifrån de 
tester som gjorts i projektet men visuella observationer som gjorts i samband med 
testning indikerar att prover, som utsatts för deformation tidigare, visar krypnings-
beteende fortare andra gången de testas. Det bestämda avståndet som använts för 
att dra ut proverna i extensometern kan ifrågasättas utifrån om det är en för stor 
töjning som proverna utsätts för och därför skapar krypningsbeteendet. Dock kan 
det även vara så att mindre utsträckningar också skulle kunna ge upphov till samma 
deformationsbeteende.  
 
Vid tester som utfördes under 24 h, se 4.3.5., observerades utseendeförändringar i 
signalens kurvor desto längre testet fortlöpte, se figur X. Kurvans utseende hade 
vid start en rundare form än efter 24 h för läget då garnet dras tillbaka från 
uttöjning i extensometern. En trolig orsak till utseendeförändringen kan vara 
materialets krypningsbeteende. Vid start har materialet fortfarande en stark 
benägenhet att återhämta sig från töjningen tack vare sin elasticitet. Då kurvan 
planat ut i sitt utseende, efter 24 h, kan det antas att den elastiska förmågan har 
minskat och att utslag endast ses direkt vid uttöjning av garnet.  
!

  



!55!

5.7 ANALYS AV YTTRE FAKTORER 
För att försöka hålla proverna runt samma signalstyrka valdes de garnprover som 
efter polning hade liknande, inte att förvirra med högst, signalstyrka i 
initialmätningen ut. Anledningen var att möjliggöra godtyckliga prover så att de 
möjliga variationerna från PVDF-garnernas tillverkning, så som ojämnheter mellan 
inre elektrod och ytterhölje i filamenten, fick mindre inflytande på det slutgiltiga 
resultatet. Urvalet gjordes inte för att få bättre resultat utan för att kunna jämföra 
garnproverna med varandra trots deras individualitet och därefter kunna dra 
slutsatser om piezoelektriska garn i helhet. Att randomisera testernas ordning var 
ett annat sätt att undvika fel relaterade med garnprovernas individuella egenskaper. 
 
För att kunna se vilka faktorer som var signifikanta valdes att utföra en ANOVA. 
Resultatet visade att fukt och fukt kombination med rumstemperatur gav högst 
signalstyrka. Det var något som stöds av de andra testerna som gjordes. Att fukt 
var signifikant var inte förvånande då det vid alla tester gett upphov till en 
utmärkande förhöjd signalstyrka. Att faktorn fukt i kombination med 
rumstemperatur också var signifikant förvånade inte heller till någon större del. 
Mest förvånande var dock att en förhöjd temperatur inte visade någon signifikans 
då det vid tidigare tester visat på en förhöjd signalstyrka.  
 
Hur garnernas längdförändringar samt pyro- och ferroelektriska egenskaper 
påverkat mätresultaten är oklart. Att fukt visade en så hög signifikans borde 
däremot inte bero särskilt mycket på dessa fenomen och kan därmed fortsatt ses 
som den faktor som påverkar signalstyrkans ökning mest. 
 

5.8 TEST AV TRÄNINGSSTRUMPA  
Att testa hur det piezoelektriska garnet fungerar i en textil applikation kan anses 
viktigt då ytterligare faktorer som inte testas i arbetet kan påverka vid användning 
av en sådan applikation. Det kopplar dessutom ihop garntesterna med tygtesterna 
och dess förmåga att fungera i en riktig textil produkt. Det visar också på de många 
svårigheter som måste hanteras när något som testats i ett laboratorium skall 
användas i en miljö där många faktorer är okända och inte går att kontrollera. Det 
finns många omständigheter som kan påverka hur det piezoelektriska garnet 
fungerar i en applikation som en träningsstrumpa och därför fokuserades på 
funktionen i sig. Det viktigaste var att det gick att mäta en signal och att den inte 
förlorades under testets gång.  
 
Att testa strumporna i laboratoriemiljö först var bra ur många synvinklar. Man 
slipper ta hänsyn till yttre faktorer som till exempel väderförhållanden och 
sammankoppling till testutrustning. Det går också att följa signalstyrkan och 
förändra kopplingar eller liknande för att motverka mätfel. De mätpunkter som 
kunde alstras i laboratoriet visade att det var möjligt att mäta hur tå och häl 
placeras på marken. Det gick också att se skillnader i signalstyrka från tå och häl 
när olika delar av foten placerades på marken. Det krävs dock fler studier för att 
fastställa hur signalerna kan tolkas när det kommer just till fotnedsättning samt hur 
det piezoelektriska garnet bör placeras i träningsstrumpan för att få ut de mätdata 
som önskas vid rätt tid av fotnedsättningen.  
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Vid löptester i utomhusmiljö tillkom parametrar som till exempel den sändare som 
kopplades till strumpan samt den mobil-applikation som samlade in datapunkterna 
från sändaren. En lika noggrann observation av mätningens data under testerna var 
inte möjlig vilket gjorde testerna mer osäkra.  
Det fanns problem med den bärbara testutrustningen då det som observerades i 
mobil-applikationen inte upplevdes motsvara de mätpunkter som sedan sparades 
ner och överfördes till en dator. Att mätpunkterna som sparades ner alltid låg runt 
65000 är problematiskt då faktumet gör att man måste ifrågasätta huruvida 
datainsamlingen gått till på ett korrekt sätt. Dessutom gav testet där löparen sprang 
uppför en backe ett visst glapp i signalen som kan tolkas på olika sätt. Antingen såå 
har data inte kunnat överföras till applikation på korrekt sätt eller så har sändaren 
på strumpan misslyckats med att generera mätpunkter vid de tillfällena.  
 
