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  SAMMANFATTNING  
 

Ledningsbanor syftar till att föra ström eller digitala signaler mellan elektroniska 

komponenter. Traditionellt brukar ledare av solid metall användas, då metall har 

låg resistans och lämpar sig bra som strömledare. I denna studie utforskas möjlig-

heten för olika material att fungera som textila ledningsbanor. Textila ledningsba-

nor behövs bland annat i medicinska plagg med sensorer. En ledningsbana som 

ska vara i ett plagg måste både vara tvättbar och flexibel. 

I denna studie har tre konduktiva garner testats; Bekinox VN 12/2*275 /175S, Shi-

eldex 235/34 och Highflex 3981 7*1 Silver. Ett textilt band med fyra ledningsba-

nor i, OHM-e-12-L-1, från företaget Ohmatex har också utvärderats samt har det 

undersökts om det är möjligt att använda konduktiv silikon, Elastosil LR 3162 

A/B, som en ledningsbana. För att ta reda på hur de konduktiva materialen tål tvätt 

har tvättester utförts där resistansen efter tvätt har mätts. En metod har utvecklats 

som går ut på att undersöka om konduktiviteten försämras när materialet utsätts 

för mekaniskt deformation vid en böjrörelse. Det har även testats om en silikonbe-

läggning med Dow Corning 3140 RTV Coating kan förhindra en eventuell höjning 

av resistansen efter testerna och resultaten har jämförts med de prover som inte 

varit belagda. Beläggningen isolerar även garnerna och därför har även det testats 

att använda Elastosil som kontaktpunkter för de belagda garnerna.  

Bekinox klarar både tvätt och böjningstest bra. Shieldex resistans höjs efter tvätt 

men silikonbeläggningen har en skyddande effekt. Shieldex klarar böjningstestet 

bra och resistansen ändras knappt. Highflex klarar tvättesterna och har väldigt låg 

resistans men är känslig mot mekanisk deformation och skadas i böjningstesterna. 

Där har inte beläggningen en skyddande effekt. Elastosil är inte lämplig som led-

ningsbana och fungerar inte som kontaktpunkter. Elastosil visar sig däremot ha 

god härdighet mot både tvätt och böjning. Bandet från Ohmatex fungerar bra både 

efter tvätt och böjningstester och är lämplig som ledningsbana.  

 

Nyckelord: Textila ledningsbanor, konduktiva garner, smarta textilier. 
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 ABSTRACT 
 

Interconnections are electrical conductive tracks that aim to transport electricity or 

digital signals between components in a circuit. The conventional way of doing 

this is to use connections of solid metal, since they have low electrical resistance 

and are thereby suitable conductors. In this study, different materials have been 

investigated for their suitability to be used as textile interconnections. Textile in-

terconnections are needed in for instance medical measuring equipment garments. 

A textile interconnection in a garment needs to withstand washing and bending. 

In this study three conductive yarns are tested; Bekinox VN 12/2*275/175S, 

Shieldex 235/34 and Highflex 3981 7*1 Silver. A textile interconnection narrow 

fabric with four copper wires within, OHM-e-12-L-1, by the company Ohmatex 

has also been investigated. The conductive silicon Elastosil LR 3162 A/B has also 

been investigated for its suitability to fit as textile interconnection and as electrical 

contact with conductive yarns. Washing tests have been made to investigate how 

the materials electrical resistance is affected by washing. To measure and under-

stand the materials flexibility and how the resistance is affected by bending of the 

material, the materials have been bended in a bending apparatus that has been 

developed in this study. It has also been investigated whether or not a silicon coat-

ing, Dow Corning 3140 RTV Coating, of the yarns may protect them from the 

chemical and mechanical wearing of washing and bending. The change in re-

sistance has then been compared to values of the uncoated yarns. Since the coat-

ing is electrically isolating the yarns, screen printed contact points of Elastosil has 

been added and investigated. 

Bekinox withstands both washing and bending well. The electrical resistance of 

Shieldex increases by washing, but the silicon coated yarns increase less than the 

uncoated yarns. Shieldex withstands the bending test well and the change in re-

sistance is low. Highflex passes the washing test well and has very low resistance. 

But the Highflex yarn is sensitive to mechanical deformation and gets damaged 

by the bending test. The silicon coating has no protecting effect here. Elastosil is 

not suitable as an interconnection and the contact points by Elastosil are neither 

working well together with the conductive yarns. But Elastosil do withstands both 

the washing and bending test well. The conductive narrow fabric by Ohmatex 

withstands both the washing and bending test well and it is suitable as an inter-

connection.  

 

Keywords: textile interconnection, conductive yarn, smart textile 
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SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION  
 

För att elektronik ska fungera behövs det elektricitet. En kabel som försörjer en 

apparat med ström är ett exempel på en ledningsbana. Ett annat exempel på led-

ningsbanor är kablar i en dator som gör att olika delar kan kommunicera med 

varandra. Traditionellt brukar ledare av solid metall användas som strömledare, då 

metall har låg resistans. Men de fungerar inte önskvärt i textila applikationer då de 

i regel inte är tillräckligt flexibla. I denna studie utforskas möjligheten att använda 

olika konduktiva textila material som strömledande ledningsbanor. Textila led-

ningsbanor behövs bland annat i medicinska plagg med sensorer. Sensorer är 

komponenter som känner av viss förändring i sin omgivning. Till exempel så kan 

en tröja med sensorer användas för att utföra en EKG-mätning. Det är tänkt att 

plagget med textila komponenter ska vara mer komfortabelt för bäraren än att få 

elektroder fastlimmade på huden. Men om plagg med sensorer ska användas 

måste även dessa plagg vara tvättbara och inte skadas av vanlig användning.  

I denna studie har tre konduktiva garner testats; Bekinox VN 12/2* 275/175S som 

är gjort av ytterst tunna fibrer av rostfritt stål, Shieldex 235/34 som är ett garn som 

är silverpläterat och Highflex 3981 7*1 Silver vilket är silver spunnet runt en textil 

kärna. Ett textilt band med fyra ledningsbanor, OHM-e-12-L-1, från företaget 

Ohmatex har också utvärderats. Det har även undersökts om det är möjligt att an-

vända konduktivt silikon, Elastosil LR 3162 A/B som en ledningsbana. En sili-

konbeläggning, Dow Corning 3140 RTV Coating, har testats för att se om den kan 

skydda garnerna. Det har testats genom att undersöka ledningsförmågan hos gar-

nerna och jämföra den mot de garner som inte är belagda. Beläggningen isolerar 

även garnerna och därför har det testats att använda Elastosil som kontaktpunkter. 

Elastosil har kontakt med de belagda garnernas obelagda ändar, så att ändarna ska 

vara skyddade men samtidigt vara möjliga att mäta på.  

För att ta reda på hur de konduktiva materialen tål tvätt har tvättester utförts. Tvät-

testerna är utformade för att likna den tvätt som sker i en vanlig hushållsmaskin. 

Det har utvecklats en metod som går ut på att undersöka om materialen försämras 

när de utsätts för en rörelse som böjer materialet i ett skarpt veck. Tanken är att 

simulera hur plagg böjs i armvecket. Resistansen har undersökts efter testerna för 

att se om materalens ledningsförmåga har förändrats. 

Bekinox klarar både tvätt och böjningstest bra. För Shieldex försämras lednings-

förmågan vid tvätt, men silikonbeläggningen har här en skyddande effekt. Shi-

eldex klarar böjningstestet bra. Highflex klarar tvättesterna och har väldigt bra 

ledningsförmåga men skadas i böjningstesterna. Där har inte beläggningen någon 

skyddande effekt. Elastosil är inte lämplig att använda som en ledningsbana eller 

kontaktpunkter då den har dålig ledningsförmåga. Elastosil visar sig däremot tålig 

mot både tvätt och böjning. Bandet från Ohmatex fungerar bra både efter tvätt -

och böjningstester. 
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FÖRORD  
 

Vi valde detta ämne för att smarta textilier är ett ämne som intresserar oss och vi 

tyckte att textila ledningsbanor var både är intressant och viktigt. Vi ville även 

jobba med ett ämne som skulle ge oss nya kunskaper inom ett område där vi inte 

hade stora förkunskaper. 

 

Arbetet har fördelats jämnt mellan författarna och båda har närvarat vid samtliga 

laborationer och litteraturstudier.  

 

Studien är ett examensarbete för Textilingenjörsutbildningen och omfattar 15 hp. 

Vi vill tacka vår handledare, doktoranden Karin Rundqvist som även har initierat 

detta projekt, för hennes stöd och råd genom hela processen. Vi vill även tacka 

Felicia Syrén för hjälp med Elastosil. Vi vill även tack Catrin Tammjärv och Elli-

nor Niit i Färg- och bredningslabbet för råd om beläggning och tvätt, Tommy 

Martinsson i trikålabbet för att ha bidragit med sina materialkunskaper, Elsa Lin-

dahl för hjälp med sömnaden, Stig Abrahamsson för hjälp med byggandet av böj-

ningsapparat och Kenneth Tingsvik för råd om beläggningar samt våra kurskam-

rater som har jobbat i ellabbet med oss den här tiden.   
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1. INTRODUKTION  
 

Textila ledningsbanor är strömförande ledningar som sitter mellan elektroniska 

komponenter inom smarta textilier. Ledningsbanorna bör ha god konduktivitet, 

d.v.s. god elektrisk ledningsförmåga. Resistansen, som är ett mått på det motstånd 

strömmen möter i en ledare, används för att beskriva konduktiviteten. Lednings-

banorna kan föra ström från strömkälla till komponenterna. Då önskas en mycket 

låg elektrisk resistans (L. Bergström, E. Johansson, R. Nilsson, R. Alphonce & 

Gunnvald  2003). Ledningsbanorna kan också användas för digital överföring och 

då accepteras en något högre resistans (Cottet, Grzyb, Kirstein & Troster  2003). 

Textila ledningsbanor går att framställa med flera tekniker. Ledningsbanan kan 

vara en tryckt konduktiv pasta på ett textilt substrat (Yang, Torah, Wei, Beeby & 

Tudor  2013). Det kan vara konduktiva garn integrerade i en textil konstruktion 

som ett band (Jung, Lauterbach, Strasser & Weber  2003) eller intarsiateknik i en 

stickad vara (Guo  2014). Ledningsbanor kan även vara en broderad söm (Linz  

2011) eller invävd som varp eller väft i en väv (de Vries & Cherenack  2014). I 

takt med en bredare användning av elektronik har även intresset för konduktiva 

garner ökat, då användningsområdet för smarta textilier sträcker sig från sportklä-

der och underhållning till utrustning inom försvar och sjukvård (Alagirusamy & 

Das  2010).  

Som det är nu är ledningsbanor i plagg inte någon vanlig företeelse, men om det 

utvecklas mer kommer det bli vanligare. Det är därför viktigt att ett hållbarhets-

perspektiv appliceras redan från början vid tidig utveckling av ledningsbanan. 

Textila ledningsbanor och smarta textilier är i dag inga massproducerade varor. 

Produkten som ledningsbanan kommer sitta i kommer troligtvis ha ett tydligt 

syfte, som medicinsk mätning, och kommer konsumeras och användas för detta.  

För att ledningsbanan ska vara fysiskt hållbar som bärbar textil krävs att den tål 

tvättning och användning, att den är flexibel och står emot nötning också viktigt 

att ledningsbanan har god elektrisk kontakt med de andra elektriska komponen-

terna (Guo  2014). En utveckling av t ex en konduktiv bandmetervara skulle un-

derlätta produktionen i stor skala, vilket alltid är en förutsättning för vidare ut-

veckling. För att utveckla en sådan ledningsbana bör en kartläggning och under-

sökning göras på de konduktiva textila material som finns på marknaden idag. 

Garnernas konduktiva egenskaper i förhållande till tvättning och nötning är vik-

tiga för att produkter ska kunna utvecklas.  

  



11 

 

1.1. BAKGRUND 

 

1.1.1. WEARITMED  

På Textilhögskolan bedrivs forskning och utveckling för att utveckla ett bärbart 

textilt sensorsystem för medicinska mätningar på patienter. Projektet heter 

WearITmed och är ett samarbete mellan Textilhögskolan, Sahlgrenska Academy, 

Acreo ICT, Swerea IVF, Högskolan i Borås och MedTech West. Mätningssyste-

met ska utformas för att insamla medicinska data hos patienter som lider av neu-

rologiska sjukdomar så som Parkinsons sjukdom, epilepsi och stroke. Mätningar-

na handlar då om att kartlägga rörelse och rörlighet hos patienten. Mätningar 

kommer även kunna ske på hjärtats aktivitet, EKG (Högskolan i Borås  2015). 

Ledningsbanorna spelar här en stor roll för att ha ett fungerande system för ström-

försörjning och dataöverföring mellan de elektroniska komponenterna i ett sådant 

sensorsystem.  