Det är svårt att jämföra mätdata från utomhus testerna med de som gjordes i 
laboratoriemiljö då utomhustesternas mätdata inte motsvarat vad som förväntats. 
Det går däremot från visuella observationer under springtesternas gång att 
konstatera att det går att mäta fotnedsättningen men att tekniken för att samla in 
mätpunkter måste förbättras för att applikationen skall fylla sitt syfte. En mycket 
viktig observation då många tänkta applikationsområden gäller medicinsk 
mätutrustning där krav på pålitlighet och exakthet är stor. 
 
Att mätdata över tåns signal ständigt visas starkare än den för hälen tros bero på att 
störst belastning hos den aktuella löparen ligger på just framfoten. Något som dock 
observerades vid kontroll av sömmarnas signalstyrka efter polning var att 
sömmarna placerade i tån var genomgående bättre än de för hälen i samtliga 
strumpor när en liknande kraft belastade dem. Då sömmens placering dessutom har 
stor inverkan på signalen som alstras måste variationer i sömmens placering ses 
som en möjlig felkälla.  
!

5.9 HÅLLBARHETS-ASPEKTER 
Om piezoelektriska garner skall användas i kommersiella produkter i framtiden 
finns det fler faktorer som måste tas hänsyn till. Det måste skapas sätt att tillverka 
dessa produkter på ett effektivt sätt där den slutgiltiga produkten skall gå att sälja 
och i slutändan kunna återvinnas. För att få en uppfattning av piezoelektriska 
garners påverkan på naturen bör man se till garnets hela livscykel, från produktion 
till garn och användning samt återvinning och deponering. Hållbarhets aspekter 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt bör utredas för både det piezoelektriska 
garnet och dess applikationer. 
 
I textila applikationer med piezoelektriska garn eller filmer används ofta många 
olika material vilket leder till en komplex produkt där många olika komponenter 
kombineras för att få ett fungerande system. Det kommer att vara viktigt att 
fundera över hur produkter innehållandes piezoelektriska garn skall designas så att 
separation av olika delar förenklas då produkten inte längre fyller sin funktion. Ett 
stort problem med garnets applikationsmöjligheter idag är kombinationen av textil, 
metall och elektronik som gör att produkten inte får en naturlig plats i 
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återvinningssystemen som finns idag. De elektriska komponenterna ger ytterligare 
en dimension till detta i och med att det inte endast är ovanligt material i en textil 
men också att det blir en ytterligare konstruktion inom den textila konstruktionen. 
Även om de elektriska komponenterna inte skulle utgöra den största delen av 
produkten är återvinning viktigt för att undvika att farliga metaller och kemikalier 
hamnar i naturen samt för att kunna återanvända materialen i nya produkter. 

Silverplätterade garner används ofta i elektriska tekniska textilier för och föredras 
framför andra för sina elektriskt ledande egenskaper samt antimikrobiella förmåga. 
Det finns dock stora miljörisker med att använda silver i textila applikationer. 
Silverjoner är toxiska för många levande organismer och kan leda till argyria hos 
människor (Beer, Foldbjerg, Hayashi, Sutherland & Autrup  2012). Silver kan 
släppas ut i naturen vid tillverkning, användning eller när produkten blivit avfall. 
Vid användning sker det största utsläppet av silver vid tvätt av textilen då silvret 
släpper från det konduktiva garnet. Det finns uppskattningar av att 15 % av 
Europas utsläpp av silver i vattendrag kommer från plaster och textilier. (Radetić  
2013) Tvätt blir ännu en komplikation när det gäller en konstruktion som 
innehåller piezoelektriska komponenter. Det finns i nuläget inga studier på hur 
PVDF filament/garn eller piezoelektriska textila applikationer reagerar under och 
efter tvätt. 

 
Piezoelektriska textila produkter kan i framtiden ge möjligheter till olika typer av 
medicinska produkter som inte minst skulle hjälpa till vid återhämtning efter 
skador samt förbättrad medicinsk kontroll i både hemmiljö och på sjukhus. Dessa 
produkter möjliggör då även socio-ekonomiska aspekter i samhället förbättras 
genom att bland annat minska kostnader i samband med ökad effektivitet i 
rehabiliteringsprocesser som i sin tur leder till en bättre folkhälsa. En förutsättning 
för att åstadkomma detta är att produkten i sig kan produceras på ett hållbart sätt ur 
ekonomisk synpunkt för att öppna upp möjligheterna inom den offentliga sektorn. 
Samma krav gäller även vid försäljning till privatpersoner om produkterna ska 
kunna konkurrera på den delen av marknaden. 
!

Om en textil applikation med piezoelektriska komponenter skall användas som en 
kommersiell produkt bör materialval i till exempel kontakter utredas mer noggrant 
både för att ge produkten en bättre möjlighet att återvinnas, men också för att den 
skall klara av frekvent användning och tvätt. Det är på grund av piezoelektriska 
garners applikationsmöjligheter som det är viktigt att ha hållbarhetsaspekter i 
åtanke då de har möjlighet att föra många viktiga forskningsområden framåt. Om 
man kan utveckla metoder för att applicera piezoelektriskt garn i olika innovativa 
textila produkter går det att sedan utveckla dess komponenter för att uppnå en 
produkt som belastar miljön på minsta möjliga sätt. 
!
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5.10 KÄLLKRITIK 
För att få grundläggande information har artiklar från tiden då piezoelektricitet 
observerades för första gången använts. Fördelen med dessa källor är att de är 
förstahandskällor som många arbeten har refererat till och granskat. Nackdelen kan 
vara att en del information kan vara daterad och nya forskarrön kan ha publicerats 
sedan dess. Genom att just läsa mer nyligen publicerade artiklar har det gått att 
försäkra sig om att det som skrivs i de äldre artiklarna fortfarande gäller. 
 
När det kommer till artiklar om PVDF som piezoelektriska filament och garner har 
endast ett antal artiklar använts. Det beror på att forskningen är relativt färsk och få 
studier har utförts. Det finns svagheter i att ha så få källor till hur PVDF-garnerna 
fungerar men det visar också på betydelsen av att utföra detta arbete.  
 
Arbetet har i så stor utsträckning som möjligt hållit sig till primärkällor då 
sekundärkällor ger en mer opålitlig information som tolkats av en annan författare. 
Fokus har också legat på att använda främst vetenskapliga peer-reviewed artiklar 
för att öka trovärdigheten för den information som insamlas. Böcker har i enstaka 
fall använts för att få grundläggande information, men då mycket av det som 
analyseras i arbetet kommer från forskning nyligen utförd finns få böcker om just 
de avsnitten. 
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6. SLUTSATSER  
Arbetet har utrett hur piezoelektriska garner påverkas av yttre faktorer som fukt, 
värme och en längre tids deformation i form av töjning. Vid långvarig mekanisk 
deformation i torrt tillstånd visar tester på att garnet uppvisar en form av krypning 
och samtidigt en avtagande signalstyrka vilket antyder att dessa element är 
relaterade. Tester redogör för att garnet visar bestående längdförändring vid 
deformation som pågår längre än 5 min. Garnernas längdförändring kan också ses 
som den troligtvis största orsaken till minskad signalstyrka. En annan viktig 
parameter som följt med under hela projektets gång är den strukturella variation 
som finns hos PVDF-filamenten och vars inverkan på den piezoelektriska effekten 
observerats gång på gång.  
 
När prover utsätts för fukt kan en betydligt förhöjd signalstyrka observerats vilket 
styrks av analys av yttre faktorers samlade påverkan på garnet. I analysen av de 
yttre faktorerna utreds fukt, värme och den tidsberoende mekaniska 
deformationens påverkan på piezoelektriskt garn. Resultatet fastslår att fukt tack 
vare ökad kontakt mellan garnets komponenter ger högre utslag. När garnet befann 
sig i rumstemperatur i fuktigt tillstånd kan den statistiska analysen fastställa att 
kombinationen är signifikant och ger upphov till en hög signalstyrka. Den 
statistiska analysen gav också oväntade resultat. Temperatur visade ingen 
signifikans i faktorförsöket men ger i andra tester upphov till en viss förhöjd 
signalstyrka, kanske till följd av PVDFs pyroelektricitet.  
 
Det har visats i arbetet att det är möjligt att integrera piezoelektriskt garn i tyg 
genom sömnad med symaskin där raksöm med 3,25 mm stygnlängd gav bäst 
resultat. Den längre stygnslängden gav både en högre signalstyrka och en lägre 
varians mellan testproverna. Det går därför att rekommendera en längre stygnlängd 
då det piezoelektriska garnet skall integreras med ett trikåtyg. Mätningarna visar att 
sömmen fungerar bra i konstruktionen och kan användas som en sensor i en textil 
applikation, i det här fallet en träningsstrumpa. 
 
Att applicera det piezoelektriska garnet i en textil produkt har visat sig 
framgångsrikt och mätdata gällande fotnedsättning vid löpning kan erhållas. Det 
går att urskilja nedsättning av tå samt häl vid testning av en träningsstrumpa 
innehållande det piezoelektriska garnet. Det finns vissa parametrar som kan anses 
vara kritiska för att framgångsrikt kunna använda en sensor bestående av 
piezoelektriskt garn. Bland annat vid själva konstruktionen av sensorn där 
kopplingen mellan det piezoelektriska garnet och den elektriska sändaren 
möjliggör datainsamling. Vidare har vikten av pålitlig datainsamling fastslagits 
som ett av de mest kritiska momenten vid användandet av sensorn. Detta för att på 
ett korrekt sätt kunna analysera mätdata och dra slutsatser om sensorn fungerar 
som tänkt eller inte. Det är också grundläggande för om denna typ av sensorer ska 
kunna nyttjas i andra användningsområden.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
7.1 GARN 
Det vore intressant att utreda hur man kan tillverka ett piezoelektriskt garn som är 
homogent när det kommer till piezoelektricitet. Då skulle man kunna använda 
garnet för att koppla pålagd kraft på garnet med utslag i volt. Det är i nuläget 
möjligt att se tendenser och med många prover kunna få ut ett medelvärde på 
signalstyrkan, men riktigt intressant skulle det vara om ett garnprov kan anses ge 
samma utslag som ett annat garnprov om de är tillverkade med samma metod. 
 