 

1.1.2. TIDIGARE FORSKNING OM TEXTILA LEDNINGSBANOR  

I ett några studier uppmärksammas problemet med att textila ledningsbanors pla-

cering och mönstring begränsas av substratets konstruktion, med det menas att 

ledningsbanan ligger invävd eller instickad i tyget. I studien Fundamental build-

ning Blocks for circuits on textiles (Locher & Troster  2007) byggs en krets inne-

hållande tyg med konduktivt garn i. Tyget klipps av för att kunna forma kretsens 

mönster, garnets ändar bearbetas för att kontaktering ska möjliggöras trots garnets 

isolerande polyuretancoating. Tygkanterna klistras sedan ihop med hjälp av epox-

ylim för att nå utvändig isolering vid kontaktpunkterna. De elektriska egenskaper-

na utforskas sedan omsorgsfullt men fokus har inte lagts på den textila konstrukt-

ionens möjligheter för att förbättra kretsen. Någon utvärdering för tvättning eller 

nötning görs heller inte i denna studie. 

I studien Enabling technologies for dissapearing electronics in smart textiles har 

remsor av tyg med konduktiva garner använts som ledningsbanor (Jung et al.  

2003). Kontakteringen sker genom att beläggningen, här PES, bränns bort med 

laser och löds sedan fast i den andra komponenten, microprocessorn, som är en 

liten komponent som lagrar data. Slutprodukten syftar till att användas som plagg, 

har en krets med ett maskingjort termometriskt chip som ska omvandla kroppens 

värme till elektrisk energi. Fokus läggs på att få microprocessorn vattentät för att 

den ska klara av tvätt och nötning vid användande. Dock görs ingen utvärdering 

hur just de textila ledningsbanorna beter sig vid sådan tvätt eller nötning. 

I avhandlingen av Linz (2011) undersöks det hur kretsar och kontakter, broderade 

med det silverpläterade garnet Shieldex står emot tvättning och olika temperatu-

rer. Han undersöker även hur konduktiviteten ändras om provet böjs. I studien 

framkommer det att garnets silverbeläggning påverkas av tvättningen. Dock tar 



12 

 

studien bara upp ett sorts garn, därmed gör inte någon jämförelse mellan olika 

sorters garner. 

I Improvement of smart garment electronic contact system (Parkova, Vališevskis, 

Ziemele, Briedis & Vilumsone  2013) undersöks de konduktiva garnerna Shieldex 

och Elitex. Det framkommer att konduktiviten hos garnerna beror på vilken söm 

de är sydda med, om ett nonvoven-mellanlägg används och hur många trådar som 

används och jämför det mot fritt hängande trådar och trådar under belastning. 

Båda garnerna blir bättre i en konstruktion, och under belastning men framförallt 

när fler trådar används. I studien undersöker de även hur tvätt och åldring påver-

kar resistansen (Parkova et al.  2013). 

Textila ledningsbanor kan även göras genom textiltryck på ett grundtyg, eller så 

kallat substrat. Detta kan vara effektivt ur kostnadssynpunkt då det går lätt att va-

riera ledningsbanans mönster. Mönstringen är flexibel och måste inte följa sub-

stratets garnriktning (Yongsang, Hyejung & Hoi-Jun  2010). Dock finns vissa 

problem med flexibilitet och tålighet mot nötning och tvättning. I studien av Yang 

et al. undersöks hur resistansen hos en tryckt ledningsbana av silverfärg skyddad 

av polyuretan testas för blötläggning och böjning. Dock testas inte tvättning eller 

upprepad böjning av tyget. (Yang et al.  2013). Substratets ytstruktur påverkar 

också den trycka ledningsbanans konduktivitet, där ett tätt tyg med tunna garner 

ger bäst och jämnast yta. Ett tjockare tryck leder också bättre än ett tunnare tryck 

om det konduktiva trycket består av silver, polyester och cyklohexan (Yongsang, 

Hyejung & Hoi-Jun  2010).   

 

1.1.3. SYFTE  

Syftet med denna studie är att göra en jämförelse mellan fem utvalda textila kon-

duktiva material. Men hjälp av tester som syftar att undersöka materialens egen-

skaper efter tvätt och mekanisk deformation genom böjning ska det utvärderas hur 

de konduktiva ledningsbanorna står sig i förhållande till varandra och om det 

hjälper med en skyddande beläggning vid dessa bearbetningar. 

 

1.1.4. PROBLEMBESKRIVNING  

För att kunna integrera elektronik i plagg behövs ledningsbanor, både för att för-

sörja de elektriska komponenterna med ström men även för att transportera signa-

ler. Genom att göra dessa i textil kan plaggets komfort öka. Men för att plagget 

ska kunna brukas behöver ledningsbanorna vara motståndskraftiga mot tvätt samt 

vara flexibla och stå emot den mekaniska deformation som kan uppstå vid rörelse. 

De konduktiva materialen som används får inte tappa sin ledande förmåga efter 

tvätt och inte heller skadas om de böjs. Det finns inte mycket forskat på hur kon-

duktiva material påverkas av tvätt och deformation vid böjning utan fokus ligger 

mest på komponenter och färdiga produkter. 
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Genom att undersöka och redovisa egenskaperna hos de konduktiva materialen 

kan en textil ledningsbana skapas som går att tvätta och användas. Målet är att 

denna studie ska leda fram till ett en ledningsbana kan tas fram som är hållbar och 

flexibel och bekväm för bäraren, den ska även vara möjlig att produceras industri-

ellt och vara lätt att sätta fast i ett plagg. Det här arbetet är ett första steg på väg 

till en textil ledningsbana och fokuserar på att utvärdera materialen och jämföra 

de mot varandra.  

 

1.1.5. FORSKNINGSFRÅGA  

Hur påverkas de konduktiva materialens ledningsförmåga av tvätt och mekanisk 

deformation vid böjning? Kan en beläggning förhindra eventuell höjning av resi-

stansen? 

 

1.1.6. AVGRÄNSNINGAR 

Arbetets avgränsningar har formulerats vid uppstart. Under arbetets gång har se-

dan nya vägar uppkommit, som rationellt avvägts och avgränsats enligt arbetets 

huvudsyfte. Tidiga avgränsningar var att det med arbetet inte ämnades tillverka en 

textil struktur med de konduktiva garnerna, utan endast jämföra materialens resi-

stans på provlappar. Fokus har lagts på att mäta resistans för material tänkta för att 

användas som ledningsbanor för ström. Egenskaper lämpade för att garnerna ska 

användas för signalöverföring har därför inte undersökts. Det har heller inte un-

dersökts hur sömnad med garnerna påverkar deras resistans, då sydda eller brode-

rade ledningsbanor inte har undersökts i denna rapport. Det har också valts att 

fokusera endast på böjningens inverkan och ingen annan torr mekanisk bearbet-

ning än denna har undersökts. Ingen undersökning av mjukmedel, torktumling 

eller torkskåp har genomförts på proverna. Hur silikonbeläggnigen inverkar på 

garnernas egenskaper förutom vid tvätt och mekanisk deformation vid böjning 

undersöks inte. Förändringar hos materialen har inte undersökts i mikroskåp. 

Materialen har begränsats till de som finns tillgängliga på Textilhögskolan i Borås 

våren 2015. Under processen har det inte valts att fokusera på att jämföra materi-

alen i egenskap av miljövänlighet, utan endast materialens resistansförändringar 

har tagits i beaktning för att det är det studien syftar till. Det finns dock en medve-

tenhet kring frågan, som tas upp i styckena diskussion och slutsats. Det har heller 

inte gjorts någon livscykelanalys, då den tänkta produkten ligger i ett annat skede 

längre fram tidsmässigt. Valet av bottentyget i provlapparna samt sytråd har be-

gränsats till material tillgängligt på Textilhögskolan i Borås. Metoden för mätning 

av resistans har begränsats till att vara tvåpunktsmätning, då detta är mer lämpligt 

för denna studie ur tidsaspekt än andra tillgängliga metoder t ex fyrpunktsmät-

ning.  
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2. TEORI  
I denna del tas sökmetod och relevant fakta upp, som syftar till att ge en grund för 

förståelse av området. Viktiga begrepp som resistans och kontaktering förklaras, 

samt tas vissa relevanta tesmetoder för ämnet upp. Ledningsbana som band och 

olika konduktiva material beskrivs.  

 

2.1. LITTERATURSÖKNING OCH KÄLLKRITIK  

 

Sökningarna har gjorts framför i databaserna Summon och Scopus men även 

Google Scholar och allmänna sökningar på Google. En hel del litteratur har hittats 

genom att studera referenser på lästa artiklar. 

Smarta textilier som innehåller elektronik kallas i bland för e-textilier. E-textilier 

utvecklas på tre ställen även om de ofta går in i varandra, de ena är i forsknings-

projekt, ett annat är konsten och det tredje den DIY
1
-rörelse som finns. Till denna 

studie har information hämtat från alla tre områden.  

Under arbetet med denna rapport har målsättningen varit att främst använda ve-

tenskapliga artiklar och kurslitteratur från tidigare kurser. Referenser har kontrol-

lerats och en strävan till att alltid försöka hitta originalkällan. Även hemsidor och 

uppslagsverk har används för att finna produktinformation och mer allmän fakta. 

Ett kritiskt tänkande har applicerats och detta arbete ämnar till att hålla en hög 

vetenskaplig kvalitet. 

 

2.2. SMARTA TEXTILIER 

 

Enligt definitionen i standarden CEN/TR 16298 Textiles and Textile Products – 

Smart Textiles – Definitions, categorizations, applications and standardization 

needs från 2011 definieras smarta textilier som textila material som reagerar på 

sin omgivning. Det kan vara textilier med konduktiva material inom elektriska 

applikationer, eller textilier med fasförändrande material inom kylningsfunktion 

(CENTEXBEL  2015). Susta-Smart, ett europeiskt initiativ för definiering och 

standardisering för smarta textilier, definierar smarta system som textila kon-

struktioner som reagerar på omgivning på ett förutbestämt sätt (SUSTA-SMART  

2015). 

Smarta textilier kan användas vid mätning av olika slag. I studien Planar Fashio-

nable Circuit Board Technology  and Its Applications skapas ett mätningsbälte för 

                                                 

1
 DIY står för Do it yourself  som är ett begrepp för att skapa saker själv.  
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att mäta hjärtats aktivitet, EKG-mätning. En ECG-sensor, som mäter hjärtats akti-

vitet, integreras här i en krets och monteras på ett slags bälte av tyg (Hyejung, 

Yongsang, Young-Se & Hoi-Jun  2008). 

Sensorer kan även göras av textila konstruktioner. Ett exempel på det är studien 

av Li Guo där textila sensorer skapas som har till uppgift att reagera på töjning. 

Den är placerad i ett plagg på det sättet att den kan mäta av en människas andning 

(Guo  2014).  

I smarta textilier har ledningsbanor en viktig roll då de är en integrerad del av 

systemet, även här formuleras det av Susta-Smart att det är viktigt att ledningsba-

norna är tåliga, lätta, tvätthärdiga, robusta. En utmaning hos smarta textilier är att 

kombinera textil med elektronik utan att gå miste om de essentiella egenskaperna 

hos någon av funktionerna som kännetecknar en textil; att den är bärbar, mjuk, 

flexibel och tvättbar (SUSTA-SMART  2014).  

Föreningen mellan olika forskningsgrenar, som elektronik, textil och mätbart 

forskningsområde t ex medicin, gör att området smarta textilier är en tvärveten-

skaplig företeelse (Guo  2014), (Marculescu, Marculescu, Zamora, Stanley-

Marbell, Khosla, Park, Jayaraman, Jung, Lauterbach, Weber, Kirstein, Cottet, 

Grzyb, Troster, Jones, Martin & Nakad  2003). 

 

2.3. RESISTANS 

För att den textila ledaren ska fungera bra krävs det att den har en låg resistans. 

Resistans i en ledare är ett mått på det motstånd som strömmen i ledaren möter då 

den rör sig. Sambandet uttrycks i ekvation 1 som en relation mellan spänning och 

ström 

R=U/I                                                                 (1) 

Där R är resistansen i ohm [Ω], U är laddningen i volt [V] och I är strömmen i 

ampere [A].  

Ju större resistans en ledare har, desto större spänning krävs för att förflytta ladd-

ningarna, alltså strömmen. En låg resistans önskas därför i en god ledare som äm-

nar till att vara strömförande på ett effektivt sätt. Resistans i ett material brukar 

omnämnas som dess resistivitet, ρ och uttryck i ohm-meter [Ωm]. Då resistans 

beror på ledarens längd l [m] och dess tvärsnittsarea A [m²] kan resistansen ut-

tryckas som  

R=ρ(l/A)                                                             (2) 
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Där ρ är då materialets resistivitet [Ωm] och ju lägre värde på ρ desto bättre ledare 

är materialet. Ekvation 2 säger oss vidare att ju längre ledare desto högre mot-

stånd, och ju större tvärsnittarea desto mindre motstånd (L. Bergström et al.  

2003).  

 

2.4. LEDNINGSBANA SOM METERVARA 

 

En begränsning med textila ledningsbanor av konduktiva garner är att garnerna 

ofta måste följa tygets garnriktning och detta är begränsande för mönstringen på 

kretsen. En påsydd broderad krets kan också vara problematisk då det stället höga 

krav på garnets kvalité för att det ska kunna klara av den mekaniska påfrestningen 

som sker under den maskinella broderingsprocessen (Post, Orth, Russo & 

Gershenfeld  2000). Genom att lägga ledningsbanan som garner i ett band kan de 

här problemen överkommas. Applikationsmöjligheterna blir därför större och led-

ningsbanans riktning kan sättas oberoende på tygets garnriktning då bandet sys på 

substratet. Med en ledningsbana som band frångås alltså vissa problem förknip-

pade med ledningsbanor av textil konstruktion. 

 

2.5. LITTERATURGENOMGÅNG OM TESTER  

 

I detta stycke avhandlas några testmetoder som bidragit till utformningen av de 

tester som genomförs i den här studien. 

 

2.5.1. BÖJNING  

Genom sökningar på böjstandarder och böjtester har testmetoder granskats men 

ingen har funnits lämplig för det som denna studie ämnar undersöka. De metoder 

som har funnits har handlat om böjstyvhet hos materialet.  Dessa går att dela upp i 

två kategorier, dels de där tyget böjs med hjälp av dess egen vikt och de där en 

kraft tillförs för att böja provet (Naujokaityte, Strazdiene & Fridrichová  2007). 

Ett mätinstrument för att bedöma böjstyvhet är en flexometer. SS-ISO 4604:2011 

är en av de standarder som använder en flexometer med fast vinkel för att mäta 

böjstyvhet i det här fallet för förstärkningstyger. En flexometer är ett mätinstru-

ment där ett prov läggs i utrustningen förflyttas i tygets längdriktning över en vin-

kel, i det här fallet på 41,5 °C, med hjälp av sin egen vikt. Provets förlängning 

mäts och dess böjstyvhet kan därmed beräkna (SIS  2011).  Ett annat sätt att mäta 

böjstyvheten är med “Hanging Heart Loop Method” där styvheten mäts genom att 

forma ett tygprov till en ögla och låter provet hänga under sin egen vikt. Genom 

mätningar på hur stora avstånden blir i öglan och med vikten kan sedan styvheten 

beräknas (United States. Federal Supply Service  1978), (NPTEL). Ytterligare ett 
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sätt att beräkna böjstyvheten är med hjälp av “The Kawabata Evaluation System” 

som förkortas KES. KES är serie med instrument för att mäta textiliers egenskap-

er däribland böjstyvhet för att bedöma dess taktila egenskaper. Instrumentet KES-

FB2 mäter kraften för att böja textilen 150 °C (NC State University).  

I studien Waterproof and durable screenprinted silver conductive tracks on tex-

tiles (Yang et al.  2013) testas en böjning av en tryckt ledningsbana. Det testades 

hur den tryckta konduktiva silverfärgen kan skyddas mot både vatten och meka-

nisk böjning med hjälp av beläggningar av polyuretan. Testet genomfördes genom 

att böja provet runt en rund stav med diameter 1 cm. Denna böjning visar att led-

ningsbanan är böjbar, men inte hur den står emot en vikning mot sig själv. 

 

2.5.2.  KOMFORT OCH TVÄTTBARHET  

Om sensorer och ledningsbanor ska integreras i ett plagg är det viktigt att plagget 

i sin tur är tvättbart och komfortabelt att bära. En textil känsla är att sträva efter 

och det finns en poäng i att plagget ska kännas som ett vanligt plagg och inte en 

mätutrustning med sladdar. När elektronik integreras i en textil är det viktigt att 

den textila känslan bevaras (Linz  2011). Det kan även vara viktigt ur hygienisk 

synpunkt att plagg som används i sjukhusmiljö går att tvätta för att förhindra 

smittspridning inom sjukhuset.  

En beläggning av garnet skulle kunna förbättra dess egenskaper vid tvätt (Linz  

2011). I studien av Yang et al. (2013) beläggs en tryckt ledningsbana av silverfärg 

med polyuretan. Resultatet blir att en kombination av ett underlager och ett över-

lager ger bäst skydd mot blötning och böjning. En hydrofil undre beläggning och 

en hydrofob övre beläggning gav bäst egenskaper. Dock testades det inte hur led-

ningsbanan reagerade på tvättning, utan den blötlades bara.  

Tvättbarhet innebär att materialet ska ha kemisk tålighet mot både fukt och tvätt-

medel och dessutom klara av den mekaniska bearbetning som sker under en tvätt 

samt höga temperaturer. Koppar som är ett av de bästa ledande materialen korro-

derar i kontakt med fukt och gör den olämplig ur tvättsynpunkt (Suh  2010). 

I studien av Linz (2011) utförs tvättest på prover sydda med Shieldex i 20 tvätt-

cykler i 40 °C enligt ISO 6330 (SIS  2012). Linz gör även tvättester med fibrer 

som har blivit värmebehandlade innan tvätt. För det obehandlade referensprovet 

sjunker resistansen efter några tvättar för att sedan öka igen och det antas bero på 

aggregation, att silvret klumpar ihop sig på grund av påfrestningen silvret utsätts 

vid tvätten och av vattnet. En jämförelse av fibern innan tvätt och efter 20 cykler 

visar att beläggningen på ytan har fått skador.  

I artikeln Analysis of failure mechanisms of machine embroidered electrical con-

tacts and solutions for improved reliability  (Linz, Kallmayer, Aschenbrenner & 

Reichl  2005) testas en krets med maskinbroderade ledningsbanor. Garnet som 

används är Shieldex 117/17 som har en resistans på ~500Ω/m. Där har det gjorts 
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ett tvättest med fem cykler. Studien har fokuserat på att undersöka kontakten mel-

lan tråden och den flexibla modulen som ledningsbanan är kopplad till. Det har 

undersökts om kontaktens resistans har försämrats beroende på om kontakten har 

förborrade hål med olika diameter, eller inga hål utan nålen gör ett hål för garnet 

under sömnaden. Det framgår inte av artikeln om det är tvättat enligt en standard.  

I Improvment of smart garments electronic contact system tvättas det enligt ISO 

6330 i 40 °C i 10 cykler. Resistansen har sedan mätts i ett tvåpunktstest. Ett av 

garnerna i denna studie är Shieldex 235/34 4ply och det är det som mest liknar 

den Shieldex 235/34 1*2 som används i detta arbete. I nämnda studie ändras resi-

stansen med 11 % efter första tvätten till 171 % ökning efter 10:e tvätten.  

 

2.6. UTFORMNING AV PROVER  

 

Det är långt från alla konduktiva material som är möjliga att sy med, eftersom de 

inte uppfyller kraven för vad en tråd måste tåla för att gå att sy med på symaskin 

eller broderimaskin. Rent generellt gäller det att desto mer procent konduktivt 

material en tråd innehåller desto svårare är det att sy med (Linz  2011). 

Enligt Orth (2001) finns det ett antal krav som måste uppfyllas för att en tråd ska 

gå att sy med maskin.  

 Tråden måste ha hög draghållfasthet, ~ 580-1200cN.  

 Måttlig elongation vid brottgräns, 12-30% 

 Under 400 denier  

 Relativt jämn ytstruktur 

 Hög flexibilitet, motstånd mot skjuvning och deformation vid böjning 

Enligt Linz (2011) så är det mer påfrestning för övertråden än för undertråden i 

symaskiner och broderimaskiner. Detta för att övertråden förutom trådspänningen 

går genom det mest påfrestande, ögat i nålen. När nålen går igenom tyget böjs 

övertråden skarpt och går sedan runt spolkapseln i hög hastighet. Detta kräver att 

övertråden är stark, flexibel och jämn för att glida lätt och hålla. För undertråden 

är dock belastningen mindre än för övertråden (Linz  2011). 

Enligt Orth (2001) kan inte garn med metallfolie spunnen runt en kärna användas 

som tråd vid maskinsömnad då folie tenderar att skavas av samt att kärnan är för 

svag för vara sytråd. Dock fungerar vissa sådana garner som undertråd om de inte 

är för tjocka (Linz  2011). Tråd av rostfritt stål går inte heller att ha som sytråd då 

den har för dåliga mekaniska egenskaper (Orth  2001). Samma sak gäller för kol-

fiber (Linz  2011).  Den tunna kopparvajern i en kabel går heller inte att sy med 

då inte mjuk och flexibel nog för en textil. Inte heller skulle den klar av trådspän-
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ningen i en maskin (Orth  2001). Garn gjorda av polymerer som är belagda med 

metall går bra som både över och undertråd (Linz  2011). 

I avhandlingen av Linz (2011) tas det upp en teknik som kallas soutache-broderi 

som enligt sagda avhandling kan användas som fastsättningsmetod av det konduk-

tiva garnet. Då det konduktiva materialet sys fast på rätsidan med en sicksack. 

Tyvärr så tar författaren fel på material och teknik här, då soutache broderi inne-

bär broderi med en speciell typ av smalt band (Selm, Bischoff & Seidl  2010; 

Simply Soutache). Tekniken för att sy fast något på rätsidan utan att sy med det 

kallas läggsöm och är en stygnsätt inom broderi som historiskt bland annat har 

används för att brodera fast guldtråd, tunna guldlan spunna runt en kärna av silke, 

under medeltiden (Franzén & Nockert  2012; Ågren).  

I Fabric PCBs, electronic sequins, and socket buttons techniquesfor e-textile craft 

används läggsöm, i form av en mycket tät sicksack, som ett sätt att isolera en led-

ningsbana (Buechley & Eisenberg  2009). Att sätta fast konduktivt material med 

sicksack görs även i artikeln Combining electronics on flexible plastic strips with 

textiles (Zysset, Kinkeldei, Münzenrieder, Petti, Salvatore & Tröster  2013). Där 

sätts en smal, flexibel plastremsa fast med sicksack på ett underlag av filt.  I E-

broidery Design and fabrication of textile-based computing används en tät sick-

sack för att få fast ledningsbanor till en prototyp (Post et al.  2000). 

 

2.7. BELÄGGNING   

 

Silikon är ett flexibelt material med stor variationsbredd. Det förekommer både 

som enkomponents och tvåkomponents. Silikon är hydrofobt och har goda isole-

rande egenskaper och används ofta för att isolera elektriska komponenter 

(Albertsson, Edlund & Odelius  2009).  I studien Surface modification of con-

ductive PEDOT coated textile yarns with silicone resin används silikon för att 

göra ett konduktivt garn mer resistent mot mekanisk nötning och skydd mot vat-

ten. Silikon kan vara isolerande på garnets utsida och enligt studien var garnerna 

fortfarande ledande efter beläggningen (Bashir, Skrifvars & Persson  2011). Där-

emot gjordes inte någon tvättstudie med numerisk mätvärdedata. Studien utvärde-

rar heller inte hur garnet påverkas av beläggningen vid böjning, utan bara dess 

draghållfasthet. Mätning av draghållfasthet kan ha relevans vid utvärdering om 

hur garnet ter i sig i textila konstruktioner t ex en vävnad, och ifall garnet lämpar 

sig för att sy med.  

Polyuretan, PUR, förekommer oftast som härdplast, men kan även göras 

termoplastisk även om det är ovanligt dels pga. av det höga priset. Polyuretan som 

material kan varieras brett, och har hög resistans och kan användas vid isolering 

av kablar (Albertsson, Edlund & Odelius  2009).  I studien av Linz (2011) lamine-

ras broderade kretsar med polyuretan för skydda dem mot tvätt. De laminerade 
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kretsarna klarar sig bättre mot tvätt än referensprovet utan polyuretan. I studien 

Waterproof and durable screen printed silver conductive tracks on textile  (Yang 

et al.  2013) används polyuretan som skyddande beläggning för en tryckt textil 

ledningsbana av silverfärg. 

Kimrök som är det ledande materialet i den konduktiva silikonblandningen 

Elastosil, är små partiklar av kol. Kimrök används dels för elektriska applikationer 

pga. sin ledande förmåga. Blandat i silikon fås en pasta som går att gjuta elektro-

niska komponenter av. Större användningsområden är emellertid fyllnadsmedel i 

polymera material inom däckindustrin samt i färger. Kimrök har en täckande svart 

färg, och de små partiklarna gör även att polymermaterialet skyddas från att brytas 

ner av UV-strålning eftersom de stoppar strålningen (B. Stenberg  2015).  

 

2.8. KONTAKTERING 

 

Där ledningsbanan kopplas till annan komponent krävs god kontaktering så att 

strömmen kan ledas vidare. Därför finns viss svårighet med belagda konduktiva 

garner då det isolerande skiktet isolerar ytan på de konduktiva fibrerna och gar-

nerna från den andra komponenten. I vissa fall kan beläggningen tas bort med 

laser eller mekanisk bearbetning (Locher & Troster  2007). En möjlig kontak-

tering kan ske genom att det konduktiva garnet löds fast på komponenten (Jung et 

al.  2003). 

Kontakteringen beror på garnets och komponentens sort. Visa komponenter är 

gjorda på flexibelt substrat, t.ex. tyg eller plast. Här kan garnet sys fast, eller kny-

tas. Det går också an på rigida komponenter men då måste kontaktpunkterna vara 

förborrade och matallbetäckta. En flexibel komponent kan också ha broderade 

kontaktpunkter där garnet från ledningsbanan kan sys fast, detta går an om gar-

nerna inte är belagda med isolerande skikt. (Linz  2011). 

 

2.9. KONDUKTIVA MATERIAL 

 

Det finns olika typer av konduktiva material för textila applikationer av olika slag. 

Förutom garn finns det olika typer av ledande färg och tryckpasta att addera på ett 

textilt substrat. Det kan vara silverfärg i kombination med isolerande polymerer, 

men silikon med ledande partiklar i har också använts. 