Det vore även tänkvärt att utreda hur olika frekvenser i deformation påverkar det 
piezoelektriska garnet för att få en uppfattning om vilka applikationer som garnet 
är mest lämpat för och kunna förhålla sig till signalstyrkans förhållande till dess 
frekvens. 

!
7.2 INTEGRATION MED TEXTIL 
För att se hur det piezoelektriska garnet kan ges nya användningsområden bör det 
utredas vilka textila konstruktioner som ger den bästa och mest tillförlitliga 
piezoelektriska sensorn. Det vore värt att utreda vävda, stickade och nonwoven-
konstruktioner samt även olika kompositer och blandmaterial. 
 
Ytterligare sätt att integrera garnet i tyg, genom annat än sömnad, som till exempel 
laminering eller direkt vid tillverkning av tyget som en del av konstruktionen. 
Olika typer av integration av garnet kan med fördel studeras för att ge en djupare 
förståelse för garnets egenskaper i kontakt med andra material. 
 
Då arbetet visat på förbättrad signalförmåga vid utsättning för fukt kan intresse 
finnas i att hitta sätt att hålla garnet fuktat vid användning och på så sätt erhålla en 
bättre signal. Dock har inte långvarig deformation, längre än en timme, av ett 
fuktigt piezoelektriskt garn utretts i arbetet och därför är långvariga effekter av fukt 
något som bör undersökas.  

!
7.3 APPLIKATIONER 
Om piezoelektriska garner skall användas som sensorer i textila applikationer som 
skall användas på människokroppen bör en fortsatt studie utreda hur tvätt påverkar 
den piezoelektriska förmågan hos garnet och om eventuell påverkan kan 
förhindras. Detta då tvätt är en naturlig del av textila material som används på ett 
eller annat sätt som konfektionsplagg.  
 
Med tanke på piezoelektriska applikationers påverkan på miljö bör en grundlig 
utredning av produkters möjligheter till återvinning göras. Samt att se om mindre 
miljövänliga material och komponenter kan bytas ut för att göra produkten lättare 
att återvinna och belasta miljön mindre utan att kompromissa produktens syfte. 
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BILAGOR  

BILAGA A  
Tekniskt datablad AGAR Silver Paint G3691 

Agar Quick Drying Silver Paint  with Brush [ G3691 ]

Page   1

Section 1:  Company Identification and Product

 Product Name:  Agar Quick Drying Silver Paint  with Brush    [ 25g ]

 Synonyms:

 CAS Number:

 Supplier: Agar Scientific Ltd
       Unit 7, M11 Business Link, Parsonage Lane,
       Stansted, Essex, CM24 8GF, England
       Tel:   +44(0)1279 813519
       Fax: +44(0)1279 815106
       Email: sales@agarscientific.com
       Emergency contact number: +44(0)1279 813519  [8.30am-5pm GMT]

 Product Use:   Silver Paint, in organic solvent diluent, used in microscopy.

 Date of MSDS preparation: 26th May 2009

Section 2: Hazards Identification

EC symbols and classification:                          Highly flammable     Harmful

Risk Phrases:  R11   Highly flammable

      R20 Harmful by inhalation

      R36/37 Irritating to eyes and respiratory system

R66   Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

Section 3: Composition / Information on Hazardous Ingredients

Agar Scientific Ltd

Unit 7, M11 Business Link,
Parsonage Lane, Stansted,
Essex, CM24 8GF, England

Tel:   +44(0)1279 813519
Fax: +44(0)1279 815106
Email: sales@agarscientific.com

www.agarscientific.com

Material Safety Data Sheet

Agar Quick Drying Silver Paint with Brush  [ G3691 ]

Accessories for Microscopy

     Product      CAS Number      EC Number        %

  4-Methylpentan-2-one          108-10-1        203-550-1      25-50
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Agar Quick Drying Silver Paint  with Brush [ G3691 ]
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Section 4: First Aid Measures

 Inhalation:  Remove casualty to fresh air, ensuring ones own safety. If not breathing give artificial
 respiration. If breathing is difficult give oxygen if available. In severe cases seek medical advice.

 Skin contact:  In case of skin contact, wash the affected area with soap and plenty of running water.
 Remove contaminated clothing and wash before re-use. If skin irritation persists seek medical advice.

 Eye contact:  In case of contact with eyes,  wash out with running water for at least 10 minutes,
 holding the eyelids open with gloved fingers. If irritation persists seek medical advice.

 Ingestion:  Seek medical attention immediately. If conscious rinse out the mouth with water and give
 plenty of water to drink.

Section 5: Fire Fighting Measures

Lower explosion limit: 1.2% Upper explosion limit: 8%

Extinguishing Media: Suitable media are carbon dioxide, dry chemical powder or appropriate foam.
 For large fires, fire-fighter may use large quantities of water applied as a mist or spray.

Exposure hazards: Forms explosive mixtures with air. Under fire conditions container explosion may
 occur. Flashback possible over considerable distances.

Protection for fire fighters: Wear self-contained breathing apparatus [SCBA] and protective clothing
 to prevent skin contact.

Section 6: Accidental Release Measures

Personal precautions: Evacuate the area and turn off sources of ignition. Ensure maximum
 ventilation. Wear protective clothing and gloves. If spillage is substantial use SCBA.

Environmental precautions: Avoid material entering drains or water courses.

Clean-up procedures: Cover with an absorbing material such as sand, soda ash, or dry lime. Avoid
 risks of spark formation, clear up and place in suitable containers. Keep tightly closed and dispose of as
 chemical waste. Ventilate the area well and wash the spill site after material pick up.

Section 7: Handling and Storage

 Handling: Take precautions against static discharge. Where possible use in a chemical fume hood. Do
 not breathe vapour. Avoid contact with skin and eyes and prolonged or repeated exposure.  Wash
 thoroughly after handling.

 Storage:  Keep containers tightly closed in a cool, dry, well ventilated area, protected from direct
 sunlight, and sources of ignition. May form peroxides on contact with air.

Section 8: Exposure Controls / Personal Protection

Workplace control:    STEL (UK)  100ppm / 416 mg/m3

        OEL (UK)  50ppm / 208 mg/m3 OEL (EU)  20 ppm / 83mg/m3

Engineering measures: Use in a flameproof chemical fume hood. Have safety shower and eyewash to
 hand.
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Respiratory protection: Where risk assessment suggests that a respirator is appropriate ensure that
 these are approved to government standards such as CEN (EU) or NIOSH (US).

Hand protection:  Use compatible chemical resistant gloves. Butyl recommended.

Eye protection: Wear chemical safety goggles or face shield.

Section 9: Physical and Chemical Properties

Section 10: Stability and Reactivity

 Stability: Stable under recommended storage conditions. May form peroxides on contact with air.

 Materials to avoid: Oxidising and reducing agents, strong bases. Unsuitable working materials
 include some plastics, rubber and copper.

 Hazardous decomposition products: Hazardous polymerisation will not occur.

Section 11: Toxicological Information

RTECS: SA9275000 [ 4-Methylpentan-2-one ]

Acute Data:

 LD50  oral rat    2080 mg/kg
 LD50  skin rat    >16,000 mg/kg
 LC50  inhalation rat  8.3 - 16.6 mg /l / 4H

Sensitisation: Will not occur

Ames-Test: Negative.

Target Organ: Nerves.

Signs and Symptoms:

  Inhalation: Irritation of mucous membranes, coughing and dyspnoea.
  Eye contact: Redness, irritation and blurred vision
  Skin contact: Prolonged or repeated contact can cause de-fatting and dermatitis
  Ingestion: Gastrointestinal complaints. Systemic effects include headache, nausea and narcosis.

   Physical State / Appearance     Silver coloured liquid with solvent odour

   Boiling Point [ oC ]     117

   Flash Point [ oC ]     14     [closed cup]

   Auto ignition temperature [ 0C ]     >400

   Vapour Pressure     7mb @ 20oC

   SG / Density     1.63 g/cm3

   Solubility   Insoluble in water.
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Section 12: Ecological Information

 Data given is for for 4-Methylpentan-2-one :

 Bioaccumulation potential: Low

Biological degradeability: Good

 Fish toxicity [onchorhynchus mykiss]  LC50 600 mg / l/ 96 hr

Section 13: Disposal Considerations

Waste disposal: Dispose of in accordance with local and national guidelines. If approved
 facilities are available the use of a chemical incinerator equipped with afterburners and
 scrubbers may be appropriate.

Section 14: Transport Information

Section 15: Regulatory Information

EC Classification and Hazard Symbol: Highly flammable / Harmful

Risk Phrases:  R11   Highly flammable
      R20 Harmful by inhalation
      R36/37 Irritating to eyes and respiratory system

R66   Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

Safety phrases: S16   Keep away from sources of ignition - No Smoking
S23E   Do not breathe vapour or spray
S24   Avoid contact with skin
S26   In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water

          and seek medical advice.
S38   In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

Section 16: Other Information

 Possible abbreviations used in this document:

 NE= Not established      NA= Not applicable
 NIF= No Information Found   ND= No Data

 The information and recommendations contained in this data sheet should assist the user with the
 safe handling of this material when properly applied.  AGAR SCIENTIFIC LIMITED cannot

   Shipment
   method

  Shipping
  Name

UN No.  Class Packing
 Group

Other Data

ADR / RID Paint   1263    3     II

IMDG / IMO Paint   1263    3     II

IATA / ICAO Paint   1263    3     II



!68!