Fibrer och garner skapar å andra sidan möjligheter att tillverka ledande produkter 

av textil konstruktion i grunden på ett sätt som tryckta textila komponenter inte 

kan.  
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Enligt Linz (2011) finns det i huvudsak fyra typer av konduktivt garn; det kan 

bestå av stålfiber eller kolfiber. Icke ledande fibrer kan också vara sammanspunna 

med tunna kopparledningar, stålfibrer eller stålfibrer. Dessutom kan en icke kon-

duktiv fiber beläggas med konduktivt material t ex silver, koppar eller nickel. 

 

2.9.1. SILVER 

Silver är den bästa metalledaren, och används inom elektronik för kontaktering 

pga. av sin låga ytresistans. Silver är motståndskraftigt mot oxidering och annan 

kemisk påverkan (Holmberg  2015).  I textila applikationer kan silver användas 

för täckning av ickeledande polymerfibrer, särskilt god adhesion har silver på po-

lyamid 6.6-fibrer (Lintz,2011). 

Annan användning för silver är bland annat antibakteriell behandling inom sjuk-

vårdsprodukter och funktionella plagg. Vid dessa tillämpningar används silver i 

jonform som är skadlig för både människa och miljö (Kemikalieinspektionen  

2015).  Denna form av silver kan ackumuleras runt nervceller och i undre hudlag-

ret. I miljön har det visat sig vara skadlig för vattenlevande djur, samt gör utsläp-

pen att avloppsslam inte går att använda som gödningsmedel då det innehåller 

partiklar av den farliga formen av silvret.  Det finns också en risk med använd-

ningen i antibakteriellt syfte då även goda bakterier dödas samt att resistenta far-

liga bakterier skapas, vilket är en stor hälsorisk. (Å. Melhus, L. D. Hylander & E. 

Haxton  2015).  

Enligt Linz (2011) tvättas silverpartiklar bort från garnet Shieldex vid upprepad 

tvättning.  Eftersom silver är härdigt mot kemisk påverkan är det långlivat och 

släpps det ut i avloppsvattnet sprids det vidare utan att brytas ner. Shieldex garn-

produkter sägs av företaget motverka att bakterier och svamp bildas (Statex  

2015).  

 

2.9.2. KOPPAR 

Koppar leder mycket bra då materialet har 1×10−8 Ωm i resistivitet. Näst efter 

silver är det den bästa metalliska ledaren. Den är den vanligast använda ledaren 

för olika elinstallationer. Koppar är mycket lätt att smida, och tunna trådar och 

folier kan tillverkas. Men med tiden bildas det skikt av basiska kopparsulfat, så 

kallad ärgning. Ärgningen är mörkt grön. Koppar i direktkontakt mot huden i ett 

plagg färgar då av sig (Elding  2015). 

 

2.9.3. ROSTFRITT STÅL 

Fibrer av rostfritt stål har många fördelar. Rostfritt stål är en järnlegering med 

främst krom men även med nickel, kväve och molybden (Sperle). Tack vare att 
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det är legerat med minst 12 %  krom är rostfritt stål härdigt mot korrosion, kromet 

oxiderar med syre och bildar ett skyddande lager (BE Group) Dess resistivitet 

varierar med vilken typ av legering det är, ett medelvärde på flera jämförda sorter 

är  på 78,7×10−3 Ωm (Hust & Giarratano  1975). Detta är en avsevärt högre resis-

tivitet än hos koppar. 
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3. MATERIAL OCH METODER 
I detta stycke redovisas de material som testats, därefter följer en redogörelse över 

de metoder som använts genom processen. 

 

3.1. MATERIAL  

 

3.1.1. HIGHFLEX 3981 7*1 SILVER 

I denna studie används Highflex 3981 7*1 silver, som i fortsättningen bara kom-

mer omnämnas som Highflex, ett 7-trådigt garn där varje tråd består av ett nylon-

kärna omspunnen av tillplattad försilvrad metalltråd. För kontaktering är Highflex 

lödningsbar (Satomi & Perner-Wilson). Highflex görs av den tyska företaget Karl 

Grimm.  

 

3.1.2. SHIELDEX 235/34 

Shieldex 235/34, som kommer benämnas som bara Shieldex i fortsättningen, är ett 

silverpläterat garn med nylonkärna. En producent av metallbelagda polymerer är 

Statex som har flertalet garner under varumärket Shieldex. Shieldex är från början 

framtagna för att vara ha antistatiska egenskaper för att ha i t.ex. mattor och fun-

gera som elektriskt avskärmade material (Linz  2011). 

 

3.1.3. BEKINOX VN 12/2*275 /175S       

I studien testas även garnet Bekinox VN 12/2*275/175S, härefter kallat endast 

Bekinox, från tillverkaren Bakaert (Bekaert  2014). Garnet i denna studie består 

av 100 % rostfritt stål. Det spunna garnet är tvåtrådigt och består av fibrer av rost-

fritt stål. Bekinox används inom konduktiva textila applikationer, men används 

också för skärskyddsutrustning t ex skärskyddshandskar (Bekaert  2014).  

 

3.1.4. OHMATEX OHM-E-12-L-1 

Ohmatex tillverkar den textila ledningsbanan OHM-e-12-L-1 som kommer kallas 

Ohmatex i fortsättningen. Ohmatex är ett elastiskt band med fyra ledningsbanor 

som går längs varpriktningen. Bandet är vävt och tillverkat av 100 % polyester. 

Ledningsbanorna består av tunna filament av dragen koppartråd, spunna kring en 

polyamidkärna. Ledningsbanorna är vågiga för att ge elastisk effekt vid pålagd 

dragkraft. Filamenten har polyuretanbeläggning (Ohmatex  2015). Då kopparn i 

bandet har belagts med ett isolerande material bör detta kunna tas bort på ett 

funktionellt och produktionseffektivt sätt. Detta för att kunna få kontakt med gar-

nernas ändar då de ska kopplas med de elektroniska komponenterna. En sådan 
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isolering kan behöva tas bort med laser eller mekanisk bearbetning (Cottet et al.  

2003; Jung et al.  2003). 

 

3.1.5. ELASTOSIL COATING 

Elastosil LR 3162 A/B, härefter benämnd som endast Elastosil, är en tvåkompo-

nents konduktiv silikon innehållande kimrök. Den används bl. a. till formgjutna 

elektroniska komponenter. Konduktiviteten kommer sig av kimröken, vilket är 

små kolpartiklar. Resistiviteten hos Elastosil är 0,11 Ωm, och de ska härdas i 165 

°C i 10 min. (Produktdatablad se bilaga 2). 

 

3.1.6. DOW CORNING COATING 

Dow Corning 3140 RTV Coating, i denna studie omnämnd som silikonbelägg-

ning, är en enkomponents pottningsmassa bestående av silikon och kan användas 

för att skydda material mot fukt. Det kan användas för att skydda kabelkontakter, 

kretskort och annat. Dess resistivitet är 2,1×1017 Ωm. 3140 TRV Coating ska ha 

bra adhesionskraft till metall. Den omnämns av tillverkarna som flexibel. Härdas i 

rumstemperatur i dagsljus i 72 h. (Produktdatablad se bilaga 2) 

 

3.1.7. POLYESTER 

Det finns flera olika polyesterfibrer men det som vanligen menas är polyetylenter-

eftalat, PET (Albertsson, Edlund & Odelius  2009) Polyester är världens mest 

använda textila fiber (Humphries  2009). Polyester är ett termoplastiskt material 

som har hög styrka (Tingsvik  2012). Polyester tål varm tvätt, det vill säga 60°C 

och kan värmefixeras (Eberle  2004; Tingsvik  2012).  

 

3.2. METODER 

3.2.1. MÄTNING AV KONDUKTIVITET  

 

Mätning vid förstudie  

Första mätningen har utförts på 1 m tråd med multimeter, LEXA MAS830L, in-

ställt på mätning på 200 Ω. Garnet har spänts upp på en planka med måtten 

115×15 cm med två spikar, där garnet lindats runt, på 1 m avstånd, se figur 1. 

Därefter har resistansen hos garnet mätts med en s.k. tvåpunktsmätning som går ut 

på att resistansen mäts vid två punkter. Ledningsbanans längd som resistansvärdet 

baseras på är då avståndet mellan de två mätpunkterna. Mätningen har gjorts på 1 

tråd, 7 trådar och 14 trådar. Åtta olika garner testades för deras konduktivitet, där 

resistansen önskades vara så låg som möjligt. Garnernas mekaniska egenskaper 

utvärderades också ifråga om nöthållfasthet vid taktil och visuell bedömning. 
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FIGUR 1- MÄTPLANKA  

 

Mätning av provlappar 

Mätningen av resistansen hos provlapparna har utförts med multimetern Agilent 

34401A, se figur 2 för mätuppställning. Till apparaten har kablar med krokodil-

klämmor kopplats som mätkontakter. Krokodilklämmornas har varit försedda med 

koppartejp. Alla material har testats med en längd av 25 cm både som garn och 

som provlappar. Värdet har tagits efter tio sekunder på samtliga prov. En person 

har utfört mätningen medan den andra har dokumenterat resultatet. För att få med 

alla decimaler på ett tillfredställande sätt har ett foto tagits efter tio sekunder. Alla 

mätningar har utförts fem gånger och mätningarna har gjorts efter varandra på 

varje provbit och sedan har resultaten antecknats ner från fotografierna.  

 

FIGUR 2  - RESISTANSMÄTNING  

Efter mätning har bearbetning av data utförts i Microsoft Excel där medelvärde 

för provlappar och materialsort har beräknats. Även standardavvikelse och pro-

centuell förändring från nollans värde har gjorts. Standardavvikelsen i procent i 

förhållande till medelvärdet har också beräknats. Därefter har grafer över mätvär-

dena gjorts och resultaten proverna emellan har jämförts och utvärderats.  

3.2.2. BELÄGGNING AV GARNERNA  

Ett avstånd på 25 cm har mätts upp på tunn kartong och markeras med blyerts, det 

har även markerats streck 1 cm in på båda sidor för att underlätta tejpning. Ena 
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änden av garnet har tejpats fast i överkant på pappret vid strecket. En längre bit än 

25 cm har sedan tejpats fast, detta för att förenkla metoden. Den rätta längden har 

sedan anpassats till 25 cm efter att garnen blivit belagda och härdade.  Garnerna 

har tejpats upp med 1 cm marginal i båda ändarna och detta för att ändarna måste 

vara fria för att det ska gå att mäta garnernas resistans, det vill säga det är 23 cm 

av ledningsbanans 25 cm som är belagd.  Under garnerna har två lager bakplåts-

papper av märket Toppits lagts, vilket är ett bakplåtspapper med struktur och som 

det enligt förpackningen inget ska fastna på, för att silikonen inte skulle vidhäfta. 

Silikonet har därefter applicerats på garnerna. Det översta bakplåtpapperet har 

tagits bort efter det att silikonet applicerats och de belagda trådarna har sedan fått 

härda i 72 h i rumstemperatur i dagsljus, se figur 3.  

 

FIGUR 3-BELÄGGNING AV GARNER  

 

3.2.3. APPLICERING AV ELASTOSIL  

En inledande testschablon i OH-film av formatet A4 har skurits till i fyra olika 

bredder för en utvärdering av vilken bredd som skulle passa sig för Elastosils kon-

sistens. Schablonens hål har klippts 10 cm långa och 2, 3, 4 resp. 5 mm breda. 

Elastosil komponent A 6,1 g och B 6,1 g har vägts på vågen PK-1201 från Denver 

Instruments och blandats med hjälp av en bordskniv på ett plastat papper. Därefter 

har Elastosil spatlats över schablonerna på en av provlapparna med hjälp av 

bordskniv och metallinjal 280×30×25 mm, som har använts som rakel, se figur 4.  

Ledningsbanans schablon har skurits ut på en OH-film A4 250×2,5 mm och pla-

cerats mitt på tygprovet där mittstreck varit utmarkerat. Därefter har 11 tygprover 

spatlats på samma sätt som det inledande provet. Dessa har sedan fått lufttorka i 

rumstemperatur i 45 min. Proverna har därefter härdats i härdugn Cromocol från 

SDL Atlas 165 °C i 10 min och därefter fått svalna på platt underlag. Efter härd-

ning har tjockleksmätning utförts på de tryckta ledningsbanorna. Efter testning har 

de tryckta ledningsbanorna haft en tjocklek mellan 0,24 - 0,52 mm, se tabell 27. 
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Tjockleksmätare J 100 Tasterform har använts och varje prov har mätts tre 

gånger, på olika ställen. 

 

FIGUR 4- APPLICERING AV ELASTOSIL SOM LEDNINGSBANA 

På fem av provlapparna med belagda garner har de obelagda ändarna av garnet 

belagts med Elastosil. En schablon med en kvadrat om 12×12 mm har tillverkats 

och ändarna på garnerna har belagts på liknade sätt som ovan, enda skillnaden är 

att en liten mängd Elastosil har placerats under garnänden dels för att hålla den på 

plats men även så att garnet ska bli omslutet av Elastosil. Efter testerna har de 

tryckta kontaktpunkterna haft en tjocklek som varierar mellan 0,38 - 1,17 mm, se 

tabell 28. 
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3.2.4. SÖMNAD AV PROVLAPPAR  

 

TABELL 1- MATERIAL FÖR PROVLAPPAR.  

Material Specifikation 

Polyesterväv 100 % PES väv i tuskaft, tvättad och fixerad. Väv för rullgardi-

ner från Almedals 19 tr /cm i väft, 26 tr/cm i varp, 1,685 g/dm2 

Sytråd PES sytråd, nr 120 

Overlocktråd PES sytråd nr 180 

Märkpenna Staedtler, blå, storlek S 

Maskeringstejp Bredd 19 mm 

 

Provlappar om 33×15cm har klippts till, se tabell 1för alla material som använts 

vid sömnaden. Figur 5 visar en schematisk bild av utformingen av proverna. Kan-

terna på tvätt-provlapparna har over-lockats, eftersom vävt tyg tenderar att fransa 

sig under tvätt. På provlapparna har mitten markerats längs med långsidan 7,5 cm 

från sidorna, och där har ett streck för ledningsbanan gjort på 25cm vilket är 4 cm 

från kortsidorna. Även en stödmarkering 1 cm in på strecket har gjorts för att un-

derlätta senare moment. Garnet i bitar om 25cm har tejpats fast på tyget. Tejpen 

har täckt 1 cm av garnet i båda ändar för att sedan ha fritt material att mäta på. 

Garnen har sytts över med en sicksack, stygntyp 304 enligt SS-ISO 4915 (SIS  

1995), som har fästs i båda ändarna men detta utan att sy i själva garnet. Sömmen 

är 23 cm lång och olikfärgade trådar har används till övertråd och undertråd för att 

lätt se skillnad på trådarna på stygnen. Efter sömnaden har provlapparna markeras 

noga med vattenfast penna och tejpen har avlägnats.  

Provlapparna för böjningstest har haft samma mått som de för tvättest men på 

dem har fem garner per provlapp sytts fast. Först har en mittlinje markerats 7,5 

cm från sidorna och efter det har två streck på var sida markerats på 2 cm och 4 

cm avstånd från mittlinjen. Fem ledningsbanor à 25 cm har markerats 4 cm från 

kortsidorna. Därefter har de 25 cm långa garnerna tejpats, sytts och markerats på 

samma sätt som ovan.  

Provlapparna med Elastosil har markerats på samma sätt och kanterna på tvätt-

provlapparna har overlockats. Elastosilproverna för böjningstest har beskurits till 

måtten 5×33cm för att alla ska få plats att kunna böjas samtidigt. Elastosil har 

applicerats som beskriven ovan i stycke 3.2.3. 
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Två provlappar har sytts med Ohmatex, vardera 25 cm långa band. En bit av gar-

nets vardera kant har repats upp för att blottlägga de konduktiva kablarna. Polyu-

retanbeläggningen på kablarna har sedan bränts bort med tändare i dragskåp. Där-

efter har resterna av beläggningen skrapats bort med smärgelduk. De två banden 

har sedan sytts fast med sick-sack på vardera provlapp med samma maskin och 

inställningar som föregående provlappar, precis i kanten av bandet 1 mm in. Kab-

larna på tvättproverna har sytts fast en och en för att skyddas mot tvätten, se figur 

5.  

 

 

FIGUR 5  –  KABLAR PÅ OHMATEX FASTSYDDA FÖR HAND PÅ PROVLAPPEN  

 

FIGUR 6  - SCHEMATISK BILD FÖR UTFORMNING AV PROVLAPPAR. ÖVERST T.V.  ELASTOSIL SOM 

LEDNINGSBANA, NEDERST T.V. PROVLAPP MED GARNERNA FASTSYDDA FÖR BÖJNINGSTEST, 

ÖVERST T.H. GARN FASTSYTT FÖR TVÄTTEST, NEDERST T.H.  GARN FASTSYTT MED KONTAKTPUNK-

TERAV ELASTOSIL  
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3.2.5. TVÄTTESTER  

Tvätten har utförts i en modifierad version av standarden SS-EN ISO 6330:2012 

(SIS  2012).  Kulörtvättmedel, fabrikat ICA, har används då standardtvättmedel 

inte har funnits att tillgå. Tvättesterna har utförts i en Electrolux Wascator fom 71 

MP tvättmaskin som är godkänd enligt standard och med standadtvättprogram 

inprogrammerade. Där har tvättprogram 6𝑀ℎ används vilket innebär en mild 60 

tvätt. Enligt standarden ska tvättesterna utföras med en total vikt på 2 kg och ball-

ast har lagt till av polyester för att få upp vikten till 2 kg. Ballasten är lappar av 

trikå med måtten 19×20 cm ihopsydda tre lager med overlock och väger ca 50 g 

per ihopsydd lapp. Efter tvätt har proverna torkats plant enligt 10.1.4 procedur D - 

Drip flat dry i SS-EN ISO 6330:2012 (SIS  2012). Fem tvättcykler har gjorts på 

vardera material. 

 

 

3.2.6. BÖJNINGSTEST 

För att böja materialen på ett konsekvent och jämförbart sätt har en särskilt appa-

rat framarbetats. Två plattor i MDF har sågats ut i dimensionerna 30×30×1,2 cm, 

30×40×1,2 cm. De har sedan sammanfogats med fem tvärsgående spännband av 

100% PES med dimensionen 50 mm bred och 1 mm tjock. Därefter har ett spänn-

band fästs av samma typ vid skarven mellan plattornas på insidan för att hålla 

konstruktionen på plats vid utfällt tillstånd, se figur 7 och 8. Spännbanden häfta-

des fast med häftpistol Rapido med klämmor med höjd på 6 mm. Därefter har det 

fästs ett gängat handtag av lackat trä från Clas Ohlsson, mått skruv till skruv 9,6. 

Det skruvades fast från motsatt sida med medföljande skruv. För placering se fi-

gur 9.  

 

FIGUR 7- BÖJNINGSAPPARATENS INSIDA 



31 

 

 

FIGUR 8  - UPPSTÄLLNING AV BÖJNINGSAPPARATEN 

Vid mätning av resistansen har multimetern Agilent 34401A använts. Först har 

resistansen mätts innan provet böjts. Efter det har provet tejpats fast med maske-

ringstejp (bredd 19mm och 38mm) och böjts 100 gånger. Vecket på provlappen 

har markerats med märkpenna. Figur 8 visar prover fastsatt och apparaten utfälld 

och fastsatt i bordet, figur 9 visar apparaten vid böjning av provet. Därefter har 

provlappen vänts, satts fast på samma sätt igen genom att följa markeringen och 

vikts återigen 100 ggr över exakt samma ställe som innan och resistansen har se-

dan mätts igen. Därefter har provet böjts ytterligare 200 ggr, återigen här 100 ggr 

åt varje håll och en ny resistansmätning har sedan gjorts. Totalt har varje prov 

böjts 400 gånger. Resistansmätningen har utförts med samma avstånd mellan 

mätpunkterna på alla proverna och på samma sätt som vid bestämning av resistan-

sen på de föregångna proverna.  

 

FIGUR 9- TYGET BÖJS I BÖJNINGSAPPARATEN  
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4. RESULTAT 
 

4.1. RESULTAT AV INLEDANDE MÄTNINGAR 

 

De inledande mätningarna ledde till att garnerna Bekinox, Shieldex och Highflex 

valdes. För mätresultat se tabell 2.  

TABELL 2  - FÖRSTUDIE  

Material 1 tråd 7  

trådar 

14 

trådar 

Kommentar 

Highflex Silver 

3981-7 

- 2,35 

Ω/m 

1,3 

Ω/m 

Bra 

Highflex Koppar - 2,65 

Ω/m 

1,4 

Ω/m 

Bra 

Shieldex 110/34 

100 HC+B 

- 31 

Ω/m 

15,75 

Ω/m 

OK 

Electrisola 0,077 

mm Gola 

- -  Går inte att få ett värde på  

Cu/Ag Flat spun 

Leoni PES-kärna 

 1,0 

Ω/m 

0,6 

Ω/m 

Verkar tåla mekanisk bearbetning 

dåligt då den tvinnar upp sig och 

blir skavd av att lindas upp runt en 

spik.  

Cu Flat spun Le-

oni PES-kärna 

 1,1 

Ω/m 

0,6 

Ω/m 

Verkar tåla mekanisk bearbetning 

dåligt då den tvinnar upp sig och 

blir skavd av att lindas upp runt en 

spik.  

Bekinox Rostfritt 

stål VN 12/2 x 

275/175S 

14,3 

Ω/m 

2,35 

Ω/m 

1,4 

Ω/m 

OK 

Silver PAM 250 - 29,2 

Ω/m 

14,9 

Ω/m 
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Den inledande testschablonen för ledningsbanor av Elastosil visade en resistans 

från 12571 Ω till 47867 Ω för måtten 2 - 5 mm. Resistansen minskade med ökad 

bredd på ledningsbanan vilket framgår i figur 10. Se tabell 26 för resultatvärdena. 

De slutgiltiga ledningsbanorna hade en tjocklek på 0,24 - 0,52 mm och en bredd 

av 2,5 mm och visade sig ha sämre konduktivitet än de valda konduktiva garnerna 

på samma längd, 25 cm. Resistansvärdet låg på ca 40 kΩ jämfört med garnerna 

som låg på ett resistansvärde mellan 0,5 – 23 Ω. För mätvärden se värden för 

materialens referensprover i Bilaga 1 tabell 4.  

 

FIGUR 10-RESISTANS FÖR DE OLIKA BREDDERNA FÖR DE TRYCKTA LEDNINGSBANORNA  

.  

4.2. PROVLAPPARNA  

 

Fästmetoden som valdes höll garnerna på plats under tvätt, böjning och mätning 

under hela processen. Garnerna trasslade inte ihop sig när de var fastsydda på det 

här sättet och proverna var lätta att hålla isär. Antal prover i arbetet visas i tabell 3 

som visar både hur många av ett visst material som testas och vilka test som ut-

fördes. Totalt antal prover i studien är 89 st.  
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TABELL 3  FÖRTECKNING AV PROVLAPPAR 

Material Ref. 

prov 

Tvätt, 

obelagd 

Tvätt, 

belagd 

Tvätt 

belagd 

med 

Elastosil 

Böjnings-

test, 

obelagd 

Böjnings-

test, 

belagd 

Totalt 

antal 

prover 

av 

samma 

material 

Highflex, 

Silver, 

garn 

1 5 5 5 5 5 26 

Shieldex, 

garn 

1 5 5 5 5 5 26 

Bexinox, 

garn 

1 5 5 5 5 5 26 

Elastosil 

ledande 

silikon 

1 5 - - 5 - 11 

Totalt 

antal 

prover för 

samma 

kategori 

4 20 15 15 20 15 - 

 

4.3. RESULTAT AV TVÄTTESTNING 

Resultaten redovisas nedan i form av grafer som visar hur resistansen förändras 

med ökat antal tvättar. Medelvärdena visar resistansen i ohm [Ω] hos proverna. 

Då procentberäkning utförts kommer detta beskrivas i texten till graferna. Alla 

procentsatser för förändring i resistans är jämfört med det värde provet hade innan 

det tvättestades. I diagrammen är Bex förkortning för Bekinox, Shi för Shieldex, 

Hif för Highflex och Ela för Elastosil. Ob står för obelagd och Be för belagd. För 

Ohmatex som har fyra ledningsbanor har istället numreringen varit den färg som 

polyuretanbeläggningen har, det vill säga grön (TG), röd (TR), koppar (TK) och 

svart (TS). 
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4.3.1. RESULTAT FÖR DE KONDUKTIVA GARNERNA 

 

 

FIGUR 11  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDET FÖR BEKINOX FÖR FEM TVÄTTCYKLER 

 

Obelagd Bekinox har förändrats 1 % efter en tvätt och  6 % efter fem tvättar. Be-

lagd Bekinox har förändrats 2 % efter en tvätt och  8 % efter fem tvättar. I figur 

11 går det att utläsa att det inte är någon större skillnad mellan belagd och obelagd 

Bekinox. Visuell bedömning av provlapparna ger att garnerna inte har synliga 

skador efter tvätt. 
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FIGUR 12- GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR SHIELDEX FÖR DE FEM TVÄTTCYKLERNA  

 

Shieldex har försämrats i tvätt. Den obelagda har försändrats 11 % efter en tvätt 

och 56 % efter fem tvättar. Belagd Shieldex har förändrats 8 % efter en tvätt och 

29 % efter fem tvättar. Den obelagda har förändrats mer än det belagda, se figur 

12. 

Visuell bedömning av provlapparna ger att vissa har garnändarna börjat tvinna 

upp sig lite ytterst.  
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FIGUR 13- GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR HIGHFLEX FÖR FEM TVÄTTCYKLERNA. 

 

Av grafen i figur 13 går det att utläsa att obelagd Highflex har förändrats mindre 

än +/- 1 % under tvättcyklerna. Belagd Highflex ökar mindre än 1 % efter första 

tvätt och ökar 5 % efter femte tvätten. Hos belagd Highflex har provlapp 1 - 4 

förändrast ytterst lite medan det hos provlapp 5 har hänt något. Visuell bedömning 

visar att provlapp 5 obelagd, nr 4 belagd, nr 5 belagd är skadad i ena änden, me-

tallen är bortskavd till stor del. I figur 13 är det ingen större skillnad mellan be-

lagd och obelagd Highflex. Highflex garnändar har en tendens att tvinnar upp sig 

vid tvätt, vilket leder till att de har behövts tvinnas innan mätning kan ske, se figur 

14. 