BILAGA B  
Mätdata vid krympning 

  

Material Rumstemp 70 °C Material Rumstemp 70 °C 

PVDF  10cm 9.5cm Shieldex 10cm 10cm 

PVDF  10cm 9.4cm Shieldex 10cm 10cm 

PVDF  10cm 9.5cm Shieldex 10cm 10cm 

PVDF  10cm 9.4cm Shieldex 10cm 10cm 

PVDF  10cm 9.5cm Shieldex 10cm 10cm 

PVDF 10cm 9.7cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.6cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.6cm Shieldex 10cm  9.9cm 

PVDF 10cm 9.7cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.4cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.6cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.5cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.6cm Shieldex 10cm  10cm 

PVDF 10cm 9.6cm Shieldex 10cm  9.9cm 

PVDF 10cm 9.7cm Shieldex 10cm  10cm 

  Medel 9.5cm   Medel 10cm 
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BILAGA C  
Garn-test Torr 1 h 
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Garn 1 

Garn 2 

Garn 3 

Torr  Garn 1 
(mV) 

Garn 2  
(mV) 

Garn 3 
(mV) 

0 244 172 160 
5 266 134 124 

10 237 115 107 
15 231 104 103 
20 227 107 103 
30 214 101 103 
40 208 112 92.3 
50 212 103 89.4 
60 208 101 81.9 
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BILAGA D  
Garn-test Fukt 1 h 
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Tid (min) 

Garn 4 

Garn 5 

Garn 6 

Vatten  Garn 4 
(V) 

Garn 5 
(V) 

Garn 6  
(V) 

0 3.45 3.58 1.82 
5 3.48 3.78 1.75 

10 3.48 3.69 1.7 
15 3.45 3.64 1.7 
20 3.41 3.6 1.7 
30 3.36 3.57 1.69 
40 3.03 3.57 1.69 
50 2.24 3.57 1.69 
60 3.33 3.57 1.69 
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BILAGA E  
Garn-test Värme 1 h 
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Värme  Garn 7 
(mV) 

Garn 8 
(mV) 

Garn 9 
(mV) 

0 261 594 543 
5 230 510 453 

10 233 433 525 
15 233 361 555 
20 228 364 531 
30 221 328 480 
40 217 295 451 
50 200 265 439 
60 178 239 367 
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BILAGA F  
Långtidstest 24 h 

  
 Garn A Garn B Garn C 

1 313,7 197,1 385,6 
2 300,3 183,8 358,6 
3 295,8 192,6 358,6 

Medel 1 303 191 368 
1 152,2 125,4 152,2 
2 152,2 143,2 152,2 
3 143,2 129,9 161,2 

Medel 2 149 133 155 
1 129,7 116,3 147,8 
2 125,3 134,2 143,2 
3 125,4 129,7 138,8 

Medel 3 127 127 143 
1 129,8 116,3 143,2 
2 120,8 116,3 143,2 
3 120,9 116,2 143,2 

Medel 4 124 116 143 
1 120,8 93,9 134,3 
2 125,3 98,32 134,3 
3 116,3 89,51 134,3 

Medel 5 121 94 134 
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BILAGA G   
Test av stygnlängd  

 

 

  

Tygprov 1 2 3 4 5 
Min 1 179,1 84,92 147,7 52,06 224 
Min 2 183,6 84,92 147,7 39,46 215 
Min 3 179,1 84,91 143,2 41,27 215 
Medel 180,6 84,92 146,2 44,26 218 

Tygprov 11 12 13 14 15 
Min 1 192,6 210,5 228,5 215 206 
Min 2 197,1 219,5 224 210,5 206,1 
Min 3 210,5 219,5 224 210,6 206 
Medel 200,1 216,5 225,5 212 206 

Tygprov 6 7 8 9 10 
Min 1 46,67 116,3 44,87 32,26 102,5 
Min 2 50,26 116,3 43,07 25,08 106,1 
Min 3 48,48 116,3 46,67 26,89 102,5 
Medel 48,47 116,3 44,87 28,08 103,7 
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BILAGA H  
Längdförändring (mm) 

 

Återhämtning (mm) 

  

Tid (min) Garn A Garn B Garn C Garn D Garn E 
0 0 0 0 0 0 
1 4 1 1 5 0 
2 4 4 4 5 2 
3 7 5 4 6 2 
4 8 5 4 6 3 
5 8 6 4 6 3 

10 9 7 6 7 4 
15 9 8 7 7 5 
20 10 8,5 7 8 6 
30 10,5 9 8 8 6 
40 11 9 8 9 6 
50 11 9 8 9 7 
60 11 9 8 9 7 

Tid (min) Garn A Garn B Garn C Garn D Garn E 
1,5 0 0 0 0 0 
2,5 2 0 0 0 0 
3,5 4 0 0 0 0 
4,5 5 0 0 0 0 
5,5 5 0 0 0 0 

10,5 7 2 1 3 0 
15,5 7 4 3 4 0 
20,5 8 4 3 5 0 
30,5 8 5 4 6 1 
40,5 9 6 5 7 2 
50,5 9 6 5 7 3 
60,5 9 7 6 7 3 
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BILAGA I  
Garn A 
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0!