 

 

FIGUR 14- GARNÄNDE HOS HIGHFLEX EFTER TVÄTT  
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FIGUR 15- HISTOGRAM ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR DE OBELAGDA OCH BELAGDA GARNERNA VID 

DE FEM TVÄTTCYKLERNA  

I figur 15 visar det tredimensionella histogrammet medelvärdena för alla tre gar-

nerna, Bekinox, Shieldex och Highflex, både obelagda och belagda. I grafen 

framgår med tydlighet att det framförallt är Shieldex som uppvisar större föränd-

ringar och förändring mellan obelagd och belagd. Highflex är det garn som har 

lägst resistans och minst förändring efter tvättcyklerna.  
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4.3.2. OHMATEX 

 

 

FIGUR 16  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR OHMATEX VID DE FEM TVÄTTCYKLERNA  

I figur 16 visar grafen de fyra ledningsbanorna i Ohmatex. Efter första tvätten har 

medelvärdet för Ohmatex förändrats med 13 % och efter fem tvättar har det för-

ändrats med 98 %. Det är framförallt den röda kabeln som visar stor förändring, 

efter första tvätten hade resistansen förändrats med 16 % och efter femte 225 %. 

Visuell bedömning av Ohmatex efter tvätt ger att bandet har krympt av tvätten. 

Kopparändarna har också påverkas av tvätten och av eldningen och smärglingen 

och har trasslat i hop sig.   
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4.3.3. ELASTOSIL 

 

FIGUR 17  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR ELASTOSIL VID DE FEM TVÄTTCYKLERNA  

Vid jämförelse med grafen i figur 17 och graferna med de andra materialen, fram-

går det med tydlighet att Elastosil har markant högre resistans än de övriga 

materialen. I grafen visas alla fem tvättprover. Elastosil har fått lägre resistans 

efter tvätt, efter första tvätten är det 26 % lägre och efter femte tvätten är resistan-

sen 42 % lägre. Visuell bedömning av proverna ger att de inte är skadade av tvät-

ten. 
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FIGUR 18  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR SAMTLIGA BELAGDA GARNER MED KONTAKTPUNKTER 

AV ELASTOSIL. 

Figur 18 visar hur de tre belagda garnerna med kontaktpunkter av Elastosil av 

Bekinox, Shieldex och Highflex har förändrats efter tvätt. Mätvärdena har varierat 

väldigt mycket mellan mätningar och provlappar för alla garnerna. I figur 19, 20 

och 21 så ser vi variationerna mellan proverna. Visuell bedömning av provlappar-

na visar att garnen har krupit ur sick-sacken på flera prover, samtliga Shi-

eldexprover och Bekinox prov 4 som även har mindre stygnfel på samma ställe 

som där garnet har krupit ut. 
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FIGUR 19  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR BELAGD BEKINOX MED KONTAKTPUNKTER AV 

ELASTOSIL. 

I figur 19 är samtliga prover av belagd Bekinox. För belagd Bekinox med kon-

taktpunkter av Elastosil har resistansen förändratats med 49 % efter femte tvätt 

och det är en stor spridning bland mätvärdena. 

 

FIGUR 20  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR BELAGD SHIELDEX MED KONTAKTPUNKTER AV 

ELASTOSIL.         

För belagd Shieldex med kontaktpunkter av Elastosil har resistansen förändratats 

med 330 % efter femte tvätt och det är en stor spridning bland mätvärden. I figur 

20 syns spridningen mellan mätvärdena och i den är samtliga prover av belagd 

Shieldex. 
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FIGUR 21  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR BELAGD HIGHFLEX MED KONTAKTPUNKTER AV 

ELASTOSIL  

För belagd Highflex med kontaktpunkter av Elastosil har resistansen förändratats 

med 807 % efter femte tvätt och det är en stor spridning bland mätvärdena. I figur 

21 visas alla prover med Highflex med kontaktpunkter av Elastosil. 
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4.4. BÖJNINGSTEST  

 

4.4.1. OBELAGDA MOT BELAGDA AV SAMMA MATERIAL  

 

 

FIGUR 22  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR BEKINOX VID 200  OCH 400  BÖJNINGAR. 

För obelagd Bekinox är har resistansen minskat med 2 % efter 400 böjningar. För 

belagd Bekinox har resistansen ökat med 4 % efter 200 böjningar och 6 % efter 

400 böjningar. Grafen i figur 22 visar förändringen i resistans för Bekinox. Visu-

ell bedömning ger att det går att se ett veck på garnet där det har böjts. 
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FIGUR 23  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR SHIELDEX VID 200  OCH 400  BÖJNINGAR  

För obelagd Shieldex är har resistansen ökat med 5 % efter 200 böjningar och 7 % 

efter 400 böjningar. För belagd Shieldex har värdet ökat med 3 % efter 200 böj-

ningar och 6 % efter 400 böjningar. I figur 23 visas hur Shieldex förändras. 

 

 

FIGUR 24  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR BEKINOX OCH SHIELDEX VID 200  OCH 400  BÖJNING-

AR 

I grafen i figur 24 är båda materialen Bekinox och Shieldex, obelagda och be-

lagda. Variationer mellan provlapparna är låg. Se mätvärden för standardavvikel-

sen i bilaga 1 tabell 16-19. 
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FIGUR 25  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR OBELAGD HIGHFLEX VID 200  OCH 400  BÖJNINGAR 

 

1 figur 25 har provlapp 1 markant högre resistans vid mätning efter 200 böjningar. 

Därefter fås går värdet ner igen och resistansen ligger då på samma nivå som de 

övriga provlapparna. Figur 26 visar provlapp 1 för obelagd Highflex, vid marke-

ringen har böjningen skett och där har garnet blivit skadat. 

 

FIGUR 26  - SKADA PÅ BÖJD OBELAGD HIGHFLEX PROVLAPP 1 
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FIGUR 27  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR BELAGD HIGHFLEX VID 200  OCH 400  BÖJNINGAR  

För belagd Highflex har garnerna i provlapp 1, 3 och 5 blivit skadade av böjning-

en och värdena för resistansen skjuter därför i höjden, se Figur 27.  

 

 

FIGUR 28  - GRAF ÖVER STANDARDAVVIKELSE SOM PROCENT AV MEDELVÄRDEN FÖR RESPEKTIVE 

PROV AV HIGHFLEX 

I figur 28 visas här variationen här som standardavvikelse i procent av medelvär-

det. Det syns att variationen är stor, sådan variation syns inte hos de andra garner-

na vid böjning. För jämförelse se standardavvikelse i procent av medelvärde i 

tabeller över mätvärdena för alla prover i bilaga 1 tabell 20 och 21. Däremot ver-

kar det inte som att beläggningen har så stor inverkan. Mätvärdena varierar stort 

för både belagd och obelagd Highflex. Variationen tros bero på skada hos garnet.  
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FIGUR 29  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDEN FÖR OHMATEX EFTER 200  OCH 400  BÖJNINGAR  

Av mätdatan kan vi se en liten minskning av resistansen se figur 29.  Visuell och 

taktil bedömning är att det är ett veck där den har blivit böjd.  

 

 

FIGUR 30  - GRAF ÖVER MEDELVÄRDET FÖR ELASTOSIL VID 200  OCH 400 BÖJNINGAR  

Av mätdatan kan vi utlästa en minskning i resistansvärdet för Elastosil efter böj-

ningstestet, se figur 30. Visuell bedömning ger dock att de inte har blivit skadade.  

  

0,315

0,32

0,325

0,33

0,335

0,34

0,345

0,35

0,355

0,36

Nolla 200 Böjningar 400 Böjningar

(o
h

m
) 

Böjning Ohmatex 

Ohmatex

38000

40000

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

Nolla 200 Böjningar 400 Böjningar

(o
h

m
) 

Böjning Elastosil  

Elastosil



49 

 

5. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens metoder samt resultaten av inledande mätningar 

och testningarna.  

 

5.1. DISKUSSION METOD OCH MATERIAL  

Då Highflex finns i två varianter, en med koppar och en med silver har den med 

silver valts då koppar har sämre egenskaper då det ärgar. Silver har valts även om 

det finns vissa negativa sidor för miljön, men då silver är tåligare och därmed hål-

ler längre än koppar har silver valts. Övriga garner som testats i den första resi-

stansmätningen i trikålabbet har varit Leoni med PES-kärna som dock valdes bort 

på grund av dåliga mekaniska egenskaper. Även Silver PAM och Electrisola hade 

så pass dålig konduktivitet att de inte har ansetts relevanta att ha med i denna stu-

die. I valet mellan två Shieldex har den tvåtrådiga valts, 235 1*2, eftersom den 

hade mycket bättre konduktvitet än den entrådiga.   

I den inledande mätningen har flera garner testats tillsammans då det har varit 

svårt att få fram värden på enkeltrådar med mätutrustningen i trikålabbet. Anled-

ningen till att det testats sju trådar var för att ett av garnerna fanns som både en-

trådigt och sjutrådigt.  

Vid bearbetning av data har den procentuella standardavvikelsen beräknats i för-

hållande till medelvärdet för det materialet. Detta ger en fingervisning om hur 

mycket mätvariation som sker hos materialet, då det är svårt att jämföra med bara 

standaravvikelserna då materialen sinsemellan har mycket varierande resistans. 

Det kan hjälpa vid resonemanget kring om ett visst material har större mätosäker-

het än ett annat, jämfört med att bara studera standaravvikelsen.  

Enligt den använda tvättstandarden ska ballasten vara konstruerad så att lappar om 

fyra lager ska väga 50 g, men då tyget i denna studie har haft en högre kvadratme-

tervikt har bara tre lager använts. 

Bredden på de tryckta ledningsbanorna har valts till 2,5 mm då bredden 2 mm var 

svår att få jämn och 3 mm blev för klumpig. Vid jämförelse över värdena på resi-

stansen hos Elastosil som ledningsbana och den uppmätta tjockleken på respek-

tive tryck har det dock inte setts något samband, och mycket av variationen hos 

resistansens mätvärden tros bero på mätosäkerhet. Det kan däremot ses samband 

mellan bredd på trycket och dess resistans. Av förstudien av resistansen hos de 

tryckta ledningsbanorna att döma ger en bredare ledningsbana lägre resistans än 

en smalare. Det kan bero på att en ledares resistans varierar proportionerligt med 

dess tvärsnittsarea som i Ekvation 2. Resistansen för ledningsbanan på 2 mm är 

dock väsentligt högre än det övriga, och vid visuell bedömning framgår det att 

den är mycket mer ojämnt applicerad än de övriga.  
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Då Elastosil är mycket flexibel och verkade fästa bra på tyget behövs inga andra 

hjälpande beläggningar för adhesion eller skydd, vilket är positivt ur hållbarhets-

perspektiv. Processen får färre steg och färre kemikalier används därmed. 

Valet av konstruktion av provlappar har grundats i att en av avgränsningarna för 

studien har varit att det inte skulle skapas någon produkt av garnet utan bara testa 

dem i garnform. Därför gjordes ingen textil konstruktion av garnerna. Polyester-

tyget har valts för att det är en mycket vanlig textilfiber.  

Då kontaktering med Ohmatex konduktiva kablar skulle göras, testades det olika 

metoder för detta innan den slutgiltiga metoden valdes. Till att börja med har 1 cm 

av bandet repats upp, och sedan har kanterna kantats för hand för att inte repa upp 

sig. Ingående testades det att endast skrapa bort beläggningen med smärgelduk, 

men detta resulterade i att fibrer slets av snarare än blev fria från beläggning. Då 

provades det att löda med lödpenna och tenn, men då beläggningen fortfarande 

var kvar och tennet dessutom knappt fäste, har detta inte varit någon bra metod. 

Polyuretan kan vara en härdplast och detta medför att beläggningen skulle kunna 

brännas bort. Då bränning av polyuretan skulle genomföras repades bandet upp 

ytterligare och syddes fast igen. För att inte sy i det ytterst liggande ledande garnet 

syddes bandet fast i kanten av bandet. För att inte garnändarna skulle förstöras i 

tvättningen har de för handsytts fast på provlappen. För provet med böjningen har 

det dock bedömts att det inte var nödvändigt att sy fast garnändarna. Ändarna på 

Ohmatex blev ganska sköra efter eldningen och smärglingen vilket har visat sig 

mest vid tvätt. Ändarna krullade ihop sig och en del av fibrerna gick av, trots att 

de var fastsydda för hand för att skyddas. Vid kontakt med företaget Ohmatex 

föreslogs det att löda ändarna. 

Då garnerna i studien ska användas i plagg har det valts att använda tvättstandard 

för hushållstvätt. Då plagg med medicinsk elektronisk utrustning troligtvis kom-

mer att användas både på sjukhus och i hemmiljö har det varit viktigt att kunna 

säkerställa att plagget blir riktigt rent. Därför har det valts det att tvätta i 60 °C. 

Eftersom få tvättcykler har genomförts i studien och största möjliga påverkan 

inom realistiska ramar önskats var det också lämpligast att välja 60°C.    