20!

40!

60!

80!

100!

120!

140!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

0! 1! 2! 3! 4! 5! 10! 15! 20! 30! 40! 50! 60!

Am
pl
it
ud
)(m

V)
)

Lä
ng
df
ör
än
dr
in
g)
(m
m
))

Tid)(min))

Längd!

Amplitud!

0!

50!

100!

150!

200!

250!

300!

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

10!

0! 1! 2! 3! 4! 5! 10! 15! 20! 30! 40! 50! 60!

Am
pl
it
ud
)(m

V)
)

Lä
ng
df
ör
än
dr
in
g)
(m
m
))

Tid)(min))

Längd!

Amplitud!

 Längd 
(mm) 

Amplitud 
(mV) 

0 0 0 
1 4 130 

2 4 79,8 

3 7 89,3 

4 8 82,4 

5 8 83,4 

10 9 66 

15 9 57,9 

20 10 53,5 

30 10,5 47,5 

40 11 44,2 

50 11 41,5 

60 11 41,4 

 Längd 
(mm) 

Amplitud 
(mV) 

0 0 0 
1 1 284 

2 4 249 

3 5 228 

4 5 229 

5 6 217 

10 7 181 

15 8 172 

20 8,5 157 

30 9 149 

40 9 143 

50 9 128 

60 9 125 
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Garn C 
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 Längd 
(mm) 

Amplitud 
(mV) 

0 0 0 

1 1 137 

2 4 121 

3 4 118 

4 4 112 

5 4 107 

10 6 101 

15 7 87,9 

20 7 95,3 

30 8 83,4 

40 8 75,9 

50 8 75,9 

60 8 75,9 

 Längd 
(mm) 

Amplitud 
(mV) 

0 0 0 
1 5 72,9 

2 5 71,4 

3 6 70 

4 6 70 

5 6 70 

10 7 67 

15 7 66,9 

20 8 62,5 

30 8 74,4 

40 9 84,9 

50 9 81,9 

60 9 81,9 
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Garn E 
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Amplitud 
(mV) 

0 0 0 
1 0 192 

2 2 113 

3 2 107 

4 3 163 

5 3 139 

10 4 143 

15 5 175 

20 6 148 

30 6 167 

40 6 167 

50 7 178 

60 7 169 
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BILAGA J 
Uppställning i faktorförsök. Resultat n1-n5 
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M
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1 
- 

- 
- 

+ 
+ 

+ 
- 

0,164 
0,133 

0,128 
0,164 

0,175 
0,764 

0,153 

a 
+ 

- 
- 

- 
- 

+ 
+ 

0,366 
0,513 

0,137 
0,196 

0,177 
1,389 

0,278 

b 
- 

+ 
- 

- 
+ 

- 
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2,764 
3,092 

3,405 
3,495 

3,122 
15,878 

3,176 

ab 
+ 

+ 
- 

+ 
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- 
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2,406 
2,644 

3,121 
2,823 

2,764 
13,758 

2,752 

c 
- 

- 
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+ 
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- 
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0,999 
0,128 

0,184 
0,188 

0,149 
0,749 

0,150 

ac 
+ 

- 
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- 
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- 
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0,414 
0,251 

0,263 
0,315 

0,285 
1,528 

0,306 

bc 
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+ 
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- 
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+ 
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2,212 
2,764 

3,531 
2,764 

3,181 
14,452 

2,890 

abc 
+ 

+ 
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+ 
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+ 
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1,869 
2,763 

2,943 
2,495 

2,571 
12,641 

2,528 

 
61,159 

1,529 
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BILAGA K   
ANOVA  

 

  

! SS! dF! Ms! F0!

A! 0,1596! 1! 0,1596! 1,6471!

B! 68,3796! 1! 68,3796! 705,6718!

C! 0,1463! 1! 0,1463! 1,5098!

AB! 0,7116! 1! 0,7116! 7,3437!

AC! 0,0052! 1! 0,0052! 0,0537!

BC! 0,1780! 1! 0,1780! 1,8369!

ABC! 0,0006! 1! 0,0006! 0,0062!

Fel! 3,1008! 32! 0,0969! !

Total! 69,5809! 39! ! !
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BILAGA L 
Uträkningar för analys av yttre faktorer 

Randomiserad ordning för faktorförsök:  

 

 

 

 

 

Uträkningar: 

!!!"#$%& =
!"#$%&'$ !

!2! !

!!!"# = !! − !!. !
!

!!!
!

!!!"#$% = !!!"#$%& + !!!"# !

!" = !!
!"!

!! =
!"
!"!"#

!

 

!!!"#: (0,164− 0,153)! + (0,133− 0,153)! + (0,128− 0,153)!
+ (0,164− 0,153)! + (0,175− 0,153)! + (0,366− 0,278)!
+ (0,513− 0,278)! + (0,137− 0,278)! + (0,196− 0,278)!
+ (0,177− 0,278)! + (2,764− 3,176)! + (3,092− 3,176)!
+ (3,405− 3,176)! + (3,495− 3,176)! + (3,122− 3,176)!
+ (2,406− 2,752)! + (2,644− 2,752)! + (3,121− 2,752)!
+ (2,823− 2,752)! + (2,764− 2,752)! + (0,999− 0,150)!
+ (0,128− 0,150)! + (0,184− 0,150)! + (0,188− 0,150)!
+ (0,149− 0,150)! + (0,414− 0,306)! + (0,251− 0,306)!
+ (0,263− 0,306)! + (0,315− 0,306)! + (0,285− 0,306)!
+ (2,212− 2,890)! + (2,764− 2,890)! + (3,531− 2,890)!
+ (2,764− 2,890)! + (3,181− 2,890)! + (1,869− 2,528)!
+ (2,763− 2,528)! + (2,943− 2,528)! + (2,495− 2,528)!
+ (2,571− 2,528)! = 3,1008 

 

 

n1 a, 1, ac, ab, b, bc, abc, c 
n2 a, abc, ab, c, 1, b, bc, ac 
n3 bc, ab, b, c, abc, ac, a, 1 
n4 b, abc, ab, a, ac, 1, bc, c 
n5 bc, 1, ab, b, ac, abc, a, c 
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!"#$%&'$!! = !!!+ !!"!+ !!"!+ !!"#!− !1!− !!!− !!!− !!"!!!
1,389+ 13,758+ 1,528+ 12,641!– ! 0,764+ 15,878+ 0,749+ 14,452
= !−2,527!
!"#$%&'$!! = !! + !!"!+ !!"!+ !!"#!– !1!− !!!− !!!− !!"!!!
15,878+ 13,758+ 14,452+ 12,641!– 0,764+ 1,389+ 0,749+ 1,528
= 52,299!
!"#$%&'$!! = !!!+ !!"!+ !!"!+ !!"#!− !1!− !!!− !!!− !!"!!!
0,749+ 1,528+ 14,452+ 12,641!– ! 0,764+ 1,389+ 15,878+ 13,758
= −2,419!
!"#$%&'$!"! = !1!+ !!"!+ !!!+ !!"#!− !!!− !!!− !!"!– !!"!
0,764+ 13,758+ 0,749+ 12,641!– ! 1,389+ 15,878+ 1,528+ 14,452
= −5,335!
!"#$%&'$!"! = !1!+ !!!+ !!"!+ !!"#!− !!!− !!"!− !!!– !!"!
0,764+ 15,878+ 1,528
+ 12,641!– ! 1,389!+ !13,758+ 0,749+ 14,452 = 0,464!
!"#$%&'$!"! = !1!+ !!!+ !!"!+ !!"#!− !!!− !!"!− !!!− !!"!!!
0,764+ 1,389+ 14,452+ 12,641!– ! 15,878+ 13,758+ 0,749+ 1,528
= −2,668!
!"#$%&'$!"#! = !!!+ !!!+ !!!+ !!"#!− !1!− !!"!− !!"!− !!"!!!
1,389+ 15,787+ 0,749+ 12,641!– ! 0,764+ 13,758+ 1,528+ 14,452
= 0,154!
Effekter:!

Faktor! Effekt!
A! −0,126!
B! 2,615!
C! −0,121!
AB! −0,267!
AC! 0,023!
BC! −0,134!
ABC! 0,008!

 

Regressionsmodell: 

! = !! + !!!! + !!"!!!! + !  
!! = 7,4 

! = 1,529+ 1,3075 !! + (−0,1335)!!!!  
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Restvärden: 

! Restvärde! Procentsats!
!!!! 0,076! -1,1!%!
!!"! 0,045! -1,1!%!
!!"! 0,04! -1,2!%!
!!"! 0,076! -1,1!%!
!!"! 0,087! -1,0!%!
!!"! 0,011! -1,2!%!
!!!! 0,158! -0,9!%!
!!"! -0,218! -1,8!%!
!!"! -0,159! -1,6!%!
!!"! -0,178! -1,7!%!
!!"! -0,206! -1,8!%!
!!"! 0,122! -0,9!%!
!!!! 0,435! -0,2!%!
!!"! 0,525! 0,06!%!
!!"! 0152! -0,09!%!
!!"! -0,297! -2,0!%!
!!"! -0,059! -1,4!%!
!!"! 0,418! -0,2!%!
!!!! 0,12! -1,0!%!
!!"! 0,061! -1,1!%!
!!"! 0,911! 1,0!%!
!!"! 0,04! -1,1!%!
!!"! 0,096! -1,0!%!
!!"! 0,1! -1,0!%!
!!!! 0,061! -1,1!%!
!!"! 0,059! -1,1!%!
!!"! -0,104! -1,5!%!
!!"! -0,092! -1,5!%!
!!"! -0,04! -1,4!%!
!!"! -0,07! -1,4!%!
!!"! -0,758! -3,1!%!
!!"! -0,206! -1,8!%!
!!"! 0,561! -0,2!%!
!!"! -0,206! -1,8!%!
!!"! 0,211! -0,7!%!
!!"! -0,834! -3,3!%!
!!"! 0,06! -1,1!%!
!!"! 0,24! -0,7!%!
!!"! -0,208! -1,8!%!
!!"! -0,132! -1,0!%!
 