Resistansmätningen har utförts med s.k. tvåpunktsmätning. Detta är en mindre 

säker metod än fyrpunktmätningen, men då begränsat med tid funnits har detta 

ändå varit den mest lämpade metoden. En person har hållit krokodilklämmorna 

mot garnändarna och den andra har tagit kort på mätvärdena efter tio sekunder. Då 

värdena fluktuerade, olika för olika material, var det viktigt att använda en tidsbe-

gränsning som var konsekvent för att garner. Ett alternativ till att hålla klämmorna 

emot provet skulle kunna innebära att krokodilklämmorna nyps fast i garnändar-

na, detta hade kunnat ge en mer konsekvent mätning då samma tryck hade appli-

cerats på garnerna, åtminstone inom samma material. Dock finns det viss osäker-

het med detta då klämmorna har hade aning ojämn yta och kanske inte skulle ha 
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god kontakt med garnets yta. Mätningarna på proverna med Elastosil skulle även 

varit svåra att nypa runt med klämmorna.  

Böjningstestningens syfte har varit att simulera den mekaniska deformation som 

sker vid böjning av garnet som påminner om den som kan ske i ett plagg under 

användning. Då lämplig metod har saknats för att genomför böjningstester arbeta-

des en egen utrustning fram. Då det inte varit möjligt att identifiera en viss typ av 

användning och därmed kravspecifikation för garnerna är böjningsmetoden ut-

vecklad som en jämförande studie. Antalet böjningar är därför baserade på det 

intervall där det märktes en skillnad i resistansen. 

För att genomföra en kontrollerbar böjning har det syftats till att hålla fast prov-

lappen mellan två plattor som sedan har öppnats och stängts på ett sätt liknande en 

bok. MDF har valts till grundmaterial i böjningsapparaten, därför att det är hårt 

och stabilt. Då gångjärn skulle ha medfört ett visst mellanrum mellan plattorna vid 

utfällning har det istället valts att använda tygband av stabil konstruktion likande 

bilbälte.  

Det visade sig under böjningstestningen att det kunde ha varit bra att använda 

metall-gångjärn av traditionell typ. Detta hade gjort att skivornas böjning mer 

kontrollerad och därmed alltid vikt på samma ställe, vilket var en svårighet med 

böjningsapparaten. Dock gick det förhållandevis bra att vika på samma ställe, men 

det var viktigt att ha uppsikt. Detta kan ha bidragit med felkälla då den mänskliga 

faktorn påverkat här. 

Kalibreringen var ett sätt att möjliggöra planering av hur böjningstestet skulle 

utformas. Detta eftersom det inte var möjligt att fastställa kraven på testobjektets 

förmåga till att stå emot böjningens nötning. Denna studie görs i ett så pass tidigt 

stadie att det inte har gått att fastslå exakt vad materialens tänkta produkter ska 

klara av i egenskap av valda testområden.  

För att kalibrera antalet böjningar har en provlapp 15×33 cm av 100 % PES gjorts 

där garnerna Highflex, Shieldex och Bekinox har sytts fast med sicksack. Därefter 

har provlappen fästs i böjningsapparaten, centrerat med maskeringstejp. Böj-

ningsapparaten har sedan stängts och öppnats 10 ggr, 40 ggr, och 50 ggr. Mellan 

varje intervall har mätning av garnernas resistans utförts med multimetern, Agi-

lent 34401A, tre gånger för varje prov. Provet böjdes lika många gånger åt varje 

håll, för att den mekaniska bearbetningen på så vis blev så stor som möjligt med 

så få böjningar som möjligt. Ett av garnerna tog skada vid 400 böjningar och detta 

gjorde att gränsen sattes på 400 böjningar.   
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5.2. DISKUSSION KRING RESULTAT AV TVÄTTADE PROVER 

 

På grund av mätosäkerhet har det varit svårt att dra slutsatser av tvättesterna. 

Bekinox har förändrats ytterst lite under tvätt vilket har kunnat tolkas som att 

Bekinox klarar tvätt med fler tvättcykler skulle behöva genomföras. Dock har det 

inte gått går att visa att Bekinox skyddas av beläggningen och den lilla skillnaden 

mellan obelagd och belagd går att förklara med mätosäkerheten. Litterarturstudier 

tyder även de på att Bekinox har en härdighet mot tvätt då den är ovillig att rea-

gera. 

Resistansen hos Shieldex har ökat vilket var ett resultat att förvänta sig då litte-

ratursstudierna visade att Shieldex försämras vid tvätt. Här har beläggningen haft 

en funktion då den belagda Shieldex har haft mindre ökning av resistansen vid 

jämförelse med den obelagda. Efter femte tvätten har den obelagda ökat med      

56 % jämfört med den belagda som ökade 29 %. En möjlig felkälla kan ha varit 

ändarna som lämnades oskyddade på de belagda garnerna, för att få en kontaktyta 

att mäta på, har bidragit till försämringen av Shieldex.  

Efter fjärde tvätten har den obelagda Shieldex fått mycket högre resistans men sen 

blir den lägre igen efter femte tvätten. Det kan bero på att provet har fått ligga och 

torka längre. De obelagda proverna av Shieldex och Highflex fick torka längre 

pga. planeringen av tvättcyklerna. De har p.g.a. detta legat i rumstemperatur i fyra 

dagar extra innan resistansen mättes.  

Highflex har inte ändrats nämnvärt efter tvättarna. Ingen förändring har heller 

setts för obelagd som inte skulle kunna bero på mätosäkerhet. Den ökning som 

skett för belagt prov fem skulle kunna bero på att den fria änden har blivit skadad 

under tvätt och därmed ger sämre mätvärde eftersom försämringen uppstår mellan 

tvätt 4 och 5. Det verkar som att Highflex är mycket tåligt mot tvättestet som har 

utförts men är sämre på att stå emot nötning då flera ändar har skadats. Den skulle 

kunna fungera i en ledningsbana då resistansen är mycket låg men då den verkar 

ha dålig hållfasthet mot mekanisk nötning skulle en skyddande struktur vara 

lämplig. Till exempel skulle garnet kunna ligga i ett vävt band där den vävda 

strukturen tar upp krafterna från mekanisk bearbetning vid användning. Även en 

beläggning skulle nog kunna skydda fibern, skadorna från tvätten har dock upp-

stått på de delar som var obelagda. 

Värdena för Ohmatex har varierat mellan kablarna men har dock varit stabila 

inom kablarna. T ex den röda kabeln har hela tiden konsekvent sämre konduktivi-

tet eller troligen kontaktering än de övriga kablarna. Ökningen i resistans är olika 

för kablarna och ligger på allt mellan 30 - ca 300 %. Detta har troligen berott på 

att några av ändarna förstörts under bearbetningen då polyuretan togs bort för att 

få kontakt. Det har varit svårt att avgöra om bandet har påverkas av tvätten eller 

om det bara ändarna har blivit skadade. Ökningen i resistansen har dock inte varit 

så stor att det skulle vara ett problem att ha den som ledningsbana. 
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Elastosil har haft mycket höga resistansvärden hela tiden och den lämpar sig inte 

som ledningsbana då medelvärdet har legat kring 40 000 Ω på 25 cm. Mätvärdena 

har visat att resistansen har sjunkit med tvättarna. Vad detta beror på är oklart. Det 

skulle kunna beror på mätosäkerhet eller på att den faktiskt blir bättre av tvätten. 

Den stora förändringen mellan nollan på proverna och sista tvätten skulle kunna 

bero på att första mätningen inte var tillräckligt bra utförd. 

Resistansen har varit mycket högre för proverna med belagt garn med Elastosil 

kontaktpunkter och det beror på Elastosils dåliga konduktivitet. En jämförelse 

mellan de obelagda och belagda garnerna har tydligt visat att det är Elastosil som 

ger den dåliga resistansen och inte silikonbeläggningen, då den inte verkar för-

sämra garnernas konduktivitet. Det har däremot varit en stor spridning mellan 

mätvärdena på proverna och det kan bero på två saker. Dels att det har varit svårt 

att få jämna mätvärden med Elastosil då den verkar vara känslig för hur hårt 

trycket är vid mätningen. Det skulle även kunna ha berott på tjockleken på kon-

taktpunkterna, dock ses inget samband på tjocklek och resistans då resistansvär-

den för Elastosil kontaktpunkter jämförs med värdena för dess tjocklek. Det har 

varit svårt att belägga garnändarna med Elastosil och få den jämn och därför blan-

dades proverna för att inte det material som belagdes sist skulle få tunnare kon-

taktpunkter. En visuell och taktil bedömning av proverna visade även att garnet 

inte har någonstans att röra sig i längdriktningen som på de andra proverna och 

därmed har krupit ur sicksacken. Dettas skulle även kunna bero på att garnet har 

blivit stelt av silikonbeläggningen.  

 

5.3. DISKUSSION KRING RESULTAT FÖR BÖJDA PROVER 

 

Bland de böjningstestade garnerna har Shieldex och Bekinox klarat sig relativt 

bra. Highflex har å andra sidan av de spretiga värdena att döma blivit skadat.  

Den visuella bedömningen har dock visat att den obelagda Bekinox visar större 

tendens till att bilda ett veck efter böjningen men detta verkar dock inte ha stor 

relevans eftersom resistansen för de obelagda proverna inte har påverkats. Den 

lilla skillnaden som går att se efter böjningstestet beror troligen på mätosäkerhet-

en. De belagda proverna har försämrats ytterst lite och det är svårt att avgöra vad 

det beror på, det skulle kunna vara mätosäkerhet eller att beläggningen har gjort 

garnet mindre flexibelt. 

Shieldex har inte påverkats mycket av böjningen. Mätdatat visar små förändringar 

och det är svårt att säga vad som har hänt eller om det är mätosäkerhet. Möjligen 

skulle silverbeläggnigen ha blivit skadad men möjligheter har inte funnits till att 

undersöka detta. Förändringarna är mycket små för båda typerna av garn och be-

läggningen verkar inte ha haft någon större inverkan.  
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Highflex fick en skada och en markant högre resistans. Detta kan ha berott på att 

Highflex är omsnott med metall och har möjligtvis en sämre motståndskraft mot 

mekanisk bearbetning. Highflex har lägst resistans av garnerna i studien men dess 

yta är något mindre motståndskraftig p.g.a. garnets konstruktion och dess låga 

motståndskraft i böjningstestet kan alltså bero på detta.   

Den stora variationen över mätvärdena för Highflex har visat att det troligtvis bli-

vit ett brott och att fibrer har gått av. När mätutrustningens krokodilklämmor se-

dan fått kontakt med garnets hela fibrer har strömgenomförning skett igen och 

resistansen har då gått ner. En möjlig anledning förutom brott kan också vara att 

fibrerna gått något isär sig vid böjningsstället, detta visas genom visuell bedöm-

ning av både belagda och obelagda Highflex. När det sedan dragits i garnändarna 

och garnet rättats till blir resistansen lägre. Det kan bero på att dragspänningen 

rätar ut fibrerna i garnet så att de återigen får kontakt med varandra och därmed 

förs ström genom garnet. En förklaring till att Highflex blivit så påverkat av den 

mekaniska böjningen kan vara garnets konstruktion. Highflex består av sju sam-

mansspunna trådar där varje tråd består av en nylonkärna som är omspunnen av 

en metalltråd. Det ger en utmärkt låg resistans, men nackdelen är att metallhöljet 

är känsligt för mekanisk bearbetning.  

Ohmatex resistansvärden har sänkts efter böjningstestet. Det är dock osäkert vad 

det beror på, det kan bero på variation i kontakten med ändarna efter polyuretan-

beläggningens avlägsnande eller på mätosäkerhet. Bandet verkar vara väldigt 

flexibelt och påverkas inte negativt av vårt böjningstest. De konduktiva garnerna i 

Ohmatex ligger vågigt och detta gör troligtvis Ohmatex till ett elastiskt band som 

tål böjningens bearbetning väl. Bandets konstruktion kring garnerna skyddar tro-

ligtvis garnets yta också. Dessutom skulle polyuretanbeläggningens på garnets yta 

kunna skydda. 

För Elastosil har varken mätvärdena för resistansen, eller visuell bedömning att 

ledningsbanorna gett indikation på att den har skadats av böjningen. Skiljaktighet-

erna beror troligtvis på mätosäkerhet.  

Sen kan silikonbeläggningen som används i detta arbete ifrågasättas då den inte 

har skyddat mot den mekaniska deformationen som har uppstått vid böjning 
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5.4. SJÄLVKRITIK OCH TILLFÖRLITLIGHET I RESULTATEN 

 

Elastosil är mjukt och komprimerbart, även om det är stabilt och går tillbaka till 

sin ursprungliga form. Vid mätningen trycks Elastosil-trycken ihop en aning, och 

denna komprimering bidrar kanske till att konduktiviteten blir oregelbunden. 

Mätningen kanske inte har utförts exakt på samma punkt varje gång. Mätresulta-

ten varierar på samma sätt inom proverna, med ökat antal tvättar. Kanske varierar 

konduktiviteten verkligen på det här sättet, eller så har mätningen utförts olika 

från gång till gång. Vid vissa mät-sessioner kan det ha tryckts hårdare med mätut-

rustningen och detta kan ge utslag som en variation av resistans.  

Highflex tvinnade lätt upp sig och det var tvunget att tvinna om det för att kunna 

mäta. Att garnet har blivit skadat på ändarna för tvättproverna skulle kunna in-

verka på mätsäkerheten.  

På Ohmatex som tvättestades blev ändarna sköra av att brännas och att smärglas 

och de tenderade att skavas av och trassla ihop sig under tvätt. De fyra kablarna i 

Ohmatex blev dessutom olika långa på både tvätt -och böjprovet. På grund av att 

ändarna blev så sköra var det nödvändigt att mäta en bit in på kablarna. Därför 

medfördes det en viss svårighet att veta den exakta längden på själva kabeln som 

mättes. Längden på bandet var 25 cm men kablarna i det ligger vågigt i strukturen 

för att vara elastiska, och detta innebär att den totala längden är svår att uppskatta. 

En annan faktor som kan ha bidragit till mätosäkerhet är att tvåpunktmätning har 

gjorts vid mätning av resistans. Detta är en mindre säker metod än t ex fyrpunkt-

mätning. P. g. a. tidsplaneringen har dock tvåpunktmätningen valts ändå. 
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6. SLUTSATSER  
 

Av garnerna var det bara Shieldex som uppvisade en större ökning av resistansen 

efter tvättesterna. Den belagda Shieldex hade lägre resistansvärden än den obe-

lagda, vilket tyder på att beläggningen har skyddat garnet. Dock är det svårt att 

fastslå hur stor påverkan de obelagda ändarna har på de belagda provernas resi-

stans.  

Både Highflex och Bekinox har i denna studie visat sig ha bra tvätthärdighet.  

Försämringen har varit liten i Bekinox fall och obefintlig för Highflex.  Däremot 

verkar inte beläggningen har spelat roll här. Ett problem med Highflex är att den 

har skadats av mekanisk bearbetning, på ändarna som är obelagda på samtliga 

prover utan kontaktpunkter. Skadorna beror troligtvis på tvätten. Highflex skulle 

möjligen få bättre egenskaper av en beläggning av hela garnet. Men då måste frå-

gan med kontaktpunkter lösas. Highflex är dock möjlig att löda, och det kanske 

skulle kunna vara en del av en lösning.  

Efter böjning var det Highflex som hade en markant ökning av resistansen. Detta 

berodde på att fibern hade blivit skadad av den mekaniska deformationen som 

uppstod i böjningstestet. Inte heller lyckades silikonbeläggningen skydda garnet. 

En annan beläggning eller en skyddande struktur runt garnet skulle behövas för 

Highflex.  

För Bekinox och Shieldex går det inte att se att böjningen ska ha skadat garnerna. 

Inte heller har beläggningen haft en inverkan här.  

Det är svårt att säga vilket garn som är bäst av de som har testats. Det beror 

mycket på vilken applikation som garnerna ska användas till då fler parametrar än 

tvätt och böjning spelar in. Alla garner har både fördelar och nackdelar. Shieldex 

har mycket goda textila egenskaper och skulle vara möjlig att brodera med på 

maskin. Bekinox är tålig men dess flexibilitet är inte den bästa och enligt littera-

turstudier går den inte att sy med på maskin. Highflex stora fördel är att det har 

mycket låg resistans men samtidigt sämre nöthållfasthet. En vävd struktur som ett 

band, liknande Ohmatex, skulle kunna skydda garnet.  

Bandet från Ohmatex har inte försämrats i tvätt så mycket att det blir obrukbart, 

dock har det skett en försämring men det skull kunna ha berott på att garnet blev 

skadat vid avlägsnandet av polyuretanbeläggningen samt att ändarna tvättade 

oskyddade. Däremot så verkar inte Ohmatex ha påverkats av böjningen. Detta 

skulle kunna betyda att bandets struktur och kopparkablarnas krusighet som gör 

det flexibelt skyddar. Bandet från Ohmatex borde gå att använda som en led-

ningsbana i ett plagg om den förtvättas då den krymper och att en lämpligare me-

tod arbetas fram för att få bort beläggningen eller på annat sätt skapar kontakt.  
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En av de stora slutsatser som går att dra av detta arbete är att Elastosil är inte 

lämplig att ha som ledningsbana, då resistansen är tusentals ohm högre än för de 

andra materialen i studien. Elastosil är inte heller lämplig att göra kontaktpunkter 

på det sättet som testades i denna studie, de försämrade ledningsbanornas resi-

stans. Det är möjligt att de skulle kunna testas fler sätt att göra kontaktpunkter på 

eller helt enkelt belägga garnets ändar med Elastosil med det finns risk för att det 

försämrar resistansen mer än vad som är acceptabelt även med ett tunnare skikt av 

Elastosil. Elastosil är svår att få konsekventa mätvärden i från. Mycket av variat-

ionerna är troligen mätosäkerhet för att den är tryckkänslig. Elastosil är både här-

dig mot tvätt och böjningen och kan säkert användas till andra saker inom smarta 

textilier. 

Det är värt att ta i beaktan hur miljön kan påverkas av den tänkta produkten redan 

i valet av material. Alla garner består av material som inte kommer från förnyel-

sebara källor. Då är det viktigt att produkten ska kunna tas isär och återvinnas. 

 

7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 

Ett av målen med den här studien var att undersöka garner som skulle passa i tex-

tila ledningsbanor. Det vore mycket bra om arbete kunde gå vidare för att materi-

alen ska kunna testas i en textil konstruktion. En konstruktion skulle även kunna 

påverka garnernas konduktivitet och detta måste också undersökas vidare. Det 

skulle även kunna undersökas hur ledningsbanan kan fästas på textilen. För att 

ledningsbanan ska gå att producera i större skala bör också produktionsmetoder 

även undersökas.  

Eftersom Elastosil inte fungerade som kontaktpunkter skulle det kunna forskas 

mer på hur kantakteringen med belagda garner skulle kunna fungera. I och med 

silikonbeläggningen på garnerna uppkommer problemet med att få kontakt i än-

darna då silikonet har en isolerande inverkan på ledningsbanan. Det kan därför 

undersökas vidare hur detta skulle kunna lösas industriellt. Härdad silikon är 

mycket svår att lösa upp och en mekanisk bearbetning för att få bort den skulle 

troligtvis vara att föredra. Då slutprodukten för materialet är tänkt som lednings-

bana på metervara är det inte troligt att det går att undvika att belägga vissa delar 

då ledningsbanans längd ska vara väl anpassningsbar och flexibel för ändamålet. 

Kanske skulle en silikonbeläggning som har bättre ledningsförmåga än Elastosil 

med t.ex. metallpartiklar vara bättre som kontaktpunkter.  

Det vore intressant att undersöka materialens nötningsegenskaper överlag. Hur 

mycket nötning tål materialen och hur mycket utsätts de för av normalanvändning 

i ett plagg. Något annat som borde undersökas är materiales E-modul för att 
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kunna ta fram en produkt. Det skulle också vara intressant att titta vidare på om en 

beläggning påverkar materialets E-modul. Det hade också kunnat undersökas om 

det går att väva band med garnerna i studien och om det går att sy med dem. Nå-

got som skulle kunna undersökas är tekniker och sömmar för att sy med de kon-

duktiva garnerna. Om det skulle gå att sy direkt med garnet i en symaskin eller 

brodyrmaskin skulle det kunna vara en kostnadseffektiv produktionsform för att 

göra ledningsbanor i en textil. Problemet som behöver lösas är att garnerna slits 

om de används som sytråd i en maskin. Vissa garner går inte alls en att sy med i 

maskin.  

Det hade kunnat undersökas hur testerna har påverkat ytan hos materialen. Fram-

förallt vore det intressant att studera Shieldex i elektronmikroskop efter testerna, 

för att se om skador har uppstått i silverbeläggningen.  

En troligen lägre tvättemperatur, fler cykler och en jämförelse mellan beläggning-

ar skulle behöva utföras, för att gå vidare med att använda fibern i smarta textiler 

som ska kunna tvättas.  

Highflex hade god tvätthärdighet men dock finns det en risk för att den kan bli 

deformerad under användning. Det skulle vara intressant att ta reda på om en kon-

struktion skulle kunna skydda den, t ex att den var i en vävd struktur. Studier 

skulle också kunna göras dess mekaniska egenskaper t ex nöthållfasthet. Även om 

vissa proverlappar med Highflex i denna studie har blivit skadade, så är det ändå 

det garn som har lägst resistans av garnerna i studien, och borde forskas vidare på. 

Konstruktionen skulle kunna spela en stor roll i detta. Intressant vore att ställa 

konstruktioner mot varandra för att hitta en konstruktion som både skulle kunna 

skydda garnet och även fungera som en isolering. 

Det vore intressant att undersöka bandet Ohmatex vidare för att skapa bättre kon-

taktering med det. Det vore även intressant att ta reda på om resistansen påverkas 

av åldring samt om den påverkas av att töjas och om den relaxerar. Även draghål-

fasthet och ett tvättest med fler cykler vore intressant att se resultat i från. Något 

som även bör göras är att fastställa hur mycket det krymper vid tvätt.  

Alternativ till metallbeläggningar och metallgarner skulle kunna forskas på vidare 

på då metaller ur jordskorpan är en ändlig resurs. Det finns fler material som är 

konduktiva till exempel kimrök som är det konduktiva i Elastosil. Kimrök består 

av kol, d.v.s. sot vilket är en oändlig resurs, och det gör den miljömässigt hållbar i 

det avseendet. Problemet är att konduktiviteten är för låg i Elastosil för att den ska 

fungera som ledningsbana men det utesluter inte att det kan finnas andra material i 

framtiden.  
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9. BILAGA 1 MÄTRESULTAT 
I mätresultat för tvättester och böjningstester har medelvärdet (M) beräknats. 

Standardavvikelse (S) för varje provlapp och material har beräknats. Samt har 

procentuell standardavvikelse av medelvärde beräknats (% S av M). Den procen-

tuella förändringen i resistans (% Förändring R) har beräknats med det förändrade 

värdet i förhållande till värdet på den otestade provlappen, den s.k. nollan. 

 
TABELL 4  - REFERENSPROVER 
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TABELL 5  - TESTTEST OBELAGD BEKINOX 
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TABELL 6  - TVÄTTEST BELAGD BEKINOX 
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TABELL 7- BELAGD BEKINOX MED ELASTOSIL  

 

  



67 

 

TABELL 8  - TVÄTTEST OBELAGD SHIELDEX 
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TABELL 9  - TVÄTTEST BELAGD SHIELDEX 

 

  



69 

 

TABELL 10  - TVÄTTEST BELAGD SHIELDEX MED ELASTOSIL  
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TABELL 11  - TVÄTTEST OBELAGD HIGHFLEX 
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TABELL 12  - TVÄTTEST BELAGD HIGHFLEX 
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TABELL 13  - TVÄTTEST BELAGD HIGHFLEX MED ELASTOSIL  

 

 

 



73 

 

TABELL 14  - TVÄTTEST ELASTOSIL  
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TABELL 15  - TVÄTTEST OHMATEX 
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TABELL 16  -  BÖJNINGSTEST OBELAGD BEKINOX 

 

TABELL 17  - BÖJNINGSTEST BELAGD BEKINOX 
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TABELL 18  - BÖJNINGSTEST OBELAGD SHIELDEX 

 

TABELL 19  - BÖJNINGSTEST BELAGD SHIELDEX 
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TABELL 20  - BÖJNINGSTEST OBELAGD HIGHFLEX 

 

 

TABELL 21  - BÖJNINGSTEST BELAGD HIGHFLEX 
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TABELL 22  - BÖJNINGSTEST ELASTOSIL 

 

 

 

TABELL 23  - BÖJNINGSTEST OHMATEX  
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TABELL 24  - MÄTNING I ELLABET AV GARNERNA. LÄNGD 25CM 

Material Mätvärden [Ω]  Medelvärde [Ω] 

Highflex Silver, 3981*7  0,601 

0,568 

0,574 

0,578 

0,591 

0,5824 

Bekinox VN 12/2 *275/175S 3,795 

3,890 

3,849 

3,845 

3,932 

3,8622 

Shieldex 110f 34 Z 100 HC + B 69,420 

67,502 

79,508 

96,615 

86,832 

79,9754 

Shieldex 235 1*2 20,842 

19,719 

20,426 

19,908 

20,201 

20,2192 
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TABELL 25- MÄTNING KALIBRERING AV BÖJNINGSUTRUSTNING  

Material  nolla 10  +40 

=50 

+50 

=100 

+100 

=200 

vänd +200 

=400 

Bekinox 4,859 

4,864 

4,878 

5,058 

4,878 

4,858 

4,976 

5,027 

5,054 

4,737 

4,769 

4,950 

4,938 

5,322 

5,064 

4,851 

4,934 

4,920 

Shieldex 26,241 

26,213 

26,157 

26,343 

26,338 

26,328 

26,531 

26,537 

26,551 

26,785 

26,796 

26,758 

27,403 

27,301 

27,328 

28,183 

28,101 

28,123 

Highflex 0,659 

0,661 

0,661 

0,676 

0,672 

0,668 

0,640 

0,631 

0,636 

0,657 

0,661 

0,667 

0,687 

0,682 

0,682 

15,616 

7,103 

10,418 

 

TABELL 26  –  MÄTNING RESISTANS ELASTOSIL TESTSCHABLON 
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TABELL 27  -MÄTNING TJOCKLEK ELASTOSIL SOM LEDNINGSBANA 

 

 

TABELL 28  - MÄTNING TJOCKLEK ELASTOSIL SOM KONTAKTPUNKTER 
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10. BILAGA 2 PRODUKTDATABLAD 
Elastosil LR 3162 A/B 
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Dow corning 3140 RTV coating
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